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ÚVODNÍČEK 
Vážení čtenáři! 

 

Před Vámi je další číslo časopisu Sedmopolis, v pořadí již třetí. Přináší Vám spoustu 

zajímavostí ze světa i Čech. A vzhledem k tomu, že nás již brzy čekají Vánoce, řada článků je 

zaměřena právě na ně! A proto určitě nevynechejte rubriku V přírodě, kde se dočtete 

o lososech a cesmíně, které jsou čím dál více spojené s těmito svátky. Svoje jazykové 

dovednosti si vyzkoušejte v Language Corner, jehož články jsou také zaměřeny na Vánoce 

a slovní zásobu, která se jich týká. V Ze života školy se dozvíte, co vše se dělo v průběhu 

listopadu u nás ve škole, Knižní a filmové recenze Vám přináší tipy na knížky i filmy 

a nezapomeňte se zasmát u Zábavy! 

 

Přejeme Vám co nejkrásnější Vánoce a následně i šťastný vstup do dalšího roku. Doufáme, že 

čekání na svátky Vám zkrátí právě náš školní časopis! 

 

Vaši Sedmopolisáci
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NOVINKY  

Prezident Zimbabwe Mugabe 
formálně rezignoval, lidé 

v ulicích slaví 
„Já Robert Gabriel Mugabe v souladu se 
zněním článku 96 ústavy Zimbabwe tímto 
formálně podávám svou rezignaci, která 
nabývá účinnosti okamžitě,” citoval na 
Twitteru z rezignačního dopisu Mugabeho 
předseda Národního shromáždění Jacob 
Mudenda. 
 

Brazilský policista 
držel syna v 

náručí, přesto 
zlikvidoval 

ozbrojené lupiče. 
 

Japonci chtějí konflikt se 
Severní Koreou. 

Řidič Audi Q7 ve 
170 km/h vytlačoval 
ze silnice jiný vůz, 

obžalován je 
expolicista.  

 

Zeman přiveze z Ruska 
vzácný tisk ze 17. století. 

Od roku 2020 
bude francouzská 

PSA vyrábět 
u Trnavy 

elektromobily. 
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Argentinská ponorka se před zmizením vynořila a ohlásila závadu, 
nechali ji dál plout 

„Vynořila se a ohlásila závadu,“ oznámil velitel námořní základny Mar de Plata Gabriel 
Galeazzani. Vyvrátil původní informace, že došlo ke zkratu baterií, které ponorku pohánějí, když 
pluje pod hladinou. 
 

Martin Vít, Tomáš Klusák, 7. třída 
 



 
 

KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Psí poslání 

Autor: William Bruce Cameron 

Počet stran: 276 

  V útulku se narodí zlatý retrívr, avšak nikdo ho nechce. Zaměstnanec odveze psa do 

jiného útulku a cestou se staví na oběd. Vyhřáté auto nedělá psům dobře. Jedna paní s malým 

klukem Ethanem, kterému je 8 let, jdou kolem a pejska zachrání z auta. Pejska si vezmou 

domů a pojmenují ho Bailey.  

Čas jde dál. Ethan vyspěje, je mu 16 a díky Baileymu najde holku svých snů. Začnou 

spolu chodit. Hannah je velmi hodná, avšak Ethanovi vyhoří dům a při tom si zlomí nohu. 

Bohužel už nemůže nastoupit na fotbalovou školu, začne chodit na zemědělskou vysokou 

školu. Však Baileyho čas se krátí, a tak radši nechají Baileyho uspat.  

Bailey se narodí znova jako holka a jmenuje se Ellie. Ellie je policejní pes, německý 

ovčák. Jeho majitel se jmenuje Jakob. Ellie je skvělý policejní pes, ale stále myslí na Ethana. 

Jakob se zraní při jednom případu a už nemůže dál dělat práci policie, a proto Ellie dá Maye. 

Maya se chystá na zkoušky na policii a Ellie jí velmi pomáhá. Však Ellie se krátí čas a Maya 

ji nechá v poklidu umřít.  

A zase se narodí. Dostane jméno Buddy a uteče hned od svých majitelů hledat Ethana. 

Bloudil dlouhou cestou a nakonec Ethana najde! Ethan chvíli stojí, ale Buddy mu ukáže, že je 

to on, Bailey! Ukáže mu trik, který uměl jako Bailey. Ethan nevěří svým očím, ale ano, 

pochopí, že je to Bailey. Díky Buddymu najde svoji ztracenou lásku Hannah. I když už jsou 

starší, Ethan požádá o ruku Hannah.  

O pár let později jde Hannah nakoupit. Hannah odjela a Buddy cítí, že Ethan už tu 

dlouho nebude. Přijde k Ethanovi a začne kňučet. Po pár minutách Ethan umře, Buddy 

zůstane sám s Hannah. Ať už je to Bailey, Ellie anebo Buddy, splnil své poslání. 

Tuto knížku bych doporučila všem. Existuje i druhý díl jménem Psí cesta, což je 

pokračování. V chvilkách, kdy pejsek umírá, si 100% zabrečíte. Je to i někdy velmi vtipné. 

Vřele doporučuji! 

Zdroje: Vlastní      Nela Jebáčková, 7. třída 
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Já, padouch 3 
Žánr: Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný 

Země původu: USA 

Rok výroby: 2017 

Délka: 90 minut 

Gru pracuje jako agent se svou přítelkýní Lucy. Na začátku filmu se objeví záporák 

Baltazar Bratt, který zbožnuje osmdesátá léta. Baltazar chce ukrást diamant, jenže Gru mu 

diamant vezme, ale Baltazar mu uteče. 

Protože mu Baltazar utekl, vyhodí Grua 

a Lucy z práce.  

Jednou příjde za Gruem jeden 

muž s tím, že má dvojče. Gru, Lucy a 

jejich tři adoptované dcery jedou do 

Itálie, aby Gruova bratra Drua poznali. 

Mezitím Baltazar díky skvělému 

převleku získá diamant zpátky. V Itálii 

se Gru dozví, že jeho bratr by chtěl být stejně dobrým padouchem jako byl Gru dříve. Chvíli 

s tím Gru nesouhlasí, ale potom se rozhodne, že spolu ukradnou diamant a nechají si ho.  

Lucy a holky jdou na festival sýra. Margo tam získá nápadníka a Agnes se dozví, že 

prý ve zdejších lesích žijí jednorožci. Když se Dru a Gru vydají Baltazarovi ukrást diamant, 

Gru zjistí, že jeho bratr není zdaleka tak dobrý padouch jako on. A právě kvůli Druovi je 

Baltazar při loupeži málem chytí. Rozzlobený Baltazar se převleče za Lucy, unese Agnes, 

Edith a Margo a vezme si diamant. Baltazar diamant umístí do obřího robota a tím vytvoří 

laser. Pomocí robota, který střílí laser, chce zničit Hollywood včetně Agnes, Edith a Marga. 

Naštěstí příjdou na pomoc Lucy, Gru a Dru. Lucy vysvobodí holky a Dru nakonec zničí 

robota. Baltazar prohraje v závěrečné bitce s Gruem. Agnes jde na lov jednorožce, ale místo 

něj najde kůzle s jedním rohem. Líbí se jí na tolik, že si ho nechá. 

Na filmu se mi líbilo, že v něm bylo hodně písniček. Taky se mi líbila postava kozlíka.                                  

 
Zdroje:  vlastní 

http://www.kino99.cz/event/158542/ja-padouch-3 
 

                                              Aneta Brzicová, 7. třída
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V PŘÍRODĚ 
Losos obecný 

Čím dál vice lidí nekonzumuje na 

Vánoce pouze kapra, najdou se i tací, kteří si 

raději pochutnají na jiné rybě – třeba na 

lososovi.  

Losos obecný je ryba, která žije většinu života v moři. Dospělí jedinci se během svého 

života stěhují do řek, tam zakládají novou generaci. Losos obecný obvykle dorůstá 70 až 90 

centimetrů, ale byli pozorování i jedinci, kteří dosahovali délky až 150 centimetrů. Je to 

dravec, který se živí ve sladké vodě larvami, hmyzem, korýši a drobnými rybkami. 

Losos má dlouhé protáhlé tělo malou hlavu, na hlavě má širokou tlamu, která se táhne 

až k očím.  

 

Cesmína 

Cesmíny jsou stálezelené nebo opadavé keře 

a stromy, rostoucí na všech kontinentech. Některé druhy a 

jejich kultivary jsou pěstovány jako okrasné dřeviny. V 

Česku cesmína přirozeně neroste. Od anglického názvu 

cesmíny „holly“ je odvozen Hollywood. 

Listy více než 60 druhů jsou používány na přípravu 

povzbuzujících nápojů. Nejznámější je cesmína paraguayská, známá jako maté nebo také 

yerba maté. 

V Anglii cesmína patří mezi symboly Vánoc a je součástí mnoha mýtů a pověr. U nás 

patří k vánočním svátkům spíše jehličí a jmelí, ale cesmína najde v zimních dekoracích, 

vazbách a věncích, velmi vděčné uplatnění. 

 
Zdroje:  https://www.makro.cz/o-makro/ryby-a-morske-plody/sladkovodni-ryby/losos-obecny 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Losos_obecn%C3%BD 
http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/cesmina-ker-ktery-zdobi-zahradu-po-cely-rok/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesm%C3%ADna 

 
 

David Halala, Ondřej Žák, Lukáš Mičánek, 7. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Golf With Your Friends 

Snad každý zná hru Golf with your 

friends. Točil o ní známý youtuber. Je to 

multiplayerová hra, ve které se snažíte dostat 

míček do jamky. Hra má mnoho map, například: 

Cukrová, Egyptská a spousty dalších. Hru lze 

zakoupit za 6 € na Steamu. 

Vývojář:  Blacklight Interactive 
Vydavatel:  Blacklight Interactive 
Operační systém: Windows® Vista/XP 
Procesor:  1.8 GHz Processor 
Paměť:   4 GB RAM 
Grafická karta:  512 MB dedicated VRAM 
Připojení:  Širokopásmové připojení k internetu 
Pevný disk:  4 GB volného místa 

Trackmania United Foverever 

Pokud máte rádi závodní hry, tak tato pecka je 

určená přímo pro vás! Hra vyniká multyplayerem, ale má 

i singleplayer, který už však není tak zábavný. Hra nabízí 

i level editor. Ve hře závodíte pouze s jedním autem, které 

však můžete přebarvovat. Hra se dá hrát i na jednom 

počítači v módu „horké křeslo“, u kterého se střídáte. Hra je 

zdarma a doporučuji všem, co rádi závodí. 

Operační systém: Windows® 2000/XP/XP-x64/Vista 
Procesor:  Pentium IV 1.6 GHz / AthlonXP 1600+ 
Grafická karta:  16 MB grafická karta s 3D akcelerátorem a kompatibilní s DirectX 9.0c 
Verze DirectX:  DirectX 9.0c nebo lepší 
Paměť:   256 MB (512 MB s Vista) 
Zvuková karta:  16 bitová zvuková karta kompatibilní s DirectX 
Pevný disk:  750 MB volného místa. 

Zdroje:  https://games.tiscali.cz/recenze/trackmania-united-forever-cz-recenze-51244 
http://store.steampowered.com/app/431240/Golf_With_Your_Friends/ 
 

Kryštof Málek, František Barták, 7. třída 
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MOBILNÍ APLIKACE  
Christmas Countdown 2017  

Nemůžete se dočkat Vánoc? Stáhněte si aplikaci, která za vás 

odpočítává, kolik dnů, hodin a minut ještě bude trvat, než nastane 

ten den D. Navíc vás čeká velmi pěkná grafika a příjemná hudba, 

která ve vás vzbudí tu správnou vánoční náladu. 

 

Farm Show: Happy Christmas Story With Toys & 
Santa 
 Pomocí této hry se dostanete na Severní pól za Santou 

Clausem na jeho farmu a do jeho dílen. Santa dostává každý den 

nespočet dopisů od všech dětí na světě a posílá jim sáně naložené 

dárky. Jako odměnu si můžete vyzvednout cukroví a sušenky. 

Budete rozšiřovat své dílny: postavíte vánoční budovy, sklidíte 

magické stromy, vyrobíte všechny druhy hraček.    
 

Music Piano: Magic Tiles 4 Christmas 
    
 Tak tato aplikace je opravdová pecka! Jedná se o vánoční 

verzi Magic Tiles. Čeká vás nový design, grafika, optimalizované 

melodie.  

Návod:  
1. Klepněte na černé dlaždice, neklepejte na bílé dlaždice. Nenechte si ujít žádné černé dlaždice! 
2. Když přijde dlouhá dlaždice, zatlačte na dlouhou dlaždici a uvolněte na jejím konci. 
3. Pozor na tempo – melodie je rychlejší a rychlejší.  
4. Sbírejte bonusové mince a diamanty po dokončení skladby. 

 
Zdroje:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syncostyle.onethingchristmas 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foranj.newyeartale 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piano.xmas_tiles 

 
Vojta Konečný, Tomáš Klusák, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 
Vocabulary 
 

 

Christmas Poem 

Christmas is more than a day in December 
It’s all of those things that we love to remember 
Its carolers singing familiar refrains 
Bright colored stockings and shiny toy trains 
Streamers of tinsel and glass satin balls 
Laughter that rings through the house and its halls 
Christmas is more than a day in December 
Its the magic and the love 
That we’ll always remember 
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Find the words in the wordsearch 

 
Zdroje:  https://www.thebalance.com/free-christmas-clip-art-1356282 

https://dum.rvp.cz/materialy/christmas-2.html 
https://www.lite.cz/o-nas/zdarma-ke-stazeni/christmas 
http://christmas.365greetings.com/christmas-poems/short-christmas-poems.html 
http://clipartix.com/christmas-clipart-image-31845/ 

 

Kateřina Zaklová, 7. třída 

W C A N D L E S W R S E N A C Y D N A C 
A H W O D O L U I V A C P V A B J W W K 
C R O P A T F I R E P L A C E O E Z Y A 
H I N Z R T H A T S I E W I W Q L L T S 
I S O Y T K U O W O L K A M T A P Y L R 

M T B G I Y J R E I N D E E R S W E R S 
N M B A Y J E D K G N A I L O A I M U T 
E A I K V A G C Y E W M S A S G W A W A 
Y S R A T V M A U Q Y T P W H M E J O R 
T P Q H C H O L L Y O Q O R J E T N R V 
A U X I A E R E I C R V U S A L E G N A 
I D A W X Q A K K A Y D T E L W Q O A C 
Q D Y S L S T I Q N A T I V I T Y Z M O 
R I D T P E N E D W S A M L T R R T E Y 
T N A N P G U S O R A V E L T Z A P N Q 
O G C E S I W W X V O X T A R O V T T S 
R M I S T L E T A E W A U Y K J Y U S A 
R N Y E W A S W U I M W L A L D S S M L 
A U Q R U W E E R T S A M T S I R H C T 
C W R P Y S U A L C A T N A S R O S A W 
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Weihnachten 

Weihnachten ist bestimmt die schönste Zeit des ganzen Jahres.  
Vánoce jsou nejkrásnějším časem celého roku. 
 
Advent 
Dieses Wort „Advent“ kommt aus der lateinischen Sprache und heiβt „Ankunft.“ Wir 
erwarten, dass Jesus Christus als Chriskind in diese Welt kommt.   
Toto slovo advent pochází z latiny a znamená příchod. Očekáváme, že Ježíš Kristus jako 
Ježíšek přijde na tento svět (narodí se). 
Wann beginnt die Adventszeit? Die Adventszeit beginnt vier Wochen am ersten 
Adventsonntag vor dem Heiligen Abend (24. Dezember).   
Kdy začíná adventní čas? Advent začíná 4 týdny před Štědrým večerem (24. prosinec) – první 
adventní nedělí. 

Was machen die Leute in der 
Adventszeit? Am ersten 
Adventsonntag haben Menschen auf 
dem Tisch Adventskränze und 
entzünden die erste von vier Kerzen, 
zu Hause wird es geputzt, gebastelt, 
dekoriert und vor allem gebacken. 
Co dělají lidé v adventním čase? První 
adventní neděli mají na stole adventní 
věnce a zapalují první ze čtyř svíček, 
doma se uklízí, vytváří se dekorace a 
především se peče. 
Wie sieht man in der Stadt und im 
Dorf aus? Die Straβen, Gebäude, 
Häuser, Wohnungen, Fenster der 
Städte und der Dörfer sind hell 

geleuchtet. Überall hängen Lichterkette und bunter Schmuck. 
Jak to vypadá ve městě a ve vesnici? Ulice, budovy, domy, byty, okna měst a vesnic jsou světle 
osvětleny. Všude visí světelné řetězy a barevné ozdoby.   
Was machen Kinder? Die Kinder schreiben einen Wunschzettel dem lieben Chriskind 
und bekommen einen Adventskalender mit 24 Fenstern (Schokolade) vom 1. bis 24. 
Dezember. 
Co dělají děti? Děti píší Ježíškovi dopisy a dostávají adventní kalendář s 24 okénky od 1. do 

24. prosince. 
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Nikolaus kommt  
Am 6. Dezember feiert man in Deutschland der Nikolaustag. Am Vorabend stellen 
Mädchen und Jungen ihre Stiefel und Schuhe (saubere) vor die Türe. Der Nikolaus mit 
dem Knecht Ruprecht gibt in den Stiefeln Süβigkeiten, Obst, aber auch ein Stück Kohle 
für böse Kinder. 
6. prosince se slaví v Německu Mikuláš. V předvečer postaví děti své boty (čisté) před dveře 
Mikuláš se svým sluhou Ruprechtem dá dětem do bot sladkosti a ovoce a zlobivým dětem také 
kousek uhlí.  
In der Schweiz kommen am 6. Dezember Samichlaus mit dunkel gekleideten Schmutzli. 
Sie besuchen auch Schulen und Kindergärten und tragen einen Sack voller Nüsse, 
Mandarinen, Lebkuchen.  
Ve Švýcarsku přichází 6. prosince Samichlaus s tmavě oděným Schmutzli. Navštěvují i 
mateřské školky a školy a nosí pytel oříšků, mandarinek a  perníčků.  
In Österreich kommen Nikolaus und der Krampus (sieht wie ein Teufel aus). Der 
Krampus hat auch der Rute mit (für böse Kinder). Die Kinder müssen Gedichte sagen. 
V Rakousku chodí Mikuláš a Krampus, který vypadá jako čert a nosí s sebou metlu na zlobivé 
děti.  
Jetzt kommen Weihnachten… 
Der Tag vor dem Weihnachtstag ist Heilige Abend (am 24. Dezember). Viele Leute in 
den deutsprachigen Ländern gehen zum Gottesdienst in die Kirche. 
Den před 1. svátkem vánočním je Štědrý den (24. prosince). V německy hovořících zemích 
navštěvuje mnoho lidí bohoslužby v kostele.  
24. Dezember – Heilige Abend 
Jetzt ist Zeit für die Bescherung (für die Geschenke) – unter dem Weihnachtsbaum 
(Tannenbaum) stellen Menschen auch eine Weihnachtskrippe. Die Geschenke Bringt 
der Weihnachtsmann (Chriskind). Die Famillien singen Weihnachtslieder. 
Přichází čas nadílky (dárků) – pod vánočním stromem se staví také betlém. Dárky přináší 
Ježíšek. Rodiny zpívají koledy.  
Der Heilige Abend wird mit einem gemeinsamen Essen abgeschlossen. Zum Beispiel: 
Karpfen, Truthanhn, Gans, leckere Braten, selbst gebackene Kuchen und 
Weihnachtsstollen.   
Štědrý večer uzavírá společná večeře. Napřílad: kapr, krocan, husa, pečeně, vánoční cukroví 
a vánočka. 
Das Ende der Weihnachtszeit 
Die Weihnachtszeit endet am 6. Januar mit Fest „der Heiligen drei Könige.“ 
Weihnachten ist ein Famillienfest.   
Vánoce končí 6. ledna oslavou příchodu tří králů. Vánoce jsou rodinným svátkem. 
 

Zdroje:  http://dumy.cz/material/53965-weihnachten   
https://www.pinterest.de/tigra112/weihnachten/ 
 

Jan Klusák, 8. třída 
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TRENDY 
Módní trendy podzim/zima 2017/2018  

Červená 

Letošní přelom podzim a zimy 

letí červená, a to v odstínu od oranžové 

až po sytě vínově červenou. Už jste ji v 

obchodech jistě zaznamenaly i v půli 

léta. Doplňky jako je kabelka, šátek, 

rtěnka, lak vypadají úžasně. Červená 

dobře doplňuje outfit v neutrálních 

barvách, černou a bílou. 

 
 
 

 
 
 
Hořčicová 

 
Ano, hořčicově žlutá začíná 

nahrazovat červenou. Koncem srpna 

se začala objevovat i hořčicově žlutá. 

Nabízí mnoho nositelných kombinací 

a je úžasným osvěžením podzimních 

dnů. 

 
 
 
 
Zdroj: http://www.zenysro.cz/blogy/moda-a-styl/modni-trendy-podzim-zima-2017-2018 

 
Eliška Musilová, 7. třída 
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HUDBA 
Justin Bieber 

Rodným jménem se jmenuje Justin Drew Bieber. Narodil se 1. 

března 1994 (London, Ontario, Kanada). Je kanadský zpěvák, 

skladatel a herec. Umí hrát na kytaru, klavír, bicí a trubku. Jeho 

nejznámější písně jsou: Baby, Sorry, What Do You Mean, Boyfriend. 

Koncem roku 2009 vydal své první album My World.  

Po několika skandálech a problémech se zákonem (drogy, 

řízení pod jejich vlivem aj.) vznikla v roce 2014 na stránkách 

americké vlády petice za vyhoštění Justina Biebera z USA, která ale 

byla zamítnuta. 

 

Zajímavosti: 

• Nesnáší čokoládu. Nejraději má gumové medvídky. 
• Se Selenou Gomez se setkal během prezentace v Kanadě. 

• Chodil by i s holkou, která neumí anglicky. Prý by ji to naučil. 
• Baví ho dlouhé procházky po pláži. 

• Je nejvyhledávanější osobou na internetu. 
• Na každém koncertě hodí do davu svůj ručník. 

• Nemá rád kočky, protože když byl malý, zdál se mu sen, že ho jedna kočka snědla. 
• Jeho sen je jet do každé země, aby mohl vidět všechny svoje fanoušky. 
• Ve 12 si oholil hlavu kvůli kamarádovi, který měl rakovinu. 

• Jednou měl na ruce pavouka a strašně křičel. 
• Bojí se žraloků. 

• Měří 178 cm.    

 
Zdroje:   http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/justin-bieber-treats-fans-series-3992968 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Justin_Bieber 
https://www.google.cz/search?q=justin+bieber+zaj%C3%ADmavosti&ie=&oe 
 
 

      Aneta Sapoušková, Barbora Vítová, 7. třída 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
Leonardo da Vinci 

Leonardo da Vinci byl synem notáře Piera a venkovanky 

Cathariny. Narodil se 15. dubna 1452 ve 22.30 a byl pokřtěn za 

přítomnosti deseti kmotrů. Leonardova matka se o rok později 

provdala za muže, který se jmenoval Accattabrigo. Otec o čtyři 

měsíce dříve uzavřel sňatek s dcerou florentského notáře. Otec 

Leonarda ho uznal za vlastního a zajistil mu všeobecné vzdělání. 

O jeho dětství se nedochovali žádné zápisy, a tak se o jeho 

mladických letech můžeme pouze dohadovat. O mladém 

Leonardovi se ví jen tolik, že byl příjemného vzhledu a byl 

velice silný.                                                                                  

Leonardo byl nadaný v mnoha směrech, počínaje malířstvím přes sochařství, 

stavitelství, hraní na loutnu a v neposlední řadě byl také výborným vynálezcem. Jako vědec 

měl správnou představu o pohybu planet, gravitaci, vlnění, hoření, o koloběhu krve atd. Jako 

vynálezce předvídal nebo navrhl princip bagrů odstředivky, dmychadla, zemních vrtáků, 

kolesové lodi, letadla, padáku, potápěčského úboru, rýhované hlavně, šlapacího soustruhu, 

tiskařského lisu, závitníku a závitnice, tkacího 

stroje a mnoha dalších. 

Nakreslil spoustu různých skic, plánů či 

vynálezů, které se realizovaly v průběhu 19. nebo 

20. století. 

Leonardo da Vinci po sobě zanechal 

mnoho nedokončených vynálezů.nNejznámější 

Leonardovo dílo je Mona Lisa, která je vystavena v pařížském muzeu Louvre. 

 

Zdroje: http://www.leonardodavinci.net/images/leonardo-da-vinci.jpg 
https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2017/09/30/naked-mona-lisa-by-da-vinci-discovered-in-
france-is-rocking-the-art-world/#14ef879e18d8 
 

Adam Pavloušek, Jan Vranka, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA  
Krémová horká čokoláda 

Délka přípravy:  20 minut 
Co budeme potřebovat: 

• 400ml plnotučného 
mléka 

• 100ml 20% smetany na 

vaření 

• 3 polévkové lžíce cukru 

• 100g 60% čokolády na 

vaření 

• Půl sáčku čokoládového 

pudinkového prášku 

Postup:  

- Mléko a smetanu 

nalijeme do hrnce a přivedeme k varu. 

- Přidáme cukr a na menší kousky nalámanou čokoládu a na slabém plameni za stálého  

  míchání rozpustíme. 

- Čokoládový pudinkový prášek s půl deci studené vody nahladko rozmícháme                      

a přidáme do slazeného mléka. Nakonec na slabém plameni přibližně 2 minuty                  

za stálého míchání uvaříme do krémové konzistence. 

- Horkou čokoládu rozděíme do teplovzdorných pohárků  anebo do porcelánových 

hrnečků. 

- Pak čokoládu v hrníčku můžeme dozdobit šlehačkou a strouhanou čokoládou.  

Dobrou chuť!  

Zdroje:  Vlastní kuchařka 
https://www.receptyonline.cz/recept/napoj/luxusni-horka-cokolada/ 

 
 

Vendula Medková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 
Jana Šnévajsová (asistentka ve 3. A) 
Co vás na učení nejvíce baví? 
Nejvíce mě na učení baví, když to baví ty druhé.  

Co se vám líbí na škole?  
Moc se mi líbí, že připravujete a pořádáte projekty a akce pro jiné třídy, školky... A taky se mi 
moc líbí chodby plné obrázků :-) 

Jaký byl váš největší trapas v životě? 
Na kamarádčiné svatbě jsem uvařila hostům  místo kávy víno… 

Jaká je vaše oblíbená třída? 
No která jiná než 3.A :-) Všechny, kteří jsou její součástí, mám moc ráda!  

Jaké jste měla dětství? 
Krásné! 

Jaká je vaše oblíbená barva?  
Tyrkysová. 

Jaký je váš oblíbený film?  
Forrest Gump 
 

Anketa: Míváte na/v domě vánoční výzdobu? 

1. třída:  13 ANO 8 NE 

2. třída:  16 ANO 3 NE 

3. A třída:  13 ANO 6 NE 

3. B třída:  14 ANO 3 NE 

4. A třída:  14 ANO 5 NE 

4. B třída:  13 ANO 4 NE 

5. třída:    11 ANO      3 NE 

6. třída:  15 ANO 5 NE 

 7. třída:    23 ANO         4 NE 

8. třída:   18 ANO       0 NE 

9. třída:   13 ANO          4 NE   

 
 
Zdroje:  https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Christmas-

PNG/Christmas_Painted_House_PNG_Clipart#.WiFIRrpFzIU 

 
 

Veronika Nejezová, Valentýna Žáková, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Svatomartinská lampionová dílna                                                            

V pátek 10.11. 2017 uspořádala školní družina již 
druhou Svatomartinskou dílnu. Opět se vyráběla lucerna ze 
zavařovací lahve. Účast byla hojná, atmosféra příjemná. Již 
tradičně dětem pomáhali jejich rodiče a sourozenci. Lucerny 
se velice povedly a děti se vydaly do lampiónového 
průvodu, který započal u MŠ Krteček a pokračoval na 
školní hřiště, kde jako překvapení přijel i Martin na bílém 
koni. 

Mgr. Tereza Vítová 

Miniveletrh středních škol 
I tentokrát se Miniveletrh st ředních 

škol velmi vydařil. Děkujeme moc všem 
účastníkům z řad zástupců škol, kteří po celém 
dni v práci a přes nelehkou opravní situaci do 
Deblína dorazili. Dík ale patří i všem rodičům 
a jejich dětem, že se přišli na Miniveletrh 
podívat. Velká pochvala patří osmákům, kteří 
pomáhali s chystáním a roznášením 
občerstvení, chystáním lavic a přispívali k 

velmi příjemné atmosféře celého odpoledne. Byli jsme na ně velmi hrdí. 

Mgr. Pavlína Rohanová 

Soustředění Sasanek 
  V termínu 3.-4. 11. 2017 se uskutečnilo 
v budově školy soustředění Sasanek, které se 
od října schází každé pondělí v hojném počtu 
19 děvčat. Vzhledem k tomu, že máme spoustu 
nováčků a na začátku prosince nás čeká 
vystoupení na Adventní trhové slavnosti v 
Tišnově (v neděli 3. prosince, jste srdečně zváni!), tak nás čekala spousta práce, kterou jsme 
bravurně zvládly! A nezapomněly jsme se ani bavit a upevňovat stará či nová přátelství 
 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová

Sedmopolis        III – 2017/2018 
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Sedmá třída opět na Žernůvce 

V úterý 7. listopadu 2017 se vydala další skupinka 
sedmáků na Žernůvku, vyzbrojena válečky a vykrajovátky. 
Tentokrát jsme totiž měli za úkol pomoci tamním klientům 
vytvořit vánoční ozdoby, které budou zkrášlovat Domov 
sv. Alžběty. Z jedlé sody, škrobu a vody jsme uvařili t ěsto, 
které nám senioři rozmíchali, my jsme z něj vyváleli plát a 
klienti následně vykrajovali nejrůznější tvary. Všechno 
jsme stihli, ozdoby vypadají nádherně a my s napětím 
čekáme, jak dopadne jejich zaschnutí a ztvrdnutí. 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 
 
Halloween ve školce 

V úterý 31. 10. navštívili žáci 8. třídy v 
halloweenských kostýmech školku v Maršově a také obě 
školky v Deblíně. Žáci a předškoláčci společně 
vydlabávali dýně, vyráběli strašidla na špejli, barvili 
omalovánky a kdo chtěl, nechal si od osmáků namalovat 
tělovými barvami obličej. Společné dopolední učení jsme 
si náramně užili a těšíme se na další vzájemnou spolupráci. 

 
Mgr. Jana Zouharová 

 

Prvňáci a deváťáci společně 

sázeli krokusy 

V půli prosince prvňáci a deváťáci sázeli 
krokusy. Rozhodli jsme se zapojit do projektu 

„Krokus“ Židovského muzea v Praze. Krokusy (konkrétně žluté) jsme sázeli proto, že jsou to 
kytičky, které raší a kvetou na konci ledna nebo v průběhu února. Symbolicky nám tedy 
připomenou Mezinárodní den obětí holocaustu, který připadá na 27. leden. 

Mgr. Pavlína Rohanová 
 

Upravily: Gabriela Ju říčková, Valentýna Růdová, Karolína Kolářová
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ZÁBAVA  

Jednosměrka  

 

Vtipy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zdroje:  http://vtipy1.cz/vtipy/vanoce?strana=1 

https://www.pinterest.co.kr/pin/288934132328245980/ 

 
Dominik Chlebovský,  Jakub Hlava, 7. třída 
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Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: 
„Ježíšku, dones mi kolo!” 
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra. 
„Ale babička ano.” 

„Mámo, cítíš to? Vůně 
vanilky, vánočního cukroví...” 
„Cítím, cítím - sousedi se ale 
mají!” 

„Mami, můžu mít na 
Vánoce psa?” 
„Na to zapomeň! Budeš 
mít kapra jako ostatní.” 

Ptá se matka svého syna: „Kdo 
tě naučil říkat slovo 
zatraceně?” 
„Ježíšek.” 
„Nelži.” 
„Přísahám. Když nesl dárky 
do pokoje, praštil se o stůl a 
řekl právě tohle.” 

O Vánocích říká maminka 
Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 
vánoční stromeček.” 
Za chvíli přijde Pepíček a 
povídá: „A svíčky taky?” 
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