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ÚVODNÍČEK 
Milí čtenáři! 

Je tu nový rok, ale stále stejný časopis  Doufáme, že jste si přes Vánoce řádně 

odpočinuli, užili si rodinné pohody a dárků, které Ježíšek přinesl určitě každému z vás. Do 

dalšího roku vám přejeme, ať se vám všechno daří, máte kolem sebe spoustu milých lidí 

a plní se vám i ta nejtajnější přání. 

My jsme o vánočních prázdninách nelenili, a tak vám přinášíme další číslo 

Sedmopolisu. Nenechte si ujít zejména rubriku Téma měsíce, kde si můžete přečíst exkluzivní 

rozhovor se sólisty Národního divadla v Brně Janem Šťávou a Václavou Krejčí Houskovou, 

hlavními představiteli opery Čert a Káča, na němž byli těsně před Vánoci v Mahenově divadle 

žáci 5. a 9. třídy. 

 

Přejeme krásný rok 2018 a příjemné chvíle u časopisu Sedmopolis. 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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TÉMA MĚSÍCE 

Opera Čert a Káča 

V pátek 22. prosince 2017 se v rámci hudební výchovy vypravili žáci 5. a 9. třídy do 

Mahenova divadla v Brně na operu Čert a Káča. Před třetím dějstvím se jim naskytla 

jedinečná příležitost – měli možnost se podívat na druhou stranu opony, tedy na pódium, kde 

se setkali s hlavními představiteli i členy sboru, kteří představovali čerty. A aby mohli tento 

zážitek zprostředkovat i vám, udělali s nimi rozhovor, který vám přinášíme níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký byl váš největší trapas na jevišti? 

Čert: Dneska dopoledne byl trapas! V mé 

osobě… Dámy šlechtičny ve třetím jednání 

nastupují na hudbu a po nich nastupují čerti. A 

já jsem měl pocit, že už nastupují ti čerti, tak 

jsem začal skákat a kluci, co mají být za mnou, 

nikde! Tak si říkám, kde jsou, vždyť už tady 

mají být! Tak ne, já jsem byl napřed! Sólo čert 
 
Lucifer: Těch bylo tolik, že těžko říct! Občas 

někteří na pódiu trochu básníme, protože si 

nemůžeme vybavit text. Jeden nejmenovaný 

kolega byl schopný odzpívat asi pětiminutovou 

árii v italštině, protože mu vypadl text, na 

slova tutti frutti. Nic jiného z celé árie 

nezazpíval, jen toto. Ale diváci stejně 

zatleskali.  

Jak dlouho trénujete, než uvedete 

představení? 

Káča: Než nacvičíme novou operu, tak 

přibližně dva měsíce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucifer: A v den představení přicházíme 

hodinu před začátkem, abychom se nachystali 

a případně se ještě koukli na ten text, aby 

nevypadl. 

Jak dlouho působíte v Národním divadle 

v Brně? 

Káča: Chvíli, v angažmá jsem zde od roku 

2015. 

Lucifer: Moje první představení bylo roku 

2006, v angažmá jsem od roku 2010. 

Jaký byl váš oblíbený předmět ve škole? 

Káča: Tělocvik. 

Lucifer: Tělocvik a dějepis. 

Jaká je vaše oblíbená opera? 

Káča: Rigoletto. 

Lucifer:Don Giovanni. 
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Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

Lucifer: Špatně na klavír. 

Káča: Já to mám taky tak a k tomu moc hezky 

na zobcovou flétnu. 

Jaká je vaše vysněná role? 

Lucifer: Mefisto ve Faustovi, což jsem si 

právě splnil. (pozn. redakce: Opera Faust a Markéta 

měla premiéru 16. prosince 2017 na brněnském 

výstavišti.) 
Káča: Vzhledem k tomu, že jsem 

mezzosoprán, tak se i očekává, že Carmen. 

Čert: Moje nejoblíbenější role je němá! 

Jakou divadelní hru máte nejraději? 

Káča: Dáma s kaméliemi a Podivuhodný 

příběh se psem 

 

 

Lucifer: Já mám rád Shakespeara, tak 

Othello. 

Jaká je vaše oblíbená česká herečka 

nebo herec? 

Lucifer: Ivan Trojan 

Káča: Iva Janžurová 

Čím je vám blízká postava, kterou dnes 

hrajete? 

Lucifer: Nevím, jestli by měl být Lucifer 

něčím blízký, ale hlavní škodič v opěře se 

hraje vždycky dobře a je to velmi vděčné. 

Káča: Já v roli běhám, tancuju, všechny chci, 

nikdo mě nechce, což nese špatně můj syn… 

Ale je to veselá postava a všechno dobře 

dopadne - jednoho chlapa dostanu  

 

Děkujeme moc za rozhovor. 

 

 

Lucifer v podání Jana Šťávy    Káča v podání Václavy Krejčí Houskové 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://janstava.net/wp/wp-

content/uploads/2015/02/janstava1w

eb-3057.jpg 

http://cdn.orange-

gate.com/tr/260x1000/uploads/assets

/krejci-houskova-v-1.jpg 
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NOVINKY 

Zřícená lávka v Praze má zřejmě 

konstrukční vadu, stejnou v 

Nymburce ihned zavřeli 
Lávka přes Labe v Nymburce je uzavřena. Projektoval 

ji totiž architekt Jiří Stráský, který je autorem zřícené 

lávky v Praze Troji. Podle předběžných zjištění policie 

má pražská stavba zřejmě konstrukční vadu. Vedení 

Nymburka proto po poradě s odborníky rozhodlo, že se 

lávka uzavře. Stráský ovšem tvrdí, že konstrukční 

řešení obou lávek bylo v pořádku. 

 
Na silvestrovské 

oslavy dohlíželo 

v Kolíně nad 

Rýnem 1400 

policistů. 

Mimozemský objekt studuje 

i NASA. Mohl by 

komunikovat s mateřskou 

lodí, tvrdí vědec. 

 

Rakousko 

vycouvalo ze zákazu 

kouření 

v restauracích. 

V lednu 2018 proběhne 

prezidentská volba. 

 

 

Češi bohatnou, 

hodně utrácejí a 

nespoří. 

Sedmopolis        IV – 2017/2018 

Fabia má limitovanou rally edici, v rámci modelu dostala nejsilnější 

motor. 

Fabia vychází z edice Monte Carlo. V černobílém provedení a se zelenými 17palcovými koly 

evokujícími rallyový speciál R5 vypadá vskutku výtečně. A co je důležité, pod kapotou je 

přeplňovaná čtrnáctistovka, nevýkonnější provedení, jaké lze pod kapotou třetí generace fabie 

mít. 

Martin Vít, Tomáš Klusák, 7. třída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Vyměřený čas 

Žánr: sci-fi / thriller 

Země původu: USA 

Rok výroby: 2011 

Délka: 1 hodina 49 minut 

 

Každý člověk žije jen 25 let. Pak buď zemře, nebo si vydělá další vteřiny, hodiny, dny, 

týdny a roky života anebo je ukradne. Zkrátka – platí se časem!  

Země je rozdělena na lidi, kteří mají hodně času než zemřou. Potom je ta druhá půlka, 

kterým jde už jenom o sekundy života. Nejsou peníze, na kafe musíte třeba zaplatit minutou 

života. Pořád vypadáte na 25 let. Nestárnete. Až vyprší čas, zemřete. 

Will jde do baru a najde v chudé části „boháče“. Samozřejmě to už ví skoro všichni. 

Will pomůže „boháči“ utéct. Nakonec „boháč“ daruje všechen život Willovi. Will teď má 100 

let. „Boháč“ zemře a začnou to vyšetřovat strážci času. Will zatím odjede do drahé části. 

Jenom přes hranice zaplatil celkově jeden rok.  

Will si koupí auto, oblečení a jede do kasína. Jde si zahrát poker. Vsadí všechen život, 

na účtě pokeru je 100000 let. Will už má jenom poslední sekundy a vyhrává.  

Will potká pěknou dívku Sylvii. Její otec vlastní banku. Sylvie začne pomáhat Willovi 

ve vykradení banky a pomoct v chudé části. Autem nabourají do banky a vykradou ji. 

Největší sumu najdou v trezoru banky, což činí 1000000 let. Rychle se dostanou do chudé 

části a rozdají všechen čas mezi chudé lidi. Čas plyne dál… 

Tento film se mi osobně líbil. Pomalu se blíží k bondovce. Občas mi některé scény 

nedávaly smysl. Doporučuji všem lidem, co mají rádi sci-fi. 

 

Zdroje:  

http://marieke.pise.cz/1282-vymereny-cas-in-time.html 

 

Nela Jebáčková, 7. třída 

  Sedmopolis        II – 2014/2015 
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Tajemství kocouřího muže 
 

Autorka: Enid Blytonová 

Nakladatelství: Albatros 

Rok vydání: 2011 

Počet stran: 176 

Kniha vypráví o pěti dětech a psovi, kteří si 

říkají Pátrači: Bětka, Pip (Filip), Špekoun, Larry, Daisy 

a Brok. Jejich nepřítel, policista, pan Goon, na chvíli 

odjíždí z města a místo něj přichází jeho dočasný 

zástupce, pan Pippin.  

Pátrači si z pana Pippina udělají legraci tak, že se 

převlečou do kostýmů a přichystají mu falešnou záhadu. 

Jejich falešné stopy ho ovšem přivedou ke skutečné 

záhadě. Někdo omráčil ředitele divadla a vykradl mu trezor.  

Hned, jakmile se to pan Goon dozví,vrátí se do města, aby případ vyřešil. Hlavním 

podezřelým je muž jménem Boysie. Boysie je postižený a v divadle hraje kocoura v botách.   

Pátrači se spojí s panem Pippinem, aby případ vyřešili. Pan Pippin jim poskytne alibi 

všech podezřelých. Děti si alibi všech herců, kromě alibi Aleca Granta, ověří. Ten měl totiž 

vystoupení, které vidělo spoustu diváků, takže si jeho alibi pátrači prověřovat nemusí.  

Pan Goon a ředitel divadla jsou na Boyseiho zlí, jelikož jsou si téměř určitě jistí, že to 

udělal a chtějí, aby se přiznal. Vše se ale změní když pátrači zjistí pomocí Špekounovy 

sestřenice, že na představení navystupoval Alec, ale jeho dvojče. Zjistí to díky Alecově 

neshodnému podpisu.  

Takže případ je vyřešen. Alec si v den loupeže oblékl Boyseiho kostým a celou loupež 

v něm provedl, aby si ostatní mysleli, že to udělal Boysei. Všichni ostatní herci jsou rádi, že 

se případ vyřešil a že Boysei nemusí jít do vězení za něco, co neudělal. 

 

Zdroje: http://www.albatrosmedia.cz/tituly/2198788/tajemstvi-kocouriho-muze/ 

Aneta Brzicová, 7. třída
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V PŘÍRODĚ 

Sýkora koňadra 
V zimě na našich krmítkách můžeme 

nejčastěji vidět sýkoru koňadru. Je to malý druh 

pěvce z čeledi sýkorovitých. Původně dávala 

přednost listnatým lesům, ale dnes žije v parcích 

a našich zahradách. Koňadra je velice výrazně 

zbarvená. Na jaře a v létě se živí převážně 

živočišnou stravou. Hlavní složkou potravy je 

hmyz v různých vývojových stádiích. Na podzim a v zimě vyhledává hlavně semena. Hnízdí 

dvakrát ročně v dutinách stromů a obvykle mají 7 až 12 vajíček.      

 

Jmelí 

Jmelí je stálozelená poloparazitická rostlina. 

V Česku se vyskytuje jen jeden druh, a to jmelí bílé. 

Celkově se však rozlišuje asi 70 až 100 druhů. Roste 

na jehličnatých a listnatých dřevinách celého světa. 

Jmelí můžeme najít i na jabloních.  

Jmelí kvete v březnu a v dubnu nevýraznými 

květy. Je to dvoudomá rostlina. Krásné bílé bobule 

připomínající perly najdeme pouze na samičích 

keříčcích. Je využíváno i v léčitelství.  

Říká se, že jmelí přináší do domu štěstí. Neodmyslitelně patří do našich domácností 

v době Vánoc.                                                                          

 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDkora_ko%C5%88adra 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmel%C3%AD_b%C3%ADl%C3%A9 

https://www.prirodovedci.cz/aktuality/predvanocni-special-neni-jmeli-jako-jmeli 

 

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

Fortine Battle Royale 

Fortine je skoro stejná hra jako PUB-G. 

Je to multiplayerová hra, ve které se snažíte 

zabít všechny ostatní. Na začátku skočíte 

z letadla (spíše autobusu přilepeného k balonu) 

a hra muže začít. Můžete zde zničit skoro všechno prostředí a jsou tu všelijaké zbraně. Také 

zde můžete stavět například svou obří pevnost. Ale pozor - je zde zóna, za kterou, když budete 

stát, po nějaké době zemřete.  

Hra se dá stáhnout zdarma. K dispozici na PC, PlayStation 4, Xbox One a Mac. 

Warcraft III: Reign of Chaos 

Tato starší strategická hra pochází ze studia Blizzard. Ve hře můžete hrát za 4 rasy 

(Lidé, Orkové, Nemrtví, Temní Elfové). Hra má svůj příběh a singleplayer, ale hlavně lokální 

multiplayer. Ve hře těžíte zlato a dřevo, za to cvičíte jednotky a stavíte budovy. Poté můžete 

zaútočit a zlikvidovat své nepřátele. Ale pokud se vám to nepovede, tak oni zničí vás. 

 

Systémové požadavky: 

Datum vydání 2002 (USA) 

600 MHz procesor 

256 MB RAM 

32 MB 3D Grafická karta 

DirectX 8.1® kompatibilní zvuková karta 

(Windows) 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Warcraft_III:_Reign_of_Chaos 

https://vignette.wikia.nocookie.net/logopedia/images/6/6c/Warcraft_3_reign_of_chaos_logo.jpg/revisio

n/latest?cb=20131201131301 

 

Kryštof Málek, František Barták, 7. třída 

Sedmopolis        IV – 2017/2018 
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LANGUAGE CORNER 

Winter Criss Cross 

January poem
 

January  - now i s here. 

A fine new start 

For a whole new year. 

 

The snow comes down 

In the dark of night.  

When we awake,  

The world is white. 

 

In January,  

When there's snow 

We get our sleds 

And away we go.

 

Sedmopolis        IV – 2017/2018 
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Vocabulary – winter and sport 

avalanche - lavina  

blizzard - sněhová bouře  

cross-country skiing - běžecké lyžování  

downhill skiing - sjezdové lyžování  

freeze - zmrznout, zmrazit  

frozen - zmrzlý  

hockey  - hokej, lední hokej  

chairlift - lanovka (sedačková)  

ice - led  

ice rink - ledová plocha (kluziště)  

icicle - rampouch  

plough - pluh  

skate - bruslit, jezdit na bruslích  

skating - bruslení  

ski - lyžovat  

ski lift - lyžařský vlek  

sled - saně, sáňky, sáně  

sleet - plískanice, déšť se sněhem  

slide - klouzat, klouzat se, sklouznout, sklouznout se  

slope - sjezdovka  

snow - sníh  

snowboarding - snowboarding  

snowdrift - závěj  

snowman - sněhulák  

Short Snow Jokes 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroje: https://superheroesandteacups.com/wp-content/uploads/2015/01/Winter-Word-Search-1.jpg 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072450-winter-wonderland 

http://clipartix.com/snowflakes-clipart-image-9055/ 

https://cz.pinterest.com/explore/january-poem/?lp=true 

http://www.jokes4us.com/miscellaneousjokes/weatherjokes/snowjokes.html 

 

Kateřina Zaklová, 7. třída 
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Q: What do you call an old snowman? 

A: Water! 

 

Q: What do you call a snowman party? 

A: A snowball 

Q: How does a Snowman get to work? 

A: By icicle. 
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Die Wintermonate 

- der Dezember  - am 21. Dezember beginnt der Winter          

- der Januar 

- der Februar 

 

Das Winterwetter  
  

 

 

 

 

 

 

 

der Schneefall  der Frost   der Eiszapfen   inverse 

Wortschatz 
 

 

 

 

das Gebirge        der Ski  die Winterjacke        der Schneemann     der Schneeball 

Das Kreuzworträtsel 
 

Zimní bunda 

Lyže 

Sněhulák 

Zimní měsíce 

Sněžení 

Hory 

 

Zdroje: http://dumy.cz/material/72180-der-winter 

Jan Klusák, 8. třída 
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TRENDY 

Plesová sezóna je v plném proudu! 

 Přinášíme ti tři trendy účesy, díky kterým budeš 

královnou každého plesu! Jsou jednoduché a uděláš 

s nimi parádu i ve škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdroje:  https://cz.pinterest.com/explore/jednoduch%C3%A9-%C3%BA%C4%8Desy/ 

https://www.vlasyaucesy.cz/spolecenske-ucesy-12-navodu-na-jednoduche-ucesy-na-ples-71985/ 

 

Eliška Musilová, 7. třída 
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HUDBA 
Taylor Swift 

Rodným jménem Taylor Alison Awift je americká 

zpěvačka, textařka a skladatelka. Narodila se 13. prosince 

1989. Vyrůstala ve Wyomissing v Pensylvánii a ve čtrnácti se 

přestěhovala do Nashville v Tennessee, kde začala svou 

hudební kariéru jako country popová zpěvačka. V roce 2006 se 

stala hvězdou country hudby po vydání svého prvního 

eponymního alba (Taylor Swift). Třetí singl „Our Song“ z ní udělal nejmladší zpěvačku, která 

bez cizí pomoci napsala a vydala píseň, která se umístila na prvním místě žebříčku Billboard 

Hot Country Songs. Dostala nominaci na cenu Grammy v kategorii Best New Artist (Nejlepší 

nový umělec) v roce 2008.  

Druhé album Fearless bylo vydáno na konci roku 2008. Její otec, Scott Swift, je 

finanční poradce banky Merrill Lynch. Vyrostl v Pensylvánii a je potomkem tří generací 

prezidentů banky.  

Její matka, Andrea Swift (rozená Finlay), pracuje v domácnosti a dříve pracovala jako 

obchodní jednatelka investičního fondu. Taylor Swift byla pojmenována po zpěvákovi Jamesi 

Taylorovi; její matka věřila, že jí (Taylor) toto pohlavně neutrální jméno pomůže při budování 

podnikatelské kariéry. Má mladšího bratra Austina.  

Taylořinou první zálibou byla jízda na koni. Mamka ji do sedla posadila, když jí bylo 

devět let, později soutěžila v jezdeckých show. Její rodina vlastnila několik amerických 

kovbojských koní a Shetlandských poníků. 

Zajímavosti: 

 Měří 180 cm. 

 Nechodila do školy, vzdělávala se doma. 

 Na kytaru se naučila hrát sama. 

 Její oblíbené číslo je 13. 

 Napsala více jak 200 písní. 

 Přátelí se s Selenou Gomez a Emmou Stone. 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift 

https://twitter.com/taylorswift13 

https://www.serialzone.cz/osobnost/taylor-swift/zajimavosti/ 

 

Aneta Sapoušková, Barbora Vítová, 7. třída 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Alfons Mucha 

Alfons Maria Mucha byl český malíř a designér období secese. Byl otcem známého 

publicisty a spisovatele Jiřího Muchy (1915-1991). 

Stal se věhlasným téměř přes noc díky divadelnímu plakátu 

Gismonda (1894–1895), který si objednala pařížská herečka Sarah 

Bernhardt. Herečka později uzavřela s Muchou smlouvu a on pro ni 

a Divadlo Renesance v Paříži vytvořil ještě několik dalších plakátů. 

Narodil se v Ivančicích v rodině soudního zřízence Ondřeje 

Muchy. Měl dvě sestry, Annu a Andělu. Studoval na Slovanském 

gymnáziu v Brně, kde si přivydělával jako chrámový zpěvák 

v chlapeckém sboru u sv. Petra a Pavla (jedna z dominant města - 

Petrov).  

Po neúspěchu u přijímacích zkoušek na pražskou Akademii 

výtvarných umění krátce pracoval jako písař u ivančického soudu. 

V této době připravoval ochotnická divadelní představení, maloval 

dekorace a plakáty, navrhoval pozvánky. Z roku 1875 pochází 

Muchova první známá přesně datovaná kresba, jedná se o pastel představující Janu z Arku na 

hranici. 

Roku 1879 odchází do Vídně pracovat jako malíř 

divadelních dekorací do firmy Kautský-Brioschi–Burghardt. 

Poté odchází do Mikulova, kde maloval portréty místních 

obyvatel. Roku 1883 byl pozván hrabětem Khuen Belassim 

k vytvoření dekorací interiérů zámku Emmahof ve Vídni. 

V roce 1885 odchází na akademii do Mnichova a o dva roky 

později do Paříže na akademii Julian. Roku 1892 je pověřen 

ilustrovat Scenés et épisodes de l'histoire d'Allemagne 

od Charlese Seignobose. K osudovému zlomu v jeho kariéře 

dochází roku 1897, když získává objednávku na plakát pro Sarah Bernhardt. 
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Nejslavnější Muchovo období je kolem přelomu 19. a 20. 

století. V roce 1906 se oženil s Marií Chytilovou. V USA byl 

uvítán jako největší dekorativní umělec světa, přesto se touží 

vrátit do Čech. Stal se autorem prvních známek a bankovek 

samostatné Československé republiky.              Mucha však nebyl 

pouze grafikem a tvůrcem světoznámých plakátů art nouveau. 

Všestranným nadáním zasahoval do všech uměleckých oborů, 

sochařstvím počínaje a divadlem konče. 

Mucha se stal známým i jako designer užitého 

umění; kromě plakátů vinět, čokolád, sušenky, cigarety, 

maloval návrhy jídelních menu, kalendářů 

a dekorativních zástěn, doplňoval knihy svými 

ilustracemi, např. Otčenáš (La Pater, 1899), navrhoval 

české známky i bankovky. Jeho tvorba zahrnuje návrhy 

interiérů, nádobí, šperků, ale i návrh okna katedrály sv. Víta (1931) v Praze. 

Alfons Mucha byl velkým vlastencem a celý život snil o realizaci cyklu 

velkoformátových obrazů Slovanská epopej, kterým chtěl shrnout dějiny Slovanského národa. 

Cyklus velkých pláten maloval na zámku Zbiroh od 

roku 1910. Epopej byla dokončena v roce 1928 

a Muchův americký mecenáš Charles Crane ji 

věnoval Praze. Dnes tento cyklus můžeme najít na 

zámku v Moravském Krumlově. 

Alfons Mucha zemřel v Praze 14. července 

1939 po výslechu gestapem na zápal plic. 

 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha 

http://www.mujmucha.cz/originalni-reprodukce-plakatu/lance-parfum-rodo 

https://www.google.cz/search?q=mucha+katedrala+svateho+vita&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwjBw7DPyKLYAhVGZFAKHf97C_EQ_AUICigB&biw=1366&bih=651&dpr=1#imgrc=kR

Swd7VBE5CGsM 

https://kultura.zpravy.idnes.cz/prekvapeni-mucha-do-toho-kde-bude-epopej-nema-co-mluvit-p12-

/vytvarne-umeni.aspx?c=A100614_194747_vytvarneum_jaz 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gismonda 

Adam Pavloušek, Jan Vranka, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

BeBe řezy 

Délka přípravy: 1 hodina 15 minut 

 

Co budeme potřebovat: 

 2 zakysané smetany 

 1 balíček mléčných  

 sušenek BeBe (rodinné balení) 

 1 balíček kakaových  

 sušenek BeBe (rodinné balení) 

 2 vanilkové cukry 

 

Postup:  

- Do smetany zamícháme vanilkové cukry. 

- Do úzké misky či nádoby střídavě skládáme kakaové sušenky, krém, vanilkové 

sušenky, krém. 

- Jakmile sušenky doskládáme, povrch potřeme zbytkem krému a dáme do ledničky cca 

na 1 hodinu vychladit. 

- Jedotlivé porce zdobíme čokoládovou polevou nebo šlehačkou. 

 

Dobrou chuť!  

 

Zdroje:  Vlastní kuchařka 

https://www.toprecepty.cz/recept/19557-rychle-bebe-rezy/ 

 

 

 Vendula Medková, 7. třída 
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Krmítko pro ptáčky 
Co budeme potřebovat: 

 PET lahev 

 dvě kuchyňské vařečky 

 provázek 

 řezák 

 trychtýř 

 sypkou venkovní směs ptačího zobu 

Postup:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: https://www.ecofuture.cz/clanek/krmitko-pro-ptacky-z-pet-lahve 

Vojtěch Štulpa, 8. třída 
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1. Ke dnu plastové lahve řezákem naproti sobě 
prořízneme dva malé křížky o průměru cca 1,5 
cm (dle průměru rukojeti vařeček). Stejný úkon 
opakujeme o něco výše o 90 stupňů jinde. 

2. Zhruba 2 centimetry nad křížky z jedné strany 
vyřízneme kulaté otvory široké a vysoké asi 3 až 4 
centimetry. 

3. Křížky protáhneme rukojeti vařeček tak, aby 
jejich konce tvořily na jedné straně lopatku na 
zrní a na druhé straně bidýlko. 

4. Dovnitř PET lahve 
pak začneme 
střídavě pomocí 
trychtýře sypat 
nejrůznější druhy 
semínek a zobu tak, 
aby nám vytvořily 
pěkné barevné 
přechody. 

 

A NYNÍ MÁME HOTOVO! 
JEDNODUCHÉ, ŽE?   

3. Křížky protáhneme rukojeti vařeček tak, aby 
jejich konce tvořily na jedné straně lopatku na 
zrní a na druhé straně bidýlko. 

https://www.ecofuture.cz/clanek/krmitko-pro-ptacky-z-pet-lahve
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Třetí zasedání Žákovského parlamentu 

Třetí zasedání školního parlamentu se uskutečnilo v pátek 24. 11. 2017. Nejprve nám 

osmá třída odprezentovala prezentaci, kterou jste mohli vidět v úterý 28. 11. 2017 na 

Sportovím dni (turnaji ve fotbale). Poté jsme se domlouvali, jak bude probíhat fotbalový den. 

Dále jseme naplánovali již tradiční předvánoční soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu. 

Hodnotilo se 21. 12. 2017 a porotci byli pan učitel Doležel a pan učitel Kolbaba. Výsledky 

najdete níže  

 

Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu  

Jako každý rok, i letos Žákovský parlament vyhlásil soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou 

třídu na I. a na II. stupni. S radostí oznamujeme, že odborná porota vybrala za vítěze 3. A 

a 6. třídu. Gratulujeme!!! 

 

Zdroj:  http://www.zs-deblin.cz/o-skole/zakovsky-parlament/ 

     

Valentýna Růdová, Gabriela Juříčková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Dagmar Pekařová (asistentka ve 3. B) 

Jaký byl váš největší průšvih na základní škole? 

Byla jsem docela spořádané dítě, takže žádný… až na střední. Ach ta puberta  

Jaký byl váš životní trapas? 

To opravdu nevím. Není ještě nic, co bych považovala za životní trapas. 

Máte děti? 

Ano, mám dvě holčiny. 

Jaká je vaše oblíbená barva? 

Modrá. 

Jaké jsou vaše koníčky? 

Běh, vysokohorská turistika, ferraty,  

lezení po skalách, lyžování a četba knih. 

Jaký je váš oblíbený žánr písniček? 

Jednoznačně rock. 

Jaký je váš nejoblíbenější svátek? 

Přece ten můj! 

 

Anketa: Chodíš v zimě bruslit?  

5. třída 6. třída   7. třída 8. třída 9. třída   
ANO: 11     ANO: 16 ANO: 25 ANO: 18 ANO: 11 

NE: 6            NE: 4  NE: 1  NE: 4  NE: 6 
 

Zdroje:  www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2008/11/omalovanka-brusle-divci.gif 

http://www.zs-deblin.cz/o-skole/lide-a-kontakty/ 

 

 Veronika Nejezová, Valentýna Žáková, 7. třída
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Žáci 7. třídy ve vile Tugendhat 

 Ve středu 15. 11. a ve čtvrtek 16. 11. 

jsme navštívili se žáky 7. třídy vilu 

Tugendhat. Žáci se během edukačního 

programu seznámili s vybranými částmi vily 

a pracovali přitom s aktivními listy. Pracovní 

listy odrážely nejen objektivní kvalitu vily, 

ale také subjektivní vjemy žáků. Žáci byli 

proto během edukačního programu 

motivovaní k aktivnímu vnímání i k autentickému sebevyjádření. 

Mgr. Jana Zouharová 

Beseda o animovaném filmu 

Ve čtvrtek 23.11. se na naší škole uskutečnila beseda s panem režisérem Cyrilem 

Podolským na téma „Animovaný film“. Nejprve jsme se dozvěděli některé základní pojmy a 

principy animace, jak se animovaný film připravuje a jak vzniká. Zajímavé pro nás bylo 

zjištění, že jeden díl animovaného večerníčku se natáčí více než dva měsíce. Pak jsme si 

prohlédli, jak vzniká loutka. A kolik taková loutka stojí? Ty veliké i čtvrt milionu korun! Také 

jsme si prohlédli ukázku z večerníčku, který se připravuje. Bude se jmenovat Strašidelný 

herbář a budou v něm vystupovat Šiflík a Šuflík (kuchyňská strašidla). 

Mgr. Monika Semerádová 

Návštěva mateřských škol v ZŠ Deblín 

Dne 24. 11. navštívili školu naši menší kamarádi ze 

školek Oranžová, Krteček, Maršov i Svatoslav spolu se svými 

paními učitelkami. Podívali se do 1. a 2. třídy, vyzkoušeli si 

práci na interaktivní tabuli, v centrech aktivit, vyrobili si malý 

dáreček a ověřili si svoje znalosti z angličtiny. Doufáme, že se 

jim ve škole líbilo a brzy se opět společně uvidíme. 

Mgr. Kateřina Klímováá 
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Sportovní den – fotbal 

V úterý 28. 11. se ve škole konal sportovní den zaměřený na fotbal. Pořádali ho žáci 

osmé třídy ve spolupráci s Žákovským parlamentem. První a druhou vyučovací hodinu 

probíhal program pro první stupeň a třetí, čtvrtou a pátou hodinu pro druhý stupeň. Šest 

zástupců z každé třídy hrálo střídavě v tělocvičně turnaj ve fotbale a pro ostatní žáky měli 

parlamenťáci připravenou prezentaci o tomto sportu a další zábavné aktivity týkající se 

fotbalu – slovní fotbal, osmisměrky, křížovky nebo dokumenty spojené s fotbalem. Celkově 

se mezitřídní spolupráce vydařila a těšíme se společně na další sportovní den zaměřený na 

stolní tenis. 

Mgr. Jana Zouharová 

Dárky do krabice – poděkování 

Mockrát děkujeme vám všem, kteří jste se 

společně s námi zapojili do projektu Dárky do 

krabice. Díky vám jsme tento týden do Drásova 

odvezli přes 80 krabic určených dětem ze sociálně 

slabých rodin. Vaší pomoci si vážíme a věříme, že 

i díky nám budou mít tyto děti opravdu veselé 

Vánoce. 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

Čertovský šplh 

V úterý 5.12. se konal Čertovský šplh pro žáky prvního stupně. Soutěžilo se v několika 

kategoriích. Každá třída si vybrala své zástupce, kteří se zúčastnili šplhu ve své kategorii. 

Soutěžící s nejrychlejším časem vyhráli. Na závěr andělé udělovali diplomy a medaile 

soutěžícím. Každý, kdo obsadil 1.-3. místo, si mohl vybrat cenu. 

Mgr. Tereza Vítová
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Beseda se strážníky Městské policie Tišnov 

V pondělí 20.11. za námi do školy zavítali dva strážníci Městské policie Tišnov 

a Brno. Povídali si s dětmi o bezpečném chování doma i v dopravě. Děti si také mohly 

prohlédnout vybavení jejich uniforem a zeptat se na vše, co je zajímá. Děkujeme, páni 

strážníci! 

Mgr. Kateřina Klímová 

Sasanky na Adventním jarmarku škol v Tišnově 

V neděli 3. prosince 2017 vystoupily 

Sasanky v Tišnově na Adventním jarmarku škol, 

který byl zakončený rozsvěcením stromu. 

 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

Předvánoční zájezd do Vídně 

V pátek 8. 12. 2017 se uskutečnil zájezd do 

předvánoční Vídně. Zájem účastníků bylobrovský, 

proto jsme nakonec místo plánovaného jednoho 

autobusu jeli dvěma. Kolem desáté hodiny jsme 

přijeli do Vídně, kde proběhla pěší prohlídka 

historického centra (Stephansdom, budova opery, Albertina,…). Následovalo osobní volno s 

možností návštěv muzeí, výstav, obchodních center nebo adventních trhů. Společně jsme si 

vychutnali a nasáli vídeňskou vánoční atmosféru a do Deblína se vrátili kolem sedmé hodiny 

večerní. 

Mgr. Jana Zouharová 

 

Upravily: Gabriela Juříčková, Valentýna Růdová  

a Karolína Kolářová, 7. třída
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Na horách:  

„Vaše žena je víc na zemi než na lyžích.” 

„To víte, ona chvíli nepostojí.”  

Volá paní Novákové její sestra: 

„Kolik tam máte nového sněhu?” 

„Deset centimetrů.” 

„A starého?” 

„Toho mám po krk!” 

„Jak jste se letos připravili na zimu?” ptá se reportér v depu 

posypových vozů. 

„Výborně,” povídá hlavní technik, „utěsnili jsme v 

kanceláři všechna okna.” 

Turisty na cestě do hor napadne hrozný Yetti 

a už se chystá zašlápnout jejich auto, když 

zarazí nohu těsně nad kapotou. 

„Proč nás nezašlápl?” ptá se udiveně jeden 

turista druhého. 

Z výšky se ozve: „Nemít rád konzervy!” 

 

ZÁBAVA 
Vtipy 

 

 

Zajímavosti o sněhu 

Jak vzniká sněhová vločka? 

Všude kolem nás, tedy i vysoko nad zemí, poletují zrníčka prachu nebo pylu, okolo 

kterých sráží pára a vytváří se malé kuličky vody, dešťové kapky. To se děje přibližně ve 

výšce šesti kilometrů. V té výšce je tak velká zima, že kapky zmrznou a stanou se z nich 

ledové krystalky. Ledový krystal má tvar šestiúhelníku. Můžete si ho představit jako takovou 

hvězdičku se šesti vrcholky. Krystalky si v oblacích poletují a narážejí do sebe, všelijak se 

spojují a tvoří neuvěřitelné tvary, až se pospojují do sněhových vloček. Pořád se zvětšují, 

a když jsou vločky pořádně veliké a těžké, mrak už je neudrží a ony začnou padat dolů k 

zemi.   

 

Jaké známe druhy sběhu?  

Jako prachová peřina je čerstvý sníh, kterému se říká prašan.  

Když už sníh nějakou dobu leží na zemi a je starší, stává se z něho jemnozrnný a později 

hrubozrnný sníh. Krystalky sněhu se spojí do jemných zrnek, ale jak se různě mění teplota, 

ledová zrna se zvětšují, čím déle sníh leží na zemi. 

Firn se nazývá druh sněhu, který už jednou trochu roztál a zase zmrznul a zase trochu roztál 

a zase zmrznul. Díky tomu má v sobě velké hrubé krystaly a nahoře ledovou vrstvičku. 

Když sníh začne nahoře tát, stane se z něho mokrý sníh. Do toho si nesedejte, měli byste 

mokrý zadek. 
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Co to jsou sněhové jazyky?   

To je sníh, který trochu trápí řidiče aut. Stává se totiž, že kolem silnice není žádný les 

nebo domy. Cesta vede krajinou a okolo ní je jenom rovina, pole nebo louka. Když napadne 

hodně sněhu, sněžný pluh ho odhrne ze silnice. Jenže začne foukat vítr. A tak se stane, že vítr 

z polí nebo luk nažene sníh na silnici. Od kraje silnice jsou na cestu nafoukané nánosy sněhu, 

co vypadají jako jazyky.  

 

Co je lavina? 

Odborně řečeno, lavina je rychlý a náhlý sesuv většího množství sněhu po svahu na 

dráze delší než 50 metrů. Někde na strmém svahu je vysoká vrstva sněhu, která se tam už 

neudrží a sjede dolů. Někdy ji může strhnout pohyb, ale i zvuk, protože i ten má sílu. Slovo 

lavina se někdy používá i v jiných situacích, třeba když se sesune kamení, bahno nebo písek.  

 

Co je umělý sníh?  

V zimě se spousta lidí těší na hory a kopce. Bude se sáňkovat, bobovat, lyžovat a 

běžkovat. Ovšem ne každá zima je bílá.  

Když nenasněží z nebe, nasněží si lidé sami. Použijí k tomu sněžné dělo. Není to 

žádný válečný nástroj, ale zvláštní zařízení, které rozstřikuje vodní mlhu. A když je teplota 

pod nulou, mlha ve vzduchu zmrzne a spadne ve formě sněhu na zem. Tomuto sněhu se říká 

technický sníh. Protože ho vytvořili lidé a ne příroda, má malinko jiné vlastnosti než ten 

obyčejný sníh, i když se taky skládá z vody a vzduchu. Občas se mu nesprávně říká „umělý“.  

 

 

Hádanky 
 

1. Copak je to za panáčka, 

který pláče v zahrádce, 

sotva teplé jasné slunce, 

paprsky ho zahřát chce? 

 

 

 

 

 

2. Dvanáct čápů, 

dvaapadesát koroptví, 

tři sta pětašedesát ptáků 

jedno vejce snesli. 

 

3. Přišel k nám bílý kůň, 

zalehl nám celý dvůr. 

 

Řešení: 1. sněhulák, 2. rok, 3. sníh 

 

 

Zdroje:  https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-zime-a-lyzovani-1/ 

https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-zime-a-lyzovani-2/ 

https://www.promaminky.cz/hadanky/nezarazene/zima-zima-196 

http://www.radiojunior.cz/prectete-si-pet-zajimavosti-o-snehu--1445559 

http://www.predskolaci.cz/tag/snehulak/page/2 

 

Dominik Chlebovský,  Jakub Hlava, 7. třída
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