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ÚVODNÍČEK 
Vysvědčení je za námi, snad jste s ním byli spokojení! Druhé pololetí je tedy v plném 

proudu stejně tak jako momentálně i jarní prázdniny. Doufáme, že si je užíváte a odpočíváte, 

abyste nabrali co nejvíc sil do dalšího vzdělávání.  

 S novým měsícem vám přinášíme také nový časopis – v pořadí již 5. číslo časopisu 

Sedmopolis. Jako vždy ho pro vás nachystali sedmáci a osmáci pod vedením p. učitelek 

Rohanové a Eliášové. Užijte si články v jednotlivých rubrikách, nezapomeňte si především 

procvičit jazykové znalosti angličtiny a němčiny, kde najdete téma sv. Valentýna, nebo práce 

žáků, kde se můžete procvičit ve znalostech z historie a zkusit si poznat české i světové 

osobnosti. 

 Přejeme vám úspěšný vstup do nového pololetí a přejeme mnoho úspěšných chvil nad 

časopisem Sedmopolis. 

Vaši Sedmopolisáci 
 

  Sedmopolis        V – 2017/2018 
 



 
 

NOVINKY  

9. února odstartují již 
XXIII. zimní olympijské hry! 

Tentokrát se uskuteční 
v jihokorejském 
Pchjongčchangu. 

Celníci na letišti v 
Pákistánu zadrželi 
mladou Češku, prý 
pašovala heroin. 

 

Windows 10 dostanou 
velkou jarní aktualizaci. 

Zemřel slovenský 
herec Marián 

Labuda, řidič pávek 
z filmu Vesničko má 

středisková. 
 

Na sociálních sítích je každý 
den většina dětí v Česku. 

Chřipková 
epidemie na 

dohled. Šíří se 
i typy, na které 

očkování nezabírá. 
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V České republice proběhly druhé přímé volby prezidenta republiky. Ve 
druhém kole opět zvítězil Miloš Zeman, současný prezident. 

Martin Vít, Tomáš Klusák, 7. třída 



 
 

KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Spláchnutej  

Žánr: animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný 

Země původu: Velká Británie, USA 

Rok výroby: 2006 

Délka: 1 hodina 26 minut 

 Roddy je malý krysák, který žije v hlavním městě Velké Británie – Londýně. Užívá si 

luxusu a je hýčkaný v bohaté rodině jako domácí mazlíček. Večer se mu obrátí vzhůru 

nohama v okamžiku, kdy večer najednou připluje z kanalizace krysák Sid. Protože se ho 

Roddy chce zbavit, připraví na něj léčku a namluví mu, že záchod je vířivka. Nakonec ale 

Roddy skončí v záchodu sám. Dopluje do kanalizace a spoznává, že se tam skrývá krysí 

město. Rody se chce vrátit do Kensingtonu. Jeden námořník mu doporučí Ritu, krysí krásku, 

která je velmi odvážná  emancipovaná. Rita ukradla z koruny královny Alžběty rubín, a proto 

ji hledá žabák Ropušák. Má svoje ''sluhy'', kteří 

hledají ten rubín a ví, že je má Rita.  

Rody přijde k Ritě a Rita mu nakonec 

pomůže. Plují kanalizací a Rody rozbije Ritě ten 

rubín. Rita ho chce uškrtit, ale Rody má doma další 

rubíny, tak Rita zaveze Rodyho domů.  

Rita ukradne Ropušákovi adaptér ke zprovoznění jeho plánu, jak zničit krysy, proto 

Ritu hledají. Rita zaveze Rodyho domů, Rody dá Ritě rubín. Záhy si uvědomí, že se do Rity 

zamiloval. Scénou jako z akčního filmu se jim nakonec podaří krysí město zachránit, když 

zamrazí vypouštějící se vodu. 

Tento animák se mi moc líbil. Je tam mnohem více zápletek a doporučuji zhlédnout 

tento skvělý film.  

 

Zdroje:  
https://www.csfd.cz/film/196567-splachnutej/prehled/ 
https://sledujufilmy.cz/film/splachnutej-2006/773/ 

          Nela Jebáčková, 7. třída
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Shwindlova zločinecká akademie: 
Přepadení pro pokročilé 
 
Autor: Terry Deary 

Nakladatelství: Fragment 

Rok vydání: 2010 

Počet stran: 200 

 Děj knihy začíná v roce 1797, kdy se amatérský loupežník 

Don Castroll pokusí vyloupit kočár Lorda Septicka. Jelikož je Lord 

Septick soudce, odsoudí ho za to na 40 let vězení. Po 40 letech v žaláři se Donovi vůbec 

nechce domů. V žaláři měl velkou knihovnu, učil nováčky a kamarádil se s ředitelem. A navíc 

se toho v jeho městě hodně změnilo. Přibyly tu železnice, takže se už nejezdí kočáry.  

Don Castroll zavítá do zločinecké akademie, aby se naučil, jak se vykrádají vlaky. Do 

akademie chodí Alice, Smiff, Nancy a učí tam pan Morrows. Lord Septick podvedl spoustu 

lidí s akciemi své železnice. V pondělí 27. 2. 1837 plánuje převézt vlakem svoje bohatství. 

Don Castroll společně s ostatními členy akademie si tak může vyzkoušet vykrádání vlaků 

v praxi. Týden před převozem peněz se pan Castroll začne učit, jak být strojvůdcem. Nancy se 

učí být topičem. Učí se to, aby mohli v pondělí řídit vlak se zlatem.  

Rodina McTalových jsou jedni z obětí podvodu Lorda Septicka, protože všechny svoje 

peníze utratili za akcie. Jsou velmi chudí, a jestě k tomu jim vymahači zabaví nábytek. V den 

loupeže sedí v zadním vagónu policie. Nancy vagón odpojí.  

Don a Nancy ujíždí vlakem k velké severní cestě, kde zlato vyloží a pan Morrows se 

Smiffem ho odvezou vozem pryč. Don vystoupí z vlaku, ale Nancy s ním ujede pryč, aby 

zabránila srážce s blížícím se vlakem. Protože neumí ovládat vlak, nabourá se s ním a probudí 

se až ve vězení. Další den jde k soudu. Než ji Lord Septick stihne odsoudit, Don Castroll 

svede celý zločin na sebe. Je odsouzen na dalších 40 let žaláře, což mu vůbec nevadí. Pan 

Morrows zatím v převleku rozdává ukradené peníze všem, co vlastní akcie. Nakonec to dobře 

dopadne! Nancy je volná, McTalovi mají dost peněz a pan Castroll je rád, že může být zase 

v žaláři.                                                                  

Líbilo se mi, že kniha měla pestrý děj. Také na ní byla vtipná příjmení postav. 

Zdroje:  
https://www.knizniklub.cz/knihy/87413-shwindlova-zlocinecka-akademie-prepadeni-pro-pokrocile.html 

Aneta Brzicová, 7. třída
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V PŘÍRODĚ 
Krokus  

Krokusy neboli šafrány jsou 

vděčnými jarními a podzimními trvalkami. 

Jarní krokusy vykvétají, sotva sleze sníh. 

Na podzim naopak kvete šafrán pravý 

(crocus sativus), jehož blizny jsou ceněným 

kořením. List je lesklý a tuhý, květ 

nálevkovitý, často s výraznou žilnatinou. 

Barva květu je bílá, modrá (fialová), žlutá či oranžová. Tvoří často bohaté trsy a hodí se do 

trávníků, pod keře a do skalek. 

Jezevec lesní 
Žije v celé Evropě. V České republice je 

to největší lasicovitá šelma. Nejčastěji ho 

najdete v lese. Je to masožravec, loví hlavně 

v noci. Jezevec bydlí v norách, které si sám 

udělá. Rodí živá mláďata, už od narození májí 

otevřené oči. Váží 10 až 20 kilogramů, dlouhý je 

až 85 centimetrů a s ocasem měří zhruba metr. 

Na lovení jezevců byla vyšlechtěna speciální psí 

plemena, například jezevčíci. 

 
Zdroje:  https://abecedazahrady.dama.cz/katalog-rostlin/krokus-safran 

http://www.tuinseizoen.com/7-weetjes-de-krokus/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezevec_lesn%C3%AD 
http://www.mojezeme.cz/node/314#bottom_region 

 
 

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

They Are Billions 

Ve hře se ocitnete v budoucnosti, která vypadá trochu jako minulost (rytíři se zbraněmi 

atd.). Ocitáte se v době plné zombie, 

kteří se vás snaží sežrat. Jste kolonié, 

která musí přežít 100 dnů, vycvičit 

vojáky a ubránit vše, co postavíte. Ale 

to není vše! Musíte všechny i uživit, ale 

žádný strach – na to stačí postavit jen 

pár rybářských stroju a lovců. A poté 

vylepšit vše co jde.  

Abyste si mohli zvětšit svuj dosah stavění, musíte postavit specialní věže. Po nějaké 

době na vás vždy zautočí horda, která se zvětšuje podle dne, ve kterém jste. Ve hře jsou i 

města, ve kterých mužete najít specialní věci atd. Jsou tu i specialní zombie, třeba rychlý, 

který utíká o dost rychleji než ostatní. 

Hru lze koupit na streamu za necelých 23 €. 

Age of Mythology 

Tato hra je RTS jako blázen. Ve hře 

můžete hrát za čtyři národy a každý národ má 

tři bohy, ze kterých u jednotlivých národů 

vybíráte (Řekové: Zeus, Poseidon, Hades; 

Vikingové: Thor, Odin, Loki; Egypťané: Isis, 

Set, Ra; Atlanťané: Oranos, Kronos, Gaia) a 

každý má své unikatní jednotky a kouzla. 

 
Zdroje:  https://steamcommunity.com/app/644930 

http://store.steampowered.com/app/266840/Age_of_Mythology_Extended_Edition/ 

 
Kryštof Málek, František Barták, 7. třída 
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MOBILNÍ APLIKACE  
Bandland 

V této hře je les plný více či méně zjevných nástrah,  

kterými musíte proletět bez újmy a záseku. 

 

Angry Birds 

Střílejte naštvané ptáky prakem a bourejte s nimi opevnění zelených 

prasat. Je to trochu logické, ale hlavně hodně zábavné. 

 

 

CATS: Crash Arena Turbo Stars 
V této hře je spousta robotů, sestavených hráči po celém světě. Vaším 

úkolem ale není vybojovat bitvu, ale sestrojit robota, co to udělá za vás. 

 

Chicken Scream 

Skákačka, ve které jde o to, že s malým kuřem musíte přeskakovat 

překážky – čím více řvete, tím více skáče. Naopak když mluvíte potichu, 

kuře dělám malé krůčky. 

 
 
Zdroje:https://lh5.ggpht.com/DH8dXjarFE0PjJf4CQoPM9LF6byyyR0d2Q_K6r3yZW7_8lcR6ofoBOi1ZVIsZOf
cxhs1=w300-rw 

https://lh3.googleusercontent.com/iOi6YJxQwMenT5UQWGPWTrFMQFm68IC4uKlFtARveZzVD5lT
Z7fC47_rnnF7Tk48DpY=w300-rw 
https://lh3.googleusercontent.com/agVTapskLfWh7IFyh_6dQ8D4PP45o0s9KL6b6QxmXFBisz9Xmm
gpzorD0KhFplakh8c0=w300-rw 
https://lh3.googleusercontent.com/23G7F33M3GtW-
pAgWNkzJ9EU0qCpHXrPXNuEQtahFIqBMvNgqDkbfA5285xk2JKjvYU=w300-rw 

 
Vojta Konečný, Tomáš Klusák, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 
Saint Valentine's Day 

Every February 14, across the 

United States and in other places around 

the world, candy, flowers and gifts are 

exchanged between loved ones, all in the 

name of St. Valentine. This holiday 

celebrates love, romance and the story of 

St. Valentine. 

Valentine´s Legend 

The legend says that Valentine was 

a priest who served   during third century Rome. There was an Emperor at that time by the 

name of Claudius II. Claudius decided that single men make better soldiers than those that are 

married. He forbade marriage for young men, because he wanted to build a stronger army. 

Valentine didn´t except his decree and married young couples secretly. When Emperor 

Claudius II found out about Valentine's actions he had him put to death. 

Another legend says that Valentine was an imprisoned man who fell in love with his 

jailor's daughter. Before he was put to death he sent the first 'valentine' when he wrote her a 

letter and signed it 'Your Valentine‘. The words are still used on Valentine cards today. 

 

History of Valentine's day  

Saint Valentine´s Day first became associated with romantic love in the Middle Ages, 

when the tradition of courtly love flourished. It was first established by Pope Gelasius I in 496 

AD. 

It is traditionally a day on which lovers express their love for each other by presenting 

flowers, offering confectionery, and sending greeting cards (known as "valentines"). 

 

What happens on Valentine's day in Britain? 

Each year in Britain, people spend money on cards, flowers, chocolates and other gifts 

for Valentine's Day. Traditionally these were sent anonymously, but nowadays they often 

make it clear who is sending each 'Valentine'. 
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Word Search Puzzle 

Find the Valentine’s Day words below in the columns: 

ARROW  
BE MINE 
CARD  
CHOCOLATES  
CUPID  
DATE  
FLOWERS 
GIFT 
HEART  
KISS 
LOVE  
POEM 
RED 
RING 
ROMANTIC 
ROSES  
SAINT  
VALENTINE 

 

Vocabulary 
St. Valentine's Day Den svatého Valentýna 

a heart   srdce 

Happy Valentine's Day!  Šťastného Valentýna!  
a valentine  valentýnka 

a box of chocolates krabička s čokoládou 

candy hearts  bonbóny ve tvaru srdíčka 

Cupid   Amor 

an arrow   šíp 

a date   rande 

writting a valentine psaní valentýnky 

sending a valentine poslání valentýnky 

getting a valentine dostat valentýnku 

 

 

Zdroje:  http://www.goodhousekeeping.com/holidays/valentines-day-ideas/g4093/valentines-day-quotes/ 
dumy.cz/stahnout/30577 
http://moziru.com/explore/Hearts%20clipart%20double%20heart/ 
http://pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/anglicky-jazyk/slovni-zasoba--aj-/valentines-day--
-anglicka-slovicka-411.html 

    
Kateřina Zaklová, 7. třída
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Grüße (Pozdravy) 
 
1. Guten Tag!                                        a) Dobrý večer! 
2. Hallo!                                                b) Srdečně vítáme! 
3. Auf Wiedersehen!                             c) Ahoj (při loučení)! 
4. Guten Morgen!                                  d) Dobrý den! 
5. Tschüs!                                              e) Brzy na shledanou (tak zatím)! 
6. Guten Abend!                                    f) Dobrý den (v Rakousku, v Bavorsku)! 
7. Grüß Gott!                                         g) Ahoj ( při setkání)! 
8. Gute Nacht!                                       h) Zdravím tě! 
9. Bis später!                                          i) Na shledanou! 
10. Grüß dich!                                        j) Dobré ráno! 
11. Herzlich willkommen!                     k) Dobrou noc!  
 
 
Was passt zusammen? Co patří k sobě? 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

d           

 

Kontrola: 1. d, 2. g, 3. i, 4. j, 5. c, 6. a, 7. f, 8. k, 9. e, 10. h, 11. b 

 

Wer bin ich? (Kdo jsem?) 
1. Ich habe lange Haare.  
2. Ich habe braune Haare.  
3. Ich habe rotes Kleid.  
4. Ich habe gelbes T-Shirt.  
5. Ich habe grünes T-Shirt. 
6. Ich habe blaue Socken.  
7. Ich habe braune Shorts.  
8. Ich habe violette Hose.  
9. Ich habe blaue Schuhe.  
10. Ich habe rote Schuhe.  
11. Ich habe graue Schuhe.  
12. Ich habe blaue Blume.  
13. Ich habe roteTasche.  
14. Ich habe blauen Ball. 

 
Kontrola: 1. Ute, 2. Max, 3. Ute, 4. Max, 5. Tom, 6. Ute, 7. Tom, 8. Max, 9. Max, 10. Ute, 11. Tom, 12. Ute, 13. Max, 14. Tom 

 

Zdroje: http://www.cizijazykyhrou.cz/njlisty/njwerbinich.pdf 
 

Jan Klusák, 8. třída 
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TRENDY 
Módní trendy na jaro 2018 

Zmrzlina 

Zavřete oči a představte si oblíbený 

obchod se zmrzlinou. Všechny ty nádoby 

plné  lahodné a chladné hmoty. A přesně             

o tom je tenhle trend. Meruňková, 

pistáciová, vanilková, jahodová barva 

vtrhnou na ulice. V kombinaci lesklých a 

matných kousků dodají "zmrzlinovému 

trendu" na exkluzivitě. A rozhodně 

nerozbíjejte tuhle podívanou jinou barvou. 

Vemte to pěkně od hlavy k patě v jednom tónu. Mňam! 

 
 

Pastelky 

 Jasné zářivé a ničím nerušené pastelky. 

Tak bych popsala tuhle vlnu. Dejte vale šedi          

a nudě. Je na čase se trochu rozparádit                         

a zkombinovat třeba čtyři jasně barevné kousky               

k sobě. Tečku dodejte třeba žlutým páskem.                 

V pastelkovém oblečení vás rozhodně na ulici 

nikdo nepřehlédne a kamarádky zblednou. 

 

 
 
 
Zdroje:  https://www.petrasestakova.cz/modni-trendy-jaro/leto-2018 

http://clipartbarn.com/ice-cream-cone-clipart_32924/ 
http://laoblogger.com/color-pencil-clipart-png.html 

 
Eliška Musilová, 7. třída 
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HUDBA 
The Beatles 

Nikdo by ani netušil, že Beatles bude někdy nejznámější kapela snad na celém světě. 

Čtyři kluci z britského Liverpoolu se potkali úplně náhodou a už o pár let později určovali 

směr rockové hudby.  

John Lennon, Paul McCartney a Ringo Star – všichni se narodili v roce 1940. 

Nejmladším členem skupiny byl George Harrison, který se narodil v roce 1943.   

Základ kapely vytvořili George Harrison a Paul McCartney, když se potkali 

v autobuse. Tito dva společně hrávali a zpívali u Harrisonů doma. Záhy se objevil další člen 

kapely – John Lennon, kterého si McCartney všiml na zahradní slavnosti, kde hrál se svojí 

skupinou The Quarrymen. John Lennon byl již v té době zručným kytaristou a Paul 

McCartney jej do své skupiny přizval. V případě Harrisona mu však vadil jeho věk – nebylo 

mu ještě patnáct let, avšak celkový dojem z jeho hry nakonec rozhodl, a tak byl roku 1957 

položen základ Beatles. Setkání s Ringo Starem pak dokončilo vznik legendy. 

Počátky skupiny nebyly nijak slavné. Málokdo dnes již ví, že největší podíl na nehynoucí 

slávě skupiny Beatles mělo angažmá v hamburském striptýzovém klubu. Zde se Beatles 

v každodenním mnohahodinovém hraní sehráli tak dokonale, že John Lennon později 

prohlásil, že hamburský pobyt je jediným vyšším vzděláním, kterého se mu dostalo. 
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Po návratu do Anglie naléhala tetička Johna Lennona, aby nechal hraní a živil se 

něčím jiným. Známý je její výrok: "Johny, kytary jsou sice hezká věc, na živobytí si tak ale 

nevyděláš." A jako by Lennon chtěl prokázat opak, Beatles oslnili své posluchače, kterých od 

té doby neustále přibývalo, a v podstatě smetli veškerou tehdejší konkurenci v Liverpoolu. 

V klubu Cavern si jich všiml v roce 1963 Brian Epstein, který odstartoval jejich světovou 

dráhu, jelikož skupině vyjednal první nahrávací smlouvu s gigantem EMI.  

To, co následovalo, lze označit 

jediným slovem: "BEATLEMANIE". Ječící 

zástupy dívek, první místa žebříčků, 

rekordní prodeje. Beatles se však sami 

proslavit nechtěli. Jak uvedl George 

Harrison, hlavní motivací bylo hrát 

rock´and´roll, prachy, cestování a holky. To 

byly hlavní priority Beatles, než opustili 

v roce 1964 Evropu a odjeli na první turné do USA. Popularita Beatles se od tohoto roku již 

nedala zastavit. Sama britská královna je ocenila Řádem britského impéria (tento řád je 

udělován lidem, kteří se zasloužili o rozvoj království a jeho mezinárodní prestiž ve světě).  

V roce 1970 byla skupina Beatles rozpuštěna. Bylo to hlavně z důvodu neshod Johna 

Lennona s Paulem McCartneym. Oba hudebníci měli odlišné pohledy na hudební styl 

a image, kterým se měla skupina v budoucnu prezentovat. V roce 1974 byl zaznamenán pokus 

o obnovení zašlé slávy, ale z různých důvodů k tomu nedošlo. 

Konec šancí na obnovu skupiny znamenala vražda Johna Lennona, ke které došlo 

8. prosince 1980 před jeho domem v New Yorku poté, co několik hodin před smrtí obdařil 

svého vraha autogramem. Poté George Harrison pronesl tu smutnou větu (hlavně pro 

fanoušky): "Další Beatles se konat nebude, alespoň pokud zůstane John Lennon mrtvý."  

Jisté však je, že jako neumírají díla žádného z klasiků a hudebních velikánů, nemůže 

zemřít ani hudba skupiny BEATLES. 

Zdroje: http://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630&P_soubor=%2Fstudent%2Findex.php%3Fak 
ce%3Dprehled%26ptyp%3D%26cat%3D57%26idp%3D%26detail%3D1%26id%3D4043%26view%3
D1%26url_back%3D 
https://www.rollingstone.com/music/artists/the-beatles 
https://www.huffingtonpost.com/2014/08/05/beatles-things-you-didnt-know_n_5648410.html 

 

Aneta Sapoušková, Barbora Vítová, 7. třída
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
Josef Lada 

Narození: 17. prosince 1887,  Hrusice, R-U 

Úmrtí: 14. prosince 1957, Praha, ČSR 

Místo odpočinku: Olšanské hřbitovy 

Národnost: česká 

Ocenění: národní umělec (1947) 

 

Josef Lada byl český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel. Narodil se hrusickému 

ševci Josefu Ladovi a jeho manželce Alžbětě, rozené Janovské, jako nejmladší ze čtyř dětí. 

Měl bratra Františka a sestry Antonii a Marii. Z Hrusic a okolí také čerpal řadu námětů svých 

obrazů.  

V roce 1901 odešel do Prahy, aby se na Královských Vinohradech vyučil malířem 

pokojů a divadelních dekorací. O rok později vstoupil do učení na knihaře a zlatiče. V kresbě 

byl samoukem, postupně si vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary 

postav. Jako půlroční chlapec upadl na knejp (což je ševcovský nůž) a poranil si oko. Proto 

viděl jen na jedno oko a chybělo mu prostorové vidění. 

Působil jako karikaturista, ilustrátor a také 

jako spisovatel. Kromě mnoha pohádek a knih pro 

děti, které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour 

Mikeš a O chytré kmotře lišce), ilustroval především 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (pro 

Švejka nakreslil 1339 kreseb) a další knihy Jaroslava 

Haška, dále Tyrolské elegie, Krále Lávru a Epigramy 

Karla Havlíčka Borovského, Erbenovy a Drdovy pohádky a další. 

Byl rovněž autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným 

Národním divadlem a hlavním výtvarníkem úspěšného českého filmu režiséra Josefa Macha 

Hrátky s čertem z roku 1956, natočeného podle stejnojmenné pohádkové divadelní hry Jana 

Drdy. 
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V oblasti výtvarného umění 

vytvořil asi 400 volných obrazů a okolo 

15 tisíc ilustrací. Jeho ilustrace 

inspirovaly českého básníka Jaroslava 

Seiferta k napsání básnické sbírky 

Chlapec a hvězdy. Sbírka je v podstatě 

malebným slovním doprovodem k jeho 

známým obrázkům. Společně s Karlem 

Čapkem, Vítězslavem Nezvalem 

a Vladislavem Vančurou se stal jedním ze 

zakladatelů takzvané „moderní pohádky“ 

v české literatuře a obdržel za svoje dílo 

roku 1947 titul národní umělec. 

Dne 18. června 1923 se oženil s Hanou Budějickou a narodily se jim dcery Alena 

a Eva. Alena Ladová byla rovněž ilustrátorka a malířka. O svém otci napsala v roce 1963 

knihu Můj táta Josef Lada, které bylo vydáno přes 9000 výtisků. V knize byly také použity 

ilustrace z jiných Ladových děl. Dcera Eva se 

narodila 18. prosince 1928, byla nadaná 

klavíristka a zahynula v 17 letech při leteckém 

bombardováni u Emauzského kláštera 14. února 

1945. 

Po Ladovi byl pojmenován asteroid 

17625 Joseflada. 

 

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

https://zpravy.idnes.cz/ladovy-hrusice-v-hrusicich-nenajdete-je-to-jen-pohadka-pfu-
/domaci.aspx?c=A091223_1309120_domaci_itu 
http://decko.ceskatelevize.cz/o-mikesovi 
http://feuerteufel.blog.cz/1306/moralni-kocovina-to-je-zakon-prirody 
http://www.joseflada.cz/alena-ladova/ 
 
 

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

Délka přípravy:  10 minut 
 
Co budeme potřebovat: 

• 4 plátky světlého toustového chleba  

• 2-3 lžíce lžíce nutelly  

• 60 g bílé čokolády - nebo podle potřeby  

• 60 g tmavé čokolády - nebo podle potřeby 

Postup:  

- Z toustového chleba vykrojte srdce. 

- Srdíčka namažte nutellou. 

- Jednu polovinu posypte bílou, hrubě nastrouhanou čokoládou, druhou polovinu 

posypte tmavou, hrubě nastrouhanou čokoládou. 

Dobrou chuť!  

Zdroj:  https://www.prostreno.cz/recepty/10477/Valentynske-tousty 
 

 Vendula Medková, 7. třída 

 

Voňavá levandulová valentýnka 

Co budeme potřebovat: 
• Kousek filcu nebo fleecu 

• Nůžky 

• Vatu 

• Bylinky podle vlastních preferencí (my jsme zvolili levanduli) 

• Jehlu 

• Nit 
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Postup:  

Zdroj: https://www.maminka.cz/clanek/dilnicka-vyrobte-si-s-detmi-nejvonavejsi-levandulovou-valentynku 

 
Vojt ěch Štulpa, 8. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Čtvrté zasedání Žákovského parlamentu 

Čtvrté setkání parlamenťáků se uskutečnilo 

v pátek 5. ledna 2018. Probírali jsme další tematický 

den, který se uskuteční ve čtvrtek 1. února, a to pouze 

pro 2. stupeň. Tentokrát si zahrajeme ping-pong.  

Každá třída vybere jednu hráčku a jednoho hráče 

a ti budou soutěžit proti ostatním třídám. Jak je již 

zvykem, pro ty ostatní, kteří se turnaje nebudou 

účastnit, připraví program parlamenťáci z jednotlivých 

tříd. 

Již teď se těšíme, až vás budeme o průběhu a výsledcích informovat v dalším čísle 

časopisu Sedmopolis ☺ 

Příští (letos již páté) zasedání Žákovského parlamentu se uskuteční po jarních 

prázdninách, tedy v pátek 16. února od 14 hodin ve sborovně.  

Upozornění pro žáky 

Chtěli bychom vás upozornit, abyste                       

si neodkládali aktovky před cizí skříňky. Pokud by se 

stalo, že byste měli cizí aktovku před VAŠÍ skříňkou, 

aktovku vezměte a odneste do kabinetu paní učitelce 

Eliášové, kde si ji vlastníci vyzvednou.  

 

Zdroj:  https://thecliparts.com/the-best-free-clipart-23272/ 
http://aktovka.chytrak.cz/ 
http://www.zs-deblin.cz/o-skole/zakovsky-parlament/ 

     

Valentýna Růdová, Gabriela Juříčková, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 
 

Marta Nováčková (asistentka ve 4. B) 
Kolik máte dětí?  
Mám tři děti.  

Co vás vedlo k tomu učit na této škole?  
Oslovil mě alternativní přístup školy. 

Jaký byl váš školní trapas?  
Asi to, když jsem napovídala špatně. 
Samozřejmě v dobré víře. To se ale pak 
spolužákovi těžko omlouvá �. 

Jaká je vaše oblíbená barva?  
Žlutá, teplá sluníčková. 

Jaký byl váš koníček v dětství?  
Jednoznačně ruční práce - a pokračuji v 
tom stále. 

Kolik vám je let?   
Na tuto otázku již dlouho odpovídám: 
„Dvacet pryč“ ☺.    

Jak dlouho plánujete učit?   
Každou hodinu vždy do přestávky. 

Jakou třídu máte nejraději?  
Hodnou. 

Těšíte se do školy každý den?   
Nejvíc v pátek. 

Plánujete jet/letětět na dovolenou?  
Určitě, nejraději na celé prázdniny. 

Jaký byl váš školní průšvih?  
Asi bych se měla zeptat moji maminky, jak 
to vidí, ale myslím, že vyloženě průšvih 
jsme žádný neřešily. Napadá mě ale, že 
v první třídě byla spolužačka kárána, že si 
ve vyučování hraje s prstýnkem. 
O přestávce za mnou přišla s tím, že ten 
prstýnek již nechce, že se kvůli němu na ni 
paní učitelka zlobí. Tak mi ho dala. Já jsem 
z něj byla nadšená! Doma jsem se s ním 
všem chlubila, ale moje radost trvala jen 
krátce. Odpoledne u nás zazvonila 
maminka spolužačky. Co si maminky mezi 
sebou maminky řekly, nevím, ale já musela 
prstýnek vrátit zpátky. 

 

Anketa: Jezdíš v zimě na hory?  

5. třída 6. třída   7. třída 8. třída 9. třída   
ANO: 6     ANO: 8 ANO: 10 ANO: 11 ANO: 11  
NE: 7           NE: 11  NE: 9  NE: 7  NE: 4 
 
Zdroje:  http://www.zs-deblin.cz/o-skole/lide-a-kontakty/ 

http://www.freeclipart.pw/category/mountains-clipart-png 

  
Veronika Nejezová, Valentýna Žáková, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
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. Rozhovor s nimi jste si mohli přečíst v minulém čísle časopisu 

Sedmopolis. 

Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

Projektová výuka 5. třídy 
 Poslední týden v prosinci jsme si zkusili 

projektovou výuku na téma Ryby (téma záměrně 

korespondovalo s třídním projektem). Během tří dnů 

jsme se naučili názvy ryb anglicky, spočítali objem 

našeho akvária, vyzkoušeli jsme vlastnosti vody, 

seznámili se s mořskými i sladkovodními druhy ryb, nakreslili komiksy popisující založení 

akvária a péče o něj, připravili jsme rybičkovou pomazánku. Nebojte, na přípravu jsme si 

koupili sardinky v plechovce a naše rybky jsme nechali žít. Výuka se nám všem líbila a 

věřím, že si něco podobného zopakujeme i na konci druhého pololetí. 

Mgr. Jana Jahorná 

Krkonošské pohádky v divadle Radost 
V úterý 9. ledna navštívili druháčci a 3.A Krkonošské pohádky v divadle Radost. 

Představení na motivy klasických pohádek M. Kubátové se dětem velmi líbilo. Někteří malí 

žáčci byli v divadle Radost poprvé, a tak oceňovali nejen samotné představení, ale také 

nádherný foyer divadla s velkými dřevěnými loutkami a velkoformátovými fotografiemi z 

jednotlivých představení. 

Mgr. Kateřina Klímová 
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Vánoční florbalový turnaj  

V rámci kroužku florbalu se 

uskutečnil již třetí ročník florbalového 

vánočního turnaje. Soutěžit mohly vždy 

trojčlenné týmy sestavené z žáků (ideálně) 

jedné třídy. Skóre bylo upraveno 

handicapem, aby byly věkové rozdíly 

poníženy. V kategorii 1. až 3. třídy zvítězili 

žáci 3.A po velmi napínavém souboji s 3.B. 

Kategorii 4.-6. třídy ovládla posílená 

5. třída, když překvapivě porazila silný výběr 6. třídy. A o největší překvapení se postaral 

druhý výběr 8. třídy, který v nejstarší kategorii 7.-9. třídy zvítězil nad velmi silným prvním 

týmem svých spolužáků.  

Mgr. Tomáš Doležel 

IX. Školní ples 

 V pátek 19. ledna 2018 vyvrcholily měsíce 

příprav a uskutečnil se v pořadí již devátý Školní 

ples naší základní školy. Děkujeme všem, kteří se 

jakkoliv podíleli na jeho organizaci a hladkém 

průběhu. Budeme na tento den dlouho a s láskou 

vzpomínat ☺ 

Mgr. Pavlína Rohanová 

 
Zdroje:  http://www.zs-deblin.cz/opera-cert-a-kaca-22-12-2017/ 

http://www.zs-deblin.cz/projektova-vyuka-5-tridy/ 
http://www.zs-deblin.cz/krkonosske-pohadky-v-divadle-radost/ 
http://www.zs-deblin.cz/vanocni-florbalovy-turnaj-2/ 
http://www.zs-deblin.cz/ix-skolni-ples/ 

 
Upravily: Gabriela Ju říčková, Valentýna Růdová,  

Karolína Kolá řová, 7. třída
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PRÁCE ŽÁKŮ 
Poznej historickou osobnost 

1. Osoba, kterou popisujeme, je ze 14. století. Byl to faraon. Když zemřel, měl na svém 
obličeji posmrtnou masku, jež byla jako jediná zachovaná. Byl pohřben v Údolí Králů. 
Vládl 9 let, a když zemřel, bylo mu jenom 22 let. Jeho otec se jmenoval Achnaton. Jeho 
hrobka byla objevena v roce 1909. Jeho žena se jmenuje Anchesenpaaton. Když se 
oženil, bylo mu 9 let. 

Katka Zaklová a Lucka Sedláčková 
 
2. Tato historická osobnost se narodila 20. 1. 1292. Zemřela 28. 9. 1330 a bylo jí pouhých 

38 let. Pocházela z rodu, který byl před Lucemburky. Otec této osobnosti byl Václav II. 
a matka byla Guta Habsburská. Měla 2 potomky Karla IV. a Jana Jindřicha. Byla to 
poslední česká královna na trůně Přemyslovců. 

Karolína Kolá řová a Eliška Musilová 
 
3. Byl to jeden z nejlepších běžců ve své době. Jednou běžel maraton a náhodou vyhrál. 

Jeho žena byla velmi dobrá oštěpařka. Účastnil se olympiády. Trénoval běháním v lese se 
ženou na zádech. 

Kryštof Málek a Adam Pavloušek 
 
4. Narodil se v roce 1850 a zemřel v 87 letech roku 1937. Letos by mu bylo 167 let. Narodil 

se v Hodoníně. Byl to politik, spisovatel a státník. Věřil v křesťanství. Byl učitelem, 
vědcem, kovářem a profesorem filozofie. Jeho rodiče byli Josef a Terezie. 

David Halala a Ondřej Žák 
 
5. Osoba, kterou popisujeme, bývá označována jako císařovna. Narodila se 13. 5. 1717 ve 

Vídni a zemřela 29. 11. 1780, čímž skončila i její vláda. Jejím nástupcem byl Josef II. Její 
manžel byl František I. Štěpán Lotrinský, se kterým měla 13 dětí. Byla také nejstarší 
dcerou  Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. Její zásluhy byly hlavně očíslované 
domy, ulice a zavedení povinné školní docházky. 

Bára Vítová a Aneta Sapoušková 
 
6. Osobnost, kterou popisuji, je muž. Narodil se 26. dubna 1564 ve Stratford nad Avonou 

v anglickém hrabství. Byl to básník, dramatik a herec. Ale asi si ho budete pamatovat 
hlavně podle toho, že psal divadelní hry. Jednou z jeho známých her je Hamlet nebo 
Macbeth. Jeho hry byly přeloženy do všech hlavních jazyků a jsou uváděny častěji než 
hry jakéhokoli jiného dramatika. V osmnácti letech se oženil a měl tři děti. Ve dvaceti 
letech odešel do Londýna a koncem života se vrátil do Stratfordu, kde roku 1616 zemřel. 
Je považován za jednoho z nejlepších anglických básníků. 

Aneta Brzicová, Nela Jebáčková 
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ZÁBAVA  
Vtip  

 

 

 

 

 

 

Den sv. Valentýna - zajímavosti 

Odkdy se slaví svatý Valentýn 

Svátek takový, jak ho známe dnes, se začal slavit až od 

20. století. Do té doby bylo nějaké datum 14. února opomíjeno a málokdo věděl o svatém 

Valentýnovi. Za obnovením, řekněme spíše rozšířením, této tradice nestál žádný kněz či 

papež, nýbrž pouhý podnikatel (v té době na pokraji bankrotu), Američan Walter Scott. Svoji 

firmu na vánoční přáníčka rozšířil i na ta valentýnská, a započal tak novodobou formu tohoto 

svátku. 

Nejstarší valentýnka 

Za nejstarší valentýnské přání je považován dopis ke dni sv. Valentýna ze 14. února 1477, 

který poslala jistá Margery Brewsová svému snoubenci Johnu Pastonovi. Nyní je uchováván v 

londýnské Britské knihovně. 

Nejdelší polibek 

Thajský pár se vydržel líbat 46 hodin 24 minut a 9 sekund. Dodnes jim patří světové 

prvenství, které uznala i Guinessova kniha rekordů. Tento rekord padl při soutěži o nejdelší 

polibek v letovisku Pattaya a vítěznému páru přinesl v přepočtu přes 60 tisíc korun. 

 

Zdroje: http://czechmag.cz/svatek-sv-valentyna-historie-fakta-zajimavosti-a-rekordy/ 
https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-valentynu/ 
http://laoblogger.com/valentine-kids-clipart.html 

 

Dominik Chlebovský, Jakub Hlava, 7. třída 
 

Sedmopolis        V – 2017/2018 

Chlápek přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí proplešatělý 

padesátník a má před sebou hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na 

každou stříkne z lahvičky parfém a dá ji na vedlejší hromadu. Chlápek vyvalí 

oči a ptá se ho, co to dělá. 

Padesátník odpoví: „Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných 'Hádej kdo!'” 

„Ale proč to děláte?”  

„Jsem právník se specializací na rozvody!”  
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