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ÚVODNÍČEK 
Vážení a milí čtenáři! 

Je to již měsíc, co někteří s úsměvem, někteří bez něj zahájili nový školní rok. Září bývá poměrně 

náročné – léto přejde do podzimu, teplo vystřídá zima, začíná ubývat sluníčka a do toho se po nás chce, 

abychom začali po dvou měsících bez školy opět plnit svoje povinnosti, vstávat brzy ráno, soustředit se 

na vyučování, a někdy dokonce dělat domácí úkoly! Co je to ale proti starostem prvňáčků, kteří se musí 

teprve se školou seznámit, poznat svoje nové paní učitelky a kamarády ve třídě, zapamatovat si, kde 

jsou záchody, kde mají skříňku, kam se chodí na oběd nebo do družiny,… Ti letošní to určitě i díky 

pomoci deváťáků zvládají perfektně, a tak jim přejeme, aby jejich první školní rok byl plný legrace, 

pohody a zábavného učení.  

V průběhu září jsme pilně pracovali i my – na tom, aby se začátkem října mohlo vyjít první 

letošní číslo časopisu Sedmopolis. Jak jste již zvyklí z předchozích let, říjnové číslo tvořili letošní osmáci, 

kteří se od listopadu chopí formátování a korekturování článků, které budou sepisovat sedmáci. Jak 

všem jejich nové role půjdou, to můžete zhodnotit i vy, naši čtenáři. Zezačátku tedy s námi prosím 

mějte trpělivost, přestože se budeme snažit, než si zvykneme na nové povinnosti, může to chvilku 

trvat… A pokud byste chtěli přispět nějakým svým článkem, neváhejte nás kontaktovat (kohokoliv 

v 8. třídě nebo p. uč. Eliášovou), budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.  

Příjemné chvíle u časopisu Sedmopolis! 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 

 

 

 
 
 

  

Zemřel malíř Libor Vojkůvka 

V pátek 21. září zemřel jeden z nejvýznamnějších 

současných českých malířů Libor Vojkůvka. Bylo mu 71 let. 

Vojkůvka byl samouk, který maloval pracnou a originální 

metodou, kdy na plátně překrýval několik vrstev barev. 

Námětem jeho obrazů byly zdánlivě fantaskní výjevy často 

ze života hmyzu. 

Ondřej G. Brzobohatý a Vojtěch Dyk v písni a klipu oslavují jazz. 

 

Instantní jim nestačí. 

Obliba výběrové kávy 

u Čechů roste. 
 

Audi chce v roce 

2025 prodávat 

12 modelů na 

elektrický pohon. 

Český slavík letos 

nebude. Kvůli 

hlasování. 
 

Zpěvák Ed 

Sheeran vystoupí 

7. července 2019 

v Praze. 
 

Adobe koupí softwarovou 

firmu Marketo za 4,75 

miliardy dolarů. 

Černá, stříbrná 
a bílá. GoPro 
odhalilo trio 

nových akčních 
kamer. 

Tříoký fotoaparát 
mobilu Samsung 

spolupracuje 
s umělou 

inteligencí. 

Na e-mailové účty 
amerických 

senátorů útočí 
hackeři. 

Opakovaně! 

Tomáš Klusák a Tomáš Klusák, 8. třída 
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 
25. září 1906 

Den, kdy se narodil Jaroslav Ježek 

 Jaroslav Ježek byl hudební skladatel, dirigent a klavírista. Byl 

autorem divadelní, filmové, ale i dramatické hudby. Inspiraci bral 

z jazzu (hudební styl).  Studoval na konzervatoři, zařadil se mezi 

nejtalentovanější žáky. Tvoři trio s Voskovcem a Werichem. Dožil se 

35 let.  

14. září 1948 

Den, kdy zemřel Tomáš Garrigue Masaryk 

 Tomáš Garrigue Masaryk byl první československý prezident. 

Studoval v Brně a ve Vídni filozofii. Ve škole se seznámil se svou 

budoucí manželkou Američankou Charlotte Garrigue, se kterou se 

potom v New Yorku oženil. Za jeho zásluhy o stát mu parlament udělil 

titul „Prezident Osvoboditel“ a celkem sedmnáctkrát byl navržen na 

Nobelovu cenu míru. 

28. září 995 

Den, kdy zemřel sv. Václav  

 Byl to kníže, je hlavním patronem Čech a Moravy a symbolem 

české státnosti. Podle všeho byl vychováván svou babičkou Ludmilou, 

kterou nechala uškrtit jeho matka Drahomíra. Byl zavražděn svým 

bratrem. Po smrti začal být Václav uctíván. 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav 
http://www.ceskesbory.cz/01-01-clanek.php?id=880 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ježek     Lukáš Mičánek, 8. třída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Trollové 

 

Žánr: komedie/ animovaný / rodinný / muzikál /                                       

Země původu: USA 

Rok: 2016 

Délka: 92 min. 

 

Trollové jsou veselé a přátelské bytosti. Každou 

půlhodinu se objímají, tancují a zpívají od rána do 

večera. To stejné se ovšem nedá říct o Bergenech. Bergeni se neobjímají, netancují, nezpívají 

a jediné, co je dělá šťastnými, je snězení Trolla. Bergeni založili město, ve kterém je Trollí 

strom, na kterém Trollové žijí. Jednoho dne se ovšem král Trollů Peppy rozhodne, že utečou. 

Našli si skvělé místo, kde mohli žít, zpívat a tancovat. Král Peppy má taky dceru jménem Poppy. 

Poppy vyrostla a stal se z ní ten nejšťastnější Troll ze všech. Jednoho dne měli výročí toho, že 

je už dvacet let Bergeni nenašli. Na párty přišli všichni, kromě Větvíka. Větvík není jako ostatní 

trollové - nezpívá, netancuje a neobjímá se. Oslava měla být ta nejhlučnější, nejbláznivější 

a největší, jenomže je Bergeni uslyšeli a chytili je. Vzali všechny Poppyny kamarády. A tak se 

musí Poppy a Větvík vydat na nebezpečnou cestu do Bergentonu všechny zachránit. To 

znamená spoustu zpěvu a tance, ale i nebezpečných nástrah. Poppy a Větvík vniknou do 

Bergentonu a kamarády zachrání. Na konci příběhu Poppy Bergenům vysvětlí, že nemusí sníst 

Trolla, aby byli šťastní. A pak si všichni společně zatancovali a Poppy se stala královnou Trollů.  

 

Zdroje:  vlastní 
https://www.knihydobrovsky.cz/trollove-3306547        
 

Gabriela Juříčková, 8. třída 
 

 

https://www.google.cz/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwiDwYKSu9bdAhUI6KQKHdQYDeIQjRx6BAgBEAU%26url=https:/www.knihydobrovsky.cz/trollove-3306547%26psig=AOvVaw19fwM2JXe0Kby3L9OZKxKf%26ust=1537975441021811
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Babička Drsňačka   

 

Autor: David Williams                      

Rok vydání: 2012                                                                                           

Počet stran: 299 

 

Kniha vypráví o desetiletém chlapci Benovi a jeho 

babičce. Každý pátek, když jedou jeho rodiče na svou 

oblíbenou show Tanec s hvězdami, k ní chlapec jezdí 

přespat na noc. Benovi přijde babička velmi nudná, protože 

pořád jen vaří kapustu a hraje scrabble. Ben jednou zavolá 

rodičům, ať si pro něj přijedou. Babička tento hovor uslyší, a proto si vymyslí různé příběhy 

o tom, že je mezinárodní lupička klenotů, aby vnuka zaujala. Od té doby jezdí Ben k babičce 

rád. Jednou se rozhodnou, že naplánují loupež korunovačních klenotů z Toweru. Krádež budou 

však muset odložit kvůli babiččinu pobytu v nemocnici, kde jí lékař sdělil, že má rakovinu. To 

však babička vnukovi zatají a lže mu, že jí nic není a brzy ji z nemocnice pustí. Pak se vydají na 

plánovanou krádež klenotů. Při činu je však nečekaně přistihne anglická královna. Babička 

s Benem proto od loupeže odstoupí. Když se nad ránem vracejí domů, přistihne je zvědavý 

soused pan Parker, který na ně zavolá policii. Je si jist, že korunovační klenoty ukradli. Starou 

paní ani vnuka naštěstí nezatknou, protože neměli důkazy. Nakonec babička Benovi řekne, že 

si všechny historky o krádežích vymyslela, jen aby mu nepřipadala nudná. Poví mu i o tom, že 

má rakovinu. O několik dní později babička umře. 

Zdroje:  vlastní 
https://www.databazeknih.cz/images_books/13_/136743/big_babicka-drsnacka-K2z-136743.jpg  
 

Valentýna Růdová, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Srnec obecný 

Srnec obecný je hojně rozšířený sudokopytník 

z čeledi jelenovití. Je nejmenší z evropských druhů. Samice se 

nazývá srna, mládě pak srnče. Srnec obecný je malým 

zástupcem své čeledi. Dosahuje hmotnosti mezi 18-36 

kilogramy. Samci mají krátké parohy, v dobrých podmínkách mohou dorůstat až do délky 28 cm. 

Od října do listopadu shazují samci své parůžky a na jaře jim narůstají nové. Vyskytuje se prakticky 

v celé Evropě. Srnec se živí bylinami, někdy požírá různé plody, výhonky trav. Srnec je plachý, a když je 

v nebezpečí, tak bečí. Samice dospívají ve věku okolo 16 měsíců. V květnu rodí srna obvykle jedno až 

dvě mláďata (srnčata). Srnčata zůstávají několik dnů nehybně skrytá, kam je chodí matka několikrát za 

den krmit. V případě, že samice zaregistruje v jejich blízkosti člověka nebo dravce, svá mláďata opustí. 

Srnčata zůstávají celý rok s matkou. Ve volné přírodě se dožívá srnec maximálně 8 let, v zajetí i 14 let. 

Velmi vzácně můžeme narazit na srnčí albíny. 

 Hřib smrkový 

Hřib smrkový je jedlá houba z řádu 

hřibotvarých a čeledi hříbovitých. U nás v Česku je také známý 

pod názvy doubravníček, kozák bílý. Klobouk má délku 50-210 

milimetrů, povrch je nejdříve bílý, na světle postupně začíná  

hnědnout, někdy se zbarví až do tmavohnědé. Póry (útvary na 

spodní straně houby) jsou nejprve bílé, poté žluté. Třeň (spodní část houby) je nejprve bělavá až bílá, 

později získává od horní části nahnědlé zbarvení. Dužina (vnitřní část houby) je bílá, pod pokožkou 

klobouku může mít nahnědlé nebo narůžovělé zbarvení. Hřib smrkový roste nejčastěji ve smrkových 

lesích. V České republice se vyskytuje od července do října. Hřib smrkový je velmi rozšířený v celé 

Evropě a Severní Americe. Na jižní polokouli se přirozeně nevyskytuje, ale v jižní Africe a na Novém 

Zélandu byl vysazen. 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99ib_smrkov%C3%BD 
https://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=74 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srnec_obecn%C3%BD 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_(Marek_Szczepanek).jpg 

Ondřej Žák, 8. třída 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_(Marek_Szczepanek).jpg
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Outlast  

 Hra se na první pohled nezdá graficky dokonalá, ale 

studio Red Barrels to napravilo perfektním příběhem. V něm 

hrajete za novináře, který jede zdokumentovat blázinec. 

Nejdříve chybí personál, potom jakýkoli náznak fungujícího 

ústavu. Když si uvědomíte, že jste v pekle plném vraždících 

mutantů, vaše kariéra jde stranou. Cestou ven zjišťujete, že to 

nebyl žádný ústav, ale experiment na lidech, který se nepovedl. 

Lidi, kteří zavinili tak velkou nehodu, samozřejmě nechtěli, aby to někdo věděl, takže místo 

pomoci poslali do ústavu vojáky, aby vše vyhladili včetně hlavní postavy.   

Angry Birds 

 Hra Angry Birds byla hodně 

populární, hlavně pro lidi, kteří cestovali 

do školy nebo do práce - zkrátka ideální 

hra na cesty. Hra je přitom tak 

jednoduchá - prasata ukradla ptákům 

vajíčka a ptáci je chtějí zpět. Systém je 

natáhnout prak a pod správným úhlem 

a silou vystřelit ptáka na základnu prasat. Opeřenců je spousta, někteří jsou rychlí a někteří 

jsou velcí, prostě má každý jinou schopnost, kterou můžete využít v boji o vajíčka. 

 
Zdroje: https://redbarrelsgames.com/wp-content/uploads/2015/09/Outlast-Header.jpg 
 https://d31-a.sdn.szn.cz/d_31/d_15081038/img/6/1680x944_Wi7FNi.jpg 

 

Adam Pavloušek, 8. třída 
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MOBILNÍ APLIKACE A HRY 
Buddy Toss 

V této hře jde o to, že házíte muže do vzduchu. Postupně se 

dostáváte výš a máte větší skóre. Čím výše se dostanete, tím 

rychleji padáte a hra se stává těžší. 

Asphalt 9: Legends 

V této hře, která je již devátým dílem série Asphalt jde zkrátka o to stejné 

co minule, ale teď vám hra nabízí lepší grafiku a nové mapy. Zjednodušeně 

můžete závodit s kamarády (pokud nějaké máte) anebo offline s boty.    

 

Applock 

Bojíte se o bezpečí svých aplikací? Díky Applock 

můžete pomocí hesla uzamknout jakoukoliv aplikaci 

budete chtít.  

Duolingo 

Duolingo je zábavná aplikace, která vás pomocí hry naučí cizím 

jazykům, a to zcela zdarma, bez reklam či skrytých poplatků. Můžete se 

bavit a zároveň učit, nebo soutěžit s přáteli.  

 
 

 
Zdroje: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-

321c16056e02c28c2f20482a30f1e2b2 
https://lh3.googleusercontent.com/_VShKmJmQHiR0hRo68zC6yphzTJpPz 
LHU2jcdHtr5zUNzLjjfcoBsAaW_wdyMIOg=s180-rw 
http://m.aplikace.t-mobile.cz/attachments/643/3102730.png 

 

Martin Vít a Vojta Konečný, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 

Obst und Gemüse – Ovoce a zelenina 

 

Přiřaď ovoce k obrázku: 

die Birne 

der Apfel 

die Banane 

die Kirsche 

der Kürbis 

die Nuss 

die Pflaume 

Kartoffeln 

 

 

 

 

Zdroje: http://w03000.mycloudware.net/?product=brambora 
https://translate.google.com/?hl=c 
http://zkuseshop.blueghost.cz/images/product/100/l1.jpg 
https://www.vsenadorty.cz/ztuzovace--vanilmix--glazura/ztuzovac-karina-banan-250-g/ 
https://cz.depositphotos.com/96518480/stock-illustration-a-couple-of-red-cherries.html 
https://www.dyne-hokaido.cz/druhy-dyni/                                             

 

František Barták, 8. třída 
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Thanksgiving Day 

Thanksgiving Day 

is celebrated as the 

national holiday in United 

States, Canada and many other 

countries in the Caribbean 

islands and Liberia. 

Thanksgiving is celebrated on 

the second Monday of October in Canada and on the fourth Thursday of November in the 

United States. During this Holiday Families gets together and travel long distances to be with 

them, and when they are together the thanksgiving Diner Starts. Typical food is a Large 

roasted turkey and more of the traditional dishes such as mashed potatoes, stuffing, and 

cranberry sauce. Some people call Thanksgiving “Turkey Day”. In 2006, Turkey Farmers were 

expected to raise 270 million 

turkeys, which is five billion 

pounds of turkey meat valued at 

almost 8 billion $. Turkey is one 

of the most popular foods on 

thanksgiving, but we can’t 

forget about the vegans what do 

they eat?  Turkey made from 

vegetables of course, it 

wouldn’t be thanksgiving 

without Turkey. 

 

Zdroje:  https://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving 
https://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving_dinner 
http://livininsd.com/wp-content/uploads/2015/11/Thanksgiving-Crossword.png 
https://media.treehugger.com/assets/images/2011/11/Vegetable-thanksgiving-
turkey.jpg.1200x0_q70_crop-smart.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/Holiday
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean
https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean
https://en.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving_(Canada)
https://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving_(United_States)
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Crossword 

  Kateřina Zaklová, 8. třída 
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TRENDY 
Jaké účesy teď letí? 

Hippie drdoly 

Uprostřed hlavy vytvořte cik-cak / klikatou pěšinku a vlasy rozdělte na dvě poloviny. 

1. První stranu stáhněte, aby 

nepřekážela, a na druhé straně 

udělejte vysoký ohon. 

2. Ohon natupírujte (pro objem), zatočte 

a lehce vytahujte do stran. 

3. Sepněte nahoru do drdolu a zajistěte 

dlouhými vlásenkami. 

4. Stejný postup zopakujte i u druhého 

ohonu a připněte stejným způsobem 

jako první drdol. 

5. Celý účes by měl působit volně a nedbale – vlasy lehce načechrejte a zafixujte lakem. 

 

Obrácený culík 

Vezměte prameny na stranách a stočte je do jednoho. 

1. Vždy jen jedním směrem! 

2. Připněte dlouhými vlásenkami. Začněte od vrchu 

a pokračujte směrem dolů, až bude účes pevný. 

3. Zafixujte lakem na vlasy a účes je hotový. 

 

 
 
Zdroje: https://www.nivea.cz/tipy-rady/lookbooK/dlouhe-vlasy/rostacke-hippie-drdoly 
             https://www.nivea.cz/tipy-rady/lookbook/polodlouhe-vlasy/obraceny-culik 
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Móda u nás ve škole 

1. stupeň 

Hodná holčička z druhé třídy paní učitelky Jany Šnévajsové 

nás zaujala krásnými šaty. Mají hezkou tyrkysovo-zelenou 

barvu s černým opaskem. Šaty jsou pod kolena a pohodlné. 

 

2. stupeň 

 

 

Na druhém stupni nás příjemně překvapil a pobavil žák 

z 8. třídy. Měl na sobě růžové tričko se žlutou postavičkou, 

nápisem a koněm, který oře. Tričko se zdá být volnější a delší. 

Model doplnil černými kraťasy a ponožkami.  

 

 

 

Učitelé 

Na chodbě jsme potkali paní učitelku Brigitu Rozbořilovou, 

která zářila v letních šatech. Šaty jsou červené s bílými 

puntíky. Délka šatů je ideální po kolena. Svůj outfit doladila 

černými balerínkami a růžovým náramkem. 

 

Zdroje: vlastní 

         Karolína Kolářová a Eliška Musilová, 8. třída 
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HUDBA 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27. ledna 1756 

v Salzburgu a zemřel 5. prosince 1791 ve Vídni. Jeho otec se 

jmenoval Leopold Mozart a matka Anna Maria Mozartová 

a jeho manželka Constanze Mozartová a jeho dvě děti  Karl 

Thomas Mozart a Franz Xaver Wolfgang Mozart. 

Byl rakouský  klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos. Je 

uznáván jako geniální hudebník, který za svého života složil 

626 děl světského i duchovního charakteru 

– opery, symfonie, koncertní skladby pro různé 

sólové nástroje, komorní hudbu, mše a chorály. Ve svém 

dětství koncertoval po celé Evropě. Poté, co opustil pozici dvorního skladatele v Salzburgu, 

nenalezl již přes svou proslulost stálé placené místo pro zajištění existence své rodiny. Mozart 

byl jako nejmladší ze sedmi dětí Leopolda a Anny Marie Mozartových. Ze všech sedmi 

sourozenců se však dospělosti dožili jen Wolfgang a jeho o čtyři 

a půl roku starší sestra Marie Anna, přezdívaná Nannerl. Za 

předčasná úmrtí Wolfgangových sourozenců mohly především 

dětské nemoci a špatná hygiena. V dětství cestoval s celou 

rodinou na dlouhých hudebních turné po metropolích 

celé Evropy. Při tehdy tři roky trvajícím turné po západní Evropě 

navštívili severní Německo, Nizozemí, Paříž, dále Londýn, Haag a 

znovu Paříž, jižní Francii a Švýcarsko. Jeden koncert odehrál 

i v Bratislavě. V Anglii se seznámil s Johannem Christianem Bachem, který mu pomáhal dále se 

zdokonalovat ve hře na klavír, a poznal z blízka prostředí tam usedlé italské opery.                                                                                                                           

Jeho významná díla:  Malá noční hudba, Kouzelná flétna, Figarova svatba, Requiem, Turecký 

pochod. 

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
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Sia Kate Isobelle Furler 

Sia Kate Isobelle Fuler se narodila 18. prosince 1975. Je australská zpěvačka a textařka. 

Své první album vydala v roce 1997 pod 

názvem OnlySee. Slávu jí ovšem přinesly 

až další singly Titanium a She Wolf, na 

kterých spolupracovala se světoznámým 

francouzským DJem Davidem Guettou.  

V roce 1997 se rozhodla 

přestěhovat z Austrálie do Londýna za 

svou tehdejší velkou láskou Danem Pontifexem. Jejich vztah byl však ukončen Danovou 

autonehodou, při které v Londýně zemřel. Navzdory tomu zůstala Sia v Anglii a v roce 2000 

zde podepsala smlouvu se Sony Music. O rok později vydala album s názvem Healing Is 

Difficult (mix R&B a jazzu), které reflektuje její 

bolest ze ztráty Dana. Jak se později ukázalo, 

nebyla Sia schopna tento zlomový okamžik unést 

a propadla alkoholu a drogám. Až v roce 2007 se 

znovu vrátila na hudební scénu, kde se zakrytou 

tváří bránící její identifikaci opět těší své fanoušky.   

Zajímavostí jistě je i to, že ve svých klipech 

namísto sama sebe nechává vystupovat 

patnáctiletou americkou tanečnici Maddie Ziegler 

(obrázek vlevo).   

 

Zdroje: https://beat.media/the-creation-of-sia 
 https://cz.pinterest.com/pin/432204895474896382/?lp=true 
 
 

                                                                                               
 

Barbora Vítová, Aneta Sapoušková, 8. třída 

                                                                                                                                                                          

 

 

https://beat.media/the-creation-of-sia
https://cz.pinterest.com/pin/432204895474896382/?lp=true


 

   
 
 
 

19 
 

  Sedmopolis         I – 2018/2019 
 

 

 

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Vhrsti 

 Vhrsti, vlastním jménem 

Vojtěch Jurík se narodil 1. srpna 

1975 v Rokycanech. Věnuje se 

tvorbě pro děti i pro dospělé. 

Vytváří kreslené vtipy, komiksy 

a knižní ilustrace. Věnuje se 

také užité grafice a reklamní 

tvorbě. Kromě psaní a kreslení 

spolupracuje při tvorbě videí a animací. Publikuje vlastní knihy. 

 Nakreslil večerníček „Bílá paní na hlídání“, vydal tři autorské knihy: „Chci být dospělý“, 

„Prázdniny v nebi“ a „Už se nebojím tmy“. 

 Obdržel i spoustu 

ocenění: Cenu Bohumila 

Polana (2015), BESA – The Best 

European Schoolbook Awards 

– SILVER MEDAL v soutěži 

o nejlepší učebnici Evropy 

(2013), Cenu učitelů za přínos 

dětskému čtenářství (2007), ocenění Certificate of Excellence udělenou National Press Club of 

Canada (2006), zvláštní cenu poroty na 1. mezinárodním salonu mladého komiksu v Bělehradě 

(2003). 

Zdroje:  http://www.vhrsti.cz/o-mne/  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vhrsti#cite_note-1 
https://www.toonpool.com/user/380/files/the_elephant_28805.jpg 
http://www.vhrsti.cz/wp-content/uploads/2015/02/O_mne.jpg 

Jan Vranka, 8. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Banánové muffiny 

Délka přípravy: 30 minut 

Co budeme potřebovat:  

 0,5 prášku do pečiva 

 250 g hladká mouka 

 3 ks vejce 

 2 ks banán 

 150 g máslo 

 150 g cukr moučka 

Postup: 

- Nejprve si rozmačkáme banány. Vejce smícháme (utřeme) s cukrem, máslem nebo 

tukem na pečení a smícháme s banány. Poté do směsi přidáme hladkou mouku 

s práškem do pečiva. Vše smícháme na těsto, které dáváme lžičkou do vymazané formy 

na muffiny. 

- Připravené banánové muffiny upečeme v předehřáté troubě na 180°. 

- Hotové muffiny si můžete dát s kávou či kakaem.  

Zdroje:  https://recepty.vareni.cz/bananove-muffiny/ 
https://fitrecepty.info/media/28/92/28920226-566f-47fa-af79-6aea71602fb2.jpg.890x618_q85_crop.jpg 

  

Vendula Medková, 8. třída 
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DOTAZNÍČEK 
Michaela Pokorná (asistentka ve 4. A) 

Cestujete ráda?  
Samozřejmě! 

Jakou zemi byste chtěla procestovat?  
Je jich více, třeba Švýcarsko. 

Byla jste někde o prázdninách? Jestli ano, kde?  
V pár městech v ČR a v Turecku. 

Kde jste byla nejdál po ČR? 
V Ústí nad Labem v ZOO, jinak v Praze, často se 
tam vracím.  

Nejlepší jídlo, které jste jedla o prázdninách?  
Veganský gyros v tortille od mé nejlepší 
kamarádky. 

Pojedete s námi do Budapeště? 
Bohužel ne . 

Jaké umíte cizí jazyky? 
Stárnu, zapomínám, ale pracuji na tom, 
napříkad angličtinu. 

Děláte nějaký sport? 
Běhám za svým synem, ale chtěla bych se vrátit 
k tenisu. 

Takže máte děti? 
Ano, jednoho téměř čtyřletého lumpa. 

Máte domácí zvíře?   
Už dávno ne.  

 

Raphael Manders (žák 7. třídy) 

Odkud jsi? 
Narodil jsem se v Belgii, ale národnost mám 
holandskou a českou. 

Kdy ses přistěhoval do Česka? 
V létě 2016. 

Jakým jazykem se mluví v Belgii a jaké cizí 
jazyky umíš? 
V Belgii se mluví francouzsky a umím 
francouzsky, česky, celkem holandsky a trošku 
anglicky. 

Jaké jsou v Belgii tradice? 
Velká belgická tradice jsou karnevaly v různých 
městech. 

Co se ti v Česku líbí?  
V Česku se mi líbí příroda a počasí. 

Změnil bys něco v Česku? 
Mohlo by tu být méně kopců :D. 

Jezdíte někdy do Belgie? 
Ano, chystáme se příští léto. 

Čím se Belgie a Česko podle tebe liší? 
Lidi v Belgii jsou více otevření a tolerantní, ale 
v Česku mají větší volnost na hraní. 

Jak se v Belgii slaví Vánoce?  
Stejně jako tady, akorát se spíš dárky dostávají 
na Mikuláše a na Štědrý večer se jí nadívaná 
krůta. 

Mluvíš s někým z rodiny cizím jazykem? 
Ano, francouzsky s tátou.  

 

Veronika Nejezová, Valentýna Žáková, 8. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Parlamenťáci se představují 

V pondělí 10. září proběhly v jednotlivých třídách naší školy volby do Žákovského 

parlamentu ZŠ Deblín pro školní rok 2018/2019. Za každou třídu byli zvoleni dva zástupci, kteří 

se předem zapsali na listinu kandidátů. Jsme moc rádi, že je tolik žáků, kteří se chtějí podílet 

na chodu školy a spolurozhodovat o tom, jak naše škola bude fungovat a vypadat, a že jsou 

ochotni tomu věnovat svůj volný čas minimálně jednou do měsíce na jednotlivých zasedáních.   

V pátek 14. září 

proběhlo první setkání 

nejnovějších 

parlamenťáků, jehož 

jediným cílem bylo se 

seznámit s kamarády, 

s nimiž se budou 

potkávat celý rok a ze 

kterých budou muset na 

prvním zasedání zvolit 

předsedu a místopředsedu ŽP. Toto první oficiální zasedání se uskuteční v pátek 5. října. Pokud 

tedy máte jakékoliv návrhy na změny, přání či stížnosti týkající se školy, napište je na 

Parkoviště ŽP Deblín, které by mělo být v každé třídě na nástěnce, co nejdříve je projednáme. 

Vaši parlamenťáci 

Navštivte naše internetové stránky 

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

www.facebook.com/parlamentdeblin 

Napište nám na emailovou adresu 

ParlamentDeblin@seznam.cz 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
Spolupráce 1. a 9. třídy 

Žáci 9. třídy jsou v letošním školním roce 2018/2019 patroni 

prvňáčků. Po společném seznamování v minulém školním roce na 

edukačních skupinkách si mnoho prvňáčků již svého průvodce deváťáka 

našli a pamatovali si je. Letošní spolupráce začala na slavnostním 

zahájení nového školního roku, kde žáci 9. třídy prvňáčky při jejich 

prvním školním dnu provázeli. V úterý a ve středu tvořili žáci trička 

a cedulky na skříňky a zároveň deváťáci ukázali prvňáčkům školu. 

Ve čtvrtek strávili žáci společně dopoledne procházkou po Deblíně. 

Spolupráce se nám vydařila a budeme se těšit na další. 

Mgr. Jana Zouharová 

Co se děje v šestce 

V naší mírně švihlé třídě se děje spousta zajímavých věcí. Polovina si v klidu sedí a povídá si a ta 

druhá je tak trochu... však vy víte. Holky si povídají o musical.ly, barvách na nehty a dalších blbostech 

(nejsem holka, takže tomu nerozumím) a kluci se rvou, dělají blbosti a tak dál. Probíhají tu sázky - já 

jsem jednu vyhrál, takže mi 1 holka dělá služku XD. Jsou tu taky honičky, kdy nějaký kluk naštve dalšího 

a pak se 10 minut honí po třídě. Občas naštveme i nějakého učitele/učitelku tím, že něco nemáme, 

máme blbé kecy nebo prostě vyrušujeme… a stejně zatím nemáme důtku! A jakto, ptáte se? Je to prostě 

magie! Dostali jme dokonce nápad, že uspořádáme charitu na vylepšení naší třídy, protože tu máme 

staré lavice a prostě to tady chceme lepší, takže přijďte do naší třídy o velké přestávce a něco si kupte! 

Tak a to je asi vše, takže ahoj!!!!! :) 

Pavel Bartoš, 6. třída 

Adaptační pobyt pro páté třídy  

V prvním školním týdnu vyjela 5. třída na adaptační 

pobyt na Brumov. Děti tam upevňovali kolektiv a třídní vztahy 

pomocí her a nejrůznějších aktivit a o tom jak prima to bylo 

vypovídá naše fotogalerie.          Mgr. Tomáš Doležel                                   



 

   
 
 
 

24 
 

  Sedmopolis         I – 2018/2019 
 

 

 

 

Třetí třída v lese  

Hned v pátek 7. 9. vyrazili třeťáci na 1. výpravu do 

lesa v okolí Deblína. V letošním roce se totiž budou 

věnovat celoročnímu projektu Voda v lese. Rozdělili se do 

skupin a čekal je první nelehký úkol. Uběhnout co 

nejrychleji určenou trasu, ale přitom se držet za ruce. 

Výkony byly velmi vyrovnané. Druhým úkolem bylo hledat na určeném místě různé přírodniny 

a pojmenovat je. Dále museli postavit domečky pro zvířátka nebo skřítky. Také se seznámili 

s Lesní třídou, která je bude provázet celoročním projektem, a zaznamenat si svoje pozorování 

do Lesního deníku. Pak už byl čas na návrat do školy a oběd. Přestože se většině dětí domů 

ještě nechtělo, nakonec se nechaly přemluvit, protože podobné výpravy budeme letos 

uskutečňovat každý měsíc. 

                                                                                           Mgr. Kateřina Klímová 

Hra 8. třídy 

Žáci osmé třídy hrají celoroční hru „Cestujeme po ČR –

UNESCO“. V této hře žáci osmé třídy objevují památky 

UNESCO v České republice a zároveň plní úkoly, které jim 

připravila paní učitelka Eliášová. Žáci se rozdělili do tří skupin podle obrázků a zvolili si barvu 

svého týmu. Každý pátek jeden určený žák z týmu hodí kostkou a podle toho se posune o tolik 

polí, kolik hodil. Potom mu paní učitelka přečte úkol, který celý týden musí všichni z týmu plnit. 

Zatím týmy plnili např.: celý týden nosili zelenou barvu, čelenku, připravovali aktuality, vtipy 

do hodin, vymýšleli a fotili originální selfie nebo museli připravit pět her do OSV. Na konci 

týdne týmy vyhodnotí, jak se jim úkol povedl splnit, a pokud dosáhli na dostatečný počet bodů, 

můžou si vybarvit pole, na kterém stojí. Hru budou hrát celý rok, a co je čeká na konci, to bude 

další překvapení.  

Zdroje: http://www.zs-deblin.cz/ 
              https://www.plenglish.com/images/2018/febrero/12/unesco.jpg 
 

Lucie Sedláčková a Aneta Brzicová, 8. třída  



 

   
 
 
 

25 
 

  Sedmopolis         I – 2018/2019 
 

 

 

 

ZÁBAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Blondýnka civí 5 minut do 
IQ testu a pak překvapeně 

zvolá: 
„Jéžišmarjá, to se má 

vyplnit!“ 

 

Tři kluci uvízli na ostrově a ulovili zlatou rybu. První si 

přál být doma. A objevil se doma. Druhý si přál být 

taky doma. A taky se objevil doma. Ten třetí řekl: „Já 

se tu sám bojím, ať se ti dva vrátí.“ 

Zdroje: vlastní  
http://www.turpress.eu/vitejte/zacni- lustit/ doplnovack  

 https://www.loupak.fun/obrazky/hledat/strana-2/?q=Kr%C3%A1va&more=obrazky 
https://www.loupak.fun/obrazky/hledat/strana-2/?q=Kr%C3%A1va&more=obrazky 
 

Jakub Hlava, 8. třída 
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Časopis Sedmopolis pro vás připravili: 

 

Redaktoři rubrik: 

Novinky:     Tomáš Klusák B., Tomáš Klusák D. 

Ohlédnutí do historie:   Dominik Chlebovský, Lukáš Mičánek 

Knižní a filmové recenze:    Gabriela Juříčková, Valentýna Růdová 

V přírodě:     David Halala, Ondřej Žák 

Počítačové hry:    Kryštof Málek, Adam Pavloušek 

Mobilní aplikace:    Vojtěch Konečný, Martin Vít 

Language corner:    František Barták, Kateřina Zaklová 

Trendy:     Karolína Kolářová, Eliška Musilová 

Hudba:     Aneta Sapoušková, Barbora Vítová 

Výtvarné umění:    Jan Vranka 

Vychytávky na doma:    Vendula Medková 

Parlamenťácké okénko:   Jitka Eliášová 

Dotazníček:     Veronika Nejezová, Valentýna Žáková 

Ze života školy:    Aneta Brzicová, Lucie Sedláčková 

Zábava:     Jakub Hlava, David Zmeškal 

 

Texty: 

      Žáci 7. a 8. třídy (viz jednotlivé články) 

Šéfredaktor: 

      Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 

 

 

V Deblíně 2018 

 


