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ÚVODNÍČEK 

Vážení čtenáři našeho školního časopisu Sedmopolis!  

Je po podzimních prázdninách, které jste si vy, děti, doufejme řádně užily. Do dalších 

prázdnin je poměrně daleko, ale my věříme, že ten čas rychle uteče a Vánoce tu budou 

cobydup. Do té doby se budeme muset nějak zabavit, k čemuž může skvěle posloužit právě 

náš časopis. 

V tomto čísle se dočtete novinky z Čech i ze světa, můžete se ohlédnout do historie na 

3 události, které se odehrály v tomto měsíci v minulosti, inspirovat se můžete ke zhlédnutí 

filmu Úžasňákovi 2 nebo ke čtení knížky Ukradený prsten. K podzimu neodmyslitelně patří 

dýně, zkuste tedy své vědomosti, zda o ní víte všechno. Pro počítačové hráče přinášíme recenzi 

na hru Marvel Spider-man, pro uživatele mobilních telefonů pak několik aplikací, které by se 

vám mohly hodit. Vyzkoušejte své jazykové dovednosti na článku o Veteran´s Day, zjistěte, co 

právě letí a jak se oblékají žáci naší školy. Seznamte se s Adélou Kratochvílovou a Oliverem 

Mandersem, zjistěte, co chystají parlamenťáci na další měsíce a co se v naší škole dělo 

v průběhu října.  

Přejeme vám krásné podzimní dny! 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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Zpěvačka Anna K. Bude objíždět česká 
divadla. Začne 7. listopadu v Hranicích 
a skončí 22. prosince v pražském Divadle 
Hybernia s programem Světlo akusticky. 
 

NOVINKY 

 

 

  

Zemřel spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen 

Spoluzakladatel firmy Microsoft Paul Allen zemřel v pondělí ve 

věku 65 let. Miliardář, filantrop a hledač lodních vraků podlehl 

rakovině lymfatických uzlin, s níž předtím několikrát úspěšně 

bojoval. Jeho společník z počátků softwarové éry Bill Gates ke 

skonu přítele napsal, že bez Allena by neexistoval svět osobních 

počítačů.  

Skype Classic 
přestane 
fungovat. 

Porsche končí 

s dieselovými 

motory a začíná 

s elektrickými auty. 

Zloději ukradli 

Teslu pomocí 

mobilu a tabletu. 

 

Huawei vyrobila nový 

smartphone Huawei  Mate 20 

Pro, který má špičkový výkon 

a prémiové fotoaparáty. 

 

Britský úřad pro ochranu 

osobních údajů dal 

společnosti Facebook pokutu 

ve výší 14,6 milionů korun. 
 

Ester Ledecká, lyžařka a snowbordistka, osobně nepřevezme 
státní vyznamenání za reprezentaci České republiky, protože bude 

na soustředění v Rakousku. 
 

Zdroje: Novinky.cz 

 

Radim Mičánek, 7. třída 
Tomáš Klusák, 8. třída 
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 
Bitva na Bílé hoře 

Bitva na Bílé hoře proběhla 8. listopadu 

1620 v blízkosti Prahy. V bitvě se střetla 

česká stavovská armáda a proti ní byly 

postaveny dvě armády katolické – armáda 

císaře Svaté říše římské 

Ferdinanda II. Štýrského a armáda Německé katolické ligy. Katolické armády zdolaly po 

pouhých dvou hodinách méně početnou stavovskou armádu. Bitva zpečetila osud českého 

stavovského povstání.  

11. listopad 1918 

První světová válka trvala od 24. července 1914 do 11. listopadu 1918. 

První světová válka postihla Evropu, Afriku a Asii. Za konec první světové 

války se pokládá a ve světě oslavuje 11. listopad 1918, kdy v 11:00 

zavládlo na všech místech příměří (11. 11. v 11:00). 

 28. listopadu 1378 

Karla IV. trápila ve vyšším věku dna, která ztěžovala jeho pohyb 

a také mohla být příčinou pádu (nejspíše z koně nebo ze schodů). 

Zlomenina krčku stehenní kosti ho upoutala na lůžko. V  důsledku 

toho v pondělí 29. 11. 1378 skonal na Pražském hradě tři hodiny po 

západu slunce. Příčinou byl zápal plic. 

Zdroje:  https://milost.cz/wp-content/uploads/2017/08/bitva-na-bile-hore-712x540.jpg 
https://static.zlataky.cz/images/detail/005208/005208_zlata_mince_100_vyroci_konce_i_svetove_val
ky_1_4_oz_2018_proof_01_det.jpg 
http://www.koukalici.cz/wp-content/uploads/2016/05/Karel-IV.-socha.jpg 
 

Dominik Chlebovský, Lukáš Mičánek, 8. třída 
  

https://milost.cz/wp-content/uploads/2017/08/bitva-na-bile-hore-712x540.jpg
http://www.koukalici.cz/wp-content/uploads/2016/05/Karel-IV.-socha.jpg
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Úžasňákovi 2 

Žánr: akční / animovaný / dobrodružný /                        

Země původu: USA 

Rok: 2018 

Délka: 126 min 

Úžasňákovi jsou rodinka superhrdinů, která žije v anonymitě. V druhém díle je za 

hlavního superhrdinu považována máma rodiny Helen. To se ze začátku Bobovi ani trochu 

nelíbilo. Ale i tak zůstává doma a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní lidský život, 

hlídání nejmladšího člena rodiny Jack-Jacka a starání se o chod domácnosti, tak jako je tomu 

u každé normální lidské rodiny. V průběhu filmu rodina zjistí, že i malý Jack-Jack má své 

superschopnosti a musí mu pomoci, aby se je naučil využívat v jejich prospěch. Ve filmu se 

objeví i nový superpadouch jménem Hypnotizér, který plánuje vskutku ďábelský plán. 

Úžasňákovi proto musí spojit své síly se svým dlouholetým přítelem Mražounem, aby zkazili 

plán padouchovi. Hypnotizér zhypnotizuje Helen i Boba a další superhrdiny, a tak je jen na 

dětech, aby je zachránily. Vše zvládnou i s pomocí malého Jack-Jacka. 

Hodnocení: Film se mi líbil, protože byl vtipný i napínavý. Samozřejmě zde nechyběly humorné 

scénky a spousta akce. Občas i napětí. Rozhodně doporučuji film zhlédnout. 

 
Zdroje:  vlastní 

https://www.csfd.cz/film/368768-uzasnakovi-2/prehled/  
 

 Kateřina Kočková, 7. třída 

  

https://www.google.cz/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwjqw5HV-pLeAhUN36QKHYnRD7kQjRx6BAgBEAU%26url=https:/www.csfd.cz/film/368768-uzasnakovi-2/prehled/%26psig=AOvVaw190LR5ytulJxUdfhzPJyAW%26ust=1540054075726427
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Ukradený prsten    

Autor: Ivana Peroutková 

Rok vydání: 2017                                                        

Počet stran: 96 

 

Osmiletý chlapec jménem Frantík, který chodí do třetí třídy 

a má hlavu plnou nápadů. Frantík má štěně vlčáka jménem Kazan. Jeho kamarádi jsou Zdíša 

a Matěj. Když šel jednou za nimi přes náměstí, chvíli se zasnil a nevšiml si, že mu z ruky vypadlo 

vodítko, na kterém byl Kazan. Za chvíli si Frantík uvědomil, že vodítko v ruce nemá. To bylo 

zamotané kolem ženy v tmavém kabátě s rezavými vlasy. Frantíkovi se ta žena zdála divná, 

takže šel opodál a  pozoroval ji. Žena zašla do starožitnictví a po chvíli odešla. Frantík utíkal ke 

starožitnictví a dveřmi spatřil, že na židli sedí svázaný pan starožitník a dveře byly zamčené. 

Zavolal policii, ale když chtěl Frantík říci, co se stalo, policista ho neposlouchal. Tak Frantík 

odešel za Zdíšou a Matějem a vše jim řekl. Spolu s kamarády přemýšleli, jak budou v pátrání 

pokračovat. Zrovna u Frantíka praskl vodovod. Když přišli instalatéři, Fantík uslyšel povědomý 

hluboký hlas. Hned ho napadlo, že zloděj mohl být ten instalatér, který byl převlečený za ženu. 

Napadlo ho, že od nich získají otisky prstů, protože musely zůstat i na vodítku. Když vše měli 

připravené, šli se poradit za Ondřejem Pitrmanem. Ten jim řekl, že musí vše nahlásit na policii. 

Vše se potvrdilo, tak si policie pro zloděje dojela, a dokonce u nich našla i starožitníkovy dva 

prsteny. Starožitník potom vyvěsil plakát, na kterém bylo poděkování za dopadení zlodějů. 

 

Zdroje: vlastní 
https://img2.sevt.cz/Files/_t_/Images/721V01690461_490_450_nowm_fit.jpg 

Michaela Müllerová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 

 Tykev obecná 

Říká se jí také dýně obecná. Tento druh dýně pochází ze Střední Ameriky. Dochovaná 

semena dýně pochází z doby 5000 let před naším letopočtem, a proto je nejstarší kulturní 

rostlinou. Je to jednoletá rostlina, která roste do keříku, 

má velké žluté květy ve tvaru kytičky. Plod je velká 

bobule různého tvaru a zbarvení. Dýně je zhruba 15-

40 cm velká. Dýně obsahuje zhruba 90% vody a obsahuje 

také hodně vitamínu, takže je hodně zdravá. Na podzim 

se z dýně připravují výborné dýňové pokrmy, 

např.: dýňová polévka, zapečená dýně s mletým masem nebo dýňový koláč. Dýně je symbolem 

amerického svátku Halloween. 

Netopýr 

Netopýři patří mezi savce, do skupiny 

letounů, protože jako jediní si osvojili schopnost 

aktivně létat. Netopýři jsou noční živočichové, 

orientují se pomocí echolokace. Vydávají 

neslyšitelné ultrazvuky a podle jejich ozvěny dokáží určit svoji polohu v prostoru. 

Všechny druhy Netopýra se vyskytují jen v České republice. Mláďata netopýrů rostou 

hodně rychle, za 4-6 týdnu se začínají osamostatňovat. Potravou netopýrů jsou: motýli, 

komáři, brouci a drobný hmyz. Mohou létat rychlostí 20-50 km/h. 

  

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Tykev_obecn%C3%A1 
                https://cs.wikipedia.org/wiki/Netop%C3%BD%C5%99i   
                http://www.sousednetopyr.cz/?page_id=22  

Daniel Jandek, 7. třída 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tykev_obecn%C3%A1
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Marvel Spider-Man 

Marvel Spider-Man je hra na 

konzoli Playstation 4. Mladý Peter 

Parker zde objevuje své schopnosti 

a hodně je používá. Ve hře máte za 

hlavního nepřítele nebezpečný 

gang jménem Démoni, kteří loupí 

banky a snaží se vás chytit. 

Samozřejmě nesmí chybět houpání 

na pavučinách po městě. 

Také dost často spolupracujete s policií a v některých pasážích si zahrajete i s Mary 

Jane, při tom vás ale nesmí nikdo vidět. 

  Zajímavé jsou taky filmečky (cutsceeny), které doplňují příběhové i některé vedlejší 

úkoly. Boj je inspirovaný sérií Batman, ale chvíli trvá, než si zvyknete na větší rychlost. Kromě 

toho během hry získáváte další zkušenosti a další schopnosti. 

Nechybí souboje i s obyčejnými kriminálníky, kdy Spiderman musí zakročit. Ať už jde 

o vloupání, nebo dokonce i honičku v autech. A nebojte se, kdyby vás začala nudit příběhová 

mise, stále je tu dost zábavy. Například Peter Parker musí řešit různé vzkazy od postavy 

jménem Black Cat (která chce něco říct v DLC). Taky ve hře můžete najít batohy, které Peter 

Parker všude po městě nechal při minulých akcích, ve kterých se ukrývají různé předměty 

z minulosti. 

 

Zdroje:  https://www.vytukej.cz/marvels-spider-man-recenze/ 

Šimon Čermák, Michal Chrasta, 7. třída 

  

https://www.vytukej.cz/marvels-spider-man-recenze/


 

 
 
 
 

9 
 

  Sedmopolis         II – 2018/2019 
 

 

 

 

MOBILNÍ APLIKACE A HRY 

Shazam 

Neznáte-li název některé z písniček, a chtěli byste znát její název, pak využijte 

tuto aplikaci. Vezmete si svůj telefon, zapnete hudbu a pak už jenom stačí 

zmáčknout tlačítko. 

 

Geek – Chytřejší nakupování 

Doporučuji tenhle obchod, jsou zde velké slevy a najdete tu cokoliv. Od 

oblečení až po elektroniku. Kdo zná Aliexpres, je to skoro to stejné, ale Geek je 

lepší a levnější. Ale nevýhoda je to, že čekáte dlouho na svoji objednávku. 

 

Plants vs. Zombies 

Je to taková hra do stylu Tower Defense - pokládate 

květiny na hrací pole a ty za vás bojují proti 

zombíkům. Vaším úkolem je, aby se zombíci 

nedostali k vám. 

 

Helix Jump 

V této hře se s červeným míčkem dostáváte dolů, ale není to tak jednoduché. 

Musíte se vyhýbat červeným políčkům, jinak začínáte od znova. Čím větší 

level, tím je to těžší. 

 

Zdroje: https://png.icons8.com/color/1600/shazam.png 
http://www.myappwiz.com/home/appdetail?platform=wp&appID=9WZDNCRD8
STJ&refer=fromSameDev&name=geek+Smarter+Shopping  
https://media.cdnandroid.com/5b/b1/a5/db/b7/imagen-helix-jump-0thumb.jpg 

 

Milan Doležal, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 

Veteran´s Day 

Veterans Day is a holiday when people in United 

States celebrate people who served in a World War 1, 

The Korean War, etc. Soldiers walk in big gropes 

carrying flags in the front, while other soldiers are 

playing on trumpet, French horn, drum etc. Behind 

the younger generation of soldiers are walking 

veterans who are saluting to the General. This holiday 

is very similar to two other holidays named Armistice 

Day and Remembrance Day, but these holidays are not being confused as much as Memorial 

Day which is celebrating people who served in one of the World War 2 and it is celebrated 

many months earlier and on completely different date, but more on that maybe another time. 

Veterans Day is a federal holiday which means that kids nor adults do not have to go to work 

nor school. This holiday is celebrated the 11 of November. When I picture the celebration 

in my head I imagine people parsing them as they walk across the streets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Veterans_Day 

https://cdn4.dogonews.com/images/fec30948-adbb-4ba2-be22-13f629de5d1e/veterans-day-
image.jpg 
https://i.pinimg.com/originals/12/22/d5/1222d53866dcc36041f6b30e891d0fd3.jpg 
https://calendar.wincalendar.net/img/holiday/veterans-day.png 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Veterans_Day
https://i.pinimg.com/originals/12/22/d5/1222d53866dcc36041f6b30e891d0fd3.jpg
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Kateřina Zaklová, 8. třída 
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Das Tiere - Zvířata 
 

Přelož věty: 

Das Krokodil ist Groß.    ________________________________________ 

Die Schildkröte ist krank.   ________________________________________ 

Das Kaninchen mag Salat.   ________________________________________ 

Die Schlange mag die Maus.   ________________________________________ 

Meine Oma habt die Ziege, der Kater und der Hamster. 

___________________________________________________________________________ 

Die Papagei ist sympathisch.   ________________________________________ 

 

Beschreibe die Bilder – popiš obrázky: 

Die bild 1: 

 ________________________ 

 

Die Bild 2: 

________________________ 

 

Zdroje:  https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/150510/sprosty-papousek-vynadal-hasicum.html 

 http://www.roztomilosti.cz/kralicek-zvyka-salat/ 
 Pracovní sešit Deutsch mit Max – díl 1. 

 

František Barták, 8. třída 
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TRENDY 

Jaké účesy jsou právě v módě? 

Oblíbené mikádo 

U tohoto střihu vlasů jsou vlasy do půlky krku v různém 

provedení. Vlasy se nesestřihávají, ale nechávají stejně dlouhé. 

 

Kudrlinky 

Vlny a kudrlinky byly trendem i v roce 2017, ale trendem 

budou i letos. Tento rok bude platit: čím větší a objemnější 

vlny a kudrlinky, tím lepší. Pokud máte rovné vlasy, můžete 

zkusit trvalou. Vůbec se nemusíte bát, že by se vám vlasy po 

trvalé zničily. Technika se od 90. let velmi zdokonalila. 

 

Pixie Cut 

Pokud máte jemnou tvář, dáte přednost kratším účesům a jste odvážná 

zkusit něco kratšího než je mikádo, tak vyzkoušejte ten účes Pixie, ze 

kterého můžete vytvořit několik účesů. Vlasy se češou dozadu, aby měl 

nádech mokrého vzhledu. 

 

Fruit Juice Hair 

Vlasy v barvě ovocného džusu jsou hitem. Jde o melír 

v různých odstínech ovocných barev. Tentokrát jsou in červené 

ovocné tóny. Je velmi oblíbený na Instagramu a má čím dál 

více fanoušků. 

 
 
Zdroje:  https://www.vlasyaucesy.cz/fruit-juice-hair-vlasy-ovocny-dzus-97129/ 

 https://www.fashionmagazin.cz/ucesy-podzimu-2018/ 
 

https://www.vlasyaucesy.cz/fruit-juice-hair-vlasy-ovocny-dzus-97129/
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Móda u nás ve škole 

 

1. stupeň 

 Na prvním stupni mě velmi 

překvapil Dominik Hořínek z třídy 5. B (od 

paní učitelky Romany Maláskové), který byl 

převlečený za Skota.  Měl na sobě bílou 

košili, černou kravatu, černou vestu 

a modro-zelenou kostkovanou sukní. Celý 

outfit doplnil vysokými teplými ponožkami.  

(Nutno podotknout, že daný oděv měl kvůli jejich 

třídní hře, poznámka redakce  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. stupeň 

  

Na druhém stupni mě mile 

překvapila Natka Slaninová ze 7. třídy (od 

paní učitelky Nikoly Jandáskové). Měla na 

sobě černé tílko s tmavě šedými 

roztrhanými džínami. Celý outfit doplnila 

tak, že si na černé tílko oblékla červeno-

šedo-bílou kostkovanou košili 

s tříčtvrtečním rukávem. 

 

 

Zdroje: vlastní 

Sára Borovičková, 7. třída 
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HUDBA 

Bedřich Smetana 

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 

v Litomyšli a zemřel 12. května v Praze. Jeho otec se 

jmenoval František Smetana a jeho matka Barbora 

Smetanová. Je významný český hudební skladatel.  

Pocházel ze sládkovské rodiny, ale od mládí 

se věnoval hudbě, hlavně hře na klavír. Po studiu 

u Josefa Proksche působil od roku 1847 v Praze jako 

koncertní klavírista a hudební pedagog. V letech 

1856–1861 pobýval jako dirigent ve švédském 

Göteborgu. Po návratu do Prahy se zapojil do českého společenského života, a to i jako 

hudební kritik, jako první kapelník Prozatímního divadla v letech  1866–1874, avšak 

jako operní skladatel. Hlavním hudebním vzorem mu byl hudební skladatel Franz Liszt.  

Jeho neznámější díla jsou opery Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, 

Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola.  

Bedřich Smetana má i galerie památníků jako například Smetanova socha v Litomyšli, 

památník ve Smetanových sadech v Olomouci, pomník v městském parku ve Vyškově, socha 

v Prostějově, Smetanova socha v Plzni, Smetanova busta v Růžkových Lhoticích, Smetanův 

pomník v Novém Boru, Pomník V Novém Městě nad Metují, Smetanova busta v Nové Včelnici. 

 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana 

 

Barbora Vítová, 8. třída 
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Ben da Silva Cristóvão  

Ben Cristovao se narodil 8. června 

1987 v Plzni ve smíšené rodině - jeho matka 

pochází z Čech, otec z Angoly. Je známý jako 

český zpěvák, texař, sportovec, herec 

a písničkář. 

Jeho kariéra raketově odstartovala v roce 2009, kdy se dostal do nejužšího výběru  

soutěže Česko Slovenská Superstar. Sice tehdy skončil na 7. místě, ale výrazně poukázal na 

svůj pěvecký talent (původně chtěl v soutěži tančit).  

Zkušenosti získané v soutěži zúročil hned o rok později vydáním svého debutového alba 

s názvem Definitely Different. Neméně úspěšný byl Ben i s dalšími alby Benny Cristo (2012) 

a  Made in Czechoslovakia (2013) obsahující hity jako Bomby, Sweet Chilli, Tělo atd. V roce 

2016 získal Českého slavíka v kategorii Nejstreamovanější česká skladba. 

Kromě hudební kariéry se Ben 

závodně věnuje brazilskému sportu jiu-

jitsu, přičemž v roce 2016 získal 

bronzovou medaili ve středně těžké váze 

na mistrovství Asie. Benovo sportovní 

nadání se stejně tak projevilo ve 

snowboardingu. V roce 2006 se umístil 

na 1. místě na Českém poháru série 4x4. 

 

Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-serialy-filmy-kino-a-tv-superstar-superstar-

2009/123753/superstar-rozhovor-s-benem-cristovao-22.html 

https://www.cas.sk/fotogaleria/669433/ben-cristovao-si-presiel-peklom-po-dvoch-dnoch-bez-jedla-

odpadol-v-saune-co-to-stvaral/2/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ben_Cristovao 

 

            Aneta Sapoušková, 8. třída 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ben_Cristovao
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

 Rembrandt byl významný malíř, kreslíř, grafik 

a rytec, pocházel z Nizozemska a žil v 17. století, 

v období baroka, což byl v Nizozemsku zlatý věk 

malířství. Baroko je velmi zdobné, díla působí velkolepě 

a vyvolávají v divákovi úžas. 

 Narodil se v roce 1606 v Leidenu a umřel ve věku 

63 let v roce 1669 v Amsterdamu. Jeho otec byl mlynář 

a matka pekařka. Chtěli mít z Rembrandta pastora, a tak 

jako jediný z jejich synů šel studovat. On se ale rozhodl, 

že bude malířem. Vzal si za ženu bohatou dívku a koupili 

si velký dům v centru města. Ve 33 letech byl 

významným malířem, maloval obrazy pro bohaté obchodníky, přátelil se s filozofy a učenci. 

Později se mu už tak dobře nedařilo, neměl tolik zakázek ani bohatého mecenáše, který by ho 

podporoval. Zestárl jako zchudlý, ale vážený muž. Po své smrti byl teprve doceněn jako geniální 

mistr. 

 Rembrandt Harmenszoon 

van Rijn za celý svůj život vytvořil 

velké množství uměleckých děl. 

Zhotovil přibližně 600 maleb, téměř 

400 leptů a 2 000 kreseb, často to 

byly portréty. 
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Rembrandt se věnoval hlavně technice šerosvitu neboli temnosvitu, která působí tak, 

že osvětlená místa na obraze jako by září a zbytek je jako by ve stínu. K nejznámějším dílům 

patří třeba „Hodina anatomie doktora Tulpa“ nebo „Noční hlídka“. Jeho dva portréty 

novomanželů z roku 1634 se v roce 2016 prodaly za 168 milionů eur.  

V České republice se v Národní galerii v Praze nachází jediný Rembrandtův originál, 

obraz „Učenec ve studovně“. V jeho domě v Amsterdamu je dnes muzeum, kromě zařízení 

z doby jeho života tu lze vidět i 260 rytin. 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rembrandt 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_007.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_132.jpg 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Rembrandt_van_Rijn-De_Nachtwacht-
1642.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Müller, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 

 Adéla Kratochvílová (asistentka ve 4. A) 

 
Co se Vám na této škole líbí? 

Dobré vztahy mezi kolegy. 

Když jste chodila na základní školu, stal se 

Vám nějaký trapas? 

Pokud ano, jaký? 

Jednou jsem měla každou ponožku jinou. 

Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět ve 

škole? 

Jsem asi divná, ale matematika  

Jak se Vám líbí ve Vaší třídě a zlobí Vás 

děti? 

Jo, zatím líbí, děti jsou hodné a obětavé, ale 

umí i zlobit. 

Kde jste byla o prázdninách nejdále? 

Nejdále jsem byla na Slovensku. 

Jak trávíte svůj volný čas? 

Chodím na procházky s pejskem do přírody. 

Jaké jsou Vaše zájmy/koníčky? 

Sport, hudba a procházky v přírodě. 

 

Jaký je Váš oblíbený sport? 

Florbal. 

Jaká je vaše oblíbená knížka a oblíbený 

film? 

Oblíbená knížka je Tajemství a oblíbený 

film jsou Pelíšky. 

Jaké jídlo máte nejraději? 

Nejraději mám svíčkovou. 
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Oliver Manders (žák 5. B) 
 

 

Odkud jsi? 

Z Belgie. 

Jaké je v Belgii nejznámější jídlo? 

Mittraijet. 

Jaké jsou nejznámější tradice v Belgii? 

Monokpis. 

Jaká je tvoje oblíbená písnička? 

Electro Bars. 

Jakými jazyky mluvíš? 

Anglicky, francouzsky, česky a trochu 

holandsky. 

Jak se ti líbí v České republice? 

Jo líbí, je tu hezká příroda a dobrá škola. 

 

 

 

Jaký je rozdíl mezi třídou v Belgii a teď 

tady v Česku? 

Je tu více akcí. 

Jaký byl tvůj oblíbený předmět v Belgii 

a jaký je to teď? 

V Belgii to byly hlavně přestávky, ale tady je 

to tělocvik. 

Jaké jsou tvoje koníčky/zájmy? 

Parkour, fotbal. 

Stýská se ti po Belgii?  

Trochu po kamarádech. 

 

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

 

Karolína Skořepová a Natálie Slaninová, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Koblihy 

Co budeme potřebovat: 

 0,5 kg hladká mouka 

 60 g máslo 

 40 g moučkový cukr 

 30 g droždí 

 1 ks vejce 

 1 citronová kůra 

 0,3 l mléko 

 sůl 

 marmeláda 

 

Postup: 

 

- Kváskem zaděláme těsto, necháme přikryté 20 min. kynout. Pak vyválíme, vykrájená 

kolečka smažíme ve fritovacím hrnci při 170 °C dozlatova. 

- Pístovou zdobičkou pak do každé vtlačíme marmeládu a pocukrujeme. 

 

Zdroje:  https://www.recepty.cz/recept/rychle-koblihy-4264 
  http://media.igurmet.cz/yummy/9d/0f/9d0f624206ee0a058dc0e842f89f7942.jpg 
 
 

Raphaël Manders, 7. třída  

 

https://www.recepty.cz/recept/rychle-koblihy-4264
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 
Ve středu 31. října se konečně uskutečnila Drakiáda, kterou jsme původně vyhlásili na 

středu 24. 10., odtud ale musela být přesunuta kvůli počasí. 

Tentokrát nám sice byl 

dopřán dostatek sluníčka, ale 

málo větru, a tak vzlétlo jen 

několik draků a ne na moc 

dlouho. Nejlépe ale draci 

létali druháčkům, třeťáčkům 

a osmákům, kteří tedy 

shodně zvítězili v soutěži 

„O nejlépe létajícího draka“. 

Nutno podotknout, že speciální cenu poroty pak získali žáci 5. A, jejichž drak strávil ve 

vzduchu bezpochyby nejdelší dobu, ovšem nebýt prutu, na němž byl zavěšen, kdo ví, jestli by 

se vůbec vznesl  

V soutěži „O nejkrásnějšího draka“ na I. stupni zvítězili dle odborné poroty žáci 2. třídy 

a na II. stupni žáci 8. třídy. Děkujeme všem za jejich účast a nadšení při akci samotné, těšíme 

se na příští rok! 

Na listopad pro vás chystáme další soutěž – v rámci Prvorepublikové módní přehlídky, 

kterou pořádá skupinka paní učitelky Maláskové, jež se tomuto tématu věnovala v rámci 

projektového dne k výročí vzniku Československa, vyhlásíme soutěž o nejhezčí pár I. stupně 

a II. stupně zvlášť. Tato přehlídka se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018. 

V prosinci se pak můžete těšit na již tradiční soutěž O nejlépe vyzdobenou třídu nebo 

Pyžamový den, o který jste si vy, naši spolužáci, požádali. Jak budou vypadat, to se domluvíme 

na dalším parlamenťáckém zasedání na začátku prosince. 

Také bychom vás chtěli požádat o zapojení se do akce „Dárky do krabice“ nebo také 

„Krabice od bot“ – podrobnější informace naleznete níže. 

Parlamenťáci 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Obora Holedná 

Letošní sedmáci navštívili v pondělí 17. 9.  

oboru Holedná za účelem pozorování lesní 

zvěře. V lese jsme hráli naučné hry s lesní 

tématikou. Procházku jsme zakončili v cukrárně.   

Výlet hodnotíme jako povedený a také zábavný. 

Adam Pleva a Žaneta Konvalinová, 7. třída 

Sportovní olympiáda třeťáků pro mateřské školy 

Poslední pracovní den v září připravili žáci 

ze třetí třídy sportovní olympiádu pro své mladší 

kamarády ze školek a 1. třídy.  Jak se jim to 

povedlo, se můžete přesvědčit na fotografii.  

Kateřina Klímová 

 

Osmáci na Žernůvce 

Dne 19. 10. jeli vybraní žáci z 8. třídy a 5. B na Žernůvku. Společně se seniory vyráběli 

věnce z listí a dalších podzimních přírodnin. Senioři si vyrábění věnců užili a žáci samozřejmě 

také. Všechny výrobky se moc povedly. Někteří žáci potom pomáhali dovážet seniory zpátky 

do jejich pokojů. 

Lucie Sedláčková a Aneta Brzicová, 8. třída 
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Ochrana přírody – centrum aktivit 4. B 

První letošní téma v naší třídě se jmenuje 

ochrana přírody. Nejprve jsme se všichni společně 

vydali načerpat nové informace na naučnou stezku 

Deblín, která se nachází 0,5 km za obcí. Celkem má 6 

zastavení, která jsou věnována lesu a jejím 

obyvatelům.  Za dopoledne jsme  nachodili 10,1 km. 

Získané informace jsme poté využili při práci v 

centrech aktivit.  

Monika Semerádová 

První zasedání Ekotýmu 

 17. 10. proběhla první schůzka nově vzniklého Ekotýmu. Naším cílem je stát 

se Ekoškolou a přispět tak k ekologické osvětě a její zavedení do praxe.  Začali jsme pracovat 

na analýze, v rámci které vyhodnotíme, co naši školu z ekologického hlediska nejvíce tíží a 

následně najít řešení. Předem děkujeme všem za spolupráci. Pojďme se zamyslet, jak můžeme 

šetřit přírodu. 

Hana Kliková, 4. B 

4. A na výstavě Mykokosmos 

17. 10. byla 4. A v muzeu v Tišnově. 

Navštívili výstavu s tvořivou dílnou. 

  

Eva Bartesová  

 

Zdroje:  http://www.zs-deblin.cz         

Žaneta Konvalinová a Adam Pleva, 7. 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, Jakub Kopecký 

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 

  


