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ÚVODNÍČEK 

Jistě již všichni netrpělivě očekáváte nejnovější číslo našeho školního časopisu! Ještě 

než Vám ale lednové číslo Sedmopolisu představíme, dovolte nám popřát vám všem to nejlepší 

do nového roku! Ať je rok 2019 plný překvapení, dobrodružství, všedních i nevšedních zážitků, 

smíchu, splněných přání, zdraví a spokojenosti. Ať je takový, abyste litovali, že končí! 

Vánoce jsou za námi a my doufáme, že jste pod stromečkem našli to, co jste si přáli, 

a pokud tomu tak nebylo, tak jen proto, že to bylo ještě lepší než vaše představy. Prázdniny 

byly poměrně dlouhé, tak jste si snad i odpočinuli a užili si zimních radovánek. My jsme ovšem 

ani přes Vánoce nezaháleli, a tak vám přinášíme nejnovější Sedmopolis plný zimy, novoročních 

témat, novinek a tipů na hry, aplikace a knížky, zajímavosti ze světa umění a života naší školy… 

Doufáme, že se vám bude první číslo roku 2019 líbit! 

 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 

 

 

 

 

 

  

Mrtvé moře by mohlo skutečně zemřít, bijí na poplach vědci 
Slané jezero Mrtvé moře, velký přírodní 

zázrak, se rozkládá mezi Izraelem na západě 

a Jordánskem na východě. Jenže jeho vodní 

plocha se nadále zmenšuje, navíc už takovou 

rychlostí, že se během několika desetiletí může 

zcela vypařit. Na problém, který dokládají 

i nové záběry, vědci upozorňují už roky, zatím 

však neprobíhají účinná řešení. I když se možná 

postaví potrubí, které tam přivede vodu. 

 

Evropská pšenice není odolná 

vůči změnám klimatu, 

upozorňují vědci. 

 

Hry na Windows 
XP a Vista už 

nepoběží. Valve 
ukončilo podporu 

pro Steam. 

Nový elektrický 

pick-up prý ujede 

až 800 km na 

jedno nabití. 

K podvodním 

radovánkám 

poslouží dron 

i skútr. 

 

Po druhé straně Měsíce už 

jezdí další čínský Nefritový 

králík. 

 

Freddie Mercury 
zabodoval na 

Zlatých glóbech 
a stále kraluje 
českým kinům. 

CD ve světě 

definitivně umírá, 

lidé ale kupují 

stále víc vinylů. 

Zemřel textař 

Norman Gimbel, 

autor slov k písni 

Killing me Softly. 

 

Tomáš Klusák B., 8. třída 
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

1. 1. 1993 

Vznik české republiky 

Rozdělení Československa na dva samostatné 

státy se stalo 1. ledna 1993. 25. 11. 1992 byl na společné schůzi federálního shromáždění ČSFR 

přijat ústavní zákon o zániku ČSFR. Bývalá Česká národní rada se proměnila v Poslaneckou 

sněmovnu Parlamentu ČR. 26. 1. 1993 byl Václav Havel zvolen českým prezidentem. 

16. 1. 1969 

Upálení studenta Jana Palacha 

Jan Palach byl student historie, který obětoval svůj život kvůli 

okupaci ČSR vojsky varšavské smlouvy. Na Václavském náměstí dne 

16. ledna roku 1969 se Jan Palach zapálil před zraky všech 

přítomných. S rozsáhlými popáleninami byl odvezen do nemocnice, 

kde po třech dnech umřel. 

26. 1. 1950 

Narození Ivana Hlinky 

Ivan Hlinka byl československý hokejista a trenér. 

Byl jednou z největších osobností hokeje. 

S československým týmem získal tři tituly mistrů světa. 

zdroje:  https://www.denik.cz/galerie/foto.html?mm=hlinka_portret_b_dc&back=1872852105-40-1, 

https://www.aktualne.cz/wiki/zahranici/rozdeleni-ceskoslovenska-a-vznik-ceske-republiky 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach_foto_z_průkazu.JPG 

Miroslav Ventruba, 7. třída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Největší showman 

Žánr: drama / romantický / muzikál / životopisný                     

Země původu: USA 

Rok: 2017 

Délka: 106 min 

Phineans Taylor Brnur byl jako malé dítě z velmi chudé rodiny. V dětství se zamiloval 

do Charity, která je z bohaté rodiny. Když si pro ni v dospělosti přišel, jejímu otci se to nelíbilo. 

Phineas a Charity se později vezmou a budou spolu mít dvě dcery. Phineas pracoval jako 

vizionář, ale firma, kde pracoval, vyhlásila bankrot. Když šel do banky, aby si mohl půjčit 

peníze, uviděl malého muže. Ten ho inspiroval k tomu, aby vytvořil divadlo se zvláštními lidmi. 

Koupil velký dům, kde pořádal svá představení spolu s tanečníky, akrobaty, nejsilnějším 

mužem, vousatou zpěvačkou a dalšími zvláštními lidmi. Většině lidí se však jejich vystupování 

nelíbilo. Jednoho dne celé divadlo podpálili.    A proto Phinease napadlo, že si koupí velký stan, 

kde bude svá představení předvádět. Od té doby lidi na cirkus změnili názor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje:  vlastní 

https://www.csfd.cz/film/301717-nejvetsi-showman/prehled/ 
 

 Kateřina Kočková, 7. třída 
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Přátelství plné koláčů – cukr a koření 

Autor: Linda Chapmanová 

Rok vydání: 2015                                                        

Počet stran: 192 

 

Dívka Hannah vypráví o tom, jak si její maminka 

otevřela vlastní pekařství, které pojmenovala Pekařství 

cukr a koření. Hannah žila jen s maminkou, která se 

později vdala za Marka, který má čtyřletá dvojčata, 

a společně se přestěhovali do nového domu. Hannah 

mamince pomáhala v pekařství, které právě otevírala. 

Hannah se seznámí s Alicí, která ji provede po městě. Mamince v pekařství pomáhala Paula, 

která měla nemocného synovce, pro kterého pořádala charitativní tanec, aby pro něj pomohla 

získat peníze na léčení. Hannah měla ještě jednu novou kamarádku Miu, se kterou se 

domluvily, že upečou sušenky a budou je na akci prodávat, aby pomohly Paule. Alici Hannah 

představila ještě další své kamarádky Mishu a Laru. Všechny holky se spolu skamarádily a 

pomohly Hannah s propagací pekařství na farmářských trzích. Mamince se pekařství po skvělé 

propagaci rozjelo tak, že měla vyprodáno. Dokonce si mohla najmout učedníka, aby měla více 

času na rodinu. Hannah si také na nové prostředí zvykla a začala se těšit do nové školy, protože  

tu už měla kamarádky. 

 

Zdroje: vlastní 
http://www.modreknihkupectvi.cz/product.php?id_product=4105 

Michaela Müllerová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Růže šípková 

Růže šípková (Rosa canina) je volně rostoucí 

rostlina, je opadavá a je keřovitého vzrůstu. Dorůstá do 

výšky až tří metru. V květnu a červnu šípek kvete růžovými 

a bílými květy. Růže šípková je v severní Evropě nejběžnější 

druh růže. Růže šípková je považována za léčivou rostlinu 

už více než 2000 let. Šípek obsahuje hodně vitamínů například: C, B1, B2, K, P a vitamín E.  

Šípek se pro léčitelské potřeby sbírá v plné zralosti ještě před mrazem. Šípkový čaj je také velmi 

dobrý při prevenci před infekčním onemocněním. Na litr šípkového čaje se používají zhruba 

4 lžičky drceného šípku. Šípky rostou i v suchém prostředí. 

Zajíc polní 

Zajíci jsou docela stálí a věrní svému území, takže ho 

moc neopouštějí. Mezi místy, kde mají úkryt a potravu, se 

zajíci pohybují po své pěšince s názvem ochoz. Zajíc je 

noční živočich, ale přesto ho poměrně často vidíme i za 

bílého dne. Zajíci na zimu vyroste hustší srst, aby mu 

nebyla zima. Zajíc má v přírodě velkou spoustu nepřátel a těm se může bránit jedině útěkem, 

který mu naštěstí jde dobře, protože je hodně rychlý. Zajíc měří průměrně 50 – 70 cm a váží 

2,5 – 6 kg. Zajíci se nejlépe běží do kopce, protože jeho zadní běhy jsou delší než přední běhy. 

Živí se různými bylinami, hlízami, pupeny a výhonky, ale v zimě může zajíc být i na škodu. 

Okusuje totiž kůru na mladých stromech. Zajíc se řadí mezi býložravce.   

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%Bee_%C5%A1%C3%Adpkov%C3%A1,  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/7669-bylinky/23794-r       
https://www.greathunting.eu/2013/01/zajic-v-zime.html  
 

Daniel Jandek, 7. třída 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10744345634-kouzelne-bylinky/7669-bylinky/23794-r
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MOBILNÍ APLIKACE A HRY 

Snipers vs Thieves 

Tahle hra je o tom, že sniper má zastřelit zloděje, ale vy si můžete vybrat, jestli 

budete hrát za zloděje nebo snipera. Ve hře můžete vylepšovat svoje zbraně 

a schopnosti. 

Juasapp – žertovné hovory 

Skvělá aplikace na žertovné hovory. Touhle aplikací si můžete udělat srandu ze 

svých kamarádů. Pomocí aplikace zavoláte svému kamarádovi a vy si pak pustíte, 

co váš kamarád řekl. 

Stickman Hook 

Hra spočívá v tom, že se snažíte dostat na konec  levelu. K tomu máte  takzvaný  

„hook“,  kterým  se můžete  zachytit o různé body a tím se dostat na konec levelu. 

WordBit – němčina 

Tato aplikace vás naučí slovíčka do němčiny. Pokaždé, když zapnete telefon, vám 

aplikace ukáže slovíčko a vy je musíte přeložit. Poté, co přeložíte slovíčko, máte 

splněno. 

 
Zdroje:  https://www.gamezebo.com/wp-content/uploads/2018/11/Stickman-Hook.jpg 

https://static-s.aa-
cdn.net/img/gp/20600010873039/xhu0OgAotDkiG11Uyfuh09Y_rRUj2PnfU5wtOznlHCxZXBp9hl1efAhH
mRRmZwW46A=s300?v=1 
https://lh3.googleusercontent.com/OKb4VYZ2HXEZSu5nM9KU4iH0c0rGLZTdPpj_-
27pf2Mi2Itr5A1Ln15wsAcinEq2Czc=s180 
https://www.google.cz/search?q=sniper+vs+thieves&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP2
Jvdl6TfAhVrtosKHRPWBloQ_AUIDigB#imgrc=UYzv43SXt718RM: 

 

Milan Doležal a Tomáš Halouzka, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 

New Year 
 

The new year’s traditions in America are different than in our 

country. For example, in New York there is a countdown on Time 

square. People can watch it on TV or be there with other people. 

Of course, nobody can forget the countdown to midnight. People always count down the last 

10 seconds left to midnight. After the countdown couple’s kiss to celebrate the first kiss of the year. 

Some Americans band together and sing an Irish song called “Auld Lang Syne” which about giving 

farewell to the old year. Every year there is a massive party on the Time square. 1 million people visit 

this party every year. On the party alcohol is forbidden but people can enjoy music, fireworks and party 

favours. Of course, we can’t forget the food people eat at the New Year’s Eve or at the new year’s 

morning. People usually eat Pork It’s supposed to symbolise plenty. Englanders usually eat cabbage 

with the pork to symbolize prosperity.   

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje:  https://www.theholidayspot.com/newyear/activities/crossword/crossword_bw.gif 

https://classroom.synonym.com/new-years-eve-traditions-usa-5882.html 
https://media.istockphoto.com/photos/happy-new-year-typography-with-fireworks-picture-
id871844766?k 
http://www.polarstar.me/files/images/2018/10/13/2019_new_years.preview.jpg 
 

Kateřina Zaklová, 8. třída 
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Státy - Stehen 

Das Deutchland – Německo    Das Österreich – Rakousko 

Das tschechien – Česko   die Schweiz - Švícarsko 

Die Slowakei – Slovensko   Das Russland – Rusko 

Das Bulgarien – Bulharsko   Das Schweden- Švédsko 

Das Finnland – Finsko    Das Griechenland – Řecko 

Das Frankreich-Francie   Das Spanien - Španělsko 

Das Italien – Italie    Das England - Anglie 

 

Pojmenuj stát podle vlajky 

 

 

 

_______________________    _________________________   

 

 

 

 

__________________________    ____________________________ 

 

Zdroje: https://slovnik.seznam.cz/cz-de/?q= , http://www.statnivlajky.cz/ 

František Barták, 8. třída 
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TRENDY 

Jaké jsou aktuální trendy účesy? 

Amazonský cop 

1. Rozčesejte si pořádně vlasy a sčesejte je na jednu stranu. 

2. Použijte k tomu gumičku, stužku či řetízek. 

3. Gumičku omotávejte vlasy křížem a pevně utahujte. 

4. Tento krok opakujte až do konce a pak zauzlujte. 

5. Povytáhněte vlasy mezi gumičkami do stran a zafixujte lakem. 

 

Trojitý cop   

1. V přední části vlasů oddělte tenký pramínek vlasů, 

upleťte z něj obyčejný copánek a sepněte gumičkou. 

2. Na druhé straně hlavy znovu oddělte menší pramínek 

vlasů, upleťte z něj obyčejný cop, dejte do gumičky a celý 

zajistěte sponkou, aby se vám nepletl. 

3. Vlasy, které vám zbyly, přehoďte dopředu přes stejné 

rameno a spleťte do copu, který opět zagumičkujte. 

4. Vytáhněte cop po obou stranách, aby měl větší objem. 

5. První cop připněte sponkami k začátku velkému copu. 

6. Uvolněte i druhý cop a vlásenkami ho připněte k začátku hlavního copu a zafixujte. 

 

Zdroje:   https://www.nivea.cz/tipy-rady/lookbook/copy/amazonsky-cop 
 https://www.nivea.cz/tipy-rady/lookbook/copy/trojity-cop 
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Móda u nás ve škole 

1. stupeň 

Tentokrát mě na prvním stupni zaujala Kristýnka 

Klímová z 2. třídy - paní učitelky Jany Šnévajsové. Měla na sobě 

světle růžovou mikinu s nádherně třpytivým stříbrným 

nápisem. Výborně tuto mikinu sladila s černými riflovými 

kalhotami. Moc se mi její sladěný outfit líbil, i proto že ho měla 

doplněný s šedo-modro-růžovými ponožkami s bílými puntíky. 

2. stupeň 

Na druhém stupni jsem si všimla Kateřiny Kočkové ze 

7. třídy - paní učitelky Nikoly Jandáskové. Její čistě černé tričko 

s ponožkami se hezky hodily ke krásně bílým kalhotám, které 

úplně zářily. Líbilo se mi, že to celé doplnila hezkým šedým 

svetrem. 

 

 

 

Učitelé 

Z učitelů mě nejvíce překvapila paní asistentka ve 4. A, 

Michaela Pokorná. Měla na sobě nádhernou tmavě modrou 

košili, která se jí ohromně hodila k očím. Kalhoty zvolila také 

v tmavší barvě, a to černé. Všechno ještě doplnila jednoduchým 

černým svetříkem.  

Zdroje: vlastní 

Sára Borovičková, 7. třída 
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HUDBA 
Zdeněk Svěrák  

 Zdeněk Svěrák se narodil 28. března 1936 v Praze je český 

dramatik, scénárista, herec, autor písňových textů a spisovatel.  

 Po studiu na gymnáziu a vysoké škole pedagogické, kterou 

dokončil roku 1958, odešel společně se svou budoucí manželkou 

učit do severozápadních Čech, nejprve do Měcholup a poté 

do Žatce.  

 Má manželku Boženu Svěrákovou a dvě děti Hanku 

Jelínkovou, která má se svým manželem dvě dospělé děti a Jan Svěrák, který se svou 

manželkou má tři děti. Zajímavost o Zděnku Svěrákovi je, že měl staršího bratra stejného 

jména jako má on, ale jeho starší bratr umřel roku 1934, když mu bylo jenom 5 let. Hrál taky 

ve filmech jako třeba Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Tři bratři nebo Marečku podejte mi 

pero atd.  

Ocenění: Magnesia Litera, Cena Miroslava 

Švandrlíka, Český lev, Magnesia Litera 2014, 

Magnesia Litera 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje :  https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Sv%C4%9Br%C3%A1k 

https://www.csfd.cz/tvurce/946-zdenek-sverak/ 

 

Kristýna Galiová, 7. třída 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_Vod%C4%9Bradsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bcholupy_(okres_Louny)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hanka_Jel%C3%ADnkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hanka_Jel%C3%ADnkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sv%C4%9Br%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnesia_Litera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Miloslava_%C5%A0vandrl%C3%ADka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Miloslava_%C5%A0vandrl%C3%ADka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_lev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnesia_Litera_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnesia_Litera_2012
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Shakira 

 Shakira, celým jménem Shakira Isabel Mebarak 

Ripoll, se narodila 2. února 1977 ve městě Barranquilla, 

Kolumbii. Je to světoznámá zpěvačka, textařka, tanečnice 

a producentka. Její jméno pochází z arabského slova 

šākirah, což znamená vděčný.  

 Inspirována svým otcem, kterého často pozorovala 

při psaní povídek, napsala už ve věku čtyřech let svou první 

báseň La Rosa De Cristal. Její pěvecké a taneční schopnosti často prezentovala spolužákům 

a učitelům na základní škole.  

 Své debutové album Magia vydala Shakira v roce 1990, když jí bylo pouhých 13 let. 

Ovšem ani toto album, ani druhé s názvem Peligro (1993) neznamenalo žádný velký úspěch, 

a tak si Shakira musela počkat až do roku 1995, resp. 1998, kdy se s alby Pies 

Descalzos a Dónde Están los Ladrones? zviditelnila na hudební scéně zejména v Latinské 

Americe. V anglicky mluvících zemích se prosadila až se svým pátým albem Laundry Service 

z roku 2001, který odstartoval její pozdější fenomenální kariéru a uznání odborné veřejnosti 

v podobě tří cen Grammy, třinácti cen Latin Grammy, pěti cen MTV Video, sedmi cen Billboard 

Music, atd.  Např. píseň Waka Waka (This time for Africa) z roku 2010 zaznamenala na 

YouTube už přes dvě miliardy zhlédnutí.  

 Za zmínku jistě stojí i její dobročinné aktivity. V roce 2001 založila charitativní 

organizaci Pies Descalzos Foundation se speciálními školami na pomoc chudým dětem.  

 

Zdroje:  https://story.kafe.cz/celebrita/shakira-mebarak.html 

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

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

 

Kristýna Jarolímová, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Pavla Navrátilová 

 

Jak se Vám líbí na této škole? 

Líbí. 

Jaké máte vztahy se svými kolegy? 

Výborné. 

Jaký byl Váš nejoblíbenější školní 

předmět? 

Tělocvik. 

Čím jste chtěla být jako malá a proč? 

Já jsem chtěla být archeoložkou, protože 

mě vždy bavila historie. 

Co učíte kromě dějepisu? 

Češtinu a hudební výchovu. 

Proč jste chtěla být učitelkou? 

Já jsem nechtěla, ono to přišlo samo, 

nebylo to v plánu. 

Kde jste učila před tím, než jste přešla 

k nám do Deblína? 

Dlouho jsem učila na Lomnici na Zámku 

a potom pár měsíců v Brně. 

 

Máte děti? 

Ano, mám. 

Jaké máte společné zájmy se svými dětmi? 

Sport a zvířátka. 

Co nejraději děláte ve volném čase? 

Čtu a trávím čas se svými dětmi. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Mám 2 kočky, 2 psy a 2 potkany. 

Kde to bylo lepší? U nás na škole, nebo 

tam kde jste pracovala předtím? 

To jde těžko posoudit, ale tam kde jsem 

byla předtím, byl strašně hezký kolektiv. 

Jaká je Vaše oblíbená barva? 

Šedá. 
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Josef a František Svobodovi (žáci 4. A) 

 
Jaké je to být spolu ve třídě? 
Hodně příjemné, protože vždy, když je 
nějaký problém, tak nemusíme lítat do 
druhého patra. 

Který z Vás dvou je starší? 
Fanda. 

Který předmět máte nejraději? 
Matematiku. 

Děláte nějaký sport? 
Hrajeme fotbal. 

Co nejraději děláte po škole? 
Jdeme domů. 
 

 

 
Hádáte se někdy doma? 
Někdy jo. 

Máte ještě sourozence? 
Ano – sestru. 

Jakou knížku a film/seriál máte nejraději? 
Knížku Babičku drsňačku a film 
Transformers. 

Máte nějaké společné zájmy? 
Chodíme spolu do třídy. 

Jaká je Vaše oblíbená barva? 
Červená Pepy a Fandy modrá. 

Jakou stolní nebo počítačovou hru máte 
nejraději? 
Minecraft a Starblast.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje:  https://www.facebook.com/zaneta.svobodova.98  
 

 
 

Natálie Slaninová a Karolína Skořepová, 7. třída 
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Klára Nechmačová (žákyně 7. třídy)  

Jaký děláš sport?                                                   Jaký sport tě baví kromě jízdy na koních?  

Jezdím na koních.                                         Běhat a chodit na procházky.  

Co tě přimělo k jízdě na koních?                       Čím chceš být, až budeš velká a proč?       

Já netuším, od malička miluji koně.                     Mě by bavila práce kolem zvířat.  

Jaké je tvé nejoblíbenější plemeno koně?   Co máš na podzimu nejraději?  

Pinto.                                                 Asi les, kde jsou barevné listy. 

Jak často chodíš jezdit na koních?                     Stal se ti nějaký úraz při jízdě na koni? 

Jak kdy, když je čas.                                             Zatím ne, akorát mi kůň stoupl na nohu. 

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?   Stal se ti ve škole nějaký trapas?  

Asi fyzika.                                                               Spadla jsem na schodech a všichni na mě 

koukali. 

 

Martina Lehocká (asistentka ve 4. B)  

Jaké je to být ve škole se svým synem?   Co se Vám na této škole líbí? 

Někdy náročné.                                                            Úplně všechno. 

Proč jste na tuto školu chtěla jít učit?              Kdyby to šlo, co byste ve škole změnila? 

Protože se mi líbila.                                              Zatím asi nic. 

Jak se Vám líbí ve vaší nové třídě?                  Chtěla byste být někdy třídní učitelka? 

Líbí se mi.                                                    Asi ne. 

Jak trávíte svůj volný čas?                 Když jste byla na základní škole, chodila 

Se svými dětmi.  jste do nějakého kroužku?  

Na pionýry. 

Čím jste chtěla být jako malé dítě a proč? 

    Zdravotní sestrou.                                            

  

 

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

Mrkvové muffiny 

Co budeme potřebovat: 

 5 ks vejce 

 200g moučkový cukr 

 1 ks vanilkový cukr 

 200g krupice 

 250g mrkev 

 150g jablka 

 

 

 

Postup: 

 Jablka a mrkev nastrouháme a pak smícháme s krupicí. Potom vezmeme vejce 

a oddělíme žloutky od bílku, žloutky utřeme s moučkovým a vanilkovým cukrem, 

z bílků vyšleháme sníh. Do žloutků přidáme mrkev, jablko a sníh a pomalu je mícháme. 

 Hotové těsto dáme do formiček a pak do trouby na 200°C. Pečeme je zhruba 15-20 

minut. 

 

Zdroje: https://www.recepty.cz/recept/mrkvove-muffiny-146731 

 

Raphaël Manders, 7. třída  
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

3. zasedání 

Dne 7. prosince 2018 se uskutečnilo 3. zasedání Žákovského parlamentu. Řešili jsme 

především pravidla pro soutěž „O nejlépe vánočně vyzdobenou třídu“. Nakonec jsme vymysleli 

tato pravidla:  vše musí být vlastnoručně vyrobeno 

                            na výzdobě se musí podílet celá třída 

                           výzdoba by měla být co nejvíce ekologická 

Paní učitelka Bartesová nově vymyslela, že třída, která vyhraje soutěž, dostane 150 kč 

na nákupy do papírnictví. 

Dne 21. prosince 2018 hodnotila soutěž odborná porota složená z paní učitelky 

Kloubové, paní učitelky Laušmanové a paní učitelky Navrátilové, které rozhodly o vítězích. Na 

l. stupni vyhrála 2. třída a na ll. stupni vyhrála 6. třída.  

 

 

4. zasedání 

 V pátek 4. ledna se uskutečnilo zatím poslední zasedání parlamenťáků, kteří především 

vymýšleli pravidla pro Pyžamový den. Ten se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 a celá škola 

bude mít za úkol se převléknout na celou dobu vyučování do pyžam. Jakékoliv doplňky spojené 

se spánkem jsou vítány! A převlečení mají být samozřejmě i učitelé   

Program týkající se tématu „pyžam“ bude zasahovat do 2. a 3. hodiny, v rámci něj se 

žáci prostřednictvím prezentace dozví něco o Večerníčku, prvostupňové děti zhlédnout 

operetku „Peřina“ a druhostupňové film dle svého výběru. Vyhlášeno bude také nejzvláštnější 

pyžamo! Těšíme se na Vaše převleky! 

Parlamenťáci 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Čertovský šplh  

Ve středu 5. 12. se již tradičně konal Čertovský 

šplh, který organizovali žáci 9. třídy. Zúčastnili se zástupci 

žáků 1. stupně a soutěžilo se ve 4 kategoriích. Zvlášť 

soutěžili žáci 1. třídy, v druhé kategorii žáci 2. a 3. třídy, ve 

třetí kategorii žáci 4. A a 4. B a v poslední kategorii soutěžili 

žáci 5. A a 5. B. Skupinky andělů a čertů v čele s Mikulášem 

navštívili také všechny tři školky a následně 2. stupeň.  

Jana Zouharová  

Turnaj v Abaku 

Žáci druhého stupně se účastnili turnaje ve hře Abaku. Jedná se o počítačovou hru, jejíž 

podstatou je tvoření různých matematických příkladů. Nejprve hráli žáci v jednotlivých třídách 

mezi sebou, poté čtyři nejúspěšnější z každé třídy postoupili do finále. To se konalo ve čtvrtek 

20. 12. Všichni účastníci se snažili, avšak vítězem mohl být jen jeden. Tento rok se jím stal 

osmák Dominik Chlebovský. Gratulujeme!  

 

Aneta Brzicová  
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Vánoční koncert ZUŠ pro 1.-3. třídu 

V úterý 18. 12. si žáci a paní učitelky Základní umělecké školy Tišnov, deblínské 

pobočky, připravili pro žáčky 1.-3. třídy Vánoční 

koncert. Děti si mohly mimo jiné poslechnout 

některé známé koledy v podání různých 

hudebních nástrojů, prohlédly si akordeon nebo 

violoncello a poznaly část České mše vánoční od 

Jakuba Jana Ryby. Nakonec došlo i na pečení 

perníku – samozřejmě toho hudebního od pana 

Zdeňka Svěráka v podání celého malého 

„orchestru“. Celý kulturní zážitek ještě zpestřila výstava výtvarného oboru ZUŠ. 

Kateřina Klímová  

3. lesní výprava 3. třídy 

Žáci třetí třídy se v rámci svého 

celoročního projektu vypravili na další ze svých 

lesních výprav. Tentokrát je čekalo stopování 

zvěře ve sněhu, šišková soutěž, zdobení 

stromečků a domečků pro zvířátka, aby si také 

užili Vánoce a mnoho dalších aktivit. Přestože byla 

opravdová zima, myslím, že jsme si to užili. 

 Kateřina Klímová  

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

 

Žaneta Konvalinová a Adam Pleva, 7. třída  

http://www.zs-deblin.cz/vanocni-koncert-zus-pro-1-3-tridu/
http://www.zs-deblin.cz/3-lesni-vyprava-3-tridy/
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ZÁBAVA 

Přijde muž domů z práce a diví se: „Proč je tady 

v kuchyni taková zima?” 

„Ale,” žena na to, „připravuju studenou večeři. 

 

Přítel navštívil pana Bauma v nemocnici. 

„Jaký jsi měl pocit, když ses probral z narkózy?” 

„Věděl jsem, že jsem neumřel,” povídá 

Baum, „protože jsem měl hlad a byla mi zima.” 

„No a?” 

„No přece - kdybych byl v nebi, tak bych neměl 

hlad, a kdybych byl v pekle, tak by mi nemohla 

bejt zima!” 

Víš, proč jsou chlapi největší chudáci? Protože když jdou do hospody, mají slintavku, když 
jdou ven, mají kulhavku, a doma je čeká šílená kráva. 

 

 
 

  

Viktorie Marečková,  

Klára Nechmačová, 7. třída 
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Parlamenťácké okénko:   Jitka Eliášová 
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Zábava:     Jakub Hlava, David Zmeškal 

 

Texty: 
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