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ÚVODNÍČEK 

Začalo nám druhé pololetí letošního školního roku, máme za sebou pololetní prázdniny 

a již určitě všichni netrpělivě vyhlížíme ty jarní. Venku vládne „Ladovská zima“, jíž se to hemží 

i v nejnovějším čísle časopisu Sedmopolis – a to nejen díky článku o Josefu Ladovi. Inspirujte 

se například, po které rostlině sáhnout při nachlazení, dočtěte se zajímavosti o medvědu 

ledním, přesvědčte se, že víte, jaké účesy zrovna letí (i když v zimě vám je asi trochu zruší 

čepice), a pokud se již těšíte na svátek sv. Valentýna, pak si nenechte ujít jazykové okénko, 

které představuje tento den v angličtině.  

Přejeme vám, abyste nové pololetí zahájili co nejlépe, užili si jarní prázdniny a strávili 

příjemné chvíle s časopisem Sedmopolis. 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 

 

 

f  
  

Nejvýkonnější televizní konzoli na světě vyrobí Angličané 

Především oslnivým výkonem, který nebude mít 

konkurenci, se bude snažit oslovit herní fandy 

televizní konzole Mad Box. Ta má být podle 

vyjádření tvůrců z herního studia Slightly Mad tím 

nejvýkonnějším modelem na trhu. 

Na vývoji satelitu pro evropskou misi 

k asteroidu se podílejí i Češi. 

Washington pod sněhem. 

Nehody si vyžádaly sedm 

obětí. 

V liberecké ZOO 

uhynula po 

necelém roce 

další lvíčata. 

Číňané vyšlou 

příští rok sondu 

na Mars. 

Národní park 

Šumava kvůli 

počasí uzavřel 

výběh s jeleny. 

Americká armáda představila 

nové roboty, chovají se jako 

netrpělivý pavouk. 

Vítr na horách 

měl sílu orkánu, 

zavírají se silnice 

i skiareály. 

Přes sto let stará 
německá ponorka 

se vynořila u 
pobřeží Francie. 

Žebříčku 

nejvýkonnějších 

mobilů s 

Androidem 

kraluje Huawei. 

Zdroje: https://www.novinky.cz/  

       

 

Radim Mičánek, 7. třída 
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 
2. únor 1124 

Bořivoj II. se pokusil podplatit císaře, aby získal jeho 

podporu, ovšem Svatopluk nabídl o hodně větší sumu. Po 

zavraždění Svatopluka (1109) byl Bořivoj jeden ze tří kandidátů na 

českého knížete. Teprve v roce 1117 kníže Vladislav I. svému bratru 

Bořivojovi II. předal vládu, ale již za tři roky se z nejasných příčin opět 

vystřídali. Bořivoj II. odešel do Uher, kde 2. února 1124 zemřel.    

15. únor 1972 

Jaromír Jágr je nejznámějším útočníkem v hokeji 

v Česku, který hraje za klub Rytíři Kladno, dříve hrál 

např. za Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, 

New York Rangers, … V NHL získal dvakrát Stanley 

Cup, pětkrát byl vítězem kanadského hokeje a stal se 

historicky nejlepším Evropanem hrajícím hokej.  

26. únor 1361 

V tento den se narodil Karel IV. Byl narozen jako Václav 

a byl 11. českým králem vládnoucím jako Karel I. od 

srpna roku 1346 až do roku 1378, kdy zemřel. Měl 

chorobu, která se jmenovala dna =  velmi horké otékání 

kloubů. 

Zdroje: wikipedie,https://blog.kaloricketabulky.cz/wp-

content/uploads/2016/07/karel.jpg,https://www.flickr.com/photos/syume/4380273892,http://www.

nume.cz/uploads/items/thumbnails/520x_c53d63e7aab67c405e14d385c03039d13ca7fd00.jpg,google

.com                

Mirek Ventruba, 7. třída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Backstage 

Žánr: taneční / romantický / hudební                     

Země původu: Česká republika 

Rok: 2018 

Délka: 90 min 

 

Mary a Buddy spolu žijí v přívěsu na kraji města. Oba milují tanec a taky jsou členy 

taneční skupiny streetdance. Všichni členové skupiny si přejí, aby za své umění taky něco 

dostali. Při tréninku je viděl producent televizní taneční soutěže. Ten jim nabídl účastnit se 

soutěže. Buddy to okamžitě přijal a podepsali smlouvu. Když oslavovali, jeden ze členů si zlomil 

nohu, takže nemohl soutěžit. To znamenalo velký problém, protože neměli nikoho jako 

náhradu. Mary však viděla svého kamaráda Huga, jak tancuje jejich choreografii. Tak se 

pochlubila Buddymu, kterému se to nelíbilo, ale jinou možnost neměl. Před kamerami se vše 

dařilo, a tak postoupili. Mary s Buddym se kvůli nadávkám na její osobu rozešli. Buddy se však 

před kamerami choval úplně jinak. Mary a Hugo se hodně sblížili, a tak se o nich psalo 

v novinách. V soutěži vyhráli a Buddy odjel pryč z města, kde se mu moc nedařilo. Mary a Hugo 

spolu se skupinou byli spokojení. 

 

Zdroje:  vlastní 
https://dokina.tiscali.cz/film/backstage-9476795 

 

 Kateřina Kočková, 7. třída 
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Jana: Povodeň 

Autor: Michaela Fišarová 

Rok vydání: 2018                                                 

Počet stran: 136 

 

Pokračování knihy Kája a Claudie - Hra na štěstí. 

Tentokrát svůj příběh vypráví jejich spolužačka Jana, která 

také řešila svůj malý problém, protože se na preventivní prohlídce dozvěděla, že musí nosit 

brýle, a to ji velice trápilo. Měla strach, že jí nebudou slušet a všichni ve třídě se jí budou smát. 

Další týden měla oslavu narozenin Natálie, a protože bydlí daleko, holky u ní mohly přespat. 

Oslava se vydařila, ale jak holky šly spát, tak si ještě povídaly o různých věcech, až došlo na to, 

že Jana bydlí s maminkou a tetou. Holky jí začaly vykládat, že teta jí dělá tátu, kterého Jana 

nikdy nepoznala. To Janu velice ranilo, a tak se rozhodla, jak holky usnou, že půjde domů. Vzala 

si své věci, napsala vzkaz a šla. Venku už několik dní pršelo, takže došla domů úplně promočená 

a ještě byl klíč v zámku, takže si nemohla odemknout. Tak ji napadlo, že je nedovřené okénko 

u sklepa, tak vlezla tam a usnula. Jenže zapomněla, že když dlouho prší, tak jim voda zaplaví 

sklep. A tak ji probudila voda, ale bylo jí tolik, že se Jana nedokázala dostat ven a voda pořád 

stoupala. Napadlo ji oddělat klakson z koloběžky a začít troubit, to se povedlo a uslyšela ji teta, 

která rozbila okénko a vlezla pro ni. Janu dokázala dostat ven včas, ale sama tam zůstala o něco 

déle a skončila v nemocnici. Nakonec vše dobře dopadlo.  

 

Zdroje: vlastní 
https://www.albatros.cz/tituly/40684890/jana-povoden/  

Michaela Müllerová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Zázvor lékařský 

Zázvor je koření, které je získáváno z kořenů. 

Zázvor má většinou žlutou barvu. Má výraznou vůni, 

která se podobá pryskyřici a je sladce pikantní. Zázvor 

se používá do slaných i sladkých jídel například do 

guláše, zázvorového pečiva, do pečeného masa ale také do piva a limonády. Zázvor naložený, 

čerstvý, sušený i vařený působí pozitivně na naše zdraví. Hodně se používá v zimě, protože je 

to koření, co zahřívá a léčí všechny zimní nemoci. Hodně se používá v indické a čínské kuchyni 

do masa a různých pokrmů. 

Lední medvěd 

Lední medvěd nebo také polární 

medvěd je velký druh medvěda, který žije na 

severních polárních místech. Medvěd se živí 

lovem a jeho kořistí se většinou stává tuleň. 

Dokáže běhat až 40 km/h. Dospělý samec medvěda váží až 450 kg a samice až 250 kg. Medvěd 

je vysoký 1,3 m a samice 2,4 m. Dožívá se 20-25 let. Lední medvěd je nejlépe vybavený savec 

pro život na polárních oblastech. Mají sice bílé chlupy, které přitahují zimu, ale sluneční 

paprsky se dostanou až na kůži, která je černá. Každý chlup je dutý a tím poskytuje výbornou 

izolaci proti mrazu. Na povrchu každého takového chlupu jsou průsvitné šupinky, pod kterými 

je vzduch. Ty šupiny odpuzují vodu. Takže když medvěd je i několik hodin pod vodou, tak na 

kůži se mu ani kapka vody nedostane. Hlavním nepřítelem medvěda je buď člověk, nebo samci 

ledního medvěda, protože požírají mláďata.  

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zvor_(ko%C5%99en%C3%AD,         
http://www.avicenna.cz/item/zingiber-officinale-zazvor-lekarsky, časopis Šaman, 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD,časopis Spirála  

                                                                                                                                  Daniel Jandek, 7. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Forza Horizon 4 

Forza je závodní hra, ve které se mění všechna roční období. Aut je tady opravdu 

hodně, například veteráni 

z 60. let, ale i nejnovější auta. 

A každý vůz se chová trošku 

jinak, takže můžete dohrát hru 

s jedním autem. Mapa je 

obrovská a na každém koutku 

mapy najdete závody a různé 

úkoly, za které dostáváte 

peníze. Za ty si můžete koupit jiné auto nebo vaše oblíbené vylepšit. Ve hře jsou různé závody 

ralley nebo offroad a závody z bodu A do bodu B. Když dokončíte závod, roztočí se vám kolo 

štěstí, ze kterého můžete dostat bonusové peníze, zkušenosti nebo i auto. Na mapě můžeme 

najít stodoly, ve kterých jsou zrezlá auta, která jdou opravit a závodit s nimi. Mapa má i různé 

typy krajin, takže se vám různá auta budou hodit na různé závody – třeba v horách nebo na 

silnici.  

Graficky je hra úžasná – od okolního prostředí až po nejmenší detaily na autě. Hra je 

tak propracovaná, že když si vezmete auto a projedete všechny čtyři roční období, tak 

v každém období se auto na terénu chová jinak, protože je buď led, nebo prší. Závody jsou 

taky proti lokomotivám nebo dohánění vznášedla. Kdykoliv přijedete k závodu, můžete si 

vybrat, jestli budete závodit proti umělé inteligenci nebo čekat na skutečné hráče. Díky 

sdílenému světu budete na silnicích potkávat ostatní hráče a máte možnost je vyzvat na závod. 

Zdroje: https://compass-ssl.xbox.com/assets/e6/0c/e60c2baa-e34a-4b2a-8ab2-

f64a6d72c4b5.jpg?n=FH4_GLP-      Page- 

 

Michal Chrasta, Šimon Čermák, 7. třída 
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MOBILNÍ APLIKACE A HRY 
Pou 

V této hře se můžete starat o virtuálního mazlíčka jménem 

Pou. Hra nabízí mnoho možností pro úpravu nebo změnu vašeho 

mazlíčka i her. Tato hra má hlavně provedení hraní, bez internetového připojení.  

WhatsApp Messenger 

Skvělá aplikace pro chatování i volání. 

Velké plus má i možnost založení skupiny 

pro více lidí a jednoduchý styl aplikace. 

PUBG Mobile 

Tato hra je o vašem přežití proti ostatním hráčům. 

Různě po mapě jsou rozmístěny zbraně i vozidla, které 

můžete používat abyste přežili.  Vaším úkolem je být 

poslední ve hře. 

Photoshop Express 

Tato aplikace splňuje, co byste čekali. Možnost upravovat fotky kvalitou 

Photoshopu na vašem zařízení. Aplikace je zdarma, takže ji můžete využívat 

jako váš hlavní editor fotografií. 

Zdroje: 
https://lh3.googleusercontent.com/3UmLl5gCUAMnzyhaJuwARDpdyn306Z1I24iGuaQsaXcgXCJgnN2toONrBJxbf
pc0X9I=s180-rw 
https://lh3.googleusercontent.com/3UmLl5gCUAMnzyhaJuwARDpdyn306Z1I24iGuaQsaXcgXCJgnN2toONrBJxbf
pc0X9I=s180-rw 
https://lh3.googleusercontent.com/xToRFw-mqA18HtizgutV0K1IouakfR8iJ3PW75u-
1n1oxbP7hVfBMlgHWIwuUYKKS_s=s180-rw 
https://lh3.googleusercontent.com/KsQI-a5CMbJeWkzi6mMf80xjduKEACmFTc5w3dF-
M8t7PafIs83Ian4H1171YVO1Zg=s180-rw 
 

Milan Doležal a Tomáš Halouzka, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER 

Valentine’s day 
 

Valentine’s day is celebrated usually on 14 February. In America or 

England Valentine’s day is very popular. Many couples are giving gifts 

to each other to show how much they love each other. Very popular 

gifts are gift cards with love poems, chocolates or flowers. On this special day some people go 

to a restaurant while others use this opportunity to get married. Every year people spend on 

these gifts more than £1.3 bilion. In Schools Valentine s day is celebration very similar, but 

kids create their own cards and poems. Symbol of Valentine’s day is Cupid which is a winged 

baby with a bow and arrows. Cupid can make two 

people fall in love with each other thanks to his arrows. 

People who are deeply in love with someone is often 

called “struck by Cupid's arrow”. Other symbols of 

Valentine’s day are hearts, the colour red and pink and 

flowers especially roses. In countries like Finland 

Valentine’s day is also called friends day. 

 
Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Valentine%27s_Day 

https://cz.pinterest.com/pin/320248223474713265/ 
https://www.timeanddate.com/holidays/common/valentine-day 
http://dobrerekolekcje.pl/serce-png/ 
https://gregg-shorthand.com/2017/02/01/st-valentines-day/ 

 

Kateřina Zaklová, 8. třída 
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Der Sports    

Spoj, co k sobě patří: 

Ski Fahren    Plavání  

Das Schwimmen  Basketbal 

Der Basketball   Florbal 

Floorball   Hokey 

Das Hockey   Lyžovat 

Golf    Golf  
 

Přelož do němčiny: 

Můj oblíbený sport je lyžování.  ____________________________________________ 

Rád hraji Fotbal.    ____________________________________________ 

V létě budu hrát golf.   ____________________________________________ 

Hokej je zimní sport.   ____________________________________________ 

V pondělí budu hrát basketbal.  ____________________________________________ 

 

Pojmenuj sport na obrázku: 

 

 

 

 

        

 

   

 _______________________________  __________________________________

    

Zdroje:  https://ceskozdrave.cz/8-klicovych-benefitu-plavani/ 

http://www.fkvelkabystrice.estranky.cz/ 

František Barták, 8. třída 
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TRENDY 

Jaké účesy teď letí? 

Ultrakrátký účes 

 Je vhodný pro jakékoliv typy vlasů. 

Velmi dobře tento účes vystihují trčící uši. 

Střih může být oválný nebo 

trojúhelníkový. Kulatý neboli čtvercový 

střih bude vypadat příliš těžce.  

 

Pixie 

 Tento střih tvoří otrhané prameny 

a zvýrazňuje ho tekoucí ofina, která dělá 

asymetrický tvar, skryje vysoké čelo 

a zvýrazní rysy obličeje. Střih působí 

svěže a přirozeně. 

 

Bob pro krákté vlasy 

 Účes udělá krásný vzhled. 

Zvýrazní rysy obličeje, vysoké čelo a malé 

lícní kosti. Tento účes může být proveden 

na různé typy vlasů. Bude se hodit 

k jakémukoliv make-upu, stylu i dekoraci. 
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Móda u nás ve škole 

 

I. stupeň 

Na prvním stupni mě zaujala Kristýna Nasadilová 

z 5. třídy - pana učitele Tomáše Doležela. Měla na 

sobě černé legíny a světle šedé triko. Triko bylo 

ozvláštněno výstřihy na ramenách. 

 

 

 

 

 

II. stupeň 

Na druhém stupni mě zaujala Žaneta 

Konvalinová ze 7. třídy  - od paní učitelky Nikoly 

Jandáskové. Měla na sobě černé rifle a tmavě šedou 

mikinu. Mikina byla ozvláštněna výrazným srdcem.  

 

 

 

 
 
Zdroje:   Vlastní  
 https://cz.lady-moda.info/trendy-ucesy-roce-2019-foto/ 
 

Sára Borovičková, 7. třída 
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HUDBA 
Maroon 5 
 

Maroon 5 je americká poprocková 

kapela z Los Angeles (Kalifornie), která své 

hudební počátky datuje do roku 1994, 

tehdy ještě pod názvem Kara´s Flowers. 

V současné době má skupina sedm členů 

v čele se zpěvákem Adamem Lavinem 

(obrázek vpravo).  

Svou hudební kariéru odstartovali ne zrovna úspěšným albem The Fourth World (1997), 

které bylo přijato velmi vlažně – po celém světě se prodalo přibližně jen 5 000 kusů. Tento 

počáteční neúspěch znamenal ukončení smlouvy ze strany vydavatele Reprise Records, 

následkem čehož se členové kapely rozhodli vrátit ke studiu na vysoké škole.  

V roce 2001 se kapela vynořila na 

hudební scéně jako Maroon 5 

a následující rok vydala své 

debutové album Songs about Jane 

s ústředním singlem Harder 

to Breathe. Toto album 

zaznamenalo obrovský úspěch, 

o čemž svědčí i ocenění Platinová deska roku 2004.  Následující alba It Won't Be Soon Before 

Long (2007) , Hands all over (2010), Overexposed (2010) atd. přinesly skupině Maroon 5 

světový věhlas, jehož výsledkem je 70 milionů prodaných singlů a 20 milionů prodaných alb. 

Maroon 5 se tímto zařadili mezi nejúspěšnější a nejvíce prodávané hudební umělce světa.   

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Maroon_5 
 https://www.facebook.com/events/710782649257460/ 
 https://www.viagogo.com/cz/Concert-Tickets/Rock-and-Pop/Maroon-5-Tickets 
 

                                                                                                                                        Kristýna Galiová, 7. třída 
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Karel Gott 
Karel Gott se narodil 14. července 

1939 ve městě Plzni. Ale od malička bydlel 

v Praze. Má s Ivanou 2 dcery – Charlotu 

a Nelu. Karel v mládí chtěl být malířem. 

Druhá jeho záliba byla hudba a zpěv. Vyučil 

se elektromontérem a začal pracovat 

v ČKD. Má přezdívku: Božský Karel, Zlatý 

slavík, ... Poprvé vystoupil v roce 1957 před 

publikem.   

Začal se účastnit několik různých pěveckých soutěží. Zpěv ho oslovil natolik, že nechal 

svojí práce a začal studovat zpěv. Brzy se z Karla Gotta stala hvězda populární Československé 

republiky. Přihlásil se do soutěže, kde získal první místo, Hledáme nové talenty. Dostal nabídku 

do divadla v Semaforu, kde vyhrál s písní: Až nám bude 

dvakrát tolik. Zazpíval ji s Vlastou Průchovou. Vyhrál 

čtenářskou anketu v časopisu Mladý svět. Odešel 

z divadla Semafor a s bratry Šteidlovými zakládá divadlo 

jménem „Apolo“. Po rozpadu divadla „Apolo“ Gott 

odchází na 7 měsíců do USA. Po návratu z USA začíná pilně 

pracovat. Stává se velmi oblíbeným v Německu, Rakousku 

a Švýcarsku. 

 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott    
 https://www.idnes.cz/wiki/kultura/karel-gott.K457001 

 

 

 Kristýna Jarolímová, 7.třída 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
Josef Lada 
 

Narodil se 17. prosince 1887 v Rakousku-Uhersku 

v Hrusicích. Zemřel 14. prosince 1957, tedy v 69 letech. Jako 

nejmladší ze čtyř dětí měl sestry Antonii, Marii a bratra 

Františka. Jako půlroční chlapec upadl na ševcovský nůž a 

poranil si oko, a proto viděl jen na jedno oko a chybělo mu 

prostorové vidění. V roce 1901 odešel do Prahy, aby se vyučil 

malířem pokojů a divadelních dekorací na Královském 

Vinohradu a o rok později vstoupil do učení na zlatiče a knihaře.  

Postupně vyvinul vlastní osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. 

Kromě všech pohádek a knih pro děti, které sám napsal – k nejznámějším patří Kocour 

Mikeš a O chytré kmotře lišce –, také ilustroval Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 

Nakreslil pro Švejka 1339 kreseb a další knihy Jaroslava Haška a Krále Lávru, Tyrolské elegie, 

Erbenovy a Drdovy pohádky. A v oblasti výtvarného umění vytvořil asi 400 volných obrazů a 

okolo 15 tisíc ilustrací. Společně s Čapkem, Nezvalem a Vančurou se stal jedním ze zakladatelů 

tzv. moderní pohádky v české literatuře a obdržel za 

svoje dílo roku 1947 titul národní umělec. 

Od roku 1923 byl ženatý s Hanou Budějickou, narodily 

se jim dvě dcery Alena a Eva. Alena Ladová byla také 

ilustrátorka a malířka.  

Josef Lada působil jako karikaturista, ilustrátor, 

ale také jako spisovatel.  Byl také autorem výprav, scén 

a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným 

Národním divadlem a hlavním výtvarníkem úspěšného 

českého filmu Hrátky s čertem z roku 1956. 

Jakub Dvořák, 7. třída 
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Lyonel Feininger 

Lyonel Charles Feininger se narodil v New 

York City v USA 17. července 1871 a zemřel v New 

York City 13. ledna 1956. Byl to americko-německý 

malíř, karikaturista, fotograf a hudební skladatel. 

Lyonel Feininger byl synem německo-

amerického houslisty. Nejprve studoval v USA hru na klavír, ale v roce 1887 ve věku 16 let se 

rozhodl věnovat malířství, a proto odcestoval do 

Německa a začal studovat na Královské akademii 

v Berlíně, později navštěvoval i školu v Paříži. V roce 

1900 se oženil, usadil se v Berlíně a věnoval se 

kreslení karikatur a komiksů, pracoval pro několik 

německých, francouzských a amerických časopisů. 

Pobýval i v Paříži, tady se seznámil s kubisty. V Berlíně žil se svou druhou manželkou až do roku 

1933, kdy byl nacisty zařazen mezi takzvané zvrhlé umělce: tak nacisté označovali díla, která 

neodpovídala jejich ideologii a byla zakazována a ničena. Feininger se tedy vrátil do USA, kde 

vyučoval malování. Také rád fotografoval, ale své fotky sdílel jen s přáteli. Jeho synové, 

Andreas Feininger a T. Lux Feininger, se stali 

známými fotografy. 

Jako malíř začal tvořit až ve věku 36 let. 

Základem jeho tvorby byl kubismus, ale náměty 

obrazů byly romantické, často maloval kompozice 

s loděmi nebo se stavbami. Pracoval na obrazech 

také se světlem a osvětlením, proto působí magicky, 

a i když jsou ploché, vyvolávají dojem nekonečna.  

    

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyonel_Feininger#Hlavn%C3%AD_d%C3%ADla 
www.google.com 

Jakub Müller, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Krabice s přihrádkami 
 
 

 

Budeme potřebovat:  

• krabici od bot 

• ruličky od toaletního 

papíru 

• popř. barvy 

 
 

 

 

 

POSTUP: 

Vezměte krabici od bot a ruličky od toaletního papíru a nalepte tavící pistolí vertikálně na dno 

krabice jednu vedle druhé. Předtím je můžete nabarvit dle libosti. Do každé ruličky se vejde 

jedna nabíječka,menší kabel,USB,klíče či jiné doplňky 

 

 

 
zdroj: https://bydleni.idnes.cz                                                              
 
 

  Jakub Kopecký, 8. třída 

Raphael Manders, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Dne 30. 1. 2019 se na naší škole uskutečnil Pyžamový den. Všichni žáci a učitelé měli za 

úkol jít oblečeni v pyžamu. Outfit mohl tvořit overal, pyžamo či noční košile. 

  Součástí pyžamového outfitu mohly být doplňky: polštář, spací boty, maska přes oči, 

plyšák, župan a tak dále... 

Hodnotil se nejoriginálnější pyžamový outfit ze 

všech tříd. Parlamenťáci měli za úkol prezentovat 2. hodinu 

prezentaci na téma Večerníček. Poté se pouštěly krátké 

ukázky z nejznámějších Večerníčků, žáci I. stupně zhlédli 

operu Perina. Ve zbytku hodiny si každá třída měla pustit 

jeden z filmů. Na výběr byly filmy V Peřině anebo 

Perinbaba.  

Každá třída si zvolila svého nejoriginálnějšího 

pyžamáka, kterého na konci 2. hodiny v 10:05 vyslala do sborovny. Vybraní pyžamáci se 

nechali vyfotit na gauči. Učitelé pak vybírali nejoriginálnějšího pyžamáka – jednoho z I. stupně 

a jednoho z II. stupně. 3. hodinu se 

dokoukávaly filmy z 2. hodiny. Soutěž 

o nejoriginálnější outfit na I. stupni vyhrál 

Maty ze 4. A a na II. stupni vyhrál Luky 

z 8. třídy. Speciální cenu za pobavení 

poroty získal Pája z 6. třídy. 

GRATULUJEME! ☺ 

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

 
 

                                                                                Žaneta Konvalinová a Adam Pleva, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK  
Martina Laušmanová 
 

Jak se Vám líbí na této škole? 
Nikdy jsem nechtěla učit na základní škole, 
ale tahle škola je výjimka, protože je jiná. 
 
Jaký jazyk učíte? 
Anglický jazyk. 
 
Máte děti? 
Ano, mám tři dcery. 
 
Jaké je Vaše nejoblíbenější roční období? 
Léto, protože se dá cestovat. 
 
Chtěla jste být někdy učitelkou a proč? 
Nechtěla, ale po škole jsem musela učit 
a začalo mě to bavit. 
 
Čím jste chtěla být jako malé dítě? 
Spisovatelkou. 
 
Máte nějakého domácího mazlíčka? 
Máme dva pískomily, kteří patří dcerám. 
 
Jaký je Váš největší sen? 
Jet znovu do Iránu. Cestovatelských snů 
mám hodně. 
 
Chtěla byste být třídní učitelkou? 
Ne, s dětmi mě to baví, ale třídní učitelka 
bych být nechtěla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaký předmět ve škole jste měla nejraději? 
No tělocvik to rozhodně nebyl, byla to 
čeština a angličtina. 
 
Kdybyste mohla cestovat, kam by to bylo? 
Na Blízký východ, ještě jsem nebyla 
v Jemenu. 
 
Kdybyste se mohla podívat do minulosti 
nebo do budoucnosti, kam by to bylo? 
Do Anglie, 19. století. 
 
Jaká je Vaše oblíbená kniha? 
Mám jich hodně, ale teď hodně čtu s dětmi 
knihy od Roalda Dahla a po večerech čtu 
naučné knihy, třeba Válku v Sýrii. 
 
Jaká je Vaše oblíbená barva? 
Vínová a fialová. 
 
Jaký posloucháte styl hudby? 
Nuceně doma poslouchám písničky od Eda 
Sheerena a písničky od Alvaro Solera, 
poslouchají to moje dcery. Jinak 
poslouchám Queen. 
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Adam Pleva (žák 7.třídy) 
 
Co se ti líbí na naší třídě? 
Vzhled třídy a vybavení. 
 
Děláš nějaký sport? 
Ano, hraji fotbal. 
 
Učíš se nějaké cizí jazyky? Pokud ano, 
jaké? 
Učím se němčinu, angličtinu a trochu 
japonštinu. 
 
Jak vycházíš s učiteli? 
Náhodou dobře. 
 
Co se ti na této škole líbí? 
Celkově se mi líbí, jak se všichni k sobě 
chovají hezky a pomáhají si. 
 
Jaká je tvá oblíbená knížka? 
Naruto. 
 
 
 
 
 
 
 

Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře? 
Želva. 
 
Jaká je tvá oblíbená barva? 
Oranžová. 
 
Jaký předmět ti jde nejlépe? 
Angličtina. 
 
Co děláš ve volném čase? 
No, cvičím. 
 
Máš nějaké sourozence? 
Ano, mám bratra Davida. 
 
Jaké je to být ve třídě s bratrancem? 
Jak kdy, někdy se nesneseme a někdy to je 
v pohodě. 
 
Čím chceš být, až budeš velký? 
Ještě nevím. 
 
Jaký je tvůj oblíbený film? 
Marvelovky. 
 
Jaký byl tvůj nejlepší dárek k Vánocům? 
Mobil.

 

 
 

 

 

Karolína Skořepová a Natálie Slaninová, 7. třída 

 

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



 

   
 
 
 

24 

 

  Sedmopolis         V – 2018/2019 
 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Turnaj v přehazované 

V pondělí 7. 1. proběhl u nás ve 

škole turnaj v přehazované. Soutěžili 

žáci pátých tříd ze základních škol. 

Lomnice, Smíškova a Deblín. Naši žáci po 

dvou zápasech skončili na krásném 

druhém místě. Vyhrála základní škola 

Lomnice, se kterou jsme prohráli 1:2, 

základní školu Smíškova jsme nenechali uhrát ani bod a vyhráli jsme 2:0 �                                                                                              

   Jana Jahorná  

Workshop s kakaem 3. třída a 5.B 

Před Vánoci měli žáci třetí 

a páté třídy možnost vyzkoušet si, 

jak se zpracovává opravdová 

čokoláda. Kakaové boby přivezl ze 

své zahraniční cesty na Pobřeží 

slonoviny Lukáš Matěna, náš externí 

spolupracovník. Děti vyloupávaly 

boby z lusků, pak je fermentovaly 

a sušily. Nakonec pochopitelně 

ochutnávaly. Lukáš si pro ně připravil 

i prezentaci o sklizni kakaových bobů, životě v této zemi a výrobcích fair trade.  

                                                                                                                          Kateřina Klímová  
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Adaptační skupinky pro 

předškoláky 

Ve středu 9. 1. od 16 hodin se ve školní 

tělocvičně konaly adaptační skupinky, kde si mohli 

předškoláci zacvičit s mravencem Ferdou. Na 

nejstarší školkaříky tu čekalo celkem 6 disciplín, 

k jejichž zdolání byl potřeba sportovní výkon a taky 

trochu odvahy či šikovnosti. Nakonec se to všem 

zdárně podařilo a všichni měli Ferdův diplom 

kompletní. 

Tomáš Doležel  

 

Vánoční turnaj ve 

florbale  
V předvánočním čase se konal 

již tradiční turnaj ve florbale. Chlapci 

vytvořili v kroužku trojice a soupeřili 

systémem tabulky každý s každým. 

Zajímavou podívanou nabídly 

zejména zápasy žáků od 4. po 6. třídu, 

kde se utvořilo 5 týmů a turnaj byl 

velmi napínavý až do závěrečných utkání. Vítězem se nakonec stal tým tvořený převážně žáky 

5. ročníku, když těsně porazil šikovné kluky ze 4. A. 

                                         Tomáš Doležel 

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

Žaneta Konvalinová, 7. třída 
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PRÁCE ŽÁKŮ 
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ZÁBAVA 
„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 

„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a táhni mě zase nahoru!” 

 

Z tiskové konference silničářů:  

„Letos jsme na zimu byli opravdu pečlivě připraveni. 

Bohužel nám do toho začalo sněžit, s čímž jsme nepočítali.” 

 

  

Viktorie Marečková a Klára Nechmačová, 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 2019 


