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ÚVODNÍČEK 
Vážení čtenáři! Moc se omlouváme za delší prodlení s vydáváním časopisu Sedmopolis. 

Proto přicházíme rovnou s dvojčíslem, v němž najdete hned dvojitou porci článků 

v jednotlivých rubrikách. Můžete si tak ukrátit čekání na prázdniny, které se kvapem blíží! Ani 

ke konci roku ale nemíníme zahálet! Začátkem července se můžete těšit na speciální číslo 

Sedmopolisu, kde najdete stejně jako minulý rok kapitoly věnované jednotlivým třídám – jejich 

ročním projektům a školním výletům.  

Krásné chvíle s časopisem Sedmopolis. 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 

 

 

 

 

  

Samsung řeší problémy se svým ohebným telefonem.  

Jihokorejská společnost Samsung dostala informace 

o závadě displejů u vzorků svého nového ohebného 

smartphonu, který plánuje uvést na trh tento měsíc. 

Zpráva vyvolává obavy, že vstup nového přístroje 

Galaxy Fold v ceně 1980 dolarů (45 000 Kč) na trh 

nebude hladký. Design nového telefonu byl přitom 

oslavován.  

 

Zakázaná mandlovice. S přísnějším označováním destilátů nepřišel 

Brusel, ale slovanské země. 
 

Astronautka Kochová se 

může stát ženskou 

rekordmankou, na ISS má 

strávit 328 dní. 
 

Porsche se loučí 
s 911 minulé 

generace, verzí 
Speedster. 

 

Český student 

pomohl v USA 

odhalit slabiny 

virtuální reality. 
 

Izraelská sonda 

přistání na Měsíci 

nezvládla. 
 

Policie dopadla cyklistu, který 

okradl ženu na koloběžce 

o 400 tisíc. 
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Další skandál: Uživatele mohl sledovat 

kdokoliv kvůli chybám v procesorech 
Další bezpečnostní skandál musí řešit společnost 

Intel. U procesorů tohoto výrobce totiž byly objeveny 

další závažné zranitelnosti, kvůli kterým mohli 

útočníci sledovat uživatele. Upozornil na to server 

TechCrunch. 

 

Přesně před deseti lety byla veřejnosti zpřístupněna první verze 

hry Minecraft. 

 

Ponorka se potopila na dno 

Mariánského příkopu - i tam 

našla igelitové sáčky. 
 

Nová lávka v Troji 

se začne stavět v 

létě, životnost má 

mít 100 let. 
 

Nová Škoda 

Superb odhalena, 

vůbec poprvé 

jezdí i na 

elektřinu. 

Trump vyhlásil 

stav nouze kvůli 

ochraně 

telekomunikačních 

sítí. 

Povinná školní docházka slaví 

150 let. Má za sebou mnoho 

proměn. 
 

Značka Toshiba v 

Evropě definitivně 

skončila. 
 

Ve věku 70 let 
zemřel trojnásobný 
mistr světa formule 

1 Niki Lauda. 
 

Policejní důstojník 
pomáhal Pirátům, 
čeká ho vyhazov 

od policie. 
 

Radim Mičánek, 7. třída 
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

1. květen 2004 vstup ČR do EU 

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 

v roce 2004. V roce 1998 byla zahájena přístupová 

jednání s Českou republikou o vstup. 30. března 1998 

proběhlo setkání ministrů zahraniční a o den později, 

tedy 31. března 1998, zahájila EU jednání s ČR. 

  

12. květen 1884 zemřel 

Bedřich Smetana 

Bedřich Smetana byl českým hudebním 

skladatelem. Po roce 1870 se zhoršoval Smetanův 

zdravotní stav. Měl sluchové halucinace , zaléhání 

pravého ucha a ztrátu rovnováhy. Na levé ucho plně ohluchnul náhle k ránu 20. října 1874. 

28. květen 1884 - narození Edvarda Beneše 

Edvard Beneš byl československý politik, státník, druhý 

československý prezident. Nastoupil místo Tomáše Garrigue 

Masaryka, a to v druhé republice. Byl zakladatel první ČSR. Než se 

stal prezidentem, působil jako ministr zahraničí. 

    

Zdroje:  wikipedie 
https://img.radio.cz/w5vt-MiPkC6b0Ilx-l_PX7zBYbY=/fit-
in/280x280/1262181353__pictures/osobnosti/benes_edvard3.jpg 
www.iprostejov.cz/obrazky/galerie/bedrich_smetana.jpg 
https://strancice.eu/elements/images/uploads/20914/Masaryk.jpg. 

Miroslav ventruba 7.třída 
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7. 6. 1424 bitva u Malešova 

Bitva u Malešova se odehrála 7. června 1424. Oddíl husitského 

svazu pod velením slepého Jana Žižky porazily svatohavelské 

vojsko. Bitva byla odehrána poblíž Kutné Hory. Na straně Žižky 

padlo 200 vojáků a na svatohavelské straně padlo 1200 vojáků. 

 

9. 6. 1942 vyhlazení obce Lidice 

Vyhlazení Lidic byla tragická násilná 

historie. Němečtí okupanti vyhladily obec 

Lidice. Celkem přišlo o život 340 lidických 

obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).  

 

 

27. 6. 1945 zemřel Emil Hácha 

Celým jménem se jmenoval Emil Dominik Josef Hácha. Byl to 

český politik a právník. 30. listopadu roku 1938 se stal 

3. československým prezidentem. Emil Hácha zemřel ve 

vězeňské nemocnice 27. června 1945. 

 

Zdroje:  https://www.lifee.cz/galerie/piloti-josef-horak-a-josef-stribrny-
kteri-se-stali-zaminkou-pro-vyhlazeni-lidic-co-se-s-nimi-stalo-po-valce_29906.html 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Malešova 
http://www.volba-prezidenta.cz/historie_prezidentu/       

Miroslav Ventruba, 7. třída 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

The Kissing Booth 

Žánr: komedie / romantický 

Země původu: USA 

Rok: 2018 

Délka: 105 min 

Elle Evans a její nejlepší kamarád Lee Flynn milují tanec, a tak si našli své místo, kam 

spolu chodí na hrací automat tančit. Elle byla bláznivě zamilovaná do Noah Flynna, což tvořilo 

velký problém, jelikož měli s Leem pravidla, která nesměli porušit. Jedním z pravidel bylo, že 

rodina toho druhého je zcela zakázaná. A pak v první den na střední Flynn zakázal všem klukům 

ze školy jakýkoliv kontakt s Elle (prý aby ji chránil, jelikož Elle neví nic o klucích). K Elle se 

najednou začaly chovat hezky tři nejpopulárnější holky ze školy a začaly se s ní bavit. A tak Elle 

a Leeho napadlo, že udělají na slavnost atrakci jménem líbací stánek. A právě v tomto stánku 

se Elle s Noahem poprvé políbili. Elle to však nemohla říct Leemu, protože věděla, že by se 

spolu přestali bavit. Noah a Elle pak spolu potají začali chodit. Ale jeden den se to dozvěděl 

Lee a přestal se s Elle bavit,  Noah se s Elle pak rozešel. Elle hledala všechny různé způsoby, jak 

se s Leem udobřit, ale on to odmítal. Až pak on sám se s ní udobřil a šli spolu s Leeho holkou 

Rachel na středoškolský ples. Na plese se zázračně objevil Noah a vyznal Elle lásku, ta ho však 

kvůli Leemu odmítla. Až na jejich narozeniny si Elle uvědomila, že se nemůže řídit jen pravidly, 

vše řekla Leemu a spolu odjeli za Noahem. 

Zdroje:  vlastní 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kissing_Booth 
 

Kateřina Kočková, 7. třída 
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Kristián a  kocour Teo 

Autor: Ivana Peroutková 

Nakladatelství: Albatros 

Rok vydání: 2015 

Počet stran: 120 

  Maminka se jeden večer nevrátila domů. Kristián měl 

o maminku strach, jestli se jí něco nestalo, ale také věděl, že 

maminka byla alkoholička. Kristián čekal dva dny, jestli se maminka nevrátí, ale protože měl 

na paměti, to co mu vždy říkala sousedka, že přijedou muži v pláštích a odvezou ho do 

dětského domova, tak se rozhodl, že odejde z domova. Sbalil si věci, Tea a šel. Došli na 

náplavku, kde v tmavém houští přenocovali. Protože byl Kristián z domova několik dalších dní 

a docházely mu úspory, rozhodl se, že bude předvádět jak je Teo šikovný. Teo proskakoval 

obručí z drátu a tím si vydělali peníze na jídlo. Kristián se stále pokoušel dovolat mamince, ale 

ta byla pořád nedostupná. Kristián při svém pobytu na ulici poznal různé nástrahy života na 

ulici, jako zimu, déšť a dokonce byl i okraden a nešťastnou náhodou přišel i o mobilní telefon. 

Ale také poznal dvě nové kamarádky – Adélu a její sestru Terezu, které jej vzali na návštěvu 

k nim do vily. Nakonec mu nejvíc pomohla číšnice Stela z hospůdky, kam občas zašel na jídlo. 

Stela ho přesvědčila, že na ulici zůstat nemůže, ať jde na dobu, než zjistí co je s maminkou, 

k ní. Kristián nakonec souhlasil a na oplátku Stele jako překvapení upekl koláč. Stela zjistila, že 

je maminka v nemocnici a ještě nějakou chvíli tam musí zůstat, ale že ji Kristián může navštívit. 

Zdroje:  vlastní 
 https://www.megaknihy.cz/romany-pribehy/234759-kristian-a-kocour-teo.html       
                                            

                                                                                                 Michaela Müllerová, 7. třída 
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Pobřežní hlídka 

Žánr: komedie / akční / krimi 

Země původu: USA 

Rok: 2017 

Délka: 106 min 

 

Mitch je známý a oblíbený plavčík, který zachránil spoustu životů a je odhodlaný udělat 

pro pláž cokoliv. Každoročně do týmu pobřežní hlídky berou jen jednoho nováčka, letos to však 

byli tři a jedním z nich byl i Matt Brody, bývalý úspěšný olympionik, který hraje jen sám za 

sebe. Ale místo toho, aby dělal svou práci, pokukoval po Summer, která byla také nováčkem. 

Na pláži se čím dál více začaly objevovat drogy, někdy i mrtvoly. A jelikož Mitch měl potřebu 

to vyřešit, celý tým začal hledat stopy a podezřelé. Našly toho spoustu, ale celá akce se nelíbila 

jejich šéfovi, a tak Mitche vyhodili. Takže vše přebral Matt, což se moc nelíbilo ostatním. Mitch 

se nikomu neozýval a začal pracovat jako prodavač. Matt však pokračoval v tom, kde Mitch 

skončil. Se zbytkem se vydal na párty jedné z hlavní podezřelé. Na párty Matt zjistil, že všechen 

ten svinčík udělala ona. Zavolali Mitchovi, který se k nim pak přidal, a všechno pak předali 

policii. Nakonec Mitch získal zpět svoji práci, Summer a Matt se dali dohromady a na pláži pak 

zas fungovalo tak, jak mělo.  

Zdroje:  vlastní 
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC_9DofjXWWxQ4iCWvgZuDdRmVHZUafDb7kgoHglDwVV
m54xDd 

 

Kateřina Kočková, 7. třída 
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Bára krotí rodinu 

Autor: Milena Durková 

Rok vydání: 2017                                      

Počet stran: 205 

Bára žije s maminkou, která se živí kreslením, tatínkem, ten 

pracuje jako učitel, a bratrem Standou. Bára se právě dozvěděla od 

maminky, že letos o prázdninách nepojedou na žádnou dovolenou, protože splácí auto, musí 

opravit střechu a maminka má domluvené žáky na hodiny kreslení. Ale největší překvapení 

bylo, že k nim na celé prázdniny přijede bratranec Ivoš a sestřenice Marcela, protože jejich 

rodiče odjíždí do Ameriky. To se Báře moc nelíbí, protože si s Marcelou moc nerozumí. Bára se 

rozhodne, že než bydlet s Marcelou v pokoji, tak bude na půdě. Na půdě si uklidila a skromně 

zařídila pokojíček. Nakonec dopadlo vše jinak, na půdě bydlela Marcela, protože jak Bára 

dobře věděla, Marcela vždy dosáhla svého. Soužití Báry a Marcely nebylo jednoduché. Bára se 

cítila ukřivděná a odstrčená, protože maminka se snažila, aby se u nich Marcela cítila co 

nejlépe. Za to Standa s Ivošem, prováděli jednu lumpárnu za druhou a bylo těžké je uhlídat, 

aby něco nevyvedli. Marcela měla pocit, že ji tu Bára nechce, proto Bářiné mamince oznámila, 

že se vrací domů. Maminka vše řekla Báře, i to, že Marcela měla nějaké problémy a že o ni mají 

strach. Bára uznala, že se k ní nechovala zrovna pěkně, a rozhodla se to dát vše do pořádku. 

Nakonec se z holek staly kamarádky a dokonce spolu dohodly, že uspořádají párty 

v historických kostýmech. Vyzdobili celou zahradu a Bára s Marcelou si pozvaly kamarády, také 

přišla babička i paní učitelky, které učily Báru na piáno. Všichni si párty moc užili. 

Zdroje:  vlastní 
 https://www.databazeknih.cz/knihy/bara-kroti-rodinu-bara-kroti-rodinu-355777 
 

Michaela Müllerová, 7. třída 
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V PŘÍRODĚ 

Konvalinka vonná 

Konvalinka je jedovatá rostlina rostoucí po celé 

Evropě, v některých oblastech Asie, Číny a Severní 

Ameriky. Ale jelikož je to okrasná rostlina tak se pěstuje 

po celém světě. Dorůstá do délky 20 cm. Z konvalinky se 

vyrábějí různé parfémy a mýdla, které pěkně voní. 

Konvalinka je také léčivá rostlina, i když je jedovatá. 

Pomáha na posílení srdeční činnosti, proti vodnatosti a 

epilepsii. Konvalinka roste v listnatých a smíšených 

lesích. Konvalinka je také vyšlechtěna do různobarevných okrasných odrůd.                                                                                                               

 

Kočka domácí 

 Kočka domácí je vyšlechtěná z kočky divoké, která je 

už 1 000 let průvodcem člověka. Kočka je člověku užitečná, 

protože loví hlodavce, například myši. Egypťané považovali 

kočky za bohy, kteří lidi chránili před zlem. V Česku jsou 

pověry, že černé kočky, když přejdou přes cestu, tak přinášejí 

smůlu. Když má kočka zajištěnou potravu od svého majitele, 

tak loví hlodavce pouze pro zábavu a potom ukazuje svou 

ulovenou kořist jako trofej svému majiteli.  

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konvalinka_vonn%C3%A1 
https://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=955  
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dka_dom%C3%A1c%C3%AD  

Daniel Jandek, 7. třída 
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Šeřík obecný 

        Šeřík obecný je keř velikostí malého stromku. 

Šeřík se často využívá k okrasným účelům a také 

moc pěkně voní. Pochází z jihovýchodní Evropy. 

Může mít hodně barev květů, například fialovou, 

bílou a světle růžovou. Šeřík je opadavý keř, 

dorůstá do výšky 7 metrů. Šeříková vůně se používá do voňavek. Kvete v květnu až červenci. 

V minulých dobách považovali šeřík za magickou rostlinu, která měla odhánět zlé duchy 

z místnosti. V léčitelství se používá pro uklidnění psychiky a rozmačkané květy se přikládají na 

bolavá místa jako obklad a zmírňují i bolest hlavy.  

 

Vlaštovka obecná 

Vlaštovka obecná je tažný a zpěvný pták. Má 

dlouhý vidličkovitý ocas a dlouhá špičatá křídla. 

Dlouhá je zhruba 19 cm a váží 20 g. Samec se liší od 

samice tím, že má delší ocasní pera. Vlaštovka se živí 

hmyzem, který létá, anebo ho loví na vodní hladině, takhle za letu i pije. Přezimuje v Africe, 

kam odlétá na přelomu září a října, vrací se v dubnu. Vlaštovka je rozšířena v Evropě, v Asii 

nebo v Severní Americe. Staví si hnízda ve tvaru misky slepené slinami a vystlané peřím. 

Samice klade 4-5 vajec a mláďata se líhnou po 14 – 17 dní.          

                                    

 
Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1tovka_obecn%C3%A1 

http://www.dumazahrada.cz/zahrada/rostliny/25200-ctyri-zajimavosti-o-seriku 

Daniel Jandek, 7. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 

Metro: Exodus 

I když třetí díl hry podle knižní předlohy má v názvu metro, tak opouštíte tunely 

a jedete honosnou lokomotivou do postapokalyptického Ruska. Dřív malé prostory střídají 

velká prostranství, ale jinak je to všechno stejné. Hra se s ničím nemaže a v prvních minutách 

jste nenáviděná postava a budete muset zabíjet lidi i mutanty. Vzápětí opouštíte s Aurorou 

Moskvu a Metro Exodus vás vyhodí v nejbližší možné lokaci. Tam dostáváte i různé úkoly jako 

opravit Auroru a zprůjezdnit jí cestu. Dostanete zprávu, že válka neskončila a vláda, která je 

ukrytá kdesi v džungli, shromažďuje síly, aby mohla bojovat z dávným nepřítelem. A nebyl by 

to plukovník Miller, šéf oddílu Sparťanů, kdyby se nechtěl přidat na stranu Ruska. A protože jsi 

viník všeho, milerád se k němu přidáš. 

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

 

Šimon Čermák, Michal Chrasta, 7. třída 
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 Totally accuracy battle simulator 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této hře se snažíte postavit různou armádu válečníků v omezovaném rozpočtu peněz. 

A proti vám je podle levelu udělaná armáda a vy ji máte porazit. Ve hře máte různé vojáky 

s různými schopnostmi například: pralidi házející kameny. Celá hra má kreslenou grafiku 

a hodně zvukových efektů. Slyšíte padání šípů, křik bojovníků nebo padání balvanů. Taky 

během souboje můžete zpomalit čas, abyste si vychutnali konečné souboje nebo nějaký vtipný 

moment. Vojáci se občas chovají nelogicky a v průběhu boje např. skáčou ze skály, a i když tu 

skálu mají obejít, vy nemůžete nic dělat, jen se dívat.  

V kampani jsou tři režimy hry. První je The Introduction, který vás seznámí se hrou 

a schopnostmi vojáků, ale lze ho přeskočit. Druhý je The Adventure, ve které jsou levely jen 

pro zpestření, boje jsou často jednoduché, takže jenom pro zábavu. A třetí je The Challenge, 

která je složená z třiceti dvou misí a zabere zhruba tři hodiny a postupem dalšího levelu se 

úrovně stávají těžšími. V této hře je i mód sandbox, ve kterém si vyberete mapu a rozmístění 

jednotek na obou stranách. Stejně tak si můžete zahrát s kamarádem, kde si můžete určit počet 

peněz a každý si může postavit armádu na své straně. 

Zdroje:  https://www.gamepark.cz/prvni-dojmy/totally-accurate-battle- 

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

Cíl této hry spočívá, že musíte shodit protivníky sněhovými 

koulemi. Za každé vítězství se vám zlepšuje postava. Hra nepotřebuje 

internetové připojení, takže ji můžete hrát kdekoli. 

Bazoš 

Aplikace slouží k nákupu i prodeji produktů. Vlastní 

široký výběr produktů, takže často najdete, co hledáte. 

Velké plus aplikace je automatické nabízení produktů. 

Linedoku: No Wifames 

Tato kolekce her obsahuje různé typy i obtížnosti 

logických her. Také jsou už podle názvu dostupné i bez 

internetového připojení. 

Laser Level 

Tato aplikace funguje výborně, když nemáte ten typ nářadí. 

Obsahuje 3 typy měření. Vodováhu, měřená kamerou nebo 

pozicí telefonu, a klínometer na měření stupňů povrchu. 

 

Zdroje: https://is5-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple2A3/v//cc/e2/0c/cce20c7a-AA2c-bec3-

d3ec-dd/caf273bbe/AppIcov-0- 2x_U007emaríetivg-0-0-85-AA0-0-7.pvg/6c0x0w.jpg 

https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple223/v//57/e3//6/57e3/6fe-2A35-

5bee-3c0A-f3/55702fAAA/AppIcov-0- 2x_U007emaríetivg-0-85-AA0-7.pvg/6c0x0w.jpg 

https://is/-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple2A8/v//cA/3//5A/cA3/5A67-b/c6-

2a5b-a7A7-ce8bd6b003A7/AppIcov- 2x_U007emaríetivg-85-AA0-3.pvg/6c0x0w.jpg 
http://www./avdroidapí.com/data/programs/images/laser-level_/752/.pvg 
 

Milan Doležal 7. třída 
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První pomoc 

Tato aplikace vás učí, jak se máte zachovat v krizových situacích, 

a potom vás i vyzkouší. Hned na domovské stránce je seznam použití 

jako třeba infarkt, alergická reakce atd. kde se naučíte co a jak.  

 

Rise Up  

Tato hra spočívá v tom, že musíte chránit balónek před různými 

překážkami např. padající kuličky atd. Vaším cílem je tedy uchránit 

balonek a dostat se do cíle. 

 

Stack Ball  

Tato hra je o tom, že máte kuličku a s ní musíte zničit 

čtverečky. Můžete zničit všechny čtverečky kromě černých. 

Můžete si měnit barvu a tvar kuličky.  

 

ČT SPORT  

Tato aplikace se Vám hodí, když se chcete dívat na sport živě nebo na 

záznam. Nemusíte s sebou nosit televizi, stačí tahle aplikace.  

Zdroje: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.gdpc.cze 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riseup.game 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azurgames.stackball 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.inmite.prj.ct.ct4.android 
 
 

Milan Doležal a Tomáš Halouzka, 7. třída 
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LANGUAGE CORNER  

Memorial Day 

Memorial Day is a holiday to remember an honour people who 

died serving to the United states. Every year some people volunteer 

and put American flags on graves in national cemeteries. Memorial 

Day is also called Decoration Day, because some people decorate the graves of the soldiers 

with flowers, which are sometimes the colour of the American flag. On this Holiday not only 

schools and Libraries are closed, but even federal and state offices and even post offices. 

Memorial Day always falls on Monday so this year it will be celebrated on May 27th. Most of 

these deaths happened in the civil war, where there nearly half million people have died. The 

other deaths happened during the World War One, where 53,000 people died, The World War 

Two, were nearly 300,000 people died, during the Korean war, where 36,000 people died, or 

the Vietnamese war, where nearly 60,000 people died. 

 

Zdroje:  https://www.wincalendar.com/Memorial-Day 
https://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_Day 
https://www.studenthandouts.com/fun/holidays/memorial-day/memorial-day-crossword-puzzle-
worksheet-ccss.htm 
https://www.officeholidays.com/countries/usa/memorial_day.php 
http://www.usmemorialday.org/?page_id=2 

 

 Kateřina Zaklová, 8. třída 
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Škola – Die Schule 

Napiš slova česky / německy 

Die Schere - _____________  Psací pero - _________  Der Lehrer - ______ 

Der Schüle - _____________  Tabule - ____________  Der Tish - ________ 

Der Stuhl - ______________  Pouzdro - ___________  Der Zirkel - _______ 

Die Mathematik - ________  Fyzika - _____________  Deutsch - ________ 

 
 
Spoj slova s obrázkem: 
 
 
 
 
 
 
 
  Der Zirkel Der Tish Der Bleistift Die Shere Die Tafel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje:   http://www.cesketabule.cz/  

https://www.idnes.cz/technet/technika/neobycejna-historie-obycejne-

tuzky.A071025_221320_tec_technika_pka  

https://www.nabytek-skolni.cz/fotky35011/fotos/_vyrn_255Skolni-lavice-LISA-FLEX.jpg  

 

František Barták, 8. třída 
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TRENDY 

Jaké teď letí účesy I 

Trend cop 

1. Nejprve si rozčešte vlasy a vrchní část 

2. vlasů spleťte do polovičního culíku. 

3. Ten připněte na stranu, aby vám nepřekážel 

4. Zbytek rozpuštěných vlasů nagelujte 

5. a v polovině hlavy je svažte do culíku 

6. Culík zapleťte a zagumičkujte 

7. Vlasy z polovičního culíku rozpusťte 

8. a rozdělte je na dvě poloviny hřebenem 

9. Obě části spleťte do copu. Copy zagumičkujte 

10. Oba dva copy zamotejte na vršku hlavy do spirály 

11. a upevněte je vlásenkami 

12. Nakonec účes zalakujte lakem na vlasy, aby 

13. se vám nerozpletl 

 

Gavroche 

Tento účes vám odkryje obličej, krk 

a odhalí nedostatky. Pro gavroche je 

typický podlouhlý zašpičatělý 

whisky a velký objem na vrcholu 

účesu. Účes v klasické verzi má 

trojúhelníkový tvar. Gavroche sluší 

ženám, které mají harmonický 

vzhled a pravé lícní kosti. 
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Móda u nás ve škole 

 

1. stupeň 

Na prvním stupni mě zaujala Justýnka Gorochivská ze 3. třídy paní 

učitelky Kateřiny Klímové. Měla na sobě lehké, pruhované 

tmavěmodro-bílé šaty. Na šatech byly barevné květiny a barevní 

papoušci. Šaty doplňovali kapsy po stranách. Byly rozděleny na dvě 

části v polovině šatů. Pod šaty měla jednoduché černé legíny až 

k nohám. Moc jí to slušelo! 

 

 

2. stupeň 

Na druhém stupni mě velmi zaujala Natálie Kučerová z 6. třídy paní 

učitelky Jany Jahorné. Měla na sobě bílé tričko s růžovým lesklým 

srdcem, ve kterém byly dva černé lesklé šípy. K tomu měla pěknou 

černou sukni s barevnými květinami a pod sukní černé legíny. Celý 

outfit doplňovaly černé balerínky. 

 

 

Učitelé 

Na chodbě mě velmi zaujala paní učitelka Zuzana Věchetová. 

Paní učitelka měla na sobě černé tričko s žíhanou modrou 

sukní. Pod ní měla černé silonky. Přes tričko měla dané červené 

sako. Celý outfit velmi hezky doplnila lehkým šátkem.  

 

Zdroje:http://www.schwarzkopf.cz/cs/vlasovystyling/trendy-ucesy-

2019/schwarzkopf-trendy-ucesy-2019-milovnicim-dobrodruzstvi-trendy-

cop.htmlhttps://cz.fambo.info/modni-damske-ucesy-2019-nejnovejsi-trendy-foto-novinky/ 

Eliška Musilová, 8. třída 
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Jaké teď letí účesy II 

Vysoký culík 

 Trendem je teď vysoký culík. Culík je velmi 

rychlý a praktický. Abyste culík zdokonalili, použijte 

k zagumičkování nějakou zajímavou a originální 

gumičku. Z culíku vytáhněte pár pramínků. 

Vytažené pramínky dodají společně s gumičkou 

culíku romantický nádech. Gumičku můžete obtočit 

jakoukoliv stužkou. Pokud máte rovné vlasy, můžete je nakulmovat. 

Boxerské polocopánky 

Tyto copánky se velmi hodí k obyčejnému outfitu, 

který se skládá z džín a basic trička. Jakmile máte copánky 

upletené, zagumičkujte je hned u hlavy. Aby copánky měly 

větší objem, povytáhněte lehce očka copánků. Měli byste 

si dávat pozor na to, aby se vám nestalo, že každý copánek 

bude jiný. Kdyžtak poproste někoho, aby vám s upletením 

copánků pomohl, anebo mějte za sebou druhé zrcadlo, abyste se viděli. 

Vlasy na jedné délce 

 Vlasy jsou střižené do jedné délky. Nejvíce vyniknou, 

pokud je máte vyfoukané do rovna, vyžehlené žehličkou anebo 

je máte jemně navlněné. Jestliže máte delší vlasy, můžete si ty 

vlny udělat větší. 

 

Zdroje:   https://www.tetadrogerie.cz/clanky/krasa/vlasy/trendy-ucesy-pro-jaro-2019 
 https://www.fashionmagazin.cz/ucesy-na-ples/ 
 https://www.fashionmagazin.cz/tipy-svezi-jarni-ucesy/ 
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Móda u nás ve škole 

I. stupeň 

 Na prvním stupni mě zaujal Kuba Běluša ze 4. A třídy paní 

učitelky Evy Bartesové. Měl na sobě tmavě modré rifle a na tričku měl 

světle šedou mikinu. Mikina měla tmavě modré rukávy a límeček, 

který která byl tmavě modrý se světle šedým pruhem uprostřed a to 

stejné lemování bylo i na konci mikiny. 

 

II. stupeň 

 Na druhém stupni mě zaujala Karolína Skořepová ze 7. třídy 

paní učitelky Nikoly Jandáskové. Ta měla na sobě šedé rifle a bílé tričko 

s barevnými kytkami. Přes tričko měla přehozenou tmavě zelenou 

bundu. Celý outfit doplnila červenýma brýlema, které se skvěle hodili 

k tričku. 

 

 

Učitelé 

 Z učitelů mě zaujala paní učitelka Jana Zouharová. Měla na 

sobě tmavě modré šaty, které měly uprostřed vyšitý pásek. Šaty byly 

nahoře nařasené. K tomu měla černé silonky. Přes šaty měla 

přehozený černý světřík, který hezky ladil s černými silonkami. Celý 

outfit doplnila černými hodinkami. 

 

Zdroje: vlastní 

Sára Borovičková, 7. třída 
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HUDBA 

Josef Suk starší 

Josef Suk se narodil 4. ledna 1874 v Křečovicích 

a zemřel 29. května 1935 v Benešově. Byl český skladatel, 

houslista, pedagog a žák Antonína Dvořáka. V letech 1885-

1892 studoval na pražské konzervatoři hru na housle 

u Antonína Dvořáka. Roku 1898 se Josef Suk oženil s dcerou 

Antonína Dvořáka Otilií. Josef Suk měl také jednoho syna, 

který se narodil roku 1901. Ale o čtyři roky později žena Josefa 

Suka Otilie zemřela na následky vzácné srdeční vady. Josef 

Suk měl dva vnuky, první vnuk byl Josef Suk mladší, který byl 

významný houslista a violista. Druhým vnukem byl Jan Suk, 

který byl významný básník a esejista. Josef Suk od roku 1922 byl profesorem na pražském 

konzervatoři. Josef Suk byl znám jako měkký a citově založený člověk a tyto vlastnosti se 

odrážejí v jeho tvorbě. V mládí Josef Suk navazoval na romantiku a jeho velkou inspirací byl 

Antonín Dvořák. V roce 1935 v Benešově zemřel a zde je i Památník Josefa Suka, který se 

nachází v domku, kde skladatel po velkou část života bydlel. Josef Suk měl hrozně moc děl 

např. Pod Blaníkem, Sousedská, O Štědrém dni, Epizody, O přátelství, Menuet, Praga, Životem 

a snem. 

 

Zdroje:   https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Suk_star%C5%A1%C3%AD¨ 

 

 

Kristýna Galiová, 7. třída 
 

 

  



 

 
 
 
 

25 
 

  Sedmopolis    VIII+IX – 2018/2019 
 

Cardi B 

 Belcalis Almanzar se narodila 11. října 1992 v New 

Yorku. Je to zpěvačka, striptérka, rapperka a herečka. Její 

otec pochází z Dominikánské republiky. Její matka pochází 

z Trinidadu. Když byla malá, pobývala často u své babičky. 

Dříve než odstartovala svou hudební kariéru, se postupně 

stávala populární díky svým příspěvkům na sociálních sítích, 

např. Instagram.   

V devatenácti letech se stala striptérkou, což bylo 

nouzové řešení, aby unikla domácímu násilí, které prožívala 

v tehdejším vztahu. Práce striptérky byla i jistým finančním 

přínosem a pomohla jí se dostat z chudoby.  

V roce 2015 Cardi B debutovala remixem písničky Boom Boom.  V roce 2017 vydala 

debutový singl Bodak Yellow Atlantic Records. S písničkou vystoupila v The Wendy Williams 

Show. V září tohoto roku si vzala rappera Offseta. V červenci 2018 porodila dceru Kulture Kiari 

Cephus, ale pár se zanedlouho poté rozešel. Také hostovala na úspěšném singlu No limit od G-

Eazy. Na začátku roku 2018 hostovala na singlu Finesse remix od Bruna Marse. Zejména tato 

spolupráce jí dopomohla k tomu, že se stala první ženou, která zaznamenala pět písní v top 

deset americké hitparády. V dubnu roku 2018 vydala své debutové album Invasion of Privacy. 

 

 Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Cardi_B 
 https://www.vulture.com/2019/01/cardi-b-blames-president-trump-for-long-government-
shutdown.html 

 

 

Kristýna Jarolímová, 7. třída 
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Ewa Farna  

Ewa je polsko-česká zpěvačka působící v oblasti 

populární a rockové hudby. Narodila se 12. srpna 1993 do 

polské rodiny, která toho času bydlela ve Vendryni poblíž 

Třince. Má dva mladší sourozence - bratra Adama (nar. 

1995) a sestru Magdalénu (nar. 2006). Její rodiče Karin 

Farna a Tadeusz Farny provozují hotel Grunt No. 135, 

který se nachází v obci Hradiště nedaleko Českého 

Těšína.  

 Ewa se věnuje hudbě od svých 6 let, na ZUŠ 

v Třinci studovala hru na klavír. Její talent objevil už jejích 

13 letech hudební producent a skladatel Lešek Wronk. Na 

podzim 2006 vydala Ewa svoje debutové album Měls mě vůbec rád, se kterým získala ocenění 

Objev roku v anketě Český Slavík Mattoni 2006. Na podzim 2007 následovalo druhé album 

v češtině s názvem Ticho a zároveň první album v polštině Sam na sam. Za obě „česká“ alba 

získala platinovou desku a stala se Objevem roku Hudebních cen Óčka. Vlastní taky titul 

nejmladší a zároveň komerčně nejúspěšnější české zpěvačky.  

 Doposud Ewa vydala čtyři alba v českém jazyce a pět v polském, díky tomu se stala 

jednou z nejúspěšnějších českých pop-rockových zpěvaček. Objevila se ve více jak sto 

televizních vystoupeních, na více jak  pěti stech koncertech a absolvovala čtyři samostatné 

turné. V anketě popularity Český Slavík 2016 získala 3. místo v kategorii Zpěvačka roku. 

Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ewa_Farna 
 https://zivotopis.osobnosti.cz/ewa-farna.php 

 https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/ewa-farna-kupila-luksusowa-wille-po-praga-za-3-mln-
zlotych/14t9dj3 

  

Kristýna Galiová, 7. třída 
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Antonio Saliery 

Antonio Salieri se narodil 18. srpna 1750 

v městě Legnago. Antonio byl Italský spisovatel, 

hudebník, dirigent a pedagog. V té době patřil do 

těch nejznámějších a nejvýznamnější osob. 

Odmalička měl velmi dobrý vztah k hudbě. První jeho 

učitel byl jeho starší bratr Francesco, který ho naučil 

spoustu věcí. Jejich rodiče zemřeli velmi brzo, jeho  

matka roku 1763 zemřela  a otec velmi brzo po ní.  Žil 

krátkou dobu u svého bratra Francesca, a pak si ho 

převzala aristokratická rodina. Tato rodina mu dále 

seriozní a dobré hudební vzdělání. Když Antonio 

přijel do Vídně 15. června 1766, tak ho tam Gassman představil císaři Josefovi druhému, 

kterému se Italský hudebník velmi zalíbil. Salieri se staral o to, aby byly uchovány díla po smrti 

Gassmana. Antonio se seznámil s básníkem Pietro Metastasio a se skladatelem Christrophem 

Wilibaldem Gluckem. Po smrti Josefa druhého 20. února 1790, Antonio odešel jako kapelník z 

Italské opery. Salieri trpěl depresemi, pak se u něj začala projevovat Alzheimerova choroba, 

která se po čase zhoršovala. Záchvat Mozkové mrtvice utrpěl v roce 1823. Když se jeho stav 

zhoršil,musel být hospitalizován. Zemřel 7. května roku 1825 ve Vídni v Rakousku. Byl pohřben 

na Matzleinsdorfer Friedhof  hřbitově. Poté bylo jeho tělo přeneseno na Ústřední vídeňský 

hřbitov Zentralfriedhof. Jeho nejznámější díla jsou např. Cesare in Farmacusa, Die Neger, 

Tarara, Annibale in Capua, Armida, Axur, re d'Ormus. Salieri také dostal ocenění: rytíř Čestné 

legie, na které byl velmi pyšný a hrdý.  

 

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

Kristýna Jarolímová, 7. třída 
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VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

Paul Gauguin 

 Paul Gauguin byl významný francouzský umělec, 

který se narodil se 7. června 1848 a zemřel 8. května 1903 

ve věku pouhých 54 let. Rané dětství strávil s matkou 

a sestrou Marií v Limě, hlavním městě Peru, jeho otec 

umřel, když byly Paulovi 4 roky. Matka se po několika 

letech vrátila s dětmi do Paříže. Tam se jí se ujal bohatý 

obchodník na burze a sběratel umění Gustavo Arosa. Když 

zemřela, přijal Paulovu sestru Marii a Paula do své rodiny. 

Po ukončení vojenské služby u námořnictva získal práci v kanceláři u burzovního makléře, moc 

se mu v tomto zaměstnání dařilo a hodně vydělával.  

V té době začal ve volném čase malovat a 

sochařit a také nakupoval obrazy. Jeho první a jedinou 

ženou se stala Dánka Mette-Sofie Gadová. Kvůli 

manželce však ze svých výdělků moc nenašetřil, 

protože Mette hrozně utrácela. Když pak nastal 

propad na burze (1883), Paul přišel o práci a Mette od 

něj i s dětmi utekla do Dánska. S přítelem vydal za prací 

úředníka do Střední Ameriky. Po návratu žil střídavě v 

Paříži a na venkově v Bretani, ale život v Evropě se mu 

začal protivit.  

V té době došlo k osudovému setkání: galerista Theo van Gogh mu představil svého 

bratra Vincenta. Theo navrhl, aby oba malíři společně pracovali ve Vincentově oblíbeném 

městě Arles, ale jejich pouze dvouměsíční soužití ve van Goghově „žlutém domě“ na konci 
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roku 1888 skončilo úplnou katastrofou, malíři se pohádali, poprali a Gogh si uřízl břitvou levé 

ucho.  

Zchudlý Gauguin uspořádal v Paříži prodejní výstavu svých děl a za utržené peníze odjel 

do Tichomoří, na ostrov Tahiti. Našel si tu domorodou ženu, která mu byla i modelkou pro 

jeho obrazy.  

Když mu došly vydělané peníze, vrátil se do Paříže, kde uspořádal opět aukci svých děl, 

která však nebyla tak úspěšná jako dražba před odjezdem. Roku 1897 se pokusil o sebevraždu, 

ale zachránili ho. Podnikl novou cestu do Tichomoří, tentokrát měl namířeno na Markézy. 

Jeden majitel pařížské galerie se rozhodl mu posílat pravidelně peníze tak, aby mohl Gauguin 

na Markézách slušně žít. Gauguinův zdravotní stav se ale rychle zhoršoval, protože měl syfilis, 

a malíř se stal závislým na uklidňujícím morfiu a alkoholu a zemřel na zástavu srdce.  

Paul Gauguin vyšel z impresionismu, ale postupně si vytvořil vlastní osobitý styl. Na 

obrazech z Tahiti ukazuje ostrov jako ráj nezkažený civilizací. 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin 
 https://www.odaha.com/paul-gauguin/olejomalba/divky-kvety-mangovniku 
 

 

Jakub Müller, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Mýdlový postřik proti mšicím 

Hodí se na okrasné květiny, na bylinky, které máte v plánu konzumovat, vyzkoušejte raději 

jiný postřik. 

Co budeme potřebovat: 

 Lžíci tekutého mýdla nebo jaru na nádobí 

 2,5 l vody 

Postup: 

- Výroba je jednoduchá. Lžíci tekutého mýdla nebo jaru na nádobí smíchejte s 2,5 litrů 

vody, přelijte do nádoby a naneste na rostliny, i na spodní strany listů. 

- Nanášejte jednou týdně večer nebo po každém dešti, pokud rostliny pěstujete venku. 

Nestříkejte na rostlinu, pokud zrovna svítí slunce, sluneční paprsky by listy mohly 

spálit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: https://zena-in.cz/clanek/vyrobte-si-domaci-postrik-proti-msicim 

   

Raphaël Manders, 7. třída  
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Žákovská diskotéka  

Dne 3. května 2019 se uskutečnilo další 

zasedání žákovského parlamentu. Hlavní téma na 

řešení byla opět parlamenťácká diskotéka, na niž 

jsme se museli řádně nachystat! Rozdělili jsme si 

úkoly, domluvili co, kdo nachystá, kdo bude 

prodávat lístky, kdo tombolu, zkrátka kdo se 

postará o co, aby naši spolužáci byli co nejvíce 

spokojení  

Diskotéka se uskutečnila ve středu 29. května 2019. Vzhledem k překvapivě malému 

množství prodaných lístků jsme nakonec diskotéku spojili, pro I. a II. stupeň se konala 

najednou, takže nakonec začínala dle plánu v 16:00, končila ale již v 18:30. Diskotéka byla 

pouze pro žáky. Našimi neobvyklými hosty byli dívky a chlapec z pěveckého sboru Méli-Mélo 

Academy a jejich paní učitelky. V programu byly soutěže nejrůznějšího typu (židličkovaná, 

balonkovaná, hod na cíl a plnění úkolů, ... ), hudba, 

občerstvení a mnoho dalšího. Všichni se aktivně 

účastnili soutěží i her. Vybrané peníze za tombolu 

věnovali žáci 2. třídy, kteří svými dárky zaštítili ceny 

do tomboly, psímu útulku. Výtěžek z lístků a 

prodeje občerstvení použijeme na fungování 

parlamentu. Diskotéka se nakonec povedla a 

všichni si ji užili :-)  

 

Žaneta Konvalinová, Adam Pleva, 7. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Jana Zouharová (třídní učitelka  9. třídy) 

 

1) Jak se Vám na škole líbí? 

Mě se tu líbí moc, dojíždím několikátým 

rokem z Brna a jsem tu spokojená. Zatím 

nehodlám nic změnit. 

 

2) Jak jste si užila školní ples? 

Byl pro mě hodně organizační, ale myslím, 

že se podařil. 

 

3) Kolik let jste na této škole? 

5 let. 

 

4) Máte ráda nějaký sport? 

Turistika, plavání, jízda na kole. 

 

5) Jaké je to být třídní učitelkou 9. třídy? 

Je to hodně organizační, chtěla bych, 

abychom se rozešli v dobrém. 

6) Máte nějakou oblíbenou knihu? 

Teď čtu detektivní sérii s Harrym Holem, ale 

nejoblíbenější je Zámek od Franze Kafky. 

 

7) Máte nějakého filmového a knižního 

hrdinu? 

Knižní je Harry Hole a filmový asi Chandler 

z Přátel. 

 

8) Co děláte ve volném čase? 

Věnuji se umění a chodím na výstavy. 

 

9) Máte domácího mazlíčka? 

 U rodičů a u babičky máme psy. 

 

10) Bude se Vám stýskat po Vaší třídě? 

V určitých ohledech ano. 
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Klára Nejezová   (žákyně 1. třídy)  

 

1) Jak se ti na této škole líbí? 

Hodně líbí. 

 

2) Jaký máš vztah s paní učitelkou? 

Dobrý. 

 

3) Jaký předmět máš nejraději? 

V této době plavání. 

 

4) Co děláš po škole? 

Hraji si se sestrou Laurinkou. 

 

5) Jakou máš ráda barvu? 

Růžovou. 

 

6) Jaký zvíře máš nejraději? 

Kočičku. 

 

7) Jaký sport máš ráda? 

Gymnastiku. 

 

8) Jakou pohádku máš ráda? 

Harryho Pottera. 

 

9) Jak se ti líbí v 1. třídě? 

 Dobře, mám tu kamarády. 

 

10) Co bys chtěla změnit? 

Automat, protože žere peníze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Skořepová, Natálie Slaninová, 7. třída 
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Jakub Běluša (žák 4.A) 

 

Co se Ti líbí na této škole? 

Přístup učitelů a hezké chování k ostatním. 

 

Máš sourozence? 

Ano. 

 

Jaký je tvůj nejoblíbenější sport? 

Fotbal a florbal. 

 

Jak dlouho hraješ florbal? 

4 roky. 

 

Tvoje nejoblíbenější barva? 

Modrá. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká je tvá oblíbená kniha? 

Oblíbená kniha, asi Deník malého 

poseroutky. 

 

Jaké je tvé nejoblíbenější místo v ČR a v 

zahraničí? 

Španělsko a v České republice Brno. 

 

Co děláš ve volném čase? 

Chodím ven, když je hezky. 

 

Co chceš dělat, až budeš dospělý? 

Něco s elektronikou. 

 

Máš nějaký sen? 

Můj sen je, aby byli všichni zdraví a abych 

měl šťastnou rodinu. 
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Jana Jahorná (třídní učitelka 6. třídy)  
 

Máte děti? 

Ano. 

 

Co se Vám na této škole líbí? 

Snad úplně všechno. 

 

Jaké je to být třídní učitelkou? 

Náročné. 

 

Co jste chtěla dělat jako malá? 

Chtěla jsem být veterinářkou. 

 

Baví vás učit tělocvik? 

Ano baví. 

 

 

 

 

 

Máte nějakou oblíbenou barvu? 

Asi ne. 

 

Váš oblíbený sport? 

Baví mě volejbal. 

 

Oblíbená kniha? 

Mám jich strašně moc. 

 

Nejoblíbenější film? 

Forest Gump. 

 

Budoucnost, nebo minulost a proč? 

Podívat se do minulosti na rodinu. 

 

Jak dlouho jste na této škole? 

Jsem tu 3. rokem.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Dny etikety  

V pondělí 15. 4. přišla celá škola ve formálním oblečení v rámci úvodu do programu 

o etiketě. Každá ze tříd téhož dne věnovala jednu hodinu nulté lekci tanečních. V úterý byli 

žáci 5.-9. ročníku rozděleni do skupinek tak, že v každé z nich byli obsaženi žáci všech,již 

zmíněných, tříd. První čtyři vyučovací hodiny se v každé skupině vystřídali dva učitelé, přičemž 

na učitele připadalo jedno téma, týkající se etikety, o kterém nás kreativním způsobem něco 

naučil. Pátou hodinu probíhala reflexe. Ve středu vše probíhalo stejně, až na to, že jsme měli 

odlišná témata. Domácnost navíc v rámci etikety připravila pro všechny třídy přednášku v 

jídelně o tom, jak se chovat, když jíme. Během ní nám její členové roznášeli jídlo, které 

zahrnovalo tři chody včetně dezertu. Myslím, že dny etikety byly užitečné a všichni žáci se něco 

nového naučili.  

Aneta Brzicová, 8. třída  

7. třída ve vile Tugendhat 

Ve čtvrtek 25. 4. žáci sedmé třídy 

navštívili brněnskou vilu Tugendhat. Absolvovali 

výukový program „Proti proudu času ve vile 

Tugnedhat“, jehož součástí byla prohlídka 2. a 3. 

nadzemního podlaží a zahrady. Ve výukovém 

programu se žáci přenesli do třicátých let 

minulého století, tedy do doby, kdy zde rodina Tugendhat žila. Jejich úkolem bylo zeptat se na 

něco Grety, Fritze, jejich dětí nebo stavitele vily Ludwiga Mies van der Rohe. Zkušená lektorka 

pak na dotazy žáků odpovídala. K příjemně strávenému dnu ve vile napomohlo také krásné 

počasí, které jsme si užili v zahradě vily. 

                             Jana Zouharová 
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Férová snídaně v Deblíně 2019 

Na více než 190 místech po celé České 

republice se v sobotu 11. května uskutečnil piknik na 

podporu fairtradových, ale i lokálních pěstitelů. Lidé 

společnou snídaní z fairtradových nebo lokálních 

surovin dali najevo zájem o životy lidí, kteří pěstují naše potraviny, a solidaritu s nimi. Přidal se 

i Deblín, kde akce proběhla v zahradním altánu ZŠ Deblín. Sešlo se na ní kolem 40 lidí. 

Happening s názvem Férová snídaně proběhl v Deblíně už pošesté. Dospělí si vychutnávali fair 

trade kávu a mohli si zakoupit potraviny s touto značkou (čokolády, čaje a kávu). 

Jana Zouharová 

 Sasanky ve Švýcarsku  

Od 5. do 10. května byl Pěvecký sbor Sasanky 

na výměnném pobytu ve Švýcarsku. Byly jsme 

ubytované u dětí ze švýcarského sboru Méli-Mélo 

Academy a také u dospělých, kteří zpívají 

v dospěláckém sboru. První den jsme se byly podívat 

na krásné jezero ve městě Montreux. Druhý den jsme 

navštívily hrad v Sionu a spoustu dalších nádherných míst a později jsme se přesunuli do Lac 

souterrain de Saint Leonard - do podzemního jezera. Ve čtvrtek 8. května jsme zde měli také 

koncert v domově důchodců s Méli-Mélo 

Academy, který se nám velmi povedl. A ve 

čtvrtek 9. května jsme po celodenní procházce 

po Haute-Nendaz ve večerních hodinách odjely 

zpátky domů. Po cestě jsme se také stavily na 

Karlštejn a  na Malou a Velkou Ameriku. Výlet 

jsme si všechny moc užily.  
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Švýcaři v Deblíně 

Dne 29. 5. k nám v odpoledních 

hodinách přijel švýcarský sbor Méli - Mélo 

Academy. V tento den se také konala 

Žákovská diskotéka, na které jsme se dobře 

bavili. Další den jsme jeli na výlet do Brna, 

kde jsme navštívili Špilberk, Petrov, Zoo a 

celý výlet jsme zakončili plavbou na 

parníku po Brněnské přehradě. V pátek 31. 5. jsme měli celý den se Švýcary jazyková centra. 

V 17:00 se uskutečnil náš koncert se švýcarským sborem, kde si s námi zazpívali písničku Růže 

kvetou dál a my s nimi Caresse sur l'ocean. Náš koncert sklidil velký úspěch a hezké počasí nám 

přálo. Celý den jsme ukončili společnou večeří. Poslední den v sobotu ráno švýcarský sbor 

odjel. Celý program s nimi pro nás 

byl velkým zážitkem a doufáme, že 

se ještě někdy uvidíme. 

Sasanky 
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ZÁBAVA 

Vtipy – omalovánky – křížovky  

Víte, proč blondýnka pokládá sýr vedle počítače? 

Aby myš měla co jíst. 

 

Učitel na střední škole se rozčiluje: 

„Vy jste tak hloupí, že 80 % z vás propadne.“ 

Ze třídy se ozve: 

„Haha, tolik nás tu ani není!“ 

 

Mám ruce a nedokážu tlesknout, kdo jsem? 

Hodiny 

 

Učitel se ptá Ondry: „Proč jsou ryby němé, Ondro?“  

„Protože nejde mluvit s hlavou pod vodou!“ 

 

Psaní hesla - Vaše heslo je nesprávné 

Psaní hesla - Vaše heslo je nesprávné 

Psaní hesla - Vaše heslo je nesprávné 

Měnění hesla - Vaše nové heslo nesmí být stejné jako staré... 
 

  

 

 

Viktorie Marečková a Klára Nechmačová, 7. třída 
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„Nasedli už všichni?“ Ptá se řidič autobusu.  
„Ano, pane.“  
„Tak vystupovat, autobus se porouchal.“ 
 
První: „Kam jdeš?“  
Druhý: „Ale nikam.“  
První: „Tak běž tudy, to je blíž.“ 
 
 
Pán si nastoupí do taxíku. 
Taxikář: „Kam to bude?“    
Pán: „Domů.“ 
Taxikář: „Můžete to upřesnit?“ 
Pán: „Ale jistě! Domů do obýváku 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 


