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ÚVODNÍČEK 

Milí příznivci našeho školního časopisu! 

vítáme Vás při čtení nového vydání Sedmopolisu. Tentokrát se jedná o dvojčíslo, neboť 

časopis získal dvě nové šéfredaktorky  Mgr. Kateřinu Hortovou a Mgr. Pavlu Navrátilovou, 

které převzaly ,,velení“  po Jitce Eliášové, která odešla na mateřskou dovolenou. Byla to 

právě ona, která časopis vypiplala tzv. od miminka a nás  žáky naučila na něm 

spolupracovat a plnit své povinnosti při tvoření.  

Tudíž jsme všichni potřebovali více času na seznámení se s  povinnostmi, které psaní a 

vydávání školního časopisu obnáší. Články za měsíc září psali již ostřílení osmáci, s  říjnovými 

články poté pomáhali nováčkům sedmákům. A tak to bude i následující měsíce, kdy článek 

vždy píše žák sedmého ročníku a osmák provádí korektury a formátování. Každý z nás se tedy 

dostal do nové role a jak nám tyto role půjdou, můžete posoudit i vy na stránkách našeho 

časopisu. Pokud i vy, ať už učitelé či samotní žáci, byste chtěli otisknout článek, sdělit nám, 

co se Vám povedlo a o čem by měl každý vědět, neváhejte nás kontaktovat (žáky 8. ročníku či 

paní šéfredaktorky) a my Vám článek rádi otiskneme! 

 

Příjemné chvíle u čtení Sedmopolisu! 

Vaši Sedmopolisáci 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

5 
  

  Sedmopolis                    I/II – 2019/2020 
 

 

 

 

NOVINKY 

 

 

 

 
 

 

 

Knihou roku jsou Tiché roky od Aleny Mornštajnové. 

 Uspěl i Murakami. 

Deštivé dny ještě chvíli vydrží, listopad bude spíše teplý. 

Před 60 lety obdržel Jaroslav 

Heyrovský Nobelovu cenu. Jako 

první Čech. 

Na počítače Čechů 

útočí nejčastěji 

tuzemští hackeři. 

Nové akční kamery 

GoPro jsou venku. 

Co umí? 

Vědci sledují šíření 

tepla ve skalách. 

Chtějí zabránit jejich 

zhroucení v českých 

městech. 

Před rokem vletěla sonda 

Voyager 2 do mezihvězdného 

prostoru. 

NASA plánuje 

dlouhodobou misi 

kolem Pluta. 

V Německu našli 

fosilie lidoopa, 

který chodil po 

dvou. 

Žádná genialita, 

ale podvod. 

Superstar Fortnitu 

dostala doživotní 

ban. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Valentýnka a narozeniny 
 

Autor: Ivana Peroutková 

Nakladatelství: Albatros Média   

Rok vydání: 2018 

Počet stran: 120 

Tato knížka vypráví o holčičce Valentýnce, která má tři 

kamarády Zuzku, Jonáše, Péťu a psa Huga. Valentýnka ráda 

objevuje něco nového, a protože právě začínaly prázdniny, tak 

přemýšlela, co budou s kamarády dělat. Jednoho krásného dne 

šla se psem na zahradu a v tom uslyšela sousedku, jak se s 

někým baví o šumivých koulích do koupele. Valentýnku 

napadlo, že by mohli s kamarády udělat šumivé koule. Také si 

vzpomněla, že má teta Helena narozeniny a že by to mohl být 

pěkný dárek. Hned obvolala všechny své kamarády a pověděla jim svůj plán. Jonáš vytiskl 

recept na koule a rozdal ho ostatním, potom se domluvili, co kdo přinese. Další den přinesli 

suroviny a zjistili, že jim ještě nějaké chybí, tak se pro mě vydali do obchodu. Protože se jim 

recept zdál složitý, tak se rozhodli, poradit se z někým dospělým. Tím byla Zuzčina maminka a 

pan Konstantin. Když věděli, co a jak pustili se do výroby, ale protože neměli kulaté formy, 

jejich koule byly různých tvarů. Vyrobili celkem 24 koulí. Tetě Heleně Valentýnka dala 4 koule 

a k tomu jí na klávesy zahrála písničky. Další koule si kamarádi rozdělili mezi sebou. 

Nezapomněli obdarovat ani pana Konstantina. Všem se koule moc líbily a byli spokojení.  

Zdroje: vlastní 
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/44454478/valentynka -a-narozeniny/?                                           

 Michaela Müllerová, 8.třída 
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Pět kroků od sebe 
 

 

Žánr: drama/romantický  

Země původu: USA  

Rok: 201  

Délka: 117 min 

 

           Stella Grant trpí cystickou fibrózou kvůli, které musí být s lidmi se stejnou nemocní šest 

kroků od sebe. Proto podstupuje rutiny a vyšetření. Ovšem Will Newman, který také trpí 

fibrózou nic z toho nepodstupuje. A když se spolu ti dva potkají, musí být hodně opatrní. 

Stella se tedy rozhodne, že jí fibróza vzala už hodně a že si vezme, alespoň ten jeden krok. 

Pak se ale našla šance, že by Stella mohla mít nové plíce, ale nechtěla přij ít o Willa. Tak se 

rozhodla, že plíce nechce. Když to Will zjistil hned Stellu přemluvil, aby si je vzala. A pak, když 

měla Stella po operaci, se s ní Will rozloučil a opustil ji. 

 

Zdroje: vlastní         

https://www.google.com/search?q=pet+krok 

 

Kateřina Kočková, 8. třída 
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Když víš, jak voní vítr 
 

autorka: Olga Chytková 

nakladatelství: Foto Gregor 

rok vydání: 2013 

počet stran: 158 

Tato kniha vypráví o dívce Lindě, která má 11let. Linda má dva 

mladší sourozence Radka a Zdeničku.  Linda s rodinou se 

odstěhovali z městečka v údolí. Linda začala chodit na novou 

školu. Brzy si našla spoustu kamarádů. Zdenička chodila na kroužky gymnastiky a atletiky. Na 

gymnastiku chodila také Linda a byla v ní dobrá. Také začala jezdit na koních, kde byla každý 

den. Někdy na přání pana učitele gymnastiky musela koně vynechat, aby mohla více trénovat 

gymnastiku. Jezdila na klisně jménem Korin. Když přivezli nové koně, byla mezi nimi Unie a ta 

každého shodila na zem. Jednou byla Unie přidělena Lindě, a když ji čistila, pokousala ji do 

ruky, naštěstí to nebylo nijak vážné. Potom co ji Linda nepotrestala, tak si od ní získala 

respekt a jako jediná ji zvládala. S Unií vybojovala několik dobrých umístění, dokonce byla i 

dvakrát první. Potom to oslavila s celou rodinou. 

 

 Zdroj: https://www.kosmas.cz/knihy/187209/kdyz-vis-jak-voni-vitr/ 

Adriana Kosová, 7.třída 
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U NÁS DOMA 

Tlustice vejčitá 
Tlustice vejčitá patří do čeledi tlusticovité. Je to pokojová 

rostlina, která ve svých listech schromažďuje vodu, takže 

přežije velmi dlouho v suchém prostředí. Dá se pěstovat 

doma jako pokojová rostlina nebo na balkoně, nebo na 

zahradě. V zimě má tlustice radši chladnější a světlejší 

místnost ,protože kdyby byla na stínu tak přestane růst 

začne žloutnout a potom uhyne. Tlustice pomáháh napříkl 

na opary nebo na afty v puse. Postižená místa se potřou 

šťávou z listů tlustice a nechají se 30 minut působit dokud 

nemáme pocit úlevy. Do dalšího dne by měli zmizet. 

 

 

 

Morče domácí 
Morče domácí je oblíbený domácí  mazlíček, 

chová se převážně v domácnosti. Morče je 

poměrně nenáročné na chov a dá se tak bez 

problémů chovat i v podmínkách ČR. Morče 

domácí dorůstá velikosti 30cm. Jeho váha se 

pohybuje kolem 700 až 1800 gramů. Větší 

morčata jsou vyjímečná. Morče má hustou srst, 

jeho hlava je široká a zaoblená, široký hřbet a krátký krk. Pokud morče nepřekrmíte tak  bude 

vypadat svalnatěji.                                      

zdroje: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Crassula_ovata_700.jpg/425px-

Crassula_ovata_700.jpg,https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlustice_vej%C4%8Dit%C3%A1 , 

http://www.morcedomaci.cz/,,https://pixabay.com/cs/photos/mor%C4%8De-dom%C3%A1c%C3%AD-

zv%C3%AD%C5%99ata-potraviny-4356224/ 

Daniel Jandek a Mirek Ventruba, 8.třída 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Crassula_ovata_700.jpg/425px-Crassula_ovata_700.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Crassula_ovata_700.jpg/425px-Crassula_ovata_700.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlustice_vejčitá
http://www.morcedomaci.cz/
http://www.morcedomaci.cz/,
https://pixabay.com/cs/photos/morče-domácí-zvířata-potraviny-4356224/
https://pixabay.com/cs/photos/morče-domácí-zvířata-potraviny-4356224/
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Dracéna 
Je nenáročná pokojová rostlina, vypadá jako palma, ale patří do 

čeledi agáve. Má schopnost vázat na sebe škodlivé látky z okolí, tím 

vytváří v pokoji zdravější vzduch. Existuje několik variant dracén s 

různě zbarvenými listy, nejméně náročná na pěstování je však ta 

nejběžnější, viz obrázek. Dracéně dělá dobře teplota mezi 15 a 25 

°C, potřebuje světlo, ale nesvědčí jí přímé slunce, hlína by měla být 

stále vlhká, ale v misce pod květináčem by se neměla držet voda, 

jinak rostlině začnou uhnívat kořeny, má ráda rosení. 

  Křeček 

Kdo si chce pořídit křečka, musí mít klec nebo 

terárium. Křečkům taky můžeme pořídit různé 

prolézačky. Křeček je aktivní hlavně v noci, takže 

ho nedoporučuji mít v pokojíčku. Většinou jsou 

samotáři. Jsou různé druhy křečků například 

křeček syrský. Křečci se dožívají 2  až 4 roků 

podle druhu a můžou mít až 10 mláďat. Můžeme je krmit semínky, ovocem 

(i sušeným),zeleninou a senem. 

Zdroje: https://www.bakker.cz/products/dracinec-2-kminky-

1?gclid=EAIaIQobChMI6OC6veKt5QIVCc13Ch0n9QY9EAQYASABEgKqBvD_BwE&gclsrc=aw.ds  

,https://cs.wikipedia.org/wiki/Dracaena_marginata , https://pixnio.com/cs/zvirata/krysy-mysi-hrabosu/krecek-

pet-zvire-kozesiny 

Adéla Zatloukalová 7. třída 

 

 

https://www.bakker.cz/products/dracinec-2-kminky-1?gclid=EAIaIQobChMI6OC6veKt5QIVCc13Ch0n9QY9EAQYASABEgKqBvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bakker.cz/products/dracinec-2-kminky-1?gclid=EAIaIQobChMI6OC6veKt5QIVCc13Ch0n9QY9EAQYASABEgKqBvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dracaena_marginata
https://pixnio.com/cs/zvirata/krysy-mysi-hrabosu/krecek-pet-zvire-kozesiny
https://pixnio.com/cs/zvirata/krysy-mysi-hrabosu/krecek-pet-zvire-kozesiny
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

  

Václav Havel (narozen 5. října 1936- zemřel 18. prosince 

2011 Vlčice Hradiště) byl kritik komunistického režimu a později 

politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa 

(1989-1992) a prvním prezidentem České republiky (1993-2003). 

Když vypukla sametová revoluce v roce 1989 byl jedním ze spoluzakladatelů 

protikomunistického hnutí občanské fórum.  

 

 

Jan Žižka z Trocnova (narozen 1360, Trocnov, zemřel 11. října 

1424 Přibyslav) byl husitský vojevůdce, který byl pokládán za otce husitské 

vojenské doktríny. V roce 1408 Žižka vyhlásil nepřátelství vůči Rožmberkům 

a českému městu České Budějovice. V létě roku 1419 se stal Ž ižka jedním z 

čelných účastníků u první pražské defenestrace (vyhazování lidí z oken). 

 

Otto Wichterle (narozen 27. října 1913- zemřel 

18. srpna 1998 Stražisko) byl známý vědec a vynálezce. 

Jeho objevy a vynálezy vedly až k zásadnímu zdokonalení a 

celosvětovému rozšíření měkkých kontaktních čoček. A 

jeho nejznámějším vynálezem byly gelové kontaktní 

čočky. 

 

Michal Chrasta, Šimon Čermák, 8. třída 
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1. 11. 1420 Bitva pod Vyšehradem 
Bitva pod Vyšehradem se odehrála 1. 11. 1420. Oddíly pražských, orebských, žateckých, 

lounských a táborských husitů pod velením Hynka Krušina z Lichtenburka a Diviše Bořka z 

Miletínka Vyšehrad obléhaly už od 15. září Z ikmund Lucemburský se pokusil neúspěšně 

vyprostit obránce Vyšehradu. Na straně husitů padlo 30 vojáků a na straně Zikmunda 

Lucemburského padlo 500 vojáků.         
 

 11. 11. 1938 se narodil Josef Odložil 
Josef Odložil byl český běžec. Držitel stříbrné olympijské medaile z 

letních olympijských her 1964 v Tokiu v běhu na 1500 m. Držitel 

sedmi zlatých a dvou stříbrných medailí z mistrovství ČSSR v 

atletice. Byl to desetinásobný československý rekordman na 

středních tratích, mnohonásobný atletický mistr republiky, držitel 

jednoho světového rekordu, který reprezentoval Československo v 

26 mezistátních utkáních. Jeho ženou byla Věra Čáslavská. 

 

24. 11. 1941 první transport do 

Terezína                                                                                                         
V prvním transportu židů do Terezína bylo 342 lidí. Pevnost 

Terezín za druhé světové války sloužila  jako židovské ghetto. 

Byly zde vězněni například Jakob Edelstein, dr. Paul Eppstein a 

dr. Benjamin Murmelstein. 
 

Zdroje: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_pod_Vy%C5%A1ehradem 

/search?q=bitva+pod+vyšehradem&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwjE1cDQrrDlAhWHEVAKHerhDIAQ_AUIEigB&biw=1920&bih=969#imgrc

=ZYcz79ZlXKfdqM: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_T

erez%C3%ADn https://cs.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADn 

 

 

Štěpán Pavlíček, 7. třída  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_pod_Vyšehradem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrační_tábor_Terezín
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrační_tábor_Terezín
https://cs.wikipedia.org/wiki/Terezín
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LANGUAGE CORNER 

Remembrance Day 
 

 

Remembrance Day (sometimes known as Poppy Day) is a memorial day observed at 

eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month (11:00 am, 11 November) to 

remember the members of  army who have died in a line of duty.  It is observed on that day 

to recall the end of hostilities by officially signing the Treaty of Versailles. 

People make and put remembrance poppies on their clothes to 

commemorate the soldiers who have died in a war. The 

Remembrance day evolved out of Armistice Day.  

 

 

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

Pavel Bartoš, 7. třída 

Halloween is originaly from ireland but it became famous in USA. This holiday is 

celebrated on 31. october. The kids dress up as  monsters. The most famous monsters are: 

zombie, frankeinstein, vampire, skeleton, mummy, werewolf and witch. At the eveninng the 

kids sings carol „ trick or treat “ then the kids gets the candies. Some kids does little pranks 

as: toothpaste on door, painting the cars….One of tho most typical mascots of halloween is 

pumpkin and from pumpkin you can make jack o lanter. 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Remembrance_Day
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Raphaël Manders, 8. třída 
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TRENDY 

1. stupeň 
Na prvním stupni jsme si vybrali žákyni 1. třídy. Měla na sobě 

krásný růžový svetřík, který měl rukávy mírně do zvonu, a jako 

bonus jí úžasně ladil k světle růžovým legínám. 

 

 

 

 

 

2. stupeň                                            
Na druhém stupni nás zaujal a pobavil žák 7. třídy. Na sobě měl 

kapesní, anime mikinu s  dlouhými rukávy. Celý model nakonec 

doplnil tmavými kalhotami a nepatrným 

úsměvem. 

 

 

 

Učitelé 
Z učitelů nás s úsměvem přilákala paní učitelka Veronika Pavlíčková. 

Měla klasické džíny, které se hodili k tyrkysovému tričku s bílými 

proužky. Pohodlná klasika pro všechny generace.  

Klára Nechmačová, 8. třída 
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1. stupeň 
Na dolním patře jsme potkali Klárku ze třídy paní učitelky Trtílkové. 

Má na sobě pěkné bílo šedé šaty, černé legíny a pěknou růžovou 

čelenku. 

 

 

 

 

2. stupeň 
Na chodbě nás zaujal Lukáš Vala ze 7. Třídy od paní učitelky Jany 

Jahorné. Měl na sobě šedou mikinu na zip a pod mikinou měl šedé 

tričko s nápisem, modré džíny a bílé boty. 

 

 

 

 
 

Učitelé 
Paní učitelka Kateřina Hortová nás na chodbě oslovila hezky 

sladěným černým outfitem, který doplnila černo bílým sáčkem a 

černo bílými botami a hezkým úsměvem.  

 

 

 

 

 

Zdroje: vlastní                                                                                                                 Sára Weiglová, 7. třída 
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HUDBA 

MILEY CYRUS 
 

Miley známá jako Hannna Montanna. Miley je zpěvačka, 

textařka a herečka. 

Její rodné jméno je Destiny Hope Cyrus. Narodila se 23. 

listopadu 1992. Její otec jí dal jméno podle ¨Smiley,, na 

Miley. Chodila do Heritage Middle School, kde dělala 

roztleskávačku. Její kariéra začala u Hanny Montanny 24. 

března 2006. Její nejnovější song je s Arianou Grande  

„don't call me angel,,.Miley vystupovala i v menší roli v 

Disney pořadu High School Musical. Vstupenky byly 

věčně vyprodané na koncerty, pobouřilo to hodně lidí. Miley propujčila svůj hlas postavě 

Penny z filmu Bolt. Okolo června 2009 vyměnila agenturu United Talent Agency. Jí představila 

jako televizní a filmovou herečku.Odešla k Creative Artists Agency, a tam jí představili jako 

hudebnici. Její turné začalo roku 2009 s názvem North American Tour. Až vydala Miley albo 

Can´t Be Tamed řekla, že se chce zaměřit více na hereckou kariéru. Miley v roce 2016 šla do 

hudební soutěže jako kouč do the Voice. Tím pádem byla nejmladším koučem celé show. V 
listopadu 2018 přišla o svůj dům kvůli požáru. Společný singl s Markem Ronsonem, "Nothing 

Breaks Like a Heart" vydala 29. listopadu 2018. 

Billie Eilish Pirate Baird O´Connell 
Billie Eilish Pirate Baird O´Connell, známá pod přezdívkou Billie 

Eilish, je americka zpěvačka a skladatelka. Billie Eilish se narodila 

18. prosince 2001 v Los Angels v Kalifornii. V roce 2016 ji 

proslavila písnička Ocean Eyes, kterou napsal její brat Finneas 

O´Connell, se kterým Billie doteď spolupracuje. O rok později Billie 

Eilish vydala další písničku s názvem Don´t Smile at Me, se kterou 

byla několikrát oceněna zlatou deskou. Letos 29. března vyšlo její 

debutové album s názvem 
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When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Nejznámější písničky z tohoto alba jsou Bad 

Guy, Bury a Friend nebo When the Party´s Over. Billie Eilish vyrůstala v HighLand Park v Los 

Angels se svou matkou Maggie Baird, otcem Patrickem O´Connellem a bratrem Finneasem 

O´Connellem. Billie začala psát ve svých jedenácti letech písničky, jako její bratr. Billie Eilish 

potvrdila, že má Touretteův syndrom, což je vrozené neuropsychické onemocnění, které se 

projevuje pohybovými a zvukovými tiky. Billie O´Connell nikdy drogy nebrala, jak už 
zmiňovala v jejím singlu Xanny, že nechápe proč lidi kouří nebo berou drogy.  

20. srpna měla Billie Eilish koncert v Praze. Původně měl být ve Forum Karlín, ale s velkým 

počtem zájemců o koncert byl přesunut do O2 arény. Tam bylo taky vyprodáno, na koncert 
přišlo okolo patnácti tisíc lidí. 

Billie Eilish je veganka. 

 

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

                                                                                           Kristýna Jarolímová, 8.třída 

a Lukáš Vala, 7. třída 

Eva Pilarová 
Eva se narodila: 19. srpna 1939 v Brně. Její manželé: Milan Pilar, Jaromír Mayer a Jan 
Kolomazník. Její syn se jmenuje Milan. Eva je česká zpěvačka a herečka. Zpívala už od dětství. 

Kolem 50 let začala studovat operní zpěv na brněnském JAMU, zároveň v té době 
vystupovala  v  divadle Večerní Brno. Po roce studia ukončila studium v JAMU a nastoupila 

do pražského divadla Semafor. Její kariéra vzrůstala tak jak chtěla. Má spoustu ocenění 
například Zlatá děčínská kotva a mnoho dalších. Má duet s  Karlem Gottem i 

s Waldemarem Matuškou. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Pilarov%C3%A1 

       

       Kristýna Galiová, 8. třída a David Urban, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Cookies (Sušenky) 
 

Co budeme potřebovat: 

190g hladká mouka 

100g cukr krystal 

100g hnědý cukr 

2g sůl 

115g máslo 

1ks vejce 

2g jedlá soda 

vanilkové aroma 

200g čokoláda – mléčná 

 

Postup: 

Jako první si dejte předehřát troubu na 175 stupňů a utřete si oba cukry s máslem do hladké 

pěny. Poté přidejte vejce a pár kapek vanilkového aroma. Poté si rozpusťte jedlou sodu v 5 ml 

horké vody a společně se solí přidejte do směsi. Nyní přidejte hladkou mouku a nakrájenou 

čokoládu. Směs nechte asi na 15 minut vychladit v lednici, poté z ní vytvarujte kuličky, 

vyskládejte na plech a dejte péct asi na 5 až 10 minut. A máme hotovo! Dobrou chuť! 

 

 

 

 

Zdroje: https://www.recepty.cz/recept/cookies-susenky-159389 

https://www.recepty.cz/recept/cookies-susenky-159389
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Muffiny k pečenému čaji 
 

 

co budeme potřebovat na 12ks muffinů: 

125g másla 

250ghladké mouky 

2ks vajíčka 

5 lžic mléka 

1 lžička prášku do pečiva 

1ks čokolády nasekané 

100g cukru 
 

 

 

 

 

POSTUP: 

Troubu předehřejte na 180 °C. Změklé máslo, cukr a vejce ušlehejte, aby se cukr rozpustil, 

přidejte mouku s práškem do pečiva a promíchejte. Nakonec přidejte mléko, čokoládu 

pokrájenou na malé kousky a vše ještě jednou promíchejte. Formu na muffiny naplňte směsí 

a dejte péct. Upečené Milka muffiny nechte vychladnout a můžete podávat.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: https://www.recepty.cz/recept/snadne-cokoladove-muffiny-18461       

                            Martin Jež a Viktorie Kratochvílová, 7. třída    
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Letošní první parlamenťácké zasedání se 

uskutečnilo 11. října 2019. Na tomto 

parlamentu jsme se seznamovali s novými 

tvářemi, především s prvňáčky a zahráli jsme si 

hru. Letos se v parlamentu vymyslelo a zavedlo 

spoustu nových změn. Tento školní rok jsme se 

rozdělili do menších skupinek. Každý 

parlamenťák si vybral skupinku, kde se bude 

řešit téma, které ho zajímá, nebo je v tom dobrý. Skupinky se budou individuálně scházet 

sami každý týden a jednou za měsíc se pak sejde celý parlament a budeme si sdělovat, co 

jsme zařídili, na co jsme přišli, či co bychom chtěli udělat. Všichni parlamenťáci jsou po 

prázdninách v plné síle a připraveni si letošní rok v parlamentu zase hezky užít  

 

Vaši parlamenťáci 

 

Zdroje: vlastní 

 

Žaneta Konvalinová a Sára Borovičková, 8. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Daniel a Šimon Staňkovi (žáci 1. B) 
 

Co máte rádi na podzimu? Jaké je to být spolu ve třídě? 

Barevnost. Někdy strašný, ale i dobrý. 

 

Učíte se spolu nebo každý sám?    Máte nějaký oblíbený sport? 

Učíme se spolu.      Fotbal, florbal a hokej. 

 

Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?   Sedíte spolu v lavici? 

Máme rádi oba dva matematiku.    Ano 

 

Jaký je Váš nejlepší kamarád ze třídy?        Máte oblíbeného super hrdinu? 

Kryštůfek, Ondra, Áďa a Kristyánek.    Kapitán Amerika a Ironman 

 

Kdo z Vás dvou je starší? 

Starší je Šimonek, ale Daneček je vyšší. 

 

Pletou si Vás ve škole? 

Paní učitelka ano. 

 

Jak Vás ve škole rozeznají? 

Podle písmenek na naších tričkách 

Karolína Skořepová a Natálie Slaninová, 8. třída 
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Mgr. Kateřina Hortová (třídní učitelka 5. B) 
 

Jak se Vám líbí na této škole? 

Mně se tu líbí, jsem spokojená jak se školou, tak i s žáky. 

Proč zrovna tahle škola? 

Líbí se mi její koncept a směřování. 

Jak se Vám zatím učí? 

Začátky jsou vždy těžké, ale žáci spolupracují a toho si vážím. 

Líbí se Vám ve Vaší třídě? 

V mojí třídě se mi líbí, ale žáci by měli zapracovat na spolupráci, ale jako celek je mám ráda.  

Co děláte ve volném čase? 

Čtu, plavu, chodím do kina a divadla. 

Čeho se nejvíce bojíte? 

Všech živočichů typu kobylky. 

Chtěla jste být vždy učitelkou? 

Chtěla, už jako malá, když jsem učila plyšáky. 

Jaký je Váš největší sen? 

Být dobrou učitelkou, kterou budou mít všichni žáci rádi. 

Máte nějaké domácí zvíře? 

Mám želvu, psa, králíka, rybičky a morče. 

Máte nějakou oblíbenou knížku a film? 

Harry Potter 

 

Karolína Skořepová a Natálie Slaninová, 8. třída 
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Ing. Petr Florián, plk. v. v.    
   
Čím jste chtěl být jako dítě? 

Kosmonautem nebo učitelem. Stal jsem se zeměměřičem, vojákem a 

analytikem. 

Máte nějaký koníček? 

Jako mladý jsem byl horolezec, ale teď už se starám o zahrádku a 

vnoučata. 

Jaké místo byste rád navštívil? 

Mount Everest = Džomolungma. 

Máte nějaké oblíbené jídlo?   

Nudle s krupicí co dělala moje babička. Dnes mi je ale nikdo už neuvaří. 

Děláte aktivně nějaký sport? 

Tělocvik na druhém stupni ZŠ v Deblíně. 

Jaké povolání jste měl, než jste přišel na naši školu? 

Informační analytik ministerstva obrany. 

Vyhrál jste někdy něco? 

Určitě ano, ale nemůžu si vzpomenout kdy a co. Má poslední výhra je, že jsem tady! 

Je něco co vás překvapilo po příchodu do naší školy? 

To jak se tu mají děti parádně a učitelé dřou jak Bulhaři! 

 Kdo Vás v životě nejvíce naučil? 

Mí učitelé na základní škole v Tišnově. Byli přísní, ale spravedliví (čeština mi nikdy nešla, 

z diktátů jsem měl většinou „5“) 

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám, ať se Vám u nás ve škole dobře učí. 
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Kateřina Chudanová ze 3. třídy 
 

Který předmět, tě nejvíce baví? 

Matematika 

Děláš nějaký sport? Pokud ano, jaký? 

Ano, florbal 

Kam jsi chodila předtím do školy? 

Do Čebína 

Co ráda děláš ve svém volném čase? 

Jsem na telefonu 

Baví tě číst? 

Ano 

Jakou knížku čteš? 

Sheila, dcera delfínů 

Co se ti líbí na naší škole? 

Klavír 

Jaký animovaný seriál se ti líbí nejvíc? 

Scooby-Doo 

Jaké jídlo ti nejvíc chutná? 

Řízek s hranolkami 

Chutná ti  spíš sladké nebo slané? 

Spíš sladké 

Jakou barvu máš nejradši? 

Černou 

Jaká ti chutná zmrzlina? 

Vanilková 

Děkujeme za rozhovor a doufáme, že se ti tady bude dařit. 

 

Kateřina Klusáková a Natálie Kučerová, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Zahájení školního roku 2019-2020 

V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili začátek školního 

roku. Všichni žáci, pedagogové, rodiče a další hosté se sešli v 

tělocvičně, kde hodně štěstí do nového ŠKOLNÍHO roku 

popřála paní ředitelka Iveta Štamberová, pan starosta Jiří 

Vitanovský, zástupkyně KPŠ Kamarád Markéta Weiglová i pan 

farář Petr Papoušek. 

O to slavnostnější bylo toto setkání, když za přítomnosti 

Tišnovské televize převzala paní ředitelka z rukou Barbary 

Dobešové certifikát Férová škola. Naše škola opět prokázala, že si toto označení právem 

zaslouží. 

Díky krátkému videu (autor Mariana Plevová) se všichni zúčastnění mohli ujistit, že škola přes 

prázdniny skutečně nespala, ale děla se zde řada stavebních úprav a pečlivého úklidu. 

Zlatým hřebem pak bylo přivítání nových prvňáčků, které doprovodili cestou z jejich nové 

třídy i pro certifikáty na podium jejich patroni z 9. třídy. 

A nový školní rok může začít! 

                                                                                                                       Hana Šolcová 

Výroba triček v prvních ročnících  

Druhý den ve škole si prvňáčci vytvářeli společně se svými patrony z 9. třídy svá trička. Cílem 

byla adaptace dětí na nové školní prostředí, blíže poznat kamarády z vyšších ročníků a učit se 

společné práci a komunikaci mezi sebou. Děti využívaly prostory školy a venkovní učebnu. 

Trička se zdařila a prvňáčci jsou nepřehlédnutelní. 

 

https://www.zs-deblin.cz/zahajeni-skolniho-roku-2019-2020-2/
https://www.zs-deblin.cz/vyroba-tricek-v-prvnich-rocnicich/
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Bezpečně do školy 
Ve středu prvňáčkové vyrazili společně s deváťáky na procházku. Prošli okolí školy, zaměřili 

se na cestu k autobusové zastávce. Cílem byla bezpečná cesta do školy a ze školy. Děti byly 

upozorněny na nebezpečná a nepřehledná místa. Počasí 

nám přálo, a tak bylo možné tento den trávit více venku. 

Celá procházka byla zakončena svačinkou na školní zahradě:-

) 

 

                                                                  

Eva Bartesová                                                                            

Společné obědy 

Společný oběd dětí z prvních tříd a deváté třídy. Deváťáci pomáhali s aktivaci čipů. Moc děkujeme 
starším dětem za jejich trpělivost:-) 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

Eva Bartesová 

Návštěva hvězdárny a planetária v brně 3. a 4. třída 

Ve středu 9. října jeli třeťáčci společně se 

čtvrťáky do Hvězdárny a planetária Brno na 

výukový program Tajemství gravitace: Po 

stopách Alberta Einsteina. Nejen že se dozvěděli 

https://www.zs-deblin.cz/bezpecne-do-skoly/
https://www.zs-deblin.cz/spolecne-obedy/
https://www.zs-deblin.cz/navsteva-hvezdarny-a-planetaria-v-brne-3-a-4-trida/
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něco o obecné teorii relativity, o tom, jak funguje gravitace ve vesmíru a další spoustu 

zajímavostí, ale mohli si prohlédnout i planety a souhvězdí na noční obloze v tomto ročním 

období.  

Názory dětí:  

„Bylo to super, jen se mi trochu motala hlava.“ Zoinka 

„Moc se mi to líbilo, půjdeme na to ještě jednou i s rodinou.“ Anička 

„Už jsem to viděla, ale i tak to bylo prima.“ Rebeka 

„Byla to nuda.“ Ondra a Maty 

                                                                                                                            Kateřina Klímová 

Výstava na eko gymnáziu v Brně 
Na konci minulého školního roku spolupracovala 9. třída 

s Eko gymnáziem Brno na vzájemných projektech v rámci 

„KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, 

podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání 

v Jihomoravském kraji“. Žáci z Eko gymnázia nám pomohli s 

realizací naší vysněné zastávky a my jsme jejich školu 

navštívili na konci června. Společně jsme pokřtili novou galerii se závěsným systémem a měli 

tu čest vystavovat naše výtvarné práce ze ZŠ Deblín jako první. Vernisáž proběhla ve středu 

26. 6. 2019.                                                                                                   

Jana Jamborová 

Polámal se mraveneček – divadelní představení 

Ve středu 16. 10. zhlédly děti z prvního a 

druhého ročníku představení Polámal se 

mraveneček, které sehrály děti ze 3. třídy. 

Představení bylo plné kouzelných broučků z luk a 

hájů. Herci měli připravené zajímavé kostýmy a 

krásné kulisy. Prvňáčkové si mohli zazpívat a 

https://www.zs-deblin.cz/vystava-na-eko-gymnaziu-v-brne/
https://www.zs-deblin.cz/polamal-se-mravenecek-divadelni-predstaveni/
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také zatančit přímo na pasece s broučky. Starší děti pomocí dramatizace, zpěvu a tance učily 

malé kamarády, jak se chovat na louce, jak pečovat o hmyz a také poznávat jejich život.  

Eva Bartesová 

Hadi – vzájemné učení 7. třídy a 1. A 
Nevšední výuku zažily děti v 1.A. O životě hadů známých i méně známých přišly povídat 

žákyně 7. třídy Sára Weiglová a Viktorie Kratochvílová. Formou prezentace a zábavných 

aktivit děti motivovaly k častým dotazům a chuti se dozvědět o životě plazů, co nejvíce.                                                                     

Eva Bartesová 

Centra aktivit v 1. A 

Od října mají pravidelně děti v 1. A centra aktivit. V 

každé skupině pracují 3-4 děti na zadaných úkolech. 

Pořadí úkolů si děti vybírají a společně je plní. V centru 

Hry s písmeny děti skládají z písmen slova a krátké věty. 

Čtou první slova. Pracují s obrázkovými příběhy. V centru 

Hry s čísly děti řeší úlohy v okruhu čísel do deseti. 

Porovnávají větší, menší, rovná se. K počtu teček 

přiřazují počet, učí se správnému zápisu číslic. V ateliéru 

si děti vyrábí pavoučka do naší pavučiny. Centrum vědy 

je zaměřeno na povolání. Jaká znají, která jsou pro děti 

zajímavá, jaké profese vykonávají rodiče a čím by chtěly 

děti být. 

Eva Bartesová 

Zdroje: https://www.zs-deblin.cz/navsteva-hvezdarny-a-planetaria-v-brne-3-a-4-trida/ 

https://www.zs-deblin.cz/vystava-na-eko-gymnaziu-v-brne/ 

https://www.zs-deblin.cz/polamal-se-mravenecek-divadelni-predstaveni/ 

https://www.zs-deblin.cz/hadi-vzajemne-uceni-7-tridy-a-1-a/ 

https://www.zs-deblin.cz/centra-aktivit-v-1-a/ 

                             Žaneta Konvalinová a Sára Borovičková, 8. třída 

https://www.zs-deblin.cz/hadi-vzajemne-uceni-7-tridy-a-1-a/
https://www.zs-deblin.cz/centra-aktivit-v-1-a/
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Vtipy 
 
„Váš kluk se strefoval kamenem do mého vozu." 

„Strefil se?" 

„Naštěstí ne." 

„Tak to nebyl můj kluk, ten by se jistě strefil." 

 

Maminka jde s Pepíčkem poprvé do zoo. Od první chvíle, 

kdy tam vejdou, Pepíček nadšeně výská: "Jéé, opička, 

mamí, koukej, opička!" "Ticho, Pepíčku, to je teprve paní 

pokladní!" 

Chuck Norris dal kyklopovi ránu pěstí mezi oči. 

Kolik má vážit průměrně tchýně? Tři kila i s urnou. 

Kyslík a draslík si vyjdou na rande... Bylo to OK. 

Prsa jsou jasným důkazem, že se muži dokážou soustředit na dvě věci najednou.  

 

Prosí manželka muže o radu: "Jindřichu, co letos dáme babičce na Vánoce?" "No, to nejdražší, 

co máme." "Co tím myslíš?" "Děti na hlídání!" 

 

Na školním výletě přespává třída přes víkend v tělocvičně. Učitel v pátek večer rozmístí slečny 

na jeden konec a chlapce na druhý, uprostřed nakreslí čáru a říká: 

"Za každé překročení této čáry účtuji deset korun!" 

A z davu chlapců se někdo ozve: 

"Můžu si koupit permanentku?" 

 

 

 

        Jakub Dvořák a Jakub Müller, 8. třída 
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Vtipy 
Víte, co udělají Češi, když vyhrají MS ve fotbale?  Vypnou Playstation. 

   

Policista stopne auto za rychlost a říká: 
„Víte, pane řidiči, na vás tu čekám celý den!“ 
Řidič: 
„Taky jsem přijel, jak nejrychleji jsem mohl.“ 

 

Víte, proč se Velká čínská zeď řadí mezi sedm divů světa? Protože čínský výrobek, který by 
skutečně dlouho vydržel, je neuvěřitelná vzácnost. 

  

Jde pepíček po silnici a potká ropuchu. Ta ropuchu mu říká: „Když mi dáš pusu, něco 
dostaneš.“ Tak jí dal pusu a ptá se, co dostane. A ropucha odpoví: „EKSEM, EKSEM!“   

 

Slepý se ptá: "Dobrý den, kde máte prosím oční?" Sestřička odpoví: "V prvním patře máte to 

tam napsaný."  

 

Na autobusové zastávce se potkali po čase dva staří známí a jeden se zeptal: "Řekni mi něco 
o sobě? Jsi už ženatý?" "Ještě bohužel ne, nemůžu najít tu pravou!" "A na co sakra čekáš?" 
"Přece na autobus…  

 

Učitel k žákovi: "Kde leží Afrika ?" "Na mapě… 

 

Učitel se ptá: "Co to jsou pražené mandle?" Karlík na to: "To je nemoc z povolání u 
požárníků." 

  

Pan učitel v hodině fyziky se zeptá žáků: "Víte děti, jak pomocí vody získáme světlo?" A 
Pepíček vykřikne: "Stačí umýt okna pane učiteli!"  

 

Jak se říká blondýnce na vysoké škole ? … Návštěva. 

 

 

 

 

 

Jakub Dvořák, Jakub Müller, Adam Daněk, žáci 8. a 7. třídy 
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ČASOPIS SEDMOPOLIS PRO VÁS PŘIPRAVILI 

Redaktoři rubrik 

Novinky: Radim Mičánek      

Knižní a filmové recenze: Adriana Kosová, Apolena Hlaváčová, Michaela Müllerová, Kateřina 

Kočková 

Historie: Štěpán Pavlíček, Michal Chrasta, Šimon Čermák   

U nás doma: Adéla Zatloukalová, Eliška Žáková, Daniel Jandek, Miroslav Ventruba  

Language corner: Pavel Bartoš, Adam Pleva, Raphael Manders    

Trendy: Sára Weiglová, Martina Matoušková, Klára Nechmačová   

Hudba:  David Urban, Lukáš Vala, Kristýna Galiová, Kristýna Jarolímová   

Vychytávky na doma: Viktorie Kratochvílová, Martin Jež, Tomáš Halouzka, Miroslav Doležal 

Parlamenťácké okénko: Žaneta Konvalinová, Sára Borovičková    

Dotazníček: Kateřina Klusáková, Natálie Kučerová, Karolína Skořepová, Natálie Slaninová 

Ze života školy: Žaneta Konvalinová, Sára Borovičková     

Zábava: Adam Daněk, Jakub Dvořák, Jakub Müller      

 

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

Šéfredaktorky                                   Mgr. Kateřina Hortová, Mgr. Pavla Navrátilová 

V Deblíně 2019 
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