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ÚVODNÍČEK 

Milí čtenáři Sedmopolisu, 

 

vítáme Vás na nových stránkách našeho školního časopisu plného čtení na 

zimní čas, který nám nastal. Dny se zkrátily a je brzy tma, proto přijměte 

pozvání ke čtení našich vánočně zaměřených článků nad šálkem horkého čaje. 

My všichni Vám přejeme pohodový advent, příjemné prožití svátků vánočních 

v kruhu rodinném a dobrý vstup do nového roku. 

 

Vaši Sedmopolisáci 

 

 



 

 
 
 
 

 4  
  

  Sedmopolis         III – 2019/2020 
 

 

 

 

NOVINKY 

 

 

Kyberšikanu dětí zatím rodiče neberou vážně, může ale vést k sebevraždám. 

První mobil s ohebným displejem 

od Huawei je vyprodaný. 

Překupníci chtěji až 200 000,-. 

Pražští Post-It 

vydávají po deseti 

letech novou desku. 

Aktivita rozvětek 

Číny a Ruska v Česku 

se zvyšuje, 

upozornila BIS. 

Nespokojení farmáři 

blokují  traktory 

dopravu v Paříži. Žádají 

schůzku s prezidentem 

Macronem. 

Nejvýkonnějším 

smartphonem na světě je 

herní mobil od Asusu. 

Češi se zapojí do 

čínské vesmírné 

mise zkoumající 

závěrečné stadium 

hvězdné vývoje. 

NASA bude na 

Marsu pátrat po 

stopách dávného 

života. 

Vůz Dominica 

Toretta z filmu 

Rychle a zběsile je 

na prodej 

 

Rusové poprvé ukázali Američanům svou ,,naprostou nezranitelnost“ raketu 

Avangard. Prezident Vladimir Putin ji označuje za převratný vynález 

srovnatelný s prvním sputnikem z roku 1957. Okřídlená bojová část rakety 

dosahuje hyperzvukové rychlosti. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Storky z Erbecu 

 

autor: Miroslav Klepáček 

nakladatelství: Sursum 

rok vydání: 2001 

počet stran: 162 

 

Tato kniha má 80 různých příběhů, ale všechny jsou psané v hantecu Brněnské nářečí). Kniha 

je sestavená z povídek - „storek“, které se četly a vysílali na „Erbecu“. Více konkrétněji na 

pořadu Rádio Brno VALC. Je to kniha pro pobavení a každé slovo je napsáno v již 

zmiňovaném hantecu, proto je za každým příběhem slovníček. Ve slovníčku najdeme slova, 

kterým moc nejde porozumět. Uvedu příklad jednoho příběhu. Název zní: „Princezna 

s goldnovó hvězdó na řepě“. První věta tohoto příběhu: „kdysi vegetil na zámošu kingál se 

svó stařkó a ti měli jednoho šropa.“ Slovníček: goldnová - zlatá, šrop - dítě.       

 

 Zdroje: https://www.databazeknih.cz/knihy/storky-z-erbecu-284040 

 

 

              Adriana Kosová, 7. třída  
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Tajný život mazlíčků 2 
 

Žánr: animovaný/komedie/rodinný 

Délka: 86 min 

Země původu: USA 

Rok: 2019 

 

 Páníčkům od psů Maxe a  Duka se narodí dítě a protože svět je 

nebezpečný tak ho Max hlídá. Max z toho má stres a proto se pořád 

drbe a tak ho jeho páníčka vezme na farmu, aby se uklidnil. Max má svoji oblíbenou hračku 

včelku a protože si ji nemůže vzít na farmu dá ji na pohlídání fence Gidget. Na farmě Max 

potká psa Kohouta, který mu pomůže zbavit se stresu. Mezitím králík Snowball ze stejného 

domu ale jiného bytu, který si myslí, že je superhrdina, potká fenku Daisy, která mu řekne, že 

viděla tygra jménem Hu vězněného v cirkusu a tak ho šli vysvobodit. Gidget mezitím spadne 

včelka do kočičího bytu a tak se učí jak být kočkou. Včelku nakonec najde a stane se 

královnou koček. Snowball s Daisy mezitím vysvobodí Hua, ale nemají ho kam dát. Vedoucí 

cirkusu pošle své vlky,aby je našli. Hua sice našli ale Max,který se vrátil z farmy, Gidget s 

kočkami a morče Norman jim pomůžou Hua zachránit a zneškodnit vedoucího cirkusu jednou 

pro vždy. 

 

Zdroje: Vlastní 

https://www.kulturaboskovice.cz/kino/akce/tajny-zivot-mazlicku-2-12 

 

Apolena Hlaváčová, 7. třída 
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

11. 12. 1949 Číhošťský Zázrak 
Dne 11. 12. 1949 se uděl Číhošťský Zázrak. Při mši svaté během kázání místního faráře Josefa 

 Toufara se několikrát pohnul 1,5 m vysoký krucifix. 

 To mělo za následek zásah StB a následné mučení 

 faráře. Farář umřel po operaci zánětu pobřišnice dne 

25. 2. 1950. S farářem byl natočen film o 

tom že 

 kříž rozhoupal drátem. Číhošť po této 

události zmizel na několik let z map. 

V Číhošti je geografický střed ČR.  

6. 12. 1774 Vznik povinné školní docházky 
Dne 6. 12. 1774 Marie Terezie zavádí povinnou školní 

docházku do praxe ji uvedl říšský sněm roku 1869. 

 V Česku se docházka poprvé objevuje v 

Olešnickém knížectví roku 1683. Povinná 

 docházka se stahovala na všechny děti 

 od 6 do 9 let. 
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21. 12. 69 Vespasianus nastupuje na 

trůn 
Dne 21. 12. 69 Vespasiuanus nastupuje na trůn po tom 

 co zničil Vitella. Je známí tažením do  Británie a 

 Judeje, potom je známí daňovými reformami 

 a také je známí ambiciózními stavbami známé 

 je jeho koloseum v Římě. Založil Flaviovskou Dynastii. 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

jpgps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_%C4%8C%C

3%Adho%C5%A1ti.jpg/250px-Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_v_%C4%8C%C3%Adho%C5%A1ti. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%Adho%C5%A1%C5%A5sk%C3%BD_z%C3%A1zrak 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Vespasianus01_pushkin_edit.png/220px-

Vespasianus01_pushkin_edit.png 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%Adho%C5%A1%C5%A5sk%C3%BD_z%C3%A1zrak 

 

 

Štěpán Pavlíček, 7. třída 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Číhošťský_zázrak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Číhošťský_zázrak
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Vespasianus01_pushkin_edit.png/220px-Vespasianus01_pushkin_edit.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Vespasianus01_pushkin_edit.png/220px-Vespasianus01_pushkin_edit.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Vespasianus01_pushkin_edit.png/220px-Vespasianus01_pushkin_edit.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Číhošťský_zázrak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Číhošťský_zázrak
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LANGUAGE CORNER 

Christmas 
 

Christmas is a festival that is celebrated on December 25. Christmas is about birth of Jesus 

Christ, and almost the entire world celebrates it. People celebrate it by putting little lights on 

their houses and decorating a spruce.pine or fir tree  that the put into their livng rooms or 

somewhere in their house.  

Santa Claus brings presents to children who were behaving good on the christmas 

eve, and puts the presents below the christmas tree, and in the morning children can open 

them. Some presents are supposed to be delivered in stockings that people hang above their 

fireplace or at the edge of a bed. The Christmas diner in the UK is eaten in the afternoon on 

December 25. The dinner usually contains duck,turkey or 

goose with stuffing or gravy and the desserts can be 

christmas pudding or mince pie. People have Christmas 

crackers on the table as a decoration and when they 

open them there is a small gift joke and a paper hat. 

Some people go from door to door and sing christmas 

carols  or they just sing them on the street.  

 

 

 

 

 

 

Pavel Bartoš, 7. třída  

 



 

 
 
 
 

 10  
  

  Sedmopolis         III – 2019/2020 
 

 

 

 

TRENDY 

1. stupeň 
 

Na prvním stupni jsme potkali Ondru Valy, který měl na sobě šedou modrou 

mikinu, černé kalhoty a černo zelené papuče. 

 

 

2. stupeň 
 

Z druhého stupně jsme potkali Emu Kolegarovou a Zuzanu 

Mytyzkovou z 5. A. Měly na sobě růžové mikiny s džíny a stejné 

papuče. 

 

 

 

 

Učitelé 
Na chodbě jsme potkali paní učitelku Smolíkovou (ze 7.tř.). Měla na 

sobě černou dlouhou košili a černé kalhoty a ponožky 

 

Zdroje: vlastní                                                                                            Sára Weiglová, 7. třída 
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HUDBA 

Ava Max   
Její rodné jméno je Amanda Ava Koci. Narodila se 16. Února 1994 

v Milwaukeeve státě Wisconsin. Amanda je americká zpěvačka, její nejvíc 

sledovaná hudba je Sweet but Psycho. Ještě než šla na střední školu tak byla na 

několik pěveckých soutěží. Mezi její hudební vzory patří Whitney Huston, 

Mariah Carey a Madona. Poznáme ji podle toho, že má jednu stranu vlasů 

kratkou a druhou dlouhou. Její písně: Sweet but Psycho, So Am I, torn, Salt a 

mnoho dalších.               

 
 

 

 

 

 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ava_Max   
Kristýna Galiová, 8. třída                                                
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Karel Gott 
Karel Gott byl český zpěvák, malíř a herec, který se narodil 14. července 1939 

v Plzni a zemřel 2. října 2019 v Praze. Karel Gott měl 4 dcery, Charllote Ellu 

Gottovou, Nelly Sofii Gottovou, Lucii Kovaříkovou a Dominiku Gottovou. Karel 

Gott v letech 1965 – 2019 prodal přes 50 miliónů nosičů alb s jeho 

nahrávkami, což z něj udělalo nejúspěšnějšího českého interpreta. Během 

své kariéry vydal 293 sólových alb v Česku a zahraničí. Celkem Karel Gott 

nazpíval 978 písní a spolupracoval s mnoha známými umělci. Karel Gott zpíval česky, 

německy, anglicky, italsky a dokonce i rusky. V ocenění Zlatý slavík a později Český slavík 

získal Karel Gott 42 ocenění, dále 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou 

desku a opakovaně se objevoval 1. v příčkách hitparád a prodeje desek. Karel Gott také vydal 

několik knih, jako je Říkám to písní, ve které popisuje své kariérní začátky a pobyt v Las 

Vegas. Objevoval se i ve filmech a pohádkách. Objevil se třeba v pohádce Z pekla štěstí, 

Škoda lásky, Decibely lásky nebo v pohádce Draka bolí zub. Mezi nejznámější písně Karla 

Gotta patří Být stále mlád z roku 1999, Kávu si osladím z roku 1972, Lady Carneval z roku 

1968 nebo také třeba písnička s názvem Trezor z roku 1964. Jeho poslední píseň byl duet se 

svou dcerou Chartllote Ellou Gottovou s názvem Srdce nehasnou. 

Nejprodávanější album Karla Gotta bylo LP Karla Gotta v ruštině, u 

kterého bylo prodáno 4,5 miliónů nosičů. V Československu to bylo 

album Vánoce ve zlaté Praze s 1,5 milióny nosiči. Za svou kariéru 

také získal ocenění 5 zlatých rolniček, Zlatou jehlu Polydoru, dva 

Zlaté klíče festivalu Intervize nebo také Zlatou a Bronzovou Lyru v 

Bratislavě. Jeho rozsah hlasu byl tenor. 

Karel Gott byl náš nejznámější český interpret. 

 

 

 

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott 

Kristýna Jarolímová, 8. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Perníčky 
 

Těsto: 

co budeme potřebovat: 

50g  másla 

650g  hladká mouka 

6-7 lžic mléka 

250g  moučkový cukr 

4 ks žloutku 

150g  med 

2 lžičky perníkového koření 

2 lžičky jedlá soda 

 

Poleva: 

170g moučkového cukru 

1 bílek 

citronová šťáva pár kapek 

 

Na potření těsta: 

1 ks žloutek 

Postup: 

1)Do mísy dáme mouku, cukr, sodu, a perníkové koření. Vše promícháme, přidáme máslo, 

žloutky, med a mléko a vypracujeme těsto. Nemusí se dávat do lednice rozležet, můžeme 

hned vyválet na asi 0,5 cm tlustý plát a vykrajovat tvary.  

2)Pečeme na 170 °C asi 10 minut. Upečené perníčky hned potřeme žloutkem. Zdobíme 

bílkovou polevou podle své představivosti. 
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Balicí papír s ozdobnou vločkou 
 

 Balicí papír s vánočním motivem (můžete použít i vlastnoručně vyrobený balicí papír) 

 Nůžky 

 Lepidlo / izolepa 

 Bonbony Milka 

postup 

Balíček zabalte klasickým způsobem. Ze stejného balicího papíru si pak vystřihněte obdélník 

(tak velký, aby poměrově seděl k zabalenému dárku). Obdélník začněte skládat do 

harmoniky. Vznikne vám pruh, který přehnete na půl a přilepíte k sobě dvě strany, aby vznikl 

polokruh. To samé opakujete ještě jednou. Následně obě dvě části slepte k sobě, aby vznikl 

kulatý tvar. Nakonec ozdobnou vločku přilepte na balíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktorie Kratochvílová a Martin Jež, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

Druhé zasedání žákovského parlamentu se uskutečnilo 8. 11. 2019. Na začátku jsme si ještě 

dovysvětlili funkce, který každý má, protože v tom 

byl trochu zmatek. Ale nakonec se vše povedlo a 

žákovský parlament zase funguje na sto procent. 

Jako první věc jsme řešili, jak by měli vypadat 

krabice od bot. Letos jsme se rozhodli, aby každá 

třída naplnila společně jednu krabici. Dále jsme 

řešili setkání parlamenťáků v Brně. Toto setkání se 

uskuteční 27. 11. 2019. Na tomto setkání by se 

mělo sejít více škol a povídat si, jak se jim na škole 

parlament daří a sdělovat si různé informace týkající se parlamentu. Další téma na řešení 

byly obědy. Každý žák by měl to jídlo aspoň ochutnat, popřípadě sníst to, co mu chutná. Také 

jsme se bavili o bazárku. A bazárek se velmi povedl. 

 

 

 

 

Zdroje: vlastní 

 

                                         

                                                 Sára Borovičková a Žaneta Konvalinová, 8. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Adéla Kratochvílová (asistentka v 5. A) 
 

Čím jste chtěla být jako malá?    Jak se Vám spolupracuje s kolegy? 

Veterinářkou nebo učitelkou.    Skvěle, jsou moc milí a přátelští. 

Jaký je Váš oblíbený film?     Jak trávíte svůj volný čas? 

Mám ráda horory, např. Máma, Oni.    S dětmi nebo v lese. 

Máte domácího mazlíčka?     Co byste chtěla na škole změnit? 

Ano, mám 2 pejsky.      Asi akustiku v jídelně. 

Jak se Vám na škole líbí? 

Zatím moc. 

Máte nějaké koníčky? 

Ráda vyrábím z korálků a učím se šít. 

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

Učím se na klavír. 

Kdo Vás v životě nejvíce naučil? 

Moji rodiče. 

Líbí se Vám naše obec? 

Ano, hlavně zastávka :-D. 

Jaké místo byste ráda navštívila? 

Švýcarsko. 

 

Zdroj: https://www.zs-deblin.cz/o-skole/lide-a-kontakty/  

 



 

 
 
 
 

 17  
  

  Sedmopolis         III – 2019/2020 
 

 

 

 

 

Michaela Poláková (žákyně 2. třídy) 

 

Máš ve škole kamarády? Co si nejvíce přeješ k Vánocům? 

Ano, mám.       Živé koťátko. 

Co děláš o přestávkách?      Četla jsi někdy Sedmopolis? 

Jsem ve třídě nebo na chodbě.    Ano. 

Je gymnastika těžký sport?     Jaká rubrika tě nejvíce zaujala? 

Jak pro koho,ale pro mě ne.     Asi rubrika módy. 

Co Ti na gymnastice vadí? 

Nic, líbí se mi taková, jaká je. 

Máš sourozence? 

Ano, mám dvojče. 

Jaký máte vztah? 

Moc se nemusíme, ale mám jí ráda, je to ségra. 

Baví tě projektové dny ve škole? 

Ano. 

Který předmět tě nebaví? 

Matematika. 

Máš nějaký sen? 

Dostat se na gymnastické závody. 

 

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

Předmětové bloky ve výtvarné výchově 
V letošním školním roce jsou předmětové boky zaměřeny především na spolupráci, kooperaci a 

otevřenou komunikaci mezi ročníky. 

Prvním tématem čtvrtečních bloků byl Sv. 

Václav. Každý z žáků zpracovával jedno z 

pěti témat. Např. Svatý Václav se svou 

babičkou, svatou Ludmilou, která jej učila 

pokoře, zbožnosti a dalším ctnostem nebo 

téma o tom, jak Václavův bratr Boleslav 

vymýšlí plán, jak se svého nenáviděného 

bratra zbavit. Dohromady pak tyto kresby 

tvořily krátký komiks o Václavově životě. 

Druhý projektový den byl zaměřen na volbu povolání. Každá skupina představovala designové studio, 

v němž zpracovávali společně návrhy na kachle do kuchyní a koupelen. Nejprve se seznámili s 

historickou podobou kachlí a dlaždic a poté vytvářeli originální symetrický návrh na dekor kachlí. 

Třetí téma se zaměřovalo na planetu Zemi. Každá z pěti skupin dostala časový údaj (5, 50, 500, 5 000 a 

50 000 let), podle kterého měli vymyslet, jak bude planeta Země za tuto dobu vypadat. Vznikly 

vskutku originální podoby naší planety. Někteří ze žáků si představovali postupný zánik planety, jiní to 

viděli optimističtěji ve znovuzalesňování a v čistému ovzduší. 

 

                                                                                               Jana Jamborová 
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5. B v Moravské galerii v Brně 
Dne 21. listopadu jsme se vydali do Moravské galerie v Brně, 

konkrétně do Pražákova paláce, na edukační program Dobrodružné 

umění: Chyťte zloděje v rámci výuky výtvarné výchovy. V Moravské 

galerii se totiž stala loupež a žáci měli společně s detektivem 

Matějem vypátrat, který ze tří podezřelých zvířecích lupičů obraz 

ukradl. Seznámili se přitom s obrazy Jana Zrzavého, Toyen a díly 

moderního umění, sklouzli se na skluzavce, a tak si užili odměnu z 

dobře vykonané detektivní práce. Na závěr si každý žák z programu 

odnesl pracovní list s půvabnými ilustracemi Venduly Chalánkové. 

MG děkujeme, určitě jsme u Vás nebyli naposled! 

Vaše 5. B, třídní paní učitelka a paní asistentka 

 

                                                                                             Kateřina Hortová 

Sametová revoluce muzeum 

města Tišnova 4. třída 
V rámci projektových dnů k 30. výročí státního svátku 17. 

listopadu jsme se se čtvrtou třídou vydali do Muzea města 

Tišnova na výstavu fotografií Dany Kyndrové nazvaných 

Sametová revoluce. Cestou do muzea jsme si prohlédli 

nově zrekonstruovaný park a farskou zahradu v Tišnově. 

Kromě zmíněných fotografií pro nás byl v muzeu připraven 

ještě doprovodný program k tématu pod vedení paní Blanky Křížové. Prohlédli jsme si zajímavé 

fotografie, přečetli autentické vzpomínky pamětníků a vytvořili koláže z fotografií, textů a karikatur té 

doby, které jsme si odvezli do školy. 

 

                                                                                             Kateřina Klímová 
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ZÁBAVA 

 Říká blondýnka druhé: "Tak co? Udělala jsi autoškolu?" "Ne" odpovídá druhá." "Jak to?" ptá 

se první. "Protože, když jsem jela ke kruháku, byla tam značka 40, tak jsem ho 40x objela." 

"A nepřepočítala ses?" 

Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je 

přístupný až od osmnácti. 

Jak si blondýna mohla zlomit nohu při hrabaní listí? Spadla ze stromu. 

Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi vysvědčení. Tatínek povídá: "Tak hrozné vysvědčení 

jsem ještě neviděl!" A Pepíček povídá: "Já také ne, ale včera jsem to našel ve tvých věcech..." 

Na policejní stanici zvoní telefon. Po zvednutí se z něj ozve: "Okamžitě přijeďte, právě jsem 

ho zabila." "Koho?" "Králíka." "Osobo nežertujte, tohle je tísňová linka! A kdo vůbec volá?"  
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