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ÚVODNÍČEK 

Vítáme Vás u čtení nového čísla Sedmopolisu, leden a únor se přihlásili o vládu 
a venku vládne bezčasí, proto přijměte naše pozvání ke čtení našeho nového 
čísla školního časopisu, který obsahuje dvojitou porci článků. Nechte se zlákat 
vyprávěním o svatém Valentýnovi, recenzemi knížek nebo zcela novou rubrikou 
ze světa elektronických novinek. Nenechte si ujít články, které pro vás vytvořili 
sedmáci, osmáci se chopili korektury a formátování. Jak jim to šlo? Můžete se 
přesvědčit sami. 
 

Vaši Sedmopolisáci 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Angry Birds ve filmu 2 

žánr: animovaný/dobrodružný/akční/komedie/rodinný 

země původu: USA 

rok: 2019 

délka: 97 min 

 

Ptáci s prasaty spolu válčí, ale to se změní. Na ptačí i prasečí ostrov létají divné zmrzlé koule. 

Prasata zjistí, že divné koule pochází z orlího ostrova a tak přiletí na ptačí ostrov žádat o 

pomoc a vytvořit tým, který by jel na ostrov a zničil zbraň, která vytváří ledové koule. Jejich 

tým se skládá z ptáků Ruďáka, Žluťase, jeho sestry Stříbrnky, Bombase, orla Vazouna a prasat 

Leonarda, Courtney a Garryho. Stříbrnka s Garrym jsou vědci, Bombas umí vybouchnout, 

Žluťas je velmi rychlý, Ruďák s Leonardem jsou kapitáni týmu a Courtney je Leonardova 

asistentka. Ruďák má se Stříbrnkou hrozný problém, protože když se Ruďák snaží vymyslet 

plán,Stříbrnka v něm hledá chyby a opravuje ho. Nakonec se jim podaří dostat se na ostrov a 

zničit ledovou zbraň a Ruďák už nepracuje sám za sebe jako dřív, ale naučil se pracovat za 

tým. 
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Past na rodiče 
 

 

Žánr: komedie/rodinný/romantický/drama  

      

Délka: 127 min 

Země původu: US 

Rok: 1998 

 

Film začíná tím, že Annie a Hallie, které se neznají, jedou 

na dívčí tábor, na kterém se dozví, že jsou dvojčata. 

Hallie a Annie se domluví, že si vymění role, aby Annie 

poznala svého tatínka a Hallie maminku a také se 

domluví, že se je pokusí dát znovu dohromady. Když Annie přijede domů za tátou, tak zjistí, 

že má přítelkyni, ale i tak se snaží pokračovat ve svém plánu. Jednoho dne se ony a jejich 

rodiče potkají v hotelu a tam se jejich rodiče dozví, že si prohodili dcery. Když odjíždí z 

hotelu, jejich rodiče nedokáží poznat která z nich je Hallie a která Annie a tak nemohou 

odjet. Hallie a Annie jim zařídí romantickou plavbu na lodi kde se poznali. Jejich rodiče se 

tam ale domlouvají, jak to udělají s Hallie a Annie. Hallie s jejím tátou je pozvou na rodinný 

výlet, ale máma s nimi nakonec nejede. Na výletě se jim podaří zbavit se přítelkyně jejich 

táty. Annie s mámou potom odletí domů. Hallie i tátovi je smutno a tak letí za nimi a 

zůstanou spolu jako rodina. 

 

 

 

 

 

Zdroje: https://img.csfd.cz/files/images/film/photos/000/435/435841_316f7b.jpg 

 

 

Apolena Hlaváčová, 7. třída 

 

https://img.csfd.cz/files/images/film/photos/000/435/435841_316f7b.jpg
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Lassie se vrací 
 

Autor: Eric Knight 

nakladatelství: Holt McDougal 

rok vydání: 1940 

počet stran: 180 

 

Lassie je dlouhosrstá kolie, která vyrůstá v rodině Sama 

Caraclougha a je miláčkem jeho dvanáctiletého syna Joea, na 

kterého čeká každý den před školou. Caracloughovi jsou ale 

velmi chudí a proto jsou donuceni Lassie prodat bohatému vévodovi z Rudlingu. Lassie mu 

však neustále utíká a tak ji vévoda odveze na své panství na severu Skotska. Lassie však uteče 

i nyní a vydává se na dlouhou cestu domů plnou nebezpečí. Nakonec se jí podaří dostat se 

domů a vévoda jim Lassie navrátí s tím, že by mu stejně neustále utíkala. 

 

Zdroje: https://aukro.cz/eric-knight-lassie-se-vraci-ilustrace-jiri-krasl-6940303768 

 

 

 

 

 

 

Adriana Kosová, 7. třída 
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U starého hřbitova 43 - Smrt ti sluší 
 

autorka: Kate Klise 

nakladatelství: Albatros 

rok vydání: 2012 

počet stran: 160 

 

Slavný spisovatel Ignác B. Protiva se po velmi úspěšné knize o Krotiteli 

duchů rozhodne ubytovat v domě U Starého hřbitova 43. Pronajímatelka, ale Ignácovi neuvede, že 

v domě nebude sám, ale že bude mít spolubydlící. Jedenáctiletého Seymoura a jeho kočku Slídilku. 

V tomto domě dříve bydlela rodina Doufalova, která tady (U Starého hřbitova 43) zkoumala 

paranormální jevy. Poté se ale rodiče rozhodli odjet, protože se v tomto domě stalo příliš 

strašidelných situacích a už s tím nechtěli mít nic společného. Ale jejich syna zde ponechali. Ignác B. 

Protiva zjistil, že v tomto domě není jen Seymour a kočka, ale že tu přebývá i duch zemřelé 

neúspěšné spisovatelky Olívie, její knihy nebyly nikdy vydané. Před svojí smrtí se Olívie zapřisáhla, že 

v domě zůstane, dokud se minimálně jedna její kniha nevydá. Proto v tomto domě přebývá, a když si 

někdo tento dům zakoupí, tak se ho snaží vyplašit. Ale v panu Ignáci Olívie viděla naději, že za jeho 

pomoci vydá svoji knihu. Ignác si místo psaní knihy začne pomocí psaníček dopisovat s Olívií a zamilují 

se do sebe. Kniha končí tím, že se Ignác stane součást rodiny. Ignác Protiva, Olívie a Seymour napsali 

společně první tři kapitoly příběhu, kterému dali název Dům č. 43 v ulici U Starého hřbitova. Ignác a 

Olívie psali a vymýšleli text a Seymour kreslil obrázky. 

 

Zdroje: https://www.albatrosmedia.cz/tituly/10188716/smrt-ti-slusi-u-stareho-hrbitova-43/                                                           

 

Adriana Kosová, 7. třída 
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U NÁS DOMA 

Schlumbergera neboli vánoční kaktus 
 

Určitě vám z Vánoc zbyl vánoční kaktus, teď vám 

poradím jak se o něj starat. Vánoční kaktus se mu říká, 

protože kvete o Vánocích nebo později v zimě. Má 

zvláštní stonky, které vypadají jako listy. Kvete velkými 

různě barevnými květy. Pochází z Brazílie, kde roste v 

deštných lesích, takže má rád vlhčí vzduch. Naopak 

zalévaní potřeba méně, protože by mu mohli uhnít 

kořínky. Na kvetení je lepší ho dát do chladnějších 

místností jinak by mu mohla opadat poupata. 

Axolotl mexický 
Axolotl je obojživelník, který žije ve vodě. Je na něj 

potřeba zhruba 50 litrové akvárium s teplotou vody 

14 až 20 stupňů. Živí se dravě, takže jeho potrava se 

bude skládat z malých rybek, nitěnek, kousků masa 

nebo plžů. Může se dožít až 20 let a vyrůst do 

velikosti 25 až 35 cm. 

Ve volné přírodě má většinou hnědou barvu a doma se nejčastěji chová v bílé podobě. 

Axolotla nechovejte v akvárku s rybičkami, mohli by si vzájemně ublížit. 

Zdroje: https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/jak-pestovat-vanocni-kaktus 

Adéla Zatloukalová a Eliška Žáková, 7. třída 

https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/jak-pestovat-vanocni-kaktus
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

18. 2. 1126 Bitva u Chlumce 
Bitva u Chlumce se odehrála 18. 2. 1126. Stálo tam  

unavené, překvapené a malé vojsko Ňěmeckého krále 

Lothara III. A Oty II. Olomouckého. Proti připravenému 

vojsku českého knížete Soběslava I. Většina německého 

vojska se rozprchla, Ota II. Olomoucký zahynul a král Lothar 

III. byl zajat. Na straně Němců zahynulo až 500 vojáků. 

 

29. 2. 888 Odo Pařížský povýšen na 

krále 
Dne 29. 2. 888 byl Odo Pařížský korunován západofranským 

králem v Sv. Corneille v Compiegne arcibiskupem Walterem ze 

Sens. Odo byl korunován i díky tomu, že úspěšně odolával 

Vikingům při obléhání Paříže. Po tom co byl korunován na krále 

porazil Vikingy v bitvě u Montfaucon. Brzy na to se zapletl do 

bojů s Karlem Prosťáčkem, který měl nárok na franský trůn. 

Nakonec byl Odo přinucen dát mu území severně od řeky Sieny. 

Odo umřel rok na to a Karel se stal králem až do roku 922 tento 

rok byl na trůn dosazen mladší bratr Ody Robert, který roku  923 

zahynul v bitvě po něm nastoupil Hugo Kapet. 

 

19. 2. 1942 Nálet na Darwin 
Dne 19. 2. 1942 se uskutečnil nálet na Darwin. 

Proti sobě tam stáli Japonsko proti USA z 

Austrálií. V Darwinu byla spojenecká základna 

pro Tichomoří, po náletu se ale spojenci 

přemístili do Brisbane, Fremantlu a několika 

menších přístavů. Při náletu bylo zničeno 

přístavní zařízení, 10 lodí, 23 letadel. Také 

zemřelo 251 lidí. Na straně Japonců byly zničeny 4 letadla. 

Štěpán Pavlíček, 7. třída 
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NOVINKY ZE SVĚTA ELEKTRONIKY 

Chytré kartáčky 
Společnost Colgate představila první chytrý kartáček, který má na hlavici pod štětinami 

zabudované optické senzory. 

 Ty dovedou v ústech identifikovat hromadění zubního kamene, povlaku či jiných 

nežádoucích prvků. Kartáček následně uživateli poradí, jak se při komplexním čištění všech 

těchto problémů zbavit. 

 

Podložka YogiFi 
Velký rozruch na výstavišti způsobila také chytrá podložka YogiFi, která dovede díky 

zabudovaným senzorům sledovat aktivity uživatele a zároveň mu i vynadat, pokud cvičí 

špatně. Ve výbavě nechybí kromě zabudovaného mikrofonu ani projektor či osvěžovač 

vzduchu. 

 

ZDROJ: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/clanek/ces-2020-chytra-

elektronika-dobyva-nova-odvetvi-40309072 

David Walsberger, 7. třída 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/clanek/ces-2020-chytra-elektronika-dobyva-nova-odvetvi-40309072
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/clanek/ces-2020-chytra-elektronika-dobyva-nova-odvetvi-40309072
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LANGUAGE CORNER 

Valentine‘s Day 
 

Valentine’s Day also sometimes called 

Feast Of Saint Valentine is celebrated on 

February 14.  

People around the world celebrate it by 

giving chocolates,flowers and other gifts 

to the people they love or like. 

The day is named after Saint Valentine 

and a popular belief is that he was a priest from Rome during the third century. 

The first Valentine’s day was in year 496 and originated from a Roman festival called 

Lupercalia. 

At the end of the 5th century, Pope Gelasius I replaced Lupercalia with St. Valentine’s Day. 

The day became associated with love and romace in the middle ages. 
Younger people in most countries give valentines cards to someone they 
love and married people oftek take their husbands/wives to diner to a 
restaurant. 
     
      
Did you know that every year, more than 36 million heart shaped boxes 
of chocolates are sold across the country or that teachers receive the 
most Valentine’s Day cards, followed by kids, mothers, wives and 
girlfriends or that the most given flower on the Valentine’s day is a red 
rose? 
 

 
 
 

Pavel Bartoš, 7. třída 
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TRENDY 

1. stupeň 
 

Na prvním stupni nás zaujala Nelinka, která měla na sobě růžové šaty 

s černými puntíky a k tomu černé punčochy. Velice jí to slušelo. 

 

 

2. stupeň  

Na druhém stupni jsme vyfotily Naty 

Kučerovou, která měla na sobě bílé triko s 

potiskem a modré džíny. Tato kombinace jí 

slušela. 

 

 

 

Učitelé 
Na chodbě jsme oslovily paní učitelku Kratochvílovou, která 

měla na sobě černé triko, které doplnila o hnědý svetřík a k 

tomu světle modré džíny. Cely autfit vypadal velice dobře. 

Zdroje: vlastní                                                                                                   
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1. stupeň 
Na prvním stupni se nám líbila Natálka z 5b. Měla na 

sobě růžovou mikinu s černými nápisy. 

 

 

 

 

2. stupeň  
Na 2. stupni nás zaujala Viktorie 

Kratochvílová ze 7. třídy se svým modrým tričkem AZ kvíz junior a k 

tomu měla modré rifle. 

 

 

 

Učitelé 
Dále se nám líbila paní učitelka Pavla Navrátilová, která 

na sobě měla šedé rifle k tomu černý svetr pod svetrem 

hvězdičkové tričko a jako doplněk měla šátek. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: vlastní                                                            Sára Weiglová a Marťa Matoušková, 7. třída 
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  HUDBA 

Renne Dang 
 

Renne se narodil 25.2. 1995. Je to český rapper, 

držitel 2. zlatých desek, je člen Blackwoodu. Na 

hudební scéně je od roku 2009, v roce 2015 vydal 

s Viktorem Sheenem společné album. 

Jeho díla: Kytky z pumpy, O trochu líp, Řetězy, čas 

na změnu, Najednou, Bída, Schody, Smích a pláč. 

 

Lukáš Vala, 7. třída 

Atmo music 
Atmo music je hudební skupina a vznikla v roce 

2012. Skládala se původně ze dvou členů:  rapper a 

textař Kryštof Peuker a hudební producent Ondřej 

Turták. Oba původní členové kapely pocházejí z 

Liberce a tvorba vychází z rappu, ale je daná i mezi 

melodické písně, které mají zpívaný refrén.  Jedná 

se o kapelu, která má 12 singlů, 2 desky, 80 mil. 

Zhlédnutí na YouTube a přes 135 tis. Odběratelů. 

Jejich díla: Valerie, Ráno a Andělé. Singl Andělé se 

dokonce stal na krátkou dobu druhým nejhranějším 

singlem v Česku. Dne 20. 5. 2016 vyšlo jejich 2. 

album s názvem Sen. Na konci roku 2017 se rozhodli 

skončit s kapelou. V srpnu 2019 se zase dali zpět. 

Ted plánují jezdit po České republice a udělat fanoušky štastnými. 

 

Zdroje: 

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

 

Kristýna Galiová, 8. třída 

https://cs.wikipedia.org/wiki/ATMO_music
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AVICII 
Tim Bergling, uměleckým jménem znám jako Avicii. Narodil se 8. září 1989 ve Švédsku, umírá 

20. dubna 2018. Byl švédský DJ, remixer, a hudební producent. Jeho písnička Seek Bromance, 

se držela v žebříčcích Top 20 v mnoha zemích. V roce 2011 vydal písničku Levels, která 

okamžitě obsáhla žebříčky Top 10. Téhož roku se také umístil na 6. místě žebříčku Top 100 DJ 

Něco o jeho životě a kariéře V hudebním světě se objevil roku 2008, bylo mu 18 let v roce 

2010 začal spolupracovat se švédským DJ Johanem Pählbäckem a vydal písničku Don’t Hold 

Back. Krom toho začal spolupracovat se světoznámým DJ jako je Tiësto a Sebactian Ingrosso. 

V roce 2011 vydal společně s Davidem Guettou songu Sunshine. V též době vydal skladbu 

Levels, která se dočkala hned několik verzí a vynesla jej na vrchol jeho kariéry. 14. září 2013 

Avicii vydal své první album s názvem True s přední skladbou Wake Me Up.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

David Urban, 7. třída 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Avicii
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

 Karnevalová škraboška 
                                                                                                                                 

Co budeme potřebovat:                                                       Šablona: 

Tvrdý papír 

Tužku 

Nůžky 

Špejle 

Samolepící pásku 

Vodové barvy nebo fixy 

Lepidlo 

Na dozdobení například: samolepky, kousky látky, barevná peříčka 

 

Postup: 

1. Vytiskněte si šablonu, vystřihněte ji a obkreslete na tvrdý papír (můžete použít i barevný 

papíry). Obkreslenou škrabošku vystřihněte a ozdobte podle vlastní fantazie. 

 

2. Hotovou škrabošku přilepte ke špejli pomocí samolepicí pásky. Špejli si předtím natřete na 

požadovanou barvu (fixou nebo vodovkou). 

 

3. Pokud chcete jiný tvar škrabošky, použijte základní škrabošku, kterou si upravíte do 

požadovaného tvaru. 

 

 

Viky Kratochvílová a Martin Jež, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

První letošní setkání školního parlamentu se uskutečnilo 17. ledna 2020. Na tomto setkání 

jsme navazovali na schůzku s panem starostou, která proběhla 13. ledna 2020. Asi největším 

tématem bylo zabezpečení školního hřiště před vandalismem. V řešení je tedy instalace 

bezpečnostních kamer. Dále jsme na setkání parlamentu řešili další tématické dny . 

V nejbližší době se můžete těšit na den HER, který proběhne 14. února 2020. Jak již název 

tematického dne napovídá, na programu budou nejrůznější deskové hry a soutěže. Další 

parlamenťácké zasedání bude 14. února 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žaneta Konvalinová, Sára Borovičková, 8. třída  
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DOTAZNÍČEK 

Viktorie Kratochvílová (7. třída) 
 

Co děláš ve volném čase?                                                         Umíš lyžovat?                                                                                                          

Chodím na skaut a do kroužků.                                                Ne. 

 

Jaký je tvůj sen?                                                                         Kupuješ rodině dárky? 

Žádný asi nemám.                                                                      Spíš vyrábím. 

 

Co jsi dostala k Vánocům?                                                      Jaký předmět tě nejvíce baví? 

Nootebook.                                                                                Tvořivé psaní (povinně volitelný  

                                                                                                                                   předmět)             

Jíš na Štědrý den kapra?                                                          Který tě naopak nebaví? 

Většinou ho jen ochutnám, ale jinak jím řízek.                     Čeština. 

 

Čteš Sedmopolis?                                                                    Chodíte na půlnoční?               

Jen svoji rubriku a občas dotazníček.                                   Ne. 

 

Jaký je tvůj oblíbený vánoční film? 

Grinch. 

 

Jezdíte na hory? 

Ne.                                                           
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Michaela Nečasová (asistentka v 8. třídě) 
 

Dáváte si novoroční předsevzetí?                                      

Raději ne, abych nebyla zklamaná, když ho nedodržím.  

Jaký předmět Vás bavil na základní škole a proč? 

Výtvarka a tělocvik (kromě běhání 12-ti minutovky). Později 

pak i chemie a přírodopis. 

Máte nějakou oblíbenou hlášku z filmu? 

Mám ráda spoustu hlášek z českých filmů, ale některé se zde 

nedají citovat.  Tak snad jedna z pohádky: “Máchale spadlo 

ti to, asi vítr…“ 

Setkáváte se ještě se svými spolužáky ze základní školy? 

Pravidelně ne, občas někoho potkám, když jedu na návštěvu k rodičům. Sraz jsme měli zatím 

jen jednou. 

Máte nějaké oblíbené místo, kam se rád/ráda vracíte? 

 Na hory a do lesů.  

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo z naší školní jídelny? 

Tak to zatím ještě nevím, ještě jsem neměla nic dvakrát. Jsem tu krátko. 

 Máte doma zvířata? 

Kočku a koně – ten je ustájen na Kalech. 

Jaká je Vaše oblíbená kniha?  

Mám ráda například knihy Dana Browna, nebo Wilbura Smitha, ale v poslení době čtu spíše 

knihy se svými dětmi. A docela mě i baví, třeba Hraničářův učeň a Bratrstvo .   
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Adam Daněk (žák 7. třídy) 
 

Umíš lyžovat?        Který předmět tě nebaví? 

Ano, umím.        Němčina 

Děláš nějaký sport?       Který tě naopak baví  

Hraji fotbal.        Tělocvik 

Je těžký? 

Podle mě ne. 

Jezdíš na snowboardu nebo na lyžích? 

Na lyžích. 

Co bys na škole změnil? 

Chtěl bych, aby se mohli používat 

mobily. 

Baví tě akce, co pořádá škola? 

Moc ne.  

Co děláš ve volném čase? 

Chodím ven s kamarády. 

Máš nějaký sen? 

Asi aby se mi splnili všechny přání. 

Bylo pro tebe těžké zapadnout do nové třídy? 

Moc ne 

Natálie Kučerová, 7. třída   
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Kateřina Klímová (třídní učitelka 4. třídy) 
 

Čím jste chtěla být jako dítě?       Hrajete na hudební nástroj?                       

Vyšetřovatelkou vražd.      No, trochu na klavír a flétnu.  

Vaše oblíbené jídlo?      Líbí se Vám naše obec? 

Asi všechna – jím moc ráda.        Je docela v kopci, nachodíte se. 

Jak dlouho pracujete na naší škole? 

Ufff, už dlouho, asi už patřím mezi služebně nejstarší.  

Jaké je vaše oblíbené číslo? 

7 přece. 

Jakou knihu čtete? 

Teď jsem dočetla od Patrika Hartla Malý pražský erotikon a 

chystám se na Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové. 

Jaký předmět vás nejvíce bavil na základní škole? 

No přece tělocvik. 

Setkáváte se se svými spolužáky? 

No, spíš příležitostně. Zvláštní je, že nejvíc s těmi ze základní školy, z gymnázia a vysoké se 

nevídáme téměř vůbec. 
Jaká je vaše oblíbená postavička z pohádky? 

Asi vlk z pohádky „Jen počkej, zajíci!“ vždycky se tolik snaží a nikdy to nedopadne. 

 

 

Kateřina Klusáková, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě 
Žáci prvních tříd zhlédli v MŠ Krteček představení 

Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě. 

Představení hravou formou připomíná, co se tenkrát 

v Betlémě stalo. Herecké obsazení bylo mimořádné, 

neboť Marii, Josefa, pastýře, Kašpara, Melichara i 

Baltazara hrály sami děti. Autor hry Ivan Urbánek 

doprovázel představení na známé i méně známé 

hudební nástroje. Nechyběly tradiční koledy – Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, My 

tři králové, Pásli ovce Valaši a Ondráši, Matouši. Při následujícím hodnocení tohoto 

představení děti obdivovaly, jak jeden člověk může hrát na tolik hudebních nástrojů. Velice 

je bavilo být na chvíli herci. Třem králům se zamlouvaly truhlice s dary. Andílkovi doporučují, 

aby tak nepoletoval, nebude pak popletený:-) 

                                                                                                                 Eva Bartesová 

Vzájemné učení mateřských škol a prvních tříd 
Na konci listopadu navštívily Mateřské školy 

z Maršova, Svatoslavi, a z Deblína první třídy. 

Prvňáčkové připravili pro své malé kamarády 

centra aktivit. Centrum práce s interaktivní 

tabulí dětem nabídlo navlékání korálků, 

procházení bludišti, porovnávání větších a 

menších obrázků, dokončování teček berušce a 

mnohé jiné hravé formy. Centrum her s čísly 

https://www.zs-deblin.cz/slyste-slyste-aneb-co-se-stalo-v-betleme/
https://www.zs-deblin.cz/vzajemne-uceni-materskych-skol-a-prvnich-trid/
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mělo v nabídce prostorové dovednosti s kostkami, řešení obrázkových hádanek. V centru  

vědy si děti prošly hrou lidské tělo a proputovaly tělem jako svačinka. Centrum ateliéru bylo 

ve velké oblibě nabízelo prostor, kde děti malovaly obrázky podle vlastní fantazie. Hry s 

písmeny byly zastoupeny pěnovými písmeny a písmenkovým pexesem. Prvňáčkové byli 

mimořádnými a pečlivými učiteli a učitelkami. S velkou trpělivostí se věnovali všem malým 

hostům. 

Eva Bartesová 

Umělci ze školní družiny 

Rádi bychom se s Vámi podělili, co všechno se nám ve školní 

družině od září urodilo. Děti proplovají mezi ostrovy na cestě 

za dobrodružstvím. Už mají za sebou ostrov Dopravní, Přírodní 

a pomalu opouštíme ostrov Vánoční. Všichni se chystáme na 

mezipřistání na ostrově Prázdninovém. Přejeme všem šťastné, 

veselé a pohodové svátky vánoční. Paní učitelky ze školní družiny. 

                                                                     Hana Šolcová 

Ohlédnutí za Vánocemi 
V prosinci jsme si příchod Vánoc užili. Díky ochotě paní školnice, 

která poskytla vhodný „materiál“ a díky kreativitě žáků 7. třídy 

vznikl vánoční fotokoutek. Během posledního školního dne v roce 

2019 se ve fotokoutku vystřídaly všechny třídy. Vzniklo mnoho 

povedených fotek. Zde je jen malá „ochutnávka“ 🙂 Pokud 

budete mít zájem, fotky jsou k dispozici u paní učitelky Jahorné. 

Jana Jahorná 

 

https://www.zs-deblin.cz/umelci-ze-skolni-druziny/
https://www.zs-deblin.cz/ohlednuti-za-vanocemi/
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VÁNOCE V 1. B 
 

Předvánoční čas v naší třídě byl velmi činorodý. Děti 

si vyráběly dárky pro své nejbližší, zdobily 

stromeček, vyzkoušely si navlékání skleněných 

korálků a připravily malé divadelní představení pro 

své spolužáky a děti z MŠ. Za svoji práci byly  

odměněni 1. místem v kategorii „Nejhezčí třída na 

1. stupni“. K tomuto ocenění přispěla také svým 

dílem p.uč. Renata Benčíková a její lištičky (tedy děti ze školní družiny). Děkujeme 

Velké poděkování  patří našim velkým patronům z 9. třídy, kteří naše divadelní představení 

ocenili velkým potleskem, připravili si pro nás hudební vystoupení s vlastní koledou a na 

závěr si pro každého malého kamaráda přichystali dárek. Díky. A nejkrásnější zážitek? Snad 

ten, že jsme na tři dny mohly přivítat v naší třídě několik dětí z 1. A, které s námi tvořily, hrály 

divadlo a také se trochu učily. A jak nám spolu bude příští rok? Osud nám při pouštění 

lodiček předpověděl, že i příští rok budeme velcí kamarádi, kteří si vždy pomáhají.  

Krásné vánoční svátky přeje Monika Semerádová, Alena Jůzová a děti z 1. B. 

Monika Semerádová 

Adaptační skupinky pro předškoláky pohyb nás baví 
Ve středu 8. 1. 2020 se v tělocvičně poprvé sešli budoucí 

prvňáčci, naši malí předškoláčci. A protože XXXII. letní 

olympiáda v Tokiu je už za dveřmi, prohlédli si a poskládali 

olympijskou vlajku, poslechli olympijskou hymnu a 

vyzkoušeli různé olympijské disciplíny jako skok do výšky, 

gymnastiku na kruzích, přeskok přes bednu a další. V 

galerii se můžete přesvědčit, jak se jim dařilo. 

                                                                                                                              Kateřina Klímová 

https://www.zs-deblin.cz/vanoce-v-1-b/
https://www.zs-deblin.cz/adaptacni-skupinky-pro-predskolaky-pohyb-nas-bavi/
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LVK Karlov pod pradědem – 10. 1. 2020 
                                              Pátek je naším posledním „lyžovacím“ 

dnem. Dnes přes noc pěkně mrzlo, takže sjezdovky byly bezvadně 

připravené. Dopoledne jsme zahájili karnevalem na lyžích, 

odpoledne jsme si užívali prima lyžovačku. Večer proběhlo 

vyhlášení nejlépe uklizeného pokoje, nejlepšího karnevalového 

kostýmu a největších pokroků v lyžařských a snowboardových 

dovednostech. 

 

 

 

 Radka Novotná 

 

Žaneta Konvalinová, Sára Borovičková 8. třída 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zs-deblin.cz/lvk-karlov-pod-pradedem-10-1-2020/
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PRÁCE ŽÁKŮ 

Ahoj, 

jsme žáci 5. B a rozšířili jsme náš třídní projekt o projekt s názvem Pomáháme Austrálii. 

Jak už asi víte, v Austrálii jsou velké požáry. Během těchto požárů zemřelo už přes milion 

zvířat. Celá třída jsme již zhlédla mnoho zpráv, novinových článků, videí, a také se tímto 

tématem bezmála měsíc zabýváme v hodinách NS. Pokud byste i vy chtěli pomoci, tak ve 

vestibulu školy najdete námi vytvořený plakát a kasičku, do které můžete přispět, a to až do 

11. února! 

Vybrané peníze pošleme na účet veřejné sbírky ,,Pomáháme jim přežít“, který zřídila ZOO 

Praha.  

Všem, kteří již přispěli nebo se chystají přispět, velmi děkujeme, 

Vaše 5. B  

pozn.: vlastní text žáků 

 

Kateřina Hortová 
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ZÁBAVA 
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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?" 

"Králíková." 

"Hoši, nemůžete do toho granátu řezat. Vždyť vám vybouchne!" "Nevadí, pane poručíku. My 

máme ještě jeden." 

Letí dva policajti ve vrtulníku a jeden povídá druhému: "Rozbila se nám klimatizace." "Jak jsi 

to poznal?" "Protože pilot se potí a ten velkej větrák nad náma se netočí." 

Co udělá blondýna, když se rozběhne proti blondýně? Rozbije zrcadlo. 

Proč blondýna nedokáže napsat číslo 11? Protože neví, jakou jedničku má napsat první. 

Vystoupí dvě blondýnky z auta a zabouchnou si vevnitř klíč. Jedna se zkouší dostat dovnitř 

pilníkem a druhá rukama. Vtom začne hřmít a jedna říká: "Ježiši Petro, začíná pršet a my 

jsme nezatáhly střechu!" 

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

přístupný až od osmnácti. 

Víte, jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již ve škole? Když učitelka smaže tabuli, 

ona vygumuje sešit... 

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?" 

Blondýnka volá brunetce a bruneta se ptá blondýnky: "Půjdeš do kina?" Blondýnka 

neodpovídá. Bruneta se zeptá znovu: "Půjdeš do kina?" Blondýnka zase neodpovídá. 

Brunetka se naštve a do telefonu zařve: "Tak půjdeš do toho kina nebo ne?!" Blondýnka 

odpoví: "Vždyť jsem ti kývala, že jo!" 

 

 

 

Adam Daněk, 7. třída 
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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 

Novinky ze světa elektroniky: David Walsberger   

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) 

Šéfredaktorka                                                      Mgr. et Mgr. Kateřina Hortová 

 

V Deblíně 2020 

 

 


