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ÚVODNÍČEK 

Milí čtenáři našeho školního časopisu,  

srdečně Vás zveme ke čtení zbrusu nového březnového čísla. Počasí se již 

umoudřilo (konečně! ), venku svítí sluníčko a začínají se ozývat první ptáčci. U 

nás ve škole jsou měsíce únor a březen ve znamení návštěv divadelních 

představení, především těch brněnských. Pro příklad otočte zpět na titulní 

stranu, najdete na ní fotografii od paní učitelky Kateřiny Klímové, která se svojí 

třídou navštívila baletní představení Labutí jezero v Janáčkově divadle. A do 

divadel jezdíme všichni, od nejmenších po největší a všichni si odvážíme krásné 

kulturní zážitky. Proto i my doufáme, že čtení nového čísla ve Vás zanechá 

jakýkoli zážitek a březen bude plný dobrých zážitků! 

 

Krásné březnové dny, 

Vaši Sedmopolisáci 
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NOVINKY 

 

 

 

  

Zájem o druhou skládačku od Samsungu je vysoký 
Společnost Samsung registruje velký zájem o druhou generaci skládacího telefonu 

s ohebným displejem. Po týdnu v tuzemských obchodech je nicméně stále dostupný, 

v zahraničí se nicméně vyprodal již během předobjednávek. 

Steve Jobs by oslavil 65. narozeniny 

 

Jak to bude s Olympiádou? Pořadatelé 

náhradní plán kvůli epidemii koronaviru 

nemají. 

 

Astronomové zachytili 

dosud největší explozi 

ve vesmíru. Může za tím 

být obří černá díra. 

 

V iráckém ,,hrobu 

s květinami“ našli další 

kostru neandrtálce. 

 

Japonci plánují vyslat 

sondu k marsovským 

měsícům. 

 

Jihomoravský kraj dá na motocyklovou 

Grand Prix 30 miliónů. 

 

Kurz Bitcoinu zažil obří 

pád, klesl více než o 

30 000 Kč. 

 

V Číně se kvůli 

koronaviru prosazuje 

prodej aut přes internet. 

 

DS 9 je novým vrcholem 

francouzského luxusu, 

nabídne až 360 

koňských sil. 
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KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 

Sněžný kluk 

Žánr: animovaný/dobrodružný/komedie 

Země původu: USA 

Rok: 2019 

Délka: 97 min. 

 

Dívka jménem Yi je už dávno ve věku, kdy může chodit na 

brigády, a tak toho využívá. Zatímco její vrstevníci chodívají na 

párty a užívají si čas s kamarády a rodinou, Yi venčí lidem psy 

a vynáší odpadky. Její babičce ani mámě se to, ale moc nelíbí, protože by jí chtěli vidět občas i 

doma. Yi chodí tajně každý večer na střechu hrát na tátovy housle a tím si připomíná zesnulého 

tátu. Jednoho večera uviděla Yi na střeše něco divného, vypadalo to jako ruka, ale byla 

chlupatá a bílá, zajímalo jí co to je, a tak se podívala, ale ihned zase ustoupila, protože to 

vypadalo jako sněžný muž. Yi zjistila, že je hodný, a také že utekl z nějakého výzkumného 

střediska, a tak se rozhodla, že ho nechá schovaného na střeše. Sněžnému muži se velmi líbil 

plakát, na kterém byla nejvyšší hora světa Mount Everest, a tak mu začala říkat Everest. 

Everesta jednoho dne najdou její dva kamarádi a začnou hrozně ječet a volat policii, a tak si Yi 

uvědomí, že Everest tu není v bezpečí a že pro něho bude bezpečnější, když ho dostane domů 

na Mount Everest, a tak se i se svými dvěma kamarády vydává na dlouhou a dobrodružnou 

cestu.   

Zdroje: https://www.cinemart.cz/filmy/snezny-kluk/ 

  Apolena Hlaváčová, 7. třída 
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Karlík a továrna na čokoládu 
autor: Roald Dahl 

nakladatelství: Euromedia Group, k. s. 

rok vydání: 2010 

počet stran: 208 

 

Celý příběh začíná tím, že Wonkova továrna na čokoládu skryje do 5 

čokolád zlatý kupón. Kdo ten kupón najde, může se podívat do 

Wonkovy továrny. V továrně dlouho nikdo nebyl, ani nepracoval, až na 

majitele továrny (pana Willyho Wonku) a jeho zaměstnance Umpa-

Lumpy. V knize je dlouze popisováno, jak zlatý kupón najde 5 dětí. 

Mezi dětmi je i Karlík Bucket, který bydlí se svou rodinou v malém 

domečku na kraji velkého města. Bucketova rodina je hodně chudá a 

jediný den, kdy si mohou dovolit koupit čokoládu, je na Karlíkovy narozeniny. Když Karlík 

napínavě před celou rodinou otevře čokoládu, zjistí, že tam žádný kupón není. Karlík ale chytne 

poletující bankovku na ulici, koupí si další čokoládu a u ní najde ten vytoužený zlatý kupón. 

Karlík si všimne, že na kupónu je napsaný doprovod dospělé osoby a jeho dědeček Pepa se 

rázem rozhodne, že půjde s ním. Příběh končí tím, že při prohlídce továrny se všem dětem 

něco stane, protože jsou neposlušné. Jediný, kdo zbude, je Karlík, kterému se Willy Wonka 

rozhodne darovat celou jeho továrnu. 

 

 

Zdroje: vlastní 

https://www.knizniklub.cz/knihy/152114-karlik-a-tovarna-na-cokoladu.html 

 Adriana Kosová, 7. třída 

 

https://www.knizniklub.cz/knihy/152114-karlik-a-tovarna-na-cokoladu.html
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U NÁS DOMA 

Masožravka 
I když se to nezdá, masožravka je velice nenáročná na 

pěstování. Roste v kyselé půdě, takže potřebuje rašelinu. 

Zalévat potřebuje hodně často - nejlépe tak, aby stála ve 

vodě. Taky mají rády světlo, takže je postavte k oknu. Asi 

nejznámější masožravkou u nás je mucholapka podivná. 

Masožravky nemusíte ničím krmit. Mouchy požírají 

jenom jako doplněk stravy. Některé druhy, které jsou 

odolnější proti mrazu, můžete chovat venku třeba u 

jezírka. 

 

Sklípkan 
Tento pavouk je krásně chlupatý, dorůstá se 3 až 9 

cm a samičky se mohou dožít až 25 let. Jestli si 

budete chtít pořídit sklípkana, budete potřebovat 

terárium. Vybírejte ho podle druhu sklípkana, 

kterého si chcete pořídit. Pro začátečníky se 

doporučuje sklípkan rodu Brachypelma. Sklípkany 

můžete krmit různými druhy hmyzu, anebo když už 

máte většího sklípkana, malými myšmi. Zajímavostí 

je, že pravidelně svlékají svůj krunýř (kutikulu). 

 

Zdroje :http://akvaristika-praha.cz/proc-doma-chovat-pavouka/ 

https://chovatelka.cz/clanek/sklipkani-a-jejich-chov 

https://www.ireceptar.cz/zahrada/pestovani-masozravych-rostlin-zakladni-zasady.html 

https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/spirlice-masozravky-ktere-muzete-pestovat-venku.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maso%C5%BErav%C3%A1_rostlina 

 

 

 

 

Adéla Zatloukalová, 7. třída 

 

http://akvaristika-praha.cz/proc-doma-chovat-pavouka/
https://chovatelka.cz/clanek/sklipkani-a-jejich-chov
https://www.ireceptar.cz/zahrada/pestovani-masozravych-rostlin-zakladni-zasady.html
https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/spirlice-masozravky-ktere-muzete-pestovat-venku.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Masožravá_rostlina
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LANGUAGE CORNER 

Saint Patrick’s Day 
 

Saint Patrick’s Day is a cultural celebration held on 

seventeenth of march, the traditional death date of Saint 

Patrick. 

Saint Patrick's Day was made an official Christian feast day 

in the 17th century. 

The day commemorates Saint Patrick and the arrival of 

christianity in Ireland. 

Celebrations generally involve public parades and festivals. 

Most people wear green on st. Patrick’s Day. 

The restriction for drinking alcohol is lifted for the day, which has propagated the holiday's 

tradition of alcohol consumption. 

Saint Patrick's Day is celebrated in more countries than 

any other national festival. 

It is widely celebrated in Ireland, UK, Canada, USA, 

Brazil, Argentina, Australia and New Zealand. 

Corned beef and cabbage are traditional foods eaten 

on this holiday. 

One of the Irish traditions is to pinch anyone who is not 

wearing green on St. Patrick’s Day. 

Did you know that: 

The color of St. Patrick’s Day was originally blue? 

The real St. Patrick wasn’t Irish. He was born in Britain 

around A.D. 390 to an aristocratic Christian family. 

 

 

 

 

Pavel Bartoš, 7. třída 
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HUDBA 

SIA 
 

Vlastní jméno je Kate Isobelle Furler. Narodila se 18. prosince 

1975 v Austrálii. Kate je australská zpěvačka a textařka. Své první 

album vydala v roce 1997 = OnlySee. Od roku 2005 začala 

spolupracovat s britskou kapelou Zero7. Roku 1997 se rozhodla 

přestěhovat do Londýna za svou láskou Danem Pontifexem. Když 

se zabydlela, bylo ji oznámeno, že Dan umřel při autonehodě. 

Když se to dozvěděla tak se rozhodla, že se přestěhuje zpět do 

Austrálie. Kate to těžko prožívala, a tak chtěla spáchat 

sebevraždu, ale pak se zamyslela nad tím, co by dělali rodiče. Na 

konec se rozhodla, že to neudělá a že se bude radši trápit, tohle 

její období trvalo 6 let. Z toho stavu se vyléčila v roce 2007 a 

rozhodla se, že se vrátí k hudbě. Její písničky jsou např.: 

Chandelier, Unstoppable, Cheap Thrills, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroje:  

YouTube a https://cs.wikipedia.org/wiki/Sia_(zp%C4%9Bva%C4%8Dka) 

 

Kristýna Galiová, 8. třída 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sia_(zpěvačka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sia_(zpěvačka
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Helena Vondráčková  
 

Helena Vondráčková se narodila 24. června 1947 v Praze. 

Dětství prožila ve východočeských Slatiňanech s bratrem Jiřím 

a sestrou Zdenou. Nechtěla být zpěvačkou. Hudba ji bavila, 

hrála například na klavír či na kytaru. Původně chtěla dělat 

filologii, protože studovala jazyky. V roce 1964 ji táta přihlásil 

do pěvecké soutěže Hledáme nové talenty. Zlom v kariéře 

nastal 27. dubna 1964, kdy v paláci Lucerna vyhrála pěveckou 

soutěž Hledáme nové talenty s písněmi George Gershwina a 

„The Man I Love“. Díky hitům „Červená řeka (1964) a „Pátá“ 

se stala  zlatou slavici za rok 1965 a nastoupila do angažmá 

v divadle Rokoko. V roce 1967 hrála hlavní roli v pohádce 

Šíleně smutná princezna. Začátek 70. let byl poznamenán nuceným rozpadem Golde kids. 

Tehdejší režim zakázal činnost Martě Kubišové a zbývající dva členové souboru se vydali na 

sólové dráhy. V té době se stala nejexportovanější českou zpěvačkou. Točila alba pro 

zahraniční společnosti a pravidelně vystupovala na světových festivalech. Objevila se v hlavní 

roli dalšího celovečerního filmu – komedii Jen ho nechte, ať 

se bojí. V 80. letech pravidelně natáčela dlouhohrající desky 

a podnikala koncertní šňůry. Několik let spolupracovala 

s orchestrem Gustava Broma a Jiřím Kornem. Moderovala 

televizní pořad Sejdeme se na výsluní. V roce 1982 převzala 

titul zasloužené umělkyně.  Do roku 1985 se pravidelně 

objevovala na druhém nebo třetím místě v anketě Zlatý 

slavík. Po roce 1989 nastal v české populární hudbě útlum, 

který začátkem 90. let změnil příchod muzikálů. Byla 

obsazena do hlavní ženské role hned toho prvního – Bídníci. 

 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_Vondr%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1  

 

David Urban, 7. třída 
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VYCHYTÁVKY NA DOMA 

Plněné šátečky 
 

Suroviny: 

1 listové těsto - 500g 

Hustější marmeláda mohou být i povidla 

Mletý cukr na posypání 

 

Postup: 

1) Listové těsto vyválíme a formičkou na taštičky vykrajujeme kolečka. 

 

2) Do každého kolečka dáme l lžičku marmelády, kolečko i s marmeládou uzavřeme ve 

formičce a dáme na plech. 

 

3) Pečeme dorůžova, posypeme podle chuti moučkovým cukrem. 

 

4) Pokud nemáme formičku, můžeme tvarovat čtverce, do jejichž středu dáme marmeládu 

nebo jinou sladkou náplň, popřípadě můžeme vykrajovat vykrajovátkem, skleničkou apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktorie Kratochvílová a Martin Jež, 7. třída 
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PARLAMENŤÁCKÉ OKÉNKO 

 

Na sedmém zasedání školního parlamentu, který se konal 14. 2. 2020, jsme se domlouvali, jak 

to bude probíhat s prezentací ohledně tematického dne, který se bude konat 28. 2. 2020 a kdy 

se bude prezentovat. Na tomto Dni her si zahrajete nejrůznější hry. Na dveřích každé třídy 

bude vyvěšený plakátek a na něm budou napsané hry, které se budou v této třídě hrát. Každá 

třída bude mít 4 hry. Po třídách budete moct chodit libovolně. Také se bude hrát počítačová 

hra Heartstone. Dohodli jsme se na tom, že parlamenťáci odprezentují prezentaci v pondělí 

24. 2. 2020 ve své třídě a starší parlamenťáci půjdou prezentaci odprezentovat mladším žákům 

v jiný termín tohoto týdne.  Další parlament se bude konat 13. 3. 2020. 

             

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroje: vlastní 

 
                                    Žaneta Konvalinová a Sára Borovičková, 8. třída 
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DOTAZNÍČEK 

Tomáš Doležel (třídní učitel 6. A) 
 

Děláte aktuálně nějaký sport?   Jaká je Vaše oblíbená kniha?

  

Sport je můj velký koníček. Během roku střídám vícero sportů.    Král Krysa, 1984  

 

Jaké místo byste rád navštívil? 
Těch je spousta. Třeba Dolomity nebo Švýcarské Alpy.  

 

Máte nějaké koníčky? 
Sport, hudba, umění. 

 

Zkusil jste někdy adrenalinový sport? 
Chodím rád po horách a některé úseky jsou občas 

adrenalinové. 

 

Jaký byl váš dětský sen? 
Být už dospělý.  

 

Jak se vám spolupracuje s kolegy? 
Dobře. 

 

Umíte hrát na hudební nástroj? 
Asi ano, ale občas poznám jen já, co vlastně hraji. 

 

Jak dlouho učíte v naší škole? 
Pátým rokem. 

Který film jste viděl nejvíce krát? 
Asi nějakou pohádku či českou klasiku. 

Kdo Vás v životě nejvíce naučil? 
Život. 

Jaký předmět Vás na základní škole bavil nejvíce? 

Zeměpis.                   

 

                                                                         Kateřina Klusáková, 7. třída 
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David Urban (7. třída) 
 

Máš sourozence?        

Ano, sestru a bratra. 

Máš raději zimu nebo léto? 

Léto. 

Co na zimě nemáš rád? 

Že je zima. 

Co rád děláš ve volném čase? 

Chodím ven s kamarády. 

Jaké máš koníčky? 

Kreslím. 

Jaký je tvůj sen? 

Být fotograf. 

Jakou máš nejoblíbenější barvu? 

Modrou a zelenou. 

Který film máš nejradši? 

Harry Potter. 

Jaké zvíře máš nejradši? 

Mám rád všechna zvířata. 

Jakého zvířete se bojíš? 

Pavouků. 

 

Natálie Kučerová, 7. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

5. B vyhlašuje soutěž o nejméně 

zabalenou svačinu! 
 

5. B vyhlašuje v rámci svého třídního projektu Zero waste školní 

soutěž o nejméně zabalenou svačinu, hodnocení bude probíhat 

v úterý 11. února první vyučovací hodinu v jednotlivých třídách. 

Hodnocena bude vždy celá třída, ta vítězná získá sladkou 

odměnu! Těšíme se! 

 

 

Mgr. Kateřina Hortová 

 

ÚDIF 
Jednou za dva roky k nám zavítá Úžasné divadlo fyziky neboli ÚDIF a ani letos tomu nebylo 

jinak. Děti od 1. až po 9. třídu mohly shlédnout všemožné 

fyzikální pokusy a mnozí z nich byli více než udiveni. Však 

více vypoví fotogalerie níže. 

 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                         Mgr. Tomáš Doležel 
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Suverénním vítězem školní soutěže o nejméně zabalenou 

svačinu se stala 5. A! 
 

V úterý 11. února se vyhodnocovala školní soutěž o nejméně zabalenou svačinu, kterou 

vyhlásila v rámci svého třídního projektu Zero waste 5. B. Žáci hodnotili způsob zabalených 

svačin, ale i počet plastů v odpadkových 

koších v jednotlivých třídách, za které se 

udělovaly trestné body. 

Suverénním vítězem se stala 5. A, z celkově 

17 dětí přítomných tento den ve škole mělo 

ekologicky zabalenou svačinu 16 dětí. Děti 

upekly vítězům sladkou odměnu, nakreslily 

diplom a dnes se společně obě třídy sešly, 

aby  pořádající třída předala vítězům odměnu 

a pogratulovala jim. Na druhém místě se 

umístila 6. B a na krásném třetím místě druhá 

třída. 

Vítězům ještě jednou srdečně gratulujeme a 

všem děkujeme za účast!:-) 

                                                                                       Mgr. Kateřina Hortová 

Pěvecká soutěž 1. stupně 

 
Jako každoročně i letos proběhla v únoru pěvecká 
soutěž žáků prvního stupně. V jednotlivých kategoriích 
zazněly sólové písně, duety i skupiny. Vybrat ty nejlepší 
bylo opravdu těžké, protože všichni se snažili a zpívali z 
plna hrdla i sil. Nejen konečné vítěze si můžete 
prohlédnout ve fotogalerii. 
 

  
Mgr. Kateřina Klímová 

 
 

 

Sára Borovičková a Žaneta Konvalinová, 8. třída 
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE 

 

8. 3. 1935 Zemřel nejvěrnější pes 
Dne 8. 3. 1935 zemřel Hačikó - nejvěrnější pes. Hačikó se narodil 10. 

11. 1923 na farmě nedaleko města Odate v prefektuře Akita. V roce 

1924 se jeho páníčkem stal  Hidesaburó Ueno, který pracoval na 

Tokijské univerzitě jako profesor. Hačikó svého páníčka dennodenně 

doprovázel k vlaku a večer na něj zase čekal na nádraží. 

 

29. 3. 845 Vikingové dobyli Paříž 
Dne 29. 3. 845 vpluli Vikingové po řece Sieně až do 

Paříže. Byl to další z nájezdů po řece Sieně, které začaly 

v květnu roku 841 dánským Vikingem Oscherm, který 

doplul až do Rouenu a 12. 5. 841 ho dobyl a vyplenil. 

 

 

 

18. 3. 1965 Člověk se poprvé prošel 

vesmírem 
Tento člověk byl sovětský kosmonaut Alexej Leonov, který 

byl posádkou kosmické lodi Voschod 2. 12 minut se 

vznášel pouze ve skafandru 5 metrů od rakety, se kterou 

byl spojen jen jistícím lanem. Při návratu do rakety však 

nastaly komplikace. Ve skafandru se nedalo moc hýbat a 

Alexej se skoro nevešel do přetlakové komory, ve které se 

musel otočit, aby zavřel poklop. Nakonec se ale vše podařilo a Alexej se ve zdraví vrátil domů 

do sovětského svazu. 

 

 
zdroje: 
https://www.google.com/search?q=voschod+2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR3rfv-

tLnAhVFCewKHfWwB0EQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1920&bih=969#imgrc=pIiuCI6mbTfoEM&imgdii=ePCn_9EnqeumwM 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(845) 
Historický zpravodaj 
 

Štěpán Pavlíček, 7. třída 

https://www.google.com/search?q=voschod+2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR3rfv-tLnAhVFCewKHfWwB0EQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1920&bih=969#imgrc=pIiuCI6mbTfoEM&imgdii=ePCn_9EnqeumwM
https://www.google.com/search?q=voschod+2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiR3rfv-tLnAhVFCewKHfWwB0EQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1920&bih=969#imgrc=pIiuCI6mbTfoEM&imgdii=ePCn_9EnqeumwM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obléhání_Paříže_(845)
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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       

 

Texty: 

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

Šéfredaktor: 

      Mgr. et Mgr. Kateřina Hortová 

 

V Deblíně 2020 

 


