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Časopis žáků ZŠ Demlova, Jihlava 32                                        PROSINEC 2012 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Je tu zima, Vánoce! Štědrý den se neomylně blíží. Když řekneme Vánoce – každý z nás si 

vybaví určitě něco jiného. Někdo vůni právě upečeného cukroví a zdobení vánočního stromečku, někdo 

zas běhání po obchodech a shánění dárků na poslední chvíli. Ať už si každý představíte cokoli, věříme, 

že každý z nás prožije radostné Vánoce plné překvapení, dárků a pohody. 

HeydoRambovi, 8.A 
 

 

SUPR ČUPR CUKROVÍ 
       Vánoční soutěžení se Všímálkem 
 
 

Časopis Všímálek v předvánočním čase vyhlásil soutěž o 

nejlepší domácí cukroví.  Tato soutěž zaujala především žáky 

prvního stupně, kteří se zúčastnili v hojné míře, a za to jsme moc 

rádi. Pětičlenná porota to však neměla vůbec snadné – vybrat mezi 

tolika voňavými, s láskou pečenými pamlsky vítěze byl oříšek. Ale 

povedlo se a v pátek 21.12. byli při slavnostním ceremoniálu 

vyhlášeni a také odměněni vítězové v obou kategoriích. A jak jsme 

slíbili, vítězný recept naleznete v tomto čísle Všímálka. 

A. Miksová, E. Miksová, 8.A 

           

  

 Vítězové soutěže 

 

Kategorie A Kategorie B 

1. Dita Mauleová, 1.A Karolína Petrlíková, 8.A 

2. Aneta Eliášová, 1.A Patrik Kainc, 8.A 

3. Johanka Dubová, 5.A  

                                  

V tomto čísle: 

2. Vánoční soutěže 

3. Hrátky 2012 

4. Básničky 

5. Vzpomínáme… 

6. Co se skrývá 

7. DIOD 

8. Sport 
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A zde již slíbený vítězný recept: 
 
 Mandlové hříbečky  

 

20 dkg mandlí 

1-2 bílky 

20 dkg mouč. cukru 

pár kapek rumu (aroma) 

 

1) Mandle spařit, sloupat. Osušené umlet najemno. 

2) Mandle +bílek + přesátý cukr + několik kapek rumu- zpracujeme hladké těsto. Podle potřeby možno přidat trochu 

bílku nebo cukru. 

3) Těsto rozdělit na 2 poloviny, do jedné přidat kakao. 

4) Z hnědé hmoty tvoříme kuličky, ze kterých vytvarujeme kloboučky, z bílé hmoty tvoříme válečky=nožičky. 

 

 
 
A protože se nesoutěžilo pouze o nejlepší cukroví, ale také o nejlépe vyzdobenou třídu a již tradičně o nejhezčí 

vánoční dekoraci, přinášíme i další velká vítězství: 

 

Nejhezčí vánoční třída: 

 

Kategorie A Kategorie B 

1. Třída 4.A 1. Třída 6.A 

2.-3. Třída 1.B a 2.A 2. Třída 6.B 

 3. Třída 9.A 

 
Přípravné třídě bylo uděleno zvláštní ocenění za vánoční výzdobu třídy. 
 
 
 

O nejlepší vánoční dekoraci: 
 
Kategorie A 

1. Anna Kodetová, 4.B 

2. Markéta Krulová, 5.A 

3. Kateřina Spurná, 5.B 

 

Kategorie B 

Dominik Vanko, 9.A 

M. Doležal, J. Doupovec, J. Šimek, 9.A 

Marcela Smrčková, 7.A 
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VÁNOČNÍ 

HRÁTKY 2012 
 
Ve středu 12. prosince se naše škola jako každý rok touto dobou změnila 
v malý mumraj nových lidí, proměněných učeben, zajímavých hostů. Avšak pro 
nás, malé asistentky, to bylo vůbec poprvé, kdy jsme se tohoto mumraje mohly 
zúčastnit. A hrozně jsme se 
těšily.  

Celkem naši školu 

navštívilo 9 škol z kraje 

Vysočina.  Celé to začalo 

uvedením. Děti, které se 

zúčastnily, si zazpívaly písničku a poté se už všichni přesunuli na 

svá stanoviště.  Žáci si mohli vyzkoušet třeba vánoční dovádění 

v tělocvičně, mohli si sestavit svého soba s překvapením nebo 

udělat keramický stromek. 

 My jsme se, bohužel, 

začátku nezúčastnily, protože 

jsme čekaly na naše opožděné 

skupiny. Každá skupina měla 

pestrý program, který měl 

časové určení. Zuzky skupina 

se opozdila natolik, že nestihla ani první aktivitu. Ale pak už to 

běželo - následovaly stanoviště ve třídách, kde si děti sedly ke 

stolečkům a začaly pracovat na věcech, které jim asistenti v podobě 

žáků naší školy pomáhali vypracovat.  

Většina žáků i učitelů tvrdí, že to byl náročný den, jak na 

domluvu, tak na práci. Ale my jsme si tento den užily, protože jsme 

měly ty „nejlepší“ skupinky.  Už teď se těšíme na příští rok. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. Konečná, Z. Bouchnerová, 8. A  



4 

 

Naše básnířky…. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nedoručený dopis 
 

Počkat! teď se zastavila. Nenechám ji utéct.  
Počkám si na tebe do aleluja, i kdyby měla 
přetéct. 
 
Teď tu sedím nad kouskem papírku, a píšu ti 
dopis. 
Dopis, který nikdy nenajde tvou schránku. 
Omlouvám se, ale láska nezná pravopis. 
                                                    
                                             V. Křivánková,7.A                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Sklenka vína 
 

Jsem ztracený, ale ty mě ani nehledáš. 
Jen vlnky se ve větru vlní, kdy mi víc než úsměv dáš? 
 
Teď tu sedím u sklenky vína, sám, bez tebe. 
A přeji si, abys mi víno dolila, kdo tohle dovede? 
 
Má trpělivost již vstoupá vzhůru, vzhůru k nebesům. 
Byl jsem celou noc vzhůru a přemýšlel,  
kdy ti budu moct z očí sundat pramínek vlasů. 

 
V. Křivánková, 7.A 

 
 

                                                                                                                HEYDORAMBOVI (ilustrace) 
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Vzpomínky na slunné léto 
 
 
Prázdniny 
 

Je první hodina, jsem ve škole, píši sloh o prázdninách a nevím, co mám napsat. 
Už to mám. Teď Vám budu vyprávět o svých prázdninách. Tak poslouchejte. Moje prázdniny  
byly super. Nejprve jsem byla na táboře, na koňském táboře. Jela tam se mnou i Míša Marešová. Já 
jsem byla ve skupině, která se nazývala „Klusovky“. Tam se jezdí krokem, klusem a někdy i cvalem. Já 
jsem hodně jezdila na poníkovi, který se jmenoval Rachel. Rachel byla moc hodná a nakonec 
překvápko - čekala hříbátko. Pak jsem jela s naší partou na vodu, sjížděli jsme Vltavu. V naší partě jsou: 
já, Kamča, Robča, Neli, Bára, Áďa, Rudík, Honzík, Albert, Erik, Šimon, Andy, Žanda, Arňas, Alex a plno 
dospěláků. Nejlepší byly jezy. Spali ve stanech a hráli jsme hodně her.                                                   
Jo, a ještě jsme každý dostal vodácké tričko.  

Také jsem byla na chalupě v Telči a ve Františkových Lázních. Ve Františkových Lázních je 
super bazén AQUAFORUM, ve kterém jsme se byli koupat. Chodili jsme do cukrárny a byli jsme 
navštívit tetu Marii v Německu. Také jsme jezdili na kolech a na inlinech.  Podnikli jsem několik výletů. 
Např:  na SOOS, na Natálku, na Komorní hůrku, na rozhlednu, do Chebu a na Ameriku. Ještě jsem byla 
se Sabi v AQUAPALACE  Praha, bylo to bezva. Byly tam super tobogány, klouzačky, vlnobití a mnoho 
dalších věcí. Doufám, že se vám moje povídání o prázdninách líbilo. Mně se prázdniny moc líbily a 
těším se na další. 

Agáta Sedláková,  5.A 

 

8. A ve Vrak Baru 
 

Ve čtvrtek 27. září jsme se zúčastnili školní akce ve Vrak Baru. Tentokrát jsme řešili život se 

závislostí. Nejvíce jsme si povídali o drogách. Na začátku besedy jsme si sedli do kruhu a dostali jsme 

záludný úkol! Vyrobit z papíru první věc, která nás napadne v souvislosti s drogami. Objevili se různé 

výrobky od injekčních stříkaček po cigarety, marihuanu až k vlaštovkám. Při prezentaci výrobku jsme se 

všichni zasmáli. Poté jsme hráli hru, která nás „lenivé“ donutila k pohybu. Následovala krátká přestávka, 

nevěděli jsme, ovšem jak dlouho trvala, protože jim šli špatně hodiny :) Během přestávky jsme si mohli 

hrát. Po přestávce jsme dostali další úkol. Zaposlouchat se do hudby a nakreslit co jsme si k hudbě 

představovali vzhledem k drogám. Z těchto obrázků jsme sestavili spirálu o šestnáctiletém chlapci. 

Začalo to radostným chlapcem a vedlo to až k smrti. Program nás příliš nezaujal, protože toto téma 

jsme už hodně probírali. Ale byli jsme rádi, že jsme se ulili ze školy. :D  

 

 

A. Miksová, Z. Bouchnerová, 8. A 
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Bloky 
 
Tématem letošního blokového vyučování se stal Život na Zemi. Zjistili jsme, že je  velmi bohaté, proto 
bylo pro každý ročník připraveno v jiných souvislostech. 
 
Ekologie v 8.A 

 
V pátek  12.10.2012 proběhly na druhém stupni naší školy bloky.  Blokové vyučování se neslo 

ve smyslu “ Ekologie”. Konkrétně my v 8. A  jsme probírali téma ‘‘Život na planetě za 25 let‘‘. První dvě 

hodiny jsme byli pod dohledem paní učitelky na přednášce lektorky z Eko-vesnice Svatý Jan pod 

Skalou, nesoucí název Trvale udržitelný život. Tam jsme se dozvěděli, že na jednoho člověka připadá 

1,8 gHa(globálního hektaru), zkusili jsme si vytvořit pomocí pracovního listu svou uhlíkovou stopu 

(zatížení přírodního prostředí). Potom jsme si na papír zkusili představit, jak bude vypadat život na Zemi 

za 25 let. Co například budeme jíst, kde bydlet, jaký bude způsob dopravy, zemědělství a lékařství. Třetí 

hodinu část žáků odešla na chodbu, kde zkusili výtvarně zpracovat, jak podle nich bude vypadat město 

za 25 let. Zbylá část žáků si vytvořila papír, kde napsala 3 nejdůležitější věci svého života a vysněné 

povolání (trochu se nám to protklo s Občanskou výchovou). Čtvrtou vyučovací hodinu část žáků 

dokončovala města budoucnosti a druhá část začala připravovat výstavku naší práce, kam jsme umístili 

papír s povoláním a hodnotami, vybarvenou stopu, kterou zanecháváme na životním prostředím, a 

města budoucnosti. Blokové vyučování se nám líbilo, hlavně že jsme se ulili z vyučování a dozvěděli 

jsme se něco nového. 

Hotovou výstavku si můžete prohlédnout v přízemí naší školy. 

Patrik Kainc, 8.A 
 
Komunikace v 9.A 

 
Jak se komunikuje potmě aneb nevidomý Dominik. 

 
Jmenuji se Dominik Vanko.  Narodil jsem se jako nevidomý - to znamená slepý.  Teď už chodím 

do deváté třídy.  Předměty, které mi jdou obtížně, jsou matematika, chemie a informatika. Pochopitelně 

jsem pomalejší než ti, kteří vidí, ale s pomocí mamky a své paní asistentky zápasím se školou a učením 

statečně. 

Ze všeho nejraději jezdím na letní tábor pro nevidomé do Veverské Bítýšky u Brna. Mám to tam 

hrozně rád. Velká většina kluků a všichni dospělí se mnou komunikují. Velmi rád si povídám o všem 

možném. Na tomto táboře zažiju mnoho legrace a dobrodružství.  

Jsem jediný nevidomý v celé rodině. Mamka má se mnou obrovskou trpělivost. Učí se se mnou 

vše. Co nepochopím, mi trpělivě vysvětlí. Jinak si se mnou moc nepovídá a otec taky ne. Když přijede 

z jižních Čech babička, mám ráj. Těžko bych druhou takovou babičku hledal. Povídá si se mnou o 

všem, co mě zajímá. Také mi všechno ukazuje prakticky. Odpoví mi na každou otázku, naučí mě kde 

co. Má se mnou obrovskou trpělivost, za což jí musím moc a moc poděkovat. Když jedu do jižních Čech 

za strýcem, tetou a bratránky, strašně se těším. Strejda je nadšen, když přijedu, protože s ním chodím 

na procházku a hodně si povídám. Občas uděláme tajnou misi. Bratranci nemají také chybu. Svezli mě 

na Jawě 350, na krosce, v trabantu atd. Hodně si se mnou povídají a dělají různé hry a blbosti. Moje 

rodina je prostě super. Jsem strašně rád, že mě bere takového, jaký jsem, a má se mnou trpělivost. 

Moc si toho vážím a moc za to děkuji! 
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Ve třídě se mnou spolužáci moc nekomunikují, mám tu jen jednoho spolužáka, který za mnou 

chodí denně a komunikuje se mnou. Moc si toho vážím. Ostatní spolužáci se mnou skoro nekomunikují. 

Připadám si jako marťan z vesmíru, který přistál na Zemi a skoro s nikým si nedovede popovídat.  

Ve škole komunikuji většinou s dospělými. Když jdu po chodbě, připadám si sám. Chodba je 

plná lidí, kteří kolem mě jenom procházejí, nevím, kdo to je. Většina učitelů ví, že musí pozdravit jako 

první, abych o nich věděl, ale jsou bohužel i lidi, kteří se mi vyhýbají.  

Ale musím říci, že se mnou mají učitelé trpělivost, za což jim děkuju a moc si toho vážím. 

I když jsem nevidomý, jsem plný optimismu, dobré nálady, humoru a vtipu. 

 

 
D. Vanko, 9.A 

Diod 
V pondělí 8.10. 2012 jsme navštívili divadlo Diod. 
Mnozí z nás byli v divadle Diod poprvé.  Na většinu působilo divadlo moderněji než ostatní divadla. 
Divadlo vzniklo v rekonstruované budově Sokola v Jihlavě. V nabídce divadla se objevuje mnoho 
zajímavých představení. Jedním z nich bylo i představení pod názvem Don Quijate de la Ancha. Toto 
představení režíroval Bolek Polívka.  Výkony herců byly opravdu obdivuhodné. Do představení byli 
zapojeni i někteří lidé z publika a zúčastnili se představení. Všichni jsme si užili spoustu humoru a 
zábavy. Už se nemůžeme dočkat, až půjdeme na další představení. 

 
HEYDORAMBOVI 

Názor odjinud 

 
Byli jsme se školou v DIODu na hře Bolka Polívky Don Quijote de la Ancha (čte se Don Kichot ). Byla 
to velmi zábavná hra a moc jsme se tam pobavili. 
V rolích pan profesor jako potulný rytíř a jeho asistentka Anča, vychovatelka na kominické fakultě, 
hrající Sanchu Panza a která má lásku k literatuře a nenávist k internetu a televizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tato hra byla velmi vtipná,  a 
protože mám rád vtipné,  velmi se 
mi líbila.   

Jaroslav Pokorný, 7.A 
 
 

 

.    
Tato hra se mi moc nelíbila, bylo to 
takové divné.  Ani jsem nevěděla, o 
co tam šlo:  jestli o školu, o rytířství 
nebo o současnost. Byla jsem na 
různých hrách, ale tato mě 
překvapila. 

E. Peňázová, 7.A  
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Sportovní akce 
 

Pink Ponk 
 

Dne 18.10. 2012 proběhl turnaj v pink ponku starších žáků. Na turnaji zastupovali naši školu 

tito žáci:  D. Kristek (9.A), K. Dostál a M. Urban (8.A). Byli jsme rozlosováni do skupin, kdy 

naše škola dostala do skupiny ZŠ Nad Plovárnou  a ZŠ Seifertova. První zápas jsme  hráli 

s ZŠ Nad Plovárnou. Jeden zápas se hrál na 4 vítězné. Což znamenalo 3 dvojhry a 1 čtyřhru. 

Nad školou ZŠ Havlíčkova jsme zvítězili, ale ZŠ Seifertově jsme, bohužel, podlehli. 

D.Kristek, 9.A 

  

 

 

V listopadu se uskutečnilo florbalové klání starších žákyň. Turnaj se odehrával v tělocvičně na ZŠ 

Kollárova. Naše děvčata měla ve skupině ZŠ Evžena Rošického, ZŠ Kollárova a ZŠ Polná. Celkově 

děvčata obsadila 6. místo. 

Za naši školu bojovaly: Talpová, Kohoutková, Zikmundová, Adrejčinová, Kubernátová, Podzimková, 

Bruknerová, Vlčková, Petrlíková. 

J. Vaněk, 9.A 

 

Florbalový turnaj-chlapáci 
 

Naše škola se účastnila florbalového turnaje Orion cup, do kterého po dlouhém uvažování vybral pan 

učitel Špejtek tyto žáky:  Daniel Kristek, Jan Vaněk,   Martin Mareš, Patrik Kainc, Marek Živnůstka,  

Zdeněk Schöberle, Lukáš Orel, Lukáš Freitich, Patrik Pinter, Tomáš Mužátko. 

Hráči se umístili jako 3. z 5 ve skupině.  

 

   

   

   

 

 

 
Redakce časopisu: 
 
Redaktoři: žáci předmětu mediální výchova 
Koordinátor: Stanislava Mauleová 
 

Máte i Vy své záliby, píšete básně, komentáře……? Napište nám! 
 
 
 

Florbalový turnaj 


