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Časopis žáků ZŠ Demlova         prosinec 2015 

 

Ahoj, ahoj „skřítci“,  

vítá Vás náš vánoční Všímálek!  Už jste si napsali 

Ježíškovi? Listopad uběhl jako voda a už tu jsou zase 

Vánoce. V tomto slavnostním čísle se dozvíte mnoho 

různých a zajímavých věcí (tedy… jako vždycky), jako 

třeba o návštěvě Terezína, knižním veletrhu 

v Havlíčkově Brodě, o sportovních úlovcích naší školy, 

naleznete hudební stránku, hlavolamy 

a další… Nechte se překvapit a přečtěte 

si našeho speciálního 

Všímálka! 

 

Čarokraj 

V podvečerních hodinách jsme vyrazili do Národního divadla v Brně. Cesta byla 

vyčerpávající, ale v autobuse vládla natěšená atmosféra a těšení na divadelní představení 

Čarokraj. „Už jsme tu!“  Vystoupili jsme z autobusu a všem byla zima. U dveří divadla nás 

přivítaly bytosti. Vešli jsme dovnitř a odložili si kabáty do šatny. Poté jsme se usadili 

v divadelním sále do pohodlných sedadel a všude 

kolem nás se procházely bludičky, které měly 

rozzářené hlavy světýlky. Když bludičky zmizely, v tu 

ránu se nad hlavami diváků objevil pták Fénix a tím 

představení začalo. Pod pódiem se rozezněl orchestr a 

divadlo začalo. Představení bylo pro nás a určitě i pro 

ostatní velice příjemné a všichni jsme se vraceli se spokojenou náladou!           Žáci 8. A

            

V tomto díle najdete:  

Str. 2 Moje budoucnost 

Str. 3 Terezín, Mikuláš 

Str.  4 Hrátky, Knižní 
veletrh 

Str. 5 - 6 Hlavolamy 

Str. 7 Music page 

Str. 8 - 10 Sport 

VŠÍMÁLEK 
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MOJE BUDOUCNOST??? 

Střední škola Stavební 
 

„Chcete mi to taky říct??… Tak už kur** držte hubu!“ 
Mistr pokladačství nás prováděl po dílnách v Heleníně, které jsou součástí Střední školy 
stavební v Jihlavě. Se studenty, kteří mu nevěnují dostatečnou pozornost, se vážně nemaže – 
a funguje to. Jako zázrakem se všichni zklidnili. A toto já budu mít od příštího roku pořád, 
protože jsem se rozhodla studovat na této škole.  
Jako první obor, který jsme procházeli, byl umělecký truhlář. Výhodou je, že od druháku se 
dostává kapesné za výrobky. Lidé chodí za panem mistrem truhlářem objednat si nějaký 
výrobek: „Chci metrového slona, aby byl jako sedačka. Zvládli byste to?“ A žáci to s pomocí 
mistra udělají a poté samozřejmě dostanou podíl z peněz utržených za jejich výrobek.  
Je vidět, že to „pan Mistr“ umí. Jeho „zástupce“ Lukáš u něj studuje už druhý obor. Po celou 
dobu nám všem pomáhal, byl hrozně fajn. Takže tato škola se mi nakonec líbila ve všech 
ohledech. Jen mě mrzí, že na této škole není moc holek. V oboru, který jsem si vybrala, byla 
zatím jen jedna holka, takže já budu druhá.  
 

Kája Hosová, 9. B 

Úřad práce Jihlava 

Dne 15. a 16. září se třídy 9. A a 9. B zúčastnily návštěvy Úřadu práce Jihlava, kde se 
mohli seznámit s průběhem života po základní škole. Někteří žáci už mají rozhodnutou svoji 
budoucnost, ať jsou to střední školy nebo učiliště. Naopak někteří žáci se s tímto systémem 
středních škol nebo učilišť seznámili poprvé. Paní referentka z úřadu práce, která nás s tímto 
systémem seznamovala, byla ochotná zodpovědět naše dotazy a zároveň nám pomoct 
s vybíráním škol. Poté jsme se odebrali k studování materiálů o případných budoucích 
povolání, v nichž jsme se mohli dozvědět, jak bude určité povolání vypadat. Mnozí z nás se 
teprve rozhodují a studován již zmíněných povolání některým pomohlo určit přibližný směr 
budoucí školy a zároveň povolání. Avšak několik žáků již ví, co bude studovat a jaké bude 
vykonávat povolání. Například v 9.B máme dva elektrikáře, automechaniky, vojáky i právníka, 
v 9.A třeba manažera, mechaniky, IT specialistu a mnoho dalších. Na závěr můžeme říci, že ať 
se nám to líbí, či ne, stejně se za pár měsíců ocitneme na nějaké škole či učilišti. Kdo a kde, to 
je již ve hvězdách. 

 
 
  
 
 
                            Teluška & Myšák 
                                  9. A, 9. B 
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Moje pocity z Terezína 
 

Učit se ve škole o Terezíně můžete, jak dlouho chcete, ale  teprve pochmurná atmosféra, 
která na vás dýchne po příjezdu do židovského města, zanechá v člověku ty pravé pocity. 
 Mohu říci, že až tam jsem se dokázala alespoň částečně vcítit do situace lidí, kteří se zde 

naprosto neočekávaně a nechtěně ocitli během 2.světové války. 
 Převládly ve mně smutné, až děsivé pocity, když jsem viděla některé úseky celého objektu či 

fotografické  momentky toho, co se tam stalo. 
 Než jsme přijeli do Malé pevnosti,  říkala jsem si, že s tím náporem na psychiku zase jen 

straší. Ale vůbec ne! Je to síla, když si představím, jak v menší místnosti, než je můj pokoj, 
bylo šedesát dospělých Židů.   

Často jsem měla pocit, že slyším nějaké zvuky,  a  v některých místnostech mě vyděsily 
nějaké stíny nebo přímo postavy. Do některých místností jsem ani nedokázala vejít bez 

strachu nebo pocitu na zvracení. Jak tam mohli žít? Jak se asi cítili?!  Brečela jsem…. 
Kája Hosová, 9. B 

 

Mikuláš 

Dne 4.12. navštívil naši školu Mikuláš.  Čertíků, andělů a Mikulášů bylo letos všude opravdu 
plno.  Ale celá Mikulášova družina byla hodná a k malým hříšníkům shovívavá. Čerti nakonec 
nikoho neodnesli, i když  malí i ti větší zlobivci museli čertíky a čertice přesvědčit, že si zaslouží 
ještě jednu šanci. Mikulášova družina doufá tedy v to, že se zlobivé děti do příštího roku 
polepší. 

Sárinka a Dana, 9. A 
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*Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě* 

Petra Dvořáková 

 Petra Dvořáková je spisovatelka, která si prožila těžké životní 
období s mentální anorexií. O tomto prožitku je její druhá kniha Já 
jsem hlad. Její pozdější tvorba je pro děti. Poslední kniha, která se 
jmenuje Flouk a Líla, potěší ty nejmenší. 

 

 

Flouk a Líla 

 Kniha vypráví o počítačové myši Líle a kocouru Floukovi, 
kteří žijí v mrakodrapu. Kocour se strašně chce dostat do počítače. 
Páni, ono se mu to vážně povedlo! A když už tam je, zkusí si v něm 
nejdřív dojít na záchod. Fúúúj!!! Ještě že je tu myš Líla, která to 
s počítačem umí. Je to pohádka pro děti o tom, jak se liší náš 
skutečný svět a virtuální realita. Ale možná nejen pro ně… 

 

 

 

¨ 

*HRÁTKY 2015* 

Na naší škole se uskutečnily hrátky 2015. Tento rok se stal tématem svatý Martin, protože se 

setkání dětí uskutečnilo přesně 11. 11. na svatého Martina.  Jako každý rok se u nás sešly 

děti ze speciálních škol z celého kraje Vysočina.  Naše škola připravila písničku o Martinovi, 

kterou si všichni společně na začátku zazpívali v divadle.  Poté se účastníci rozdělili do svých 

dílen, kde začali tvořit, vyrábět, hrát si, užívat příjemného dne. Po vyrábění děti čekalo 

závěrečné představení v našem divadle, které bylo zlatou tečkou pro všechny. Děti i učitelé si 

celý den báječně užili, odnesli si spoustu zážitků i dárečků.  

                                                                                                               Altrichterová, Tomanová  9. A 

 
 

 

http://zpravy.idnes.cz/o-anorexii-synove-leukemii-i-mileneckem-vztahu-s-knezem-je-kontroverzni-kniha-petry-dvorakove-iim-/zpr_archiv.aspx?c=A090522_084851_kavarna_bos
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Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho. 

Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho. 

Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu. 

Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho. 

Perské přísloví 
 

 

 

1) Který z domků A až D nevznikl z rozložené        

skládačky na obrázku. 

 

 

 

2) Které číslo doplníte do výseče kruhu? 

 

 

 

3) Které zvíře 

skrývá tento 

rébus? 
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4) Vznikne na konci uzel?                       

 

 A takový jsem já……… 

Poprvé jsem v dětství vzhlédla 
A hvězdy uviděla. 
Venuši chci navštívit, 
Letět ke hvězdám do výšin, 
A toužím, že už se nevrátím. 

 

 
 
Dobrodružství vládne mnou, 
Eufrat -  po něm bych chtěla plout. 
Nil je další na seznamu. 
Infekci nejspíš tam dostanu. 
Santa přiletí na pomoc 
a nadělí mi velkou moc. 

 

ODPOVĚDI 

 

  1)                                

  2)           CAT                  

3)                         4) ANO                                                 

 

Mám rád jídlo                                                                       
a taky dobré mýdlo.                                                               
Ruce si s ním myju. 
Eukalyptus mi voní na rukou, 
Když chodím na rukou.  
 

Žáci 8. A 
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Music page 

Atmo music
ATMO music je hudební skupina vzniklá v roce 2012. Má dva členy: rapera přezdívaného Beef 

a hudebního producenta zvaného ODD. V jeho širším základu můžeme nalézt i rappera Lipo. 

Všichni členové kapely pocházejí z Liberce a zaměřují se především na rap. Jejich 

nejznámějšími díly jsou písně Ráno a Andělé, nazpívané s Jakubem Děkanem. Singl  Andělé se 

dokonce stala na krátkou dobu druhým nejhranějším singlem v Česku.  Na svém facebookovém 

profilu mají již přes 43 tisíc sledujících a objevili se i na hudebním festivalu Hrady CZ v roce 

2015. 

 

 

Top 10

One Direction – Perfect 

Adele – Hello 

Sebastián- Záchranný bod 

OMI- Hula hoop 

5 second of Summer  -  Hey 

Everybody!!! 

Zdeněk Piškula – Balič 

Novodobý  

Little Mix – Love me like you  

Slza – Katarze  

Justin Bieber – I´ll show you 

Ariana Grande - Focus 

Vaši DASMP :* 

Danuška a Sárinka <3  9.A 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipo_(rapper)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakub_D%C4%9Bkan&action=edit&redlink=1
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUl8j7rLjJAhWK2xoKHU6NCYYQjRwIBw&url=http://www.herstyle.cz/moda/sebastian-navratil-otevrene-o-mode-a-zenach-mene-nekdy-znamena-vice/&psig=AFQjCNHH1GsOMlAFr4cTxEBZYvIEnmTFYA&ust=1448979906233213
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SPORT 

   Zlatá éra demlováckého florbalu 

Mladší žákyně – okresní kolo 

Dne 18. 11. proběhlo okresní kolo mladších žákyň ve florbalu, v němž náš tým suverénně 

zvítězil!!! V kvalifikační skupině vyhrály nad ZŠ O. Březiny 5:1, proti ZŠ Kamenici 5:0 a proti ZŠ 

Kollárova 4:2 a tím se probojovaly z prvního místa ve skupině B do semifinále. Zde se utkaly 

s Dolní Cerekví, kterou deklasovaly 5:0. Ve finále narazily na ZŠ E. Rošického, ale ani tento tým 

jim nedělal problém a naše holky vyhrály 2:0! Náš tým se tak kvalifikoval do krajského kola. 

           Mladší žákyně – krajské kolo 

Po vítězství v okresním kole přišel další obří 

úspěch, tentokrát vítězství v krajském 

kole!!!!! Dne 2. 12. náš tým nastoupil 

v Pelhřimově proti ZŠ Jeníkov, který porazil 

3:2, poté porazily také ZŠ Měřín 1:0, ZŠ 

Pelhřimov 1:0 a ZŠ Moravské Budějovice 1:0. 

Tím pádem naše holky jednoznačně získaly 

první místo a postoupily do celorepublikové 

kvalifikace v Brně o republikové finále!  

Mladší žáci – okresní kolo 

Mladší žáci jsou tento rok jediným týmem, který nezískal medaili, ale i přesto se nemají za co 

stydět. Ve skupině C, která se hrála na naší škole, si naši žáci poradili se ZŠ Batelov 3:1, se ZŠ 

Větrný Jeníkov dokonce 8:0 a se ZŠ Dolní Cerekev 4:0. Bohužel jediná prohra našeho týmu se 

ZŠ E. Rošického 0:5 nás připravila o první místo ve skupině a postup do finálové skupiny. 

Starší žáci – okresní kolo 

Starší žáci tento rok překvapili svojí jízdou 

v okresním kole, která skončila stříbrnou 

medailí! Naši kluci nejdříve ovládli svoji 

skupinu C, která se opět hrála na naší 

škole. V prvním utkání porazili ZŠ Kamenici 

rozdílem 3:0, přičemž výkonnostně by měl 

být výsledek našeho týmu o dost větší. 

Poté náš tým porazil 7:1 AD Fontes a 

v klíčovém utkání porazili kluci 8:2 ZŠ Třešť. Náš tým tak jako jediný v okresu Jihlava mohl slavit 

postup bez ztráty bodů. Ve finálové skupině náš tým začal se ZŠ Dobronín, který nestačil na 
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tlak našeho celku, a my mohli slavit výhru 5:0! Druhé utkání bylo těžší, přesto kluci vyhráli 3:1 

se ZŠ Polná a zajistili si minimálně stříbrnou medaili. V bitvě o zlatou medaili náš tým bohužel 

nestačil na ZŠ Seifertova v poměru 1:6. Tým starších žáků tedy vybojoval stříbrné medaile za 

svojí bojovnou a silně ofenzivní hru! 

Starší žákyně – okresní kolo 

Naše holky si tento rok opět vybojovaly medaile! 

Ve své skupině vyhrály se ZŠ Kamenice, ZŠ Zhoř 

a ZŠ Polná, prohrály pouze se ZŠ Seifertova a 

postoupily do semifinále z druhého místa. 

V semifinále naše holky vyhrály se ZŠ O. Březiny, 

ale ve finále bohužel podlehly ZŠ Seifertova. 

Přesto získaly zasloužené stříbrné medaile! 

Všem žákům děkujeme za předvedené výkony 

a prezentaci naší školy!!!        Myšák z 9.B 

Kvalifikace na EURO 2016 ve Francii 

Česká republika se opět dostala na Mistrovství Evropy, ve své těžké skupině dokázala porazit 

například Turecko, Island a dvakrát Nizozemsko! Nejenom díky těmto vítězstvím se Česko 

kvalifikovalo na ME ve Francii. Český tým byl vylosován do skupiny D, ve které se Česká 

republika utká proti Španělsku, Turecku a Chorvatsku, již v létě příštího roku se dozvíme, zda 

se Česko z této skupiny dostane do dalšího boje o evropský titul! 

Podzim Evropské ligy 

Tři české fotbalové týmy mají za sebou základní skupiny Evropské ligy. Jako prvním vyřazeným 

týmem byla Viktoria Plzeň, která v předposledním utkání ve skupině prohrála v Minsku a 

neměla tak naději na postup. Slovan Liberec držel naději na postup až do posledního kola, kdy 

doma hrála o postup s francouzským Olympique de Marseille, se kterým prohrála 2:4 a 

nepostoupila ze skupiny, nutno dodat, že Liberec odehrál v EL skvělý podzim. Jediný z trojice 

českých klubů, kterému se podařilo postoupit, se stala Sparta Praha, která se na jaře 2016 

potká v play-off Evropské ligy s ruským Krasnodarem. 

Pavel Nedvěd obdržel Medaili Za zásluhy 

Bývalý fotbalista a momentální viceprezident klubu v italském 

Juventusu Turín obdržel 28. 10. 2015 vyznamenání Za zásluhy o stát 

v oblasti sportu. Prezident Miloš Zeman také při svém projevu 

připomněl, že právě sportovci se významně podílejí na renomé ČR v zahraničí. 
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Čeští hokejisté vyhráli Channel One Cup v Rusku 

Čeští hokejisté vyhráli 20. 12. 2015 Channel One Cup, který se odehrál v Rusku. Česko 

prohrálo úvodní utkání s Finskem 0:3, proti Švédsku však Česko vybojovalo výhru 3:1. 

V posledním utkání čeští hokejisté zlomili domácí Rusy 4:2 a Švédsko porazilo na nájezdy 

Finsko, Česko tedy slaví celkové vítězství v tomto turnaji! 

 

Hokejová Dukla válí za postupem 

Dukla Jihlava v 1. Hokejové lize (čili 2. nejvyšší liga v ČR) 

doslova kosí své soupeře, po 34. kole je Dukla na 1. místě a 

útočí na baráž a za celkovým postupem do Exraligy. Dukla 

bodovala v 25 utkání a pouze v 9 zápasech odcházeli 

s prázdnou, což potvrzuje dobrou týmovou hru, doufejme, že 

Dukla bude válet dál a Jihlava bude slavit postup do Exraligy! 

 

Jihlavští fotbalisté jsou na hraně sestupu 

Vysočina nebude na tento podzim moc hezky vzpomínat, Jihlava uhrála pouze 16 bodů a jsou 

na 14. místě, pouze jednu pozici nad sestupem. Jihlava sice dokázala remizovat se Spartou a 

Libercem, nebo vyhrát nad Jabloncem 1:0, ale prohrála mnoho důležitých zápasů v dolní 

polovině tabulky. Proto jí čeká na jaře těžký úkol o setrvání v Synot lize. 

Myšák z 9. B 
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Máte i Vy své záliby, píšete básně, komentáře……? Napište nám! 

 


