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Všímálek 
 

Ahoj všichni čarodějové a čarodějnice! 
 
Vítáme Vás u našeho čarodějnicko-májového 
vydání Všímálka. Tentokrát se nám to všechno 
sešlo dohromady - čarodějnice a svátek lásky, 
MÁJ. I naši redaktoři a redaktorky jsou 
poblouzněni láskou. V tomto zamilovaném a 
bláznivém čísle (jako vždy) se dozvíte, jak 
dopadli naši deváťáci při přijímacím řízení a 
mnoho dalších věcí, které se týkají naší milované 
školičky. A co Vy, jak jste oslavili „čarodějnice“? 
Jak trávíte čas lásky? Napište nám!  
 

Tereza Nerudová a Kristýna Ficková  
 

Přijímací zkoušky 2016 
Většina žáků 9. tříd se dne 15. 4. 2016 zúčastnila  

přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. 
Přijímací zkoušky se konaly na předem vybrané škole. 
Žáci, kteří se neúčastnili zkoušek, museli zůstat ve škole a 
celý den se učit. Zkoušky z českého jazyka začínaly po 8. 
hodině a z matematiky po 10. hodině. Když jsme 
přicházeli do školy, hledali jsme naše čísla na papíře 
vylepeném na dveřích a podle toho se rozmístili do tříd. 
Nachystali jsme si všechny potřebné pomůcky a už jen 
čekali na osudovou chvíli. Po nějaké době čekání přišla 
paní učitelka, všem rozdala test, řekla nám úvodní 
pokyny k testům a pak už to bylo jen na nás. Po hodině 
strávené testem jsme dostali 20 minut přestávky a po 
přestávce jsme dělali test další. Po vypracování testů nám 
popřáli a šli jsme domů, protože jsme dostali povolení 
nechodit do školy a už zůstat doma. Tento den si budu 
pamatovat až do konce života, i když vím, že mě čekají v 
životě horší zkušenosti, než jen nějaký test. Tohle ale bylo 
POPRVÉ! 

Václav Pokorný 9.A 

 

Časopis žáků ZŠ Demlova        Květen 2016 
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Návštěva konzervatoře 
Vydala jsem se do Českých Budějovic za poznáváním školy, na kterou se chystám 

vypravit po deváté třídě. Cesta byla dlouhá a vyčerpávající. Když jsme dojeli, vyrazili jsme 

hledat konzervatoř. Ta se nachází na samém okraji náměstí, takže se dobře našla. Když jsme 

vešli dovnitř do budovy, začala jsem mít strach a neměla jsem dobrý pocit… Chvilku jsme 

bloudili po škole a hledali třídu, kam jsme se měli jít podívat. Když jsme se objevili ve 

správných dveřích, už na nás čekala paní profesorka a mile nás přivítala. Řekla, ať se posadím 

a zahraju jí. Poté mi řekla svůj názor: že jsem si měla o přípravu říci dříve a je málo času, 

takže to tento rok nemohu stihnout, ale pokud mám zájem, můžeme to zkusit u paní 

profesorky na varhany. Soda! Ale zašli jsme k ní, a teď jsem za to ráda. Paní profesorka byla 

velmi příjemná a hned, co jsem jí dohrála, nám řekla, že mi dojde pro přihlášku a přesný 

seznam věcí, které se mám naučit. Nejlepší na tom je, že vedlejší předmět je klavír a 

talentové zkoušky se budou skládat jen z poloviny věcí, co na klavíru, takže to bude lehčí. 

Přihláška se ale musí podávat už v listopadu. 

Pro ty, kteří by se chtěli vydat stejnou cestou: Začněte se připravovat dříve. Hudba a 
celkově umění je nádherná věc. A ještě hezčí je hudbu tvořit .  

Sárinka Giňová 9. A 

*BLUDIŠTĚ* 
WE ARE THE CHAMPIONS! aneb naše vítězná píseň. Naše dlouhá cesta, která vedla až do 
Ostravy se konala 3. -4. 2. 2016. Budeme bojovat v Bludišti! Po dlouhém čekání v šatně 
studia ČT nás posadili do nahrávacího studia. Naše první pocity ve studiu byly smíšené, 
protože studio se nám zdálo velmi malé. Po nutném-nudném seznámení s pravidly se jde 
konečně na to. Natáčení bylo velmi zdlouhavé, protože jsme některé záběry točili třeba 
čtyřikrát. Před poslední tajenkou byli všichni ve velkém stresu, protože byla rozhodující- 
postoupíme nebo pojedeme domů?! Naše družstvo vypálilo svůj tip, moderátor nás chvíli 
napínal, lehce se pousmál a řekl: „To je správná odpověď!“ V tu chvílí jsme začali řvát 
z plných plic a tleskali, dokud nám ruce neupadly. Po velkých emocích jsme se přesunuli 
k balancovníku, který jsme opět zvládli, a získali tak cenu bronzového bludišťáka. Cestou na 
penzion zněla autobusem naše vítězná píseň WE ARE THE CHAMPIONS! Druhý den jsme 
museli vstávat dřív než do školy a vrátili jsme se zpátky do studia, kde jsme natočili další díl. 
Po vyrovnaném stavu jsme při poslední tajence bohužel neuspěli. Byla to velká zkušenost a 
děkujeme Michalu Němcovi, Veronice Neubauerové, Monice Šanderové, Filipu Masárovi a 
Romanu Dočekalovi, že zastupovali naši školu v této soutěži. Na díly s námi jste se mohli 
podívat 9. a 16.dubna na Déčku, dnes jsou ke zhlédnutí v archivu ČT. 

                                                                      Veronika Altrichterová, NatálieTomanová  9.A 
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Zdeněk Smetana -,,Otec večerníčků“ 

Dne 25.2 2016 zemřel v Praze český animátor, scénárista a výtvarník Zdeněk 
Smetana, a to ve věku 90 let.   Vzpomínáme na něj především jako na stvořitele postaviček, 
které nás provázely dětstvím. Tento pán vytvořil naše nejoblíbenější postavičky, jakými jsou 
například: Křemílek a Vochomůrka, Štaflík a Špagetka, Rákosníček a mnoho dalších. Proto je 
jeho přezdívka ,,otec večerníčku“ zcela opodstatněná. Na jeho večerníčcích vyrostly celé 
generace. Během slavnostního zahájení Anifilmu 2014 získal cenu za celoživotní dílo.                                                                               

 

 
Noví učitelé mezi námi 

Se začátkem nového školního roku přišlo mnoho nového, včetně několika nových tváří na 
našich chodbách. Všímálci všetečně některé z nich vyzpovídali: 

 
Pan učitel Majer     Paní učitelka Exnerová 

 

 
Silvie Dočeklová, Lucie Zánová 7.B 

 
 

Jak se vám líbí na naší 
škole? 

Líbí  

Odkud jste k nám 
přišel? 

Praha, Třebíč 

Jaké vyučujete 
předměty? 

Fyzika a 
informatika 

Jak se Vám tu pracuje? Někdy lépe a 
někdy hůře 

Čím se lišíme od minulé 
školy, kde jste učil? 

Je toho hodně, 
ale kupodivu 
jste hodnější 
 

Se kterou třídu se Vám 
pracuje lépe a naopak? 

Nejlíp s 8.A a 
nejhůř se 7.B 
alespoň teda 
část lidí. 

Kdo nebo co je Vaše 
,,nabíječka“? 

Moje rodina 

Co byste dělal kdyby 
jste se nestal učitelem? 

Asi bych byl 
fotograf 

Jak se Vám líbí na naší 
škole? 

Líbí  

Jaké vyučujete 
předměty? 

Všechny 

Odkud jste k nám 
přišla? 

Z Mělníku 

Jsme hodnější nebo 
zlobivější než vaše 
minulá škola? 

V něčem 
hodnější 

Jak se Vám tu 
pracuje? 

Dobře  

Kdo nebo co je Vaše 
„nabíječka“? 

Víkend 

Co byste dělala kdyby, 
jste se nestala 
učitelkou? 

Jiná 
možnost tu 
nebyla.         
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Krotíme literární múzu… 
Náhody neexistují 

I když jsme se už několikrát zúčastnili, je to pořád velmi zajímavá přednáška, která nás 
obohacuje o to, co nám je nejbližší – umění našeho slova. 

Jako každý rok, tak i tentokrát jsem se zúčastnila, protože mám ráda literaturu a 
všechno kolem ní. Tento rok bylo téma Náhody neexistují. Podle mě je to zajímavé téma 
k zamyšlení, nebo ne? Co myslíte vy - existují náhody, nebo ne?  

Na této přednášce je úžasné to, že tam nesedíte jako pecky, ale zapojíte se a učíte se, 
jak psát a rozvíjet svou fantazii. Děláte spoustu cvičení, kde rozvíjíte sami sebe. Letos jsme 
měli třeba za úkol vybrat si věc z obrázku, vtělit se do ní a psát, co si asi myslí. Je to velmi 
zábavné. Já jsem se třeba vtělila do zdi. Nebo cvičení, ve kterém jsme dokončovali věty. 
Opravdu se tam vyřádíte a pokud vás to zaujme, tak se můžete zúčastnit soutěže, kterou 

každý rok vyhlásí. A mimochodem jsou tam i fajn ceny ☺. Pro příští rok doporučuji navštívit.  
Terka Nerudová 9.A 

 
Právě čtu… 
Byl pátek a konečně jsem se dostala do knihovny. Procházela jsem se mezi všemi nádhernými díly, 
když v tom jsem ji uviděla, knihu, kterou jsem musela mít. Ležela tam jen tak na polici, vzala jsem ji a 
přečetla jsem si název. 
 

Tahle píseň ti změní život 
Autor: Leila Sales 

Tato kniha pojednává o tom,  že nezáleží jak vypadáte. Vždy najdete své místo na zemi. 
Stejně jako hrdinka z této knihy. Dívka se jmenuje Elisa Dembrowská a není mezi kolektivem 
moc oblíbená. A tak se snaží změnit. Jednoho dne se ocitne v klubu jménem Start a tam 
začíná její dobrodružství. Bohužel chlapci, tohle je pro dívky. Snad příště bude i pro vás. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stopy Hrůzy - Polibky smrti 
Autor: R. L. Stine 

 
Matt, jeho dívka April a nejlepší kamarád Todd se těší 
na léto plné slunce a legrace. Ale nad písečnou pláží se 
třepotají tmavé stíny a přátelé brzy zjistí, že jsou 
vtahováni do hrůzostrašného světa nekonečné noci. 
Kamarád a dívka začínají být divní. Dvě bodné ranky na 
jejich krku dávají Mattovi klíč. Hroziví netopýři, 
vznášející se nad pláží, poskytují další stopu. April byla 
odlákána polibky jiného chlapce-zvláštními, jedovatými 
polibky, které ji oslabovaly. Polibky upíra. Avšak 
hladověla po dalších. Zachrání Matt April včas? To se 
dozvíte, až si to přečtete.  
  

Tereza Nerudová 9.A 
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Jak začít rapovat? 
 
Nejlépe je, když začnete prvně jen rapovat píseň, kterou znáte. Stáhnete si pouze 
„instrumentálku“ (hudbu) a pokusíte se ji zarapovat a postupem času se zdokonalit. 
Hudba? 
Řekněme, že já si vyberu například song Big spender od raperů jménem Theophilus London a 
ASAP Rocky. Stáhnu si ho, a pak i samotný beat, do kterého je track narapován. 
Otevřu si Audacity a rozkliknu Soubor –> Import –> Zvuková data. Zvolím song a on se vloží 
jako jedna zvuková stopa do Audacity. Zopakuju postup a pod ní jako druhou stopu vložím 
instro. Text? 
Každý text by měl mít téma, poselství, něco sdělit. Můžete se věnovat nějakému 
společenskému problému, něco kritizovat nebo třeba popisovat, jak se cítíte. Můžete napsat 
příběh, udělat motivační track nebo love song. Při tom všem se snažte být originální. 
Vyhněte se chlubení, kýčům a frázím, které už někdo řekl. Text za to lze prošpikovat 
narážkami na jiná díla, jako to dělají v seriálu Simpsonovi. 
Obvyklé je skládat přímo do instra, tedy nenapsat první lyrics a pak teprve hledat vhodnou 
hudbu. Výsledek musíte zvládnout podat tak, aby vám bylo rozumět a abyste ho zvládli 
oddýchat, tedy ze začátku nic až příliš rychlého. 
Audacity? 
http://rap.maweb.eu/program-na-nahravani-audacity/ 
 
 

Mladí začátečníci, od kterých jsem zjistila informace: 

 

 
 
 
 
 
 

 

ADiss 

Iron Denny

 

Mardzos 

Scott -rapuje 

jen pro 

zábavu, 

pouze živě 

 

Karolína Hosová  
9. B 

http://rap.maweb.eu/program-na-nahravani-audacity/
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Nafrněná!!! 
 

Barbora Poláková se narodila 3. října 1983 v Kolíně. Do svých třinácti let se věnovala 
krasobruslení, gymnastice, baletu a hře na klavír. V deseti letech začala chodit do Divadelní školy 
Zdeňka Jecelína a později se stala členkou pohybového divadla Igdyž. 
Po studiu Ekogymnásia v Poděbradech nastoupila na DAMU (herectví čin. divadla). V absolventských 
rolích ztvárnila venkovanku Evičku v Donu Juanovi, feťačku Markétu v Autobahnu a titulní roli ve hře 
Paní Ministrová. 

Je držitelkou ceny Jiřího Adamíry (cena za výrazné tvůrčí úspěchy dosahované během doby 
studia) a ceny Jana Kreczmara (Prize for Acting Sponsored by the Polish Theatre Artists´ Association). 
Dne 10. 4. 2016 dostala Barbora dvě ceny Anděla.  Za objev roku a její  Nafrněnou za píseň roku.  

 

 

 

 

 

 

*** 

TOP 10 

1. Halsey – Colors 

2. Dua Lipa – Be The One 

3. Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) 

4. Lukas Graham – 7 years 

5. Simple Plan - Singing In The Rain 

6. Sigma – Stay 

7. Troye Sivan – Youth 

8. Ben Cristovao – ASIO 

9. Jennifer Lopez – Ain’t 

10. will. i. am - Boys & Girls ft. Pia Mia 

 

Kristýna Ficková,Dana Medová 9.A 
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Fotbalová senzace 
 

V pátek 22. dubna se náš fotbalový tým zúčastnil halového turnaje v kopané. Náš tým 
hned v prvním utkání turnaje přestřílel svého soupeře 4:2, soupeřem byla ZŠ Jungmannova. 
V dalších třech utkání si náš tým připsal po špatných výkonech 3 prohry. Našemu týmu tak 
nezbývalo nic jiného, než vyhrát v posledních dvou utkáních, abychom měli šanci na 
postupovou čtyřku. Poslední dvě utkání náš tým odehrál proti dvěma výsledkově nejhorším 
týmům na turnaji. Tým doslova smetl Prahu – Krč a poté i Chrudim, zároveň si tým připsal 
v obou utkáních čisté konto. Náš tým po ukončení základní části obsadil semifinálové 4. 
místo ve skupině. V semifinále nás čekal nepříjemný soupeř z Veselíčka, který nás v základní 
skupině porazil. Jenže náš tým vymyslel silnou obrannou taktiku. Ta se opírala o jednoho 
hrotového útočníka, který stále zůstával na půlce soupeře, zbylí tři hráči zůstávali v obraně a 
využívali šancí z brejků. Právě tato brejková metoda zafungovala, když Demlováci vstřelili 
branku na 1:0.  Radost však netrvala dlouho, o chvilku později Veselíčko prostřelilo obranu i 
brankáře a stav se opět stal nerozhodným – 1:1. O minutku později nastal klíčový moment 
celého utkání, když si brankář Veselíčka špatně zpracoval míč a ten se mu zakroutil až do 
branky! Do konce zbývalo pekelně dlouhých 5 minut a Veselíčko se nevzdalo, ba naopak svůj 
tlak zvyšovali. Náš tým se tak rozhodl vytvořit před naší brankou neprostupný beton, což 
zahrnovalo i stažení hrotového útočníka do obrany. Taktika BETON se ukázala jako velmi 
účinná. Soupeř byl překvapen kompaktní obranou a nevěděl, jak se má dostat do finální 
střelby. Pouze třikrát se soupeři povedlo zamířit mezi tři tyče, tam ale stál náš brankář a ten 
nepovolil míči, aby se dostal za brankovou čáru. Veselíčko střílelo převážně náhodně, zbrkle 
a právě to nám šetřilo čas. Po skončení tohoto semifinálového utkání zavládla v našem týmu 
naprostá euforie. Ve finále sice náš tým podlehl lepšímu týmu, ale ani tato prohra 
nesnižovala nic na faktu, že náš tým získal STŘÍBRNÉ medaile s pohárem a k tomu ještě 
odměnu v podobě značkových slunečných brýlí, uzenin a dalších věcí a dobrot! 
 

 
Volejbal 2016 

Žáci – 29. 3. 2016 
Naši žáci se ve skupině C potkali se ZŠ Kollárovou, s kterou 
prohráli 0:2 (38:50), ale poté vyhráli nad ZŠ E. Rošického 2:1 
(64:56). Tím pádem skončil náš tým ve skupině poslední a čekala 
ho tak bitva o umístění. S Dobronínem prohráli 1:2 (48:62) a 
prohráli bohužel i se ZŠ Seifertova 0:2 (42:50). Naše škola tak 
skončila na posledním 9. místě. 
Žákyně – 30. 3. 2016 
Holky se ve skupině A potkaly se ZŠ Nad Plovárnou a prohrály 0:2 
(39:50), poté však zvítězili s Dobronínem 2:0 (57:47). Ve skupině obsadily druhé místo a čekal 
je boj o 4. – 6. místo. Holky padly 0:2 (18:50) se ZŠ Kollárovou, ale porazili ZŠ O. Březiny 2:0 
(50:29), a tak skončili na 5. místě. 

 
Myšák 9.B 



 
 

8 

 
Cesta za vítězstvím… 

 
V úterý 16.2. se mladší žákyně zúčastnily kvalifikace v Mistrovství ČR ve florbalu v Brně.  První 

dojmy byly všelijaké. Žákyně, které hájily naše barvy, byly evidentně nervózní. My všichni, kteří jsme 
je přijeli podpořit, jsme jim drželi palce a věřili jim, že to dokážou. Po vstupu do tělocvičny jsme však 
měli pocit, že to nezvládneme my – zvláštní pach tělocvičny, kovové židle, o kterých nevím, jestli se 
tak dají nazývat, a na kterých jsme měli strávit několik hodin … Z ustrnutí nás probral první zápas 
našeho týmu. Podporovali jsme „naše holky“, jak jen jsme mohli. Při každém gólu znělo naše heslo 
„Demlovka se nevzdá, Demlovka je naše hvězda, Demlovka je nejlepší, hej, hej, hej“ a bušili jsme do 
bubnu. A holky postoupily. O hodinu později nastoupil náš tým k rozhodujícímu utkání. To se vyvíjelo 
od začátku velmi dobře, už jsme pomýšleli na bujaré oslavy. Ale v kritickém momentu holky na 
moment zaváhaly a to je, bohužel, stálo vítězství…Holky byly zklamané…. Ale to nevadí. Být druhé 
v kvalifikaci na mistrovství je přece báječné! Holky, děkujeme. 

 
Teluška 9.A 
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Redaktoři: žáci předmětu mediální výchova 
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Máte i Vy své záliby, píšete básně, komentáře……? Napište nám! 
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