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Všímálek 
 

Časopis žáků ZŠ Demlova         červen 2016 

Léto už je zase tady, 
jaro máme za zádami. 
Ponožky ze sandálů trčí,  
každý si do bazénu skočí.  
Než tam ale skočíme,  
nohu si ve vodě smočíme. 
Všímálka si přitom přečteme, 
a inspiraci najdeme.  
 
Sára Giňová a Petra Brunová, 9.A 
Ilustrace: Kristýna Ficková 

Spaní ve škole 
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 proběhlo na naší škole spaní ve škole 
s prvňáky. Začalo to tím, že jsme se všichni kompletně sešli před 
školou. Tam byly děti rozděleny k jednotlivým deváťákům. Věci 
prvňáků deváťáci odnesli do jejich tříd a přichystali jim spaní. 
Poté si všichni vzali buřty, pečivo nebo jablka na opečení nad 
ohněm. Po příchodu na zahradu se začaly plnit úkoly, co pro ně 
deváťáci přichystali. Potom co dokončily úkoly, si mohly opéct 
buřty nebo si jít hrát fotbal. Prvňáci se bavili tím, že se věsily, 
honily a válely se po deváťácích.  Začalo se stmívat a odcházeli 
jsme do školy, abychom se přichystali ke spánku. Převlékli jsme 
se do pyžámek a čekala nás ještě stezka odvahy. Chodilo se po 
skupinkách po schodišti prostřední budovy. Někteří prvňáci se 
báli, ale byli i tací co to chtěli projít samy. Pak se šlo spát a ráno 
se muselo vstávat do školy… 
 

Teluška 9.A 
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Dovolená ve Francii 
V pátek 3. Června v poledních hodinách jsme se shromáždili na parkovišti u Billy. Když jsme 
se, asi o půl jedné, všichni konečně naskládali do autobusu, byli jsme promočení až na kost 
kvůli prudkému dešti. Celých 18 hodin v autobuse jsme strávili hlasitým vybavováním, 
pospáváním a jedením dobrot, které nám připravily maminky. Proto se nám vždy ulevilo, 
když řidič zastavil, abychom se mohli protáhnout a nadýchat se čerstvého vzduchu. V ranních 
hodinách jsme konečně dorazili do vytouženého Monaka. Byli jsme okouzleni obrovskými 
stavbami a hlavně mořem! Po nekonečném projíždění spletitými uličkami Monaka jsme 
konečně zastavili na parkovišti. Celé dopoledne jsme strávili v oceánografickém muzeu, kde 
jsme si mohli prohlédnout spoustu druhů ryb a sáhnout si na žraloka. Potom jsme vyrazili do 
centra města, kde jsme dostali rozchod a zhlédli jsme střídání stáží. Poté jsme vyrazili do 
katedrály, kde jsme shlédli různé svaté a hrobky knížat. Katedrálu jsme nechali za sebou a 
vydali se na pláž, cestou jsme se stavili u monackého Kasina. Prošli jsme si japonskou 
zahradu (kde jsme ztratili dospělého muže), a pokračovali na krásnou pláž. Cestou z pláže 
začalo pršet a to jsme najednou zrychlili. Dorazili jsme zpět na parkoviště a vyrazili do hotelu. 
Když jsme se vyhajali do krásy vyrazili jsme do Nice na krásné tržiště a na túru do schodů za 
vodopádem a zpět, poté jsme se vydali do Cannes, kde jsme šli na pláž nebo do města(drtivá 
většina zvolila pláž), z Cannes jsme vyrazili do Sant Trope kde nás přepadli dvě bouřky, po 
krásném Sant Trope jsme ač mokří vyrazili zpět na hotel. Byla  to naše poslední noc v hotelu 
a tak jsme museli trochu zlobit. Náš poslední den v Francii jsme strávili v Marine Landu a na 
pláži. Ačkoliv jsme byli smutní, že opouštíme tak krásnou zem tak jsme se už těšili domů. Noc 
proběhla dobře všichni spálení konečně usnuli a dorazili jsme zpět do naší úžasné země 
České Republiky kolem druhé hodiny odpolední. Všichni jsme byli plní dojmu a shodli jsme 
se, že to byl náš nejlepší a nejkrásnější výlet ze všech a že ve středu nikdo do školy nejde. 

  
Tereza Nerudová, Anita Šebková, Monika Šanderová 

 

 

 

 

 

 

 
Návštěva Čechtic 

Ve dnech 22. – 23. 4. přijela na výměnný pobyt základní škola z Čechtic, kterou už dobře známe 
z bludiště. 8.A si pro ně připravila program, který se jim velmi líbil. Žáci z dramatického kroužku 
předvedli povídku o Lakomé Barce, navštívili City park, Zoo, školní bazén, laser game a kino. 
Žáci přespali v tělocvičně, kde si před tím zahráli různé hry. Žáci naší školy od nich dostali doma 
vyrobené mýdla z kozího mléka. Žáci si přespání velmi užili a odvezli si spoustu zážitků.  

Tomanová, Altrichterová  
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Lakomá Barka 

Dne 11. 5. 2016 se na naší škole konalo divadlo Dramatického kroužku, a naši žáci druhého 
stupně vystupovali ve známé pohádce Lakomá Barka, ve které měli nádherně zpracované 
komické scénky a fascinovaly mě jejich Kulisy a způsob provedení. Kdybych však měl 
ohodnotit nejlepší z jejich hereckých kousků, dal bych 9,9 z 10 bodů kvůli jejich drobné 
chybce, ale můžeme to brát jako kladné, protože, jak už snad každý ví, tak 9 se zaokrouhluje 
nahoru. Také jejich zpracování všech druhů mouk a k nim nějaký ten verš, ale možná jste to 
viděli, a tak má každý z vás jiný názor. 

 

 
 
 
 
 
 

 
*Perníková chaloupka* 

Dne 1. 6. jsem se zúčastnila výletu 7.A, 7.B. Na náš školní výlet jsme se 
vypravili do Perníkové chaloupky. Ve výletu bylo zahrnuto muzeum 
perníku, přednáška o perníku, muzeum o Hurvínkovi a výšlap na hrad. 
Výlet byl velice zajímavý, ale stejně si myslím, že nejzábavnější byla cesta 
autobusem. Na druhou stranu jak pro koho, protože pro paní učitelku asi 
moc ne, musela totiž poslouchat náš zpěv, smích a jiné pazvuky.   

Lucie Zánová 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dravci 

Dne 20.6 se všechny třídy naší školy zúčastnili 
vzdělávací akce o dravcích. Akce byla velmi 
zajímavá. Dozvěděli jsme se plno zajímavých 
informací o dravcích, které můžeme zahlédnut už 
pouze v chovech a některé i v přírodě. Po celém 
vyprávění jsme soutěžili o krásné ceny, k nimž 
patřila i hazardní stolní hra PEXESOOO! Nejtěžší 
otázku zodpověděla jedna žákyně ze třídy 7.B, 
která měla možnost si jednoho dravce posadit na 
ruku a nechat odlétnout. Nejkrásnější bylo 
pochopitelně samotné létání dravců. I když nám 
počasí nepřálo, tak jsme si to moc užili.  
 

Silvie Dočekalová  
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Music page 

Harant 

Paulie Garand (vlastním jménem Pavel Harant (* 17. října 1987, Liberec, Československo) je 
český rapper a producent. Působí pod vydavatelstvím Ty Nikdy Label, pod kterým v roce 2010 
vydal album Harant, v roce 2012 album V hlavní roli, v roce 2014 vydal desku "Molo" a v 
listopadu roku 2015 desku "Boomerang". Společně s Lipem tvořil rapový projekt BPM (projekt) 
(Básníci před mikrofonem), který vydal dvě desky Slova a Horizonty a také získaly cenu 
Akademie populární hudby v kategorii Hip Hop a RnB. 
V roce 2013 založil Garand Brand, značku oblečení a doplňků s vlastním designem. 
Mezi jeho nejznámější skladby patří například "Molo", "La Familia", "Boomerang", "Tuláci", 
"Hladina", "Pavučina lží" a další. 
 
 
Top 10 
 

1. Justin Timberlake – Can´t stop the feeling 
 

2. Gnash – I hate you, I love you  
 

3. Sia – Cheap Thrills 
 

4. Galantis – No money  
 

5. DNCE – Cake by the ocean  
 

6. Fifth Harmony – Work from home  
 

7. Enrique Iglesias ft. Wisin – Duele EL Corazon  
 

8. Sigala feat. John Newman – Give me your love 
 

9. Kygo Ft. Kodaline – Raging  
 

10. Sam Hunt – Take your time  
 

 
 

 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rapper
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_producent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ty_Nikdy_Label
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=BPM_(projekt)&action=edit&redlink=1
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Rozhovory 
 

Druhé kolo rozhovorů, kdy jsme se paní učitelky Kubové a pana učitele Panovce ptali, na 
jejich názor na naši školu. 
 

Paní učitelka Kubová 
 
 

Jak se Vám líbí na naší škole? Moc  
Jaké vyučujete předměty? Anglický jazyk a tělocvik 

Jsme hodnější nebo zlobivější než minulá 
škola? 

Na stejno 

Se kterou třídou se vám nejlépe pracuje a 
naopak? 

Se všemi  

Jak se Vám tu pracuje? Moc dobře  
Kdo nebo co je Vaše ,,nabíječka“? Moje děti 

Co byste dělala kdyby, jste se nestala 
učitelkou? 

Spisovatelka 

 

Pan učitel Panovec  
 
 

Jak se Vám líbí na naší škole? Převelice  

Jaké vyučujete předměty? Všechny, které mě baví 

Odkud jste k nám přišel? Byl jsem stále v Jihlavě  
Jsme hodnější nebo zlobivější než Vaše 
minulá škola? 

Pořád stejně  

Se kterou třídou se Vám nejlépe pracuje a 
naopak? 

Samozřejmě se 3.C a 5.B  

Jak se vám tu pracuje? Neskonale dobře 

Kdo nebo co je Vaše ,,nabíječka“ Manželka, děti a 
v neposlední řadě můj pes 

Co byste dělal kdyby, jste se nestal 
učitelem? 

Popelář, herec, učitel, ředitel 
školy mimo popeláře se mi 
splnilo vše  
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Básně beze smyslu 

A takhle se bavíme v hodinách literatury. Skládáme básničky, které postrádají smysl. Tak 

schválně, jak je pochopíš ty?? 

V minutách 
 
V boji prezidentů ze všech šíleně projevy trumfne 
České hraj a proti zůstanou zpět hodné Češi 
lepším bila i Rek ale Zapisoval jsme Nehoda 
kolik jich zase zmizelo  
a už sem patří téměř s polituji lidské součástí povahy  
Bylo zárukou radnic dvanácti zásob  
a alkohol řídil Nezletilí   
 
 

JIHLAVA 
 

Radši drama hezkých holek 
než pět hodin Djokoviče. 

Naše Jihlava pomůže obětem násilí jak 
nikdy v minulosti. 

Výstavy hodnotí Jihlaváci z 
Ulic v níž je pronájem vačic. 
Počátky jsou odpady sběrné 
další bezpečnější detektiv. 

 
 

Jihlavské mládeži vadí… 
Závody kočárků v chůzi 

Pracovny pro lepší péči o děti 
Dovolená tábor Městská knihovna  

Výstavy Divadla Strojírenství  
Připojení k Internetu jihlavské radnice  

Koncepce lokalita cena pronájmu  
TOTO JE SKUTEČNÝCH 1000 Kč 

 

 

Tak co říkáte na naše dadaistické básničky? Stačí vystříhat pár slov z novin, které nepoužíváte a 

náhodně je sestavit. Tramtaradá, básnička je na světě!  
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HRAVÁ STRÁNKA 
 

 

1. Jinak deštník 

2. Co maminky věší na šňůru? 

3. Magma na povrchu 

4. Opak slova teplo 

5. Malý dům 

6. Podvodní plavidlo 

7. Roste to na poli 

8. Růžová rostlina podobná jahodě 

9. Uměle vytvořená vodní nádrž 

10. Auto stvořené do terénu 

11. Přenosný dům 

12. Menší oceán 

13. Místo plné písku 

14. Letní měsíc 

15. Žlutý jemný prášek 

16. Přírodní vodní plocha 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
TAJENKA: 

Řešení:  
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Beseda s vězeňkyněmi 
V pátek 27. Května se obě deváté třídy zúčastnily besedy s odsouzenými ženami. Když jsme 
přišli do sálu, všimli jsme si čtyř sedících žen a policisté, kteří nám pověděli něco o tom, jak to 
chodí v ženských věznicích.  
První žena nám vyprávěla její vlastní příběh o autonehodě. Dětství měla bezproblémové, 
dostala se na učiliště a to úspěšně dokončila a zároveň udělala i řidičský průkaz. Začala jezdit 
do práce autem a jednou jí kamarádka poprosila o to, jestli jí nevyzvedne bratra. Ona 
souhlasila a jela se svým kamarádem pro bratra kamarádky, když se vraceli tou cestou, kterou 
dobře znala, dostala smyk, i když jela pomalu. Najednou se auto vřítilo do protisměru a 
narazilo do auta, co jelo naproti. Její spolujezdec nepřežil a ani řidič druhého auta. Myslela si, 
že dostane jen podmínku. Ale opak byl pravdou, dostala 3 roky, ale odvolala se. I přes to ji 
trest neminul a dostala 2,5 roku. 
Druhá žena se stala drogově závislou. Našla si přítele, ten jí nabídnul a ona to přijala. Po delší 
době byla při krádeži, kterou prováděla její kamarádka. Myslela si, že se jí to týkat nebude. 
Bohužel týkalo a dostala se před soud. Teď jí zbývá 2,5 roku než ji propustí. 
Třetí žena měla 8 dětí a s manželem se o ně nestíhali starat. Tak si pořídili chůvu, se kterou se 
dal dohromady. Manželka mu ukradla kreditní karty. Manžel ji nahlásil a skončila ve vězení na 
42 měsíců. Její děti byly dány do dětského domova.  
Čtvrtá žena měla problémové dětství a našla si v dospělosti přítele, ale bohužel byl dealer a 
prodavač. Ona to netušila, zjistila to až po delší době. On jí řekl, ať to zkusí a tak to zkusila. 
Našla si nového přítele, ten byl také dealer. Ale policie je chytila a zavřeli je. 
Vlastní názory a pocity jsou všelijaké… Myslím si, že si to alespoň většina lidí rozmyslela, co se 
může dělat a co vůbec nikdy nezkoušet.  
 
 
Vysočina fest se koná od 7. července do 9. července 2016 v Letním kině v Jihlavě 
Lístky na místě stojí 950,- Kč, a když si ho koupíte na stránkách, zaplatíte 850,- Kč. Což je 
výhodnější o sto korun. 
Na letošním festivalu bude hrát: 
ve čtvrtek:  Chinaski, Václav Neckář, Jelen, Tři sestry, Zrní, Nebe, Krucipusk, Horkýže Slíže, Ať 
se snaží ona, Procz, O5 Radeček a PSH 
v pátek: Hana Zagorová, Michal Hrůza, Kabát, No Name, Slza, Visací Zámek, Xindl X, Liwid, 
Like it, Marpo, Paulie Garand a DJS MAZTAH and AUSTRALAN 
v sobotu: Pískomil se vrací, Olympic, Čechomor, MIG 21, David Koller, Street 69, Pipes and 
Pints, Rybičky 48, Vypsaná fixa, UDG, Voxel, Atmo music a DJ Michael Burian.  
 

 

Redakce časopisu: 

 

Redaktoři: žáci předmětu mediální výchova 

Koordinátor: Stanislava Mauleová 

 

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

Pozvánka- Vysočina Fest 
 


