
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis žáků ZŠ Jihlava, Demlova 32 PROSINEC 2016 

Vánoční hvězdy 

Stromek už je ozdobený 

a na stole voní cukroví. 

Kapr už je osmažený 

a bude brzy snědený 

A zvoneček zazvoní, 

celý dům se rozzáří, 

tou náladou Vánoční. 
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Co čeká a nemine nás, deváťáky 

 

 

 

Blížíme se ke konci… 

 Pololetí je za dveřmi a s ním se i nebezpečně blíží konec školního roku a náš odchod na 

střední školy. Nám deváťákům to teď strašně utíká. Jen co jsme v září přišli poprvé do školy, 

snesli se na nás všichni učitelé a začali nás stresovat svými dlouhými proslovy o tom, jak jsou 

přijímačky strašně složité a jak náročná je příprava na ně. Začaly nám nulté hodiny, semináře a 

akce na „pracáku“. Všichni jsme se museli co nejrychleji rozhodnout, co vlastně chceme 

v budoucnu dělat. Termín 30. 11. pro obory s talentovými zkouškami je šibeniční. Takže někteří 

z nás to stejně doteď pořádně neví.  

 Na začátku roku jsme vyrazili na úřad práce, kde jsme měli k dispozici testy, které nám 

měly pomoct v našem výběru budoucího povolání. Mohli jsme si zde přečíst a vyhledat různé 

informace o školách a oborech nejen na Vysočině. Nedávno nás navštívili žáci minulých 

devátých tříd, aby se s námi podělili o zkušenosti a ukázali nám trochu víc zblízka technické 

obory. Teď už je jen na nás jak se k přijímacím zkouškám postavíme. Všichni jsme nervózní, 

ale pevně věříme, že se každý z nás dostane tam, kam touží. 

 

Autoři: 

Veronika Neubauerová, 

Johanka Dubová, 

Natálie Vacková 

9. A 

 

Střední škola stavební Jihlava 

Od září nás děsí otázka naší další životní dráhy, proto jsme vyrazili do terénu na vlastní kůži 

okusit, co nás čeká. Směr Střední škola stavební v Jihlavě. 

Na úvod nám pan ředitel střední školy řekl pár slov o škole. Zhlédli jsme prezentaci o 

oborech vyučovaných na této škole a o dalších aktivitách školy. Po svačině (mít vlastní bufet 

je fajn) jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela na exkurzi do Helenína, druhá zůstala v 

Jihlavě a absolvovala prohlídku školy. Viděli jsme třídy, bufet, školní posilovnu, tělocvičnu a 

učebnu s počítači, ve které byla i 3D tiskárna. 

Po krátké přestávce jsme se přesunuli do učebny informatiky, kde jsme si vyzkoušeli 

program využívaný k navrhování domů a zařizování interiéru. Po asi hodině a půl jsme se vrátili 

do jedné z učeben a posledních pár minut se s námi bavil pan zástupce, který byl moc milý a 

veselý. Pak už hurá „domů“! 

Škola a její prezentace se nám líbila, ale protože v naší třídě převažují děvčata, nebude 

to asi naše první volba. 

 

Autor: 

Bára Sýkorová 

9. A 
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Co se dělo ve škole 

 

 

 

Jazykové dovednosti 2016 

Jelikož jsme teprve šesťáci, jazykových dovedností 

jsme se účastnili poprvé. A bylo to znát - měli jsme 

děsnou trému. Ale v tak báječné atmosféře jsme si s tím 

nakonec poradili a překonali ji. Všem žákům a učitelům 

se naskytl různorodý pohled na povedená představení všech 

tříd. Představili se nám jak v pohádkách, v různých scénkách, 

tak i v písničkách. Všichni se shodneme na tom, že 8. A a 8. 

B to měli asi nejhezčí. I když Josefína byla taky super. Těžko 

se to hodnotí, protože vše bylo úžasné. Doufáme, že se nám 

bude dařit i příště. 

 

Autoři: 

Adéla Fejtová, 

Anička Mynaříková, 

Monika Doňková, 

Jakub Masár 

6. A 

 

Jazykové dovednosti 2016 

Ve středu 14. 12. proběhl na naší škole další úspěšný ročník jazykových dovedností, 

jehož hlavními aktéry se stali žáci druhého stupně. Jako každý rok žáci předvedli úžasné výkony 

v anglickém, německém i ruském jazyce.  Tento ročník byl ale výjimečný. Většina učitelů ho 

totiž považuje za jeden z nejúspěšnějších. 

A proč že tomu tak bylo? Proč se nikdo po více jak 2 hodiny vůbec nenudil? Mohli jsme 

vidět různé pohádky, písničky i rozhovory. To vše ze života dětí – od dětí. S řadou námětů přišli 

sami žáci a jejich učitelé jim je s obětavou podporou pomohli přetvořit v zábavné vystoupení. 

Přestávky poté zpestřil pan učitel Tůma svým vyprávěním o Vánocích ve Velké Británii. Celé 

„dovednosti“ tak proběhly hladce a bez problémů a už teď se všichni těšíme na další rok, který 

bude zase o něco lepší než tento. Možná…. 

 

Autoři: 

Veronika Neubauerová, 

Johanka Dubová, 

Natálie Vacková 

9. A 
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„A přece budu blízko“ 

Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 

Dne 14. 10. jsme se vydali do Havlíčkova Brodu na 26. Knižní veletrh. Každý z nás tam 

jel především proto, aby si mohl koupit či prohlédnout knihy. Ale naše paní učitelka Mauleová 

trvala na tom, že když už tam jedeme, tak se půjdem podívat na různé besedy, v jejichž rámci 

autoři představovali své knihy, které v tomto roce vydali. My, žákyně z devátého ročníku jsme 

si vzali na starost besedu s Luďkem Navarou a Miroslavem Kasáčkem, kteří měli představovat 

knihu „A přece budu blízko“. 

Když jsme dorazili do Havlíčkova Brodu, měli jsme asi dvě hodiny, a tak naše paní 

učitelky nenapadlo nic jiného, než si prohlédnout havlíčkobrodské historické náměstí. 

Teprve pak jsme celí zmrzlí pokračovali do kulturního domu za knihami. Tam jsme měli 

asi hodinu na to, abychom si prošli veletrh a trochu nakupovali, což se některým velice líbilo. 

Rozhodně bylo z čeho vybírat. 

Když nadešla naše chvíle, usedli jsme do salónku, kde už čekal Luděk Navara. Kniha 

„A přece budu blízko“ pojednává o politických vraždách v Babicích a blízkém okolí v období 

50. let. Jak sám autor říká: „Pro mě to byla úžasná zkušenost, sedět s lidmi, kteří to zažili nebo 

něco o tom vědí, jejich pocity jsou nepopsatelné.“ 

„Mně se to líbilo. Docela dost jsem se dozvěděla a pan Nevara působil mile. Jak jsem 

koukala, knížky toho to typu jdou celkem na odbyt.“  

„Tento druh literatury není sice můj silný článek, ale na druhou stranu to bylo zajímavé.“  

Takto ohodnotili besedu naši spolužáci. Tato beseda byla zaměřena spíše historicky, ale 

rozhodně byla zajímavá. I s ohledem na blízkost událostí našemu kraji – Babice se nacházejí 

nedaleko Třebíče, řada zatčených občanů byla vězněna právě v Jihlavě.  

Na závěr Vám chceme tuto knihu určitě doporučit. Je asi spíše vhodná pro nadšence 

dějepisu, ale dovolím si říci, že zaujme i ostatní čtenáře. 

 

Autoři: 

Monika Majzlíková, 

Silvie Šrámková, 

Pavla Kotrbová 

9. A 
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Beseda s tajemnem 

Obě 9. třídy se v listopadu 

zúčastnily besedy s Arnoštem 

Vašíčkem. Arnošt Vašíček je 

spisovatel, cestovatel, scénárista a 

dobrodruh. Podílel se na čtyřech 

seriálech a jednom filmu pro děti, 

napsal 24 knih - všechny se zabývají 

temnými silami a záhadami nejen na 

území Česka, ale celého světa. Při 

svých výpravách navštívil téměř 90 

zemí. Zajímá se o poslední zbytky primitivních kmenů, 

které přežívají na úrovni doby kamenné. Zajímají ho 

také archeologické nálezy, tajemné jevy, nevysvětlitelné úkazy, rituály a legendy. Od roku 2000 

pátrá po neodhalených tajemstvích českých dějin.  

Při jeho vyprávění různých strašidelných příběhů všem běhal mráz po zádech. Vyprávěl 

o záhadných obrazech, na kterých postavy zavírají či otevírají oči či o magických rituálech 

některých kmenů, ale i příhodách archeologů při jejich pátrání.  

Momentálně se autor zabývá velmi odvážnou hypotézou. Domnívá se, že by se na území 

severní Moravy mohl nacházet hrob krále Hunů Attily, jednoho z nejslavnějších vojevůdců, po 

kterém po staletí pátrají vědci, historikové i dobrodruzi celého světa. 

Beseda s mystickým podtextem se všem líbila a odcházeli jsme skutečně nadšení. 

 

Autoři: 

Klára Huková, 

Michaela Marešová 

9. A 

 

 

 

 

 

 

  

Arnošt Vašíček 

Autor: Matěj Baťha 
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Česká televize 
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Čtenářské dobrodružství 

Čas Vánoc, čas pro příjemné chvíle strávené nad knihou. Proto jsem si pro vás připravila 

několik tipů na zajímavé knížky. Jsou to velmi čtivé, zábavné i vážné knížky, které mají jedno 

z nejlepších hodnocení z hlediska čtenářů. Tedy, pokud vás baví fantasy knížky, které jsou plné 

dobrodružství, oddanosti lidem, dobra bojujícího proti zlu…  Já osobně jsem všechny knihy, 

které vám chci představit, přečetla. Některé i vícekrát. Mezi nejzajímavější by určitě patřila 

série „Křišťály moci“. 

Tato série má čtyři díly. Napsala ji Michaela Burdová, mladá spisovatelka, která má 

smysl pro záhadno, lásku a dobrodružství. Tato knížka pojednává o dívce jménem Neilin, která 

je vyvolena, aby zničila krutého vládce elfů Isgräela. Ten se snaží získat vládu i nad zemí lidí 

a ona ho má porazit. Ale aby ho porazila, musí získat křišťály moci, které vyrobili bratři 

Isgräela, než je jednoho po druhém pozabíjel. Nachází si přátele mezi elfy a ti jí pomáhají hledat 

po celé zemi. Po nesnázích, které nejde ani spočítat, Neilin a její přátelé postupně nachází 

křišťály. Vše však komplikuje láska mezi ní a jejím společníkem Arwinem. Dokážou najít 

všechny křišťály? A pokud ano, dokáže Neilin porazit Isgräela a zachránit říši elfů i lidí?  

Podle mě velmi napínavý příběh plný záhad, radosti, smutku a odhodlání.  

Michaela Burdová napsala i další skvělé knížky, jako třeba Syn pekel, Poselství jednorožců a 

další. Úžasná je také série knih „Škola noci“. Má sice třináct dílů a čtyři další vedlejší díly, ale 

stojí za to si ji přečíst.  

Autor: 

Silvie Šrámková 

9. A 

 

 

  

Křišťály moci - Věž zkázy 

www.knihy.abz.cz 

Syn pekla - V moci démonů 

www.fantasy-books-music.blogspot.cz 

Poselství jednorožců 

www.kosmas.cz 
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Made in USA 

25. října se naše škola vypravila do Národního divadla v Brně na baletní představení 

MADE IN USA. Představení bylo spojení klasického baletu s vizuálním a pohybovým 

divadlem. V první části nám tanečníci představili klasický balet v typických baletních 

úborech. Po deseti minutách první přestávky jsme se vrátili zpět do sálu a očekávali tentokrát 

dnešní, moderní balet. Druhé vystoupení nás celkem zklamalo, moc jsme nepochopili příběh, 

který měl tanec vyjádřit. Mnozí z nás tvrdili, že by to zvládli sami… Po „přetrpěné“ druhé 

části jsme se dočkali i otevření divadelního bufetu, ve kterém byla spousta výborných věcí! 

Při návratu na třetí část jsme se celkem obávali, co nás asi čeká, ale byli jsme naprosto 

okouzleni!! Bylo to boží! Tanečníci, kteří měli na sobě černobílé kombinézy, byli nasvícení 

zvláštním světlem, které proměnilo jejich kombinézy ve svítivé a okouzlující úbory. Poslední 

část vlastně neměla děj, ale byla nejlepší ze všech. Odjížděli jsme spokojení a doufáme, že se 

do Národního divadla v Brně příští rok vrátíme. 

 

Autoři: 

Sabina Procházková, 

Nicol Freibauerová 

9. A 

 

 

 

 

 

Naše škola slaví… 

40. výročí školy 

Dne 9. 11. proběhly oficiální oslavy k 40. výročí naší školy. Po celý den byla škola 

přístupná široké veřejnosti, především ale bývalým žákům, učitelům a jiným zaměstnancům. 

V prostorách školy byly vystaveny fotografie školy zaznamenávající etapy od vzniku až po 

současnost. Naše třída 9. A byla vyzdobena do retro stylu. Na chodbách byli také představeni 

někteří naši slavní studenti, třeba baletka Jana Vránová. 

Přípravy trvaly už od rána. Třetí hodinu se studenti druhého stupně shromáždili venku 

ve tvaru velké čtyřicítky a vznikla originální fotka. 

Jako odpolední program si dramatický kroužek připravil divadelní hru Lakomá Barka. 

Dále vystoupili žáci s rozhovory v cizích jazycích. Divákům se program líbil a celý den se 

vydařil. 

I my žáci považujeme tento den za velmi vydařený.  

 

Autoři: 

Michaela Kvačková, 

Bára Sýkorová 

9. A 
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Znáte svoji školu? 

Jak se jmenuje naše škola? 

_ _   _ _ _ _ _ _ _ ,  _ _ _ _ _ _ _   _ _ 

Jak se jmenuje pan školník, který nám se vším ochotně pomáhá? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

Jak se jmenuje vždy se usmívající paní sekretářka? 

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vyberte správnou odpověď 

Máme ve škole bazén? Ano / Ne 

Umožňuje naše škola plavecký výcvik pro žáky? Ano / Ne   

Jak dlouho trvají letní prázdniny? 89280min / 1440h 

Jaký je název našeho školního divadla? Divadlo Kašpárek / Demlovo divadlo 

Kolik máme na škole tříd? 24 / 25 

Jsou Všímálkovy informace správné? 

(pokud ne, oprav, co je špatně) 

Oficiálně se škola otevřela 1. září roku 1977. ____________________________ 

Naši školu spravuje ředitelka. ____________________________ 

S úklidem okolí naší školy pomáhají i naši žáci 2. stupně. ____________________________ 

Naše škola každý rok pořádá Hračky. ____________________________ 

Na naší škole se učí i francouzský jazyk. ____________________________ 

Motto školy je: „Místo, kam stojí za to chodit.“ ____________________________ 

Konec kvízu    

Autoři: 

Kamila Kozlová, 

Zuzka Schreková, 

Adam Duchan 

6. A 

Monika Majzlíková 

9. A 
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Sport 

 

 

 

FLORBAL 

V letošním roce narazily naše mladší žákyně na velmi těžké soupeřky, ale popraly se 

s tím výborně. 

Měly ve skupině ZŠ Seifertovu, ZŠ Zhoř, ZŠ Rošického a ZŠ Nad Plovárnou. Holky se 

po dvou výhrách a třech remízách umístily ve skupině na 2. místě. Poté se naše družstvo 

přemístilo na ZŠ Kollárovu, kde nejdříve narazilo na domácí družstvo, které porazilo 3:0. Poté 

následovalo finálové utkání se  ZŠ Rošického. A to bylo velmi napínavé: v první polovině holky 

vedly 2:1, ale v 2. polovině „Rošárna“ vyrovnala na 2:2, a nakonec v poslední minutě dala 

rozhodující gól. Holky tak vybojovaly stříbrné medaile a k tomu ještě nějaké sladkosti. Nejdříve 

byly celkem skleslé, všichni už se těšili na zlato. Ale pan učitel je pochválil, a tak nakonec 

všichni odcházeli spokojení. 

O několik dnů později sehrály svůj zápas i starší žákyně, které dosáhly krásného 3. 

místa. 

Florbalových klání se zúčastnili také žáci. Mladší žáci dosáhli krásného 5. místa. U 

starších žáků to bylo napínavější, měli krásně našlápnuto, nakonec ale bohužel odešli z turnaje 

bez medaile, skončili na neoblíbeném 4. místě. 

 

Autor: 

Natálie Váchová 

7. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Biatlon Nové Město na Moravě 

Ve čtvrtek vypukl závod sprintem mužů, po kterém následoval i sprint žen. V sobotu se 

pak běžely dvě stíhačky. Ale zatím žádný úspěch, spíš velký propadák. 

Až v neděli se českému týmu zadařilo: běžely se dva závody s hromadným startem, kde 

zabodoval Ondřej Moravec, který se umístil na 4. místě. Největším překvapením ale bylo, když 

Gabriela Koukalová dojela na 1. místě!!!! Fanoušci šíleli! A ani Gabriela tomu sama nemohla 

uvěřit, byla z toho celá bez sebe. A my taky. 

 

Autor: 

Natálie Váchová 

7. A 

www.deviantart.com 

autor: sztewe 

www.deviantart.com 

autor: 89graphics 
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Progaming 

Asi si říkate, co tady na stránce o sportu dělá Progaming? Ale pozor, progaming se stal 

elektronickým sportem! Soutěží se celosvětově v několika známých hrách jako například: 

CS:GO, League of Legends nebo Dota 2 a v mnoha dalších… 

Elektronický sport se dá provozovat na několika herních platformách, například  

Nintendo, Playstation, PC, Xbox. Elektronický sport má také své týmy tak, jako jiné běžné 

sporty, a tyto týmy mají své fanoušky, oslavují svá vítězství… 

Nejznámější turnaje se dějí v eSports, což je zkratka Electronic Sports. Nejoblíbenější 

jsou zápasy ve hře League of Legends, ke které patří i vyhlášené týmy, jako například 

nejznámější tým SK Telecom T1. To je profesionální tým, který má za sebou několik výher 

v nejlepší lize hráču League of Legends : Lcs. 

A věřte nevěřte, Progaming vás může slušně uživit. Výplaty se mohou vyšplhat až na 

50 000-200 000kč měsíčně. A to se nemluví o hlavní výhře Lcs, kde se do týmu rozdělí výhra 

v částce několika tisíc dolarů, ne-li milionů. 

Uvažuje se také o tom, že Progaming se jednou stane součástí olympidády. 

 

Autor: 

Tomáš Kostlán 

7. A 
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