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„Místo, kde se cítím dobře“ 
V rámci oslav Dne Země byla vypsána také výtvarná 

soutěž „Místo, kde se cítím dobře.“ Do soutěže se zapojila i 
řada našich žáků, neboť každý z nás má místo, kde se mu líbí, 
kde je rád.  Vznikla tak řada pěkných obrázků, které 
představují naše město a jeho blízké okolí. Třeba vyrazíte po 
jejich stopách. 
Nejúspěšnějšími účastníky se stali Elena Krebsová (8. A) 
a Jakub Pavlíček (7. A). 
 

S. Šrámková, 9. A 
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Zaujalo nás 

 
 

 

Shakespeare v Jihlavě 
V březnu zavítal do Jihlavy pan prof. Hilský – překladatel a velký znalec 

Shakespearova díla. 
Pan Hilský představil svůj překlad „Sonetů“. Na přednášce nám vyprávěl o tom, že 

básnická forma sonetu vznikla ze sonetu hudebního a že první takto zformovaný sonet byl 
napsán v 16. století na Sicílii (na území dnešní Itálie) vysoce postaveným úředníkem. Dále 
vyprávěl o hlavních Shakespearových tématech, jimiž byly láska, smrt a čas, o tom, že sonety 
mají určitou formu veršů, třeba 12 a 2. A dále už o jednotlivých sonetech. 

Vyprávění bylo někdy doplněno vtipnými poznámkami. Moc zajímavá byla básnická 
dáma, kterou používal Petrarca. Ta byla popisována jako bílá a andělská. Shakespeare ji však 
popsal jako černou a falešnou. Dále mluvil pan Hilský o pointě obsažené v jeho sonetech. 
Zatímco my jsme se na něco soustředili, to hlavní, co bylo v sonetu vyjádřeno, nám unikalo. 
Odhalili jsme to až na konci sonetu. Pan Hilský vše vyprávěl velice poutavě, takže nikdo ani 
nedutal. Bylo to moc krásné. Navíc vše bylo doprovázeno hudbou. Poslouchala bych klidně 
donekonečna. 

D. Mauleová, 5. A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Příběhy našich sousedů… 
Příběhy našich sousedů je projekt neziskové organizace Post 

Bellum, která funguje od roku 2001, a její náplní je zaznamenávat 
vzpomínky pamětníků na události 20. století. Projekt je určen pro žáky 
osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých 
gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, nahrát vzpomínky, 
digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit 
rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. 

Žáci naší školy se tohoto projektu účastní již potřetí.  Mají za sebou nahrávání v 
rozhlase, prezentaci na radnici a samotné setkání s pamětníky. Letos jsme se setkali s Petrem 
Kubíčkem. Vyslechli jsme jeho krušné začátky, které byly ovlivněny komunismem.  
V této chvíli zpracováváme příběh p. Kubíčka, který vyjde v příštím čísle. 
Pokud vás zajímají dějiny 20. století, zapojte se do tohoto projektu, kde se dozvíte to, co v 
učebnici není. 

P. Kotrbová, M. Majzlíková, 9. A  
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Střípky z dějin astronomie 
„Co by si počala ctihodná matka astronomie, kdyby ji neživila děvka astrologie.“ 

 - Johannes Kepler 
V muzeu Vysočiny se dne 9. 3. konala přednáška jménem Střípky z dějin astronomie, 

vedl ji ing. Martin Kotěra z Astronomického klubu Pelhřimov.  
Jednalo se o 3. přednášku v řadě, tím v ní byly zahrnuty vynálezy ze 17. století a 

mladší. Převážně se jednalo o vylepšování dalekohledů, protože v této době se používala 
zrcadla místo čoček, a to způsobovala barevné spektrum okolo pozorovaného objektu. Díky 
tomu bylo těžké určit alespoň přibližnou velikost planet nebo hvězd, protože barevné 
spektrum rozostřovalo obraz.  

Dále zde byly představeny životopisy nejlepších astronomů minulé doby. Pan Kotěra 
se také zmiňoval o významných ženách v astronomii. Mezi ně patřila i Caroline Herschel, 
která jako první objevila kometu.  

Tato část astronomie mě příliš neoslovila, ale přednáška byla i tak zajímavá. 
 

P. Kotrbová, 9. A 
 

Fórum Mladých 
Dne 8. března jsme se účastnili diskuzního setkání mládeže ze základních a středních 

škol. Na fóru byli i zástupci magistrátu, kteří chtěli slyšet názory mladých. Celé fórum bylo 
o Jihlavě a jejím okolí.   

Bylo určeno 10 tematických okruhů. Naši žáci se účastnili čtyř témat, a to Sportovní 
činnost, Doprava, Kultura a Jak se cítím v Jihlavě.  

Po skončení debaty následovala prezentace našich názorů a připomínek, které se 
často opakovaly. Ve sportovní činnosti se náš žák snažil protlačit návrh nového zimního 
stadionu. V dopravě jsme chtěli přesnější dobu příjezdu linek a lepší hygienu v přepravním 
voze. V kultuře se hodně shodovali na levnějším pronájmu prostorů na plesy. U tématu „Jak 
se cítím v Jihlavě“ jsme chtěli rozšířit osvětlení v centru města. 

V porovnání s loňským setkáním to bylo hůře organizované, sice s moderní 
technikou, která ale často selhávala. 

Jsme rádi, že můžeme dát najevo svůj názor, se kterým se bude něco dělat. 
 

S. Šrámková, P. Kotrbová, M. Albrecht a M. Majzlíková, 9. A 
 

Olympiáda v českém jazyce 
Začátkem února jsem se společně se Silvou Šrámkovou zúčastnila okresního kola 

Olympiády v českém jazyce. Asi den před samotnou soutěží jsem byla neuvěřitelně 
vystrašená a nervózní. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká, a má příprava také nedopadla 
zrovna dobře.  Zadání olympiády bylo rozděleno do dvou částí - jazykového rozboru a slohu. 
Na vypracování každé části jsme měli šedesát minut. Mně osobně připadala jednodušší část 
první, tedy rozbor. Tématem slohu totiž bylo ‚‚Co mě čeká v letošním roce“ a já neměla 
nejmenší ponětí, o čem budu psát. I přes veškerá má očekávání to nakonec dopadlo poměrně 
dobře.  Skončila jsem sedmá ze zhruba čtyřiceti soutěžících, přitom na prvním místě se 
umístily dvě studentky jihlavského gymnázia. Příští rok je tedy určitě o co bojovat… 

M. Tumová, 8. A  
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Okresní kolo recitační soutěže 
Přestože nejsem žádným nováčkem, na soutěž jsem se popravdě moc netěšil. Asi to 

všichni znáte, před začátkem mě vždy popadne tréma. 
Ovšem jakmile přijdete a začne se, tak rychle opadne. Byli jsme v jedné z místností 

domu mládeže. Na soutěži panovala klidná atmosféra, dvě holky z gymplu zde hrály na 
klavír. Ostatní buďto odpočívali, nebo se bavili, vše jsem to pozoroval. Ovšem to, co mě 
nejvíce tento rok překvapilo, byly výkony. Tento rok to bylo opravdu na vysoké úrovni. 
Všichni se básně opravdu dobře naučili a skvěle herecky ztvárnili. V této konkurenci se vůbec 
divím, že mě porota vybrala i do druhého kola. Jediná věc, která mě štvala, byly opravdu 
nesnesitelné přestávky. Porotci měli velmi těžkou volbu, a proto byla brána v úvahu i 
připravenost básně, např. jaké gesto kde udělat atd. Myslím si, že stálo za to to zkusit, ale pro 
příště je to velká výzva. 

P. Stehlík, 8. A 
 

Květnová tramvaj 
Jsem tak poškrábaná, rozmlácená a pobouchaná, těch šest let války mě opravdu 

poznamenalo. 
Na pravém boku mám oděrky z května 1942, když několik mužů spáchalo atentát na 

jednu z hlavních tváří nacismu. Nikdo mi je už nespravil… Také na předním skle jsem 
poznamenaná kulkami z revolverů odvážných i zbabělých lidí. Nikdy o mě nebyl nějaký 
zvláštní zájem. Až dnes…… Vše je nádherně vyzdobené, na náměstí je spousta šťastných 
tváří. I mě opravují!! Jsem nabarvená, naleštěná – zkrátka moooc šťastná!! Je totiž 8. květen 
1945 – konec války. Je to šťastný den, můj den – den KVĚTNOVÉ  TRAMVAJE... 

S. Procházková, 9. A 
 

AMD Ryzen 
2. března vydalo AMD nové procesory s názvem Ryzen. Tím AMD dokázalo, že 

dokáže vyrobit i víc než topení do zamrzlých ruských počítačů… I Intel se toho začal obávat. 
Ale zas takový převrat se nekoná, Ryzeny jsou výborné na práci a jsou i o dost 

levnější než procesory od Intelu, ale na hraní her se příliš využít nedají. Je to především kvůli 
nízkému výkonu jednoho vláka. 
 

Kompletní přehled procesorů Ryzen 

Procesor 
Jádra a 
vlákna 

Základní 
frekvence 

Turbo 
frekvence TDP (W) 

Cena 
(USD) Cena 

R7 1800X 8/16 3,60 GHz 4,00 GHz 95 499 14 990 Kč 
R7 1700X 8/16 3,40 GHz 3,80 GHz 95 399 11 990 Kč 
R7 1700 8/16 3,00 GHz 3,70 GHz 65 329 9 790 Kč 
R5 1600X 6/12 3,30 GHz 3,70 GHz 95 259 7 790 Kč 
R5 1500 6/12 3,20 GHz 3,50 GHz 65 229 6 890 Kč 

Více na: http://www.zive.cz/clanky/ryzen-v-testech-vyborny-na-praci-
hracum-ale-velkou-radost-neudelal/sc-3-a-186456/default.aspx 

 
F. Masár, 9. A  
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Přijímací řízení 2017 
Téma našeho roku…V září jsme dosáhli 9. třídy a měli jsme se začít připravovat na 

přijímací řízení. Asi si dokážete představit, jak to vypadalo…první měsíc jsme se řádně 
připravovali a počítali každý příklad, ale během několika měsíců se vše změnilo. Až do února 
to nikdo z nás moc neřešil. Od začátku března jsme začali vše dohánět. Rozpočítávali jsme se 
v ranních přípravách i hodinách matematiky. Čím víc se to blížilo, tím víc jsme byli napjatí. 

Dne 12. 4. a 19. 4. proběhlo přijímací řízení na střední školy. Měli jsme se dostavit na 
adresu školy, na kterou jsme se hlásili, v 8.30. Po ujasnění pravidel jsme jako první začali psát 
test z matematiky. První strana byla ,,easy“, dokud jsme se nepropočítali k příkladu číslo 6. 
Po vidině měst A a B a veličině x jsme usoudili, že nejlepší řešení bude přeskočit tento 
příklad. V 10.15 nám skončil test z matematiky a nastala dvouhodinová přestávka. Poté 
následoval test z češtiny, který byl o dost lehčí než z matematiky. 

Po týdnu jsme si zopakovali přijímací řízení, ve kterém nám matematika připadala 
lehčí než v prvním termínu. Čeština byla naopak o trochu těžší. 

Teď už čekáme na výsledky, které bychom se měli dozvědět mezi 28. dubnem a 2. 
květnem. Některé z nás ještě čeká pohovor, který bývá součástí přijímacího řízení na 
některých školách. 

Všichni pevně doufáme, že se dostaneme na naši vysněnou školu. Ale právě teď jsou 
to nervíky… 

B. Sýkorová, M. Kvačková, M. Vokoun, 9. A 
 

Talentové zkoušky 
Střední umělecko-průmyslová škola sklářská, která je v Železném Brodě u Liberce, se 

zaměřuje na výrobky ze skla, hutnictví, výrobu šperků, ale i na aplikovanou chemii a 
management. Jelikož je to škola převážně o talentu, dělají se na tuto školu jen talentové 
zkoušky. Ty se skládají ze tří úkolů a jednoho pohovoru. Podle toho na jaký obor se hlásíte, 
máte dané úkoly. V podstatě v nich šlo o to, jak dobře dokážete přenést na papír skutečné 
objekty, jak dobře dokážete vymodelovat ovoce, jak je na tom vaše přesnost a představivost. 
Já jsem se hlásila na  Desing skla, kde když uděláte talentovky, vyberete si mezi šesti obory. 
Rozhodovala jsem se mezi „Malbou a dekorem“ a „Designem šperků, bižuterie a módních 
doplňků“.  Po krátkém čekání jste se dozvěděli, jak jste dopadli, buď na internetu, nebo 
z dopisu, který vám zaslali. Já jsem byla patnáctá z dvaceti dvou. Podle mě je to velmi dobrý 
výkon a jsem na sebe hrdá. Po vynaloženém úsilí jsem se také dostala na Desing šperků, na 
který jsem moc chtěla. Postupně mi ještě přijdou podrobnější informace ohledně internátu, 
jídla a školy. 

Je hodně dobré, že jsem nemusela dělat přijímací zkoušky. Lidi ze třídy mi to záviděli, 
ale i já jsem si musela projít svým. Nejen tím, že byla vysoká konkurence, ale i tou 
nervozitou, kterou měli i oni při přijímací zkoušce.  

S. Šrámková 9. A 
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Múza nebeská 

 
 

 

Básničky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dadaismus v našem podání 
 
 
 
  

Takový jsem já… 

Mé jméno Tomáš je, 
Rád koukám na koleje. 

Občas se chovám jako trotl, 
Měl to tak i můj fotr. 

Po mamce jsem strašně malý, 
Nikdo mi to nezávidí. 

T. Pospíšil, 9. A 

Veronika 

Vysoká, přímo 
Enormní, přehlédnout se nedá. 
Romantická, to zas není, večeři však neodolá. 
Čiperná je, neposedí, pořád něco mele. 
Avšak líná, tvrdohlavá a chová se jak tele. 

 
V. Neubauerová, 9. A 

Osudového muže s jeho synem opustila! 

Než manžel, byla důležitější Sáry dieta pro, kterou kritizovala Michaelu 

Sára byla ošklivá špatně pochopila velké prádlo 
Jednou dětem připadala obří 
Rozhodovala se příliš tlustou být 
Život normální chtěla míti 
syna Sára si za partnera zvolila 
tím se Milana zbavila 
zastupitelé jeho matku uvedli 

konstatovala ženu vojáka fyzicky i myšlenkově 
záhadná žena měla být dlouhá léta žít 

M. Albrecht, M. Kvačková, B. Sýkorová 9. A 
 
Konec depresí… samečci! 
Nenechte neplodnost ohrozit vaše 

jablečné sudoku, 
předplaťte si ,,šmoulí“ pohlazení od 
pohřebního potoku.  

S. Procházková, N. Freibauerová, 
M. Majzlíková, Ž. Albrechtová 

9. A 
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Sport 

 
 

 

Náš první a poslední úspěch na ZŠ 
20. 4. jsme se zúčastnily s naším týmem volejbalového turnaje základních škol v 

Jihlavě a jejím okolí. Hned od začátku nás všichni měli za favority, což se ukázalo jako 
oprávněné, když jsme vyhrály všechny zápasy v základní skupině. Po postupu do první 
skupiny, kde se bojovalo o první tři místa, nás čekalo Gymnázium Jihlava a ZŠ nad 
Plovárnou. První finálový zápas byl s gymnáziem, které nad námi převládalo výškovou 
převahou, která je dostala až k vítěznému konci… Druhý zápas už byl mnohem vyrovnanější, 
ale přesto jsme ZŠ nad Plovárnou hladce porazily 2:0. Slavnostní předávání medailí nebylo 
moc slavnostní, ale byly jsme moc rády, že jsme ukořistily alespoň stříbrné medaile. Za 
zmínku také stojí, že jsme porazily jako ve většině sportů naše rivaly - sousedící školu 
Otakara Březiny!! Tímto také ukončujeme naši sportovní kariéru na základní škole… 
Doufáme ale, že se budeme potkávat na dalších sportovních utkáních na střední škole, i když 
už možná v roli protivníků. 

S. Procházková, N. Freibauerová, Ž. Albrechtová, 9. A 
 

Dukla extraligová!! 
Tato dvě slova vyvolala u fanoušků značnou euforii. 

Důkaz? Oslavy na ledě po vyhraném (stačilo dostat se do 
prodloužení) domácím utkání s Karlovými Vary, ve kterém 
si Jihlava zajistila postup do extraligy. Dlouhé víkendové 
oslavy jak fanoušků, tak hráčů byly náročné, ale přesto 
jsme se v neděli přesunuli do Pardubic odehrát poslední 
zápas v 1. lize a zároveň poslední v této sezóně. Domácí 
na ledě vyhráli, čímž si potvrdili také postup do 
extraligy, přesto naši fanoušci i hráči odjížděli domů v 
dobré náladě, protože MY JSME EXTRALIGOVÍ!!!!!! 
Dlouhé oslavy pokračovaly ještě ten den, když fanoušci i 
hráči dorazili na domácí stadion. Čekala zde i spousta fanoušků, kteří 
nebyli v Pardubicích. Tímto dnem pro Duklu skončily zápasy v první lize a 
snad vybojují 13. titul v extralize.  

D. Konečná, N. Vacková, 9. A 
 

Volejbal 
Volejbal je dobrý sport, který je o rychlosti a síle v prstech. V tomto sportu musíte být 

také mrštní a dobře znát své spoluhráče, komunikovat s nimi. Můžete se přijít podívat na 
tréninky v tělocvičně na ZŠ Demlova 32. Jestli se chcete přihlásit a nejste si jisti vaší 
zdatností a technikou, můžete jít do mladší skupiny, kde se učí základní cviky.  
Těšíme se na vás. 

S. Špejtková, N. Hvězdová, 5.B  
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Street Dance – nejen tanec, ale i životní styl 
Pod pokličkou slov Street Dance se 

skrývá mnoho a mnoho tanečních stylů od 
klasického old-school Hip hopu až po 
moderní styly jako třeba Art apod. Je to 
zároveň ale i komunita mladých lidí, pro 
které je Street Dance opravdu vším. 
Jakmile se do něj jednou ponoříte, 
nenajdete už cesty zpět. Možná právě proto 
se stal i jedním z nejoblíbenějších koníčků 
pro jakoukoliv generaci. Tancuje se 
opravdu po celém světě. Dokonce i u nás v 
Jihlavě. 

Street Busters, jakožto největší 
taneční klub v Jihlavě, čítá na 250 
tanečníků. Zaměřuje se především na hip 
hop, house, lock, pop, funk a další základní 
styly street dance.  Své si tu najde opravdu 
každý. Od 3-letých dětí po dospěláky.  
Klub má nyní své šťastné období. V roce 
2016 si z celorepublikové postupové 
soutěže Czech Dance Masters odvezl titul 
Mistra ČR v kategorii Street Show s 
choreografií Africa a tento rok už má zajištěný postup na Mistrovství Beat Street s několika 
dalšími choreografiemi. Do Jihlavy tedy často dojíždí profesionální tanečníci, aby se klub 
mohl čím dál více zlepšovat. Např. každý pátek dojíždí z brněnské skupiny B-Fresh ceněný 
hip-hoper Domino a učí tanečníky úplné základy freestylu, které potom mohou využít na 
battlech. Dále potom dojíždí dokonce až z Prahy dva nejlepší čeští tanečníci Zizoe Veselá a 
Wahe Akopjan. 

Street dance je tedy svět plný možností a Česká republika nabízí pro nás tanečníky 
perfektní vyžití.Například každý rok se v Jedovnicích u Brna koná světově proslulý STREET 
DANCE KEMP EUROPE, kam se pokaždé sjedou tisíce tanečníků z celého světa a učí se od 
nejlepších lektorů světa. V roce 2016 jsem kemp osobně navštívila. Dostalo se mi možnosti 
setkat se a zatancovat si s pro mě naprostým králem tanečníků – s Henrym Linkem. Mužem, 
který učil tancovat samotného Michaela Jacksona, a dokonce si s ním zahrál i v jednom z jeho 
videoklipů. Konkrétně Remember the Time z roku 2009. (na fotce před MJ) 

Je to jeden z těch nejúžasnějších pocitů, stát vedle 45ti letého tanečníka, pokecat s ním 
a vidět na vlastní oči to, jak i v tomto věku s přehledem udělá provaz nebo spadne na zem a 
zase rychle vstane. 

Kemp bych doporučila všem, i těm, kterým tanec nic neříká. Protože dobrá party a 
DJ’s ohromí snad každého. 

V. Neubauerová, 9. A 
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