
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis žáků ZŠ Jihlava, Demlova 32 PROSINEC 2017 

 
                  Zdravíme všechny čtenáře našeho školního časopisu, pedagogy, žáky, 

rodiče a ty, kteří se k němu dostali čistou náhodou. Právě držíte v rukou první vydání 

v letošním školním roce. Na následujících stránkách Vás seznámíme se vším, co se 

na naší škole v poslední době událo. Naleznete zde zhodnocení akcí, kterých jste se 

možná sami zúčastnili, ať už sportovních nebo 

kulturních, recenze na zajímavé knihy, rozhovory a 

mnohem víc.  

      Pokud byste do některého z příštích 

vydání časopisu také chtěli přispět, neváhejte. Velmi 

rádi přivítáme veškeré Vaše nápady, připomínky, 

rady a konečně příspěvky. 

Jak jistě víte, blíží se čas Vánoc, který je 

obvykle spojován se samým stresem a sháněním 

dárků na poslední chvíli. Pokuste se ale na chvíli 

zastavit a jednoduše strávit nějakou dobu s rodinou, 

nebo jen na chvíli vypnout, protože poté přijde nový 

rok a nejenže něco skončí, něco nového také začne. 

Třeba další stresové období, které skončí nejdříve 

rozdáním pololetního vysvědčení. 

A proto Vám přejeme hezké svátky, dobrý vstup do nového roku, co nejlepší 

známky na vysvědčení a doufáme, že si čtení tohoto časopisu pořádně užijete. 

 

Markéta Tumová, 9. A 

Obsah: Pár slov úvodem, 

Střední škola stavební, 

Jazykové dovednosti 

Příběhy: Síla výtvarného 

umění, Dopis z jiné planety, 

Sofiin svět 

Vyprávění o výletech:   

Mikuláš, Knižní veletrh, 

Romeo a Julie, vánoční 

Vídeň 

Sport:  Stříbrné vítězství, 

Vánoční turnaj, Jihlavský 

půlmaraton 

 

 

              

 



 

 

Střední škola stavební Jihlava 

         Před několika týdny jsme byli pozváni do střední školy stavební, abychom si 
podle potřeby obhlídli terén a mohli se třeba tak blíže seznámit s výukou, prostředím 
a celkově atmosférou školy. 

Sraz jsme měli před školou asi v 7: 45, ale 
většina buď čekala u jiného vchodu nebo se o 
dost opozdila… Budoucí maturanti…  
         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 jsme se rozdělili na 
dvě skupiny. Jedna jela na exkurzi do Helenína, kde se poté seznamovala 
s učebními obory, druhá zůstala v Jihlavě a absolvovala prohlídku školy. Viděli jsme 
třídy, bufet, školní posilovnu, kde zrovna probíhal trénink, sousedící tělocvičnu a 
učebnu s počítači, ve které byla i 3D tiskárna. 

Po krátké přestávce jsme se přesunuli do učebny 
informatiky, kde jsme si (po krátké instruktáži) vyzkoušeli 
program využívaný k navrhování domů a zařizování 
interiérů. Asi po hodině a půl jsme se vrátili do jedné z 
učeben a posledních pár minut se s námi bavil pan 
zástupce, který zjišťoval, jestli se v naší třídě náhodou 
nenajde někdo, kdo by si chtěl stavebku zkusit. Několik 
žáků z naší třídy se skutečně přihlásilo, a to většinou na 

obor truhlář, popřípadě tesař. 
 

Milfait Jakub, 9. A 
 

Jazykové dovednosti 

Ve čtvrtek 7. prosince na naší škole proběhly jazykové dovednosti, kde jsme 

měli možnost zhlédnout divadelní i hudební představení v angličtině. Vyšší ročníky 

měli možnost předvést publiku představení také v ruštině a 

v němčině. 

 Docela mě překvapilo, jak někteří žáci šestých tříd velmi 

dobře ovládají výslovnost anglického jazyka. Žáci osmých a 

devátých tříd nám představili nejen své znalosti anglického jazyka, 

ale i část svých znalostí z druhého cizího jazyka, a to němčiny a 

ruštiny. Mně osobně se velice líbilo vystoupení ruštiny osmé třídy a samozřejmě 

vystoupení němčiny 9. A bylo opět nezapomenutelné. 

 Bohužel letošní jazykové dovednosti byly pro mne posledními, a tak doufám, že 

budou i po našem odchodu stejně nezapomenutelné a rozmanité, jako byly do teď.  

 

Elena Krebsová, Jakub Milfait, 9. A 



 

 

Olympiáda v českém jazyce 

Každý rok se naši žáci účastní této soutěže, přestože bývá velmi náročná. 

Nestačí totiž umět – je třeba vnímat, rozumět, chápat, vyvozovat, být originální, umět 

svým vyprávěním zaujmout. A toto vše se nedá naučit za čtyři hodiny týdně ve škole. 

Je třeba být všestrannou osobností, která svého ducha neustále rozvíjí. A to naši 

soutěžící bezesporu jsou. Nejúspěšnějšími se v letošním klání staly žákyně 9.A – 

Markéta Tumová a Anička Dubová, které budou naši školu reprezentovat v okresním 

kole. Přejeme jim, aby navázaly na loňský úspěch Markéty Tumové, která získala 7. 

místo. 

Abyste i vy načerpali inspiraci, přináší Všímálek ukázky jejich soutěžních prací. 

 

Stáňa Mauleová 

 

Síla výtvarného umění 

 Je večer. Za oknem oroseným od kapek začínají padat první sněhové vločky. 

Mé myšlenky začnou směřovat zpět. Však nedávno mé okolí halil barevný podzim, 

jaktože začíná tento bílý prášek porývat parapety mého okna? 

 Lehám si do postele plné mých plyšových mazlíčkům, beru papír a tužku a 

začínám kreslit. Nechávám své fantazii naprostou volnost. Tužka běhá po papíře 

jako zběsilá a mé prsty ji vedou. Trochu mi padá hlava, ale nenechávám se tím 

rozhodit. To, co tvoří má ruka, je mnohem důležitější.  

 Mám hotovo. Prohlížím si svou práci, když vtom se to stane! 

 Osoba, kterou jsem právě nakreslila svou tužkou číslo jedna, se pohnula! 

Promnu si oči, ale mám pravdu, hýbe se! Mrká a ošívá se za tmavými vlasy 

lezoucími do jejího pohublého obličeje. Vůbec si mě nevšímá a já se rozplývám nad 

její krásou, když v tu chvíli mi uteče krátké „ach“ a naše oči se setkají. 

 Omdlévám, usínám, nebo snad blázním?! 

 Srdce mi buší, ztěžka popadám dech. Nevzpomínám si, že bych běžela. Oči 

zatím neotevírám a snažím se zpomalit svůj dech. Doufám, že až se podívám, budu 

ležet ve své posteli. 

 Otevřu oči a mám pocit, že se rozbrečím. Kde to jsem? Začnu se rozhlížet. 

Pokoj je mi povědomý, ale nikdy jsem tu nebyla. 

 Vstanu z huňatého koberce a procházím pokojem. Zastavím se u zrcadla, 

podívám se do něj a v tu chvíli si to uvědomím! Jsem v obrázku, který jsem malovala 

minulý týden. 



 

 

 Otevřu dveře, ale nic za nimi není, pouze bílo. Nenamalovala jsem další 

místnost. Otočím se a zjistím, že v pokoji nejsem sama, je tu i paní z mého obrázku.  

 „Kde to jsem?!“ vykřiknu. 

 „Myslím, že už víš, kde jsi!“ usměje se zlomyslně a vztáhne ke mně ruku. 

Ucuknu. Pak nastane ta chvíle, zazvoní budík a já se probouzím. Byl to jen zlý sen. 

 

Anna Dubová, 9. A 

  

I žáci pátých tříd si v hodinách českého jazyka vyzkoušeli tvůrčí psaní. 

Posuďte sami, jak se jim to povedlo. 

 

Dopis z jiné planety 

 

Zdravím Vás ze Saturnu, 

Je tu krásně. Máme tu vodopády a krásné nepoškozené lesy. Pobíhají tu 

různá zvířata. Jednorožci, jelkanci, lanchyně, lišvlci, medtýli, kanlišky a motžaly. 

Zvířata u nás jsou složena z dvojice pozemských zvířat.  

Stojí tady jeden dům – ten mé rodiny. Byl postaven ze dřeva, které nám prodal 

medtýl. Jsou tu jen dvě zaměstnání. Notářstvé, kde pracuje má maminka a firma 

Medtronic, kde pracuje tatínek.  Bohužel je tu i škola, do které se sestrou chodíme 

třikrát týdně. V pondy, utry a strdu. Nemyslete si, že nesportujeme. Každý den 

jezdíme na jednorožcích a plaveme ve vodopádu. Taky si hrajeme s lesními zvířátky, 

která umí mluvit. 

Vaši pozemští vědci tvrdí, že na Saturnu jsou teploty pod nulou. To je ale 

hloupost. Na jaře je tu kolem 15°C, v létě asi 20°C, na podzim kolem 10°C a v zimě 

mezi 8°C a -5°C. 

Musím říct, že je to tady super! Zkuste se sem za námi také podívat a uvidíte, 

že je to krása. 

S pozdravem 

Julnami 

 

Žáci 5. A 



 

 

Sofiin svět 

Odkud se vzal svět? Jak mohlo něco vzniknout z ničeho? 

Pokud se Vám také stává, že se uprostřed noci probouzíte a dlouhé 

minuty koukáte do zdi přemýšlejíce nad podstatou světa, rozhodně se 

někdy vypravte do knihovny a najděte knihu od norského spisovatele 

Josteina Gaardera, která se tam určitě někde v zadních regálech 

schovává. Knížka, jejíž přebal zdobí prapodivné tvary a veliká bílá 

obálka, Vás seznámí s dějinami filozofie napříč světem. Donutí Vás 

zamyslet se nad vesmírem a začít pochybovat o všem, čemu třeba nevěnujete 

takovou pozornost. 

 Mně osobně knížka připadala neuvěřitelně úžasná. I přes své složité téma je 

zpracována tak, že od čtenáře nevyžaduje v podstatě žádné předchozí znalosti. A 

proto, až zase budete o půl jedné ráno přemýšlet nad významem života, doporučuji 

Vám si tuto knížku přečíst. 

Markéta Tumová, 9. A 

Mikuláš  

V úterý 5. prosince si deváté ročníky připravily pro 1. stupeň mikulášskou 

nadílku.  

Ráno jsme se všichni sešli u šaten školy 

a vydali se strašit neposedné děti z 1. stupně 

školy. Některé se dokonce tak bály, že zcela 

dobrovolně slibovaly, že budou hodné, 

přestože třeba nic nevyvedly. Všechny 

nakonec zazpívaly krásné písničky a za 

odměnu dostaly sladkosti společně s velkou 

pochvalou od našich andílků.  

Myslíme si, že se nám tato akce velmi povedla, a doufáme, že se všem líbila. 

My sami jsme si akci neskutečně užili, jen nás trochu mrzí, že se jí v příštích letech 

už nezúčastníme. 

Linda Smejkalová a Michaela Caklová, 9. B 

Knižní veletrh 

 V pátek 20. října se někteří naši žáci sešli na hlavním 

vlakovém nádraží, kde nastoupili do vlaku mířícího do 

Havlíčkova Brodu. Po půl hodině jízdy jsme se vydali na 

tamější náměstí, pověděli jsme si něco o jeho historii a 

zamířili jsme k budově, ve které se mě konat očekávaný 

knižní veletrh.    Jakmile jsme se dostali dovnitř, začali nám všichni nabízet 



 

 

všelijaké letáčky a my se je snažili s díky odmítnout. V dobu, kdy jsme tam byli, se 

také konali dvě přednášky – jedna se Zuzanou Kultánovou, druhá s Ivou Pekárkovou 

– paní, která píše o rasových rozdílech a vztazích mezi bělochy a černochy. 

 Kolem jedné hodiny jsme se vydali vlakem zpátky do Jihlavy, kde jsme měli 

zabraná místa úplně nahoře, a tudíž se nám naskytl překrásný výhled na okolí. 

 Bylo to moc fajn a my děkujeme panu řediteli a paní učitelce Mauleové za 

další skvělý zážitek. 

Nela Krainerová, 8. A 

Romeo a Julie 

Dne 15. listopadu vyrazil celý druhý stupeň naší školy na představení do Horáckého 

divadla. Všichni jsme se hodili „do gala“ a šli si užít krásné dopoledne. Oprášili jsme 

společenské chování a nechali se unášet krásnou češtinou, kouzelnými herci a 

herečkami.  Mnozí z nás se na představení koukali z vyvýšených balkonů. Celé 

dopoledne proběhlo příjemně a na úrovni. Pro spoustu žáků to byl jeden z nejlepších 

kulturních zážitků.    

 Silva Dočekalová, 9. B 

Vánoční Vídeň 

Vídeň. Pro někoho město plné všemožných zážitků, 

pro někoho město plné cizinců. Jenže Vídeň je 

obojí. A rakouští obyvatelé jsou vstřícní – berou 

cizince jako sobě rovného. Na Vídni jsou hezké i 

jiné věci – třeba to, že se snaží o zdravý život 

občanů stavbou cest pro cyklisty. 

  Vídeň si udržuje své krásné památky a kulturu, která je neuvěřitelná! V tak 

obrovském městě jsou její projevy všudypřítomné. To bylo zřejmé i na letošních 

vánočních trzích - stánky byly plné tradičních výrobků, kouzelné atmosféry a 

úžasných vůní. Vánoční písničky zněly na každém rohu. Všechno tak nějak vypadalo 

jako dětský sen, který se právě splnil.  

V dnešní době je nutné myslet i na bezpečnost a i ve Vídni to bylo poznat – 

všimla jsem si zvýšené ostrahy v ulicích. Stalo se nám, že jsme potkali skupinku 

dívek, zřejmě imigrantek, které nám nabízely růži za peníze, protože se ocitly ve 

špatné finanční situaci. Někdo jim věřil a růži si zakoupil, někdo ne. 

Kdo však neviděl vánoční Vídeň, neví, o co přichází. 

Alice Krpálková, 8. A 



 

 

SPORT 

  

                      

 Stříbrné vítězství 

Již tradičně se náš dívčí tým, složený z žákyň 8. a 9. třídy, účastní 

florbalového turnaje. Ten letošní se konal na ZŠ O. Březiny, což pro nás byla velká 

výzva. 

V prvním zápase proti ZŠ nad Plovárnou jsme vybojovaly pouze remízu 2:2, a 

to nás čekal souboj se ZŠ Březinova, do kterého jsme si vůbec nevěřily a obávaly 

jsme se prohry. Ale čekala nás obrovská radost, protože se nám podařilo porazit 

rivalky 4:3. O postup do semifinále jsme se utkaly se ZŠ Polná. Zápas napínavý do 

poslední minuty zachránila Anička Másilková, která v posledních 10 vteřinách 

vstřelila poslední gól.  

Semifinále pokračovalo na ZŠ Seifertova a právě tým této školy se stal naším 

1. soupeřem. Tento zápas jsme celkem očekávaně prohrály 4:2, ale to nám nevzalo 

chuť do dalšího boje o 2. místo. Díky naší píli a bojovnosti se můžeme pyšnit 

stříbrnou medailí.  

 

Natálie Váchová, 8. A 

 

Vánoční florbalový turnaj 

 
V pátek 22. 12. se na naší škole rozloučíme se starým 

rokem vánočním florbalovým turnajem mezi třídami. Turnaj 
bude odstartován v 8: 00 a bude trvat až do 11: 40. Vítězové 
z každé skupiny proti sobě nastoupí ve slavnostním finále, po 
kterém bude následovat rozdávání cen a především medailí. 

 
 

 
 
 

Milfait Jakub, 9. A 
 

 

 



 

 

 

 

Jihlavský půlmaraton 

Běhání. Pro některé je to jen další bezvýznamné 

slovo, pro jiné synonymum utrpení, další to vnímají 

jako způsob příjmu peněz, jsou tu ale i tací, kteří se 

běhání věnují čistě pro radost a odreagování. Mezi 

nimi je i David Volf, jeden z nejmladších účastníků 

Jihlavského půlmaratonu. 

 Jak dlouho se věnuješ běhání a co tě 

k němu přivedlo? 

Běhání se věnuju zhruba rok. Původně jsem 

to chtěl prostě jen zkusit, neplánoval jsem nic 

dlouhodobějšího, ale nějak mě to chytlo, a tak 

jsem u toho zůstal. 

 Jak často běháš? 

Dvakrát týdně, většinou běžím osm až deset 

kilometrů. 

 Co tě motivuje? 

No, motivují mě mé vlastní výkony. Prostě se mi líbí vědomí toho, že se 

zlepšuju. Cítím se pak dobře. Třeba u toho půlmaratonu jediná věta, kterou 

jsem měl v hlavě, byla: „ Já to nevzdám, protože vím, že dokážu víc.“ A tohle 

jsem si opakoval. Navíc, když běhám, úplně si vyčistím hlavu od všech 

špatných věci.  

 Jaké máš pocity z Jihlavského půlmaratonu? Plánuješ svou účast i 

v příštích letech? 

Moje pocity jsou úžasné, potkal jsem spoustu skvělých lidí, kteří si pomáhali, a 

to se mi líbilo. Taková ta týmová spolupráce. To je samozřejmé, chci se 

zúčastnit. 

 

 

Markéta Tumová, 9. A 

Šimon Palovčík, 6.C 
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