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Úvodník 

Zdravím všechny čtenáře, pedagogy i žáky u letošního druhého čísla 

školního časopisu Všímálek, který se k Vám spolu s posledními červnovými 

dny dostává. Opět Vám přinášíme několik zajímavých článků o věcech, které 

se na naší škole v poslední době udály, o sportovních i jiných úspěších 

našich žáků a ještě mnohem více.  
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Konec roku z pohledu deváťáka 

Ráda bych nyní mluvila o věci pro některé smutné, pro jiné méně. Je 

to tu. Pro nás, deváťáky, konec posledního roku na základní škole, 
posledních pár dnů se spolužáky. Prázdniny se blíží. Prvák klepe na dveře.  

Je skutečně neuvěřitelné, jak čas letí. Pamatuji si, jako by to bylo 
včera, kdy jsme se strachem a nejistotou poprvé usedli do školních lavic. 
Škola pro nás tehdy byla velká neznámá. Brzy jsme si ale zvykli na učitele, 

pravidla, nové spolužáky i na to, že spaní po obědě opravdu není přípustné. 
Za celé ty dlouhé roky jsme toho stihli opravdu spoustu. Nebyli jsme zrovna 

ideální třída, ale ať už bylo těch devět let jakýchkoli, všichni na ně budeme 
vzpomínat. Až zase přijde září, neuvidíme se. Už se nikdy nesejdeme v jedné 
třídě, nebudeme se společně smát zážitkům z prázdnin, ani si nesedneme 

vedle sebe do lavic.  

Ještě bych touto cestou chtěla moc poděkovat všem učitelům za jejich 

trpělivost, ochotu a vstřícnost a vycházejícím deváťákům popřát hodně štěstí 
v jejich budoucím studiu.  

- M. Tumová, 9. A 

1. stupeň od A do Z 

Abecedu jsme se naučili v 1. třídě. 

Bavilo nás i psaní a počítání. 
Celý rok nás učila paní učitelka Hamáčková. 
Do Prahy na výlet jsme jeli žlutým autobusem. 

Exkurze na Petřín a Karlův most se nám líbila. 
Frrrrr, prázdniny utekly a z nás byli druháčci. 

Gramatiku i násobilku se učíme už od září. 
Hamáčková se vdává, bere si Varhaníka. 
Chlubíme se krásným vysvědčením. 

I ve třetí třídě nás čekala spousta překvapení. 
Jedno přišlo v zimě, paní učitelka bude mít miminko. 

Kobyla kopyty bila – ach, ta vyjmenovaná slova. 
Léto je tady a Viktorka Varhaníková na světě. 
Máme novou paní učitelku. 

Nacvičujeme představení „Farmář hledá ženu“. 
O naší zemi se učíme ve vlastivědě. 
Přírodověda a počítače jsou taky prima. 

Rozloučili jsme se s paní učitelkou Francovou. 
S pátou třídou se nám vrátila M. Varhaníková. 

Těšíme se na další školu v přírodě 
Ukrutně dřeme celý rok. 
Viktorka bude mít sestřičku. 

We can speak English. 
Začíná II.stupeň…. 
 

- A. Wacková, 5. A
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Muž, který sázel stromy  

„O muži, který sázel naději a vypěstoval štěstí.“  

Nedávno se ke mně dostala knížka od francouzského spisovatele Jeana 

Giona, která vypráví o pastevci, jež zasvětil svůj život sázení stromů. 

V okolním světě zuří války, ale on, nevnímaje nic než své 

stromy, pokračuje ve své práci. Sází a osazuje, den po 

dni, měsíc po měsíci, rok po roku. Nikoho však 

nepoučuje, nikomu neradí a taky a především nikdy nic 

za svou mravenčí práci nečeká. Jeho práce je smyslem 

jeho života. Stromy jsou jeho životem.  

Jean Giono je schopen v malinkém a přece tak velkém 
příběhu vyjádřit své vnitřní pocity a svou životní filozofii. 
Většinou přemýšlíme, co velkého po nás zůstane, jak si 

nás svět bude pamatovat, ale už si nejsme s to uvědomit, že někdy stačí 
dávat do země pouze malá semínka, z nichž nakonec vyrostou obrovské 

stromy.  

- M. Tumová, 9. A 

 

Pippi Dlouhá punčocha vs. Bratři Lví srdce 

Švédská spisovatelka Astrid 
Lindgrenová sice 28. 1. 2002 ve 
Vasastanu zemřela, ale to neznamená, 

že si nemůžeme přečíst její knihy. Jedna 
z jejích nejznámějších knih Pippi Dlouhá 

punčocha vypráví o holčičce jménem 
Pippi, která žije sama ve veliké vile 
s opičkou a koněm, protože její 

maminka zemřela a otec se plaví, bůh ví 
kde po moři. Ale když jí je smutno, 

zajdou k ní její kamarádi Annika a 
Tomík, se kterými se vydá hledat svého otce. 

Další kniha, kterou napsala, se jmenuje Bratři Lví srdce, která vypráví 

o oddanosti bratrů Karla a Jonatana, kteří zachrání Šípkové údolí 
v Nangijale před Tengilem a jeho příšerou Katlou, která nahání hrůzu všem 
obyvatelům. 

Obě knihy jsem četla a můžu vám je vřele doporučit. Jsou napínavé, 
krásně ilustrované, ale pozor! Mohou vás až rozplakat! 

-  
- V. Fialová, 6. A 
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Olympiáda v českém jazyce 

 Začátkem února jsem se společně s Aničkou Dubovou zúčastnila 

okresního kola olympiády v českém jazyce, které proběhlo v Domě dětí a 

mládeže v Jihlavě. Olympiáda se skládá ze dvou částí – gramatické a slohu. 

Úlohy, které se v olympiádě objevují, jsou spíše na zamyšlení a k jejich 

vyřešení stačí mít alespoň trochu jazykový cit.  

Muž, který viděl svět 

             Dny se začínají krátit a noci prodlužovat. Stromy se zbarvují do 

všech možných i nemožných odstínů, a poté se jako jednotlivé lístky snáší k 
zemi, aby zde ukončily svou cestu. Prožívám svou každodenní rutinu. 
Snídaně, škola, cesta domů. Potřeba dostat se z bodu A do bodu B. Obvykle 

mi to trvá kolem deseti minut, dnes ale zahýbám do jiné ulice a mířím 
vstříc… čemu vlastně? 

             Přede mnou se otevírá volné prostranství, na němž stojí osamělá 
lavička. Usedám na ni. Z batohu vytahuji svou oblíbenou knížku, Malého 

prince, a už už se chystám pustit do čtení, když tu si všimnu postaršího 
pána, který se šouravým krokem přibližuje k lavičce. Jeho obličej je pln 

vrásek a vlasy připomínají čerstvě napadlý sníh. 

             Poněkud nesměle ho zdravím a on mi odpovídá. Po chvíli 

vzájemného ticha začíná mluvit. Ten muž se narodil ještě, když hranice Čech 
a Slovenska byly stejné. Jako malý bydlel s maminkou ve Francii, v 
malinkém městečku jménem Saint Malo. Jako každý kluk tehdejší doby 

musel chodit na vojnu a navíc se starat o rodinu, jelikož jeho otec zemřel 
během válečných okupací města. V osmnácti letech se s rodinou přestěhoval 

do Čech, kde nastoupil na univerzitu. Po jejím zdárném dokončení odjel za 
Atlantik, kde si našel manželku, s níž objel svět. V šedesátém devátém byl 
dokonce jedním z přihlížejících startu rakety Apollo 11. Tři měsíce strávil v 

Norsku, tři v Kanadě. Ten muž poznal snad celý svět. Roku 1980 se s 
manželkou vrátil do Čech, kde vychovali své dvě děti. Poté utichl… 

             V hlavě mi vířily spousty otázek, jedna důležitější než druhá, 
zmohla jsem se ale jen na letmé pousmání. On se zvedl, pokývl hlavou na 

znamení odchodu a zamířil pryč. Ten muž byl neskutečný, zůstalo mi v 
hlavě. Prošel si spoustou úžasných věcí, a jakým způsobem o nich vyprávěl… 
Byl to takový snílek všedního dne. 

- M. Tumová, 9. A 

Školní kolo recitační soutěže 

Šestnáctého března se na naší škole, jak je 

již tradicí, uskutečnilo školní kolo recitační 

soutěže, během nějž měli nejlepší recitátoři a 

recitátorky z tříd druhého stupně možnost 

porovnat své schopnosti. Už výběr textů byl 
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zajímavý – vedle klasických básní se objevily i texty prozaické, které celé 

představení značně obohatily. Mezi nejhezčí texty zaručeně patřil úryvek 

z Malého prince, Král duchů nebo Ledová královna. Bylo vidět, jak se 

zvyšujícím se věkem rostla úroveň soutěžících. Všichni do svého přednesu 

dali spousty emocí, a na porotu proto při vybírání těch nejlepších opravdu 

nečekal jednoduchý úkol.  V kategorii 6. a 7. ročníků nakonec vyhrál Matěj 

Holcman z 6. B, za nímž se umístili Adam Kejda (7. A) a Mirek Máslo (6. A),

v kategorii 8. a 9. ročníků zvítězil Filip Benáček z 8. B se svým textem od 

Puškina, následovaly Linda Smejkalová (9. B) a Aneta Vidláková (9. A), o 

jejichž pocitech se můžete dočíst níže. 

 Jaký máš dojem ze svého umístění? Byla jsi nervózní? 

„Samozřejmě jsem byla nervózní, ale jak jsem se soustředila na svůj výkon, 

úplně jsem na nervozitu zapomněla. Samotná básnička (Písnička o 

papírovém vojáčkovi - B. Okudžava) se mi líbila natolik, že jsem se jí nechala 

opravdu unést, každopádně jsem byla mile překvapena svým umístěním, 

rozhodně jsem ho nečekala.“ 

 Byl v soutěži někdo, kdo tě svým přednesem opravdu zaujal? 

„Překvapil mě Filip Benáček, ale i recitace Anny Dubové byla vskutku dobrá. 

Jinak bych řekla, že všechny výkony byly skvělé.“ 

- M. Tumová, A. Vidláková, 9. A

Požární ochrana očima dětí a mládeže 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

každoročně vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma 

týkající se požární ochrany. Do 

letošního klání se zapojilo hned 

několik našich žáků a v soutěži se 

neztratili. V okresním kole zabodovali 

hned dva z našich žáků – Linda 

Smejkalová a Šimon Palovčík, který z prvního místa postoupil

také do krajského klání. A i zde Šimonova kresba porotu 

zaujala a stal se celkovým vítězem.   

 

Planeta Země – Myanmar 

Ve středu 14. března jsme se šli podívat na 

další díl dokumentárního seriálu Planeta Země. 

Tentokrát to byl stát jménem Myanmar. Pro 

nezasvěcené se jedná o Barmu v jihovýchodní Asii. 

Dozvěděli jsme se o tamějších zvycích a kultuře. 

Většina obyvatel se hlásí k buddhismu, který se na 

http://www.oshjihlava.cz/zs3-simon-palovcik-1-misto/g-5752/id_obrazky=10215&typ_sady=1&p1=2277
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fungování celého státu dost projevuje. Za nejzajímavější jsem považoval část, 

kde Adam Lelek vyprávěl o pavoučích ženách, kterých je naživu už pouze 

osm. Celé představení trvalo asi dvě hodiny a všem se moc líbilo.  

- D. Doležal, 9. A 

Pejprbój 

Dne 18. 2. jsme navštívili v Horáckém divadle představení s názvem 

„Pejprbój“ od Radima Vizváryho. Usedli jsme na svá místa a s napětím 
vyčkávali, než představení začne. Sál se ponořil do tmy, dav utichl a opona 

se rozevřela. Představení začíná.  

S úžasem jsme zjišťovali, jak v dětské představivosti ožívá i tak 

obyčejný předmět, jakým je kus papíru. Vypravěč fantazii dětí rozjitří za 
pomoci velké papírové role. Zatímco zkoumá tento čistý, tvarovatelný 
materiál, objevuje příběhy, které papír vypráví. 

Vstoupí do papírového světa a potká 

v něm maličkého chlapce, který se stane 
jeho průvodcem v neobvyklé říši. Společně se 
pustí do dobrodružství, které ale je (jak brzy 

zjistí) překvapivé a nebezpečné. Chlapce 
zajme děsivá papírová příšera a vězní ho ve 
svém království. Naštěstí ho zachrání rytíř 

na svém bílém koni. 

Představení končí a všichni tleskáme nadšením. Ale předčasně, ještě 
není konec, ještě nás čeká velká papírová bitva, které se účastní i sám mim. 
Všechny malé děti s radostí běží na pódium – a s nimi i my velcí, prostě 

nemůžeme chybět. Bitva byla zábavná a už se těšíme na další neobyčejný 
zážitek.  

- J. Gnolová, L. Smejkalová, 9. B  

Přijímací zkoušky 

Na začátku letošního dubna jsem se, stejně jako tisíce dalších, 

zúčastnila přijímacích zkoušek, které jsou jednou z podmínek přijetí na 

střední školy. Přijímací zkoušky již druhým rokem celoplošně organizuje 

společnost CERMAT a píší se z matematiky a českého jazyka. Celé mé 

přijímačky provázelo neskutečné stresování už od začátku ledna, spousta 

bezesných nocí a marná snaha pochytit věci, které jsem za poslední čtyři 

roky zapomněla. Nadešel onen den a já se dostavila na mnou vybranou 

školu. První jsme psali matematiku. Ze začátku šlo všechno dobře. Zlomky, 

výrazy i rovnice jsem spočítala a už začínala mít pocit, že všechno dopadne 

skvěle. Po tom, co jsem zdárně vypočítala výšku zadního kola traktoru, do 

nějž se zaklínila tuba s barvou, přišel čas na poslední úlohu. Čtverce s 

barevnými úhlopříčkami. Mohla bych se zapřísáhnout, že zvláštnější věc 
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jsem v životě neviděla. Jako by se lidé v CERMATu předháněli, kdo vymyslí 

podivnější úlohu. Ještěže to čeština zachránila. I když na tatarčičku a upíra 

Ottu jen tak nezapomenu.  

- M. Tumová, 9. A 

Dějepisná exkurze v Mikulčicích 
Dne 18. května se žáci 6. a 7. ročníků jeli podívat do Mikulčic, kde se 

nachází jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České 

republice. Slovanské hradiště je pozůstatek doby Velkomoravské říše a jednu 

dobu bylo nominováno na seznam 

světového kulturního dědictví 

UNESCO.  

Žáci si prošli hradiště, dozvěděli 

se něco o tamní historii, 

vyzkoušeli lukostřelbu a také se 

zúčastnili celorepublikové soutěže O Mojmírův poklad, kterou třída 6. B 

v obrovské konkurenci vyhrála.  

Země, ve které bych chtěl žít 

V rámci hodin zeměpisu měli žáci 9. ročníku za úkol vymyslet vlastní 

stát. Posuďte sami, jak se jim to povedlo. 

 

FEDRUSKO 

Státní zřízení: totalitní demokracie 

(doopravdy je to prostě jen totalita) 

Hlavní město: Fedrohrad 

Práva: 

1) Právo uctívat Nejvyššího vládce 

2) Právo volit Nejvyššího vládce 

3) Právo nemít žádná jiná práva 

než právo 1) a 2) 

 

Hymna – To naše Fedrusko 

F jako ten náš milovaný Fedra, 

E jako eliminace odpůrců, 

D jako ta naše „demokracie“, 

R jako naše radikální zákony, 

U jako utrpení našich životů, 

S jako svoboda, která neexistuje, 

K jako krach naší ekonomiky, 

O jako otroctví. 

-  D. Doležal, T. Fedra, 9. A 

Flatland („matematiků fantazie“) 

(1100110 1101100 1100001 1110001 1101100 1100001 110111 1100100) 

Státní zřízení: autokracie 

Zobrazení: 2D 

Počet obyvatel: nekonečně mnoho 

Poloha: všude a nikde 

Bůh: n-úhelník 

Výběr z flatlandské knihovničky:  

Ostře sledované kruhy (BK; 1965) 

Utekl jsem ze 3.dimenze (BK; 1964) 

Kdo chytá v prostoru (BK; 1951) 

 

 

Modlitba: 

Algebraický otčenáš, konvertuj 

integrál tvůj, přijď struktura tvá! 



 

 

Pochopení dimenze dej nám dnes 

A odpusť naše numerické chyby, 

Jakož i my odpouštíme tvým 

důkazům. 

Neuveď nás ve spor 

A ochraň nás před třetím rozměrem, 

Neboť tvůj je epsilon i delta i ksí 

V celém definičním oboru.

- K. Dominiková, M. Tumová, 9. A 
 

Mlčení děťátek

Státní zřízení: monarchie 

Bůh: Enilka 

Průmysl: okozpracující 

„Oko své nám dej, jinak jazyk tvůj uťat 

ti bude.“ 

„Dítě každý týden nám dej, ať hněv 

Enilky nepocítíš.“ 

 

- A. Dubová, A. Kasáčková, E. Krebsová, 9. A  

O kvantové mechanice a kočce, která žije i nežije 

Do neprůhledné schránky uzavřeme kočku, radioaktivní nuklid a nádobu 

s kyanovodíkem. Pokud dojde k rozpadu nuklidu, spustí se mechanismus a uvolní 

se jedovatý plyn, který kočku zabije. Když po hodině otevřeme schránku, je poměr 

pravděpodobnosti, že kočka žije nebo je mrtvá 50:50. Před otevřením schránky 

ovšem nastává rozpor s kvantovou mechanikou. Podle té se totiž nuklid nenachází 

buď v jednom, nebo v druhém stavu, ale může se nacházet v obou najednou. 

Tudíž se rozložil i nerozložil zároveň. Nachází se tak v takzvané superpozici stavů, 

tedy i kočka by měla být ve chvíli před otevřením současně mrtvá i živá. 

Autorem výše uvedeného myšlenkového experimentu byl rakouský 

fyzik Erwin Schrödinger, který se snažil poukázat, že věci odehrávající se 

v mikrosvětě nemohou být stejné jako věci v makrosvětě a jako názorný 

příklad použil právě paradox kočky, která se v souladu kvantovou 

mechanikou nachází v poněkud nemožném stavu.  

Avšak jak to tedy s tou kočkou ve 

skutečnosti je? Někteří fyzici to řeší zavedením 

nekonečného množství paralelních vesmírů. Tvrdí, 

že v momentě, kdy pozorovatel dostane konkrétní 

výsledek, vesmír se rozdělí na dva, které jsou 

naprosto shodné až na skutečnost, že v jednom 

z nich je zpozorovaný výsledek a ve druhém ostatní 

možné výsledky. Nebo je třeba celý vesmír 

v nejasné směsici stavů a nic není ničím, dokud to nepozorujeme a 

nezpůsobíme jim jakýsi kolaps.  

Svět, který nás obklopuje, může být docela jiný, než by se mohlo zdát, 

a věda jako fyzika může být něčím doopravdy zajímavým.  

- M. Tumová, 9. A 
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Ze školních lavic 

Ž: „Pane učiteli, já jsem tam asi 

napsala volmetr.” 

U: „Takže ty měříš voly?” 

 

U: „Už jsme se dívali na to video o 

černých dírách?” 

Třída: „Ne.” 

U: „Tak já vám pustím konec.” 

 

U: „Jaký je poměr mezi větami?” 

Ž: „Přátelský.” 

 

U: „Kdo se v Turecku dostává k 

moci?” 

Ž: „Babiš.” 

 

U: „Jaké jsou druhy hudby?” 

Ž: „Duchovní a sovětská.” 

 

Třída: „Pane učiteli, máte nás rád?” 

U: „Milosrdnou lež, nebo krutou 

pravdu?” 

Třída: „Lež.” 

U: „Mám.“  

 
U: „Který kmen napadl Velkou 

Moravu?“ 
Ž: „Avataři.“ 
 

U: „Který kmen způsobil stěhování 
národů?“ 
Ž: „Austrálie.“ 

 
 

U: „Kde se nacházel Řím?“ 
Ž: „Ve starověkém Římě.“ 
 

U: „Kdy byl sesazen poslední 
římský císař?“ 
Ž: „18. století našeho letopočtu.“ 

 
U: „Kdo založil Řím podle legendy a 

kdo ve skutečnosti?“ 
Ž: „Cyril, Metoděj.“ 
 

U: „Co je to džihád?“ 
Ž: „Rebel.“ 

 
U: „Co žerou medvědi?” 

Ž: „Turisty.” 

 

Koláčky pro Afriku v novém 
 

Dne 31.5. jsme jako každoročně uspořádali charitativní sbírku 
„Koláčky pro Afriku“. Letošní ročník však přinesl opět něco nového - rekordní 
částku 17 782,- Kč, díky které můžeme podpořit i konkrétní projekty 

podporující život afrických dětí. Rozhodli jsme se financovat projekt 
nezávadné vody (vodní pumpy) a program bojující s dětskou podvýživou tím, 
že pro rodiny zakoupí kozu, která je důležitým zdrojem obživy.  

Rádi bychom tímto Vám všem znovu poděkovali, že jste přispěli do 
naší sbírky a tím pomohli lidem v Africe. 

 
- A. Fialová, E. Pánková, Z. Zánová, 6. A 

 

Vodácký kurz 2018 

Letos se naše škola tradičně vydala na vodácký kurz. Přidala se k nám 

i škola z Dolní Cerekve, se kterou jsme se ihned spřátelili. Hned poté, co 

jsme se ubytovali v kempu Viking, shromáždili jsme se ve velké hale, dostali 
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stručné instrukce, jak kormidlovat loď a všechny důležité instrukce pro 

sjíždění řeky. Vzali jsme si vhodné oblečení do lodě a naskákali jsme do 

autobusu, který nás dovezl o kemp dál, kde jsme se nalodili a pustili se 

zdolávat řeku Vltavu.  

Všechny tři dny na řece proběhly klidně, samozřejmě se několik lodí 

vyklopilo, ale nikomu se nic naštěstí nestalo. Pozitivní bylo i to, že jsme měli 

snad poprvé krásné slunečné počasí s pár přeháňkami. Poslední den v 

kempu Viking jsme měli úplně jiný plán, vyjeli jsme si do památkového 

města Český Krumlov, kde jsme navštívili muzeum voskových figurín a 

grafitový důl. Potom přišlo to nejhorší, na co všichni čekali, ale nikdo 

nechtěl, aby to přišlo. Loučení a odjezd domů. Osobně si myslím, že tento 

rok byla voda velmi povedená a všichni si ji velmi užili. 

- N. Váchová, 8. A

 

Timon Provazník, sportovec Jihlavy 

Na naší škole máme výborného sportovce - judistu  

Timona Provazníka, který chodí do třídy 6. A. Od šesti let se 

věnuje judu v Sokole Jihlava. Získal desítky zlatých medailí 

na turnajích doma, ale i v zahraničí, zejména v Rakousku a 

Holandsku, kde vyhrál Evropský pohár. Největšího úspěchu 

dosáhl v kategorii mladších žáků, když se v roce 2017 stal 

mistrem České republiky. 

Velkého ocenění se mu dostalo také letos v březnu v anketě Sportovec 

okresu Jihlava roku 2017. V anketě Jihlavských listů dostal největší počet 

hlasů a získal 1. místo, krásný pohár a řadu dárků. Slavnostním 

galavečerem provázel známý moderátor Vlasta Korec, který vedl s Timonem 

zajímavý rozhovor. To nejzajímavější z něj přinášíme i vám. 

 Co tě přivedlo k tomu dělat judo? 

„Judo dělám už od svých šesti let, k judu mě přivedl taťka s tím, že to bude 

dobrá průprava k jakémukoliv dalšímu sportu.“ 

 

 Jakou budoucnost vidíš s judem? 

„Na to momentálně nedokážu odpovědět. Ukáže to hlavně čas.“  

 

 Jaké bylo tvoje největší vítězství za celých 6 let? 

„Největší vítězství, kterého jsem dosáhl, bylo 1. místo na mistrovství České 

republiky ve své váhové kategorii v Mladé Boleslavi.“  

- D. Provazníková, 8. A 


