
  



Milí čtenáři, 

jaro je tady, a tak i naše nové číslo Křižáčku dostalo jarní obleček, který opět 

namalovala děvčata ze 7. A. Jak již bylo slíbeno v minulém čísle, můžete  

se konečně blíže seznámit se členy naší redakční rady. Hned v úvodu jsou pro vás 

připravené fotografie třech našich členek a vy máte možnost hádat, kdo  

se na fotografiích nachází. Redaktorka Monča pro vás „vyzpovídala“ jednoho  

z vyučujících druhého stupně, který ochotně věnoval fotografii z dětství, kterou 

určitě všichni z 1. třídy máme. Pak následují akce, kterých jste se v uplynulých 

měsících zúčastnili, zprávy jsou většinou v podání našich žáků. Zařadili jsme také 

některé pěkné práce z tematického vyučování o vodě, zajímavosti 

z internetových stránek, zajímavé jarní luštění pro zbystření mozku včetně malé 

soutěže o sladkou odměnu  a výročí, která nastávají právě v roce 2019. Na závěr 

vás čeká představení dvou zajímavých PC her, které v současnosti hýbou 

internetem. 

Konec školního roku se rychle blíží, proto se tímto číslem s vámi loučíme  

a těšíme se opět v příštím školním roce. Sice předčasně, ale už teď vám všem 

přejeme pěkné prázdniny!!! 

Vaše redakční rada 

 

 

 

 

  



Členové redakční rady: 

Alan Debef 5. A 

Yevhenija Varvarynets 7. A 

Eva Kremláčková 8. A 

Marián Achcenit 7. A 

Monča Šteflová 7. A 

Naty Dirdová 7. A 

Radim Homola 7. A 

 

Ilustrace: 

Věrka Lániková 7. A 

Klára Patkaňová 7. A 

Eva Cinová 7. A 

 

Z pedagogického sboru: 

Mgr. Míša Vacková 

Mgr. Káťa Pisková  



Poznáte členy naší redakční rady? 

Hned na úvod je pro vás připravena malá hádanka. Jak šel čas s našimi členy? Dokážete rozpoznat 

lidi, které denně potkáváte na chodbě? Jako malá pomůcka může posloužit seznam uvedený na 

předešlé straně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rozhovor s Jardou …  

 

Kdy a kde jste se narodil? 

26. 12. 1988 v Dačicích. 

Kde jste studoval? 

ZŠ Telč, z 5. ročníku jsem šel na gympl v Telči, 1 rok jsem 

studoval v Brně informatiku, tam mě to nebavilo, tak jsem 

šel do Českých Budějovic studovat učitelství. 

Jaký stupeň vzdělání vás bavil nejvíc? 

Základku si nepamatuju, na gymplu jsme byli dobrá třída, a 

na vejšce to taky šlo. 

Kouřil jste někdy cigarety? 

Jo. 

S kým bydlíte? 

V Telči s rodinou (mamka, sestra, babička). 

Jaký je váš nejhorší zážitek ze života? 

Ze života nedokážu říct. 

A ze školy? 

Na začátku když jsem sem nastoupil, tak jsem si zlomil ruku a dva měsíce jsem marodil. 

Jaký je váš nejlepší zážitek ze života? 

Když jsem se přestěhoval do domu a koupil si auto. 

A ze školy? 

Když jsem poznal pěkný kolegy v kabinetu. 

Jaká je vaše oblíbená barva? 

Černá, červená, modrá. 

číslo? 

O tom jsem nikdy nepřemýšlel. 

Sport? 

Procházka se psem. 

Jídlo? 

Špagety, pizza a klasický český jídla. 

Jaké bylo vaše nejhorší vysvědčení? 



3 z matematiky v 8. třídě. 

Proč jste si vybral zrovna tuhle školu? 

Potřeboval jsem práci a zrovna sem mě vzali. 

Jakej jste dostal nejlepší dárek? 

Každej dárek je pěknej a nejde vybrat ten nejlepší. 

Máte doma nějaké domácí zvířátko? 

Psa. 

Čtete? Jaká je vaše oblíbená knížka? 

Jo, ne jak vášnivej čtenář, ale čtu, nějaký detektivky, nebo dobrodružný knížky. 

Jaká je vaše oblíbená laskomina? 

Buchta, bábovka, Dobrý sušenky a čokoláda. 

Kde jste byl nejdál od domova? 

V Londýně s gymplem. 

Kam byste se chtěl podívat? 

Do Norska nebo Finska na hezkou přírodu, nebo na anglickej venkov. 

Co jste hrál za hry na počítači? 

Kingdom come (to se odehrává ve středověku) a RPG. 

Když jste přišel sem na školu, kdo vám přišel nejsympatičtější? 

P. uč. Achcenitová a p. uč. Pisková. 

V jakém věku byste chtěl zůstat? 

Asi 25. 

Už jste se někdy pořádně opil? 

Jo, to asi každej. 

Máte nějaké sourozence? 

Jo, sestru. 

Co umíte vařit? 

Lasagne, řízek s bramborem, míchaný vajíčka, omeletu z vajec, špagety, čaj 

 

Monča Šteflová, třída 7. A  



O Perníčkovi 

Dne 23. 1. 2019 šel 1. stupeň do Horáckého divadla na divadelní hru Perníček. Divadelní hra 

Perníček je o tom jak v jedné kuchyni Pepřenka, Kapitán Sůl a Perníček zachraňují pana 

Kukačku. Perníček musel na horní polici pro med, ale byla zde Čajbába ,která byla hodně 

nepřátelská i tak se s nimi na konec skamarádila se a podílela se na záchraně pana Kukačky. 

Před tím pan Kukačka snědl myší jed. Čajbába mu tedy dala léčivé byliny a pan Kukačka byl 

zachráněn. Když byl pan Kukačka poškozen, chtěli ho tzv. „Velcí“ vyhodit, ale když ho kamarádi 

zachránili, tak se rozhodli, že ho nevyhodí. 

 

Alan Debef, třída 5. A 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Školní ples 2019 – v podání žákyně 9. ročníku 

30. ledna 2019 se konal již čtrnáctý školní ples. Jako vždy jej připravili letošní žáci 9. A pod vedením 

svého třídního učitele Mgr. Jaroslava Pátka. Pozváni byli všichni žáci druhého stupně a ples se těšil 

velké účasti všech nadšenců. 

Pro studenty byl připraven pestrý program. Nechyběla ani tombola. Ples začal nástupem žáků devátého 

ročníku a jejich stužkováním. Poté následoval program, který si někteří dobrovolníci připravili pro své 

bývalé třídní učitele, kde jim zarecitovali a věnovali jim malé dárky na památku. Žáci si zasoutěžili ve 

hře Limbo, kde se stala vítězkou Emílie Doležalová, nebo se mohli zapojit do soutěže o krále a královnu 

plesu, kde se stali hrdými vítězi Carla Aranda Roldanová a Radek Mucha. Vítězům samozřejmě 

gratulujeme. Celým večerem studenty doprovázela hudba připravena k tanci, čehož všichni nakonec 

využili. 

Tímto děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru. Doufáme, že si ples náležitě užili a 9. A 

pomalu předává žezlo letošním osmým ročníkům. 
 

Klára Zámková, třída 9. A 

 

Školní ples 2019 – v podání žákyně 7. ročníku 

Ples se konal 30 ledna 2019. Byl to v pořadí 14 za sebou. Ten to ples se mi líbil, protože byl velmi obsáhlý 

a zábavný. Na akci nás doprovázela hudba. Častěji hrál pop a rap, ale sem tam pustili i waltz. Každý 

tančil podle sebe. Já tančila při rychlejší i pomalejší muzice. Dále byl ples výjimečný v tom, že to byl můj 

první školní ples. Také tu byly různé hry například: Limbo - při kterém si každý mohl zkusit svou 

obratnost při podlézání. Při další hře si chlapec vybral jednu z bot, které dívky daly do losování. Pak 

spolu dvojce tančila. Další v pořadí byla korunovace krále a královny, ty volili učitelé. Jídlo a pití bylo  

ve velkém počtu - mnoho druhů limonád a spousta sladkého a slaného jídla. Všechno tohle rozdávali 

učitelé a žáci 9. A. Můj názor je takový, že se mi ples velice líbil a bavil mě, nejraděj bych šla znovu, 

snad příští rok. I když ples začínal v 17 hodin, tak jsem si ho bezvadně užila. 

Yevhenija Varvarynets, třída 7. A  



Lyžařský výcvikový kurz 

Od 4. do 8. února jsme se zúčastnili lyžařského výcviku, který se konal v lyžařském středisku Šacberk. 

Celý týden se tam střídalo mnoho učitelů: 

 p. uč. Achcenitová,  

 p. uč. Pisková, 

 p. uč. Simbartlová, 

 p. uč. Vacková. 

Mezi nejodvážnější lyžaře, kteří se přihlásili do nesmírně krutého výcviku, patřili: 

 7. A: Pája, Monča, Emilka, Radim, Marián, 

 8. A: Vojta, Viky V, Viky Z, Oskar, Filip a Markéta.  

Deváťáci měli strach, tak s námi odvážili jen poslední den: 

 9. A: Patrik, Lukáš, Viktor. 

Na kopci jsme dělali různé cviky a zkusili jsme si i miniski (malé lyže). Poslední den jsme se zúčastnili 

brutálního slalomu. První tři místa obsadili:  

1. Viktor Pauzar 

2. Lukáš Sedlák 

3. Monča Šteflová 

Monča Šteflová, 7. A 



Silák roku 2019 

Disciplíny: 

 Hod medicinbalem        

 Skok z místa 

 Zdvihy 

 Sedy lehy 

 Kliky 

Umístění našich největších borců: 

2. Místo obsadil Petr Adam z 9. ročníku. 

3. Místo obsadil Marián Achcenit ze 7. ročníku. 

6. Místo obsadil Patrik Matějíček z 9. ročníku. 

10. Místo obsadil Lukáš Sedlák z 9. ročníku. 

 

 

 

Marián Achcenit, třída 7. A 

  



Světový den vody 2019 

Dne 21. 3. 2019 se naše škola zapojila do projektu Světový den vody. Projekt jsme pojali jako tematické 

vyučování a učitelé si do každého předmětu připravili aktivitu spojenou s vodou. V našem časopise  

si nyní můžete prohlédnout některé projekty, které společně se žáky zpracovala paní učitelka Mgr. 

Lenka Picková. 

 

 

 

 

 

 

  



  



Světový den vody na 1. stupni 

 

  



Akce školy 

Fórum mladých 

Dne 26. 3. se konalo v DIODu Fórum mladých aneb Desatero příležitostí/problémů města Jihlavy očima 

žáků jihlavských škol, kterého se účastnili vybraní žáci naší školy. Primátorka města Jihlavy  

MgA. Karolína Koubová představila studii Stříbrné údolí. Proměnit by se měl pás podél řeky v celém 

městě. Ve Stříbrném údolí v lokalitě Jihlavy se v minulosti těžilo stříbro. Údolí se vine od vodního 

náhonu v Rantířově až do ráje u Sasova. Žáci se zabývali otázkami, jak by se dal využít potenciál toho 

údolí, navrhovali možnosti využití tohoto místa k rekreaci, volnočasovým aktivitám a dávali podněty  

k oživení této lokality. Jsme rádi, že se žáci zajímají o aktuální problémy města Jihlavy a aktivně  

se zapojují do diskuse. 

Mgr. Erik Landecki 

 

 



Recitační soutěž 

Ve čtvrtek 14. února 2019 proběhla na naší škole recitační soutěž, které se zúčastnilo 24 žáků 1. stupně. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 1. kategorie -  žáci 2. a 3. tříd, 2. kategorie - žáci 4. a 5. tříd. Porota, 

kterou tvořily paní učitelky 1. stupně, neměla vůbec jednoduchou úlohu vybrat nejlepšího recitátora  

či recitátorku obou kategorií. 

1. kategorie 
1. místo:  Adéla Bulínová (3. A) 
2. místo: Anna Klofáčová (3. A) 
3. místo: Sandra Ketnerová (2. B) 
2. kategorie 
1. místo: Barbora Vaščíková (5. A) 
2. místo: Kryštof Vejmělek (4. B) 
3. místo: Chu Ngoc Ha (4. B) 
 Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a vítězové obou kategorií obdrželi diplomy a knihy. Žáci, kteří 

se umístili na 1. a 2. místě, budou dále školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční  

18. března v prostorách Domu dětí a mládeže Jihlava. 

Vítězům blahopřejeme. 

Mgr. Miroslava Růžičková 

 

 

 



Rocket League 

Jedná se o placenou hru jménem Rocket League. Je to hra o fotbale a autíčkách, hra povoluje létat, 

používat boost, zažít si roli brankaře, nebo také skvělého útočníka. Ve hře se dají kupovat všelijaké 

doplňky např. čepice, samolepky, antény a to není vše, ještě se dá koupit auto od Batmena a dalších. 

Hra se odehrává na fotbalovém hřišti, je zde samozřejmě více map, ale základní vyhovuje všem. 

 

 

Fortnite 

Battle Royale je multiplatformní free-to-play videohra vyvíjená studiem Epic Games. Byla vydána 

pro Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS a Android. Je založená 

na hře Fortnite, kooperativní survival hře s prvky stavění. V listopadu 2018 měla hra přes 200 milionů 

registrovaných hráčů, v září 2018 si hru zahrálo 78 milionů unikátních hráčů.  

Ve hře se dají v item shopu kupovat skiny, wrapy, backpacky, pickaxe a jeden z nejvzácnějších skinů  

je Black Knight. Každý kdo má rád střílecí hry zná Fortnite. 

   

  

 

Marián Achcenit, třída 7. A 
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Dokážeš to rozluštit? 

OVFGJHEKSIMPLKIMEDOKLRPKTOFNKIPLOJAČUMCŮEŮŘCU 

OZDĚLRAKOÉRDJPÍSMÁKČPNTLÚELKKIDP 

PZLZCOEVORKALPEJOBLNÝČÍÉÁK 

 

KÓD K ROZLUŽTĚNÍ ZNÍ  

1-4-5 

Eva Kremláčková 8. A, Radim Homola 7. A 

 

 

Kvíz o sladkou odměnu 

Poznáte známá čísla? 

4 R- - - Í O - - - - Í 

101 D - - - - - - -Ů 

7 D - Í   –    T - - - U 

12 M- - - -Ů   –   R - -E 

52 T - - - Ů   –   R - - E 

10 P - - - Ů   - -   R - -E 

32 K- - - T  –  B- - - - -U 

100 V - - Í  –  P - - - E  

4 S - - - - - É S - - - - Y  

8 P - - - - T S - - - - - -Í S - - - - - - Y 

 

Vyřešené rébusy můžete odevzdávat nejlepší paní učitelce Vackové. 10. 5. 2019 bude  

ze správných odpovědí vylosován výherce sladké odměny.  

Radim Homola, třída 7. A  



Zajímavá výročí 2019 

1. Transkontinentální železnice – 10. 5. uplyne 150 let od vybudování transkontinentální 

železnice v USA, která byla dostavěna v roce 1869. 

 

2. Panenka Barbie – 9. 3. oslavila Barbie 60 let. Poprvé byla 

představena na největším veletrhu hraček na západě v roce 

1959. 

 

3. Masarykova univerzita – 28. 1. uplynulo 100 let od založení 

Masarykovy univerzity, která byla založena v roce 1919. 

Sametová revoluce – 17. 11. uplyne 30 let od pádu 

komunistického režimu. 

4. Jan Palach – 19. 1. uplynulo 50 let od upálení Jana Palacha, došlo k němu v roce 1969. 

5. 2. světová válka – 1. 9. uplyne 80 let od začátku 2. světové války, která začala v roce 1939. 

6. Jihlavské gymnázium – 20. 9. roku 1919 zahájilo 191 žáků 1. školní rok na gymnáziu v Jihlavě, 

tudíž tento rok oslaví 100 let. 

7. NATO – dne 12. 3. uplyne 20 let od vstupu české republiky do NATO, vstoupila tam v roce 1999. 

 

  



 

Tak zase po 

prázdninách 


