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Něco málo na    

ÚVOD… 

 Zdravíme všechny čtenáře, 

 toto číslo je věnováno, jak už asi sami 

tušíte, blížícímu se létu. Každý si v něm jistě 

najde něco, co ho zajímá. Však už to znáte. 

Nezapomeňte si nalistovat plán akcí a přečíst si, 

kam se vydali Vaši spolužáci za poznáním. Také 

rozhodně nepřehlédněte rozhovory, vtipy či 

hitparádu! 

A opět tu pro Vás máme pár pranostik na červen: 

- O svatém Fortunátu má kapka deště cenu 

dukátu. (1. 6.) 

- O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.  

- (6. 6.) 

- Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny 

do koše. (11. 6. 

- Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!  

(21. 6.) 

- Na svatého Jána otvírá se k létu brána.  

(24. 6.) 
Vaše redakce
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PLÁN AKCÍ NA KVĚTEN A ČERVEN 

Zajímá Vás, co nás v posledních školních 

měsících čeká? Jestli ano, připravili jsme pro Vás jako 

obvykle seznam akcí, výletů a závodů.  

24. – 29. květen Poznávací zájezd do Anglie 

1. červen 
Atletické a zábavné 
soutěže – Den dětí  

2. červen Dopravní výchova 4. r. 

8. červen 
Dějepravné soutěžení 

Třebíč 

8. – 19. červen Školní výlety 

14. červen 
Atletický trojboj – 1. st. 
(okresní kolo) – Okříšky  

15. – 19. červen 
Škola v přírodě – Zvůle  

8. a 9. ročníky  

23. červen Branný závod 

 
Poslední šestka – 
basketbal dívky 

25. červen 
Slavnostní ukončení 

školního roku – kinosál                                                                                                  

25. červen 
Slavnostní přijetí 

nejlepších žáků na radnici 

26. červen Přijetí žáků 9. r. na radnici 

26. červen 
Ukončení školního roku, 

předání vysvědčení 

29. – 30. červen Ředitelské volno 
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Exkurze do archeoskanzenu Modrá a na 

Velehrad 
 

 Ve středu 29. dubna navštívili „šesťáci“ 
slovanské opevnění – archeoskanzen Modrá a 
prohlédli si klášter a kostel na Velehradě. 
 Exkurze začala už brzy ráno v šest hodin, kdy se 

jako obvykle všichni sešli na autobusovém nádraží. Po 
zdlouhavé cestě autobusem je čekala první prohlídka 

kláštera a kostela sv. Cyrila a Metoděje. Paní 
průvodkyně všechny rozdělila do dvou skupin a vydali 
se poznávat život mnichů. Žáci dostali i pracovní listy, 
které průběžně vyplňovali.  Poté se přesunuli 

autobusem do archeoskanzenu, kde se všichni 
nejprve nasvačili, a pak už se procházeli po 
prostorách úžasného dobového skanzenu. Dozvěděli 
se spoustu zajímavých informací ohledně života 

starých Slovanů, které si pečlivě zaznamenali do 
nových pracovních listů.  

 Nakonec se zastavili v McDonald's a KFC, kde si 
objednali něco k jídlu a zahnali žízeň. 
 Domů dorazili až kolem půl šesté večer 
s nezapomenutelným zážitkem. 
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Slavkov 
 

 22. dubna se žáci osmých ročníků vydali po 

stopách Napoleona Bonaparte.  
 Po zdlouhavém přepočítávání přítomných se kola 
autobusu konečně rozjela po jemnickém asfaltu. Už i 
v autobuse bylo znát přátelské prostředí, což byla 
vítaná změna pro učitelský sbor. Po příjezdu na 
Pracký kopec nedaleko Slavkova se „osmáci“ podívali 

do multimediální expozice Bitvy tří císařů a 
připomněli si bitvu 2. prosince 1805. Žáci si prohlédli 
výzbroj jednotlivých válčících stran, zhlédli krátký film 
o Bonapartově tažení, ověřili si své vědomosti a 
vyzkoušeli si navrhnout vlastní empírové šaty. 
  Poté se všichni přesunuli do Mohyly míru. 

Obdivovali zejména sochy před portálem, štítonoše, 
ozdobenou klenbu stropu, oltář a také ostatky 

padlých bojovníků. Nakonec se pobavili zaklenutím 
čtvercové kaple, která vytváří pozoruhodnou akustiku 
– šepot v jednom rohu je v protilehlém rohu slyšet ve 
stejné hlasitosti. 

 V závěru exkurze se podívali do slavkovského 
zámku. Tam se dozvěděli například to, že zámecké 
dámy spaly vsedě jen proto, aby si nezničily účes, 
nebo jaké byly modely historických počítačů Apple. 

 Mnozí ze zúčastněných žáků by si tuto exkurzi 
jistě zopakovali. 

 Unavení a o něco chytřejší odjížděli „osmáci“ 
autobusem zpět do hřejivé náruče rodné Jemnice s 
hlavou plnou poznatků. 
 
Napsala Alena Padrnosová z 8. A – přepsala Maky<3  
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Exkurze Terezín a Lidice 

Dne 5. května navštívili žáci z devátého ročníku 

pod dohledem paní učitelky Kovárníkové, Kadlecové a 

Smolejové pevnost Terezín a památník a muzeum v 
Lidicích. Na místa spjatá s tragickými událostmi 

našich dějin se s námi podívali i bývalý pan ředitel 

Fukal a paní učitelka Fukalová. 
I přestože jsme odjížděli v brzkých ranních 

hodinách, měli jsme na výlet dost energie. V Terezíně 
nás humor přešel. Jednalo se totiž o velmi silný zážitek 

a každého jistě výklad paní průvodkyně o tom, co se 
zde dělo za hrůzy, dovedl k zamyšlení. Mohli jsme se 

podívat, jak to vypadalo v běžném životě vězňů nejen za 

druhé světové války. 

Po prohlídce jsme znovu nasedli do autobusu a 

přejeli do Lidic, kde jsme unikli z pekelného vedra do 
klidu muzea. V krátkém filmu jsme se dozvěděli, proč 
byly Lidice za války vypáleny, a následně jsme si 
prohlédli expozici včetně výpovědí přeživších obyvatel. 
Prohlídka nás poté zavedla také do míst, kde vesnice 

dříve stávala.   
Tak jako vlastně vždy jsme se po cestě zpět 

zastavili ve fastfoodu, ale to k exkurzi už nepatří.  

Věřím, že každému zúčastněnému přiblížila 
události, které se odehrály před sedmdesáti lety, a 
poskytla téma k zamyšlení. Podle nás na naši poslední 

deváťáckou exkurzi budeme všichni rádi vzpomínat. 

Kája a Jusťa  
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Rozhovory 

V tomto čísle jsme  vyzpovídaly Kristýnu Řehořkovou 
(z 9. B) a Ondru Tesaře (z 9. A). Oba dva mají za sebou 
přijímačky i chvíle strávené ve stresu, jestli  byli přijati 

ke studiu na vybrané škole, nebo ne.   
Moc jim děkujeme za odpovědi. 

 Nejen jim, ale všem „deváťákům“ přejeme mnoho 

úspěchů do budoucna!  
 

1. Na které školy ses hlásil(a)? 

Ondra: Hlásil jsem se na Gymnázium 

 Moravské Budějovice a Gymnázium Dačice. 

Kristy: Na hotelovou školu do Třebíče a na 

 Obchodní akademii do Třeboně. 

2. Dělal(a) jsi na školy přijímačky?  

Ondra: Ano, na obě školy jsem dělal 
 přijímačky. 

Kristy: Bohužel ano, ale do Třeboně jsem 

 nejela, protože mě vzali do Třebíče. 

3. Co ti  dělalo největší problém? 

Ondra: Soustředit se na testy a mít čistou 
 mysl. 
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Kristy: Asi matematika. Bylo  strašně málo 
 času a moc příkladů. 

4. Dostal(a) ses  nakonec tam, kam jsi chtěl(a)? 

Ondra: Ano, na Gymnázium do Moravských 

 Budějovic. 

Kristy:  Naštěstí ano.  

5. Bude pro tebe těžké opustit tuto školu? 

Ondra:  Ze začátku jsem si myslel, že to bude 

 v pohodě, ale teď se mi po ní už stýskat 
 pomalu začíná. 

Kristy: Neskutečně. Budu brečet jako dítě, 

 kterému vzali hračku.  

6. Co bys vzkázal(a) budoucím deváťákům  o 
 přijímačkách? 

Ondra: Vzkázal bych jim, ať nepodcení 

 přípravu,  protože až před vámi bude test, 

 budete ve  stresu a nakonec nebudete stíhat. 

 Hodně se  na ně připravte, protože sranda to 

 není. 

Kristy: Že se každý nervuje, ale někdy úplně 

 zbytečně. Já se na učení ani nekoukla a 

 vzali mě taky.  

Romča:* a  Maky<3 
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Lidé, čtěte! 

 Jaro je v plném proudu a léto se nezadržitelně 

blíží – většina z nás už se vidí na dovolené nebo 

zkrátka doma, o prázdninách, kdy je klid a máme 

volno. Naneštěstí do konce školního roku ještě nějaký 

ten čas zbývá, takže Vám přináším tipy, jak si čekání 

zkrátit! :) Dnes to bude hlavně o knížkách a 

filmech, co neurazí ani malé, ani velké, ani 

dospělé :) 

 Při přemýšlení, o čem že to tentokrát napíšu, 

jsem procházela předchozí vydání Jemňáčku, tak jako 

obvykle. Volba nějakého společného „tématu“ mi práci 

neskonale usnadňuje, a navíc je to jistá omluva pro 

to, abych sem opět propašovala své oblíbeně věci. :) 

Ničemu to ale nevadí. Protože… přečíst alespoň jeden 

díl Harryho Pottera je zkrátka povinnost. Mnozí 

(naprosto zbytečně) tuto sedmidílnou sérii ignorují, 

protože je odrazuje celková známost a „profláklost“. 

Takové knihy totiž někdy opravdu nestojí za nic. Ale J. 

K. Rowlingová skutečně napsala knihu, na kterou 

budete dlouho vzpomínat! Neuvěřitelně lehce se čte, 

místy vám vykouzlí na rtech úsměv, nebo se dokonce 

zasmějete, někdy si popláčete, protože tak dobře Vás 

vtáhne atmosféra Harryho světa. Přece nezůstanete u 
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filmů! Ty jsou sice vážně dobré, ale tohle je lepší. 

Potvrzeno spolehlivými zdroji. :) 

 Ve filmové škatulce toho tentokrát mám trochu 

víc. Je tu totiž jedna velká skupina filmů, na které se 

opravdu může koukat kdokoli. Animáky! Valí se jich 

na nás spousta ze všech stran, států a studií, ale 

upřímně, stojí to za to! Ať už je řeč o fenomenálním 

Shrekovi, obou dílech nádherné fantasy Jak vycvičit 

draka, Francií vonícím Ratatouille nebo vtipem 

sršícím Na vlásku. Samozřejmě jsou i animované 

filmy výhradně určené dětem nebo dospělým (ano, a v 

té druhé kategorii je jich víc, než byste si mysleli!), ale 

jde o žánr, kde si opravdu každý najde své. Zkuste se 

podívat na nějaký animák, který jste sledovali jako 

menší – uvidíte, že si tam všimnete něčeho jiného, 

něco jiného vás rozesměje… ale film bude pořád stejně 

dobrý! :) 

 No, a co že nám to dávají v kinech? Jako obvykle 

je toho hodně! 

 Můžete se podívat na animák Pírkovo 

dobrodružství, který zrovna patří mezi ty pro menší. 

Stále také hrají Avengers: Age of Ultron, film, který 

zcela určitě přežije v recenzích diváků svou velkou 

reklamu. Marvel zkrátka jede. V kinech běží i Země 

zítřka, rodinné sci-fi s Georgem Clooneym (ano, to je  
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ten z reklamy na Nescafé). Pokud Vás nabídka 

aktuálních filmů příliš neoslovila, nezoufejte – tak 

jako obvykle se to nejlepší (a nejočekávanější a 

nejdražší) schovalo na konec roku. Kdo z Vás trochu 

sleduje dění na internetu, možná ví, že v uplynulých 

týdnech padl jeden filmový rekord – a vzápětí byl 

pokořen. Nejnovější upoutávku na druhé Avengers 

zhlédlo za jeden den přes třicet milionů lidí… tento 

heroický výkon však byl za několik dní poražen. Star 

Wars se totiž v prosinci vrací do kin a po nemastné 

neslané první upoutávce, kde jsme vlastně nic 

neviděli, přišla druhá. S téměř čtyřiceti miliony 

zhlédnutí za jeden den. Možná díky Harrisonu Fordovi 

na konci? Kdo ví. Ale já osobně se určitě těším :) 

Kája :P 
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VTIPY 
 

 „Pane učiteli, potrestal byste mě za něco, co jsem 

neudělal?“ „No, samozřejmě že ne, Pepíčku.“ „Tak 

to je dobře, protože jsem neudělal domácí úkol.“ 

 

 Děti nosí na tričku Supermana… Superman nosí 

na triku Chucka Norrise. 

 

 Babička říká Pepíčkovi: „Pepíčku, když kašleš, 

dej si ruku před pusu!“ Pepíček na to: „Babi, 

neboj, mně zuby nevypadnou.“ 

 

 Padají ze stromu třísky. Co je to? 

Hurvínek si holí nohy. 

 

 Jak Angličan pozná, že už je v Evropě? 

Všechna auta jedou v protisměru. 

 

 Přijde malý indián k náčelníkovi a ptá se ho: 

„Proč mají indiáni tak ošklivá jména?“  

„Jak ošklivá?“ ptá se náčelník. „Tobě se nelíbí 

Silný medvěd, Orlí oko nebo Bystrý sokol?“ 

„Líbí.“ 

 „Tak o co ti vlastně jde, Smrdutý skunku?“ 

 

 Syn: „Tati, proč se indiáni malují?“ 
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Táta: „To je, když jdou do boje.“ 

Syn: „Tak si dej pozor na mamku, už hodinu stojí 

před zrcadlem!“ 

 

 Rybář vyloví zlatou rybku.  

Rybka říká: „Když mě pustíš, splním ti tři přání, 

ale tvoje tchýně toho bude mít dvakrát tolik.“ 

Rybář si přeje nové auto. Vrátí se domů v novém 

autě a zjistí, že tchýně má dvě nová auta.  

Pak si přeje nový dům. Dostane nový dům, ale 

tchýně má dva nové domy. 

To rybáře naštvalo. Tak si ještě přál 40° C 

horečky. 

 

 Policajt zastaví auto a říká řidiči: „Pane řidiči, už 

popáté jsem vás zastavil a popáté vám opakuji, 

že vám z vozidla teče voda!“ Řidič na to: „A já 

vám popáté říkám, že tohle je kropicí vůz!“ 

 

 Víte, proč se v roce 1993 Československo 

rozdělilo na dva samostatné státy? 

Aby mohlo na MS v ledním hokeji obsazovat 

nejen první, ale i druhé místo. 

 

 Učitel vyslýchá žáčka: „Pepíčku, tvoje slohové 

cvičení Můj pes je úplně stejné jako práce tvého 

bratra. Tys to opsal?” 

      „Ne, ale je to ten samý pes.”  

       Naty :* 
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Zajímavosti 
Láska a vztahy 

- Pocit, když se Vám někdo líbí a v břiše cítíte tzv. 

motýlky, je stres vyvolaný pomocí adrenalinu. 

- Nejlepší manželství začíná jako přátelství. Pokud si 

vezmete někoho, koho považujete za velmi blízkého, 

pravděpodobnost rozvodu je 1: 80. 

- Jestli je Vám 16 let, pak máte 60% šanci, že jste už 

potkali člověka, kterého si jednou vezmete. 

- Nejdelší manželství na světě trvalo 91 let a 12 dní. 

- Při pohledu na někoho, koho milujeme, se naše 

zorničky rozšiřují. 

- Většinou, když mluvíme s lidmi, které máme rádi, 

změníme naši barvu hlasu. 

 

Naše tělo 

- Bez toho malého hlásku ve Vaší hlavě byste nemohli 

tohle přečíst. 

- Lidské oko dokáže rozeznat 500 odstínů šedi! 
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- Můžete ze svého těla vyjmout žaludek, slezinu, jednu 

ledvinu, 80 % střev a 75 % jater a pořád budete 

schopni žít. 

- Naše tělo je nejslabší kolem 3. a 4. hodiny ranní. 

V tuto dobu je také zaznamenáno nejvíce úmrtí ve 

spánku. 

- Náš mozek si pamatuje negativní vzpomínky 

detailněji než dobré vzpomínky. To nám pomáhá 

chránit se před podobnými ději. 

- Zvuk, který slyšíme v mušli, není šumění moře, ale 

tok krve proudící v našich žilách. Kdybyste byli 

opravdu potichu, uslyšíte i tlukot svého srdce.  

- Tvá šance narození byla 1:400 bilionům. Už tedy to, 

že ses narodil, je obrovský úspěch! 

 

Živočichové 

- Srdce plejtváka obrovského je tak velké, že by malé 

dítě mohlo plavat jeho žilami. 

- Hvězdice nemají mozek. 

- Psi dokážou z lidí vycítit smutek, poté se je snaží 

rozveselit. 

- Kočka vyjadřuje svou důvěru otřením své hlavy. 
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- Ve Švédsku pořádají každoročně králičí drezúru 

„Kaninhopping“. 

- Mořští koníci se párují na celý život! Když spolu 

cestují, drží se za ocasy. 

- Želvy dokážou dýchat svým zadkem. 

- Když se štěňata z legrace perou, psi nechávají vyhrát 

feny. 

- Krávy si vybírají své nejlepší kamarády, s kterými 

pak tráví nejvíce času. 

- Zlatá rybka si vše pamatuje pouze 3 vteřiny. 

- Kuřata spolu komunikují už ve vajíčkách. 

- Myši a krysy se dokážou smát. 

- Když pes kýchne, dává tím najevo, že není 

nebezpečný. 

- Vydry se drží za ruku, když spí, aby si navzájem 

neuplavaly:) 

 

Společnost 

- Největším světovým problémem je to, že inteligentní 

lidé jsou plni pochybností, zatímco hloupí lidé jsou 

plni důvěry. 
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- Praváci průměrně žijí o 9 let déle než leváci. 

- Děti začínají lhát od 4 let. 

- Více informací si zapamatujete, pokud při psaní 

použijete modrou propisku, než pokud byste použili 

černou. O červené ani nemluvě. 

- 123456 je nejčastější heslo. 

- Čím vyšší je Vaše IQ, tím více budete zapomínat. 

Třeba takový Einstein byl velice zapomnětlivý. 

- Římané kdysi používali svojí moč k čištění a bělení 

zubů! Zřejmě to fungovalo. Ehm… Raději to 

nezkoušejte. 

- Slovo škola se vyvinulo ze starého antického výrazu 

pro prázdno a volný čas! 

- 70 % lidí má tendenci se dívat dolů na svůj mobilní 

telefon, jen aby se vyhnuli kontaktu s někým, kdo jde 

okolo. 

- Každý z nás jednou zažil/zažije něco, co ho 

změnilo/změní do stavu, že už nikdy nebude moci být 

tím člověkem, kterým byl předtím. 

- Viditelné tetování snižuje šance žadatele o práci až o 

60 %! 
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- Každou minutu se sní asi 4 000 hamburgerů 

z MacDonald’s. Mimochodem je to počet burgrů 

z jedné krávy, tudíž je za každou minutu snězená 

jedna kráva! 

- Vysokoškoláci jsou sociální skupina, které nejvíce 

chybí spánek. 

- Na světě existuje průměrně šest lidí, kteří vypadají 

přesně jako Vy. Je 9% šance, že se s některým 

potkáte. 

- Jeden 14letý chlapec se jednou vloupal do 

Buckinghamského paláce a ukradl spodní prádlo 

královny Viktorie. 

 

Jídlo 

- Jedení čokolády je spojeno s uvolňováním hormonu 

serotoninu, díky kterému se cítíte šťastnější a více 

odpočinutí. 

- Vegetarián je staré indiánské označení pro špatného 

lovce. 
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A teď něco k zamyšlení… 

- Každá plechovka coly obsahuje deset čajových lžiček 

cukru. Ano, DESET! To je sto procent Vaší 

doporučené denní dávky cukru. Za normálních 

okolností by ve Vás měl takový náhlý příval cukru do 

těla vyvolat automaticky zvracení, ale Coca Cola není 

hloupá. Mohli by sice dát cukru do svého pití méně, 

ale díky tomuto množství cukru Vám to pití tak moc 

chutná a chcete si ho neustále kupovat. Takže tam 

nechali uvedené množství cukru, ovšem přidali do 

coly kyselinu fosforečnou, což je ingredience, která 

sladkost zmírní na takovou úroveň, že už Vašemu tělu 

nevadí, reflex zvracení tedy potlačí. To jste nevěděli, 

co? 

- Jistě už každý z Vás pil ty neskutečně dobré 

Milkshaky z Mekáče. Ale zamyslete se, pročpak asi 

jsou tak úžasné? Správně, jde o speciálně vyšlechtěný 

vynález chemiků. Podle všeho jsou prostě opravdové 

jahody moc drahé, takže v McDonald‘s používají 

50 různých chemických příchutí, které zkombinují 

tak, abyste měli pocit, že jíte skutečnou jahodu. Mezi 

chemikáliemi je například octan ethylnatý, který se 

používá třeba i na lepidla nebo odstraňovač laků na 

nehty. Obsahují také chemické látky, co se používají 

do esenciálních olejů nebo jako rozpouštědlo! 



24 
 

- A když už jsme u té kritiky, tak mi dovolte prozradit 

Vám ještě jedno „tajemství“ - z čeho se vyrábí 

lahůdky, které tak rádi jíme. Úžasná hmota, která 

vypadá jako radioaktivně zmutovaná  růžová albínská 

krajta, je ve skutečnosti základ pro spoustu jídel, co si 

pak ve fastfoodech dáváte. Třeba zrovna staré dobré 

Chicken McNuggets. Takhle totiž vypadá mechanicky 

separované kuřecí. Víte, co je mechanicky separované 

kuřecí? V podstatě vezmete ty nejhorší kousky kuřete, 

rozmixujete je na brutální kaši, přidáte spoustu 

chemikálií, dochutíte a „tradááá“, tu věc pak osmažíte. 

Chicken McNuggets jsou na světě! V drůbežím 

separátu není moc masa. Jsou tam kosti, kůže atp. 

McNuggets jsou zkrátka tvořeny tím, co zbude poté, co 

se z kuřete oddělí kvalitní maso. Celá ta rozmixovaná 

ingredience, co vznikne, je většinou prolezlá 

bakteriemi, takže se pročišťuje pomocí amoniaku. 

Výsledek pak chutná hnusně, proto se přidají umělá 

dochucovadla. No a pak, protože je tato hmota divně 

růžové barvy, se musí obarvit opět pomocí spousty 

umělých barviv! 

 A tohle už je konečně výsledek. „Dobrota“, co vypadá 

jako maso.   

Až si tedy jednou budete zase objednávat nějakou 

takovou „mňaminku“, přeji dobrou chuť! 
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- Možná jsem Vám teď trochu zkazila chuť k jídlu, 

proto bych Vám ráda alespoň vykouzlila úsměv na 

tváři. Tady je pár jmen a příjmení, které skutečně 

někdo nosí! 

 Krum Páč (Bulharsko) 

 Zdislav Uzdichcal 
(Česko) 

 Petr Klíč (Česko) 

 Tomáš Fuk (Česko) 

 Sou Čin (Čína) 

 Lu Lin (Čína) 

 Piivoa Rumpiem 
(Finsko) 

 Hadrama Šmáthrá 
(Indie) 

 Rani Srani (Indie) 

 Giovanni Seredovanni 
(Itálie) 

 Ariel Pereggini (Itálie) 

 Tonejá Tomojeshauma 
(Japonsko) 

 Makajako Pako 
(Japonsko) 

 Ištván Šutrhází 
(Maďarsko) 

 Uwe Filter (Německo) 

 Frank Enstein 
(Německo) 

 Dostalos Popapulis 
(Řecko) 

 Pepe Roni (Španělsko) 

 Bill Board (USA) 

 Cara Van (USA) 
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- Takže až si jednou opět budete stěžovat na svoje 

jméno, vzpomeňte si na tento malý seznam! Nejste na 

tom určitě tak špatně… 

- A nakonec pár kuriozit z  

Guinessovy knihy rekordů 

Nejdelší jazyk světa vlastní 25letý Nick Stoeberl z 

Kalifornie v USA. Do roku 2002 ho měl nejdelší Brit 
Stephen. Nickův jazyk je o 3 mm větší a má 10,1 cm. 
Délka jazyka je měřena od jeho špičky až po místo, 
kde se dotýká horního rtu při zavřené puse, tedy 
pouze ta část jazyka, která je venku z pusy. Nick se 
bez problémů svým jazykem dotkne nejen nosu, ale 
také svého loktu, což je pro většinu z nás nemožné.  

Jaký je nejdražší film historie? Díky přirozenému 

utajování nákladů při tvorbě filmu v Hollywoodu není 
rozpočet za produkci zcela přesný, ale různé zdroje 
uvádějí velmi podobná čísla. I přes tyto nepřesnosti 
oficiálně titul za film s nejdražším rozpočtem, který 
byl doposud natočen, drží Piráti z Karibiku – Na vlnách 

podivna z roku 2011. Částka potřebná pro natočení 
tohoto filmu se pohybovala okolo 370 milionů dolarů, 
tedy okolo 8,8 miliard Kč. 

Nejbohatší kočka na světě za dva roky vydělala více 
než fotbalista Christiano Ronaldo a proměnila tak svůj 
handicap ve výhodu. Říká se jí Grumpy Cat a svými 

fotkami a videi prorazila na internetu. Kočka trpí 
postižením malého vzrůstu (dwarfismus) a díky tomu 
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má přirozeně zamračený obličej. Právě tento výraz 

Grumpy Cat dostala i do reklam, a dokonce se chystá 
celovečerní film Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever s 
kočičkou v hlavní roli. 

Romča:*
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Jarní dávka luštění 

 I v jarem vonícím Jemňáčku se Vám dostane 

pravidelné porce luštění. Pro tentokrát to ale nebude 

nic těžkého (jako naposled). I přes zvýšenou náročnost 

poslední křížovky tu máme vítězky. Jsou jimi Lucie 

Pokorná a Marie Mandátová z 8. A! Jsem vážně 

ráda, že si někdo dal s luštěním tu práci – potlesk pro 

Vás:) 

 A nyní už k dnešnímu luštění. Nepůjde o 

klasickou křížovku ani osmisměrku, ale přesto 

nečekejte nic těžkého. Stačí si na volný list papíru 

vypsat odpovědi na otázky a poté zakroužkovat 

písmeno v daném pořadí. Ta Vám dohromady dají 

tajenku, kterou jako obvykle napište na lísteček i se 

svým jménem a třídou a vhoďte do schránky 

školního časopisu vedle učebny přírodopisu v 

prvním patře.  

Příklad: Čtyřnohý přítel člověka na tři – 2  

Ukázka řešení: PES (má tři písmena, kroužkuji druhé).  

 1) Velký nelétavý pták z Afriky na šest – 1  

 2) Mládě od slepice a kohouta na čtyři – 3 

 3) „Domek“ pro slepice na šest – 5  

 4) Obrovský vyhynulý ještěr na deset – 8  

 5) Správný název kaštanu na sedm – 4  

 6) Jarní květina na sedm – 4    

 7) Ta, co létá s Krakonošem na pět – 5  

Kája :P 
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Jarní a letní móda 
 Zima nám skončila a je nejvyšší čas bavit se o 

módních trendech pro jaro – léto 2015. Vždyť nové 

trendy nám módní návrháři a velké módní domy 

přinesli již vloni, a proto bychom neměli promeškat 

ani minutu. Pojďme tedy rovnou k tématu. Jaké 

módní trendy se budou nosit na jaře a v létě? 

 Tuhle módu budete milovat ještě dlouho, protože je 

pohodlná, praktická, a teď dokonce i „cool". 

Vyberte si lehké materiály a přírodní barvy. 

Zkrátka jako by Vás čekala dovolená uprostřed 

džungle. 

 Letos na to pojďme trochu rafinovaně! Nosit se 

 budou topy, ale i svetříky či šaty s odhalenými 

 rameny, nebo alespoň jedním. Buď sáhněte po 

 šatech (a zdaleka nemusí jít jen o ty večerní) jen na 

 jedno rameno, případně si vyberte top se 

 spadnutými rameny, což je trend. 

 Pruhy jsou samozřejmě evergreen, ale i ten může 

začít po nějaké době nudit. Letos se tedy po 

pruzích žádá trocha kreativity. Měly by být 

přinejmenším svislé, ale úplně ideálně barevné a 

divoké, tedy v různých směrech i šířkách. 

Rovněž zvířecí potisk je nesmrtelný, ale tuto sezonu 

nepůjde jen o vzory inspirované zvířaty. Teď jde o 

zvířata jako taková. Zdaleka nemusí jít jen o 

http://cs.wiktionary.org/wiki/vždyť
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oblíbené šelmy – klidně si pořiďte halenku 

s motýlky, anebo top se včelou a nebojte se ani 

úplné divočiny a opravdu velkých obrázků. 

 Jak vybrat správnou obuv?  Královsky modrá, 

mátová nebo korálová se zdobenými přezkami a 

také s originálními potisky – květinových nebo 

zvířecích vzorů teď nejvíce letí.  

 

 Letos roli hrají klasické lodičky a baleríny, ke 

kterým se hodí elegantní a praktická kabelka. 

Dominantní barvou je ženská béžová v mnoha 

odstínech – od neutrální nudné barvy až po odstíny 

přecházející do růžové. Baleríny jsou nesmrtelné. 

Nosí se každou sezónu a nic se na nich nemění. 

Někdy jsou více zakulacené, někdy do špičky, 

někdy v neonových odstínech, jindy v béžové.  
 

 Svůj jarní nebo letní look doplňujte jednoduchými 

nekomplikovanými šperky. Tomu přesně 

odpovídají drobné zlaté či stříbrné náušnice. Bránit 

se nemusíte ani těm barevným. Jemné perličky i 

ornamenty letí!    

        

 Namísto všech možných odstínů stříbra, zašlého 

bronzu a jiných barev sáhněte po klasickém zlatu. 

Nejlepší volbou je samozřejmě to pravé, pokud 

raději nosíte bižuterii a často ji střídáte, pak stačí 

pozlacené řetízky, náušnice i prstýnky. Ale hlavně - 

zlatá!  
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 Jaro 2015 přeje krajkovým náhrdelníkům, které 

jsou inspirovány viktoriánským stylem. Pozor dejte 

ale před nechtěným dojmem stylu gothic. 

 

 Pozor na skautské a potrhané náramky, které si 

přivážete na ruku alespoň po deseti a společně s 

pár gumičkami do vlasů je ani nesundáváte. Není 

to zdravé pro tělo a k eleganci to má hodně daleko. 

Takže ne! 

 

 Jaro v roce 2015 v líčení je především ve znamení 

pastelových a tělových tónů.  Nosí se barvy jako 

mint, levandulová, starorůžová, baby modrá i světle 

zelená.                                                                  

Dále opět ožívají klasické kouřovky. Černá je 

zapomenutá – in je hnědá s notnou dávkou lesku. 

Pozor – mluvíme o lesku, ne o třpytu. Výrazné 

hnědé kouřovky se hodí i na denní nošení, doplňte 

je šťavnatým odstínem meruňkové tvářenky a 

perfektně sjednoťte pleť.  Hlavní je ale vypadat 

přirozeně! Žádná provokativní líčení tento rok 

v módě nenajdete. 

 

 To je od nás všechno. Užijte si poslední dny ve 

škole a nezapomeňte na léto připravit i svůj šatník!  
Romča&Bára 
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Horoskopy  

Beran 

 
Vztahy: Se svým protějškem povedete dlouhé debaty, které 
Vás značně pozvednou na duchu. Začnete se mnohem víc 
zajímat o aktuální pocity, sny a přání Vašeho miláčka. 

Koncem měsíce se zřejmě trochu nepohodnete. 
 

Rodina:  Doma se budete cítit skvěle. Vaši nejbližší Vám 
ochotně pomohou s každým problémem a Vy jim to 
samozřejmě rádi oplatíte. Pro svou rodinu dokážete i 

nemožné, přičemž nikdy neztratíte svůj pověstný úsměv. 
 
Zdraví:  Pokuste se omezit přísun mléčných výrobků a 

raději je nahraďte kvalitními ovocnými džusy. Hrozí Vám 
totiž výrazná intolerance laktózy. Můžete si jako náhražku 

sami vyrobit mandlové mléko.   
 
Býk  

 

Vztahy:  Pokud se Vaše zájmy rozcházejí s tím, co by chtěl 

provozovat Váš protějšek, vytvořte si raději vlastní 
program. Vyhnete se tak zbytečným konfliktům. Nezadaní 
konečně najdou svoji spřízněnou duši. 

 
Rodina: Připravte se na to, že se stanete horkým tématem 
řady příbuzenských pomluv. Pokud si chcete v rodině 

zlepšit pověst, nezbude Vám nic jiného než dlouhé 
vysvětlování, že je to všechno úplně jinak.  

 
Zdraví:  Je-li to možné, zdržte se konzumace jakýchkoli 
sladkostí. Ty Vám sice přinášejí velké množství energie, ale 

na druhou stranu vedou k cukrovce a nadměrně zatěžují 
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vaši slinivku. Slaďte raději stévií. 
 
Blíženci 
 

Vztahy: Mezi Vámi a Vaším protějškem nastane duševní 
porozumění, v jaké jste snad už ani nedoufali. Najednou si 
porozumíte i beze slov, k souznění Vám postačí i drobné 

gesto. Konec května Vám přinese citové trápení. 
 
Rodina: Podaří se Vám najít s Vašimi blízkými společný cíl, 

na kterém budete všichni usilovně pracovat. Díky tomu se 
můžete těšit na příjemnou domácí atmosféru, v níž vládne 

především motivace a kreativita. 
 
Zdraví: Po fyzické stránce na tom budete vcelku dobře, o 

svoji psychiku byste ale měli pozorně pečovat. Preventivně 
konzumujte větší množství magnesia ve formě, kterou umí 

Váš organismus rychle vstřebat. 
 
Rak  

 
Vztahy: Ve vztazích to může trochu váznout, nedokážete se 
totiž správně vyjádřit, a proto Vás protějšek považuje za 

trochu těžkopádného či hloupého jedince. Koncem měsíce 
nastane čas pro zásadní vyznání. 

Rodina: V rodině bude panovat tíživé napětí. Zdá se Vám 
totiž, že se k Vám ostatní příbuzní nechovají zrovna 
nejlépe. Vyčtete jim ne jenom jejich povrchní chování, ale 

manipulaci či zneužívání Vaší osoby.  
 
Zdraví: Raci budou potřebovat hodně velkou podporu ze 

strany rodiny, aby si dokázali udržet ty správné stravovací 
návyky. Ze selhání si nedělejte zbytečně těžkou hlavu, to 

se občas může stát úplně každému. 
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Lev 
 

Vztahy: Nezadaní Lvi potkají velice inteligentního jedince, 
po citové stránce to ale mohou mít docela těžké. Raději se 

nevažte na někoho, kdo ještě nedořešil své staré závazky, 
mohli byste na to doplatit. 
 

Rodina: Vaše vztahy s rodiči, potomky či příbuznými se v 
tomto měsíci neskutečně posílí. Při plánování rodinné 
dovolené se pobavíte a nakonec se bez problémů dokážete 

shodnout snad úplně na všem.  
 

Zdraví:  Své zdraví byste měli udržovat a posilovat hlavně 
aktivní formou. Procvičujte svaly a dopřejte jim dostatek 
bílkovin na jejich výstavbu. Střevní trakt důkladné 

pročistíte zeleninovou a ovocnou stravou. 
 

Panna 

 
Vztahy: Místo romantiky se připravte spíš na vztah 

založený na racionální rovině. Pokud nemáte momentálně 
problém s komunikací, dokážete si s protějškem leccos 
vysvětlit a vyhnout se tak zbytečným potížím.  

 
Rodina: Doma vás budou považovat za mrzouty, kteří si 

neustále na něco stěžují. Těžko ostatním vysvětlíte, že 
konstruktivní kritika může být poměrně důležitá, protože 
vás posouvá v životě na jinou úroveň. 

 
Zdraví: Dopřejte svému tělu minerály pro stavbu vašich 
kostí. Pokud se domníváte, že byste mohli trpět 

osteoporózou, požádejte svého lékaře o vyšetření krve či 
vlasů, které Vaší domněnku potvrdí, či vyloučí. 

 
 



35 
 

Váhy 
 

Vztahy: Na začátku května Vás bude v lásce chránit 
Venuše, pak se ale všechno zkazí a Vy s tím nedokážete 

nijak hnout. Rozhodně počkejte, až se to přežene, a teprve 
poté se pokuste o nějakou rozumnou debatu.  
 

Rodina: V domácnosti budete v průběhu května značně 
kreativní, dokážete opravit či vytvořit téměř cokoli. Se 
svými blízkými domluvíte delší výlet ke vzdáleným 

příbuzným, což se ukáže jako výborný nápad.  
 

Zdraví: Vy se o svoje zdraví nijak extra starat nemusíte, 
dodržujete všechny hlavní zásady správně výživy a je to na 
Vás opravdu znát. Navíc Vám nechybí ani pravidelný 

pohyb a dostatek odpočinku i spánku. 
 
Štír  

 
Vztahy: Žárlivost Vám nedá spát, neustále se Vám v hlavě 

přemílá otázka, co asi dělá Vaše drahá polovička, pokud je 
zrovna mimo domov. Nevyhnete se ani důkladné kontrole. 
Naštěstí Vás to přejde a omluvíte se. 

 
Rodina: Pobyt doma Vás bude neskutečně zatěžovat. 

Povrchní debaty Vám nepřinášejí žádnou inspiraci a 
jakýmkoli povinnostem se vyhýbáte jako čert kříži. Později 
se ale objeví problém, jenž si vyžádá přímo Vás. 

 
Zdraví: Jednostranným dietám se vyhýbáte, na správnou 
výživu ale nedáte dopustit. I to je zřejmě důvod, proč Vás 

netrápí problémy s váhou. Zkuste také konzumovat střevní 
laktobacily a šťávu z kysaného zelí. 
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Střelec  

 

Vztahy: V citové oblasti se připravte na podvody, lhaní či 
neupřímnost. Iluze o Vašem vztahu se zřejmě zbortí jako 

domeček z karet. Kompromis jistě existuje, musíte ale 
definitivně opustit své vzdušné zámky. 
 

Rodina: Situace u Vás doma Vám konečně umožní, abyste 
naplno projevili hravost, bezstarostnost i kreativitu. 
Přebytečný čas i energii věnujte převážně dětem či starším 

příbuzným, uděláte jim obrovskou radost.  
 

Zdraví: Pokud máte v těle přemíru tuku, působí to 
nebezpečně zejména na Vaše vnitřní orgány. 
Jednorázovým hladověním ale ničeho nedosáhnete, je 

nutné provést trvalou úpravu Vašeho jídelníčku a tou se 
řídit. 

 
Kozoroh: 

 
Vztahy: Na poklidný vztah rovnou zapomeňte, protějšek si 
totiž usmyslí, že trpíte nedostatkem společenského života, 
a bude Vás s sebou brát na všechny akce. Zkuste mu 

vysvětlit, že toužíte především po klidu. 
 

Rodina: Rodina dokáže bez problémů akceptovat, že jste 
neustále v jednom kole, a proto z Vás bez reptání sejme 
většinu Vašich domácích povinností. Vaši blízcí budou 

pyšní na Vaše skvělé pracovní výsledky.  
 
Zdraví: Váš organismus si žádá velké množství minerálů. 

Můžete konzumovat jedlé jíly, himalájskou sůl nebo 
minerály na bázi nejrůznějších potravinových doplňků. K 

pití si dopřejte kvalitní minerální vodu. 
 



37 
 

Vodnář  

 

Vztahy: K citovým záležitostem dokážete přistupovat 
doslova se srdcem na dlani, což Vám pomůže při řešení 

některých složitějších problémů. Někteří Vodnáři 
podlehnou jarním touhám a přímo bláznivě se zamilují. 
 

Rodina: Přestože u Vás doma momentálně převažuje velmi 
vyhrocená situace, Vy se nad to dokážete povznést a nijak 
zvlášť Vás to netrápí. Vypočítavým příbuzným se dokážete 

ubránit jejich vlastními zbraněmi.  
 

Zdraví: Omezte konzumaci mléka a jogurtů, snížíte tak 
možnost, že se ve Vašich cévách objeví nepříjemné 
vápenaté usazeniny. Pokud se bez mléčných produktů 

nedokážete obejít, zkuste jejich kysanou formu.  
 
Ryby  
 

Vztahy: Chcete-li mít se svou drahou polovičkou krásný 

vztah, musíte vzít v potaz také Vaše původní rodiny, které 
do něj přímo či nepřímo zasahují. Žijete mezi dalšími lidmi, 
nikoli na neobydleném ostrově.  

 
Rodina:  Vaše rodina po Vás bude žádat, abyste oživovali 

domácí debaty nějakými zasvěcenými odbornými výklady, 
Vy se ale na to rozhodně necítíte. Konec měsíce zasvětíte 
častějším návštěvám svých příbuzných. 

 
Zdraví: Zástupci znamení Ryb trpí po celý život náchylností 
k nejrůznějším plísňovým onemocněním, která jsou 

základem mnoha chorob. Preventivně Vám prospěje 
hřebíček, ořešák, pelyněk nebo pálivé papričky.      

Maky<3 
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Hudební hitparáda 

 
 Zajímá Vás, jaké songy ovládají nynější začátek léta? Opět 
tu pro Vás máme hudební žebříček s TOP 21 písničkami, který 
byste rozhodně měli mít naposlouchaný, abyste nebyli ani 
v červnu pozadu! 

 

1. Toulavá – Sebastian 
2. Uptown funk – Bruno Mars ft. Mark Ronson 

3. Wish you were mine – Philip George 

4. FourFiveSeconds – Rihanna and Kanye West 
and Paul McCartney 

5. Take me to durch – Hozier 
6. King – Years & Years 

7. Každý ráno – Chinaski 
8. Blueberry sky – Light and Love 

9. I really like you – Carly Rae Jepsen 
10. Want To Want Me – Jason Derulo 

11. Cheerleader – OMI ft. Felix Jaehn 
12. See you again – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth 

13. Headlights – Robin Schulz ft. Ilsey 

14. Celibát – Slza 
15. I bet my live – Imagine Dragons 

16. Don´t look down – Martin Garrix feat. Usher 
17. Hold Back The River – James Bay 

18. Oh Cecilia (Breaking My Heart) – The Vamps ft. 
Shawn Mendes 

19. Z nálezů a krás – Ewa Farna 

20. Something New – Axwell /\ Ingrosso 

21. The Nights – Avicii  
 

Romča:* 
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