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Další školní rok opět začal, ale upřímně: Komu by 

se po prázdninách chtělo učit? My Vám pobyt ve škole 

zpříjemníme dalším, dlouho očekávaným podzimním 

dílem Jemnáčku.   

Co Vás v prvním čísle čeká? 

Představíme Vám novou redaktorku, nebudou 

chybět ani rozhovory, tentokrát jsme je rozdělili do tří 

částí – vyzpovídali jsme nové učitele, šestáky a minulé 

deváťáky, aby pomohli dalším ročníkům při výběru 

školy.  

Dozvíte se, jaké jsou trendy v oblékání pro holky 

i kluky, pobavíte se u vtipů a perliček z našich lavic, 

ukážeme vám trendy v hudbě, knihy, které jsou nové 

nebo teď frčí, podíváte se i do světa filmů. 

 Připravili jsme pro Vás i soutěž, která prověří, jak 

znáte svoji školu. 

Tak pojďte rovnou na to a začněte listovat. 

 

      Niky



3 
 

 

 

Ahoj!!! 

Jsme zpět a připravujeme pro Vás nová čísla našeho 

školního časopisu.  

Příjemné chvíle s Jemňáčkem Vám přejí 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Barů♫ 
Luci™ 

Kuba 

Elča 

Niky 
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A naše nová posila… 

 

 Chodím do 7. B.  

 Je mi 12 let. 

 

Jaká jsem? 

 

 Ukecaná 

 Kamarádská 

 Nemehlo 

 Veselá 

 

Moje zájmy 

 

 Ráda hraji basketbal. 

 Ve škole mám nejradši dějepis, tělocvik a 

přestávky. 

 Ráda poslouchám písničky a koukám na filmy. 

 Ráda maluji, kreslím nebo čtu. 

 Miluji Emoji. 

 Jednou bych chtěla být architektkou. 

 Moje nejoblíbenější barvy jsou  modrá a zelená. 

 

Doufám, že se Vám budou moje příspěvky líbit.      

                                                                       Amča☮      
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My, noví šesťáci, jsme se na začátku školního 

roku vydali na Zvůli, abychom se lépe poznali. 

Dohlížely na nás naše třídní učitelky s panem ředitelem 

a dobré jídlo nám vařila vedoucí školní jídelny. 

Dopoledne i odpoledne pro nás byl přichystaný 

pestrý program. Rozdělili jsme se do skupin a hráli 

jsme různé hry v lese, ale i v táboře. Vyzkoušeli jsme si 

například, jaké to je být slepý (dvě hodiny jsme chodili 

se zavázanýma očima a nic jsme neviděli). Vždy když 

jsme splnili úkol, jsme dostali písmeno a číslo, pak bylo 

naším úkolem poskládat je, aby slova dávala smysl.  

Občas jsme měli i přestávky, to jsme zůstali ve 

stanech nebo hráli přehazovanou a trávili čas 

s kamarády.  

Večer jsme seděli u ohně, povídali jsme si příběhy, 

opékali špekáčky, zpívali. 

Myslím, že jsme se skamarádili s novými 

spolužáky a užili si spoustu legrace.  

Adaptační kurz byl skvělý. 

 

Ema Nekulová 
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V pátek 16. září jel dějepisný seminář na exkurzi 

do Moravských Budějovic.  

Odjížděli jsme z autobusového nádraží v Jemnici 

a asi po půl hodině jsme dorazili na místo.  

Co nás čekalo? Prohlídka muzea s expozicemi 

zaniklých řemesel a krásných zámeckých interiérů, 

Masných krámů a kostela sv. Jiljí, která probíhala 

trochu netradičně, např. jsme ochutnali hostie, 

potěžkali si poháry, které používá kněz při obřadu, a 

dozvěděli se, že nejsou vůbec zlaté. 

Kulturní 

zážitky jsme 

završili 

návštěvou 

asijského 

bistra, kebabu, 

někteří si zašli 

ještě do 

cukrárny na 

zmrzlinu, neboť 

nám náležitě 

vyhládlo.  
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Pak nás čekala jenom cesta domů do Jemnice. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kuba 
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Ahoj všichni! Právě teď spolu nahlédneme do 

Třebíče, kam si udělali výlet sedmáci. 

Odjížděli jsme ráno 10. 10. v 8:00 hod. 

z autobusového nádraží. Všichni dorazili v dobré 

náladě a nadšení, že uvidí spoustu zajímavých míst. 

A na co jsme se jeli vlastně podívat?                                  

Nejdříve jsme zamířili do baziliky sv. Prokopa, kde už 

na nás čekala paní průvodkyně. Vedle chrámových lodí 

se krčí opatská kaple s původními gotickými malbami. 

Jedná se o druhé nejstarší fresky na Moravě. Malby a 

ornamenty kompletně pokrývají vnitřní prostor kaple. 

Nejzajímavější je na celé věci fakt, že podobné malby 

zdobily dříve celý interiér baziliky. Muselo to vypadat 

jak v nějakém orientálním paláci. Nádhera! 

Když prohlídka baziliky skončila, procházeli jsme 

malými úzkými uličkami. Cesta nás zavedla až 

k synagoze (zadní), kde už čekala další průvodkyně.  

Provedla nás synagogou, ukázala nám příbytky Židů, 

model židovské čtvrti a další zajímavosti. 

Nakonec jsme prošli židovskou čtvrtí až 

k židovskému hřbitovu. Byl už dost starý, ale i tak jsme 

se tam museli chovat slušně, tiše… no prostě jako na 

každém hřbitově. 

Poté jsme se s paní průvodkyní rozloučili a dali si 

rozchod na třebíčském náměstí.  
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Pak už následovala jen cesta domů. Přijeli jsme 

asi o půl třetí, všichni nabití vědomostmi a se skvělými 

zážitky. 

                                                            Elča 
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Od roku 2013 se společně se Základní školou 

Benešova Třebíč účastníme mezinárodních atletických 

závodů – byli jsme v belgickém Mouscronu, 

v německém Tettnangu /u Kostnice/ a od 15. do 18. 

září 2016 jsme se zúčastnili atletických závodů 

v holandském Landgraafu, což je město s asi 30 000 

obyvateli na hranicích s Německem. Z jemnické školy 

odjely žákyně Jana Karásková, Denisa Abrhámová, 

Barbora Nováková, Markéta Bauerová a Kamila 

Šmídová. Zájezd není jen o atletickém soupeření, ale 

důležitou součástí je poznávání nových zemí a 

setkávání s mladými lidmi z celé Evropy. 

Během cesty do Holandska jsme se plavili lodí po 

řece Rýn a propluli bájnou soutěsku Lorelay, 

v Landgraafu jsme navštívili místní trhy s nabídkou 

sýrů, ovoce, ryb, viděli jsme 300 metrovou halu 

s lyžařským svahem a umělým sněhem – kdy naši 

němečtí přátelé konstatovali, že sice v Německu mají 

Alpy, ale Holanďané mají sníh. Překvapil nás kopec 

s 510 betonovými schody, který byl nepřetržitě 

využíván běžci a rychlobruslaři k intenzívnímu 
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tréninku, včetně cca 8 – 10 letých dětí společně s rodiči 

a trenéry. Závodníci z České republiky, Itálie, Belgie, 

Holandska, Francie a tři německé týmy spali společně 

v obrovské tělocvičně – asi si umíte, nebo spíše neumíte 

představit tu směs jazyků, zvyků, nových přátelství – a 

toto bylo důležitější než vlastní atletické výkony.  

ZŠ Benešova obsadila pěkné 4. místo z osmi účastníků 

a obhájila svoje výsledky z minulých let.  

Těšíme se na rok 2017, kdy bude pořadatelem 

francouzské město Lille. 

      Josef Novák 

 



15 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

V pondělí 17. října jsme se po roce zase pořádně 

proběhli. Konal se totiž dlouho očekávaný přespolní 

běh. Proběhnout se kolem rybníka bylo pro nás velmi 

výhodné – získali jsme body do soutěže o 

nejsportovnější třídu a osobní výkon nám přinesl body 

do hodnocení v tělesné výchově – proto byla účast velmi 

vysoká. Počasí nám přálo a fandící spolužáci nás hnali 

kupředu.  

A jak byl závod organizován? Kluci i holky běhali 

vždy po ročnících zvlášť. 

Pořadí jednotlivců: 

První třídy – kluci:   1. Lukš Maxim 
      2. Bouda Matyáš 

     3. Vaňura Radim 
 

První třídy – holky:     1. Hynková Štěpánka 
        2. Skořepová Julie 
        3. Smetanová Julie 
 
Druhé třídy – kluci:   1. Krejčí Jan 
    2. Nečada Vojtěch 

    3. Vacula Štěpán 

 
Druhé třídy – holky:   1. Králíková Petra 
    2. Jeroušková Nicol 
    3. Obrdlíková Tereza 
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Třetí třídy – kluci:      1. Řiháček Alexandr 
    2. Seitl Teodorik 

    3. Václavek Jan 
 

Třetí třídy – holky: 1. Andělová Julie 
    2. Klimešová Elisabeth 
    3. Kovandová Karin 
 
Čtvrté a páté třídy – kluci: 1. Süssenbek Dalibor 
     2. Bačák Matyáš 

     3. Slabý Miloň 
 
Čtvrté a páté třídy – holky:  1. Cébová Karolína 
      2. Beňadíková Terezie 
      3. Průšová Viola 
 

Šesté a sedmé třídy – kluci:  1. Süssenbek Tomáš 
       2. Matějka Zdeněk 
       3. Tesař Jakub 

 
Šesté a sedmé třídy – holky:     1. Bekeová Tereza 
           2. Vrbová Kateřina 

           3. Nečadová Veronika 
 
Osmé a deváté třídy – kluci:   1. Trnavský Martin 
        2. Václavek Zdeněk 
        3. Dvořák Lukáš  
 

Osmé a deváté třídy – holky   1. Kinclová Andrea 
        2. Čurdová Kristýna 
        3. Vrbová Marie 
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 Niky  a Luci™ 
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I letos probíhá soutěž o nejsportovnější třídu. 

Soutěží se v těchto disciplínách: přespolní běh, 

florbal, skok vysoký, košíková, volejbal, atletika, 

víceboj a pódiové skladby. 

    Amča© 

 

8. – 9. třídy 

 

 

POŘADÍ TŘÍDA BODY 

1. 9. B 10,5  

2. 9. A 9,0 

3. 8. B 7,5  

4. 8. A 3,0  
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6. – 7. třídy 

POŘADÍ TŘÍDA BODY 

1. 6. B 12,0  

1. 7. A 12,0  

3. 6. A 7,5  

3. 6. C 7,5  

5. 7. B 4,0  

 

4. – 5. třídy 

POŘADÍ TŘÍDA BODY 

1. 4. A 9,0  

2. 4. B 7,5  

2. 5. A 7,5  

4. 5. B 6,0  
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Sběr papíru 
Dne 12. září proběhl na naší škole sběr papíru s pomocí 

8. B.  

Ráno jsme se setkali v 6:30 před školou. Zaujali jsme 

své pozice a dali jsme se do práce. Někteří žáci nosili 

svázané balíky. Pan školník pečlivě vážil dovezený papír 

a výsledky zapisovaly dvě žákyně, které byly odpoledne 

vystřídány.  

Sběr přinesl i velmi vtipné 

situace a hlášky. Také se 

nám vysypal 200kg balík, 

ve kterém byly nastříhané 

proužky papíru. Tato 

nemilá situace nám 

zabrala další čas.  

Nosiči a zapisovači střídali 

práci s učivem, někdy 

jsme skoro až přebíhali 

z místa na místo.  Práce 

před školou nás bavila a 

do hodin se nám vracet 

nechtělo.  
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Vše probíhalo pod dohledem pana školníka, pana 

zástupce a pana učitele Švandy.  

 

 

Takovéto kontejnery jsme zaplnili tři. Celkem se 

nasbíralo 18 682 kg papíru.  

Děkujeme Vám! 

Niky a Luci™ 
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4. 11.  Florbal – chlapci 6. a 7. třídy 

7. 11.  Florbal – chlapci 8. a 9. třídy 

10. 11.  Florbal – dívky 6. a 7. třídy 

22. 11. 
Okrskové kolo ve florbalu – výběr 

6. a 7. tříd – chlapci 

28. 11. Florbal – dívky 8. a 9. třídy 

29. 11.  
Okrsková kola ve florbalu – výběr 

8. a 9. tříd – chlapci 

2. 12. Plavání – okresní kolo 

6. 12. Vybíjená 4. a 5. třídy 

 Vánoční basketbal 

14. 12. Košíková – chlapci 8. a 9. třídy 

15. 12. Košíková – dívky 8. a 9. třídy 

22. 12. Pódiové skladby 
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8. 11. Úřad práce – Třebíč, 9. ročníky 

11. 11. Výchovný koncert – kinosál 

16. 11. 
Střední škola nanečisto – 9. r. 

návštěva SŠŘS Mor. Budějovice 

18. 11. Ředitelské volno  

21. 11. Sběr papíru + konzultace 

23. 11. 
Hazard – beseda o hráčských 

závislostech 

28. 11. 
Jeden svět na školách – 

projektové vyučování – 9. B, Děs  

 
Dějepisná olympiáda – školní 

kolo 

 
Exkurze Brno – Anthropos, 

planetárium – 6. ročníky 

21. 12. Projektové dny 

Amča© 
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Ahoj!  

Dnes jsme do naší pravidelné rubriky zařadili 

rozhovor s Evou Feldbabelovou a oslovili jsme pana 

ředitele Zdeňka Hirta. 

Začneme Evou. Chodí do 8. A, je jí 13 let a zabývá 

se astronomií. 

1. Čemu se ráda věnuješ ve volném čase? 

Ráda čtu, hraji na klavír a na kytaru (i když se na ni 

teprve učím). 

2. Co tě přivedlo k astronomii? 

Rodiče. Oba učí fyziku, mají znalosti i z astronomie. 

3. Od kolika let se jí věnuješ? 

Už odmalička. Rodiče mi vždycky vyprávěli o vesmíru, 

sluneční soustavě, galaxii…moc mě to bavilo! 

4. Čím chceš být, až budeš velká? 

Rozhodně se chci věnovat astronomii, takže 

astronomkou. 



27 
 

5. Kdo je tvým vzorem? 

Vzor asi nemám, ale byla bych velmi ráda, kdyby se mi 

podařilo třeba něco objevit. 

6. Jaké úspěchy tě potkaly? 

V 6. třídě jsem obsadila 12. místo v celostátním kole 

astronomické olympiády a v 7. třídě jsem na téže 

soutěži byla čtvrtá. 

7. Kam bys chtěla jít, až ukončíš základní školu? 

Asi do Dačic na gympl nebo na Katolické gymnázium 

do Třebíče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elča 
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Na které základní škole jste studoval? 

V Malenovicích ve Zlíně.  

Co rád děláte ve volném čase? 

Sportuji, rád chodím do divadla, poslouchám hudbu a 

pořád něco čtu. Rád jsem taky s přáteli a často něco 

podnikáme. 

Když jste byl malý, čím jste chtěl být? 

Pracovat někde v továrně. Jsem ze Zlína. Tam byla 

spousta továren a všichni mí příbuzní v nich pracovali. 

Na základní škole mě nikdy nenapadlo, že budu učitel. 

O tom, že bych mohl pracovat ve školství, jsem začal 

přemýšlet až tak v jednadvaceti letech. 

Proč jste si vybral zrovna Jemnici? 

Do Jemnice jsem přišel jako učitel před 28 lety tak 

trochu náhodou. Po třech letech jsem odešel učit i 

bydlet do Moravských Budějovic. Byla tam úplně nová 

škola s krásným školním sportovním areálem. To bylo 

velké lákadlo. Jelikož se mi ale líbilo i v Jemnici, vrátil 

jsem se po jednadvaceti letech zpět do školy, ve které 

jsem kdysi začínal. 

Co takový ředitel musí vlastně dělat? 

Je zodpovědný za všechny právní úkony, za úroveň 

výuky, za organizaci celého vyučování i přestávek, 
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mimoškolních činností, za veškeré písemnosti. 

Vysvětluje, přesvědčuje, domlouvá, nařizuje, 

kontroluje. Vystupuje jménem školy na veřejnosti. 

Stará se o budovu a vybavení školy. Hospodaří 

s přidělenými finančními prostředky a snaží se získat 

další zdroje financí pro rozvoj školy, její údržbu a pro 

aktivity, které doplňují výuku, jako jsou exkurze, 

pobytové akce, divadla a podobně. Plánuje, co se bude 

dělat, a hlavně se stará také o to, aby se to vykonávalo 

v patřičné kvalitě.  

Jste se svou prací spokojen? 

Funkci ředitele jsem chtěl vykonávat proto, že v ní 

vidím možnost jak využít své organizační schopnosti a 

uskutečnit spoustu zkušeností a nápadů, které jsem za 

předešlá léta nasbíral nejen ve školství. Jsem rád, když 

se něco zajímavého podaří a evidentně to přispívá 

k lepší práci a spokojenosti jak vás žáků, tak učitelů, 

případně i rodičů.  

Ale je také mnoho věcí, které mě nebaví. Například když 

si někdo neplní to, co má, a dělá to opakovaně. Ze všeho 

nejhorší je ale obrovská spousta administrativy. 

Zejména mě zlobí záplava služební elektronické pošty. 

Pořád se něco mění – vyhlášky, zákony, nařízení, 

doporučení.  

I přesto mě práce rozhodně baví a myslím, že jsem 

ochoten jí obětovat spoustu času a energie. Nechci, aby 

škola jen nějak fungovala. Chci, aby patřila mezi top 

školy, v nichž se něco nejen naučíte, ale i zažijete. 

Naším cílem je, abyste školu opouštěli v deváté třídě 
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s pocitem, že to nebylo ztracených devět let, a v dobrém 

si na ni vzpomněli i po letech, která prověří, zda jste si 

z ní opravdu odnesli to, co budete v životě potřebovat. 

A to nejsou jen vědomosti.  

Děkujeme za rozhovory. 

       Amča©, Elča 
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Rozhovory  
Přechod na druhý stupeň není úplně jednoduchý. 

Někdo si zvykne rychle, někomu přizpůsobit se trvá delší 

dobu. Proto jsme oslovili nové šesťáky, abychom zjistili, 

jak se jim na druhém stupni líbí.  

1. Jak náročný byl pro tebe přechod na druhý 

stupeň? 

2. Jak jsi spokojen(á) ve své třídě/se svými učiteli? 

3. Připadáš si na druhém stupni dospěleji? 

 

Anetka Tříletá 

1. V pohodě. Líbí se mi tady. 

2. V pohodě jsem spokojená. 

3. Ano. 

Dominik Šroufek 

1. V pohodě. 

2. Se všema dobrý, v pohodě. 

3. Ne. 

Hana Dvořáková 

1. Docela dobrý. 

2. Jsem spokojená hodně. 

3. Ne. 
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Tomáš Feldbabel 

1. Dobrý. 

2. Jsem spokojený. 

3. Moc ne. 

Ema Nekulová 

1. Je to jinačí. Přecházíme do různých tříd a často 

píšeme písemky.  

2. Jsem spokojená. Máme i nové spolužáky. Jsme 

fajn třída. Učitelé jsou hodní, nejradši mám 

paní učitelku Valentovou. 

3. Ne, jsem malá. 

Veliké změny ve svém životě zaznamenali i naši loňští 

deváťáci. Opustili lavice základní školy a stali se z nich 

středoškoláci. Některých z nich jsme se zeptali, jaké jsou 

jejich pocity a zkušenosti po prvních měsících studia na 

střední škole. 

1. Na kterou školu chodíš, proč sis ji vybral(a) a jak 

se ti na ní líbí? 

2. Jak těžké byly přijímačky a na co si dát pozor? 

3. Co tvoje přijímačky zahrnovaly? 

4. Co jsi od školy čekal(a) a co je jinak? 

Eliška Munková 

1. Chodím na gympl do Dačic. A tuhle školu jsem si 

vybrala proto, že jsem nevěděla, co bych chtěla 

vlastně v životě dělat a co by mě bavilo. Jelikož je 
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gympl takový všeobecný, tak mi to přišlo jako 

dobrá volba. Na škole se mi líbí, ale kdybych 

mohla, tak bych se vrátila zpátky na základku.  

2. Přijímačky nebyly vůbec tak těžký, jak jsem si 

myslela, že budou. A nevím na co si dát pozor, 

prostě se soustředit na to, co píšou v textu, na co 

se ptají, zbytečně nezmatkovat, hlídat si čas. 

Úkoly, na které neznám odpověď, radši přeskočit 

a jít dál než nad tím zbytečně přemýšlet.  

3. Češtinu, matiku a OSP. 

4. Od školy čekám, že mě připraví na vysokou školu. 

Na gymplu se to liší asi množstvím a důrazem 

toho učení a taky chováním a zacházením učitelů 

s námi.  

Míša Neshybová 

1. Chodím na gympl do Moravských Budějovic, 

protože bych chtěla jít na vysokou a nenašla jsem 

ideální střední. Zatím jsem tu spokojená.  

2. Nejtěžší byla podle mě matika, hlavně rýsování. 

V češtině bylo potřeba dávat pozor hlavně na 

zadání, kde je nebo není pravopisná chyba a tak. 

3. Scio i Cermat. 

4. Čekala jsem na začátek trochu lehčí učivo. Ale 

tím nechci nikoho odradit.  
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Dominik Štrobl 

1. Chodím na Gymnázium do Dačic. Nevěděl jsem, 

kam mám jít. Líbí se mi tu. 

2. Přijímačky byly v pohodě. Nebál bych se, protože 

budou rádi, když naplní třídu. Kamarádka se sem 

dostala na odvolání. 

3. Matematiku, češtinu, testy a obecné studijní 

předpoklady. 

4. Tak je to gympl, takže se musíte víc učit. Jinak je 

jenom to, že musím vstávat dřív. 

Anna Leitkepová 

1. Chodím na Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa 

v Třebíči na obor všeobecná ekonomika a vybrala 

jsem si ji proto, že jsem chtěla na něco s tímto 

zaměřením (Gympl nepřicházel v úvahu, protože 

je to tam náročný a maturitu má stejnou, nebo 

ne?). Navíc na škole berou docela důraz na 

jazyky, které mám docela ráda. Na škole se mi 

zatím líbí. Učitele jsem vychytala docela dobré a 

kolektiv je tady super. Zatím mám i dobré 

známky. Myslím, že jsem si vybrala dobře.  

2. Tak já jsem se bála hlavně matiky. Češtinu jsem 

brala jako předmět, který mi nažene co nejvíc 

bodů. Dopadlo to dobře. Matika byla sice opravdu 

těžká, ale čeština mi zase přišla lehká. Byla jsem 

nervózní z toho, že se na školu hlásí hodně lidí. 

Ale byla jsem v první třicítce. Rozhodně se 
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nebojte, že by vás nevzali, i když podcenit to, by 

byl nesmysl. Prostě se jako já týden před 

přijímačkami začněte konečně drtit a ono to nějak 

dopadne.  

3. Test z matiky a češtiny. Psala jsem přijímačky od 

Cermatu. 

4. Vlastně jsem ani nevěděla co čekat. Co ale 

očekávám, je rozhodně to, že mě připraví na 

maturitu a pak se s vědomostmi střední školy 

dostanu i na vysokou.  

Radek Tesař 

1. Chodím na Gymnázium do Dačic. Vybral jsem si 

gymnázium, protože jsem si nebyl úplně jistý, co 

bych chtěl přesně studovat a čemu se věnovat. 

Vybral jsem si Dačice, protože mi tu celkově přišlo 

prostředí mnohem příjemnější než v Mor. 

Budějovicích. A líbí se mi tu. Možná bych si přál 

více exkurzí a tak.  

2. Přijímačky jsem psal ve formě Scio testů, takže si 

zkuste projít, jak jsou ty testy udělané a co čekat. 

Přijímačky nebyly ani tak těžké, ale ten stres a 

strach, že se nedostanu, tam kam chci, to bylo 

nejhorší. 

3. Tak určitě test z češtiny, matiky a pak obecné 

studijní předpoklady. 

4. Co jsem čekal a je jinak? Hlavně si myslím, že to 

bude náročnější. Učitelé nás na základce hrozně 
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moc strašili, že to nebudeme zvládat a že tam 

budou všichni „nabušení“ vědomostmi. Nakonec 

jsem zjistil, že základka v Jemnici nám dala hodně 

a byli tam velmi kvalitní učitelé, čímž nám ušetřili 

občas čas při učení. Navíc jsem čekal horší stravu 

v jídelně, ale fakt tu skvěle vaří. Fakt dobře, oběd 

je nejlepší část školního dne!!!  

Radek už chodí do třeťáku a na základku rád 

vzpomíná. Všechny pozdravuje.  

Naty Fialová 

1. Chodím na OZS Jihlava, čtyřletý obor fotograf a 

multimédia. Jelikož jsem chtěla vždy dělat v 

životě to, co mě opravdu baví, rozhodla jsem se, 

že fotograf je nejlepší volba. Co se týká učení, mi 

zatím nepřijde zas tak hektické, jak mi bylo 

řečeno na základní škole. Nejvíce jsem se bála 

angličtiny, jelikož jsem měla angličtinu pouze tři 

roky, teď ji mám jako hlavní jazyk. Naštěstí máme 

úžasnou učitelku, s kterou se moc dobře 

spolupracuje. Poznala jsem úžasné spolužáky a 

spolubydlící. Jsem spokojená. 

2. Těžko říct. Já převážně tipovala. A zkoušela jsem 

si přijímačky z minulého roku. Mrkla jsem se, u 

jakých příkladů získám nejvíc bodů a na ty se 

zaměřila. Dala bych si pozor převážně u češtiny 

na porozumění textu, jelikož o tom byla převážně 

polovina přijímaček. 
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3. Češtinu a matiku – Cermat. 

4. Upřímně jsem od školy nic moc nečekala, takže 

nejsem z něčeho překvapená nebo tak. 

Jen tři tací nám říkali, že máme utéct, dokud 

můžeme, že kdyby mohli, tak už jdou pryč, že 

tady v té škole, co se týče Photoshopu a focení, 

nic moc nenaučí. Ale jelikož tenhle rok máme víc 

praxe, než minulý rok měli prváci, a celkově je prý 

jiný způsob učení, tak se mi zdá, že to je ok. 

Máme úplně nového učitele na praxi, takže se učí 

tak trochu s námi, a je super, že nám nechává 

spoustu času na to, fotit si co chceme my. 

 

Martin Švanda 

1. Tak chodím na Gymnázium Boženy Němcové do 

Dačic a vybral jsem si ji, protože jsem nevěděl 

kam jít a chci jít na vejšku…tak to bylo podle mě 

nejlepší řešení. A chtěl jsem být blízko Jemnice 

kvůli florbalu. Zatím je to celkem v pohodě, jen je 

to o dost těžší než základka. 

2. No Cermat je určitě mnohem lehčí než Scio, jinak  

moc nevím, a ani jsem se na ně neučil, protože 

třeba tady v Dačicích vezmou snad na 90 % 

každýho. 

    3. Cermat – jen matika a čeština a Scio – ještě   

všeobecný přehled. 

    4. Nic výjimečnýho...všechno tak, jak jsem očekával.  
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Klady – zatím skoro všichni učitelé v pohodě, lepší 

jídlo, wi-fi… 

Zápory – většina předmětů jak na základce, 

akorát dost dopodrobna, malá jídelna, malý 

skříňky, celkově je naše základka vybavená 

mnohem líp. 

    5. Užívejte si ranní vstávaní, musí se to prociťovat,  

jinak to ztrácí význam. 

Barbora Kellnerová 

1. Chodím na Gymnázium Dačice a vybrala jsem si 

ho, protože Dačice jsou blízko, šly tam i 

kamarádky a navíc je gymnázium dobrá příprava 

na vejšku. A začátek byl těžkej, ale líbí se mi tam. 

2. Cermaty byly podle mě lehčí než Scia, ve kterých 

bylo všechno, co jsem si říkala, že tam nedají. 

Takže hlavně si neříkat, že tam něco nedají, a učit 

se všechno. Navíc jsem se učila až poslední týden, 

což taky nedoporučuju, protože toho bylo moc 

najednou a nešlo se to naučit, takže jsem byla víc 

vystresovaná. 

3. No tak psala jsem obecný předpoklady a češtinu 

a matiku. A všechno bylo strašný. Řekla bych, že 

by se spíš dalo říct, co tam nebylo, než bylo. Ale 

hodně se muselo dávat pozor i na zadání, protože 

pak jsem si třeba uvědomila, že dělám něco úplně 

jiného, než po mně chtěli. 



39 
 

4. Čekala jsem, že bude těžší, ale nečekala jsem, že 

bude až tak těžká, jinak mě asi nic nepřekvapilo. 

 

Lukáš Smetana 

1. Chodím na Střední průmyslovou školu manželů 

Curieových. Vybral jsem si ji, protože jsem chtěl 

školu s technickým zaměřením A líbí se mi na ní 

víc než na základní škole. 

2. Tak jako daly se.  Tak dát si pozor hlavně na 

pomůcky, ať máte s sebou vše. 

3. No, to už si nepamatuji, ale byla tam čeština a 

matika. 

4. No, já jsem od školy nic extra neočekával, takže 

vlastně všechno bylo pro mě přínosem. 

5.  No, ať se nestresují. 

 

A nakonec jsme si vybrali někoho, kdo už vyšel dávno, 

aby to bylo zajímavější. 

Simona Kočišová 

1. Chodila jsem na Gymnázium, Střední 

pedagogickou školu, Obchodní akademii a 

Jazykovou školu s právem státní jazykové 

zkoušky Znojmo (celý název školy, ale jinak jsem 

chodila, jak se říká, na „pajdák“). Vybrala jsem si 

ji, protože mám ráda děti a ráda s nimi pracuji. 

Líbilo se mi, že jsme měli spoustu praxe a i během 

těch 4 let jsme si mohli zkusit s těmi dětmi 



40 
 

pracovat. Líbilo se mi také, že tam bylo široké 

zaměření, např. na hudební, tělesnou či 

dramatickou výchovu. Plus tam byli super 

učitelé. 

2. Pro připraveného moc těžké nejsou, ale zase, 

člověk nikdy neví, co v nich bude...a dát si pozor 

na tu připravenost, nevykašlat se na nic a u 

samotných přijímaček být v klidu, pohodě a 

nenervit.  

3. No, každá škola to má jinak, ale já jsem dělala 

přijímačky jenom z češtiny, takže moje 

zahrnovaly hlavně znalosti z českého jazyka. Ale 

teď už se na moji školu musí dělat i talentové 

zkoušky, které za mě nebyly. 

4. Očekávala jsem od školy to, že mě připraví do role 

učitelky v mateřské škole, a také se tak stalo. 

5. Deváťákům přeji šťastnou ruku při výběru 

dalších škol a samozřejmě úspěšné zvládnutí 

přijímacích zkoušek. 

 

Také jsme pro Vás vyzpovídali dva nové učitele. Jsou to 

mladé a nadějné posily naší školy. Pojďte se s nimi 

seznámit.  

1. Jak se Vám na naší škole líbí? 

2. Chodil(a) jste na Základní školu v Jemnici? 

Byl(a) jste tu někdy? 

3. Jste spokojený(á) se svojí třídou? 

4. Vzkážete nám něco?  
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Paní učitelka Lenka Teplanová 

1. Líbí, hodně. 

2. Chodila jsem tu na základní školu. 

3. Se svojí třídou jsem spokojená. 

4. Jelikož učím angličtinu, tak Vám chci říct, abyste 

si jazyků vážili. Učíme je Vás tu zadarmo. Jazyky 

jsou dneska důležité. Zahraniční filmy jsou 

v angličtině a také se Vám jazyk bude hodit na 

středních školách. 

Pan učitel Josef Lojda 

1. Líbí se mi tu moc. 

2. Jsem tu poprvé. Nestudoval jsem tu. 

3. Jsem moc spokojen. Jsou to sice raubíři, ale 

myslím si, že je v nich hodně skrytých věcí. 

4. Jsem rád, že tu jsem. Myslím si, že základní škola 

tady je perfektní škola. Když jdu po chodbě a 

vidím ty šťastné a zajímavé tváře, vidím, že jste 

moc fajn a hodně nám toho můžete nabídnout.  

Všem děkujeme a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů 

ve studiu, v práci i osobním životě. 

 

Luci™ a Niky  
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Pranostiky o podzimu 
 

 Každý z nás zná ten podzimní čas, kdy samotná 

vycházka v přírodě nám připadá jak procházka v 
nějakém obrazu slavného malíře. Podzim často vytváří 
v přírodě úchvatné barevné scenérie, i když je podzim 
pokaždé stejně barevný a zajímavý, nikdy nebude 
dvakrát stejný. Příroda umí zbarvit stromy, listí i keře 
do nejrůznějších barev a odstínů, ale neumí to 

zopakovat. Zpola opadané stromy naznačují, že se blíží 
zima. 
 

 Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok 

bude. 

 Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 

 Jakmile se ukazuje polní myš, že máš o dřevo 

se starat, víš. 

 Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude 

dlouho jasné počasí. 

 Jsou-li prvé dny babího léta jasné, nastane 

teplý podzimek. 

 Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se 

přikrádá. 

 Když dne ubývá, zimy přibývá. 

 Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima 

a množství sněhu býti. 

 Když kvetou boby, je nouze o chleby, když 

kvete mák, již ne tak. 
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 Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá 

zima. 

 Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude 

tuhá zima. 

 Koho se babí léto dotkne ve sném letu, bude 

šťastný. 

 Kvete-li vřes po špicích, nadešel čas k setí. 

 Léto přichází hopsavě, zima váhavě – babím 

létem. 

 Na podzim lžíce deště a konev bláta. 

 Oblékají-li si zajíci hustý kožíšek a mají-li 

mnoho sádla, bude tuhá zima. 

 Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho 

sněhu. 

 Podzim na strakaté kobyle jezdí. 

 Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; 

je-li však vlhká, bude zima mokrá. 

 V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti 

studená zima s množstvím sněhu. 

 Vznášející se pavučiny babího léta – poslední 

pozdrav léta. 

Aďa, Kuba  
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A je to tu zase! 

Úžasné zajímavosti z našeho světa.  

Některé z nich mě opravdu dostaly na kolena, třeba ta 

o želvě je opravdu velice srandovní.  

 

 želvy mohou dýchat zadkem? 

 ještě před vylíhnutím mohou kuřátka mezi 

sebou a svojí matkou komunikovat skrz systém 

zvuků? 

 vydry se při spánku drží za tlapky, aby je 

neodnesl proud? 

 krávy produkují více mléka při poslechu 

uklidňující hudby? Nejvíce ho vyprodukovaly 

během písničky Everybody Hurts od skupiny 

R.E.M. 

 ústřice mohou měnit pohlaví podle toho, co je pro 

ně zrovna výhodné? 

 nejpřímější příbuzný rejska je slon? 

 vzor na psím čumáku je stejně tak originální 

jako lidské otisky prstů? Psi se podle něj dají i 

identifikovat. 

 medúza Turritopsis nutricula je jediný 

nesmrtelný živočich? 
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 zaostřující svaly v Tvých očích vykonají přibližně 

100 tisíc pohybů za den? Je to jako každodenní 

osmdesátikilometrová procházka. 

 oči člověka jsou natolik citlivé, že kdyby Země 

byla plochá, dokázali bychom zpozorovat svíčku 

zapálenou ve vzdálenosti 50 kilometrů? 

 dospělý člověk se skládá z 7000 000 000 000 

000 000 000 000 000 (7 oktiliónů) аtomů? 

 děti mají o 60 kostí více než dospělý člověk? 

 každou vteřinu vytvoří Tvé tělo 25 miliónů 

nových buněk? 

Zdroje: pronaladu.cz, svetzeny.cz                  Barů♫ 
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Podzim už je za dveřmi, takže nás čekají žhavé 

nákupy. 

Inspiraci můžeme hledat jak na obrázcích z módních 

přehlídek a časopisů, tak jednoduše na internetu. 

Připravila jsem si pro Vás ty nejnovější trendy, které 

opravdu ve Vašem šatníku chybět nesmějí.  

 

1. Mohutné peřové sportovní bundy 

Toto chladnější roční období nebude jen ve znamení 

elegance. Módní návrháři totiž dali zelenou 

sportovním péřovým bundám, které se nebojí 

kombinovat s elegantními lodičkami. Ano, čtete dobře! 

Skvělé je, že se nemusíte bát barev ani lesklých 

materiálů. 

 

2. Samet, samet a zase samet 

Dle mého názoru se naše společnost dělí na dvě 

skupiny. 

Jednu z nich tvoří milovníci a „hejtři“ sametu.  
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Musím říci, že mně se tento materiál opravdu líbí a 

přijde mi, že dokáže skvěle ozvláštnit jednoduchý 

outfit.  

V obchodech jsem v minulosti viděla spíše jen 

sametová trika či kabátky, ale nadcházející sezónu by 

se měl objevit všude. Pořídit si můžete sametové 

kalhoty, šaty, ale například i nějakou tu trendy 

čapku.  

V sametu se vyžívá například luxusní značka Fendi. 

3. Bombery 

Má ho sice každá druhá, ale je to prostě obrovský 

trend.   

V létě jsme viděli bombery spíše modré, světle růžové, 

či bílé barvy, nyní se ale barevná škála velmi rozšířila. 

 Už teď můžeme v obchodech najít bombery 

nejrůznějších barev, např. khaki, vínové, bordó, 

hnědé, bronzové, petrolejové, kachní modř, slonovou 

kost…takže kašlete na to, že tento kousek má kdekdo, 

když bundu zajímavě zkombinujete, každý se za Vámi 

bude otáčet. 

                           Barů♫ 
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A je to tady! Móda pro kluky! Ano, zdá se to být trochu 

ulítlé, ale kdo by v dnešní době neřešil, co si na sebe 

vezme? V tom se shodneme snad všichni. 

(Předpokládám tak 98 % z nás. ) 

Takže bez zbytečných průtahů…JDEME NA TO!!! 

Co si myslím, že je teď na podzim in, jsou rozhodně 

pánské kabáty. Udělají vcelku dojem a na fotkách 

vypadají prostě luxusní. 

Pro ty, kteří mají rádi street style, jsou tu harémky, 

které jsou v poslední době hrozně populární! 

A co vlasy? 

V poslední době si kluci nechávají narůst dlouhé 

ofiny, které vypadají naprosto libově, a proto na ně 

rozhodně nesmím zapomenout ani tady! 

A abychom byli se vším kompletní, nesmějí tu chybět 

ani boty! 

Na první pohled se zdají takové „staromódní“ a 

ošuntělé a kdovíco všechno ještě, ale na noze vypadají 

nádherně a jsou rozhodně hitem letošního podzimu! 

   Barů♫ 
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V dnešní době se knihy stávají pomalu, ale jistě 

trendem. Jak jsem tak různě zahlédla z různých 

fotografií na Instagramu, tak fotka u krbu s knihou je 

prostě u některých číslem 1.  

Je plno knih, ke kterým si jistě najdeme nějakou 

cestu a vytvoříme si k nim nějaké citové pouto. Ať už je 

to hororová kniha, sci-fi, romantika, něco 

dobrodružného, prostě se najde vždycky nějaká, která 

Vás něčím ohromí.  

Dnes Vám představím knihy, které ohromily mě a 

o kterých si myslím, že stojí za to je ukázat!   

Letošní rok je jako stvořený pro milovníky 

Harryho Pottera! Vyšla totiž nová knížka se jménem 

Harry Potter a prokleté dítě!  

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako 

přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, 

manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s 

minulostí, která nechce zůstat tam, kam patří, a jeho 

nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s tíhou 

rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a 

současnost se čím dál hrozivěji prolínají a otec i syn 

zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy vyvěrá z 

nečekaných míst. 
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Další knížka, která stojí za přečtení, se jmenuje 

Uvnitř mé hlavy. 

Alex je „divná“, alespoň tak ji vnímá její okolí. 

Přitom má jen vlasy červené jako kečup a fascinují ji 

živí humři v nádrži supermarketu, trpí paranoiou, že ji 

pronásledují komunisti nebo že jí někdo otrávil jídlo. 

Projevila se u ní totiž schizofrenie a plete si vlastní 

halucinace s realitou. Někdy jde obojí od sebe jen těžko 

rozlišit. Jedinou její jistotou je mladší sestra Charlie a 

Kouzelná osmička, dětská hračka, se kterou se často 

radí. Pro jistotu má Alex u sebe taky fotoaparát a v 

případě nouze si věci a lidi fotí, aby měla jistotu, že 

nejsou jen jejím přeludem. Za přelud považuje nejdřív i 

Milese, nejdrsnějšího týpka ze školy. Nevymyslela si ho 

náhodou? Proč by zrovna on měl mít o její společnost 

zájem…? 

Hořkosladký debutový román o síle opravdového 

přátelství a lásky, při kterém se budete smát. Pro 

fanoušky Rainbow Rowellové! 

A na závěr tady pro Vás mám Will Grayson, Will 

Grayson. 

Chicago je dost velké město a dva středoškoláky 

z jeho opačných konců může dohromady svést leda 

náhoda. A aby se navíc ti dva jmenovali úplně stejně, 

totiž Will Grayson, musí ta náhoda být hodně veliká. 

Jenže opravdový spád věci naberou teprve tehdy, když 

se do všeho vloží ještě někdo třetí – kamarád jednoho z 

Willů zvaný Drobek, tornádo v lidské podobě. Drobek 
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je střední útočník školního týmu amerického fotbalu, 

autor, skladatel, producent, režisér a hlavní hvězda 

nejlepšího muzikálu všech dob, a především věčně 

zamilovaný gay. A když ten se do něčeho pustí, můžete 

si být jistí, že při zdi se držet nebude… Oba Willy čeká 

řada příjemných i méně příjemných překvapení a 

postupně si budou muset znovu přebrat všechno, co si 

mysleli o sobě, o lásce i o přátelství. 

Barů♫ 
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Lalala ♪ 
A máme tu podzim. Podzim je období pestré, 

barevné. Navíc už je dříve tma, a tak písničkami 
můžeme zahánět nudu nebo se jimi zrelaxovat či 

inspirovat. 

V první části Vám vypíši, co je bráno jako TOP v Music 

Chartu E2, a druhou část článku bude tvořit playlist 
songů, které budou nejlépe znít ve Vašem repráku. 

Jdeme na to! 

MUSIC CHART EVROPY 2 

PERFECT ILLUSION – LADY GAGA 
HEATHENS – TWENTY ONE PILOTS 
FIRE INSIDE – PETER ARISTONE 

PLAY – PAULIE GARAND 

KIDS – ONE REPUBLIC 
THE GREATEST – SIA 

IN THE NAME OF LOVE – MARTIN GARRIX FT. BEBE 
REXHA 

IF I WERE SORRY – FRANS 
SCARS TO YOUR BEAUTIFUL – ALESSIA CARA 

CHTĚL JSEM TÍM ŘÍCT – RYBIČKY 48 
COMING HOME – EDDIE STOILOW 
CLOSER – THE CHAINSMOKERS 

POPELKA – XINDL X 
REVOLUTION RADIO – GREEN DAY 

STILL FALLING FOR YOU – ELLIE GOULDING 

GENERACE – BARBORA POLÁKOVÁ 
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SUCKER FOR PAIN – LIL WAYNE 
LET ME LOVE YOU – DJ SNAKE FT. JUSTIN BIEBER 

LUV – TORY LANEZ 
 

THERE IS A STORY IN THE BASSES 

Tento playlist je pro ty, kteří milují hudbu z repráku. 

DO YOU – TROYBOI 

YOUNGER – SEINABO SEY (KYGO REMIX) 
YOU DON’T OWN ME – GRACE 

YOU & ME – DISCLOSURE 
WON’T STOP ROCKING – R3HAB   

TURN DOWN FOR WHAT – DJ SNAKE & LIL JON 
TRNDSTTR – BLACK COAST 

TIMELESS – SKYLINE 
SWISH – MIKE STUD 

STRONG – R3HAB 
SO HIGH – DOJA CAT 

RIDIN SOLO – HIPPIE SABOTAGE 

POLOHY HVĚZD – AMCO 

PANDA – DESIIGNER 
MARVELLOUS – JAMIE BERRY 
INTO YOU – ARIANA GRANDE 

I, U, US – RAYE 
HIGH ENOUGH – HIPPIE SABOTAGE 

GRANPA'S GROOVE – PAROV STELAR FT. 

ARONCHUPA 
GIRLS LIKE – TINIE TEMPAH 

FREAKS – TIMMY TRUMPET & SAVAGE 
FALSE ALARM – THE WEEKEND 

INVISIBLE CHILDREN - KSHM & TIGERLILY 
Luci™ 
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Máme tu podzim. Podzim je období pestrosti a 

barev. Pestrost je přítomná i mezi filmy. Podíváme se 

na filmové novinky, nové trháky a atmosférické horory, 

které skvěle doladí strašidelné podzimní noci.  

Už jste někdy přemýšleli, jak je možné, že Vám 

jedna z páru ponožek vždy chybí a zůstane Vám jen 

jedna – lichá?  Tuto záhadu nám objasní nový snímek 

Lichožrouti, který do českých kin zavítá 20. října.  

Nový nápaditý animák od nepříliš známé 

slovenské režisérky Galiny Miklínové může v mnohém 

překvapit.  

Utrpení největší smolařky v dějinách dosud 

neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa, ale 

jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím 

hlavním malérem tentokrát bude neplánované 

těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i ostřílenou, 

životem zkušenou Bridget.  

Dítě Bridget Jonesové je nová romantická 

komedie, která do českých kin dorazila 29. září. 

K tomuto filmu byly natočeny celkem tři alternativní 
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konce. A nikdo z herců až do premiéry netušil, který 

z nich byl ve finální verzi použit.  

A teď něco pro milovníky Harryho Pottera. 17. 

listopadu dorazí do kin snímek z dílny Davida Yatese. 

Do kouzelného světa se nás pokusí znovu vtáhnout 

Eddie Redmayne a Colin Farrell. Podaří se jim to? 

My, skalní fanoušci věříme, že ano, a už se nemůžeme 

filmu Fantastická zvířata a kde je najít dočkat! 

V srdci Los Angeles servíruje ctižádostivá herečka 

Mia kávu mezi konkurzy filmových hvězd, zatímco 

jazzový hudebník Sebastian si musí vystačit hraním na 

klavír v omšelých barech. Dvojice se seznámí a oba se 

do sebe okamžitě zamilují, avšak pokud si budou chtít 

udržet naděje na splnění snů, může to pro jejich vztah 

mít fatální následky. 

La La Land americká romantická komedie i 

drama k nám zavítá 8. prosince.  

Máme tu i něco pro ty, kteří mají rádi dějepis. 

Dvaačtyřicetiletý režisér Petr Jákl mladší pro nás 

přichystal historické vyprávění o vojevůdci Janu 

Žižkovi z Trocnova.  

Samotný snímek Jan Žižka Psanec nás čeká 24. 

listopadu. 

Tohle byly novinky, které nás čekají a od kterých se 

očekává příjemný či překvapující filmový zážitek. A 

nyní se společně pojďme trošku bát. Podzimní večery 
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jsou temné, chladné a Vy byste tuto atmosféru chtěli 

doladit? Pusťte si jeden z našich hororových tipů a my 

Vám zaručujeme, že strach bude na pořadí dne.  

Sci-fi horor Vetřelec sklízí výborné hodnocení 

v různých žebříčcích.  

Máte na to i Vy, abyste tento film zařadili do svého 

žebříčku? 

Horor Psycho je sice starší horor, ale pořád patří 

mezi top horory. K tomuto snímku patří ta známá 

monotónní melodie, která se objevuje ve scéně se 

sprchou.  

Americký nový horor Zhasni a zemřeš je dílem 

Davida F. Sandberga. Po zhlédnutí tohoto filmu dlouho 

světla nezhasneš.  

Saw: Hra o přežití je první díl světoznámé série 

Saw. Tento první díl je podle kritiků z celé série 

nejlepší. Má svůj příběh.  

Noční můra v Elm Street je horor s tváří 

děsivého Freddyho, který se zjevuje ve snu – noční 

můře. Doufejte, že po zhlédnutí se Vám o Freddym zdát 

nebude. 

Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street je 

hororový muzikál od mého oblíbeného režiséra Tima 

Burtona. Horor se skvělou atmosférou a skvělým 

hereckým výkonem Johnnyho Deppa a Heleny Bonham 

Carter. Atmosféra je tak hustá, že by se dala krájet. A 
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celý příběh má velice překvapující konec. Až z toho 

mrazí.  

Doufám, že Vás nějaký film zaujal, a závěrem chci 

poděkovat ČSFD za zajímavosti k filmům.  

          Luci™ 
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V dějepise: Kdo je Cyril? Věštec. 

Učitel se ptal žáka, jaké je jeho bydliště. Žák se podíval 

do žákovské knížky a po chvilce odpověděl: „Náměstí 

Svobody 88.“ 

V dějepise: Franská říše se rozpadla na tři části: 

Austrálii, Belgii a Slovensko. 

Ve fyzice: Magnet má severní a západní pól. 

Když u nás zavedli výběr ze dvou obědů, někdo řekl: 

„Já už jsem si na tom terminátorovi vybral dvojku.“ 

V dějepise: Jak dělíme pravěk? Žák: Na dobu dřevěnou, 

železnou… 

V dějepise: Archeologie je věda o pravěku. Prameny 

jsou vzpomínky na pravěk. Depozitář je pravěk. Na 

dějepisných mapách jsou jména pravěků.  

V tělocviku: „Tak kluci musí uběhnout 3 kolečka, 

abych je vzal na fotbal, a holky musí uběhnout 3 

kolečka, abych je na fotbal nevzal.“ 

V angličtině: Zadání v písemce znělo: Ty děti. (The 

children.) a někdo napsal: You children. Když nám pan 

učitel ohlašoval výsledky písemky a zmínil se o You 

children, dodal: „Když jsem tohle opravoval, málem 

jsem spadl pod postel.“     Luci™ 
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Dva policajti lezou přes zeď. 

První policajt ji nemůže přelézt, a tak říká 
druhému: „Prosím, udělej mi kozu.“ 

„Mééééé!“ 

 
 Jak se stahuje kůže? …download kuze.exe 

 
Otec se ptá syna: „Víš, co je to síla vůle?“ 
A syn odpovídá: „Ano, když skočíš z desátého 

patra a v prvním si to rozmyslíš.“ 

 
Povídají si dva dědci v parku a jeden říká,  

že nemůže usnout. 
„Tak to dělej jako já.  

Počítám do tří a pak na 100 % usnu.“ 
„A to fakt jen do tří???“ „Nó, někdy do půl čtvrtý.“ 

 
„Prosím vás, stihnu vlak v 14:30, když půjdu přes vaši 

pastvinu?“ ptá se turista. 
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„Ano, a když potkáte mého býka, tak stihnete i ten ve 

14:00.“ 

 
Soudce se ptá obžalovaného: „Za co jste tady?“ 

„Za předčasné vánoční nákupy.“ 

„To přeci není trestné.“ „Jak brzy jste nakupoval?“ 
„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.“ 

 
U soudu: „Poznáváte ten budík?“ „Ne!“ 

„Odveďte ho.“ 
Druhý den: „Poznáváte ten budík?“ „Ano.“ 

„No vida, a kde jste jej viděl?“ 
„Včera jste mi ho ukazoval!“ 

 
Co jasně dokazuje, že Santa Claus je chlap?  

No, myslíte si, že ženská by dokázala chodit celý život 
ve stejných šatech? 

 
„Když se tak dívám na ten účet,“ povídá zákazník 

mladé číšnici, „tak vás ve škole učili kromě 
přídavných jmen asi i přídavná čísla.“ 

 
Niky 
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Víte, kde v prostorách školy najdete tato zákoutí? 

Pokud ano a chcete se zúčastnit naší soutěže o ceny, 

napište na lístek svoje jméno a příjmení, třídu, číslo 

fotky a co nejpřesněji popište, kde se vyfocené místo 

nachází ve školní budově.  Lístek vhoďte do schránky 

Jemňáčku v 1. patře vedle učebny přírodopisu. 

Těšíme se na Vaše tipy.  Vaše redakce 

1. 2. 

3. 

4. 5. 
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