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Milí čtenáři, 

těšili jste se? My taky, právě proto jsme si pro Vás 

připravili další, a jak už jistě víte, tentokrát zimní číslo 

Vašeho oblíbeného časopisu Jemňáček.  

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak moc se může 

změnit člověk, popřípadě místa za určitou dobu? To 

vysvětluje, proč jsme si připravili novou rubriku Back 

in time – v překladu Zpátky v čase. Dozvíte se, jaké 

jsme pro vás vybrali osobnosti, opět nebudou chybět 

rozhovory, tentokrát jsme se zaměřili na prvňáčky, 

najdete tady také přehled koncertů, abyste věděli, kam 

si můžete jet poslechnout své oblíbené zpěváky, 

zodpovíme Vám otázku, které jsou ty nejoblíbenější 

sociální sítě, a nakonec pro Vás máme připravenou 

soutěž, v níž si otestujete, jak dobře znáte slavné 

celebrity, ať jsou z České republiky, nebo ne.  

Ještě než propadnete prázdninám, tak se pusťte 

do čtení! 

      Niky
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Naše basketbalistky se dne 21. 12. 2016 zúčastnily 

pod vedením pana 

učitele Chvojky 

Vánočního turnaje 

v basketbale, který 

pořádala ZŠ 

Havlíčkova ul. 

v Moravských 

Budějovicích. 

 

Ve škole 

jsme se 

mohli 

pokochat 

krásným 

divadlem 

Sněhurka 

a sedm 

trpaslíků. 

Scénář napsala paní učitelka Strebeľová a zahráli 

nám ho žáci druhého stupně. 
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Poté následoval vánoční koncert. Koledy a vánoční 

písně zpívali 

žáci druhého 

stupně pod 

taktovkou 

pana učitele 

Bulína. Ti 

nejšikovnější 

z nich je 

doprovázeli 

na hudební nástroje.  

A nakonec se všichni zašli podívat do tělocvičny na 

vystoupení žáků, kteří soutěžili v pódiových 

skladbách. O konečném pořadí hlasovali diváci. 

Jak to dopadlo, vidíte v tabulce. 

Pořadí Třída  Body 
1. 9. B 19 

2. – 3.  7. B 16 

2. – 3. 5. A 16 

4. 8. A 15 

5. – 6.  5. B 16 

5. – 6. 8. B 16 

7. – 8.  6. C 14 

7. – 8. 4. B 14 

 

Amča© 
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Žáci sedmých ročníků si v hodině literatury hráli na 

spisovatele. Pokusili se napsat pohádky v moderním 

podání. A jak se jim to povedlo? Posuďte sami. 

 Amča© 

Žili, byli dvojčata Jeníček s Mařenkou.  

„Mařeno,“ zavolala macecha. „Co chceš?“ zeptala 

se Mařenka. „Pojď sem dolů!“ „Nemám čas, právě jsem 

dosáhla nejvyššího skóre v CS.“ „Mařenko, no tak 

poslouchej maminku,“ zavolal tatínek. „OK, ale až 

zabiju Jendu.“  „No to snad není možný,“ stěžuje si 

maminka tatínkovi, „oni už jsou nejlepší v CS, a 

dokonce i náš pes je lepší než já.“  

A protože chtěla být nejlepší, rozhodla, aby 

Jeníčka s Mařenkou unesl její mafiánský gang.  

Další den poslala macecha Jeníčka s Mařenkou 

pro nový počítač. Když byli kousek od obchodu, 

zastavila u nich černá dodávka, ale oni si toho bohužel 

nevšímali. Najednou z ní vylezli chlapi v převlecích 

perníčků, praštili oba pánví po hlavě, naložili je do auta 

a odvezli je do hlubokého lesa.  

Ráno se Mařenka probudila a nevěděla, kde je. 

Pak se vzbudil i Jenda a myslel, že se mu to jenom zdá. 
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Bloudili lesem a Mařenka řekla Jendovi, ať vyleze na 

strom a rozhlédne se. „Mařko, vidím nějakou dálnici,“ 

zavolal Jenda. Vydali se tedy tím směrem. Museli jít 

přes sedmero skládek, sedmero uhelných dolů a pět 

ropných vrtů. Po této cestě se však nedostali k dálnici, 

ale k domovu důchodců. „Vidíš, já říkala, že za tou 

šestou skládkou máme zabočit doprava!“ lamentovala 

Mařenka. „No jo furt, tak se jich alespoň zeptáme, jestli 

nám nedají něco k jídlu,“ odpověděl Jenda.  

Zazvonili na první zvonek a otevřela jim milá 

babička. A toto je první ponaučení, že se nemá věřit 

lidem, co vypadají hezky. Babča čapla děti mezi dveřmi 

a šupla je do špajzu. Objednala BigMac, protože si 

myslela, že jsou Jenda s Mařkou jako ostatní děti a že 

je to jejich nejoblíbenější jídlo. 

Jenomže se spletla, protože Jenda s Máňou byli 

vegetariáni. Povídá si babča: „No jo, ale mrkví je 

nevykrmím, protože po zelenině neztloustnou.“ Tak si 

řekla, že upeče dort. Inu vzala knížku Povídání o 

pejskovi a kočičce a dala se do pečení. Když dopekla, 

řekla dětem: „Jeníčku, Mařenko, pojďte si vzít dort, je 

z vynikajících surovin.“ Ale protože Mařenka byla 

chytrá, namítla: „Ale první musí vždy jíst ten, kdo 

vařil.“  

A tak si babka vzala dort a snědla ho. Najednou 

se zbarvila do neonově zelené barvy a omdlela. „Já jsem 

viděla, jak do toho přidává krysí ocásky a žabí 

stehýnka,“ vychloubá se Mařka. „Ale co teď s ní?“ 
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vyzvídá Jenda. „Ten náš Azor už dlouho neměl večeři.“ 

Půl hodiny se ji snažili nacpat do trouby, ale měla tak 

staré kosti, že to nešlo. A tak ji položili na zem, Mařka 

zašla pro parní válec a přejela ji. Jenda ji smotal do 

rolády a dal na pekáč.  

Po upečení si zavolali taxi a dojeli domů. Azorovi 

dali večeři a šli hrát CS. A pokud neumřeli, tak ho hrají 

dodnes. 

Amálie Andělová, 7. B 

 

Kdysi dávno žil na opuštěném hradě krásný a 

vznešený princ. O něm a o jeho hradu nikdo nevěděl, a 

tak žil sám a neměl žádnou nevěstu. Ve své 13. 

komnatě si každý večer četl pohádkovou knihu. A podle 

jedné z pohádek si vysnil, že na jeho hrad zabloudí 

kupec, utrhne růži v královské zahradě a kupcova 

překrásná dcera se stane jeho ženou. 

Jednou ráno ho probudil zvláštní zvuk vycházející 

ze zahrady. Vyhlédl oknem ven a spatřil cizího muže, 

jak otrhává jeho růžové keře. Pomyslil si: „To je ten 

kupec z pohádky!“ Rychle za ním utíkal a zhurta na něj 

spustil: „Za to, že jsi mi otrhal růže, se tvoje dcera za 

mne musí provdat!“ Muž vytřeštil oči: „Princi, jste si 

jistý?“ „Ano! Nebo mi za ty růže zaplatíš životem!“ 
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Cizinec se zaradoval a rychle pospíchal domů. 

„Konečně chce někdo moji dceru!“ pomyslel si.  

Jenže on to nebyl kupec, byl to hospodský, jehož 

nejvíce trápilo, že má na krku šerednou dceru, kterou 

si nikdo nechce vzít. Ještě téhož večera dovezl šťastný 

otec svou dceru před bránu hradu a rychle odjel pryč, 

než ji princ uvidí a rozmyslí si to.  

Nevěsta už od brány na prince volala svým 

hrubým hlubokým hlasem: „Princi, tady jsem, tak 

tady mě máš!“ Když ji princ spatřil z okna své věže, 

zamkl se ve 13. komnatě a roztrhal pohádkovou knihu 

na kusy. Přitom si ale uvědomil, že četl pohádku o 

tom, jak se z netvora stane hodný a krásný člověk 

pouhým polibkem.  

Celý týden princi trvalo, než se k tomuto činu 

odhodlal. Po tuto dobu svou nastávající nevěstu hostil 

a choval se k ní co nejlépe. Jednou při večeři se k ní 

naklonil a políbil ji. Přitom si přál, aby byli oba dva 

stejní. Přání se mu splnilo. Když se ale podíval do 

zrcadla, zjistil, že je stejně šeredný jako jeho nevěsta. 

Od té doby spolu žijí na opuštěném hradě a čtou 

si pohádkové knížky. A jestli neumřeli, žijí tam až 

dodnes! 

     Elena Průšová, 7. A 

 

 

 

 



9 
 

Žáci 8. B se pokusili na základě ukázky Píseň o 

rýzmberské paní napsat milostnou básničku. Společně 

jsme vybrali nejpovedenější kousky.  

Tak si je pojďte přečíst. 

      Niky a Luci™ 

 

Ó krásná Venuše, 

Tobě nestačí má duše. 

Srdce ti věnuji, 

v boji za tebe bojuji. 

Když v boji vyhraju, 

na kytaru ti zahraju. 

Moje lásko jediná, 

patří nám celá dědina. 

Dětí bude spousta, 

atmosféra zhoustla. 

 

A. Kubešová, P. Kincl a K. Čurdová 

 

Byla jednou jedna paní, 

která měla ráda spaní. 

Zpívám jí, když spí, 

když se ráno probouzí. 

Miluji ji velice, 

je to moje družice. 

Každé ráno pod oknem, 

házím růže do oken. 

Přes noc vymýšlím verše, 
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na ráno vždy těším se. 

    

N. Minksová, F. Melzer, P. Hotař a N. Fuchsová 

 

Podívala se na mě dívka, 

v tu chvíli se mi zapálila lýtka. 

Tou dívkou jsi byla ty, 

nyní ti píšu své pocity. 

Možná už to v módě není, 

ale ta snaha se však cení. 

Každý tvůj úsměv si pamatuji, 

potom si tvůj obraz namaluji. 

Potom ti ho tajně pošlu, 

přes tu naši Českou poštu. 

Mé srdce je prahnoucí, 

Tvou krásou kvetoucí. 

   

N. Pravdíková, V. Cébe, K. Vaculová a V. Bastlová 
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Dne 18. ledna se žáci osmých a devátých tříd 

vydali do znojemského divadla, kde si užili divadelní 

představení TRAPAS NEPŘEJU! aneb Ten řízek 

nezvedej. V této zábavné hře se všichni v hledišti 

přiučili základům slušného chování s nadhledem a 

nementorsky. Představení mělo u žáků velký úspěch. 

Pobavili nás mladý herec Ladislav Ondřej a zkušená 

herečka Michaela Dolinová.  

V příběhu jsme se seznámili s Karlem Loudou, 

žákem 8. B, který přichází do nové školy v novém 

městě. Karel se bojí, že do nové školy a mezi nové 

spolužáky moc nezapadne. Proto si přivolá paní RY-PO-

SLUCH (RYCHLÁ POMOC SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ), 

která mu ukáže, jak se správně chovat v různých 

situacích, ať už jde o školu či raut. Obě postavy se 

navzájem poznají a mění. Z přísné dámy se stane 

rozverná paní a z rebela Karla mladý muž s rozhledem. 

V představení zahrála svoji roli i ZŠ Jemnice, přesněji 

řečeno paní učitelka Strebeľová, kterou si Karel ze 

všech přítomných dívek vybral a pozval na rande.  

S velkým potleskem jsme se s oběma protagonisty 

rozloučili. Díky paní učitelce Kovárníkové se 
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šéfredaktorkám podařilo zastihnout oba herce v 

zákulisí a setkat se s nimi osobně.  

Návštěvníci z naší školy si představení velice užili 

a těší se na další zážitky ze znojemského divadla. 

 

      Niky a Luci™ 
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Dádě je 14 let a chodí do 8. A. Je velmi sportovně 

nadaná, tak jsme se rozhodli jí položit pár otázek 

ohledně toho, co dělá. Tak co, jste zvědaví?  

1) Jak dlouho se věnuješ fotbalu? 

Čtyři roky. 

2) Jaká je tvá největší motivace? 

 Hrozně mě to baví. 

3) Jak dlouho chodíš trénovat a s kým hraješ? 

 Hraji s klukama a trénujeme tak dvakrát týdně. 

4) Na kolika soutěžích už jsi byla? 

 Hodně, ani to nejde spočítat. 

5) Tvůj největší úspěch? 

Když jsem dala gól.  

6) Máš nějaký vzor? 

 Lionel Messi. 

7) Čeho bys chtěla 

dosáhnout? 

    Abych hrála v lize. 

8) Co kromě fotbalu 

hraješ? 

 Basket. 
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Verči je 12 let. Chodí do 7. A a do osobností jsme ji 

vybrali, protože je s ní zábava, dělá hodně věcí a má 

výborný prospěch. 

1) Co děláš ráda? Jaké jsou tvé koníčky? 

Mám ráda matematiku a sportování. 

 

2) Jaký je tvůj největší úspěch? 

2. místo v okresním kole 

matematické olympiády. 

 

3) Proč tě matematika baví? 

Ráda přemýšlím nad slovními 

úlohami a počítám příklady. 

 

4) Čeho bys chtěla v životě 

dosáhnout? 

Chtěla bych vystudovat a stát 

se učitelkou. 

 

5) Co je tvoje předsevzetí do roku 2017? 

Chci se zúčastnit nějaké matematické olympiády a 

umístit se.  

Děkujeme za rozhovory a přejeme hodně úspěchů. 

Amča© a Barů♫ 
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Jelikož jsme v minulých číslech více oslovovali Vás, 

druhostupňáky, rozhodli jsme se tentokrát vyzpovídat 

ty nejmenší na naší škole – prvňáčky. Zjišťovali jsme, 

jak se jim tu líbí, jestli zde mají kamarády, co je lepší – 

tělocvik či přestávky. Pojďme si přečíst jejich odpovědi! 

 

1. Jak se ti líbí ve třídě? 

2. Máš ve třídě nějaké kamarády? 

3. Je to pro tebe ve škole těžké? 

4. Jaká je vaše paní učitelka? 

5. Co se ti na naší škole nejvíce líbí? 

  

Radim Vaňura 

 

1. Dobře. 

2. Jo, Rosťu, Kubu, Olivera, Domču a všechny. 

3. Ne. 

4. Dobrá. 

5. Tělocvik. 

 

Eliška Tran 

 

1. Dobře. 

2.  Mám všechny a nejvíce Danielku. 

3.  Ne. 

4.  Hodná. 
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5. Číst ve slabikáři. 

 

Nikolka Doležalová  

 

1. Dobře. 

2. Jo. Štěpánku, Veroniku, Davídka, Dominiku a 

Patrika. 

3. Ne. 

4. Hodná. 

5. Přestávky. 

 

Milda Čurda 

 

1. Dobře. 

2. Jo. 

3. Jo. 

4. Hodná. 

5. Tělocvik. 

 

Simonka Meidlová 

 

1. Dobře. 

2. Ano, Julinku, Tondu, Filípka, Davídka, Kubu, 

Matyáše a Verunku. 

3. Ne. 

4. Hodná. 

5. Obrázky. 

Niky, Luci™ a Barů♫ 
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Napadlo Vás někdy, jak moc se mění místa a lidé?  

Někdo je stále stejný, jiného byste nepoznali, a zrovna 

tak je to i s místy, která jste někdy navštívili. Proto jsme 

pro Vás vymysleli novou rubriku, kde si tak trošku 

zacestujeme v čase.  

Dnes se zpátky v čase vrátíme do Anglie roku 2006 a 

2015 (květen a říjen).  

Tak pojďme se podívat na fotky a porovnávat! 

      Luci™ a Niky 

Anglie 2006     
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Anglie 2015 
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Na tomto místě se 

natáčel Harry Potter 
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Porovnání 2006 a 2015 
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Mezi čtvrťáky a páťáky se odehrály napínavé 

mezitřídní zápasy ve vybíjené. 

Pořadí tříd je následující.  

Amča© 

 

 

Pořadí Třída Body 

1. 5. A 5 

2. 4. B 3 

3. 5. B 2 

4. 4. A 2 
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Hory 2017 
Rok zase uběhl a sedmáci vyrazili na hory. Přidali se 

k nim i někteří osmáci a páťáci. Všichni byli pod 

dozorem našich učitelů. Týden strávili na chatě 

Karolínce ve vesnici Bzové. 

 

 

Cesta 

autobusem… 

 

 

 

 

 

 

...první den 

na 

sjezdovce… 

 

 

 



29 
 

 

...čekání na 

vlek… 

 

 

 

…zastihli jsme 

skvělé počasí… 

 

 

...čtvrté 

družstvo lyžařů... 

 

 

 

 

...naše 

sjezdovka… 
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...hlavní soutěží 

byl slalom… 

 

 

 

 

...když jsme 

neměli co 

dělat… 

 

 

...hlasy na miss a 

mistra.. . 

 

...probíhaly zde 

různé soutěže, 

např. šachy… 
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...ping-pong dívky… 

 

 

 

...ping-pong 

kluci… 

 

 

 

...vyhlášení 

slalomu dívky... 

 

 

...vyhlášení 

slalomu kluci… 
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...piškvorky… 

 

 

 

 

...nominace 

na miss a 

mistra… 

 

 

...museli prokázat 

své dovednosti… 

 

 

...pan učitel 

Švanda získal 

přezdívku „DJ 

na lyžích“… 
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...miss a mistr 

Bzové 2017… 

 

 

 

...vyhlášení 

nejlepších masek… 

 

 

...pan učitel Novák 

s přezdívkou „Černý 

blesk“… 

 

...pan ředitel a pan 

autobusák Nekula 

jako „Červený drak 

a Full black“… 
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...a paní učitelka Veselá si 

vysloužila titul 

„Nejhodnější člověk na 

světě“… 

 

...náš oblíbený „Blue efect“… 

 

 

 

...něco ze 

sjezdovky… 
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...flákači … 

 

 

 

 

 

...a lyžaři se vrací k maminkám. 

Amča© a Elča 
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Zajímalo Vás někdy, která je nejoblíbenější 

sociální síť na naší škole?  

Udělali jsme pro Vás menší sociální experiment a 

vyzpovídali jsme pro Vás pár lidí. 

Pojďte se podívat, jak to dopadlo.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niky, Barů♫, Luci™ a Amča© 

Sociální sítě 

Facebook Instagram Snapchat Twitter
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Stejně jako v podzimním čísle tu máme pranostiky. 

Tentokrát zaměřené na zimu. 

 Čím chladnější zima, tím teplejší léto. 

 Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude. 

 Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva 

poroste. 

 Je-li po 3. lednu počasí krásné, přijdou na jaře 

bouře časné. 

 Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně 

zelí. 

 Není-li v zimě sněhu, nebude v létě hub. 

 První sníh dlouho nepoleží. 

 Rampouchy na stříšce, hojnost mléka v dížce. 

 Zima měkká, doktor čeká. 

 Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi 

ještě třese. 

 V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 

 Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

 Suchý leden, mokrý červen. 

 Když 10. ledna slunce svítí, bude žita i vína 

hojnost míti. 

Kuba 
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I tomto čísle jsme si pro Vás připravili zajímavosti. 

Tentokrát zaměřené na vodu. 

Voda a člověk: 

 Člověk bez vody vydrží pouze tři dny. 

 Starověcí Římané měli lepší kvalitu vody než 

polovina dnešní světové populace. 

 Spotřeba pitné vody na jednoho obyvatele 

západní Evropy je přibližně 129 litrů. V 

suchých zemích Afriky si obyvatelé vystačí asi 

s 20 litry na den, zatímco v USA spotřebuje 

jeden obyvatel 295 litrů pitné vody denně. 

 Při pětiminutovém sprchování spotřebujeme 

stejné množství vody jako obyvatel slumu v 

rozvojové zemi za celý den. 

Voda jako přírodní látka: 

 Zatímco studená voda z kohoutku je pitná, 

teplá nikoli a měla by být využívána jako voda 

užitková. 

 Horká voda zmrzne rychleji než voda studená. 
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Voda v přírodě: 

 Antarktida (na jihu) je stále zmrzlý světadíl. 

Zatímco Arktida (na severu) je vlastně jen 

plujícím ledovcem, jenž se postupem času 

zmenšuje. 

 Nejhlubším místem oceánu je Mariánský 

příkop, který se nachází u souostroví Mariany, 

v blízkosti východního pobřeží Filipín. Jeho 

hloubka je 10,994 km. 

 

Kuba 
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Do dnešního vydání jsem si pro Vás připravila 

nejrůznější zajímavosti o Vašich oblíbených filmech, 

aneb Co možná ještě nevíte o filmu: 
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – ČÁST 2 

 Podle spisovatelky J. K. Rowling se bitva o Bradavice 

odehrála 2. května roku 1998. 

 Právě poslední díl se stal prvním z celé série, který 

dokázal vydělat v celosvětových tržbách z kin více jak 

miliardu dolarů. K tomu měly blízko všechny 

potterovky (nejvíce hned první film), ale povedlo se to 

až tomuto jako devátému filmu v historii. 

 Ve scéně v Komnatě nejvyšší potřeby je možné 

zahlédnout koně, na kterém Ron (Rupert Grint) jezdil 

po šachovnici, zrcadlo z Erisedu z prvního dílu 

filmové série a cornwallští rarachové z druhého 

filmu. 

PÁN PRSTENŮ: SPOLEČENSTVO PRSTENU 

 Natáčení oslavy 111. narozenin Bilba (Martin 

Freeman) trvalo devět hodin. 
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 Orlando Bloom (Legolas) strávil dva měsíce tím, že se 

učil jak zacházet s lukem. 

 Na zmenšení herců hrajících hobity nebyly použity 

žádné animační triky. Byla využita perspektiva, kdy 

hobiti byli dál od kamery než ostatní herci. 

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 

 Harley Quinn (Margot Robbie) nosí tričko s nápisem 

„Daddy's Lil Monster“, tedy „Tatínkova malá 

příšerka“, a také bundu s nápisem „Property of 

Joker“ neboli „Jokerův majetek“. 

 Jared Leto (Joker) při hledání toho nejděsivějšího 

smíchu provedl jakýsi sociální experiment. Během 

natáčení v Torontu a New Yorku při svých 

procházkách městem zkoušel různé druhy smíchu 

na náhodné kolemjdoucí. Zkoušel najít druh smíchu, 

který by se lidem dostal pod kůži. 

 Je to první film podle superhrdinského komiksu, ve 

kterém jsou hlavními postavami superpadouši. 

PIRÁTI Z KARIBIKU: PROKLETÍ ČERNÉ PERLY 

 Zbraň s jedním nábojem, jejímž vlastníkem je 

kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp), se jmenuje 

English Flintlock Pistol 50 caliber.  

 Původně měl k filmu skládat hudbu Hans Zimmer. 

Ten si však myslel, že snímek nebude úspěšný, a 

proto odmítl. K dalším pokračováním již hudbu 

komponoval.  
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 Po souboji s meči mezi Jackem a Willem je na Willově 

obličeji prášková čokoláda. 

TEMNÝ RYTÍŘ 

 Ve scéně na policejním oddělení, když policista 

vytahuje ostré předměty a nože z Jokerovy (Heath 

Ledger) vesty, je možné si všimnout, že jako poslední 

vytáhne škrabku na brambory. 

 Způsob, jakým si Joker (Heath Ledger) stále olizoval 

rty, vzešel pouze a jenom ze zlozvyku Heatha 

Ledgera. 

 Film byl doručen do některých kin pod názvem 

„Oliver's Army“. 

NEDOTKNUTELNÍ 

 Pro úspěch filmu obdrželi tvůrci v prosinci 2011 

pozvání na večeři do Elysejského paláce od 

tehdejšího francouzského prezidenta Nicolase 

Sarkozyho. 

 Omar Sy změnil historii, když mu jeho výkon jako 

prvnímu herci černé pleti vynesl Césara pro 

nejlepšího herce. Cenou byl ověnčen 24. února roku 

2012 na 37. slavnostním ceremoniálu. 

 Ve filmu jezdí ve skutečnosti dva vozy Maserati 

Quattroporte. Prvním je nejnovější model 

Quattroporte GTS S se 441 koni po faceliftu, druhým 

pak model Quattroporte před faceliftem se 400 koni, 

používaný pouze pro honičky. Nejpatrnějšími rozdíly 
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jsou odlišná koncová světla, zkosené svislé pruhy u 

novějšího modelu a jiné koncovky výfuku, které má 

nový model dva, větší a oválné, zatímco starší čtyři, 

kulaté. 

TITANIC 

 Honorář Leonarda DiCapria za roli Jacka byl 2,5 

miliónu dolarů a Kate Winslet za roli Rose 2 milióny 

dolarů. 

 Produkce filmu vyšla na víc než stavba skutečné lodi 

Titanic. 

 Režisér James Cameron byl jedním z posledních, 

kteří mohli vrak Titanicu spatřit, dnes je již potopená 

loď pod ochranou UNESCA.  

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 

 Jméno mloka Scamandera lze spatřit i na Harryho 

mapě Bradavic ve filmu Harry Potter a vězeň 

z Azkabanu. 

 O roli Modesty (Faith Wood-Blagrové), hlavní dívčí 

postavy filmu, se ucházelo na dvacet tisíc britských 

školaček. 

  V rukou Gravese (Colin Farrell) se několikrát během 

filmu objeví přívěšek s motivem viteálů naznačující 

jeho pravou identitu. 
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POČÁTEK 

 Při natáčení filmu byla použita velmi jemná optika, 

aby se docílilo „snového“ vizuálu. 

 Kvůli své roli musel Leonardo DiCaprio držet přísnou 

dietu, protože podle scénáře měl mít dokonalou 

kondici. 

 750 tisíc litrů vody bylo potřebných na scénu, ve 

které se voda postupně ze stran přibližuje ke 

Cobbovi. 

SKYFALL 

 V čínské verzi filmu byla odstraněna scéna, ve které 

Bond (Daniel Craig) zabije čínského strážce. 

 Název filmu se objeví až ve 14. minutě. 

 Úvodní honička na motorkách se odehrává na 

stejných střechách jako ve filmu 96 hodin: Odplata 

(2012), který měl premiéru ve stejný měsíc. 

ANDĚL PÁNĚ 2  

 Vicu Kerekes (Magdaléna) kvůli jejímu výraznému 

slovenskému akcentu nadabovala Hana Kusnjerová.  

 Čert Uriáš (Jiří Dvořák) si u nebeské brány čte knihu 

„Kladivo na čarodějnice“. 

 Anděl Páně 2 se stal divácky nejúspěšnějším českým 

filmem pro rok 2016. 

Zdroje: ČSFD a její uživatelé 

Luci™ 
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V dnešní době je pro nás hudba každodenní 

záležitostí. Hudbu posloucháme, když jsme šťastní, 

smutní, natěšení, zklamaní či nedočkaví.  

Tentokrát jsem zvolila žebříček top songů podle 

YOURADIA.  

Příjemný poslech.  

 

Rag'n'Bone Man – Human 

Starley – Call On Me – Ryan Riback Remix 

Ed Sheeran – Shape of You 

Taylor Swift ft. Zayn – I Don’t wanna live forever 

Sigala x Digital Farm Animals – Only One 

Alan Walker – Alone 

Calvin Harris – My Way 

Frans – If I Were Sorry 

Junge Junge – Run Run Run ft. Kyle Pearce 

Zara Larsson – I Would Like 

Bastille – Blame  
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The Americanos – In My Foreign ft. Ty Dolla $ign, Lil 
Yachty, Nicky Jam & French Montana 

Jakub Ondra – Every Song 

Mike Perry – The Ocean ft. Shy Martin 

Ed Sheeran – Castle On The Hill 

David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis – Would I 
Lie To You 

Chinaski – Není nám do pláče 

Ofenbach – Be Mine 

LP – Lost On You 

Martin Solveig – Places ft. Ina Wroldsen 

Sean Paul – No Lie ft. Dua Lipa 

Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie 

Bebe Rexha – I Got You 

Kungs vs Cookin’ on 3 Burners – This Girl 

The Strumbellas – Spirits 

 

Luci™ 
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Zajímá Vás, jaké koncerty nás v tomto roce 

čekají? Můžu Vám prozradit, že se máte na co těšit. 

Česká republika přivítá Robbieho Williamse, skupinu 

Kiss či německé  Rammsteiny! 

V únoru vystoupí kapela Apocalyptica, která se 

proslavila spojením drsné metalové muziky a hudby 

vážné. Těšit se na ni můžete v Praze v aréně Fórum 

Karlín jedenáctého a dvanáctého února a ve Zlíně 

v Kongresovém centru devatenáctého února. 

Legendární britský bluesman John Mayall se 

opět předvede v pražském divadle Archa, kde vystoupí 

druhého března. 

Dvacátého prvního března se můžeme těšit na 

zpěvačku a kytaristku Amy MacDonaldovou, která 

navštíví pražský Lucerna Music Bar. Devětadvacetiletá 

hudebnice vydala dosud tři alba a celosvětově prodala 

přes pět milionů desek. 

V brněnském Sonocentru nám dvacátého pátého 

března zazpívá americká zpěvačka a herečka Macy 

Grayová, která je oblíbená pro svůj osobitý a originální 

hlas.  

Co nás čeká v květnu? Dvacátého května nás na 

brněnském výstavišti svým výkonem jistě dostane do 

varu legendární skupina Kiss.  

Dva dny po jejím vystoupení nás opět v areálu 

výstaviště čeká neobyčejný zážitek s britskou skupinou 
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Deep Purple. Neříkejte, že píseň Smoke on the water 

jste nikdy neslyšeli. Melodie této písně byla použita i 

v sitcomu Comeback. A kdy a kde tedy Deep Purple 

vystoupí? Dvacátého druhého května v pražské O2 

aréně.  

„Du hast.“ Neříká ti to něco? Tak na takové pecky 

německé skupiny Rammstein se připrav dvacátého 

osmého a dvacátého devátého května. Koncerty se 

konají na fotbalovém stadionu v Edenu. Jistě půjde o 

nezapomenutelný zážitek.  

A z května se přesuňme k červnu. Desátého 

června vystoupí kapela The Beach Boys v čele s 

frontmanem Mikem Lovem. Do Česka se vrací po 

padesáti letech. Tak je pojďme do pražského 

Kongresového centra pořádně přivítat. 

Americká kapela Guns N’Roses se objeví čtvrtého 

července na letišti v pražských Letňanech. Skvělý 

nápad, jak pořádně rozjet prázdniny.  

V Plzni v Home Monitoring Aréně si zahraje 

texaská skupina ZZ Top proslulá energickou, říznou 

hudbou a úctyhodnými vousy. Představí se nám 

devatenáctého července.  

A náš článek zakončíme devatenáctým srpnem, 

kdy nás čeká skvělý koncert Robbieho Williamse. 

Robbie to roztočí na letišti v pražských Letňanech.  

 

Těšíte se?  

 

Luci™ 
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Ano, už jsou tu po roce zase moderní technologie! 

Určitě už tu nemusím ani psát, že v dnešní době 

se o tuto věc zajímá asi každý a také se v ní všichni 

předháníme, kdo co má lepší.  

V již uplynulém roce nám výrobci světových 

značek nabídli mnoho nových modelů všech cenových 

kategorii.  

Co takhle se za nimi ohlédnout a ukázat si pár 

hitů VS shitů?  

Nejprve bych asi začala totálním propadákem. 

Bohužel je to Alcatel One Touch Fire E.  

Přístroj jako kus hardwaru není špatný, jenže použitý 

operační systém Firefox OS je jak ze zlého snu. 

Praktická použitelnost systému je téměř nulová, chybí 

aplikace, systém je pomalý, zmatený, nepřehledný. 

Prostě ne, tudy cesta nevede. 

Cena tohoto telefonu je vcelku podle mého názoru 

na tyto paradoxy přehnaná – činí totiž 3 500Kč. 

 

A co si teď trochu zlepšit náladu a mrknout se na 

nejlépe hodnocený telefon za rok 2016?  

Milovníci značky Samsung museli rok 2016 

opravdu milovat.  

Podle žebříčků nejlepších telefonů vyšel jako 

nejlepší telefon za tento rok Samsung GALAXY S7. 
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(Pokud by to někoho zajímalo, a já si myslím, že asi 

ano, tak slavný iPhone 7 se umístil na druhém místě.) 

A proč zrovna Samsung GALAXY S7?  

Tento telefon má v sobě nejlepší současný 

fotoaparát. Je to nejlepší a zároveň nejvýkonnější 

telefon s androidem, nabízí nejkrásnější displej na trhu 

LTE a mnoho dalšího. Tento telefon, má prostě 

všechno, na co si jen vzpomenete včetně bezdrátového 

nabíjení. 

 

Barů♫ 
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Vybírala pro Vás Luci™ 
 

Design není to, jak věci vypadají. 

Design je to, jak fungují. 
Steve Jobs 

 
Pamatujte, že o člověku zjistíte více tím, když budete 

poslouchat, co říká, než když budete naslouchat tomu, co 
o něm říkají jiní. 

Audrey Hepburn 

 
Nedokonalost je krása, šílenství je genialita, a je lepší být 

dokonale směšný než absolutně nudný. 

Marilyn Monroe 

 

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, 

který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš. 

Albert Einstein 

 

Moudrý je ten, kdo mluví pravdu. 
William Shakespeare 

 

Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu 
ostatnímu, co mu k smíchu připadá. 

 Jan Werich  
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Český jazyk (sloh): 

Žákyně do slohové práce napsala: Harry Potter 

používá neviditelný štít. 

 

V dějepise: První americký prezident byl T. G. 

Masaryk. 

 

Paní učitelka stojí u okna a říká svým žákům: 

„Děti, pojďte se podívat na srnečky.“  

„Ale to jsou lyžaři.“ 

 

V dějepise: Jak se jmenuje slavná hra J. K. Tyla?  

Odpověď zní: Strakonický bubák. 

 

Dotaz v občanské výchově:  

„Pane učiteli, jedete také s deváťáky na hory?“ 

Odpověď: „Ne. Proč?“  

„Paní učitelka Veselá jede.“ 

„Ale ona je Veselá, a já jsem jenom Švanda.“ 

. 

Písemka z dějepisu v šestém ročníku: 

Židovské náboženství se jmenuje judismus. 

Židé měli jednoho boha a tím byl Hrabě. 

Luci™ 
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Otestuj se! 

Myslíš si, že znáš dobře slavné osoby? Tato soutěž 

Tě prověří.  

Připravili jsme pro Vás fotky celebrit (najdete je 

na nástěnce u sborovny) a Vaším úkolem bude poznat, 

kdo je na nich vyfocený. Když nebudete znát jméno 

osobnosti, napište např. film, v němž dotyčný hrál, a 

jméno postavy, kterou hrál apod. 

Papírek s odpověďmi vhoďte do schránky 

Jemňáčku vedle přírodopisu. Budeme rádi, když se 

zapojí nejen žáci, ale i učitelé.  

Uzávěrka odpovědí je 24. března 2017. 

        Niky 
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