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Milí čtenáři našeho školního časopisu,  

máme tu pro Vás již předposlední číslo tohoto školního 
roku. To to letí, co? Poslední týdny jsou obvykle ve znamení 
nekonečného opravování známek, a proto se Vám tímto jarním 
vydáním pokusíme pobyt ve škole zpříjemnit. 

Představíme Vám novou redaktorku, nebudou chybět 
pravidelné rubriky – exkurze, rozhovory, osobnosti, kde jsme pro 
Vás vyzpovídali Martina Trnavského a od Valči Cébe se dozvíte, co 
vyžaduje příprava na krajské kolo v dějepisné olympiádě, něco 
z naší tvorby, informace z různých školních aktivit, vtipy a na závěr 
jsme pro Vás přichystali tipovací soutěž. 

Těšili jste se na naši novou rubriku Back in time? I tentokrát 
nebude chybět, podíváme se zpět do období lyžáků. 

  A aby tu bylo opět něco pro kluky, připravili jsme pro ně 
článek s názvem TOP AUTA, kde se dozvíte, která auta doporučují 
fotbalisté, nebo která naopak patří mezi největší propadáky.  

Doufáme, že si toto číslo užijete alespoň tak, jako ta 
předchozí, a proto už se pusťte do čtení! 

     Niki
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V redakční radě Jemňáčku je nás o jednoho víc. 

 
Co nám o sobě prozradila? 
 
 Je mi 15 let. 

 
 Co se týče oblíbených 

věcí (barvy, jídla, sportu 
či zvířete…), tak to 
nemám vybráno. Jsem 
totiž ten typ člověka, 
který nemá žádné 
nejoblíbenější věci, 
nerada věci soudím a 
říkám, co mám radši. 

  
 Mým největším 

koníčkem je kreslení. 
Poté mezi mé zájmy 
patří hraní volejbalu, 
chození s kamarády ven, jelikož nejsem ten typ, 
který je závislý na moderních technologiích. 

V Jemňáčku se budu kromě psaní podílet na tvorbě 
grafiky. 

∞Alča∞ 
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Dne 2. 3. 2017 se žáci ze školního parlamentu 
vydali do mateřské školy ke Koťátkům pobavit děti.  

Karneval začal v 8 hodin a na začátek jsme se 
společně trochu seznámili prostřednictvím hry jménem 
„Koště“. Když jsme tak trochu znali jména dětí, zahráli 
jsme si na tichou poštu. Všem se dařilo každé slovo 
uhodnout správně.  

Po svačince, která nesměla chybět a dostali jsme 
ji i my, jsme pokračovali. Po dobré zakysané smetaně 
jsme si zazávodili s dětmi, hráli jsme totiž hru se lžící a 
míčkem. Dětem nesměl míček spadnout ze lžíce a 
účelem této hry bylo si nejen trochu zasportovat, ale 
zjistit i sílu svojí trpělivosti. Dětem šla velice dobře i hra 
„Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum“. Zjistili jsme 
totiž, že hru hrají obvykle i s paními učitelkami. 
Dopolední zápolení jsme zakončili namotáváním 
bonbónů. Jak jinak, děti zvládaly i tuto hru. Za 
odměnu dostaly sladké melouny (samozřejmě 
bonbóny).  
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Poté následovala už jen diskotéka, samozřejmě i 
se zábavou. Po jejím skončení už jen zbývalo rozdat 
všem diplomy a pár sladkostí za krásné masky. Poté 
jsme se se všemi rozloučili, převlékli a v půl dvanácté 

došli zpět do školy. 

S dětmi jsme si to náramně 
užili a doufáme, že i ony s námi.  

Pavel Kincl, 8. B 
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V pondělí 6. března 2017 naše škola otevřela 
dveře veřejnosti. Návštěvníci, kteří k nám zavítali, 
mohli dopoledne nahlédnout do vyučování nebo si 
odpoledne užít a projít dílny a stanoviště, které si pro 
ně nachystali naši učitelé a jejich asistenti žáci. O 
zábavu nebyla nouze a velké přípravy a plánování se 
jistě vyplatilo. My z redakční rady Jemňáčku jsme při 
této velké události samozřejmě nemohli chybět a 
vyzpovídali jsme pro Vás některé návštěvníky, 
pomocníky či učitele. Zjistíte, co se na naší škole 
změnilo za posledních 23 let nebo co dělá takový 
průvodce ve chvilce volného času.  

Pojďme si připomenout velkou událost, která se 
koná jednou za dva roky. 

Rozhovory s návštěvníky školy: 

1. Co se Vám na naší škole líbí nejvíce? 
2. Které dílny Vás zaujaly a co jste si v nich zkusili? 
3. Chodili jste sem do školy? Pokud ano, co se tu 

změnilo? 
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Návštěvník č. 1 

1. Líbí se mi zrekonstruované prostory a barevnost 
školy. 

2. Zaujaly mě všechny, které jsme navštívili, a 
všechno bylo moc pěkně připravené a líbilo se 
nám všechno, co jsme si zkusili. Třeba fyzika. 

3. Chodila jsem sem na školu a změnila se celá 
atmosféra školy. 

Návštěvník č. 2 

1. Tak jelikož jsem byl jen tady dole, tak tělocvičny. 
Líbí se mi ta jejich rekonstrukce. 

2. Nebyl jsem všude, zkusil jsem si akorát věci tady 
v tělocvičně. 

3. Chodil jsem sem a za těch 23 let se to tady 
změnilo hodně. Změnila se lyžárna a přibylo 
hodně těch interaktivních věcí. 

Pan Karpíšek 

1. Všechno. 
2. My jsme nezkoušeli nic, ale koukali jsme se na 

pokusy. 
3. Všechno se změnilo. Akorát dveře a základové zdi 

zůstaly. 

Návštěvník č. 3 

1. To, že se paní učitelky individuálně věnují dětem. 
2. Jsme teprve v první, ale líbí se mi tělocvična. 
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3. Ne, nechodila. Ale moje děti ano. Je to tu moc 
pěkný. 

Návštěvník č. 4 

1. Tělocvična, venkovní ratan. 
2. Hudebna a chemie. 
3. Ne, nechodila. 

Práce v dílnách aneb co nám řekli učitelé a 
asistenti 

DŘEVODÍLNA: 

František Kuchař: V této dílně ukazujeme lidem 
různé druhy materiálů. Je to tu pěkný. Návštěvníci 
si mohou zkusit zatlouct hřebíky. 

Filip Melzer: Uklízeli jsme kovodílnu a teď spravuju 
kladívko a moc se mi tu líbí. 

Pan učitel Švanda: V této dílně máme tři aktivity, a 
to poznávání kovů, plastů a dřev. Také tu máme 
soutěž v zatloukání hřebíků a vypalování do dřeva. 
Mám dva asistenty, kteří ve volném čase opravují 
nářadí. Moc se mi tu líbí. 

DÍLNA PŘÍRODOPISU: 

Pan učitel Petrák: Mám tady sbírku vypelichaných 
ptáčků. Máme tu dvě soutěže. Rodiče s dětmi se učí 
poznávat ptáčky a kameny. A také si tu návštěvníci 
mohou zkusit změřit sílu. Musím pochválit moje 
pomocníky. Jsou skvělí. 
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VYKONÁVAČI DALŠÍCH FUNKCÍ: 

Paní učitelka Strebeľová – uvaděčská služba: My 
tady tvoříme uvaděčskou službu, aby lidé věděli, co 
si mohou zkusit. Také nabízíme průvodce. Dáváme 
návštěvníkům listy, vysvědčení a něco na přečtení o 
historii školy. 

Alena Kuchařová – průvodce: Obsluhuju hosty. 
Právě jsem opustila tělocvičnu a hledám Kiku, která 
mi zdrhla. Mám tu krásný výhled na kluky 
v tělocvičně.“  
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Niky     

   Luci™    

       Barů♫ 
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Šestého března jsme se vydali mezi dinosaury do 
Technického muzea v Brně.  

Z každé třídy byli vybráni dva nejlepší žáci a výlet 
do muzea dostali za odměnu (kromě 8. B, kde jich bylo 
vybráno pět). Dohlíželi na nás paní učitelka Šreibrová 
a pan učitel Švanda.  

Program, který na nás v muzeu čekal, se 
jmenoval Dinosauři na řetězu. Pan průvodce nás 
provázel po dinosauří expozici, při které nás 
ohromovaly pohyblivé modely dinosaurů. Zhlédli jsme 
i 3D minifilm a zavítali do stálé expozice muzea a do 
herny.  

Zbylý čas jsme využili na prohlídku Špilberku, 
kde jsme se pokochali výhledem na celé Brno.  

Program jsme si užili. Podívejte se na pár fotek, 
které jsme během výletu pořídili.  

Luci™ a Niky 



12 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

Dne 7. 4. 2017 se žáci osmých ročníků vydali na 
exkurzi do Prahy. Navštívili Pražský hrad (i s výměnou 
stráží), prošli Zlatou uličkou a také se zašli podívat do 
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Než se dostaneme k samotnému výšlapu po Praze 
je nutno podotknout, že i přes hromadu zážitků na 
procházce Prahou se velké dávce legrace v autobusu 
nevyrovnala!  

A kdyby Vás zajímal nejlepší zážitek, tak se 
všichni shodli na jednom: Chlápek v trenkách a 
nátělníku na Karlově mostě! 

Celkový dojem z exkurze byl, a doufám, že stále 
je, pozitivní! Všichni jsme si ji i přes nepříznivé počasí 
velmi užili a dozvěděli se zas nějaký ten kousek historie 
z českých dějin.  

       Barů♫ 
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…Národní divadlo… 

…Katedrála sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha… 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Dne 5. dubna 2017 se zájemci o kulturní 
vystoupení vydali do znojemského divadla na 
přestavení s názvem poslední trik Georgese Meliése. 

Toto přestavení se odehrávalo bez jediného slova, 
a nikdo z nás zprvu nechápal, o co se zde jedná.  

Ale pak jsme celý děj 
nějakým způsobem 
pochopili z toho, co 
tam jednotliví herci 
předváděli.  

Nejvíce nás ovšem 
uchvátilo, kolik 
kouzelnických triků 
se zde ukázalo. Na některé jsme se jen koukali 
s otevřenou pusou a říkali si: Jak?  

Jedinou chybou tohoto představení bylo možná to, že 
scénáristé nás moc 

neuvedli do děje a my 
nevěděli, co se na 
jevišti ze začátku 

odehrávalo. 

Barů♫ 
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V rubrice Osobnosti jsme dnes vyzpovídali 

Martina Trnavského a Valerii Cébe. 

Martinovi je 15 let a chodí do 9. B. Vyniká v mnoha 
sportech, ale jeho absolutní jedničkou je fotbal. 

Pojďme se podívat, co nám prozradil nejen o svém 
velkém koníčku. 

 

1. Co všechno děláš za sporty? 
Hlavně fotbal. Dále basketbal, florbal, plavání, 
házenou. 

2. Jaký je tvůj největší sportovní úspěch? 
Čtvrté místo na mistrovství Evropy ve fotbale s FŠ 
Třebíč. 

3. Jaká je tvá motivace a máš nějaký vzor? 
Motivace je taková, že chci v tom, co dělám, být 
nejlepší a neustále se zlepšovat ve fotbale. Mým 
vzorem je Marcelo Vieira (fotbalista Real Madrid, 
mého nejoblíbenějšího klubu). 

4. Co tě ke sportu přivedlo? 
Pohyb a dosažení těch největších cílů. 

5. Co plánuješ se sportem po základce? 
Budu se mu věnovat, co nejvíc to půjde. 
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6. Jaké jsou tvé další zájmy? 

No, vlastně žádné, každou volnou chvilku se 
snažím využít ke zlepšování v tom, co mám 
nejradši, a to je sport. 

7. Kde se vidíš za deset let? 
Tak nejradši bych se viděl v nějakém dobrém 
fotbalovém klubu.  

8. Řekneš nám něco? 
Když už nemůžeš, zaber a dej do toho ještě víc. 
 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
sportovních úspěchů. 

     Luci™ 
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Valča díky 2. místu v okresním kole dějepisné 
olympiády postoupila do krajského kola, proto jsme se 

rozhodli ji vyzpovídat. 
Pojďte se mrknout, jaké přípravy olympiáda obnáší a 

jak probíhá. 
 

1. Byla jsi druhá na okrese, povíš nám o tom něco? 

Takže, přijeli jsme do Třebíče autobusem, málem 
nám ujelo MHD. Přišli jsme mezi posledními a zapsali 
mi špatně příjmení. Mohli jsme psát hodinu a půl, 
ale měli jsme jen hodinu, jinak by nám ujel autobus. 
Žádný program tam nebyl, na nic jsme nečekali. 
Prostě jsme si to napsali a jeli zpátky. 

2. Co všechno obnáší příprava na krajské kolo? 

Tak určitě přečíst knížky, projet si net. Měli jsme 
doporučené studijní  materiály – tři knihy, ještě k 
tomu byl kurz na netu, tam byly prezentace, ze 
kterých jsem si dělala výpisky. A samozřejmě 
psychická příprava, ale já ji moc nepotřebovala, byla 
jsem v klidu. 

3. Řekneš nám něco o krajském kole? Kde probíhalo, 
co všechno jsi absolvovala? 
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Jeli jsme do Pelhřimova. Nejprve do Třebíče autem 
paní učitelky Kadlecové a z Třebíče jsme jeli s DDM 
do Pelhřimova ještě s jedním klukem, který vyhrál 
okres. Potom, co jsme přijeli do Pelhřimova, jsme 
přišli do místnosti, kde se psala olympiáda. Tam nám 
stručně řekli program. Hodinu a půl jsme psali a pak 
jsme šli na oběd do školní jídelny. Zrovna byla 
svíčková. Po obědě jsme všichni navštívili 
Pelhřimovskou kroniku, bylo to docela nudný, ale 
stěžovat si nemůžu. Po hodině jsme se vrátili zase 
zpátky do školy, kde nám předali účastnické listy a 
prvním třem diplomy. Skončila jsem osmnáctá, ale 
byla jsem o 5 bodů před Adamem, který vyhrál okres. 

4. Baví tě nejvíc dějepis jako předmět ve škole? 

No, dějepis mám ráda, ale můj nejoblíbenější 
předmět to rozhodně není. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů 
v dalších soutěžích. 

                  
 

Luci™ a Niky 
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Žáci osmých ročníků se v hodině anglické 

konverzace pokusili na základě ukázek v magazínu 
Gate vytvořit valentýnské básničky. Posuďte sami, jak 
se jim to povedlo, a pobavte se u českého překladu.  
 
Baker Marry    Pekařka Marry 
 
I know a girl,  Znám dívku,  
her name is Marry, její jméno je Marry, 
she’s the one  ona je jediná, 
that I wanna marry. kterou si chci vzít. 
She’s got beautiful blue eyes,  Má krásné modré 

oči.   
She’s the dream of all guys.  Je snem všech lidí. 
Roses are red,    Růže jsou červené, 
violets are blue.    fialky jsou modré. 
I want to eat Bread,   Chci jíst chleba. 
Marry I choose you. Marry, já vybírám si 

tebe. 
 
She bakes me rolls every day,  Peče mi rohlíky 

každý den, 
and I scream youpy yay! já ječím: Jupí, jej! 
She bakes me bread every week, Peče mi chleba 

každý týden, 
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she likes me, cause I’m a geek. má mě ráda, protože 
jsem člověk 
s neobvyklou 
znalostí v určitém  
oboru (pouťový 
kejklíř). 
 

I love her rolls and bread,  Miluju její rohlíky a 
chleba, 

when I don’t have them když je nemám, 
I’m mad. jsem zuřící.  
She can also cook Pizza.  Také peče pizzu. 
We were on trip in Ibiza. Byli jsme na výletě 

na Ibize. 
 

Krupil A., Štroblová V. a Bartošová L. 
 

Roses are red   Růže jsou červené 
 
Roses are red,    Růže jsou červené, 
Violets are blue,   fialky jsou modré. 
You are my whole world, Ty jsi můj celý svět. 
And I love you.   A já tě miluju. 
 
You’re so cute,   Ty jsi tak roztomilá, 
in our love is truth  v naší lásce je pravda. 
You’re my sacred secret, Ty jsi moje nedotknutelné 

tajemství, 
and my reason for heart  A můj důvod, 
beating.  pro který bije moje srdce. 
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When we walk around the Když se procházíme kolem 
city, města,  
every faces look at ours, každý obličej na nás 

kouká. 
This obsession is pretty, Tohle nutkání je krásné, 
Because my soul is related protože moje duše je celá 
To yours.  pro tebe. 
 

Fuchsová N., Cébe V. a Švambergová B. 
 

Andy is better than   Andy je lepší než 
Hamburger hamburger 
 
Love is sweet like candy,  Láska je sladká jako 

bonbón, 
my only love is Andy. moje jediná láska je 

Andy. 
He gave teddy bear to me,  Dal mi plyšového 

medvídka, 
he’s my love and lovely key. je můj milenec a klíč 

lásky. 
He uses his brain.   On používá mozek. 
He drives his new train. On řídí jeho nový 

vlak. 
He has got brown curly hair, On má hnědé 

kudrnaté vlasy, 
but he isn’t as big as a bear. ale on není velký 

jako medvěd. 
This boy is very cute,  Tento kluk je velice 

roztomilý, 
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he plays to me a flute.   hraje mi na flétnu. 
We play Pokemon GO every day. My hrajeme 

Pokémon GO každý 
den. 

Oh yeah! We’re so good in it,  Ou jé! Jsme v tom 
hey! tak dobrý, hej! 
Andy likes Finnish food.  Andy má rád finské 

jídlo. 
We go everywhere on foot.  My všude chodíme 

pěšky, 
Cause we haven’t got a car,  Protože nemáme 

auto, 
we visit non-stop bar.  navštěvujeme non-

stop bar. 
 

Svobodová L. a Satrapová N. 
 

Miley      Miley 
 
Today is a special day   Dnes je speciální 

den 
and I love your pretty name.  a já miluju tvé 

krásné jméno. 
Miley,you are my ornament, Miley, jsi moje 

ozdoba, 
nobody hasn´t got a bad  nikdo nemá špatné 
comment. poznámky. 
You are my princess,   Jsi moje princezna, 
you are my success.   jsi moje štěstí. 
You are my smiley,   Jsi můj chechták, 
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You are my all, Miley.   jsi moje všechno, 
Miley.  

I would sell for anything,  Za nic bych tě 
neprodal,  

you are my everything.  jsi moje všechno. 
You are as sweet as honey,  Jsi sladká jak med, 
I would not sell for money.  neprodal bych tě za 

peníze. 
 
You are my all,    Jsi moje všechno, 
my love is tall.    moje láska je velká. 
Miley, you are my bee,  Miley, jsi moje včela, 
will you marry me?   vezmeš si mě? 
 

Pravdíková N., Brabcová L. a Seveldová A. 
 

Přepsaly a přeložily Niky a Luci™ 

 
 

. 
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Dne 31. 3. 2017 se uskutečnilo krajské kolo 
v basketbale v Jihlavě, kam postoupili i naši chlapci po 
vítězství v okresním kole v Okříškách.  

Vyjeli jsme autobusem v 5:50 hod. z Jemnice do 
Jihlavy. Po příjezdu jsme hned zamířili do tělocvičny, 
kde se konal turnaj. Převlékli jsme se do dresů a hurá 
na hřiště. První zápas pro nás nedopadl moc dobře. 
V průběhu dalšího utkání jsme se trochu vylepšili a 
v posledním jsme dokonce i chvilku vedli. Bohužel jsme 
ale nevyhráli ani jeden zápas, a tak jsme skončili na 
konci tabulky na 5. místě. Sice jsme neobsadili čelní 
místo, ale bereme to jako zkušenost do další hry. 

Naši školu na turnaji reprezentovali: Filip Zelený, 
Martin Trnavský, Lukáš Dvořák, David Pikola, Pavel 
Kincl, František Kuchař, Jakub Novák, Tomáš Novák, 
Mirek Kakur, Daniel Tesař. 

 
Pavel Kincl, 8. B 
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Tentokrát si zacestujeme v čase a přeneseme se do 
období lyžáků mezi roky 2004 – 2017. Pojďme se 

podívat, co všechno se změnilo.  

2004  Niki a Luci™ 
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Porovnání: 

2004   

  

 2015 

 

 

 

 

 

 

2004 

 

2005 

Btw. Neděláme reklamu na 
Gambrinus. 
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Sluníčko začíná pomalu hřát. Mezi posledními zbytky 
sněhu vykukuje nová letošní zelená tráva a vystrkují 
hlavičku poslové jara – bledule, sněženky, krokusy a 
petrklíče. Všechno v přírodě se probouzí k životu – 
semínka klíčí, ptáčci vesele zpívají nebo se vrací z 

teplých krajin. 

 Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička. 
 Kukačka dříve nezakuká, dokud se nenažere 

zeleného ovsa. 
 Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. 
 Je-li z jara mnoho žluté trávy, bude mokrý 

rok, je-li mnoho bílé trávy, bude rok deštivý. 
 Jarní deště vody kalí. 
 Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory. 
 Na svatého Jiří vylézají hadi a štíry. 
 Slavík začíná zpívat, až když se může napít 

rosy z březového listu. 
 Spatří-li kdo zjara divoké husy při tahu, 

budou mít v tom domě tolik housat, kolik se 
napočítá divokých husí. 

 Špačkové přináší zprávu o jaru, vlaštovky 
jaro a teplé dny. 

Kuba 
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…tentokrát o psech 
 V České republice je oficiálně registrováno 

přibližně 2 200 000 psů, to znamená, že každý 
pátý obyvatel ČR vlastní nějakého hafana. 

 Zdravá fena se psem a štěňaty mohou 
vyprodukovat přes 66 000 psů za 6 let. 

 Potní žlázy psů se nachází pouze mezi polštářky 
jejich tlapek. 

 Stejně jako lidská mláďata se štěňata čivav rodí s 
neuzavřenou fontanelou (část hlavy), která se 
zaceluje až v průběhu dalších měsíců. 

 Plemeno norský lundehund má šest prstů a může 
uzavřít své uši. 

 Americký prezident Lyndon Johnson měl dva 
bígly jménem Ona a On. 

 Je mýtus, že psi jsou barvoslepí. Ve skutečnosti 
barvy vidí, ale v jiném spektru. Dalo by se to 
přirovnat k lidskému zraku v šeru. 

 Psi vidí lépe než lidé při snížených světelných 
podmínkách. Mají totiž v očích za sítnicí 
speciální  vrstvu odrážející světlo. 

 V dobách druhé světové války Rusové trénovali 
psy do sebevražedných misí – na záda jim 
připevňovali miny a následně je posílali pod tanky 
nepřátel. 
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 Psy je možné vytrénovat tak, aby vycítili 
epileptický záchvat. 

 Pouhých 15 lidí ročně umírá v Americe na 
následky kousnutí od psa. 

 Pes ve věku jednoho roku je fyzicky vyvinutý jako 
patnáctiletý člověk. 

 Zemí s nejvyšším počtem psů na světě jsou 
oficiálně Spojené státy americké, oficiální 
statistika hovoří o celkovém počtu kolem 70 – 80 
milionů… 

 …druhým státem v 
pořadí je Brazílie s 
cca 30 miliony psů. 

 Průměrný městský 
pes žije o 3 roky déle 
než pes na venkově. 

 87 % majitelů psů v 
Americe tvrdí, že 
jejich pes s nimi tráví 
večer u televize. 

 Psí tlama dokáže 
vyvinout tlak až 90 kg 
na oblast čtverečního 
palce… 

 …u  některých 
plemen je to až 200 
kg. 

 

Kuba 
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Dnes jsme si pro Vás připravili malý kvíz, který 
prověří Vaše inteligenční schopnosti. Zkuste si 

tipnout, k čemu dané předměty, popř. jejich části 
slouží. Správné odpovědí najdete na straně 66. 

Tak pojďte tipovat!   Niki 

2. Malý otvor ve 
víčku propisky 

1. Malá kapsička na riflích     

       5. Plastické  
3. Otvor ve víčku 4. Dírky     tečky či 

od plechovek   v teniskách     čárky na 
                  klávesách J a F 
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V mých 539 minutách jsem se výborně bavila, 
zasmála, zvážněla, popřemýšlela nebo si zaplakala. 

Vybrala jsem pro Vás filmy, které mají příběh, 
hloubku, skvělé herecké výkony a režii nebo Vás 

prostě pobaví. Tak doufám, že Vás nějaký film zaujme 
a že si ho užijete stejně jako já.  

 
SVÉ BRÁNY NÁM OTVÍRÁ PROKLETÝ OSTROV 

Ocitáme se v roce 1954.  
Federální vyšetřovatel Edward „Teddy“ Daniels je 

povolán na Prokletý ostrov, aby vyšetřil útěk šílené 
vražedkyně Rachel Solando z psychiatrické léčebny 
Ashecliffe, která se nachází na tomto ostrově. Když se 
Teddymu a jeho novému parťákovi Chuckovi otevřou 
brány léčebny Ashecliffe, začíná pro nás řešení 
neuvěřitelného a zdánlivě nemožného případu. Při 
vyslýchání pacientů, kteří Rachel znají, napíše jedna 
z vyslýchaných Teddymu vzkaz: „Run.“ (Uteč). Od této 
doby je pro nás ostrov ještě děsivější a začínáme sdílet 
strach společně s Teddym. Začíná bouře, začínají zlé 
časy…  

Při rozhovoru s Chuckem se Teddy svěřuje, že je 
válečný veterán, a také to, proč vlastně tento případ 
vzal. Chce najít vraha své manželky, který se má na 
ostrově nacházet. Jedná se o šíleného Laeddise. 
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Teddy začíná mít každou noc halucinace, noční 
můry z války a přidají se i migrény. Všechno a všichni 
naznačují, aby odjel, a to co nejrychleji. On však má 
jediný cíl, najít vraha své manželky. Mezi tím vším se 
Rachel najde. Postupem děsivého času, který náš 
vyšetřovatel na ostrově prožívá, začíná být přesvědčený 
o tom, že léčebné metody, které zdejší lékaři vedeni 
doktorem Johnem Cawleym aplikují na pacienty, 
nejsou zcela v souladu s Hippokratovou přísahou.  

Začíná boj s časem, boj o to, vymanit se 
z hrůzných halucinací a zážitků, a boj za to, vše odhalit 
a najít Laeddise.  

Film, který Vás ohromí svou atmosférou a 
příběhem. Konec filmu Vám vyrazí dech, dvakrát.  

NÁZEV:  Prokletý ostrov  

ŽÁNR:  drama, thriller, mysteriózní, (horor, noir) 

HVĚZDY FILMU:  L. DiCaprio, M. Ruffalo, Ben Kingsley  

REŽIE:  Martin Scorsese 

HODNOCENÍ ČSFD:  88 % 

KDO SI FILM UŽIJE:  starší druhostupňáci, učitelé 

 
JMENUJE SE ROBERT ZEMECKIS A NATOČIL 
NEJKRÁSNĚJŠÍ FILM VŠECH DOB 

Jméno Forrest Gump netřeba představovat. 
Tento slavný snímek získal šest Oscarů.  
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Film označován jako Tomova životní role a 
největší režisérské dílo Roberta Zemeckise Vás pohladí 
po duši. Prosťáček Forrest si z dětství odnesl několik 
ponaučení od své maminky a jedno osvědčené pravidlo: 
Když se dostaneš do problémů, utíkej.  

Forrest se ocitne v mnoha nejrůznějších životních 
situacích a rolích. Jako poslušný syn, hráč amerického 
fotbalu, jako absolvent univerzity, válečný hrdina, 
mistr hraní v ping-pongu, kapitán lodě, jako přítel a 
poté partner milované Jenny se nakonec stane i otcem.  

NÁZEV:  Forrest Gump 

ŽÁNR:  drama, komedie, romantický 

HVĚZDY FILMU:  herci:  T. Hanks, R. Wright, G. Sinise  

REŽIE:  Robert Zemeckis 

HODNOCENÍ ČSFD:  95 % 

KDO SI FILM UŽIJE:  starší prvostupňáci, 
druhostupňáci, učitelé 

 
JAKÉ BY TO ASI BYLO VIDĚT NĚKOMU DO HLAVY 

Pixar se v roce 2015 vytáhl. Vytvořil jeden ze 
svých nejlepších filmů. Nabízí nám pohled do hlavy, do 
hlavy Riley. Této mladé dívce vidíme do hlavy od doby, 
kdy byla malé miminko. Tehdy, když se jako miminko 
poprvé usmála, se u ní v hlavě v hlavním velitelství 
objevila Radost. A v době, kdy poprvé zaplakala, i 
Smutek. Postupem času, jak Riley roste, se do hlavního 
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velitelství přidají i Strach, Nechuť a Vztek. V Rileyně 
hlavě toho můžeme zpozorovat spoustu. Ostrovy 
přátelství, hokeje, rodiny… …klíčové vzpomínky, 
nejlepšího imaginárního přítele a spoustu dalších 
zajímavých věcí. Jak plyne příběh, Radost se Smutkem 
zažívají dobrodružnou jízdu, aby zachránili Rileynu 
osobnost a zabránili jejímu útěku z domova.  

Zvládnou všechny překážky a problémy, které při 
jejich bloudění hlavou nastanou?  

NÁZEV:  V hlavě 

ŽÁNR:  animovaný, dobrodružný, komedie, drama, 
rodinný 

HVĚZDY FILMU:  hlasy postav: D. Lane, A. Poehler, M. 
Kaling  

REŽIE: Pete Docter, Ronaldo Del Carmen 

HODNOCENÍ ČSFD:  81 % 

KDO SI FILM UŽIJE:  všichni  

 
NESPOUTANÝ TARANTINO, LOVCI LIDÍ A 
LEGENDÁRNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE 

Kultovní režisér Quentin Tarantino v roce 2012 
natočil jižanské drama z období před vypuknutím 
občanské války.  

Hlavním hrdinou je Django, otrok, který má šanci 
získat svobodu díky Dr. Schultzovi, jenž se živí jako 
lovec lidí. Schultz Djangovi nabídne protislužbu. On 
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mu pomůže najít bratry Brittlovi a on ho za to osvobodí. 
Django souhlasí a pomůže mu bratry najít a zabít. 
Schultz nabídne Djangovi, aby byl lovec lidí společně 
s ním. Django souhlasí a oba vyhledávají lidi a 
dostávají za to slušné peníze.  

Django Schultzovi přizná, že by chtěl najít svoji 
ženu, od které byl nedobrovolně odloučen. Djangova 
žena je jako otrok na plantáži jistého pana Calvina 
Candieho. Mocného, bohatého a zlého otrokáře. Django 
se Schultzem vymyslí lest, jak Djangovu ženu získat 
nazpět. Candie ale začne něco tušit. A bude velmi, 
velmi rozčílen.  

V Candielandu dojde ke krvavé přestřelce. Přežije 
někdo? 

NÁZEV:  Nespoutaný Django 

ŽÁNR:  western, drama, dobrodružný 

HVĚZDY FILMU:  J. Foxx, Ch. Waltz, L. DiCaprio  

REŽIE: Quentin Tarantino 

HODNOCENÍ ČSFD:  88 % 

KDO SI FILM UŽIJE:  starší druhostupňáci, učitelé 

 
Luci™ 
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Největší filmová událost roku je za námi! Pojďme se 
podívat, jak 89. ročník Oscarů probíhal a kdo si odnesl 
vysněné zlaté sošky. 

V Los Angeles proběhla znovu po roce nejočekávanější 
filmová událost roku – předávání cen americké filmové 
akademie. Celá hollywoodská smetánka se přišla 
podívat, kdo že si letos ty Oscary odnese.  

Oscarovým večerem nás letos provázel Jimmy Kimmel 
a ceny tradičně předávaly americké i zahraniční 
hvězdy.  

Letošním favoritem se stal La La Land, který byl 
dokonce vyhlášen i nejlepším filmem. Při děkovné řeči 
a radosti tvůrců však přišlo něco, co nikdo nečekal. 
Došlo k omylu. Byl vyhlášen špatný film a nejlepším 
snímkem se stal Moonlight! Došlo k prohození obálek, 
nebo se snad jednalo o zinscenovanou scénku? 
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Nicméně La La Land si odnesl zlatých sošek hned šest, 
včetně nejlepší ženské hlavní role.  

A jak vypadá kompletní přehled všech výherců? 

NEJLEPŠÍ FILM: MOONLIGHT 

HEREC V HLAVNÍ ROLI: CASEY AFFLECK (MÍSTO U 
MOŘE) 

HEREČKA V HLAVNÍ ROLI: EMMA STONE (LA LA 
LAND) 

REŽIE: DAMIEN CHAZELLE (LA LA LAND) 

HEREC VE VEDLEJŠÍ ROLI: MAHERSHALA ALI 
(MOONLIGHT) 

HEREČKA VE VEDLEJŠÍ ROLI: VIOLA DAVIS 
(FENCES) 

NEANGLICKY MLUVENÝ FILM: KLIENT 

NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM: ZOOTROPOLIS: 
MĚSTO ZVÍŘAT 

KAMERA: LINUS SANDGREN (LA LA LAND) 

PŮVODNÍ SCÉNÁŘ: KENNETH LONERGAN (MÍSTO U 
MOŘE) 

SCÉNÁŘ PODLE PŘEDLOHY: BARRY JENKINS & 
TARELL ALVIN McCRANEY (MOONLIGHT) 

HUDBA: JUSTIN HURWITZ (LA LA LAND) 

NEJLEPŠÍ PÍSEŇ: CITY OF STARS (LA LA LAND) 
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VÝPRAVA A DEKORACE: LA LA LAND  

KOSTÝMY: FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE 
NAJÍT 

MASKY: SEBEVRAŽDENÝ ODDÍL 

STŘIH: JOHN GILBERT (HACKSAW: ZROZENÍ 
HRDINY) 

ZVUK: HACKSAW: ZROZENÍ HRDINY 

ZVUKOVÉ EFEKTY: SYLVAIN BELLEMARE 
(PŘÍCHOZÍ) 

VIZUÁLNÍ EFEKTY: KNIHA DŽUNGLÍ 

CELOVEČERNÍ DOKUMENT: O. J.: MADE IN 
AMERICA 

KRÁTKOMETRÁŽNÍ DOKUMENT: THE WHITE 
HELMETS 

KRÁTKOMETRÁŽNÍ ANIMOVANÝ FILM: PTÁČÁTKO 

KRÁTKOMETRÁŽNÍ HRANÝ FILM: ŠKOLNÍ SBOR 

Za kompletní přehled výherců děkuji: www.blesk.cz 

     Luci™  
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V sobotu 4. března 2017 se v Praze v Rudolfinu rozdaly 
ceny České filmové a televizní akademie – Český lev. 
Celým večerem nás provázela a bavila nás moderátorka 
Adéla Banášová. Nechyběly české hvězdy nejrůznějších 
profesí.  

Letošním favoritem se stal snímek Masaryk, který si 
odnesl 12 cen.  

Pojďme se podívat, jaké filmy a jací tvůrci se podle 
akademie stali tím nejlepším, co český filmový rok 
přinesl. 

NEJLEPŠÍ FILM: MASARYK 

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM: NORMÁLNÍ 
AUTISTICKÝ FILM 

NEJLEPŠÍ REŽIE: JULIUS ŠEVČÍK (MASARYK) 

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ 
ROLI: MICHALINA OLSZAŃSKA (JÁ, OLGA 
HEPNAROVÁ) 

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ 
ROLI: KAREL RODEN (MASARYK) 
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NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ 
ROLI: KLÁRA MELÍŠKOVÁ (JÁ, OLGA HEPNAROVÁ) 

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ 
ROLI: OLDŘICH KAISER (MASARYK) 

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ: PETR KOLEČKO, ALEX 
KOENIGSMARK, JULIUS ŠEVČÍK (MASARYK) 

NEJLEPŠÍ KAMERA: MARTIN ŠTRBA (MASARYK) 

NEJLEPŠÍ STŘIH: MAREK OPATRNÝ (MASARYK) 

NEJLEPŠÍ ZVUK: VIKTOR EKRT, PAVEL REJHOLEC 
(MASARYK) 

NEJLEPŠÍ HUDBA: MICHAL LORENC, KRYŠTOF 
MAREK (MASARYK) 

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE: MILAN BÝČEK 
(MASARYK) 

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY: KATARÍNA ŠTRBOVÁ 
BIELIKOVÁ (MASARYK) 

NEJLEPŠÍ MASKY: LUKÁŠ KRÁL (MASARYK) 

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM: 
KYJEV MOSKVA – ANNA LYUBYNETSKA 

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT: JÁ, OLGA 
HEPNAROVÁ 

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ: ANTHROPOID 
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NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM NEBO MINISÉRIE: 
ZLOČIN V POLNÉ (ČESKÁ TELEVIZE), REŽIE: 
VIKTOR POLESNÝ, MINISÉRIE – 2 DÍLY 

NEJLEPŠÍ DRAMATICKÝ TELEVIZNÍ SERIÁL: 
PUSTINA (HBO EUROPE), REŽIE: IVAN ZACHARIÁŠ 
& ALICE NELLIS 

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII: 
JIŘÍ BARTOŠKA & EVA ZAORALOVÁ  

 

Za celkový přehled vítězů děkuji: 
www.fandimefilmu.cz 

Luci™ 
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V poslední době se čtení stává docela trendem. 
Vychází stále nové a nové knížky a už je jen na Vás, 

který žánr bude tím pravým. Máte tu nabídky od 
různých románů až po světové bestsellery. 

V tomto čísle Vám představím dva světové bestsellery, 
které stojí zato vidět. 

Hlavolam: 

Máte rádi vyšetřování a záhady? 

Tak tato kniha je přesně pro Vás.  

Za slunečného srpnového dne je z vězení 
propuštěn dlouho vězněný muž. V jednom z deštivých 
dubnových dnů najdou hrající si děti jeho mrtvolu. Byl 
zabit, protože si někdo myslel, že nebyl potrestán 
dostatečně? Nebo se ten někdo bál jeho pomsty? Vždyť 
údajný dvojnásobný vrah se ke svým činům nikdy 
nepřiznal a vždy trval na své nevině… Komisaře Van 
Veeterena přepadne strašné podezření: Nemluvil 
nakonec pravdu a není tedy skutečný vrah stále na 
svobodě? 
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Inferno: 
Máte rádi stejně jako já záhady a napínavé příběhy? 

Myslím, že tato kniha oslní i Vás.  

Harvardský profesor Robert Langdon se při svém 
nebezpečném poslání musí tentokrát proplést nejen 
labyrintem florentských, benátských či istanbulských 
uliček, tajných chodeb a skrytých komnat, ale také 
labyrintem narážek a kódů. Jediným vodítkem je mu 
zprvu jen tajuplný kovový váleček obsahující několik 
zašifrovaných odkazů na renesanční literární veledílo – 
Božskou komedii Danta Alighieriho. V sázce přitom 
není jenom jeho bezpečí, ale bez nadsázky osud celého 
světa. Pokud se Langdonovi a jeho záhadné společnici 
nepodaří zasáhnout včas, hrozí lidstvu skutečné 
inferno Dantových rozměrů… 

Barů♫ 
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Hitparáda 
Taky milujete poslouchání písniček stejně jako já? 

Jestli ano, mám pro Vás pár typů na nové super 

pecky. Přeju Vám všem příjemný poslech.  

Hodiny – Ze dna 

Mirai – Když nemůžeš, tak přidej 

Katy Perry ft. Skip Marley – Chained To The 
Rhythm 

KSHMR & MARNIK ft. Mitika – Mandala 

LEON – Volný pád 

Alex Da Kid ft. Wiz Khalifa – Not Easy 

Clean Bandit ft. Zara Larsson – Symphony 

Linkin Park feat. Kiiara – Heavy 

Depeche Mode – Where's  the Revolution 

Kygo, Selena Gomez – It Ain't Me 
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The Chainsmokers & Coldplay – Something Just 
Like This 

Imagine Dragons – Believer 

Falcone – Be Your Man 

Don Diablo – Cutting Shapes 

Zedd, Alessia Cara – Stay 

C-BooL ft. Giang Pham – Magic Symphony 

Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dolla$ign – 
Swalla 

Twenty One Pilots – Heavydirtysoul 

Jan Nedvěd – Real Love 

Calvin Harris, Frank Ocean. Migos – Slide 

      Amča© 
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Nevěř nikomu, komu je nad třicet. 

John Lennon 

Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. 

Jan Werich 

Jak školák ze školy jde milý k milé,  
jak do školy pak od ní zasmušile… 

William Shakespeare 

Představivost je důležitější než vědomosti. 

Albert Einstein 

Jestliže je pro mne život problém,  
musím být i já problém pro život. 

Oscar Wilde 

Nejlepší sport je kafe a dort. 

Halina Pawlowská 

∞Alča∞ 
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Tak…a máme tu další várku vtipů! Těšíte se? 
Tentokrát to budou vtipy o škole.  

No…třeba se tam poznáte.  
 

„Tati, proč mi podepisuješ žákovskou knížku třemi 
křížky jako nějaký analfabet?“ 

„Nechci, aby si učitel myslel, že vzdělaný člověk může 
mít takového syna, jako jsi ty!“ 

 
Po ulici jde muž a proti němu mladá žena. 

„Dobrý den,“ zastaví žena muže, „zdá se mi, že jste 
otcem jednoho z mých dětí.“ 

„Cože?“ zděsí se muž. 
„Jo, já jsem vám zapomněla říci, že jsem učitelka.“ 

 
Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: 

 Váš syn nemá žádné znalosti. 
Otec připíše: Proto chodí do školy. 

 
Stará učitelka se ptá studenta:  

„Když řeknu: Jsem krásná. Jaký je to čas?“  
Student na to: „Evidentně minulý…“ 

 
V katolické školní jídelně postaví jeptiška k hromádce 

jablek cedulku: 
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 „Vezměte si pouze jedno. Bůh se dívá.“  
O kousek dál leží na stole hromádka sušenek.  

Malý chlapeček k ní připíše cedulku: 
 „Vezměte si, kolik chcete. Bůh sleduje jenom jablka.“ 

 
Ve školní jídelně si přisedl student k profesorovi 

 a ten říká:  
„Prase si nezaslouží, aby sedělo s labutí.“ 

 Student se zvedl s odpovědí: „Tak já letím.“ 
Tím samozřejmě pana profesora namíchl a ten se 

rozhodl, že mu dá zabrat u zkoušek.  
Bohužel pro něj, student na vše odpověděl bezchybně. 

Proto mu dává poslední otázku: 
 „Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlů a v jednom 
bylo zlato, ve druhém rozum, který byste si vybral?“ 
Student po chvíli řekne, že by si vzal ten se zlatem. 

Profesor vítězoslavně:  
„No vidíte, a já bych si vybral ten s tím rozumem.“ 

 Student neváhá:  
„Vždyť jo, každý si vybere to, co mu chybí.“  

Profesor už je tak vytočený, že na studentův test 
napíše BLBEC a pošle ho pryč.  

Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za 
chvíli se vrátí s otázkou:  

„Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale 
nenapsal jste tu žádnou známku…“ 

Elča 
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V minulém čísle jste měli na fotografiích poznat slavné 
osobnosti. Tentokrát jsme se rozhodli, že odměníme 

všechny správně luštitele. 

Valerie Cébe 8. B 
Adéla Kubešová 8. B 
Nikola Minksová 8. B 
Alena Kuchařová 8. B 

Mgr. Jiří Petrák 
 

      Výhercům 

  gratulujeme! 

     Pavel Kincl 8. B 
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1. Malé kapsičky na riflích: Sloužily k uložení 
kapesních hodinek na řetízku někam, kde se 
nerozbijí. 

2. Malý otvor ve víčku propisky: Poslední dobou 
se stále častěji objevují případy spolknutí víčka 
od propisky či pera, zejména u malých dětí. 
Kdyby ho tedy náhodou někdo spolkl, neudusí se 
právě díky tomuto malému otvoru, který zajišťuje 
aspoň malý průchod kyslíku skrz dírku. 

3. Otvor ve víčku od plechovek: Slouží k pevnému 
zachycení brčka. 

4. Dírky v teniskách: Slouží nejen na provětrávání 
nohy, ale pokud jsou u tenisek dlouhé tkaničky, 
není nic jednoduššího, než je provléct těmito 
dírkami, abychom si na ně nestoupli a nespadli. 

5. Plastické tečky či čárky na klávesách J a F: 
Slouží pro lepší orientaci na klávesnici, ze jména 
když se píše tzv. všemi deseti. 

 
Niki 
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