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Něco málo na ÚVOD… 

 Milí čtenáři našeho školního časopisu Jemňáček,  

 právě drţíte v rukou poslední číslo tohoto 

školního roku! To nám to rychle uteklo, co? Za pár dní 

nastanou konečně vytouţené prázdniny a pravé léto. 

K těmto tématům se také vztahuje většina článků 

v tomto čísle. 

 Pokud např. nevíte kam o prázdninách vyrazit, 

co si obléknout, co Vás podle hvězd čeká nebo jakou 

kníţku si přečíst, tak to se rychle pusťte do čtení! 

 Závěrem bych všem čtenářům chtěla za celou 

redakci poděkovat, ţe si občas udělali čas na čtení. 

Někteří z Vás si ale nejen početli, dokonce poslali 

správné odpovědi z luštění a jiných soutěţí! Těm patří 

dík největší a také těm, co mi odpovídali 

v rozhovorech. Do příštího roku doufáme, ţe bude 

mnohem více aktivních čtenářů a luštitelů. A také 

bychom rádi přivítali do naší redakce nové redaktorky 

a redaktory. 

 Teď uţ Vám jen opět za celou redakci přeji 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY a hromadu super záţitků! 

        Romča :D 
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Školní 

ROZHOVORY 
 Poslední rozhovory v tomto školním roce patří 

dvěma lidem, kteří uţ po prázdninách do školních 

lavic v Jemnici nezasednou. Ano, jedná se o dva 

deváťáky. A to o Jaroslavu Meidlovou a Jiřího 

Pokorného z 9. C.  

1. Uţ máš po přijímačkách, dostal(a) ses 

tam, kam si chtěl(a), popř. kam? 

 

Ja: Jo, dostala. Půjdu na obchodní akademii 

do Dačic a jsem hrozně ráda.  Úplně to ze mě 

spadlo, jsem váţně hodně ráda. 

 

Ji: Jo, do školy. 

 

2. Co myslíš, bude se ti po škole v Jemnici 

stýskat? 

 

Ja: Docela jo. Hlavně po záţitcích a třídě, 

protoţe uţ nebudeme spolu. 

 

Ji:  No, asi ne. 
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3. Co plánuješ dělat o prázdninách? 

 

Ja: Asi pojedu do Chorvatska na dovolenou 

s bratrem a jinak asi budu doma. 

 

Ji: Půjdu na brigádu do Penny. To je 

zajímavý. 

 

4. Chtěl(a) bys něco ostatním tady ve škole 

ještě před svým odchodem vzkázat? 

 

Ja: No, já nevím, asi ne. 

 

Ji: Asi – čau! 

 

 Závěrem bych ráda poděkovala za odpovědi a 

popřála, ať se jim po prázdninách v nové škole 

zalíbí a krásně si uţijí prázdniny! 

 

      Romča :D 
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Vyhodnocení soutěže: 

Znáš dobře svoji školu? 

aneb poznej detail… 

Vítězkami sladké odměny se staly: 

Patricie Slosarčíková, Ludmila Vaňurová a Martina  

Kšírová z 9. A. 

 

Správné odpovědi: 

1. Mezi 1. a 2. patrem na schodech, okno ke kabinetu 

zeměpisu. 2. Nápis na zdi vedle cvičné kuchyňky.       

3. Třída 5. B 4. Záchody na prvním stupni – nad 

tělocvičnou 5. V jídelně vedle nástěnky a dveří.          

6. Pod oknem na schodech do 2. patra.     Juju :3 
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INZERÁT 

Hledá se… 

 
Hledáme šikovné a ochotné spolupracovníky a 

spolupracovnice, kteří příští školní rok rozšíří řady 
naší redakční rady.  

Pokud umíte dobře psát, jste ochotni věnovat do 

tvorby Jemňáčku svůj čas a hlavně pokud si myslíte, 

ţe Vás tato práce bude bavit, neváhejte a přihlaste se. 
Nečekejte, přijďte hned! Můţete kontaktovat osobně 
někoho z našeho týmu, nejlépe mě (Justýna 
Chvátalová, 8. B), popř. paní učitelku Kovárníkovou, 
nebo nám napište na G-mail (nezapomeňte uvést své 
jméno a třídu). 

A pokud nechcete být přímo v našem týmu, ale 
chcete se i přesto podílet na tvorbě časopisu, stačí, 

kdyţ budete své články, obrázky, vtipy, v podstatě 
cokoliv, vhazovat do schránky vedle učebny 
přírodopisu v I. patře nebo dávat nám – členům 
redakční rady. My Vaše příspěvky zpracujeme a ve 

školním časopise se jistě objeví.   
 

     Tak co, najde naše redakce nové posily???  
 

        Juju :3 
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Letní knížky a filmy 
 
 
 Tak je to tu – prázdniny jsou za dveřmi. Je 
otázkou, jestli s létem a volnem budeme mít na čtení 

času víc nebo míň, neţ kdyţ je škola, ale rozhodně 
můţeme s čistým svědomím lelkovat u televize, aniţ 
bychom měli nějaké další povinnosti. Kaţdý si určitě 

najde čas na svůj oblíbený pořad nebo film, ale jako 
obvykle i v Jemňáčku nějaké typy dostanete ;-) 
 

 Léto je čas pohody a legrace, takţe naprosto letí 
komedie. Těch je nepřeberné mnoţství, od tak 
šílených, ţe se na ně leckdo ani podívat nemůţe, po 
ty, které hraničí s dramatem a aţ zas tak komediální 
nejsou. 
 Za podívání ale rozhodně stojí většina z nich, v 

kombinaci s nějakým ţánrem. 
 Romantickou komedií klasického střihu, spíš 
pro ty větší, je Zkus mě rozesmát. V hlavních rolích 
zde uvidíte Adama Sendlera a Jennifer Aniston, které 
určitě znáte. Je to bláznivá letní komedie odehrávající 
se na dovolené na Hawai a nudit se u ní opravdu 
nebudete. 

 Tak trochu parodií na různé filmy je 

trilogie Bláznivá střela, kde v hlavní roli uvidíte 
Leslieho Nielsena jako poručíka Franka Drebina, který 
ač chce nebo nechce, se vţdy zaplete do nějakého 
problému, který umí velmi osobitým stylem vyřešit. Ať 
jiţ jde o atentát na britskou královnu na finále 

Superballu nebo o vyhlášení Oscarů. 



9 
 

 Ale nemůţeme přece celé prázdniny prosedět u 

televizní obrazovky. Co takhle si vzít deku, natáhnout 
se na trávník někde do stínu a počíst si? A v létě má 
určitě kaţdý chuť na něco dobrodruţného! 

 Velmi originální dobrodruţnou sérií 
je Podzemí od britských autorů Gordona a Williamse. 
Nejen u nás je tahle kniha obrovský hit a je jasné 
proč. Její děj je chytlavý a zobrazuje další moţný svět 
existující vedle našeho – tedy spíš pod ním. A kdyţ ho 
objeví ještě dva velmi výstřední kluci, je o napětí 

postaráno. Zvlášť, kdyţ ten podzemní svět není ani za 
mák podobný tomu našemu… 
 
 A co o prázdninách dorazí do našich kin, nebo 
co uţ tam běţí? 
 Od 5. června: 

scifi Na hraně zítřka s Tomem Cruisem 
drama podle kniţní předlohy Hvězdy nám nepřály 

 Od 19. června: 
pokračování známého animáku Jak vycvičit draka 2 

 Od 26. června: 

další díl scifi řady Transformers: Zánik 

 Od 10. července: 
Mikulášovy patálie na prázdninách 
 Od 17. července: 
Úsvit planety opic 

 V srpnu to pak bude animák Ţelvy ninja. 

 
 Tím se s Vámi pro tenhle školní rok loučím.  
 Co víc dodat? Čtení a filmům zdar! 
        Kája :P 
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Zajímavosti 

 Brzo budou prázdniny a mnozí z Vás jistě 

pojedou na dovolenou do zahraničí. Víte však, na co si 

máte dát pozor a na co musíte být připraveni? Pokud 

ne, tak byste se měli rychle pustit do čtení. 

Zvířata: 

 Aţ se budete procházet po mělčině např. 

Baltského moře a narazíte na mořskou 

hvězdici, nezapomeňte si ji pořádně 

prohlédnout! Na kaţdém konci své končetiny má 

totiţ oko. Jen si dávejte při jejím zvedání pozor, 

abyste jí doslova nepřevrátili ţaludek naruby, 

dělá to s oblibou… 

 Nevím, jestli někdo z Vás zavítá do Ameriky do 

Texasu (tak proč ne, ţe ), kdyţ uţ tam ale 

budete, nezapomeňte se „pokochat“ nádhernými 

výstřiky krve z očních koutků ropušníků! Není 

to jejich úplně standardní chování, uchylují se k 

němu jen jako k poslední zbrani, po které sahají, 

kdyţ uţ všechno ostatní selţe. V takovém 

případě ropušníci pomocí speciálního 

mechanismu rychle zvýší tlak krve v okolí svých 

očí. Kdyţ je tlak krve dostatečně silný, tkáň u očí 

povolí a ropušník vystříkne na nepřítele aţ 150 



11 
 

centimetrů dlouhý proud krve. Tak to je fakt 

hustý, zajímalo by mě, jestli ho to bolí… 

 A kdeţe jsme to ještě nebyli? No jasně, v Africe! 

A můţeme se jít podívat rovnou na pštrosy! 

Moţná by Vás zajímalo, jestli opravdu strkají 

hlavu do písku. Musím vás zklamat, protoţe 

nestrkají. Pravda ale je, ţe často své hlavy sklání 

k zemi a tím hledají vodu. 

 

Jídlo: 

 Jistě uţ kaţdý z Vás někdy měl gumové 

medvídky. Nebudu teď rozebírat, z čeho všeho 

se skládají (radši ), ale dost mě zarazilo, ţe ti 

zelení mají jahodovou příchuť! A já si vţdycky 

myslela, ţe jsou jableční… 

 A k létu patří samozřejmě meloun! Určitě jste si 

uţ někdy dávali závody v plivání pecek. Pokud se 

chcete zapsat do světové knihy rekordů, museli 

byste překonat jednoho „plivače“ se 14 metry. 

 Zapomněla bych na banány! Vsadím se, ţe jste 

nevěděli, ţe takový obyčejný zralý banán 

obsahuje 0,6 % alkoholu a spánkový hormon, 

který uvolňuje svaly. Banán je prostě pro 

nespavce to nejlepší! 
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Lidé:  

 Víte, ţe v kostelech v americkém státě Nebraska 

se nesmí kýchat? 

 A zkoušeli jste někdy, kolik vydrţí taková 

obyčejná tužka? Moţná Vás překvapí, ţe se s ní 

dá napsat čára dlouhá aţ 60 km! 

 Bojíte se hadího uštknutí? Mohu Vás uklidnit, 

ţe mnohem častěji lidé umírají na následky 

včelích ţihadel… 

 Slyšeli jste uţ, ţe v roce 2080 bude na Zemi ţít 

15 miliard lidí? Tak na to si teda počkám… 

 Kdyţ budete hlasitě křičet 8 let, 7 měsíců a 6 

dnů, vyvinete tolik zvukové energie, která by 

stačila k uvaření šálku kávy! Chce to někdo 

zkusit? 

 

Zdroje: 

http://zoom.iprima.cz/, 

 http://www.fler.cz/,  

http://prozeny.blesk.cz/ 

Romča :D 

 

http://zoom.iprima.cz/
http://www.fler.cz/
http://prozeny.blesk.cz/


13 
 

Vtipy… 
„Koukám, sousede, ţe jste si koupil nové auto, copak 

se stalo s tím starým?“ 

„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“ 

„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte 

kupovat nový vůz.“ 

„To víte, ţe bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět 

uvnitř.“ 

Jak poznáte pravou svíčkovou omáčku? 

Trčí z ní knot. 

U očního: „Pane doktore, nevidím do dálky.“ Lékař 

vezme pacienta za ruku, přivede ho k oknu, ukáţe na 

oblohu a ptá se: „Co vidíte?“ „Slunce.“ „Výborně. A teď 

mi laskavě povězte, kam dál byste ještě chtěl vidět?“ 

Poloţili jsme v několika zemích následující otázku: 

„Prosím Vás, jaký je Váš názor na nedostatek jídla v 

jiných částech světa?“ Výsledek byl katastrofální.       

V Africe nikdo nevěděl, co je to „jídlo“.                        

V západní Evropě nikdo nevěděl, co je to „nedostatek“.            

Ve východní Evropě neznali, co je to „váš názor“.        

V Jiţní Americe nevěděli, co je to „prosím Vás“.          

V USA zase nevěděli, co je to „v jiných částech světa“. 
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„Víte, proč kohout kokrhá a u toho zavírá oči?“ 

Aby slepice viděly, ţe to umí nazpaměť. 

 

Inzerát: 

Prodám odjištěný granát! Značka: Spěchá! 

 V domku na předměstí zaučuje starý plynař mladého. 

Kdyţ jsou hotovi, povídá ten starý: „Hele, nemysli si, 

ţe jsem nějaká vykopávka. Mám docela kondici. Vsaď 

se, ţe doběhnu k autu první!“ Tak se oba rozběhnou a 

starý doběhne o krok dřív. Mladý jen valí oči, ale 

vzápětí koukají oba, protoţe se k nim ještě daleko 

rychleji řítí udýchaná stařenka. „Copak paní, 

zapomněli jsme u vás něco?“ zeptá se jí starý. Babičce 

trvá pěkně dlouho, neţ popadne dech, a pak povídá: 

„Ech, ne, ale kdyţ jsme viděla dva plynaře tak 

upalovat, řekla jsem si, ţe bych měla asi utíkat taky.“ 

U soudu: „Tak vy nám tedy tvrdíte, obţalovaný, ţe jste 

na ţalobce hodil pouze rajčata. Potom mi tedy 

vysvětlete, jak přišel k té velikánské bouli?“ „Ona byla 

ta rajčata v konzervě…“ 

„Jean?“ „Ano?“ „Přineste mi prosím klavír, zapomněl 

jsem si na něm brýle…“ 

Potkají se dva lordi a jeden povídá: „Já jsem tak 

bohatý, ţe bych si mohl koupit celý svět…!“             

„Ale já ti ho neprodám…“     

        Juju :3 
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Léto právě začíná, sluníčko nás nutí odhodit zbytečné svršky, a 

pokud se chystáte na nákupy, pak právě pro Vás jsou určeny 

následující řádky. Představíme Vám trendy a barvy, které 

budou vládnout dámskému šatníku a botníku v sezoně léto 2014. 

 

Pastelové barvy a květinové vzory…  

Kolekce léto 2014 nabízí barvy rozkvetlých květů jabloní a něžné 

pastelové odstíny. Sladká růžová, meruňková, žlutá nebo světle 

modrá 

se budou nosit na sáčkách, na šatech i nabíraných 

kalhotách. Pro něžný dívčí vzhled se oblečte do pastelových barev 

od 

hlavy až k patě. Novinkou je vrstvení kousků oblečení v různých 

pastelových odstínech. Nechte se unést úžasnou kombinací lila,  

mentolové a žluté. Módní mola byla zaplavena širokou škálou 

květinových vzorů a jejich úprav – od nenucených květinových 

potisků 

jen na části oděvu až k vyšívaným kvítkům a předimenzovaným 

vzorům.  

 

Perleť a metalické odstíny 

Pudrové odstíny nejsou v módě nováčkem, zkuste je ale 

potáhnout 
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vrstvou perleti a máte zcela nový metalický look hrající duhovými 

barvami. Materiály jako satén či lesklá kůže tvoří kouzelnou 

kombinaci 

s pastelovými odstíny, oblíbená je zejména broskvová a vanilkově 

žlutá s 

metalickou variantou. Blyštivý trend nezůstává jen u oblečení, 

stejnou 

měrou zasahuje i do kolekcí obuvi. Úprava povrchu kůže se jen 

hemží odlesky stříbrné, měděné i zlaté. Velký podíl mají boty na 

rovné 

podrážce. Nízké kozačky s kovovými detaily a flitry, inspirované 

motorkářskou módou tak dostávají zcela nový mladistvý look. 

Chybu 

letos neuděláte ani s dámskými oxfordkami 

a krajkovými balerínami s třpytivými kamínky… 

Trendy jsou tak trochu futuristické načechrané svetříky s 

třpytivými 

odlesky. Nebo šaty, které se lesknou jako hologram. Zdá se Vám 

to ještě málo odvážné? Nevadí, svému outfitu můžete ještě dodat 

švih lesklou 

kabelkou.  

 

                                                                                        Bára :-* 
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Kam na výlet? 
To je otázka, co? Blíţí se prázdniny a Vy byste je jistě 

neradi celé proseděli doma. Právě pro Vás je tu pár 

rad, kam u nás v Česku vyrazit s rodinou nebo 

s kamarády! 

Do Telče… 

 Nemáte rádi dlouhé cesty? Největším klenotem 

tady u nás na Vysočině je město Telč a jeho 

renesanční zámek (kde se mimochodem natáčela 

pohádka Z pekla štěstí) s nádherným náměstím. 

Historické jádro Telče je na seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. 

 

Do Zlína… 
 

 Nejnavštěvovanější turistické místo na Moravě je 

nepochybně nádherná zoologická zahrada ve Zlíně. 

Kdyţ uţ tam budete, jistě nezapomeňte navštívit i 

novorenesanční zámek Lešná. 
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Do Šiklandu… 
 

 Šikland je komplex tří zábavních areálů 

s největší nabídkou sluţeb a zábavy v České 

republice. Největším je areál Šiklův mlýn ve Zvoli nad 

Pernštejnem, známý jako westernové městečko, kde se 

kaţdé léto koná westernová show  

pro děti, další pak strašidelný zámek Draxmoor a 

Fotopark Krokodýl v Dolní Roţínce.  

 

 

Na Lipno… 
 

 Na Lipně se na Vás těší skoro nově otevřená  

Stezka korunami stromů, nevšední záţitek z trochu  

jiné perspektivy! A dolů se můţete projet nejdelším 

suchým tobogánem v ČR. Tak to uţ je záţitek! 

 

Do Prahy… 

 Aquapark Čestlice je největším aquaparkem ve 

střední Evropě.  

 

 

Romča :D 
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Dovolená 
Jahody 
Koupání 
Moře 

Nanuk 
Prázdniny 

Rekreace 
Slunce 
Táborák 
Teplo 
Výlet 
Zábava 
 

 4   3     

  3  4  1  7 

 7  6  5    

4  2  9  7  6 

 5   1 3  4  

8  1  7  3  2 

 6  8  1    

  5  6  4  8 

 2   5     

N A N U K R V P Y 

D S V Ě O E Z R D 

O S O Č U K Á Á K 

V Y L E P R B Z Á 

O D P U Á E A D R 

L O E M N A V N O 

E H T O Í C A I B 

N A N Ř Í E E N Á 

Á J T E L Ý V Y T 
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Jak vyluštit osmisměrku? 

 
Najděte uvedená slova v tabulce a přeškrtněte je. 
Zbylá písmena tvoří tajenku. 

 
Jak vyluštit sudoku? 

 
Doplňte do tabulky čísla od 1 do 9 tak, aby se 
v kaţdém řádku, sloupci i menším čtverci vyskytovalo 
kaţdé jen jednou. Na jejich pořadí nezáleţí. 

 
 Pokud jste doluštili, opět můţete soutěţit o 
čokoládu, tentokrát do 26. 6. Obě tajenky (tedy slovo 
z osmisměrky i čtyřčíslí ze sudoku) napsané na papír 
nám spolu se svým jménem a třídou hoďte do 
schránky u učebny přírodopisu v prvním patře. 

 
Výherkyně z minulého čísla je Martina Slabá z 5. A.  

 
Tajenka z osmisměrky zněla PETRKLÍČE, tajenka ze 
sudoku 5623. 
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VELKÝ HOROSKOP 

NA LÉTO 2014 

Beran (21. 3. - 20. 4.) 

Protoţe se vlády nad Vaším sektorem ujme Jupiter, 

čeká na Vás krásné letní zamilování. Moc dobře ale 

víte, ţe jste beránci tvrdohlaví! Nenechte se dvakrát 

přemlouvat, nemuselo by se Vám to později vyplatit. 

Býci (21. 4. - 21. 5.) 

Vzhledem k postavení Saturna se léto neobejde bez 

emočních výbuchů, moţná i vyhroţování. 

Nezapomeňte však, ţe jste silní býci a s Vaší 

nebojácností své nepřátele snadno překvapíte a 

poloţíte je na lopatky! 

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) 

Podceňovat byste neměli úpal, úţeh, jinak Vás 

periodicky aţ do konce roku bude trápit bolest hlavy! 

A ještě jedna dobrá rada pro Vás, blíţenci, nesuďte 

člověka podle vzhledu, teprve aţ se s ním blíţe 

seznámíte, zjistíte, jaký je to super kámoš. 
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Raci (22. 6. - 22. 7.) 

Ţijete-li osaměle, navázat vztah pro Vás nebude úplně 

jednoduché. Saturn Vás totiţ bude brzdit, ale tím Vás 

zároveň ochrání před povrchními, neperspektivními 

vztahy. Pevné zdraví si celé léto budete drţet 

v klepítcích těsně u těla, to stejné bude platit i u 

štěstí. 

Lvi (23. 7. - 22. 8.) 

Celé prázdniny budou ve znamení radosti a smíchu. 

Rozhodně se s nikým nepouštějte do hádek, protoţe 

při Vaší kočičí lenosti, byste pak sami skončili všem 

pro smích! 

Panny (23. 8. - 22. 9.) 

V tomto létě dostanete příleţitost potkat spřízněnou 

duši a to Vám dodá odvahu k rozchodu, či odchodu z 

nefunkčního partnerství.  Pouţívejte nejen svůj ţenský 

šarm, ale i hlavu, ať Vaše rozhodnutí stojí opravdu za 

to. 

Váhy (23. 9. - 23. 10.) 

Spoléhat se v následných měsících můţete na svou 

intuici, protoţe Saturn Vám zásadně bude přihrávat 

pouze příleţitosti, na kterých můţete vydělat. 

Nabídky, které budete dostávat, rozhodně vţdy 

pořádně zvaţte. 
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Štíři (24. 10. - 22. 11.) 

Zdrojem Vašich problémů mohou být závadné 

potraviny a pití, stejně tak nenápadné kousnutí 

hmyzem nebo malé škrábnutí na noze během plavání.  

Sebemenší tmavší flek bude výstraha, ţe v těle je jed, 

a to okamţitě řešte s lékařem! Moc se tedy se svým 

ocáskem nevychloubejte, ať špatně neskončíte. 

Střelci (23. 11. - 21. 12.) 

Zamířit a pálit přímo do středu! Tohoto zvolání se 

drţte celé prázdniny. Buďte vytrvalí, všechno se Vám 

vyplatí, a dokonce to s Vámi vypadá nadějně i ve 

financích! 

Kozorozi (22. 12. - 20. 1.) 

Překonávat různě vysoké překáţky, to je Vaše. Jen 

jestli jste si laťku tentokrát nenasadili aţ moc 

nahoru? Nechcete přeci upadnout, ne? Co se týče 

lásky, budete jí přímo obklopeni ze všech stran. 

Vodnáři (21. 1. - 20. 2.) 

K nadlidským výkonům vás dlouhodoběji tlačí Saturn 

a letos Vás konečně za píli a pracovitost odmění přímo 

valícím se proudem odměn. Nebojte se riskovat, štěstí 

stojí na Vaší straně. V lásce si nejste moc jistí, ale ani 

tady nemusíte stát v pozadí. Někdo Vás miluje a Vy 

tomu pořád nechcete věřit! 
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Ryby (21. 2. - 20. 3.) 

Tlak na hrudi Vás upozorní, ţe srdce potřebuje 

odpočinek, a to nepodceňujte. Poplavte si v elixíru 

odpočinku a relaxace. Na nic nespěchejte a jen si 

uţívejte, to teď nejvíc potřebujete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romča :D 
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Hudební hitparáda 
 

Na Vaše přání jsme začali psát hudební 

hitparádu, ve které uvádíme nové nebo oblíbené 
písničky. V minulém čísle jsme vyhlásili anketu o 
Vaše nejoblíbenější písničky. Odpovědí nám přišlo 
málo, přesto jsme z nich sestavili školní hitparádu, 
kterou si můţete prohlédnout. Písničky jsou sepsány 
podle abecedy, nemají pořadí ;) 

 
Castle of Glass (Linkin park) 

I don´t want to miss a Thing (Aerosmith) 
Pass me by (R5) 

Radioactive (Imagine Dragons) 
Rush (At Sunset) 

21 Guns (Green day) 

 

Také jsme pro Vás vyhledali aktuální hudební 
ţebříčky. Najdete v nich například písničky: 
 

Hlavolam (Chinaski) 
A Sky full of Stars (Coldplay) 

Ordinary Love (U2) 
Hey Brother (Avicii) 

Cesta (Kryštof & Tomáš Klus) 
Demons (Imagine Dragons) 

Counting Stars (One Republic) 
Wake me up! (Avicii & Aloe Blacc) 
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I nadále nám můţete lístečky se jmény svých 

favoritů vhazovat do schránky, moţná je uvidíte v 
časopise v příštím školním roce. 

Týna :) 
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