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Něco málo na ÚVOD… 

Milí čtenáři časopisu Jemňáček,  

do rukou se Vám právě dostalo další vydání, 

tentokrát s vánoční tématikou. Naleznete v něm mimo 

jiné povídání o vánočních zvycích a tradicích nebo 

velké vánoční rozhovory. Své místo zde mají jako 

obvykle i informace z našeho školního ţivota, např. 

kam naše třídy zavítaly na exkurzi nebo kam vyrazili 

naši němčináři.         

Doufáme, ţe se Vám vánoční číslo zalíbí stejně 

tak jako to minulé a pomůţe Vám zbavit se nudy o 

přestávce a něco nového se dozvědět. 

Za celou redakci Vám chci popřát klidné svátky 

a spoustu krásných dárků od Jeţíška!         

 
  Vaše redakce 
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Plán akcí 
 

 Chcete vědět, co nás čeká ve dnech 

předvánočních a povánočních? :)  

Ano? Tak je tato stránka přesně pro Vás!  

Zjistily jsme, co budeme ve škole dělat právě 

v těchto vánočních časech.  

15. 12. 2014 Návštěva vánoční Vídně 

18. 12. 2014 
Vánoční turnaj v 

košíkové 

18. a 19. 12. 2014 Projektové dny 

Od 22. 12. 2014 do 2. 

1. 2015 
Vánoční prázdniny 
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Čerti v naší škole… 
I letos do naší školy zavítali vyslanci z pekel, aby 

si odnesli s sebou ty největší hříšníky. Za doprovodu 

krásného anděla a pana Mikuláše navštívili všechny 

třídy a zahráli, co měli připraveno. Hříšníky nám sice 

zase nakonec nechali, ale věřím, ţe pokud své chování 

nezlepší, příští rok uţ jim to neprojde. Peklo uţ jistě 

neodpustí. 

V roli čertů: se představily Nikol Marečková, 

Natálie Stoklasová, Nikol Nekulová, Kateřina 

Nováková, Markéta Matějková, Justýna Chvátalová, 

Jitka Kadrnoţková, Věra Fuksová, v roli anděla Anita 

Nesibová a v roli Mikuláše Jarda Čurda. 
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VELKÉ vánoční rozhovory 

 Ještě pár dní a jsou tu Vánoce! Jistě už každý z Vás má 

nějaké vánoční přání a je nedočkavý, jestli se mu vůbec splní. 

Čas si můžete zkrátit přečtením našich dalších rozhovorů! V nich 

se dozvíte, co by si nejvíc přáli někteří Vaši spolužáci a 

spolužačky nebo jaká je jejich nejoblíbenější koleda či cukroví… 

Co si nejvíc přeješ k Vánocům? 

Denisa Abrhámová: K Vánocům si přeju fotoaparát, 

který stojí přes 10 000! 

Martin Švanda: Florbalovou hokejku a oblečení. 

Lucie Horká:  Abychom byli všichni zdraví, ale co se 

týče dárků, tak telefon. 

Vlastimil Mandát: Nejvíc co si přeju, je být se svou 

rodinou. 

Sára Šestáková:  Nejvíce si přeji, aby byl náš děda 

zase zdravý. A jinak jako dárek asi nějaký přívěšek na 

mobil. Nic jiného mě nenapadá. 

Michal Kelbler: Tak jako nejvíce si přeju, abych dostal 

nějaký dárky. 

Sára Pokovaiova: No tak asi abychom byli pohromadě. 

Martin Sevelda: Nejvíc si přeju takovou tu pohodičku a 

klid. A taky bych chtěl být zdravý. 
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Sára Doleţalová: Chci krysu. Ale hrozně! Vím, že jsem 

divná, ale prostě ji chci. 

Pavel Čurda: Mobil. 

Kamila Šmídová: Aby se sešla celá rodina. 

René Tříletý: Nejvíc si přeju tablet. 

Eliška Uhrová: Aby se moje mamka měla mega dobře. 

Jaké je tvé nejoblíbenější cukroví? 

Denisa Abrhámová:  Letos jsem zkusila udělat 

raffaelo, ale musela jsem ho dělat znovu, protože já a 

brácha jsme ho snědli! 

Martin Švanda: Vanilkové rohlíčky. 

Lucie Horká:  Zbožňuju myslivecké knoflíky. 

Vlastimil Mandát: To netuším 

Sára Šestáková:  Tak určitě sádláky, takové ty 

čokoládové. 

Michal Kelbler: Všechno, co se dá jíst! 

Sára Pokovaiova: Linecký. 

Martin Sevelda: Nejoblíbenější cukroví asi nemám. Já 

sním všechno. 

Sára Doleţalová: Raffaelo. 
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Pavel Čurda: Perníky. 

Kamila Šmídová: Perníčky! 

René Tříletý: Rohlíčky. 

Eliška Uhrová: Já cukroví nepapám. 

Co máš na Vánocích nejraději? 

Denisa Abrhámová:  Já mám nejraději jídlo, kapra s 

bramborovým salátem! 

Martin Švanda: Vánoční atmosféru, rodinu pohromadě 

a samozřejmě dárky. 

Lucie Horká: Jsme všichni pohromadě, potkám se 

s příbuznými, které vidím párkrát do roka.  

Vlastimil Mandát: Na Vánocích mám nejraději, když 

sněží. 

Sára Šestáková: Nejraději mám vánoční klid, pohodu, 

a že můžu být s rodinou a hrát na klavír mamce 

koledy. 

Michal Kelbler: Volno ve škole, dárky a příjemná 

atmosféra. 

Sára Pokovaiova: Tu atmosféru. 

Martin Sevelda: Pohodovou náladu a to, že nemusím 

nikam chvátat, ani do školy ne! 
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Sára Doleţalová: Že jsem s rodinou. 

Pavel Čurda: Dárky! 

Kamila Šmídová: Atmosféru, všichni jsou veselí a 

všude je klid, pohoda a tak dále. 

René Tříletý: Na Vánocích mám nejraději dárky a 

jídlo. 

Eliška Uhrová: Upřímně to, že máme doma uklizeno. 

Co myslíš, nasněţí nám do Vánoc? 

Denisa Abrhámová: Byla bych ráda, kdyby nasněžilo, 

ale myslím si, že nenasněží.  

Martin Švanda:  Doufám, že ano. 

Lucie Horká:  Sníh k Vánocům patří, tak doufám, že 

ano. Bez sněhu by nebyla taková pravá vánoční 

atmosféra. 

Vlastimil Mandát: Nenasněží. 

Sára Šestáková:  Myslím, že ne. Ale nějak ve čtvrtek 

už trochu sněžilo. Tak nevím. 

Michal Kelbler: Myslím si, že jenom trošku. 

Sára Pokovaiova:  Ne. 

Martin Sevelda: Já doufám, že jo. 
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Sára Doleţalová: Hezká představa, ale když 

nenasněžilo doteď, tak do Vánoc už asi ne. 

Pavel Čurda: Ne. 

Kamila Šmídová: Myslím, že ne. 

René Tříletý: Ne. 

Eliška Uhrová: Asi ne. 

Tvá nejoblíbenější koleda? 

Denisa Abrhámová: Já se přiznávám, že 

nejoblíbenější koledu nemám.  

Martin Švanda: John Lennon Happy Xmas.  

 
Lucie Horká:  Pásli ovce Valaši. 

Vlastimil Mandát: Asi Tisíc andělů. 

Sára Šestáková:  Asi Tisíc Andělů nebo Půlnoční. 

Michal Kelbler: Vánoce, Vánoce přicházejí. 

Sára Pokovaiova:  Pásli ovce Valaši, nebo něco 

takového. 

Martin Sevelda:  Tak já koledy moc neposlouchám a 

ani jich moc neznám, ale docela dobrá koleda je Jingle 

bells. 

Sára Doleţalová: Bim, bam. 
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Pavel Čurda: Sláva už je sníh…! 

Kamila Šmídová: Rolničky. 

René Tříletý: Vánoce, Vánoce přicházejí. 

Eliška Uhrová: Poslouchám punk a metal, takže 

koleda mezi nimi není! 

Zhodnocení… 

 Nakonec jsem zjistila, ţe valná většina z Vás si 

přeje hlavně být doma s rodinou a dostat nějaký ten 

dárek (nebo třeba krysu:D). Hitem ve vánočním 

cukroví jsou raffaela, rohlíčky a perníčky, i kdyţ 

opět mnoho z Vás nepohrdne i jinými dobrotami. Na 

Vánocích máte nejraději krásnou, klidnou atmosféru 

a samozřejmě dárky a někteří i dobré jídlo! Na 

otázku, jestli nám do Vánoc nasněţí, jste mi většinou 

odpovídali záporně, i kdyţ byste za sníh na Vánoce 

byli opravdu moc rádi. Co se týče Vašich 

nejoblíbenějších koled tak to jsou: Pásli ovce Valaši, 

Tisíc andělů, Rolničky a Vánoce, Vánoce 

přicházejí, ale posloucháte třeba i anglické, (i kdyţ 

někdo je třeba neposlouchá vůbec, ţe?:D) 

 To je ode mě opravdu vše! Moc Vám chci 

poděkovat za odpovědi a přeji, ať se Vám všechna 

Vaše přání splní. 

 Nádherné Vánoce!    Romča :-* 
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 V hodině dějepisného semináře jsme se vydali do 

jemnického Muzea čaje, které se nachází jen pár 

kroků od školy.  

 Po muzeu nás celou hodinu provázela paní 

Boudová. 

 Dozvěděli jsme se plno nových informací o 

Jemnici, Barchanu i o čaji.  

 Například to, ţe 

 název Jemnice pochází ze slova jáma nebo 

jamník, souvisí s dolováním a poprvé je 

zmiňována r. 1227. 

 první český článek o Barchanu byl otištěn v roce 

1831 v časopise Čechoslav. 

 první český starosta Jemnice se jmenoval Josef 

Augusta. 

 Roman Havelka byl jemnický malíř krajin. 

 Paní Boudová nám také ukázala předměty 

související s dolováním – hornické kladívko, kahan, 

tyglík. Prohlédli jsme si staré fotografie města Jemnice 

a slavnosti Barchan – běţce a jejich oblečení. 

V expozici čaje jsme viděli stroj na balení čaje, 

krabičky, ve kterých byl čaj prodáván, a samozřejmě i 

samotný čaj. 

 V Muzeu čaje jsem byla poprvé a moc se mi zde 

líbilo.  

      Eliška Munková 
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 Na začátek prosince byla pro šesťáky připravena 

exkurze do Technického muzea a do Anthroposu 

v Brně. 

 V Technickém muzeu si ţáci prohlédli např. 

sbírky automobilů, motocyklů, letadel, 

komunikačních přístrojů, hudebních nástrojů, zavítali 

do expozice řemesel, zpracování ţeleza, navštívili 

výstavu věnovanou událostem 1. světové války. 

Nejvíce se ovšem všichni těšili do technické herny, kde 

si mohli vyzkoušet, jak funguje fyzika v praxi. 

 Poté si všichni osvěţili své vědomosti z pravěku 

v brněnském Anthroposu. Zde byly největším 

lákadlem socha mamuta a rekonstrukce výjevů ze 

ţivota našich předků. 

 Aspoň něco málo z toho, co šesťáci viděli, Vám 

přiblíţí následující fotografie. 
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 Letošní ročník projektu Jeden svět na školách – 

Měsíc filmu na školách, který se koná pod záštitou 

České televize, byl věnován 25. výročí sametové 

revoluce. 

 V listopadu jsme se tomuto tématu věnovali 

v dějepisném semináři.  

 Jeho součástí bylo promítání filmu Nikomu jsem 

neublíţil, jenţ se zaměřil na ţivotní osudy lidí 

spolupracujících se Státní bezpečností (tzv. 

informátorů). Pak následovala beseda s panem 

učitelem Krajčím, který se demonstrace 17. listopadu 

1989 v Praze přímo účastnil. Seznámil ţáky 

s průběhem událostí formou prezentace, poutavě 

vyprávěl své vlastní záţitky a v závěru odpovídal na 

dotazy. 

 Ţáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o 

ţivotě lidí v socialistickém Československu před 

revolucí a o samotném průběhu listopadových dnů. 
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 Jak těţké je vybrat si svoje budoucí povolání, 

vědí především ţáci devátých ročníků, kteří v těchto 

dnech přemýšlí o tom, kde budou po ukončení 

základní školy dále studovat. 

 Pomoci jim má především exkurze na Úřad práce 

v Třebíči, kde získají potřebné informace. I letos jej 

deváťáci navštívili a odnesli si celou řadu cenných 

informací a rad.  

 Během dopoledne se podívali i do Muzea 

Vysočiny v Třebíči, kde si prohlédli nově otevřené 

expozice týkající se historie našeho regionu. 

 



20 
 

 

 

 



21 
 

 

 



22 
 

Návštěva vánoční Vídně 
 Dne 15. 12. navštívili ţáci, kteří studují německý 

jazyk, hlavní město našich jiţních sousedů – Vídeň. 

 Za doprovodu paní učitelky Nováčkové, 

Komendové a pana průvodce si prohlédli nejznámější 

historické památky, zavítali na vánoční trhy a zastavili 

se také v podmořském světě. V něm mohli na vlastní 

oči vidět všelijakou „havět“, která by se za normálních 

okolností nacházela aţ na dně mořském nebo v 

oceánech. Viděli například rejnoky, malé ţraloky, 

mořské koníky, jeţky, okurky a mnoho dalších 

mořských ţivočichů.  

 Na vánočních trzích mnozí nakoupili dárečky 

pro své blízké, ochutnali různé dobroty, jako 

například Punch (samozřejmě Kinder Punsch), ale 

hlavně si pořádně procvičili němčinu. Cestou k 

autobusu se opět pokochali přenádhernou výzdobou 

vídeňských ulic, která na ně doslova dýchala 

vánočním časem. 

 Exkurze to byla parádní. Myslím, ţe většina z nás 

bude na vánoční Vídeň ráda vzpomínat. 
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Vánoce u knihy a televize 

 
Tak je to tu. Vánoce se rychle blíţí a doufám, ţe 

hodně z Vás se můţe těšit na kníţku pod stromečkem. 

Kromě obohacení osobní knihovničky jsou ale blíţící 

se prázdniny báječné ještě v něčem – v tom obrovském 

mnoţství času, který si můţete na čtení kníţky a 

koukání na televizi udělat.  Na různých kanálech 

najdou potravu filmoví maniaci a knihomolové se 

můţou na celý den zakuklit pod peřinou, protoţe 

máme klid od školy.  A jelikoţ tohle se musí vyuţít, 

tak Vám jako v kaţdém čísle Jemňáčku dám pár tipů, 

co můţete (ale rozhodně nemusíte!) zkusit. Kaţdému 

koneckonců sedí něco jiného.  

 Dobrodruţné příběhy, kde je do hlavní role 

zasazen teenager ţijící v jakémkoli sci-fi světě, 

v budoucnosti, kde je lidstvo nějak omezováno 

svrchovanou mocí – přesně to je teď strašně v módě, a 

to nejen na stříbrném plátně. Kníţek s tímhle 

tématem se po obrovském úspěchu trilogie Hunger 

Games (o které jste se v Jemňáčku jiţ mohli dočíst) 

takřka roztrhl pytel. Ale samozřejmě to nejsou braky! 

Jedna z kniţních sérií, které jsou k Hladovým hrám 

připodobňovány, je Divergence od Veroniky 

Rothové. Přirovnávání knih k druhým nemám ráda, 

protoţe potom vypadají trochu méněcenně. A to 

Divergence rozhodně není! Tato trilogie (Divergence, 
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Rezistence, Aliance) nás přenese do Ameriky (jak 

jinak) budoucnosti. Její hlavní hrdinkou je dívka 

Beatrice, která oslavila čerstvých šestnáct a musí se 

rozhodnout, jak její ţivot bude pokračovat. Musí si 

vybrat jednu z frakcí, které existují v Chicagu – tu, 

kde stráví zbytek ţivota. Ale bohuţel proţití zbytku 

ţivota nakonec nebude tak lehké… Kdybyste si tuto 

knihu chtěli přečíst, můţete ji najít v městské 

knihovně.  Letos byl první díl i zfilmován, takţe 

pokud Vás zajímá, určitě se na stejnojmenný film 

můţete podívat.  

 A kterému filmu se budu věnovat ve vánočním 

Jemňáčku? Tentokráte to nebude tak jako obvykle – je 

konec roku, budou Vánoce, proto i tento článek bude 

tak trochu speciální. A to proto, ţe kaţdého určitě 

zajímá, co přijde do kin za filmy? Ale pozor, ne teď, 

v dohledné době (o tom se dočtete aţ níţe ), ale příští 

rok. Rok 2015 bude opravdu nabitý… Hlavně 

akčňáky. Rozhodla jsem se tedy pro Vás to 

nejdůleţitější vypíchnout.  

 Leden bude ve znamení třetích pokračování – 

15. 1. přijde do kin třetí díl akčního krimi s Liamem 

Neesonem 96 hodin: Zúčtování. Kdo tyhle filmy rád, 

nezapomeňte. 22. 1. se objeví třetí díl české komedie 

Babovřesky 3. 

 Únor nabídne akční sci-fi Jupiter vychází, 

které určitě vypadá zajímavě – v kinech bude tenhle 

snímek od 5. 2. No, a (nejen) pro ty menší je také od 
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5. 2. připraven SpongeBob ve filmu: Houba na 

suchu. Všechny animáky jdou do kin!  A nejen 

animáky – v březnu, který toho jinak moc nenabídne, 

přijde 5. 3. Asterix: Sídliště bohů. Taky animovaný. 

 Duben nabídne další várku pokračování. Hned 

2. 4. to bude uţ (!) Rychle a zběsile 7 a 30. 4. 

Avengers: Age of Ultron. Akční měsíc. Naproti tomu 

květen nebude moc zajímavý. Za zmínku moţná stojí 

(opět akční) film San Andreas, který budou kina 

promítat od 28. 5. 

 Zato červen je zajímavý. Uţ jen proto, ţe na 

plátna vtrhne dlouho očekávaný Jurský svět. 

Dočkáme se ho 11. 6., dokonce o den dřív neţ v USA. 

18. 6. přijdou dva nové filmy – Papírová města, 

adaptace románu Johna Greena (to je ten, který 

napsal „Hvězdy nám nepřály“, kdybyste na to 

zapomněli) a Kurýr: Restart. Bez Stathama. 

 Červenec nás opět moc nepřekvapí. Od 9. 7. 

bude moţno v kině zhlédnout návrat. Terminátor: 

Genisys, kde si naštěstí zahraje i samotný 

Schwarzenegger. Za zmínku ještě moţná stojí 

komiksová adaptace Ant-man, která do kin zavítá  16. 

7. 

 Srpen bude podobně „nabitý“ jako červenec. 

Čeká nás nové zpracování komiksu Fantastická 

čtyřka, a to 6. 8. Zajímavě také vypadá sci-fi komedie 

Pixels, na kterou můţete chodit od 20. 8. Zvlášť 

gambleři by se na ni podívat měli. 
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 Září a celkově konec roku jsou zčásti zahaleny 

mlhou. Ne všechny filmy, které budou mít v těchto 

měsících premiéru, jsou zveřejněny. Ale pozor, tak 

jako kaţdoročně si filmaři na konec roků schovali ty 

nejlepší kousky. Kaţdopádně od 17. 9. bude moţné 

vidět film Black Mass, ţivotopisný snímek o jednom 

z nejznámějších amerických gangsterů. 24. 9. má 

potom premiéru pokračování oblíbeného animáku – 

Hotel Transylvania 2. 

 Říjen přinese zajímavý snímek – Victor 

Frankenstein. V kinech bude od 1. 10. a přinese na 

známý příběh naprosto nový pohled. Navíc v něm 

hraje i Daniel Radcliffe. 8. 10. pak přijde nová 

adaptace Knihy dţunglí. 

 V listopadu to začíná gradovat – opět totiţ 

přichází čas filmových pokračování! 6. 11. nadejde čas 

pro nového Jamese Bonda, uţ 24. film. Jeho tvůrci 

bohuţel zatím nezveřejnili oficiální název. A   19. 11. 

vtrhne na plátna poslední Hunger Games: Síla 

vzdoru 2. část.  

 Pro mě největší peckou je druhá polovina 

prosince. Konečně totiţ do kin přijde Star Wars VII. – 

Síla se probouzí. 17. 12. se tedy konečně dozvíme, 

jestli bylo na co čekat, nebo ne. 25. 12. na Boţí hod se 

dočkáme dalších dvou pokračování - Mission: 

Impossible 5 a Kung Fu Panda 3.  

 A na závěr, neţ Vám popřeji veselé Vánoce, ještě 

malý přehled toho, na co můţete do kina chodit teď. 
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 V kinech nám hrají: Hunger Games: Síla 

vzdoru 1. část, Ţelezná srdce, Tučňáci 

z Madagaskaru, Návrat blbýho a blbějšího, Hobit: 

Bitva pěti armád. Já uţ mám rezervované lístky, a co 

Vy?  

 Takţe děkuji těm, kteří se prokousali skoro pěti 

stranami suchého textu, snad Vám to bylo k uţitku. 

 Veselé Vánoce a šťastný nový rok!  

Kája :P   
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Zvyky na Štědrý den 
 Uţ odedávna byl Štědrý den spojován hlavně 

s různými zvyky a tradicemi. Jak je to u Vás? 

Dodrţujete nějaké? Pokud ne, zde můţete načerpat 

pár informací a večer 24. prosince si je doma s 

rodinou pod stromečkem vyzkoušet:) 

Zvyky u štědrovečerní večeře 

  připravit o jeden talíř navíc, pro náhodného hosta 

  pod talíř si schovat zlatý penízek nebo šupinky z 
kapra, aby se nás drţely peníze  

  neodcházet od slavnostní večeře, ani kdyby 
někdo bušil na dveře, protoţe ten, kdo vstane, do 

roka prý zemře 

Krájení jablka 

Po večeři se noţem přepůlí jablko kolmo ke stopce. 

Pokud jádra vypadají jako pěticípá hvězda, sejdou se 
všichni za rok ve zdraví. Pokud mají tvar kříţe nebo 
čtyřcípé hvězdy, pak někdo z přítomných těţce 
onemocní nebo zemře. 

Lití olova 

Nad plamenem se v kovové nádobce roztaví kousek 

olova. Olovo se pak naráz vlije do nádoby s vodou. 
Vznikne odlitek, podle jehoţ tvaru se pak hádá, co 

koho čeká. 
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Pouštění lodiček 

Budoucnost se dá předpovídat i z plujících skořápek 
se zapálenými svíčkami. Majitele skořápky, která 
vydrţí nejdéle svítit a nepotopí se, čeká dlouhý a 
šťastný ţivot. Pokud se skořápka drţí při kraji 
nádoby, bude její vlastník spíše sedět doma. Jestliţe 
ale skořápka pluje na druhý břeh, vydá se šťastně 

do světa. Kdyţ se dvě skořápky k sobě přiblíţí, 
majitelé si budou více rozumět a sblíţí se. 

Výkvět barborky 

V předvečer svátku sv. Barbory – 4. prosince si 
mohou mladé dívky ulomit větvičku třešně. Podle 
prastaré, nejspíše keltské tradice se dívka, které 

větvička do Vánoc vykvete, do roka vdá. 

Zavěšení jmelí 

Rozhodně nesmíte zapomenout na jmelí, které ale 

nejvíce štěstí přinese, pokud je darované. Zavěsí se 
nad štědrovečerní tabuli a kaţdému stolovníkovi 

splní jedno přání, pokud ho zašeptá do první 

zapálené svíčky na vánočním stromečku. Jmelí má 
prý i moc ochránit nás před čarodějnicemi a zlými 
duchy. Čím více kuliček na něm najdete, tím více 

štěstí Vás v příštím roce čeká.   

      Romča:-* 
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Zimní móda 2014/2015 
 

 Máme tu zimu a s ní ÉRU KOZAČEK nebo 

takzvaných důchodek :D. Pro ty, kteří (stejně jako já) 
chtějí na zimu vypadat elegantně, tu mám ale víc neţ 
jen kozačky a nehezky vypadající „babičkovské boty“ 

:D (Nicméně jsou velice pohodlné a v jistých případech 
i vkusné.) 

 Kozačky vypadají skvěle i k elegantnějšímu 
outfitu ve formě kabátu. Kombinovat je můţete 
prakticky s čímkoliv, vypadají dobře téměř se vším!  
 
 

 Oblíbené jsou boty TIMBERLAND, které můţete 
koupit v CCC, Baťa atp. 
 

 
 Dalším módním výstřelkem této zimy jsou 
HOLÍNKY různých barev, textur, potisků a značek. 

Mezi jedny z nejpopulárnějších patří holínky od 
britské značky BURBERRY LONDON s potiskem 
typickým pro tuto značku.  
 
 

 Ke chladnému období neodmyslitelně patří 

KABÁTY, BUNDY a vše, co nás zahřeje. Takovéto 
kousky nikdy z módy nevyjdou. Zajímavostí 
nadcházející sezony je, ţe se opět vrací snad veškeré 
typy kabátů, které se kdy na módních molech objevily.  
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 Další kousek, který zahřeje a přitom je elegantní, 

je nedbalý SVETR, a proto i tento módní kousek 
z našeho šatníku snad nikdy nezmizí. Na 
přehlídkových molech se to v rámci týdne svetry 

hemţilo jako malými mravenečky v mraveništi. 
 
 

 Letos nechte nudné svetry doma, zapomeňte na 
to, ţe zima je přeplněná šedivými odstíny a vzory, 
které nevybočují. Věnujte svoji pozornost raději 

kouskům, které zimu oţiví. Všechno je bílé a v 
posledních letech spíše více blátivé neţ zasněţené. A 
proto svůj den prozařte svým oblečením a potěšte tak i 
své okolí. Nemusíte volit barvy, které příliš připomínají 
jaro, ale zimě sluší barvy podzimní a syté celoroční – 
oranţová, olivová, červená, fialová a sytě ţlutá. Velmi 

stylové jsou i různé chlupaté roztomilé svetry. Nebo 
sáhněte po nějakém veselém s vánoční tématikou! 

 
 
  Pokud nemáte kabát, mám tu pro Vás i jednu 
bundu, která se jmenuje PARKA. Můţou ji nosit ţeny i 

muţi. 
 
 
  ŠATY A SUKNĚ K ZIMĚ? Nemusíte se ničeho 

bát, šaty přeci stačí doplnit legínami či punčocháči v 
různých barvách a různých vzorů. 

 Co se šatů a sukní do chladného období týče, je 
vhodné vybírat hlavně podle materiálů. Dobře 
vypadají a hlavně skvěle zahřejí flanelové šaty! 
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 A TO JE ASI VŠE, co Vám o zimní módě 

povíme. Takţe poslední rada nakonec: Pamatujte, ţe 
by vám boty měly ladit s kabelkou nebo jakýmkoliv 
doplňkem (šálou, lakem na nehty, bundou…) – to je 

přece hlavní pravidlo módy! A nebojte se 
experimentovat. 
 
 

Bára:)) a Romča:* 
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Hudební hitparáda… 

 Jako obvykle jsme si pro Vás připravily hudební 

hitparádu. A protoţe tohle číslo Jemňáčku je vánoční, 

najdete v hitparádě i vánoční písničky.  

Wham – Last Christmas 

Václav Neckař – Půlnoční 

Coldplay – Christmas Light 

MAGIC ! – Rude 

Meghan Trainor – Lips are movin 

Iggy Azalea feat. Chrli XCX  – Fancy 

Sam Smith – I´m not the only one                    

 

        Maky<3 a Kája :P 
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Horoskopy 
 Pro tentokrát Vám náš horoskop poví něco o 

Vašem zdraví, lásce a také o proţití Vánoc… 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

Vánoce: Váţení Kozorozi, svou povahou jste introverti 

a hloubky Vašich duší znají jen Vaši nejbliţší přátelé, 

před ostatními skrýváte své zranitelné nitro pod 

pevnou slupkou. Někdy byste ale měli odloţit kníţku a 

vydat se za pravou zábavou. Vánoce si zkuste uţít co 

nejvíc! 

Láska: Vypadá to na skvělý dlouhodobý vztah! 

Můţete být šťastní, klape Vám to úţasně. Teď jen nic 

nezkazit. 

Zdraví: Trochu problematické pro Vás můţe být 

setkání s velkou stresovou zátěţí, které se bohuţel 

nedokáţete sami úspěšně zbavit. Pro pomoc si zajděte 

ke svým kamarádům a rodině, vše nakonec dobře 

dopadne. 
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Vodnář (21. 1. – 20 . 2.) 

Vánoce: Milí Vodnáři, jste pod vládou ţivlu vzduchu, 

jenţ Vám dává bystré myšlení a touhu šířit poznání. 

Moţná uţ Vás nebaví slavit jednotvárné Vánoce jako 

kaţdý rok doma s rodinou. Rádi byste je něčím oţivili. 

Pamatujte ale, ţe by se to nemuselo líbit ostatním. A 

stejně – společné chvilky jsou přeci ty nejkrásnější!  

Láska: Poslední dobou se chováte velice nevhodně a 

svému protějšku svými náladami, připomínkami a 

chováním jenom ubliţujete. Moţná se nechová přesně 

podle Vašich představ, ale miluje Vás a to je to hlavní! 

Zdraví: Pokud máte rádi zimní sporty, tak byste na 

sebe měli dávat obzvlášť tuto zimu pozor! Ne všechny 

hvězdy teď totiţ stojí při Vás. Jistě si nechcete zlomit 

ruku nebo nohu, ţe ne? 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) 

Vánoce: Drahé Ryby, moc dobře o sobě víte, ţe Vás 

téměř nic nerozhodí. Máte jemnou a klidnou povahu. 

Na Vánoce ideální! Ţádné strachy, ţádný stres, tímto 

se řídíte a děláte dobře. Vánoce proţijete v klidu a 

dárky Vám udělají upřímnou radost. 
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Láska: Romantika Vám nechybí. Dokáţete i 

z obyčejné procházky vytvořit nezapomenutelný 

záţitek pro Vás oba. Jen tak dále.  

Zdraví: Kašílek nebo rýmička? Ty se Vám tento rok 

vyhnou velkým obloukem! I tak raději teplé oblečení 

nepodceňujte. 

Beran (21. 3. – 20. 4.) 

Vánoce: Váţení Berani, máte v sobě skrytou velkou 

průbojnost a ambicióznost. Chtěli byste mít všechno 

hned, i dárky! Na ty si ale musíte ještě pár dní počkat. 

Čas čekání Vám zkrátí balení dárků, vyrábění 

jmenovek apod. Jelikoţ jste velice tvořiví a inspirace 

Vám také nechybí, půjde Vám to skvěle a výsledek 

bude stát za to! 

Láska: Máte příliš velké cíle! Chtěli byste toho po 

protějšku příliš moc, proto se Vám stále toho pravého 

nedaří najít. Nezapomeňte, ţe vzhled není to 

nejdůleţitější. 

Zdraví: Vitamíny, vitamíny, vitamíny! Ať uţ banány 

nebo pomeranče, všechno se Vám teď v zimě bude 

hodit a ţádná chřipka Vás nezastaví. 
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Býk (21. 4. – 21. 5.) 

Vánoce: Milí Býci, Vaším hlavním smyslem ţivota je 

povětšinou práce. Bez ní si to prostě nedokáţete 

představit. Jen tak se povalovat a nudit se? To není 

nic pro Vás. Neměli byste to ovšem přehánět. Vánoce 

jsou ve znamení odpočinku, takţe si ho rozhodně 

dopřejte také. 

Láska: Kupte svému partnerovi nějaký luxusní 

dáreček. Moc dobře víte, ţe mu/jí to udělá obrovskou 

radost. A navíc to Váš vztah upevní. 

Zdraví: Pozor hlavně na přejídání! Ano, i kdyţ se 

tomu cukroví a dalším dobrotám dá velice těţko 

odolat, nic bychom neměli přehánět. Nechcete přeci 

hned po novém roce vypadat jako kulička, ne? 

Blíţenci (22. 5. – 21. 6.) 

Vánoce: Drazí Blíţenci, jste velice vnímaví lidé, tudíţ 

moc dobře víte, co komu udělá radost. Ale velice rádi a 

rychle měníte směr, takţe klidně utratíte všechny své 

našetřené peníze za nějakou hloupost, toho se 

vyvarujte! 

Láska: Přestaňte uţ tolik ţárlit! Kdykoli se otočí za 

někým jiným, pěkně to od Vás schytá. Nezdá se Vám, 
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ţe to malinko přeháníte? Jenom aby se Vás pak 

protějšek nezalekl a vše by urychleně skončilo. 

Zdraví: Příliš se stresujete. Můţe to mít špatný vliv na 

Vaši psychiku. Měli byste se trochu uklidnit a nebrat 

všechno tak váţně. 

Rak (22. 6. – 22. 7.) 

Vánoce: Váţení Raci, rodina, domov a tradice, to je 

Vaše! Společný večer přímo milujete a těšíte se nejen 

na dárky, ale hlavně na radost ostatních. Dokáţete 

některé členy rodiny a přátele skvěle rozesmát a 

pobavit. Štědrý den si uţijete jako nikdy dříve! 

Láska: Tu potřebujete jako sůl! Kdyţ ji cítíte, velice 

Vám to prospívá a je z Vás hned jiný člověk, a to 

v lepším slova smyslu. A jen Vy sami moc dobře víte, 

s kým byste byli šťastní. Mějte na paměti, ţe trpělivost 

přináší růţe. 

Zdraví: Co takhle začít s posilováním? Kaţdý den pár 

cviků a bude Vám hned lépe, sami uvidíte. Můţe to 

být dobrý tip na novoroční předsevzetí. 

Lev (23. 7. – 22. 8.) 

Vánoce: Milí Lvi, máte rádi úspěchy a rádi jste 

středem pozornosti! Nic více Vás nedokáţe zklamat 

neţ kritika. Pokud Vás zrovna někdo nechválí a 
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neobdivuje, stává se z Vás pěkný bručoun. Snaţte se 

to trochu překonat a ostatním nezkazit veselou 

vánoční atmosféru. 

Láska: Uvnitř Vás je ukrytý lovec/lovkyně! Snadno si 

dokáţete protějšek omotat okolo prstu. Vašemu 

charismatu jen těţko nepodlehne. Mějte ale na 

paměti, ţe jste vůdčí typ a ve vztahu Vám vyhovuje 

dominance, proto byste si měli vybírat spíše osobu, 

která se Vámi nechá vést. 

Zdraví: Neměli byste to přehánět s pitím alkoholu. Na 

Vánoce nebo na Nový rok maximálně skleničku! Sami 

víte, ţe Vám to nedělá vůbec dobře. 

Panna (23. 8. – 22. 9.) 

Vánoce: Drahé Panny, stojíte nohama pevně na zemi 

a všechno uţ máte jasné. Co komu dát, co připravit a 

jak. Někdy Vás ale přepadají sklony k perfekcionismu 

a kritice. Váš smysl pro detail a pořádek je skutečně 

úţasný, ale upřímně, nepřeháníte to uţ? 

Láska:  Věříte v čistou, skutečnou a dlouhodobou 

lásku. Svému protějšku dokáţete být skvělou oporou 

a umíte být opravdu pozorní. Někteří muţi ale mohou 

mít potíţe s vyznáním lásky. Nemáte se čeho bát, 

hvězdy stojí při Vás! 
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Zdraví: Výkonnostním sportům se teď raději 

vyhýbejte. Váš organismus potřebuje hlavně 

odpočinek. A pokud máte pořád špatnou náladu, 

dobrá čokoláda zaručeně pomůţe! 

Váhy (23 .9. – 23. 10.) 

Vánoce: Váţené Váhy, vánoční čas není pro Vás to 

pravé ořechové. Všude samý spěch a ten moc 

nemusíte, nejraději byste se celým svátkům vyhnuly 

velkým obloukem. Ještě ţe máte velký smysl pro 

umění! Takţe nádherným vánočním stromečkům a 

večerním pohledům na krásně osvícené a zasněţené 

město neodoláte. A co si budeme povídat, kdo by se 

netěšil na dárky?! 

Láska: Brzy po Vánocích si uvědomíte, kdo je pro Vás 

vlastně nejlepší a koho milujete. Moţná uţ bude ale 

bohuţel pozdě. 

Zdraví: Hvězdy radí, abyste se začaly pomalu 

otuţovat. Ale nic nepřehánět! Posílíte tak svou 

imunitu a vyhnete se nachlazení. 

Štír (24. 10. – 22. 11.) 

Vánoce: Milí Štíři, jedna z Vašich slabých stránek je, 

ţe vás přímo fascinuje skoro vše, co je zakázané! Máte 

ale skutečně pořádné štěstí, které Vás ze všech 
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šlamastik většinou vytáhne. I tak byste aspoň na 

Vánoce mohli přestat a zapomenout na všechny 

pomsty, které byste rádi uskutečnili! 

Láska: Kdyţ se pro něco rozhodnete, nevzdáváte se, 

ani kdybyste měli čekat hodně dlouho. Ne vţdy se 

Vám to povede, ale tentokrát máte velkou 

pravděpodobnost na úspěch. 

Zdraví: Býváte často unavení a znudění? Moţná to 

bude nepravidelným a krátkým spánkem. Takţe 

ţádné ponocování a šup do postýlky spinkat! 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) 

Vánoce: Drazí Střelci, v oblibě máte aktivní a 

dobrodruţný ţivot, touţíte po pravdě a uznání. 

Upřímnost Vám nechybí! Někdy byste se ale měli nad 

tím, co říkáte, zamyslet. Není zrovna dobré se před 

Vánocemi pohádat s přáteli a rodinou. 

Láska: Z Vašich úst opět vyletěla slova, která Váš 

protějšek moc nepotěšila. Všimli jste si, ţe se teď 

moţná kvůli Vám trápí? Měli byste to rychle napravit! 

Zdraví: Vaše pevná vůle neumoţní tělu onemocnět, a 

proto si můţete jenom uţívat a smát se. I přesto raději 

radím chodit v teple a vrstvit!    

        Romča:)* 
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Vánoční vtipy 

Joţka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby 

zakřičí: „Jeţíšku, dones mi kolo!“  

„Neřvi, Jeţíšek není hluchý,“ domlouvá mu sestra. 

„Ale babička ano.“ 

 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na 

maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček hoří!“ - 

„Říká se svítí a ne hoří,“ poučí ho maminka. Chlapeček za 

chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony uţ taky 

svítí!“ 

 

Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními 

odměnami. 

První povídá: „Já pracuju v bance. Za vánoční 

odměny si koupím nové auto a za zbytek pojedu na 

dovolenou.“ 

Druhý říká: „Já jsem politik. Z vánočních odměn si 

nechám udělat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem 

světa.“  

Třetí povídá: „Já pracuju na finančním úřadu a za 

vánoční odměny si koupím svetr.“              

 „A co zbytek?“ ptají se první dva. 

 „Zbytek mi na něj dají rodiče!“ 

 



43 
 

„Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Jeţíšek?“ ptá se 

Pepíček svého otce. Ten souhlasí: „Samozřejmě, kdo jiný?“ 

Syn na to: „No, ţe před dveřma je nějakej chlap a chce za 

něj třetí splátku.“ 

 

Dvě blondýny se rozhodly, ţe ušetří za vánoční 

stromeček a půjdou pro něj do lesa. V lese bloudí uţ čtyři 

hodiny a jedna říká: „Ivano, máš něco?“ – „Vůbec nic.“ 

První blondýna si povzdechne: „Tak to budeme muset vzít 

nějaký bez ozdob.“ 

 

Vrátí se pán z vánočního nákupu a hledá po 

kapsách peněţenku. Najde ale pouze papírek  „Veselé 

Vánoce vám přejí kapsáři!“ 

 

„Miláčku, co dáme mojí mamince k Vánocům?“ ptá 

se ţena manţela. „Loni jsme jí dali křeslo, tak co letos?“ 

Muţ odpovídá: „Co takhle elektrický proud?“ 

 

„U nás je pod stromečkem kaţdé Vánoce úplně ta 

samá věc,“ říká Pepíček. Spoluţáci se diví: „A co?“ „Stojan!“ 

 

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.“  

„A splnil ti přání?“ – „Koupil mi atlas hor…“ 

       Kája :P 
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Vánoční luštění 
 

Zdravíčko u vánoční porce luštění v Jemňáčku. 

Tentokrát Vás čeká trochu těţší kříţovka, ale kdyţ 

zapátráte, nebude to nic tak hrozného a navíc si 

rozšíříte znalosti kolem Vánoc.  

Tajenku z aktuální kříţovky vhazujte napsanou 

společně se svým jménem a třídou do schránky 

školního časopisu vedle učebny přírodopisu do   

14. 1. 2015.  

 
 

1. Kdo nosí na Vánoce dárky u nás? 
2. Jak se jmenuje „děda“, který nosí dárky v Bulharsku? 

3. A kdo nosí dárky v Holandsku? 

4. Jak se jmenuje Santův sob s červeným nosem? 
5. Jak se jmenuje norský vánoční skřítek? 

6. Co zdobíme den před Štědrým dnem? 
7. Jaká je tradiční česká vánoční ryba? 

8. Jaký je oblíbený dětský dopravní prostředek v zimě na 

sjíţdění kopců? 
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 Správné znění tajenky z minulého čísla – 

Časopis. 
  
 Výherkyněmi se staly Valerie Cébé a Nikola 

Minksová z 6. B. 

   

 Gratulujeme!   

Kája :P 
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