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 Milí čtenáři našeho školního časopisu,  

 připravili jsme pro Vás nové, tentokrát zimní 

číslo časopisu Jemnáček.  

 Představí se Vám nová redaktorka, dozvíte se, 

jakých soutěží se Vaši spolužáci zúčastnili, jak dopadl 

turnaj v košíkové, připravili jsme pro Vás novou 

rubriku, která je věnovaná osobnostem naší školy. 

Nebudou chybět ani oblíbené rozhovory, zajímavosti, 

móda, vtipy, perličky z našich lavic. Venku je zatím 

chladné počasí, proto raději možná sedíte doma. 

Zkraťte si dlouhou chvíli třeba četbou pěkné knížky 

nebo sledováním napínavého filmu, máme pro Vás 

několik zajímavých tipů. 

 Doufáme, že jste se těšili stejně jako my a teď už 

jenom hurá do čtení.     Nikča  
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 Ahoj, 

  jmenuji se Adéla Nekulová a jsem novou 

redaktorkou časopisu Jemňáček.  

 Je mi 13 let 

 Chodím do 7. B 

Jaká jsem? 

 Kamarádská  

 Ukecaná (opravdu 

hodně) 

Co mám ráda? Co mě 

baví? 

 Zvířata a příroda 

 Přestávky a 

volitelné předměty 

 Hra na kytaru 

  

Áďa 
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 Před Vánocemi se 6. třídy vypravily na exkurzi 

do Brna.  

 Odjížděli jsme v 6 hodin ráno luxusním 

autobusem, který nás dovezl do brněnského 

planetária na Kraví hoře, kde jsme zhlédli zajímavý a 

poučný pořad Temný vesmír. Mohli jsme si koupit 

různé minerály a mnoho dalších suvenýrů.                                 

 Po prohlídce jsme se přemístili do Anthroposu 

(do muzea lidské historie). Tam jsme si prohlédli, jak 

člověk vypadal, co lovil a jak se zdokonaloval. 

Vstupenka nám umožnila projít si hlavní expozice, ale 

do prostor výstavy o Americe jsme nemohli, neměli 

jsme ji zaplacenou. Protože však byly Vánoce, pustili 

nás tam zadarmo. To vám bylo něco. To nebylo jako 

mezi mamuty, kde jste se nemohli ničeho dotknout. 

Tady jsme na interaktivní tabuli skládali různé 

skládačky, oblékli se do indiánských krojů. Další 

atrakce nás lákala nasednout do Kolumbovy lodě a 

projet se s ní kolem Ameriky. Myslíte, že je to vše? To 

ne, ještě jsme prozkoumali starožitné předměty, 

poskládali sochu zobrazující hlavu rozřízlou na tři díly 

a vyzkoušeli spoustu dalších věcí.  

 Ale všechno musí jednou skončit a to potkalo i 

náš báječný výlet. Nasedli jsme do autobusu, ale 
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protože jsme se chovali slušně, vzaly nás paní učitelky 

do Vaňkovky. Procházeli jsme se, nakupovali, vyfotili 

jsme se u vánočního stromu. Asi po hodině jsme opět 

naskočili do autobusu a teď už opravdu domů. 

 Myslím, že jsme se díky této exkurzi naučili něco 

nejen o životě našich předků, ale i o vesmíru. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elča  
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 Napadlo Vás někdy, že i ve škole můžete zažít 

super večírek? My, 7. B, jsme ho zažili 17. prosince. 

Bylo to předvánoční spaní ve škole s oslavou 

narozenin našeho třídního pana učitele.  

 Večer kolem šesté jsme se sešli u školy a celí 

natěšení se do ní hrnuli s kabelami a spacáky 

v rukou. Nejprve jsme si ozdobili stromeček ve své 

třídě a pak jsme si „uvařili“ nepečené cukroví. Do 

kuchyňky, kde jsme v tu dobu byli, donesla jedna 

ze žákyň dort, který našeho třídního překvapil a 

potěšil.   

 Potom jsme se vrátili do své třídy, kde jsme 

dokončili výzdobu, zpívali karaoke a každý tancoval, 

jak umí. Někteří si objednali i pizzu, a tak si na ní 

pochutnávali při poslouchání koled a vánočních 

písniček. Další z nás si udělali u pingpongového stolu 

stromeček z knih, kterého si někdo z Vás určitě všiml. 

Zahráli jsme si i nějaké hry, proběhli se pěkně po 

chodbě bez toho, že by nás někdo napomenul , ve 

tmě jsme prošli stezku odvahy nebo si nafotili x selfie. 

Kolem půl jedenácté jsme se přesunuli do velké 

tělocvičny, nanosili si sem žíněnky, na nichž jsme 

spali. Také jsme si v tělocvičně zahráli vlajky a 

vyhlásily se výsledky jedné z her. Kolem půl dvanácté 
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se zhaslo a šlo se spát. Většina však hnedka 

neusnula… 

 Budíček byl naplánovaný na tři čtvrtě na sedm. 

Nejmenovaný žák si však budík nepřenastavil, a tak 

mu kolem šesté začal kokrhat mobil… Ve tři čtvrtě na 

sedm jsme se tedy probrali a někteří z nás si už po 

ránu zahráli volejbal nebo basket.  

 Po snídani ve školní jídelně jsme se přesunuli do 

naší třídy.  

 I když některé z nás po pár hodinách spánku 

držela „při životě“ jen cola nebo myšlenka na to, že už 

je pátek a víkend před námi, moc jsme si to užili.  

 

        Luci:* 
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 22. ledna 2016 se žáci sedmých ročníků 

zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. 

 Po pěti hodinách zdlouhavé a náročné cesty jsme 

konečně dorazili na chatu Karolínka. 

 Po příjezdu jsme se zabydleli a pan ředitel nám 

vysvětlil pravidla chování, která bychom měli 

dodržovat. 

 Poté jsme si vyzkoušeli lyžařské boty a lyže, 

abychom mohli další den lyžovat. 

 Na pokojích jsme dokončili vybalení věcí a pak 

už nás čekala sladká večeře. 

 Druhý den jsme se vydali na sjezdovku. 

 Rozdělili jsme se podle svých dovedností do 

několika skupin:  

1. skupina – p. učitel Švanda 

2. skupina – p. učitel Novák 

3. skupina – p. ředitel Hirt 

4. skupina – p. učitel Chaloupka 

5. skupina – p. učitelka Veselá 

 Výuka na lyžích probíhala 2x denně, večer 

bývala naučná přednáška a pak následovala zábava.  

 Probíhala také kontrola pořádku na pokojích 

spojená s bodováním.  

 

LLyyžžaařřsskkýý  kkuurrzz  77..  rrooččnnííkkůů 
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 Pro nás to byl velký zážitek a zároveň i poučení o 

tom, jak se máme chovat a spolupracovat. 

 Seznámili jsme se také s novými lidmi. 

 Když jsme odjížděli, projevily se naše emoce a 

city.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásná panoramata 

 

 
 

Chvíle soustředění… Poprvé na lyžích 
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4. skupina p. učitele Chaloupky 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. skupina pana ředitele Hirta 



12 
 

 

1. skupina p. učitele Švandy 

 

Cesta nahoru na vlecích 



13 
 

 

Kolektivní hry 

 

Sousoší lásky 
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Odborní poradci  

 

 

 

 

 

 

 

Výherci karnevalu 
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A poslední den na lyžáku jsme si snad nejvíc užili. 

Misska Bzové – Adéla Kubešová 

Mister Bzové – Lukáš Sevelda 

Protancovali jsme celou noc. 

Děkujeme učitelům za super zážitky.  

       Nely  

       Barča  

       Luci:* 

       Barů  
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 Máme tu pro Vás další sérii rozhovorů! 

 Těšili jste se?? 

 Téma je tentokrát opravdu žhavé…ZIMA. 

 Dozvíte se například, jakou značku lyží oslovení 

preferují, co v zimě rádi, či neradi dělají… Zkrátka, 

mrkněte sami, co na sebe prozradili.     

 Tak jdeme na to!!!  

Otázky: 

1. Jaký sport v zimě děláš?  

2. Co máš na zimě nejraději? 

3. Jakou značku lyží/snowboardu doporučuješ? 

4. Jak dlouho lyžuješ? 

5. Jaký je tvůj nejlepší zážitek z lyžáku?      

6. Co na zimě nemáš moc rád/a? 

7. Stavíš sněhuláka či iglú? 

1. Sabina Bulíková 

1. V zimě, no tak celoročně jezdím na koních. 

2. Led.  

Rozhovory 
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3. Fischer.  

4. Rok. 

5. Když jsme byli u kluků na pokoji.  

6. Když nosím čepici.  

7. Ne, nestavím. 

2. Šárka Kotounová 

1. Jestli se jedná o sport, tak určitě lyžování. 

2. Sníh a tu atmosféru. 

3. Fischer. 

4. Nejezdím lyžovat, zaujalo mě to při zájezdu se 

školou. 

5. Všechno bylo super! 

6. Námrazu. 

7. Nestavím. 

3. Adéla Kubešová 

1. Gaučing. 

2. Všechno. 

3. Dynastar. 

4. Rok. 

5. Na pokoji. 

6. Teplotní podmínky. 

7. NE, je to stráášně namáhavý. 

4. Niki Ježková 

1. Bobuji. 

2. Vánoce. 
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3. Ty nejlevnější. 

4. Od školky. 

5. Spodky na Vojtově hlavě. PS: Byly čistý. 

6. Zimu. 

7. Se ségrou. 

6. Jája Ševčíková 

1. Jezdím na koni. 

2. Sníh. 

3. Dynastar. 

4. Dva roky. 

5. Zlomila jsem si nohu. 

6. Zimu. 

7. Sněhuláka.  

 7. Pan ředitel Hirt  

1. Lyžuji, běhám na kolečkových lyžích. 

2. Sníh a zimní přírodu a také, když přijdu ze zimy 

do tepla. 

3. Atomic. 

4. Aktivně 22 let (poprvé v 7. třídě) 

5. Jednou jsme si museli na lyžáku vyšlapat svah, 

abychom mohli lyžovat, protože byly velké 

závěje. Pak jsme šli na oběd, a než jsme se 

vrátili, někdo nám tam vlezl a šlapali jsme 

znovu. 

6. Když prší, vlhká zima. 

7. Jasně, stavěli jsme. 
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8. Alča Kuchařová  

1. Gaučing. 

2. Měla jsem ráda bruslení.  

3. Ty od ťamíků. 

4. Od malička, cca od 4 let. 

5. Karneval + poslední den. 

6. Tu zimu.  

7. Stavíme.  

9. Matěj Fuchs 

1. Ležím u telky. 

2. Televizi. 

3. Ty, co jsem viděl v telce. 

4. Nelyžuji, neumím to. 

5. Nevím, nebyl jsem tam. 

6. Počítač. 

7. Nestavím, nemám čas. 

10. Fanda Kuchař 

1. Lyže, basket, volejbal. 

2. Bobování. 

3. Dynastar. 

4. Cca od čtyř let. 

5. Nebyl jsem. 

6. Když není sníh. 

7. Jo, stavíme.  

    Barů , Luci:* a Nikča                                                                                                                                      
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 Setkání s lidmi, kteří vynikají v nějaké oblasti 

lidské činnosti, je vždy zajímavé. Rádi bychom Vám 

setkání s takovými osobnostmi naší školy 

zprostředkovali, proto jsme pro Vás připravili novou 

rubriku, která Vám více prozradí o úspěšných žácích 

naší školy.  

 Dnes jsme pro Vás vyzpovídali dvě výborné 

sportovkyně - Lucku Horkou a Sáru Šestákovou.  

 Pojďme se tedy dozvědět o našich 

basketbalistkách něco víc.  

 

1. Jak dlouho hrajete basket? 

Lucka: „Od páté třídy.“  

Sára: „Od šestky.“ 

2. Co Vás k tomu dovedlo? 

L: „Chtěla jsem hrát basket vždycky.“ 

S: „Lucka.“ (Smích ) 

3. Jaké jsou Vaše největší úspěchy? 

Spolu: „V basketu jsme byly na kraji, s volejbalem 

jsme byly na republice a s atletikou v Belgii.“ 
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4. Jaké jsou Vaše cíle? 

L: „Já se chci věnovat fotbalu.“  

S: „Já se chci dál věnovat volejbalu.“ 

5. Jakým sportům se dále věnujete?  

L: „Fotbal.“ 

S: „Tenis a volejbal.“  

 Ještě zmíníme to, že oblíbené a šťastné Lucčino 

číslo je čtyřka a Sářino šestka.   

 

 Za rozhovor děkujeme.  

 Znáte někoho zajímavého? Chcete se o něm 

dozvědět víc? Napište nám! My ho za Vás 

vyzpovídáme! Těšíme se na Vaše náměty! Stačí vhodit 

lístek se jménem osobnosti do schránky časopisu 

v prvním patře vedle přírodopisu.  

      Luci:* a Barů  
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Dne 18. 2. 2016 se v Základní škole v Jemnici 
konala recitační soutěž pro žáky druhého stupně. 
Soutěž pořádali žáci s pomocí učitelů.  

Žákovskou porotu tvořili Sára Lindušková, 
Denis Ferenc, Lucie Horká, Monika Fukalová, Marek 
Hron, Šimon Kovář, Pavel Křivánek a Pavel Karásek, v 
učitelské porotě zasedli p. učitel Martin Švanda a p. 
učitelky Jitka Strebel’ová a Jana Petráková. Nebylo 
lehké vybrat ty nejlepší, ale přesto jsme se obě poroty 
vzácně skoro shodly. 

 Zarecitovat svoji básničku přišlo 19 soutěžících. 
Soutěž byla rozdělená do dvou kategorií: žáci 6. - 7. a 
8. - 9. ročníků.  

 V I. kategorii byli někteří naprosto nepřipraveni, 
jiní předvedli takové výkony, že divákům i porotě 
padla brada. Podle žákovské poroty si 1. místo 
rozhodně zasloužil František Račický ze 6. B, na 2. 
místě se umístila Veronika Nečadová z 6. A a na 
bronzovém 3. místě se umístila Elena Průšová také z 
6. A. Učitelská porota rozhodla podobně. 1. místo 
František Račický, 2. místo Radek Plaček a 3. místo 
Elena Průšová. V II. kategorii se zúčastnili pouze dva 
žáci z 8. B, a to na 1. místě Kamila Šmídová a na 2. 
místě Jiří Daněček. Pak měly obě poroty snadné 
rozhodování. 
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 Žáky do 3. místa jsme odměnili deníčkem, 

bonbóny a diplomem, všichni ostatní recitátoři si 

odnesli za účast alespoň propisku.  

 Podpořit své spolužáky a kamarády přišla 

spousta diváků. Soutěž proběhla v příjemné 

atmosféře, kterou fotografovali Pavel Kincl a Monika 

Fukalová. 

 Všem, kteří se na přípravě podíleli, připravovali 
plakáty, diplomy a samotnou učebnu, děkujeme, 
výhercům gratulujeme a držíme jim pěsti v okresním 
kole. 

                                                                                   
                      Za žákovskou porotu Lucie Horká 9. B 
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 Před prázdninami jsme my, parlamentářky, byly 

za paní ředitelkou MŠ, abychom nabídly spolupráci a 

pomoc ve školce. S paní ředitelkou jsme se domluvily, 

že bychom mohly pomoci zorganizovat karneval pro 

děti  její třídy. Byla jistě pro. Ale nic není jen tak. O 

prázdninách jsme se několikrát sešly, abychom se 

domluvily a připravily vše potřebné, aby karnevalové 

rejdění proběhlo hladce a děti odcházely domů 

spokojeny. 

 V pondělí jsme se vydaly do školky, ale ne proto, 

abychom tam byly s dětmi, ale abychom připravily 

pořádnou karnevalovou atmosféru. Těšily jsme se na 

úterý.  

 Píše se 16. 2. 2016 a Monika Fukalová, Barbora 

Kellnerová, Martina Králíková, Anna Leitkepová a 

Sára Lindušková vyráží do mateřské školy strávit 

dopoledne s Koťátky. V 7:45 se scházíme před MŠ a 

jdeme do budovy plné dětí přímo do třídy dětí, které se 

diví našemu příchodu. Uvítaly jsme se s paní 

ředitelkou, odložily si věci a šly se přichystat. Karneval 

začínal v 9:00. Před začátkem jsme namalovaly dětem 

na obličej to, co si přály. Minuty rychle utíkaly a malá 

rafička byla na devítce a veliká na dvanáctce. Začaly 

jsme seznamovací hrou, abychom poznaly všechny 
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děti a ony nás, ale také proto, abychom představily 

naše masky. Všichni měli krásné masky. Ani my jsme 

nepřišly jen tak. Všechny jsme byly převlečené za 

kočky, abychom zapadly do třídy Koťátek. Po první 

hře už děti měly úsměvy na rtech a my byly potěšené, 

že je činnost baví. 

 Zahráli jsme si ještě pár her a byla svačinka, aby 

se všichni posilnili před dalším programem. Mimo 

spousty her jsme také hodně tancovali. Celé 

dopoledne tak rychle uběhlo, že jsme to ani 

nepostřehli a na řadu přišlo loučení. Na památku 

jsme každému účastníkovi připravily upomínkový 

diplom a třem nejkrásnějším maskám nějakou 

sladkost a veliký diplom.  

 Děkujeme za příležitost strávit takhle dopoledne 

s dětmi. 

Monika Fukalová 9. B 
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 Celý druhý stupeň soutěží o nejsportovnější 

třídu a žáci si mimo jiné poměřili síly v košíkové. Třídy 

si samy vybraly družstva, hrálo se systémem každý 

s každým. 

 Výsledková listina 6. a 7. ročníků: 

7. A : 6. A  7 : 4 

7. B : 6. B  10 : 2 

6. A : 6. B  7 : 4 

7. A : 7. B  18 : 12 

7. B : 6. A  6 : 10 

6. B : 7. A  2 : 9 

 Hrály proti sobě i 8. a 9. třídy. Jak to dopadlo? 

8. B : 9. A  15 : 2 

9. B : 8. B  25 : 6 

9. A : 9. B  4 : 24 

Vítězům gratulujeme! 

     Elča  
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Přehlídka Mladý pianista: 

   Dne 15. 4. 2016 se ZUŠ v Jemnici zúčastní 

krajské přehlídky Mladý pianista v Jihlavě, která se 

koná jednou za tři roky.  

 Naši uměleckou školu budou reprezentovat 

Prokop Klimeš, Elizabeth Klimešová, Elena Průšová a 

Kateřina Kovářová.  

 Rozhodující není umístění, protože se nejedná o 

soutěž v pravém slova smyslu, ale pouze o přehlídku 

jednotlivých interpretů, z nichž je vybrán nejlepší a 

ten následně oceněn. Před třemi lety vyhrála a hlavní 

cenu – klavírní stoličku – získala Elena Průšová. ZUŠ 

v Jemnici dále reprezentovali Viktorie Štroblová, 

Kateřina Kovářová a Jiří Šesták. 

 Přejeme našim klavíristům hodně úspěchů.  

 Držte jim palce!                                                        

                                                 Elča              
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 I když je podle kalendáře léto ještě daleko, už 

dnes můžete přemýšlet nad tím, jak a kde je prožít. 

Někdo je stráví u počítače, jiný u kamaráda nebo na 

táboře. Tábory jsou skvělá věc, ať jsou plavecké, 

křesťanské, skautské nebo třeba fotbalové. A zrovna 

takový mix tábor, který se jmenuje Lavičky, Vám 

nabízí různorodé aktivity – je zaměřený na 

horolezectví, záchranářství a skvělou zábavu. Tábor 

má stanoviště na Dalešické přehradě a více informací 

se dozvíte na internetových stránkách: 

http://www.trebic.vzs.cz/pages/3-tabor-2016.html 

 Datum: 23. 7. - 30. 7. 2016  

 Cena: 2 450 Kč (členové MS VZS ČČK Třebíč 

2 100,-)   

 Přihlášení je možné do 31. 5. 2016.  

 Věková kategorie: pro děti 8 – 17 let.  

 Ubytování je zajištěno ve stanech s podsadou. 

 Celý týden se Vám budou věnovat zkušení vodní 

záchranáři. 

 Je pro Vás připravena napínavá celotáborová 

hra!  

       Elča  
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 Dneska Vám napíšu o filmech, které mají 
největší čísla ve statistikách.  
 
Nejdražší filmy  

- tedy filmy, na jejichž natáčení bylo potřeba 
nejvíce peněz. 

 
1. Hobit  
Nejdražší projekt ve filmové historii. Má tři díly, 
které byly natočeny naráz a během tří let se 
objevovaly v kinech. Celková částka je 561 
milionu dolarů.  
 
2. Piráti z Karibiku: Na konci světa  
Pirátská podívaná, která stála víc než 300 
milionu dolarů. Je zajímavé, že ve finále byl film 
tak drahý, i přestože se některé scény použily 
z předchozích dílů. 
 
3. Titanic 
Tento světoznámý film viděl asi každý. Jeho 
původní verze se před několika měsíci vrátila do 
kin ve 3D podobě, a tak se náklady na film 
sečetly. Dokonce prý byl film dražší než 
postavení samotného Titanicu – 280 milionů 
dolarů. 
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4. Na vlásku 
Je zvláštní, že na čtvrté příčce je tento animák. 
Za velkou částku kolem 270 milionů dolarů prý 
může čas. Tento snímek byl natáčen šest let.  
 
5. Spider-Man 3 
Tady hlavní roli hrály efekty. Je zajímavé, že i 
když se svojí částkou 258 milionu dolarů to byl 
nejdražší díl ze Spider série, nebyl jako jediný 
ani nominován na Oscara. 
 
6. Harry Potter a Princ dvojí krve 
Jedná se o nejdražší díl z potterovské série. 256 
milionu dolarů je slušná částka. Film měl hlavně 
pozitivní ohlas u kritiků. 
  
7. Vodní svět 
Skoro neuvěřitelné, že i tento film je dražší než 
Avatar. Částku tvoří 248 milionů dolarů.  
 
8. Avatar  
Zaujímá osmé místo našeho nejdražšího 
žebříčku a první místo nejvýdělečnějšího filmu 
všech dob. Avatar zasáhl celý svět. Byl to první 
snímek, který přinesl trojrozměrné efekty 
vytvořené zcela virtuálně. Více než 240 milionů 
dolarů stál tento famózní projekt. 
 
9. Piráti z Karibuku: Truhla mrtvého muže 
A máme tu zase Piráty. 245 milionů dolarů je 
částka, která musela být investovaná do 
druhého dílu této série.  
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10. John Carter: Mezi dvěma světy 
Snímek za 238 milionů dolarů klidně mohl 
v nákladech předběhnout Avatara či Piráty, ale 
v popularitě by se mu to nepovedlo.  
 

Nejvýdělečnější filmy 
- tedy filmy, které nejvíce vydělaly. 

 
1. Avatar 
Je to nejvýdělečnější film historie 
kinematografie. Cameron se snažil o velkolepé 
dílo, což se mu povedlo. Velkolepá produkce, 
která otevírá něco jiného, něco neokoukaného, 
něco extra.  

 
2. Titanic 

         A zase dílo od Camerona. Tento chlapík moc 
dobře ví, jak na filmové produkci zazářit a 
vydělat. 

 
3. Avengers  

        Tento film se může pochlubit jedním prvenstvím. 
Je to nejvýdělečnější film na světě, který je 
natočen podle komiksu.  

 
4. Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 

 Tento díl je velkolepým finále Harryho Pottera. 
 Čekali jsme na jeho filmovou podobu 10 let.  Film 
 je veliký, výpravný a ve své podstatě i 
 dechberoucí. Yates zakončil těchto magických 
 deset let lépe, než řada kritiků čekala. Čtvrté 
 místo je zcela určitě zasloužené.  
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5. Ledové království 
 Tento animák s velkou, velkou reklamou byl 
 alespoň pro mě milým překvapením. Jeho 
 popularitu jistě zajistil i song od Demi Lovato - 
 Let it go.  
 

6. Iron Man 3 
 Tony Stark, coby Iron Man, se objevuje v našem 
 žebříčku  deseti nejvýdělečnějších filmů již podruhé 
 (Avengers).  
 

7. Transformers 3: Temná strana Měsíce 
 I když se jedná o úspěšný film, kritici tento 
 snímek nešetřili. Však posuďte sami. 

 
8. Pán prstenů: Návrat krále 

 Poslední díl oblíbené trilogie přinesl velkou slávu 
 hlavně hercům, kteří zde byli obsazeni.  
 

9. Skyfall 
 Jedna z nejlepších bondovek, která má kladný 
 ohlas jak u diváků, tak u kritiků. Velký podíl na 
 slávě tohoto snímku má i song od Adele se 
 stejnojmenným názvem. 
 

10. Transformers: Zánik 
 Na desáté příčce máme znovu Transformery. 
 V tomto díle, který je čtvrtý a zatím poslední ze 
 série, máme zcela nové herecké obsazení. 
 Nominován byl na cenu Zlaté maliny (cena za 
 nejhorší filmy).  
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 A ještě se tu trošku rozepíši o novém dílu Star 
Wars.  

 Nejočekávanější film roku 2015. 
 Velice úspěšný film, který boří hranice (je 

možné, že v novějším žebříčku by se umístil).  
 
Zajímavosti 

 Je to první americký film, ve kterém hraje 
Daisy Ridley. 

 Na lodi Millenium Falcon je umístěn i 
Batmobil  z trilogie o Batmanovi režiséra 
Christophera Nolana. 

 Jedná se o první Star Wars hraný film, který 
byl uvedený v prosinci. Ostatní epizody ságy 
měly premiéru v květnu. 

 Tento film se stal prvním filmem v historii, který 
za pouhý jeden den (18. 12. 2015) vydělal více 
než 100 miliónů dolarů. 

 Americký prezident Barack Obama předčasně 
ukončil tiskovou konferenci se slovy: „Moc Vám 
děkuji, teď musím jít na Star Wars." 

 Jeden z amerických skalních fanoušků utratil 
dohromady 2180 amerických dolarů za všechny 
vstupenky jen proto, aby mohl sledovat premiéru 
v kině úplně sám. 

 
 Za zajímavosti děkuji uživatelům ČSFD.   
  
 Myslím, že většinu filmů znáte, a jestli ne, tak to 
napravte.   
        Luci:* 
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 Je zima.  

 Venku je chladno a sněží, sněží a sněží…  

 Doma je nuda… Nejlepší uvolnění v těchto 

zimních měsících je si lehnout na gauč nejlépe někde 

u krbu… (však to všichni jistě známe). 

 Ale čím se zabavit, když zrovna nemáme po ruce 

televizi?!  

 Nejlepší volbou pro uvolnění je kniha. Lidé 

v dnešní době sice nečtou… Ale já Vám poradím, jak 

tento odpor zahnat!   

 Určitě budete mít po přečtení tohoto článku chuť 

si něco přečíst!  

 Tak jdete do toho se mnou? 

 Nejprve Vám ukážu letošní žhavé knižní 

novinky, abyste měli z čeho vybírat. 

 Máte rádi fantasy, romány a thrillery?  

 Tak v letošním roce vyšla kniha právě pro Vás. 

Mezi dvěma světy 

 Darcy Patelová odložila vysokou školu a i 

všechno ostatní jen proto, aby mohla vydat svůj young 

adult román, který se jmenuje Zásvětí. Dostane šanci, 

o jaké se spoustě mladých dívek může jen zdát. 



36 
 

Stěhuje se do New Yorku, kde nemá žádné přátele a 

přemýšlí, zda to opravdu bylo správné rozhodnutí. 

Pak ji ale pod svá křídla vezme parta jiných 

začínajících i zkušených spisovatelů.  

 Druhá linie příběhu se odehrává právě v 

Darcyině románu, což je napínavý thriller o Lizzie, 

náctileté holce, které se podaří proklouznout do 

„Zásvětí“, místa mezi životem a smrtí, a přežije tak 

útok teroristů. Tato nová schopnost Lizzie zaskočí, 

Zásvětí je nebezpečné, plné potulujících se duší, které 

čekají na své rozhřešení. Může jim někdo pomoci? A 

co všechno musí dát Lizzie všanc? 

Dalším velkým trhákem jsou knihy od spisovatele 

Johna Greena: 

 První z jeho nejúspěšnějších knih je titul Hvězdy 

nám nepřály.  

 Zajímavá a citlivá knížka vypráví o šestnáctileté 

Hazel, která trpí rakovinou a která se sblíží s 

Augustem, jemuž se podařilo tuto nemoc překonat. 

Tito dva mladí lidé se výborně doplňují, a navíc je 

spojuje originální pohled na život i na chorobu, která 

je postihla. „Nejvtipnější smutný příběh“ je napsán s 

mimořádným smyslem pro humor a sarkasmus a díky 

autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi 

působivě. Nové vydání se připravuje v souvislosti s 

aktuálním filmovým zpracováním – stejnojmenný 

snímek vznikl právě podle tohoto knižního bestselleru 
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a v hlavních rolích se představí Shailene Woodley a 

Ansel Elgort. 

Dalším trhákem, na kterém se podílel J. Green 

s Maureenou Johnsovou a Lauren Myracleovou, je 

kniha s názvem Sněží, sněží… 

 Sníh o Vánocích je hezká věc, ale čeho je moc, 

toho je příliš. Taková sněhová bouře umí zamíchat i s 

těmi nejlepšími plány – a když k tomu ještě připočtete 

čtrnáct roztleskávaček, jedno miniprase a keramickou 

vesničku pro elfy, bylo by na rozpletení všech těch 

zmatků v městečku Gracetown skoro zapotřebí 

nějakého anděla! Tři vánoční příběhy o tom, že ne 

vždycky je to, oč stojíte, taky to pravé… 

 A to je asi vše. Knih, o nichž bych mohla psát, 

by bylo více, ale bohužel pak by celý Jemňáček byl jen 

o knihách.  

 Doufám, že se Vám článek líbil a že jsem Vám 

pomohla zahnat tu hroznou nechuť ke knihám. 

 

        Barů    
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Je zima a my tu máme sezónu večírků a dlouhých 

nocí. Na těchto příležitostech nesmí chybět pořádná 

muzika. Nabízím přehled oblíbených písniček, které 

Vás nenechají sedět!  

 

Wicked games – Parra for Cuva ft. Anna Naklab 

Alors on danse – Stromae 

Adore – Jasmine Thompson 

You & me – Disclosure ft. Eliza Doolittle (flume 

remix) 

Starships – Nicki Minaj 

Freedom – Pharrell Williams 

Freestyler – Bomfunk MC‘s 

Perfect – OneDirection 

Flashback – Calvin Harris ft.  

Supergirl – Anna Naklab ft. Alle Farben & 

YOUNOTUS 

Feel alright – Majk Spirit 

Bad – David Guetta ft. Vassy 

Hey girl – Digital Fever ft. Ian  

Celibát – Slza  

Live it up – Jennifer Lopez ft. Pitbull 

Peroxid - Pil C 
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 Nevíte, které stanice si naladit do svého rádia, 

abyste mohli poslouchat to nej, co muzika nabízí? 

Máme odpověď.  

 Nalaďte si Evropu 2! 

 Evropa 2 nabízí maximum muziky, nejlepší 

párty českého hudebního éteru a mnoho dalších, 

dost vymazlených možností. Plusem tohoto rádia je 

určitě výběr muziky, příjemní moderátoři, web, na 

kterém máte playlist písniček, které Evropa 2 

odehrála, a samozřejmě Instagram plný zajímavých 

fotek, facebook… 

 Dalším top je KissHády! 

 Hády – kopec v Brně.  

 Toto rádio nabízí opět to nejlepší z muziky a 

další suprové věcičky, které Vás budou prostě bavit. 

 Pro ty, kteří rádi především českou muziku, je tu 

samozřejmě rádio Impuls, kde není o českou music 

nouze.   

 Přeji příjemný poslech.   Luci:* 
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 Je zima a jistě každý z nás má svůj oblíbený 

zimní sport. Mezi ty nejoblíbenější patří lyžování a 

snowboarding. Od nás se dozvíte, jaké jsou ty nejlepší 

lyže a snowboardy, abyste měli výběr pestřejší. 

 Velkým problémem někdy bývá vybrat si vhodné 

oblečení. I s tím Vám rádi pomůžeme! Ukážeme Vám, 

co právě letí a v čem na lyžích/snowboardu zazáříte. 

 

Lyžování  

 Nejoblíbenějšími značkami mezi lyžaři jsou lyže 

Rossignol, Dynastar (vřele doporučuji) a Head. 

Snowboarding 

 Snowboardisté preferují značku Burton, která se 

řadí mezi nejznámější a nejprodávanější značku 

snowboardů. Patří také mezi nejkvalitnější. Burton má 

též nejvíce motivů a jistě si z pestré nabídky vyberete. 

Oblečení pro každý typ zimního sportu 

 Asi každá holka/žena, někdy i kluk/muž si 

klade otázku: „Co si mám na sebe vzít??!“ 

 Oblíbenými a zároveň i cenově dostupnými jsou 

bundy a oteplovačky z dílny návrhářů firmy Hannah 
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či Nordblanc. Hitem letošní zimy jsou křiklavé a pestré 

barvy. 

 Doufáme, že jsme Vám alespoň trochu pomohli 

s otázkou: „V čem a s čím na hory?“ 

                                                       Barů  
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Zajímavosti 

Člověk 

Lidské oko dokáže rozlišit 10 000 000 barev. 
V ústech člověka se vyskytuje zhruba 40 000 bakterií. 

Novorozenec má asi 300 kostí, v dospělosti jich zbývá 

už jen 206. 

V Mezopotámii byl vždy za smrt pacienta ošetřující 

lékař popraven. 

Lidské tělo obsahuje takové množství tuku, které by 

stačilo na výrobu 7 kusů mýdla. 

U mužů, oproti ženám, se barvoslepost vyskytuje cca 

10krát častěji. 

V těle dospělého člověka je cca 75 km nervů. 

Stromy 

 Stromy jsou nejstarší živé organismy na naší 

planetě a jeden z největších přírodních zdrojů. Čistí 

vzduch, snižují hluk, zlepšují kvalitu vody, brání 

erozi, poskytují jídlo a stavební materiál, vytvářejí stín 

a zkrášlují naši krajinu. Níže jsou další fakta a čísla o 

našich nejstarších organismech a žijících pokladech… 
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Dobře udržované stromy a keře mohou zvýšit hodnotu 

nemovitosti až o 14%. 

Stromy správně umístěné kolem budov můžou snížit 

potřebu klimatizace o 30%. 

Zralý strom odstraní téměř 70krát více znečištění než 

nově osázený strom. 

Ty nejcennější stromy můžou mít hodnotu nad       

250 000 Kč. 

Každý průměrně vzrostlý strom poskytuje odhadem 

200 Kč roční úspory pro životní prostředí, včetně 

úspor energie a snížení znečištění. 

Jediný strom produkuje přibližně 120 kg kyslíku za 

rok. To znamená, že dva vzrostlé stromy můžou dodat 

dostatek kyslíku ročně pro čtyřčlennou rodinu! 

Jeden strom může absorbovat tolik uhlíku za rok, 

kolik auto vyprodukuje během jízdy 42 000 km. 

V průběhu svého života, jediný strom může 

absorbovat jednu tunu oxidu uhličitého. 

       Elča  
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Beran  

Zaměřte se na pořádek,  

přijímejte dobré rady. 

Netropte si z lidí žerty, 

i když jsou ty Vaše věhlasné. 

Ať záře Vaší hvězdy roste 

a během roku nezhasne. 

 

Býk 

Pohled do peněženky 

nemusí být tak krutý, 

pokud máte pod polštářem 

schované zlaté pruty. 

Cesta ke štěstí 

bude trnitá a dlouhá. 

Pomůže Vám však společně 

vytrvalost a touha. 

 

Blíženci 

Vaše hlava plná nápadů 

bude jejich nekonečnou líhní. 

Obavy však vyvolají ti, 

kdo jsou výjimeční či jiní. 

 

HHoorroosskkooppyy 
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Rak 

V novém roce buďte roztomilí, 

hraví jako koťátko. 

Jděte všem příkladem! 

Ctnostně je třeba se chovat. 

Vše se nahrává i archivuje 

a svědomí mohlo by Vás klovat. 

 

Lev 

V hlavě máte poklad, 

střežte si jej velice. 

Od jara do zimy střídejte 

módní klobouky i teplé čepice. 

 

Panna 

Otlačená záda z židle 

zajistí Vám příjem slušný. 

Myslete teď na pohodu 

a denní rytmus harmonický. 

Krátká chvíle k rozjímání, 

ta se musí najít vždycky. 

 

Váhy  

V důležitých rozhodnutích  

Váš odhad bude úžasný. 

Úsměv na rtech mějte stále 

a tváře kolem se rozjasní. 
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Vzpomeňte si na dědečka, 

co Vám říkal o rovnováze. 

Zatáhněte raději brzdu, 

žijete-li na horské dráze. 

Štír 

Nebuďte letos domýšliví.  

Ke skromnosti hledejte cestu.  

Nemusíte hned do kláštera,  

zkuste třeba rybářskou vestu. 

Leštěte kliky zákazníkům,  

pokud chcete konto tučné.  

Dejte pozor na podpisy  

a podmínky smlouvy stručné. 

Střelec 

Myslete letos na rezervy  

jako svědomitá veverka.  

Kdo pro pírko přes plot skočí,  

bude běhat jako čiperka. 

Zkuste své hříchy vypočítat,  

třináctou komnatu odemknout.  

Kdo očistí dušičku svou,  

může životem dál klidně plout. 

 

Kozoroh 

Slunce v duši? Spíš zataženo!  

A chuť na vše se vykašlat.  
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Radostný pohled získáte z výšky.  

Čeká Vás cesta velkolepá. 

Temperamentní partner,  

to je Vaše přání.  

Lásku však zaplatíte  

s balným, dopravou i daní. 

 

Vodnář 

Vaše duše je přehrada citů, 

u níž rozum drží stráž.  

Poučte se z chyb loňska,  

jinak láska vyjde dráž. 

Pohlédněte do historie,  

jak lze milovat i předstírat.  

Rozfoukejte vzdušné zámky,  

vztah, to musí být pevný hrad. 

 

Ryby 

Kdo kontroluje roční příjem,  

bude mít pocit šílený.   

Život však není jen o penězích.  

Je třeba zvyknout si na změny. 

Správný lék na náladu,  

toť humor štiplavý.  

Rozhodně lepší úsměv na rtech 

než bručoun zakaboněný. 

      Barča  
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 Lámeš si hlavu nad touto otázkou? Tak na co 
ještě čekáš, pusť se do testu!  
 

1. Co děláš ve škole o přestávce? 
a) Sedím na místě, všichni kamarádi se ke mně 

seběhnou. 
b) Samozřejmě jdu k zrcadlu. 
c) Jdu se vyzuřit z té otřesné hodiny, která mi dala 

zase zabrat. 
d) Připravím si pomůcky a zopakuji si učivo. 

 

2. Když tě učitel/učitelka vyvolá k tabuli, jak se 
zachováš? 

a) Normálně jdu, ještě prohodím nějakou grimasu 
či vtípek. 

b) Jsem zděšený(á) už teď. 
c) Štve mě to. Proč furt vyvolává jen mě? 
d) Jsem rád(a), učil(a) jsem se na to. 

 

3. Která z těchto vlastností tě vystihuje? 
a) Vtipnost 
b) Krása 
c) Nervozita 
d) Chytrost 

 

4. Jaký je tvůj vztah k těláku? 
a) Skvělý, tělák je nejlepší! 
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b) Je to opruz, už jenom kvůli tomu, že si zničím 
svůj pracně učesaný účes. 

c) Tělák? V pohodě. 
d) Jiné předměty mě baví víc, ale přežiji to.  

 

5. Jaký máš názor na třídní výlety? 
a) Na to se mooc těším, bude to zábava. 
b) Když jede i nějaký hezký kluk/holka, proč ne? 
c) Nemám je rád(a). Vždy mě něco/někdo rozhodí. 
d) Pokud jde o něco naučného, jsem nadšen(á). 

 

6. Když někdo během hodiny něco provede, jak se 
na to tváříš? 

a) Většinou se dobře bavím, není vyloučeno, že 
něco provedu i já. 

b) Moji spolužáci jsou nevyspělí, takže nic neříkám. 
c) Ve třídě se pořád něco děje, už to nevnímám. 
d) V tomhle směru svoje spolužáky nechápu. 

 

7. Když po tobě ve třídě hodí třeba křídou/houbou, 
jak reaguješ? 

a) Směji se, taky po nich něco hodím, ať je sranda. 
b) Nesměju se, zničí mi tak jenom oblečení. 
c) Musím se dost krotit, abych po nich nehodil(a) 

alespoň židlí. 
d) To je normálka, už si toho ani nevšímám. 

 
8. Máš ráda plavání se školou? 
a) Na to se vždy těším. 
b) Skvělý, konečně všichni uvidí moji krásnou 

postavu. 
c) Hrůza. 
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d) Plavat už dávno umím, nic extra to není.  
 

9. Smějí se kamarádi tvým vtipům? 
a) Pořád, chtějí po mně další a další. 
b) Jistě, jsem ve třídě nejoblíbenější a nejkrásnější. 
c) Málokdy. 
d) Mým vtipům se nesmějí, raději se posmívají 

mně. 
 

10. Myslíš si, že jsi ve třídě oblíbený(á)? 
a) Asi ano. Každý den se výborně bavíme. 
b) Samozřejmě. 
c) Je mi to ukradený. 
d) Spíš ne. 

 

Vyhodnocení:  

Nejvíce áček: Jsi dokonalý pohodář(ka) a navíc je 

s tebou sranda. Jsi velmi oblíbený(á), žádná akce se 

bez tebe neobejde. Zapadneš do jakékoliv party. 

Nejvíce béček: Hlavní je pro tebe krásný vzhled. Tvůj 

vzhled ostatní oceňují, ale mysli na to, že super vzhled 

není všechno.  

Nejvíce céček: Jsi třídní nervák a cholerik. Dokáže tě 

rozházet úplně všechno. Nepatříš mezi extra oblíbené. 

Najdi si nějaké nové kámoše a něco podnikněte.  

Nejvíce déček: Jsi samotář(ka) a třídní šprt. Hodně 

dobře se učíš a svých spolužáků se spíš straníš. 

Někdo tě může obdivovat díky tvým vědomostem, ale 

když jde o srandu, moc kamarádů si na tebe 

nevzpomene.          Luci:* 
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 Nezdravé kruhovité pečivo: Chipsy 
 V češtině: „Jakou osobu používáme v popisu?“ 

„Čtvrtou.“ 
 V občance: „Zaútočila na nás vlna tajfun.“ 
 Paní učitelka: „Já snad skočím z okna.“  

Žák: „Jaký vám mám otevřít?“ 
 Psali jsme diktát z not a na tabuli bylo d1 a 

někdo se zeptal pana učitele: „Co dělá na tabuli 
ta alfa?“  

 V přírodopise: „Mláďata slípky zelenonohé se 
líhnou neviditelná.“ 

 Ve výchově ke zdraví: „Definujte slovo prevence.“ 
Žák: „Oblékám se.“ 

 V dějepise otázka v písemce: Kdo byl poslední 
vládce Velké Moravy? Odpověď: Václav Moravec.  

 Originální začátek občanky a dějepisu: „Good 
morning.“ 

 V hodině češtiny jsme hráli slovní kopanou 
opisem. Přihlásil se jeden žák s hádankou: „Je to 
vymyšlené město.“ Nechali jsme se podat: 
„Ekvádor.“ 

 Probírali jsme, jak to bude na horách. Žákyně: 
„Bude tam elektřina?“ 
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 Čteme si článek a pan učitel místo „léčivá mast“ 
řekne „prasečí mast“. 

 Někdo si v kroužku zapomněl klíče. Pan učitel 
běží na chodbu a začne křičet tak, až se 
lekneme: „Klíče!“ Poznámka žákyně: „Nehoří!?“  

 Otázka: Napište rozdíly mezi islámským a 
křesťanským náboženstvím.  
Odpověď: Žádný rozdíl mezi nimi není, obě mají 
jako znak kříž. 

 Napište symbol křesťanství: „Býlí“ kříž na bílém 
podkladu. 

 
Situace - opravdu se stalo  
 

 Žákyně neměla úkol. Napsala si ho na stole u 
sborovny.  

 Při rozhovorech jedna z redaktorek narazila 
do skříně.  

 Někdy příprava rozhovorů obnáší složité 
strategie. Například vyšleme nejmenovaného 
Frantu.  

 Žákyni sežral papoušek sešit do angličtiny. 
 Žákyně na adaptačním kurzu šla ze záchodu, 

a když uviděla na chodbách svíčky, tak se 
přestala soustředit na cestu a narazila tváří 
do vypínače.  

 
       Luci:* 
  

 
 

 



53 
 

Vtipy 

1) V novinách se jednou objevil následující inzerát: 

Prodám kompletní sadu třiceti tří encyklopedií. 

Už je nepoužívám. 

Zn. Oženil jsem se a má manželka ví evidentně 

všechno. 

 

2) Přijde Pepíček za maminkou, že ho bolí hlava. 

„Maminko, mě bolí hlava.“ 

Maminka mu odpoví: „Víš, Pepíčku, musíš 

hodně pít.“ 

Pepíček: „Dobře, takže kde je kořalka?“ 

 

3) Na školní lavici velice ošklivé dívky přistane při 

hodině chemie psaníčko, v němž je napsáno: 

Nešla bys se mnou dnes na limonádu? Dívka se 

otočí na nejhezčího chlapce ve třídě, od kterého 

psaníčko přiletělo, usměje se na něj a pokývá 

hlavou. Za chvíli jí přiletí na lavici druhé 

psaníčko s následujícím sdělením: To nebylo ode 

mě, ty huso, ale od Mařeny! 

 

4) Co jste tak potlučený? 

Dostal jsem psa… a je to boxer. 
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5) „Plukovníku, proč jste po půl roce úspěšné praxe 

vyhodil toho doktora z ošetřovny?“ 

„V papírech jsem zjistil, že je to doktor práv.“ 

 

6) „Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička 

ti upekla bábovku a tys jí rozbil okno kamenem!“ 

Hurvínek si jen odkašle: „To nebyl kámen. To 

byla ta bábovka.“ 

 

7) Farmář Jeníček jede domů ze schůze na kole. 

Zastaví ho příslušník policie: „Nesvítí vám 

světlo!“ 

„Vím, pokoušel jsem se to opravit a nešlo to!“ 

„Tak tedy musíte to kolo vést a jít pěšky!“ 

„I to jsem zkoušel, ale ani tak to nesvítí!“ 

 

8) Když slon sedí na plotě, jaký je čas? 

Čas vyměnit plot. 

 

9) Somálec je v nemocnici a volá na sestru: 

„Sestro, tady je pavouk!“ 

Ona akorát protočí oči. „Tak si ho nevšímejte, on 

je jen maličký, nebojte se ho.“ 

Za půl hodiny jde kolem toho samého pokoje a 

slyší: 

„Ne, pusť mě, ty potvoro, já se tě ne-aaaa! Kam 

mě to táhneš?!“ 

Kuba  
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 Před Vánocemi se konala soutěž v hádání 

hádanek. Ze správných odpovědí jsme vylosovali tři 

výherce. 

 Na třetím místě se umístila Nikola Minksová ze 

7. B a za odměnu dostala pytlík bonbónů. 

Gratulujeme! 

 Druhé místo obsadil Pavel Kincl ze 7. B a byl 

odměněn čokoládou. Gratulujeme! 

 První místo patří Adéle Kubešové, také ze 7. B, 

a za odměnu dostala bonboniéru. Gratulujeme! 

        Áďa  
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 Ahoj čtenáři našeho časopisu,  

 máme tu další soutěž o ceny. 

 Odpovězte na otázky a vyhrajte sladkou 

odměnu!  

1. Ve kterém městě byla vyrobena první kostka 

cukru? 

2. Co je to frgál a kde se s ním můžeme setkat? 

3. Ve kterém městě na jižní Moravě se každoročně 

koná vinobraní?  

4. Ve které zoo mají bílého tygra? 

5. Jak se jmenuje nejvyšší hora světa? 

Správné odpovědi házejte do schránky časopisu u 

učebny přírodopisu v prvním patře. Uzávěrka soutěže 

je v pátek 18. 3. 2016. 

Kuba  
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