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SLOVO ÚVODEM 
_______________________________________________________________ 

Jaro je jaro, jaro je krásná věc. 

Poznáváte? Je to citace z představení, které Vám 

předváděla letošní 9. B na poslední akademii. A proč se 

k tomuto představení vracím? Jednak proto, že se 

konec roku a letošní akademie nezadržitelně blíží, a 

jednak proto, že spisovatel, který velmi vtipně napsal 

tento příběh, zaujal nejen mladší publikum, ale 

vykouzlil úsměv na tváři i těm starším. A o to se 

snažíme i my v Jemňáčku. 

  Jaro patří mezi nejpestřejší období, co se týče 

přírody. Všude pučí nádherné květy rostlin a omamují 

nás svou vůní. Pokud neznáte rozkvetlé posly jara, 

podívejte se na TOP 5, tentokrát z říše rostlin.  

Pro některé z nás však jaro představuje i 

očekávání přijímacích zkoušek. Ty už máme všichni 

deváťáci za sebou. Za celý tým Jemňáčku Vám přejeme, 

abyste se na nové škole měli co nejlépe a byli šťastní.  

Na střední školu odcházíme i my deváťáci 

z redakční rady, proto hledáme nové posily, které 

doplní naše redaktory z osmiček. Vy, které by bavilo 

tvořit Jemňáček, přijďte se za námi podívat, ukážeme 

Vám, co je náš školní časopis zač, jak vypadá práce 
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redakční rady. Scházíme se každou středu ve dvě ve 

velké počítačové učebně. 

A co Vás čeká v tomto díle? 😊 

Neochudíme Vás opět o rozhovory nejen se žáky, 

fotoseriál, zajímavosti z exkurzí, připomeneme si milou 

návštěvu z Anglie, můžete porovnat, jak vypadala naše 

škola v minulosti a jak dnes, rubriku o filmech jsme 

tentokrát věnovali oscarovému režisérovi Miloši 

Formanovi a čeká na Vás ještě spousta dalších 

zajímavostí. 

Užívejte si čtení a u dalšího čísla ahoj! 

 

Barů ♫ 
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ŠKOLNÍ ČASOPIS KRAJE 

VYSOČINA 
_______________________________________________________________ 

 V pátek 13. dubna 2018 se v Pelhřimově konalo 

vyhlášení krajského kola soutěže školních časopisů 

Kraje Vysočina. Jemňáček obsadil v kategorii II. stupeň 

třetí místo. Redakční rada byla za svou práci odměněna 

diplomem a upomínkovými předměty. 
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OKÉNKO DO MINULOSTI 
_______________________________________________________________ 

Ahoj, dnes se koukneme, co jsme vyhráli, ale i 

prohráli, kam jsme se podívali a co všechno jsme zažili. 

Doufáme, že jste si od minulého čísla život pořádně 

užili a budete užívat i nadále a zároveň reprezentovat, 

jak jste reprezentovali doteď. 

 V úterý 13. 3. naši kluci z osmých a devátých tříd 

jeli do Okříšek zahrát si basket. Samozřejmě jsme 

vyhráli a postoupili do krajského kola, kde jsme 

skončili čtvrtí. 

 Eva Feldbabelová opět excelovala na 

Astronomické olympiádě, kde obsadila 1. místo, 

František Račický skončil na krásném 4. místě. 

Eva získala 97 bodů a František 73,5 bodů. 

Gratulujeme! 

 Náš pan ředitel se vždy snaží dva dny před 

prázdninami nějak zpříjemnit. Letos před 

Velikonocemi pro nás nachystal 27. 3. soutěž ve 

skoku vysokém Velikonoční laťku a 28. 3. Den 

naruby a RideWheel Show. 

 Ve čtvrtek 29. 3. si všichni užili velikonoční 

prázdniny a v pátek 30. 3. a v pondělí 2. 4. státní 

svátek. 

 V době od 3. 4. do 6. 4. k nám do školy přijel 

Američan Christian George Prendergast vyučovat  
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angličtinu. Rozhovor s ním a další informace o 

celém kurzu najdete v obsahu toho čísla. 

 Fyzikální olympiáda byla naplánována na 4. 4. A 

kdo se jí účastnil? Ano, Eva Feldbabelová, která 

opět excelovala na 1. místě. 

 Učitelé se sešli 9. 4. na své oblíbené pedagogické 

radě, aby uzavřeli naše známky za 3. čtvrtletí. 

 10. 4. se konal zápis do prvních tříd. Předškoláčci 

přišli ukázat, co všechno se naučili, aby mohli 

nastoupit do 1. třídy. My deváťáci jsme se zápisu 

také zúčastnili, ale jako průvodci. 

 V dubnu stála před námi deváťáky naše první 

menší životní zkouška. Přijímačky! Každý dělal 

přijímačky od Cermatu, kromě uměleckých škol. 

První kolo proběhlo 12. 4. a druhé 16. 4. Teď už 

jen poklidně chodíme do školy. Přejeme 

budoucím středoškolákům hodně štěstí a 

budoucím deváťákům při přijímačkách v příštím 

roce pevné nervy. 

 Ve dnech druhého kola našich přijímaček byl i 

den sběru papíru a konzultací. Doufáme, že po 

nich zadek bolet nemusel. Ve sběru se posbíralo 

neuvěřitelných 66 542 kg papíru. Děkujeme! 

 Dne 17. 4. se konala matematická olympiáda.  

 Pravý Čech nejsi, dokud nenavštívíš Národní 

divadlo. Naši osmáci v Národním divadle už byli v 

pátek 20. 4., tak už se můžou považovat za pravé 

Čechy. V Národním divadle se přiučili něco z jeho 
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historie a také si prošli naše hlavní město. 

Doufáme se, že se exkurze líbila. 

 Pětice žáků z 8. a 9. ročníku se přihlásila do 

televizní soutěže U6 – úžasný svět techniky. Jako 

vedoucí jela paní učitelka Feldbabelová. Na díl, ve 

kterém budou naši žáci soutěžit, se můžete 

podívat 18. 6. na Déčku. 

 30. 4. jsme dostali ředitelské volno, jelikož statní 

svátek 1. květen byl v úterý, tak se to hodilo. 

 4. 5. se hrál Mc Donald’s Cup v Moravských 

Budějovicích, naši fotbalisté obsadili 2. místo. 

 První pátky v každém měsíci jsou ve znamení 

barevných dní. V dubnu se škola zahalila do 

smuteční černé barvy, v květnu u nás bylo 

veseleji, všichni se oblékli do červené. 

 Na pondělí 7. 5. byl přesunut Mezinárodní den 

dětí, aby si ho užili i žáci, kteří pojedou na 

začátku června na zájezd do Anglie. 

 Dne 10. 5. jely dvojice na Beach Volleyball do 

Třebíče na ZŠ Týnská. Zjistili jsme, že je to úplně 

něco jiného než hrát na parketách v tělocvičně. 

 Téhož dne (10. 5.) jeli žáci 1. – 5. ročníků na 

Dyslektickou olympiádu do Třebíče. Budeme 

doufat, že budete do TOP 10. 

 14. 5. se uskutečnila schůzka s rodiči budoucích 

žáků 1. tříd.  

Páka     
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DĚJEPISNÉ EXKURZE 
_______________________________________________________________ 

Dne 13. 3. 2018 jely třídy 6. A a 6. B na exkurzi 

do Anthroposu a do planetária v Brně. 

ANTROPOS 

V Anthroposu jsme si prohlédli vystavené 

předměty – od nejrůznějších koster našich předků až 

po několik sošek věstonických venuší. Ke každému 

exponátu se nám dostalo odborného výkladu a popisu 

od průvodce. 

Tradice současného pavilonu Anthropos má své 

kořeny v období první Československé republiky. 

Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého 

badatele profesora Karla Absolona podařilo ve 

speciálním pavilonu „Člověk a jeho rod“ na dnešním 

výstavišti soustředit v rámci výstavy soudobé kultury v 

roce 1928 nebývalé množství nálezů z nejranějších 

období lidských dějin.  

PLANETÁRIUM 

Žáci se také podívali do planetária na Kraví hoře, 

kde jim byl promítnut krátký dokument o vesmíru a 

k němu si vyluštili i lehký kvíz.  

Brněnská hvězdárna byla otevřena 16. října 

1954. Tehdy měla podobu jedné kopule s menším 
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dalekohledem.  K první větší proměně došlo v roce 

1959, kdy byla dostavěna budova s přednáškovým 

sálem, pozorovatelnou a projekčním planetáriem. 

Už jste na vlastní oči spatřili sluneční skvrny? 

Krátery na Měsíci? Saturnův prstenec? Jupiterovy 

bouře? Srpek Venuše? Barevné dvojhvězdy? 

Hvězdokupy? Mlhoviny nebo galaxie vzdálené miliony 

světelných roků? To všechno si lze pohodlně 

prohlédnout v Hvězdárně a planetáriu v Brně pomocí 

moderních astronomických dalekohledů s průměrem 

objektivu až 35 cm. 

Malé planetárium dokáže na klenbě o průměru 8 

metrů vykouzlit iluzi hvězdné oblohy s několika 

nápadnými planetami a Měsícem. 

 

      Viola Průšová 

 

20. dubna se žáci osmých ročníků vydali na 

exkurzi do hlavního města Prahy, prošli se po 

Královské cestě a prohlédli si Národní divadlo. 

Cestu po pražských památkách jsme začali na 

Pražském hradě, kde jsme museli projít 

bezpečnostními rámy a ukázat batohy. Na Hradě jsme 

navštívili katedrálu sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Potom 

jsme se vydali Královskou cestou směrem ke Karlovu 

mostu. Ve spěchu jsme dorazili do Národního divadla, 

kde se všem líbilo díky chládku, který zde panoval. 
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Všude po Praze jsme viděli spoustu památek a 

zajímavých věcí.  

I přes veliké teplo a někdy až nepříjemné sluníčko 

jsme si to užili. Stejně jako vždy většinu třídy nejvíce 

zaujal rozchod na Václavském náměstí, kde si všichni 

nakoupili spoustu jídla a suvenýrů. Někteří se dokonce 

pokoušeli nakrmit holuby, kteří obývají celou Prahu. 

                                                       

Amča © 
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U6 – ÚŽASNÝ SVĚT VĚDY 
_______________________________________________________________ 

Milí žáci a učitelé,  

vzpomínáte, jak jsme vám oznámili, že pětice 

vybraných žáků naší školy se zúčastní televizního 

pořadu U6 – úžasný svět vědy? No, a je to nedávno, co 

se tato soutěž uskutečnila. Pokud tento pořad znáte, 

víte, že se jedná o soutěž dvou týmů, které porovnávají 

své znalosti z oblasti fyziky, chemie, biologie a historie. 

Vítězný tým si domů odnese opravdu krásné ceny. Naši 

školu reprezentovali:  

Eva Feldbabelová, 9. A (kapitánka družstva) 

Adam Krupil, 9. A 

František Račický, 8. B 

Veronika Nečadová, 8. A 

Elena Průšová, 8. A 

Odnášíme si spoustu zážitků a úplně jiný pohled 

na všechny televizní soutěže. Ale jak jsme dopadli, to se 

dozvíte 18. 6. 2018, kdy se bude tento díl vysílat 

v televizi.  

                                                                   Elča  
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 OBRAZOVÉ 

ZPRAVODAJSTVÍ 
_______________________________________________________________ 

JARNÍČEK 

Na jaře je čas na Jarníček. Parlamentáři i letos 

pro děti z jemnické mateřské školy připravili 

zábavné dopoledne 

v městském parku. 
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KURZ ANGLIČTINY 

S RODILÝM MLUVČÍM 
_______________________________________________________________ 

Měsíc duben byl ve znamení angličtiny, jelikož do 

naší školy zavítal lektor anglického jazyka Christian 

George Prendergast.  

Byl to velmi charizmatický a milý člověk, ale více 

vám bohužel prozradit zatím nemůžeme, protože naši 

redaktoři s ním udělali rozhovor, ve kterém se dozvíte 

nejednu zajímavost. 😊 

Co ovšem prozradit můžeme, je to, jak probíhala 

výuka. 

Všichni, kdo se do tohoto kurzu přihlásili, byli 

rozděleni na dvě skupiny. My si je pojmenujeme pro 

větší přehlednost na A – pokročilejší a B – začátečníci.   

Každá skupina během tří dnů střídala odpolední 

a dopolední vyučování, jež probíhalo současně s naší 

klasickou dopolední výukou.   

Hodiny angličtiny s Christianem probíhaly 

formou skupinové konverzace, při které jsme mezi 

sebou všichni mluvili a diskutovali o různých tématech, 

jako bylo například cestování, business apod. 

Co nás možná trochu zamrzelo, bylo to, že se 

s námi samostatně moc Christian nebavil a hodně se 

soustředil na skupinovou konverzaci. Ale rozhodně mu 
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to zazlívat nebudeme, jelikož každého baví něco jiného 

a někomu to mohlo vyhovovat právě takhle.  

Po úspěšném absolvování kurzu každý z nás 

dostal na památku certifikát.  

Doufáme, že i vy, kteří jste se tohoto kurzu 

zúčastnili, jste alespoň podobného názoru, a že vás to 

také bavilo tak jako nás. 😊 

 

Barů ♫, Kuba  a Páka  
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ROZHOVOR S 

CHRISTIANEM 
_______________________________________________________________ 

1. What’s  your name? 

My name is George Christian. 

2. Where are you from? 

I‘m from the USA. 

3. How old are you? 

I‘m 27 years old. 

4. What places in the Czech republic have you 

visited? 

I think lots of places. I can really tell you of the 

top of my head. I have been to Ostrava, Olomouc, 

Tábor, Liberec, Brno, Praha. Yeah lot of places. 

5. What do you think about our school? 

I love your school, the students have been nice to 

me, they are behaved and the teachers are nice 

too and they support me. 

6. What do you think about our English teachers, our 

English lessons in our school? 

I think the English teachers are doing a good job, 

yeah. It is good work. 

7. Do you like travelling? What places in Europe have 

you visited? 
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Travelling is one of my passions. I think in Europe 

I have been to Spain, Portugal, Italy, Germany, 

Hungary, Iceland… 

8. What do you know about the Czech Republic? 

I know the people in the Czech Republic drink 

beer. What else? I know Prague is one of the 

prettiest cities in Europe. 

9. What is your job right now? 

Now I am an English teacher, but in the future it 

can be different. My job, my choice. 

 

1. Jak se jmenujete? 

Jmenuji se George Christian. 

2. Odkud jste? 

Jsem z USA. 

3. Kolik vám je? 

Je mi 27. 

4. Která místa jste v Česku navštívil? 

Myslím, že hodně míst. Z hlavy vám můžu říct, 

že jsem byl v Ostravě, Olomouci, Táboře, 

Liberci, Brně, Praze. Jo, hodně míst. 

5. Co si myslíte o naší škole? 

Miluju vaši školu!  Žáci jsou ke mně velice 

milí, jsou slušně vychovaní, učitelé jsou také 

velice milí a podporují mě. 

6. Co si myslíte o našich učitelích anglického 

jazyka, o hodinách angličtiny na naší škole? 

Myslím, že učitelé odvádějí dobrou práci, jo, je 

to dobrá práce. 
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7. Cestujete rád? Která místa v Evropě jste 

navštívil? 

Cestování je jednou z mých vášní. Myslím, že 

v Evropě jsem byl ve Španělsku, Portugalsku, 

Itálii, Německu, Maďarsku, na Islandu… 

8. Co víte o České republice? 

Vím, že lidé v Česku pijí pivo. Co ještě? Vím, že 

Praha je jedno z nejhezčích měst v Evropě. 

9. Jaké je právě teď vaše zaměstnání? 

Teď jsem učitel angličtiny, ale v budoucnu to 

může být jinak. Moje práce, moje volba.   

 

                         Niky  a Luci ™ 
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JARNÍ ROZHOVORY 
_______________________________________________________________ 

V jarním čísle našeho časopisu nesmějí chybět 

jarní rozhovory! Tentokrát jsme pro vás vyzpovídali 

kluky z osmičky a devítky. Pojďte si přečíst, jak nám na 

našich pět jarních otázek odpověděli.  

1. Co se ti nejvíce líbí na jaru? 

Hanz (Ondřej Prokeš): Teplo. 

Ruda Ošmera: Na jaru se mi líbí teplo. 

Quentin Seitl: To, že se začíná dělat teplo. 

Tomáš Novák: Na jaru se mi líbí, že můžu chodit 

v kraťasích. 

Kuba Novák: Je hezky a můžu chodit v kraťasích. 

Kyryl Frechka: Teplo. 

Mirek Kakur: Začíná fotbalová sezóna a roste 

fotbalová atmosféra. 

Filip Melzer: Vylízají hadi, štíři a ještěrky. Mohou se 

chytat ryby. 

Petr Hotař: Pampelišky, probouzí se příroda. 
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Denis Bauer: Začíná bejt teplo, hezky, 

předprázdninový období.  

2. Co rád děláš na jaře? 

Hanz (Ondřej Prokeš): Chodím ven, to je vlastně 

jediný, co dělám.  

Ruda Ošmera: Rád chodím ven. 

Quentin Seitl: Chodím ven. 

Tomáš Novák: Hraju na PC. 

Kuba Novák: Různé sporty hraju. 

Kyryl Frechka: Rád se procházím po poli. 

Mirek Kakur: Hraji fotbal. 

Filip Melzer: Chytám ryby, střílím z luku a ze 

vzduchovky, jezdím na kole. 

Petr Hotař: Lezu po stromech, chytám ryby. 

Denis Bauer: Jsem doma nebo s kamarády venku. 

Užívám si teplo. 

3. Děláš jarní úklid? 

Hanz (Ondřej Prokeš): Ne. 

Ruda Ošmera: Ne. 

Quentin Seitl: Jo. 
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Tomáš Novák: Ne. 

Kuba Novák: Spíše ne. 

Kyryl Frechka: Ne. 

Mirek Kakur: Ne. 

Filip Melzer: Ne. 

Petr Hotař: Ne. 

Denis Bauer: Ne, ani za boha. 

4. Jakou si představíš barvu, když se řekne 

slovo jaro? 

Hanz (Ondřej Prokeš): Oranžovou. 

Ruda Ošmera: Zelenou. 

Quentin Seitl: Zelenou. 

Tomáš Novák: Zelenou. 

Kuba Novák: Zelenou. 

Kyryl Frechka: Zelenou. 

Mirek Kakur: Zelenou. 

Filip Melzer: Zelenou. 

Petr Hotař: Žlutou. 

Denis Bauer: Černou. 
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5. Chystáš se na jaře na nějakou akci? 

Hanz (Ondřej Prokeš): Na oslavu mého skautského 

bratra Pardála. 

Ruda Ošmera: Na Utubering. 

Quentin Seitl: Na žádnou. 

Tomáš Novák: Ne. 

Kuba Novák: Na zápas. 

Kyryl Frechka: Ne. 

Mirek Kakur: Na fotbalový zápas. 

Filip Melzer: Tak byly čarodky a bude Pohádkový les, 

pomáhám s přípravama. 

Petr Hotař:  Jojo, na rybářské závody. 

Denis Bauer: Ještě nevím. Co se naskytne.  

 

Nely ♡ a Luci ™ 
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OSOBNOSTI JEMŇÁČKU  
_______________________________________________________________ 

V této rubrice si představujeme osobnosti naší 

školy jak z řad studentů, tak z řad zaměstnanců. Pro 

toto číslo jsme vyzpovídali pana učitele Navrátila a paní 

Smolejovou, kteří se starají o to, abychom mohli 

vystoupit v Praze na sokolském sletu a ukázat, co se 

dokážeme naučit.  

1. Jak dlouho se věnujete práci v Sokolu? 

Pan učitel Navrátil: Od roku 2003 (pozn. pana 

ředitele: 54 let, smích 😊). 

Paní Smolejová: Počkej, to bude takových 25 let. 

2. Co vás vedlo k tomu začít se Sokolem? 

Pan učitel Navrátil: Já jsem v Sokolu byl, už když 

jsme hráli fotbal, když jsem chodil na vejšku. Pak 

jsem odešel z Budkova ze Sokola sem do Jemnice. 

To ještě nacvičovala paní učitelka Kalužová. 

S nimi jsem poprvé nacvičoval a jel jsem poprvé 

do Prahy. 

Paní Smolejová: Pohyb.  

3. Jak dlouho trvá nacvičování sestavy? 

Pan učitel Navrátil: No, jak s kterou skupinou, no, 

je to tak 4 až 5 měsíců minimálně. 

Paní Smolejová: Začínáme v lednu, tak 3 – 4 

měsíce to bývá. 



28 
 

4. Pamatujete si na nějaké dobré perličky ze 

sletu? 

Pan učitel Navrátil: Tak to nevím, kdo by co řekl. 

Nevzpomínám si, že by někdo měl takové 

průpovídky. 

Paní Smolejová: Pan učitel si na něco vzpomněl? 

Já si na nic nevzpomínám. 

5. Který rok se vám líbil nejvíc a proč? 

Pan učitel Navrátil: Každý rok měl něco 

zvláštního, něco jiného. Každý ten slet je trošku 

jinačí a něco do sebe má. 

Paní Smolejová: Každý rok se mi líbí stejně, 

protože každý rok je něčím hezkej a jinej. 

6. Připravujete se na naše nácviky psychicky?  

Pan učitel Navrátil: Proč psychicky? Nevidím 

důvod. 

Paní Smolejová: Psychicky i fyzicky. 

7. Jaká pozitiva a negativa vám Sokol přináší? 

Pan učitel Navrátil: Spíš ta pozitiva, že se tam 

člověk mele, rozběhá se, využije volný čas. A 

negativa? Možná, že to zabírá trochu více času, 

který bych mohl mít pro sebe. 

Paní Smolejová: Jenom pozitiva. Dobrou náladu. 

8. Věnoval/a jste se Sokolu už jako teenager? 

Pan učitel Navrátil: To jsme jezdili ještě v tom 

Budkově, když jsem byl ve škole, tak jsme jezdili 

na soutěže, a potom když jsem v těch osmnácti, 

devatenácti hrál fotbal. 
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Paní Smolejová: Ne. 

9. Kolik lidí se běžně zapojuje do sokolských 

sletů?  

Pan učitel Navrátil: To může být takových 

200 000. 

Paní Smolejová: 250 000. 

10. Jak moc se od sebe každoročně liší sestavy? 

Pan učitel Navrátil: Jak u které skupiny. 

Paní Smolejová: Vybíráme si stejné autorky 

starších žáků, takže se to moc neliší. 

 

    Niky  a Páka     
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PŘIBLIŽTE SE UČITELŮM 
_______________________________________________________________ 

 

Ani ve dvacátém pátém čísle časopisu Jemňáček 

nechybí oblíbená rubrika Přibližte se učitelům.  

A co se dneska dozvíte o svých oblíbených 

učitelích? Zjistíte, kterou střední školu navštěvovali, 

jak si užili volné jarní dny a jestli mají v plánu v létě 

vyrazit na nějakou dovolenou.  

Tak se dejte do čtení.  

 

Jaké jídlo a pití si dáte na jaře nejraději? 

Paní učitelka Šreibrová: Vše čerstvě vyrostlé, zeleninu. 

Většinou piji vodu a z alkoholických nápojů bílé víno. 

Pan učitel Truneček: Všechno. 

Paní učitelka Petráková: Čerstvé. 

Pan učitel Švanda: Steak, grilovanou zeleninu a pivo. 

Kterou střední školu jste vystudoval/a? 

Paní učitelka Šreibrová: Gymnázium. 

Pan učitel Truneček: Průmyslovou v Teplicích. 

Paní učitelka Petráková: Pedagogickou ve Znojmě. 

Pan učitel Švanda: Gymnázium. 
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Kterou značku bot a oblečení máte nejraději? 

Paní učitelka Šreibrová: Nemám vyhraněno. 

Pan učitel Truneček: Nemám. 

Paní učitelka Petráková: Neznám značky (smích). 

Pohodlné! 

Pan učitel Švanda: U bot nemám konkrétní, ale musí 

být pohodlné a z oblečení teď vede Zara. 

Nakupujete raději přes internet, nebo v kamenných 

obchodech? 

Paní učitelka Šreibrová: Oblečení v kamenných a 

elektroniku přes internet. 

Pan učitel Truneček: Kdekoliv. 

Paní učitelka Petráková: V kamenných. 

Pan učitel Švanda: Přes internet. 

Chystáte se v létě na dovolenou? 

Paní učitelka Šreibrová: Mám v plánu střední Čechy. 

Pan učitel Truneček: No, na maltu s malým m. 

Paní učitelka Petráková: Plán nemám, ale doufám. 

Nejlépe za mořem. 

Pan učitel Švanda: Ano, na Slovensko. 

Jak jste trávil/a čarodějnice? 

Paní učitelka Šreibrová: U ohýnku, opékáním buřtů. 

Pan učitel Truneček: Opékáním. 
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Paní učitelka Petráková: Dobře, doma bez koštěte.  

Pan učitel Švanda: Na zahradě u Petráků. 

Slavíte 1. květen? 

Paní učitelka Šreibrová: Neslavím. 

Pan učitel Truneček: No, nic neděláním. 

Paní učitelka Petráková: Myslíte, co se týče lásky? 

Každý den slavím. 

Pan učitel Švanda: Neslavím. 

Chtěl/a jste se vždycky stát učitelem/kou? 

Paní učitelka Šreibrová: Chtěla vždycky, jen na rok jsem 

přemýšlela o právech, ale vrátila jsem se k učitelce a 

nelituji.  

Pan učitel Truneček: Až později, po střední. 

Paní učitelka Petráková: Ne. 

Pan učitel Švanda: Dříve jsem chtěl být kriminalista. 

 

Luci ™ a Niky  
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Z NAŠÍ TVORBY 
_______________________________________________________________ 

Žáci 9. ročníku se učili v literatuře o prokletých 

básnících a dostali za úkol od paní učitelky Strebel’ové 

dokončit podle vlastního vkusu básničku od Arthura 

Rimbauda – Spáč v úvalu. 

Posuďte, jestli se vám líbí více závěr žáků nebo 

samotného básníka Arthura Rimbauda. 

 

Spáč v úvalu 

Toť díra zeleně, v níž tiše zpívá řeka, 

vlévajíc do travin svůj stříbroskvoucí cár, 

kam z pyšných pahorků sluneční světlo stéká, 

toť úval se sluncem, jež ztrácí zde svůj žár. 

 

Vojáček bez čapky a s nachýlenou šíjí 

spí s ústy dokořán v modravé řeřiše 

pod mráčkem, z kterého se proudy světla lijí 

až na zem do trávy, kde leží na břiše. 

 

Má nohy v kosatcích, spí, usmívá se sladce, 

jak děcko v nemocnici, když přitulí se k matce. 

Přírodo, zahřej ho, je velmi chladný rok! 
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Naše dokončení básně 

 

Chladný rok, jenž nese své oběti, 

rok, který nepřidá chudému děvčeti. 

Chudému vojáčku dopřeje objetí. 

Bára Švambergová 

 

Pomalu odtahující slunce zapadá, 

stále ho jedna myšlenka napadá. 

Natálie Pravdíková 

 

Zahřeje ho nedávný čin, 

jak spatřil plavé vlasy, 

avšak necítí se voják vin, 

vzpomíná na skotačivé časy. 

Valerie Cébe 

 

Náhlé hlasité rány kaťuše ruské, 

válka vypukla, je to jisté. 

Vojáčku, utíkej chránit svou rodnou zem. 

Petr Hotař 

 

On ale probudí se a jde ladný krok, 

vtom náhle rozběhne se a má velký skok. 

Náhle zakopne a nemá ladný krok. 

Filip Melzer 
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Příroda ho zahřála, 

jeho oheň les, 

pak jeho srdce vydechlo naposled 

a je nyní mrtev. 

Vendula Bastlová 

 

Když vzbudí se, tvář se mu zkřiví, 

světlo mu do očí moc ostře svítí. 

Nahoru podívá se, světlo tam není, 

uteklo rychle jak dětské snění. 

Nikola Minksová 

 

Nehybně tělo v kosatcích spí a sní, 

tělo je chladné a ruce přikrčené, 

a najednou se zvedne a usměje se. 

Lucie Novotná 

 

S vojákem spí dívenka, 

v tenkých veselých šatičkách, 

uprostřed úvalu 

spokojeně a bez hladu. 

Pavel Kincl 

 

Ať spí, drž krok, 

vína sladký mok, 

jen ať spí ten cvok. 

Denis Bauer 
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Než zima skončila, byl krutý mráz, 

tento řezavý pozimní žal zůstal v nás. 

Vojáček však létá, plave v říši snů, 

netíží ho bolesti ani krutosti dnešních dnů. 

Lucie Svobodová 

 

Skutečný závěr básně 

 

S nehybným chřípím spí za rosy, která studí, 

spí s rukou složenou na svojí klidné hrudi 

a dvěma ranami má prostřelený bok. 

 

Nely ♡ 

 

Jean Arthur Nicolas Rimbaud (16 let) 
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BASKETBAL 
_______________________________________________________________ 

Dne 21. 3. 2018 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili 

okresního basketbalového turnaje v Moravských 

Budějovicích.  Zápasy probíhaly v tělocvičně ZŠ 

Havlíčkova ul.  

Hrály proti sobě tři týmy chlapecké a dva dívčí. 

Jemnická družstva žáků však byla dvě, jelikož se hráči 

dělili na tým A (sedmáci) a na tým B (šesťáci a já). 

Naším trenérem byl pan učitel Novák. Dívky vedl pan 

učitel Chvojka. V obou skupinách – chlapců i dívek – 

bojoval každý s každým.  

Celou soutěž žáků vyhrálo družstvo A pana 

učitele Nováka, tým B skončil druhý a žáci pořádající 

základní školy z Moravských Budějovic skončili třetí. 

Jemnické dívky se umístily na prvním místě. 

Chtěl bych za 

naše týmy poděkovat 

panu učiteli Novákovi a 

panu učiteli Chvojkovi 

za podporu a 

zorganizování soutěže.                                                                                                                                                                                                                        

Dom Ω 
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JAK SE MĚNÍ ŠKOLA 
_______________________________________________________________ 

 V minulém čísle jsme se podívali, jak se naše 

škola změnila zvnějšku, a dnes zavzpomínáme, jak 

dříve vypadaly některé její učebny a vnitřní prostory. 

  

  TĚLOCVIČNA 

 

 

 

SPRCHY 
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  FYZIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PŘÍRODOPIS 
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DŘÍVE DĚJEPIS, DNES 6. A 

 

 

 

 

DŘÍVE ZEMĚPIS, 

DNES 8. B 

 

 

 

DŘÍVE 

UČEBNA 

VÝTVARNÉ 

VÝCHOVY, 

DNES 7. C 
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TOP 5 
_______________________________________________________________ 

…a je tu jaro. Proto jsme si připravili TOP 5 

jarních květin, které vykvetou jako první. Mezi první 

posly jara patří tyto květiny: 

 Sněženka 

 Sasanka hajní 

 Tulipán 

 Narcis 

 Krokus (šafrán) 

         

        Kuba  
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PŘEČTĚTE SI 
_______________________________________________________________ 

Stejně jako v každém vydání Jemňáčku ani 

v tomto nesmějí chybět knihy. 

A hned zezačátku se na vás obrátím s otázkou: 

„Lhali jste už někdy?“ Je to vcelku kontroverzní téma, 

že? Ne nadarmo naše babičky říkávaly: „Lež má krátké 

nohy a daleko nedojde.“ Asi si teď říkáte, proč se 

zmiňuji a ptám se vás na tyto věci? 

Je to z jednoho prostého důvodu – v dubnu se 

totiž můžete těšit na zcela novou knihu s názvem 

 V pasti lží 

Neměla to dělat, vážně neměla. Aby si zkrátila 

cestu, vydala se Cass autem domů po neosvětlené, 

křivolaké a opuštěné cestě lesem. Venku navíc zuřila 

bouřka a ona v tom psím počasí uviděla na kraji cesty 

auto, v němž seděla jakási žena. Zastavila kousek před 

ní a počkala, jestli nevystoupí, aby si řekla o pomoc.  

Když se nic nedělo, vyrazila k domovu, přece po 

ní nikdo nemůže chtít, aby vylezla z auta na déšť! 

Druhý den zjistila, že právě tam, kudy jela, byla 

nalezena mrtvá žena v autě. Zavražděná žena. Mohla ji 

zachránit? Nebo už byla mrtvá? A co kdyby byla na 

jejím místě ona sama? Manžel by se zlobil, kdyby věděl, 

že tamtudy jela… A tak nikomu nic neřekla. Od té doby 
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se jí ale začnou dít divné věci. Zapomíná, kde nechala 

stát auto, jestli si vzala prášky, dokonce objedná 

kočárek, i když nemá dítě. V hlavě má jen tu mrtvou 

ženu a zmatek. Cítí velkou vinu, že se ji nepokusila 

zachránit. 

A také má neodbytný pocit, že ji někdo sleduje… 

Dále jsem si pro vás starší připravila knihu s názvem 

Já si tě najdu 

Adoptivní dceři známého psychologa Philippě je 

osmnáct let a vydává se na matriční úřad pro svůj 

rodný list, aby se konečně dozvěděla, kdo jsou její 

skuteční rodiče. 

Byla adoptována až v devíti letech, ale její 

předchozí život vymazala ztráta paměti. O svých 

vlastních rodičích nic neví, zjevují se jí jen idylické 

útržky obrázků šlechtického sídla, v němž zřejmě 

prožila rané dětství. Nedbá varování svých adoptivních 

rodičů a za každou cenu chce znát pravdu. Čeká ji 

ovšem šokující objev… 

Přeji příjemné počteníčko!    

       Barů ♫ 
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NÁŠ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 

REŽISÉR 
_______________________________________________________________ 

Nejen filmový svět zasáhla smrt Miloše Formana, 

režiséra světového jména, držitele dvou Oscarů za 

nejlepší film a snad našeho nejúspěšnějšího režiséra. 

Jeho filmy zná celý svět a formanovský styl učaroval 

nejen Academy Award.  

Pojďme si připomenout, jaké slávy se panu 

Formanovi dostalo, poodhalit něco z jeho soukromého 

života a připomenout si ty nejlepší filmové kousky.  

 narodil se 18. února 1932 v Čáslavi 

 v raném dětství ztratil rodiče  

 vystudoval scenáristiku na pražské Filmové a 

televizní fakultě Akademie múzických umění  

 v Československu do roku 1968 společně 

s Miroslavem Ondříčkem natočil několik 

úspěšných snímků  

 film Hoří, má panenko byl dokonce nominován 

na Oscara  

 za normalizace legálně odešel do USA, aby 

pokračoval ve své filmové tvorbě 

 v roce 1974 jeho další film, adaptaci románu 

Kena Keseyho Přelet nad kukaččím hnízdem, 
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ocenila americká Akademie filmových umění a 

věd pěti Oscary, včetně ceny za režii a nejlepší 

film 

 film Amadeus získal dalších osm Oscarů 

 byl třikrát ženatý 

 patřil k příznivcům klubu Slavia Praha  

 zemřel 13. dubna 2018 ve věku 86 let 

v nemocnici v Danbury  

 

   Luci ™ 
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KŘÍŽOVKA 
_______________________________________________________________ 

 Kdybyste se náhodou nudili, můžete si vyluštit 

křížovku. 

 

Vyplňujte prosím přes fólii!!! 

1. Na nebi svítí ve dne… 

2. Červené ovoce s peckou se jmenuje (mn. č.)… 

3. Rok má dvanáct… 

4. Slunce má barvu… 

5. Třetí měsíc v roce se nazývá… 

6. Opak noci je… 

7. Hovorově matematika se řekne… 

8. Hlavní město České republiky je… 

Správné řešení najdete na poslední straně. 

Kuba  
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
_______________________________________________________________ 

„Mami, víš, kolik zubní pasty je v jedné tubě?“  

„Nevím.“  

„Já už to vím. Od gauče až k televizi.“ 

 

„Markétko, proč tvoje mladší sestra brečí?“  

ptá se teta neteře.  

„Protože jsem jí pomáhala.“ 

 „A jak jsi jí pomáhala?“ 

 „Pomáhala jsem jí sníst její čokoládu.“ 

 

„Letos budu celé jaro hlídat dvorek,”  

říká na silvestra Karlík.  

„Ale proč?” diví se máma.  

Hoch na to: „Nechci dopadnout jako loni, kdy mi 

někdo hned s prvním sluncem ukradl sněhuláka!” 

 

Kdy tě škola nejvíce osvítí?  

Když začne hořet.   

 

        

  

Amča © 
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SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 

KŘÍŽOVKY 
_______________________________________________________________ 

 

 

       Kuba  

 

 

 

 

 

    S L U N C E 

T Ř E Š N Ě     

   M Ě S Í C Ů  

   4. Ž L U T O U 

  B Ř E Z E N   

  D E N      

M A T I K A     

  P R A H A    
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