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Něco málo naÚVOD… 

Milí čtenáři časopisu Jemňáček, 

do ruky se Vám právě dostalo první číslo školního 

roku 2014/2015 s tématikou podzim. 

Najdete v něm spoustu článků o škole, např. jak 
dopadli naši atleti, kam vyrazily různé třídy na 
exkurzi nebo rozhovory s ţáky. Dále v časopise 

naleznete velkou škálu článků pro zábavu, např. 
luštěnky (které si ovšem musíte vyluštit přes 
folii!!!), zajímavosti, vtipy nebo módu.                                                                                 
Celá redakce (seznámíte se s námi na str. 3 - 4) 
s pomocí paní učitelky Kovárníkové si 

s časopisem dělá dost práce, i přes to se občas 
nějaká chybička najde, a tak bychom Vás chtěly 
poprosit, abyste k nám byli tolerantní . Budeme 
moc rády, kdyţ se k nám připojíte (viz. inzerát na 
str. 4) nebo se alespoň budete účastnit našich 
soutěţí. 

Nakonec Vám chci za celou redakci popřát 
barevný podzim plný krásných záţitků a 

ţákovskou kníţku plnou skvělých známek! 

 

Romča:-* 



 

Představení redaktorek 

Minulý rok jsme se Vám zapomněly představit. Tak 
toto je náš aktuální tým. U kaţdé z nás najdete nějakou 

základní informaci a něco, co jste o ní třeba ani nevěděli.  

 

šéfredaktorkaJusťa Chvátalová 
povaha:puntičkář a údajně 
mírumilovná a kamarádská 
co mě ve škole baví:výtvarka, 

hudebka, příraz a literatura 
čemu se věnuji ve volném 
čase:Kromě malování a kreslení, 
focení a psaní domácích úkolů:D i 
(nejvíce) svému koni. 

 

grafičkaKája Poláčková 

povaha:samostatná, učenlivá a pilná 
co mě ve škole baví:dějepis, výtvarka 
a občanka 

čemu se věnuji ve volném čase:Čtení 

a psaní příběhů hlavně fantasy, 
šermu, hraní žolíka KAŽDÝ PÁTEK a 
poslouchání filmových soundtracků. 

 

redaktorka: Romča Štěpničková 
povaha: důkladná, pečlivá a milá 

co mě ve škole baví: čeština, jazyky, 
dějepis, zeměpis, psaní časopisu, 
rozhlas a samozřejmě přestávky! 

1. čemu se věnuji ve volném 

čase:Mám psa, takže to je můj 

veškerý volný čas. Ráda s ním 



 

chodím ven. Miluji čtení knížek, poslouchání 

písniček a nakupování (nejvíc oblečení:D). Také 

hraju na kytaru a flétnu. Baví mě myslivost. 

 
redaktorka: Markét Matějková 
povaha: kamarádská a přítulná víc 

než je zdrávo! :D 
co mě ve škole baví:hudebka, příraz a 
výtvarka 
čemu se věnuji ve volném čase: 

Mažoretkám a hlavně twirlingu. 
 



 

 

Plán akcí 

27.10. až 29.10. Podzimní prázdniny 

4. 11. Exkurze 9. ročník – pevnost 

Dobrošov 

24.11. Sběr papíru, schůzka pro 

Inzerát 

Hledáme nové členy do redakce… 

Chcete se stát redaktorem/redaktorkou, 

grafikem/grafičkou našeho školního časopisu? Nyní 

máte příležitost se k nám připojit a získat tak nějaké 

zkušenosti na příští rok, kdy celá redakce odejde. Byly 

bychom rády, kdyby v psaní Jemňáčku někdo pokračoval.  

Takže pokud máte zájem, nezapomeňte nás informovat!  

Vaše redakce:) 

 



 

žáky a rodiče 9.tříd - kvůli 

středním školám, konzultace 

25.11. Okrskové kolo ve florbalu 

hoši- výběr 6. a 7. ročníků 

26.11. Okrskové kolo ve florbalu 

hoši - výběr 8. a 9. ročníků 

 Exkurze 6. ročník – Brno- 

Anthropos, Technické 

muzeum 

5.12. 

 

Okresní kolo ve florbalu hoši 

- výběr 8. a 9. ročník 

                   9.12. Divadlo Znojmo 

                  15.12. Návštěva vánoční Vídně 

 

Rozhovory 
Na začátku tohoto školního roku jsme vyzpovídaly dva 

nejdůležitější členy našeho rozhlasového týmu, a to Dana  

Šimáčka a Jardu  Čurdu. 

 



 

2. Každé ráno v pondělí, ve středu a v pátek vás 

můžeme slyšet v rozhlase. V kolik hodin musíte být 

ve škole? Co vše musíte stihnout? 

 

Jarda:V 7:40 musíme být v rozhlase. Musíme zajít pro 

klíče, vše připravit a zapojit. 

 

Dan:Já jezdím na kole, vždycky přijíždím za pět 

dvanáct, moje úloha je nošení písní a musím se starat 

o průběh vysílání formou bedňáka! (smích) 

 

3. Nedávno se k vám připojily holky. Jste tam s nimi 

rádi, pomáhají vám?  

 

Jarda: Jsme s nimi spokojeni a jsme rádi, že se k nám 

přidaly. 

 

Dan: Jsme s nimi spokojeni a odvádí stoprocentní 

výkon. 

 

4. Co je důležité pro práci v rozhlase?   

 

Jarda: Důležité je nemít trému. 

 



 

Dan: Nestydět se mluvit do mikrofonu, být vždy 

připraven! 

 

5. Jak máte mezi sebou rozdělenou práci? 

 

Jarda: V pondělí nosí text rozhlasového vysílání Nikol 

Marečková, ve středu já a v pátek Naty Stoklasová a 

Romča Štěpničková. 

Dan: Já se starám o písničky společně s Davidem 

Abrhámem a my dva se staráme i o to, jestli není 

píseň moc hlasitá.  

 

Nakonec bych chtěla klukům za odpovědi poděkovat a 

popřát jim, ať se jim v rozhlase daří! 

  

Maky<3 a Romča:* 

Exkurze do Moravských Budějovic 

 V hodině dějepisného semináře jsem se 

dozvěděla, ţe pojedeme do Moravských Budějovic. 

Všichni jsme se těšili. Týden uběhl jako voda a dne 

16. 9. jsme vyjeli. 

 Po příjezdu do Moravských Budějovic jsme se 

šli podívat do muzea řemesel. Zde jsme viděli, jak se 



 

pracovalo, co se vyrábělo, a vůbec všechno, co se 

týká historie práce. Také jsme se seznámili s tím, jak 

se lidé v dřívějších dobách oblékali a jak měli 

zařízené své příbytky. 

 K muzeu patří i masné krámy, které jsou ve 

tvaru podkovy, aby byly všechny světničky vidět, 

kdyţ se vejde do dvora. 

 Navštívili jsme také kostel sv. Jiljí, kde jsme si 

prohlédli krásnou výzdobu. Pan farář nám pověděl 

zajímavosti o tom, jak to v kostele chodí. 

 Exkurze se mi líbila. Do Moravských Budějovic 

jezdím často, ale místa, která jsme navštívili, jsem 

ještě neviděla a ráda jsem je poznala. 

     Sára Lindušková, 8. A 

 

 



 

 

 

Exkurze praha – národní divadlo a 

královská cesta 
 

V říjnu ţáci 8. tříd navštívili v rámci výuky dějepisu 

Národní divadlo v Praze a prošli se po královské cestě, 

kudy se kdysi dávno ubíraly korunovační průvody 

českých králů. 

I Vy se prostřednictvím několika fotografií můţete 

podívat na místa, která viděli. 



 

 

 

 

 

Národní 

divadlo 

 



 

 
 

 
 

Chrám sv. Víta 



 

 
 

 
 

Zlatá ulička 



 

Exkurze Bast a Isobast 

V pondělí 20. 10. 2014 jsme my, deváťáci, 

absolvovali exkurzi do dvou podniků v Moravských 

Budějovicích – Bastu a Isobastu. V první chvíli jsme si 

mysleli, ţe padneme nudou, ale nakonec se z toho 

vyklubalo celkem zajímavé dopoledne. 

 Dozvěděli jsme se spoustu informací o podniku i o 

práci v něm. Jelikoţ byl normální pracovní den, 

nezůstalo jen u teorie, ale mohli jsme vidět, jak všechny 

stroje pracují i jak vypadají konečně výrobky. V určitých 

částech budov to páchlo různými chemickými látkami, 

určitě bych nechtěla být v tomto prostředí dennodenně 

osm hodin, ale jinde mi práce připadala jednodušší a 

méně náročná a v halách byl čistý vzduch. Na základě 

toho, co jsem viděla, můţu říct, ţe se jedná spíše o 

jednotvárnou stereotypní práci, kterou ne kaţdý můţe 

vykonávat.  

Já osobně si myslím, ţe to pro nás byla dobrá 

zkušenost. Umoţnilo nám to jiný pohled na práci, neţ 

běţně vídáme. 

Kristýna Řehořková, 9. B 

 

 

 



 

 

 



 

Sokol Open 2014 
Dne 4. 10. 2014 se jemnické basketbalistky 

zúčastnily Sokol Open v Moravských Budějovicích.  

Starší dívky předvedly výborný basketbal a 

umístily se na 1. místě ve své kategorii.  

Mladší děvčata předvedla svůj nejlepší výkon a 

skončila na 3. místě.  

Zleva nahoře: Horká Lucie, Šestáková Sára, 

Stoklasová Natálie, Tobolková Michaela, Bastlová Lenka, 

Tříletá Simona, Zachová Lenka (starší ţákyně). 

 Zleva dole: Farkašová Natálie, Kűhtreiberová 

Petra, Šmídová Kamila, Nováková Barbora, Bulíková 

Sabina, Kinclová Andrea, Nováková Kateřina, Machová 

Karolína (mladší ţákyně).  

Gratulujeme celému našemu týmu.  

Velkou zásluhu na tomto výsledku má trenér Ivan 

Chvojka, kterému touto cestou děkujeme. 

Stoklasová Natálie, Šestáková Sára 



 

 

 

  



 

Svět knížky a filmu 

A je to tu zas. Prázdniny utekly strašně rychle, 

stejně jako kaţdý rok, a my opět chodíme do školy. 

Doufám, ţe jste si prázdniny všichni uţili a ţe jste také 

četli! Pokud ne, nevadí, alespoň jeden biják totiţ určitě 

zhlédl kaţdý z Vás.  Tady je pár pravidelných tipů, jak 

ve volném čase svůj mozek zabavit.  

Na podzim se dny zkracují a stmívá se dřív. Je to 

tedy ideální období, kdy si pustit něco trochu 

dramatičtějšího nebo děsivějšího, no ne? 

Trochu děsivější by se dala označit kniţní řada Síla 

pětice od britského spisovatele Anthonyho Horowitze. 

Zezačátku se tváří jako úplně obyčejná kniha o 

problémovém klukovi v pubertě, kterému se ale začnou 

dít hodně špatné věci. Kdybych řekla jaké, byl by to 

docela velký spoiler.  Uţijete si plno akce, napětí a i 

s hlavním hrdinou Mattem zavítáte na mnoho míst po 

celém světě. Určitě to stojí za přečtení! Jako plus můţete 

brát i to, ţe kníţky nejsou moc objemné a všech pět dílů 

najdete v městské knihovně.  

Filmem, který jsem se Vám tentokrát rozhodla 

doporučit, je Iluzionista, jenţ koprodukčně vznikal i 

v České republice. Jedná se o historický snímek, který 

dobře přibliţuje ţivot v habsburské monarchii (odehrává 

se ve Vídni), ale to není to podstatné. Hlavní postavou je 



 

kouzelník Eisenheim, který svými iluzemi šokuje širokou 

veřejnost. Hlavní dramatický příběh se začíná odehrávat 

tehdy, kdy Iluzionista potká svou lásku z dětství. Věřte 

mi, je na co se dívat.  Iluzionista je jeden z těch filmů, 

kde zjistíte, jak to všechno bylo, vlastně aţ na konci.  

A co se seriálů týče, hodně z nás má svůj oblíbený 

seroš, takţe bych je v tomto článku neměla nadále 

zanedbávat! Ale… který seriál byste chtěli vidět 

v časopise a doporučit ho všem ostatním? Napište mi! 

Svoje příspěvky, jako už tradičně, vhazujte do 

schránky školního časopisu vedle učebny 

přírodopisu! 

No, a na závěr uţ jen to, na co nás filmaři lákají do 

kina. Na říjen těch premiér připadlo opravdu dost, ale 

nebojte, kaţdý film v sálech vydrţí alespoň měsíc, není 

tedy ještě pozdě. A jak je známo, na konci roku dávají v 

kině to nejlepší! 

Jestli Vás baví alternativní zpracování známých 

příběhů, které je trochu hororové a taky akční, zkuste 

proklepnout nový film Drákula: Neznámá legenda, 

který v kinech běţí od října.                                                                                                                       

V polovině listopadu do kin konečně vtrhne film, na nějţ 

se těším celý rok. Třetí díl akčního sci-fi Hunger games 

– Síla vzdoru 1. část totiţ bude určitě stejně parádní 

jako dvojka. Jestli se stejně jako já nemůţete 20. 

listopadu dočkat, zkuste brouzdat na internetu. Hned 

na youtubu na Vás bafne pár luxusních trailerů.                                                                                            



 

A předběţně můţu načnout i prosinec – od jedenáctého 

se totiţ po plátně bude konečně prohánět třináct 

trpaslíků a jeden Hobit ve třetím a závěrečném díle téhle 

trilogie s názvem Bitva pěti armád. Kdo četl, ví, ţe tohle 

bude dramatické a stejně jako předchozí filmy určitě 

perfektní.  Navíc je to zřejmě poslední filmový výlet do 

Středozemě… aspoň na několik let.  

To by ode mě bylo pro tentokrát všechno. Čtení a 

filmům zdar!  

Kája :P 

 

P. S.: Pro ty z Vás, kteří chodíte na první stupeň, 

tu mám dobrou zprávu (i kdyţ o tom jistě uţ všichni víte 

) – televize Nova kaţdý pátek vysílá české pohádky, 

nezapomeňte to zkontrolovat!  

  



 

Zajímavosti 

LIDSKÉ TĚLO 

Při kýchání se zastaví všechny tělesné funkce včetně 

srdce. Pokud během kýchnutí necháte otevřené oči, 

mohou být vytlačeny ven z důlků. Ta druhá věta je 

oblíbený mýtus. Ale kdyţ kýchnete pořádně, můţete si 

dokonce zlomit ţebro!  

 Prý bylo dokázáno, ţe v dávných dobách měli všichni 

lidé pouze hnědé oči. Takţe modrá nebo zelená barva očí 

je v podstatěmutace! 

 Vědci zjistili, ţe člověk přesně v okamţiku smrti 

prokazatelně ztratí 21 gramů své hmotnosti. Je to 

duše? Nebo není? To uţ si musí kaţdý přebrat sám… 

Člověk shodí za rok přibliţně 2 kg odlupující se kůţe. 

Humus. Neskutečný humus.                                                                                                                                       

 Naše oči jsou od narození stále stejně velké, ale nos a 

uši rostou až do smrti (uši v průměru o 0,24 cm ročně). 

Mrkněte na fotky velmi starých lidí. Ty uši… 

 Všimli jste si někdy, ţe stále vidíte svůj nos? Váš 

mozek to ale automaticky ignoruje. 

Kdyţ si s někým při chůzi povídáte, po chvíli se vám 

synchronizují kroky. 



 

Víte co opravdu nedokážete, i kdybyste se snaţili 

sebevíc? Polechtat sami sebe! 

Smích je mnohem méně namáhavý než mračení. 

Kdyţ se kaboníme, musíme zapojit 43 svalů. Úsměv 

zaměstná jen 14 svalů. Jedno zamračení nás tedy stojí 

tolik úsilí jako tři úsměvy. A to se zkrátka nevyplatí.  

Zívání trvá obvykle šest vteřin. A pokud pozorujete 

zívajícího člověka (nebo si jen o zívání čtete), obvykle 

začnete zívat také. Dokonce i zvířata se mohou takto 

„nakazit". 

Kdyţ zkusíte odříkat abecedu bez pohybu rtů a jazyka, 

všechna písmena budou znít stejně! Jen si to 

vyzkoušejte, bez nich to skutečně nejde. 

Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 

jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům nebo zlomení 

3200 kostí. Při pomyšlení, jak to vědci měřili, mě polévá 

studený pot. 

ZVÍŘATA 

☼Pokud zemře královna mravenců, zemře i celá 

kolonie, protoţe se jiţ nenarodí ţádný další mravenec. 

Proto si ji mravenci hlídají jako… jako královnu. Ta se 

doţívá aţ 20 let a za tu dobu zplodí 150 milionů 

potomků.  

☼ Některé chobotnice ve stresu pojídají svá chapadla. 

Asi jako kdyţ si člověk okusuje nehty. 



 

☼ Takové obyčejné veverky zasadily už miliony 

stromů, kdyţ zapomněly, kam zahrabaly ořech. Dělají 

toho tedy pro planetu mnohem víc neţ my lidé. 

☼ Věděli jste, ţe nejnebezpečnějším hmyzem je naše 

moucha domácí. Přenáší mnohem více nemocí neţ 

jakékoliv jiné zvíře na světě. 

☼Kráva je schopná vyjít schody, ale není schopná je 

sejít. Dolů ji zkrátka nedostanete. 

☼Gorilla gorilla gorilla je odborný název gorily, velice 

inteligentní. Mimochodem lidské antikoncepční pilulky 

fungují i pro gorily a také se tak pouţívají. 

☼ Slepice snese průměrně 300 vajec ročně. Čím je 

starší, tím více snáší. 

☼Králík neumí zvracet. 

☼Čokoláda může zabít psa, je pro něj jedovatá. Platí to 

i pro papoušky. Ne, papoušci nemůţou zabít psa. 

Čokoláda můţe zabít papoušky. 

☼  Šnek (správně hlemýţď) umí spát i tři roky, kdyţ se 

mu chce. A chce se mu docela často.  

☼ Jediný savec na světě, kterýneumí skákat, je slon. 

Nechce zbořit planetu. Přitom při chůzi se pohybuje 

téměř neslyšně, protoţe velmi lehce našlapuje jen na 

konečky prstů. Slon denně spořádá potravu o 10 % 

hmotnosti svého těla. 



 

☼ Samice holuba neumí klást vajíčka sama, musí u 

toho vidět samečka. Lze ji však lehce obelhat zrcadlem. 

☼ Samice myši můţe vyprodukovat aţ 100 mláďat 

ročně. Kudy chodí, tudy rodí. 

☼ Pijavice má 32 mozků. 

☼ Opičky Makakové v Japonsku škemrají od lidí 

peníze a ty pak vhazují do automatů na cukrovinky. 

Tyhle opice si také dělají pro zábavu sněhové koule. 

Úplně jako lidé. 

SPOLEČNOST & TECHNIKA 

►Zubní kartáčky se pouţívají aţ od roku 1780. Toaletní 

papír je z podobného období. Předtím si lidé čistili 

zadek slupkami ovoce. 

► Nejdelší slovo na světě je 

Taumatawhakatangihangakoauauotama-

teapokaiwhenuakitanatahu. Označuje kopec na Novém 

Zélandu. Jen si to zkuste vyslovit! 

► Kdyţ ve sluţbě Google obrázky vyhledáte 

"241543903", zobrazí se vám hromada fotek lidí s 

hlavou v mrazáku. A to váţně nekecám, přesvědčte se 

sami. 

► I vy jste kdysi byli nejmladší člověk na světě. Jen si 

vzpomeňte… 

https://www.google.cz/search?q=241543903&tbm=isch


 

► Ţeny prý pláčou průměrně 50x za rok, zato muţi 

pouze pětkrát. 

► Průměrné čtyřleté dítě se ptá na 400 otázek denně. A 

pak ţe „mateřská dovolená". 

► Slova debil, imbecil a idiot nejsou totéţ. Nejniţší 

úroveň inteligence má idiot (jeho intelektuální 

schopnosti se pohybují zhruba na úrovni dvouletého 

dítěte), pak imbecil (jeho intelektuální schopnosti se 

pohybují zhruba na úrovni šestiletého dítěte) a následně 

debil (jeho intelektuální schopnosti se pohybují na 

úrovni zhruba desetiletého dítěte). Všechna tato slova 

jsou uţ zastaralá, pouţívala se v lékařství. Dnes jsou 

označována za slova hanlivá, vulgární. 

► Havajská abeceda má jen 12 písmen. A to: a, e, i, o, 

u, h, k, l, m, n, p, w. Kromě toho kaţdé slovo v 

havajštině končí na samohlásku a. 

► 111111111 x 111111111 = 12345678987654321. 

Nádherný příklad! 

► Na veřejných záchodcích je nejčistší (nejméně 

používaná) první kabinka, protoţe si všichni myslí opak 

a navštěvují jinou. 

► „Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo 

buffalo." je gramaticky správná věta v angličtině. 

Znamená „Bizoni z Buffala, kteří jsou zastrašováni jinými 

bizony z Buffala, také zastrašují bizony z Buffala." 



 

► Kaţdé tři vteřiny se narodí člověk. Teď. Teď. A další! 

► Alexander Graham Bell, vynálezce telefonu, nikdy 

netelefonoval své ţeně nebo matce. Obě byly hluché. 

► Nejoblíbenější ţenské jméno je Anna. Jmenuje se tak 

100 milionů ţen. Nejčastější příjmení je Chang. A 

nejčastější jméno vůbec? Mohammed. Tohle nedopadne 

dobře… 

► Nemůžete si olíznout svůj loket. A není moţné 

mluvit při nadechování nosem.  

► 90 % lidí si po přečtení předchozí informace zkusí 

olíznout loket. Pokud nejste mezi nimi, přestaňte číst a 

zkuste to taky.  

►Matka Adolfa Hitlera váţně uvaţovala o potratu, ale 

její lékař jí to snaţivě rozmluvil.  
 
► Lidé čtou z obrazovky o 25 % pomaleji neţ z papíru.  

 
► Většina lidí se bojí pavouků více než smrti. 

► Tři nejbohatší lidé na světě mají větší majetek než 

50 nejchudších zemí. 

► Barvy ţlutá, oranţová a červená jsou pouţívány 

restauracemi, protoţe podporují chuť k jídlu. 

► Ţeny toho namluví 3x více neţ muţi (7500 slov vs. 

2500 slov denně). Zajímavé… 



 

► Podle průzkumů si vykouřením jedné cigarety 

zkrátíte život průměrně o 11 minut. Stojí to za to? 

► Průměrná doba usínání je sedm minut. Myšlení na 

budoucnost usínání prodluţuje, myšlenky na minulost 

ho naopak urychlují. Uţ nemusíte počítat ovečky! 

► Město s největší kriminalitou na obyvatele je 

Vatikán. Jak symbolické! 

► Formule 1 má při rychlosti 200 km za hodinu takový 

přítlak, ţe by mohla jet po stropě tunelu. 

► Člověk sní za ţivot nevědomky průměrně 70 kusů 

hmyzu a 10 pavouků, obvykle během spánku. 

Bílkoviny… 

► Ţeny mrkají 2x častěji neţ muţi. 

► Blesky kaţdý rok zraní čtvrt milionu lidí, desetina z 

nich zásah nepřeţije. Muţi mají 4x větší 

pravděpodobnost, ţe budou zasaţeni bleskem neţ ţeny. 

Chcete-li toto riziko minimalizovat, nikdy se nerouhejte 

v bouřce v brnění na kopci! 

►Thomas Alva Edison, vynálezce ţárovky, měl panický 

strach ze tmy. 

► Většina sériových vrahů se narodila v listopadu. 

► Na jedno vydání novin The New York Times 

jepokáceno 63 000 stromů. 



 

PŘÍRODA 

⊸ Jeden malý kousek brokolice obsahuje více vitaminu 

C neţ 200 jablek! 

⊸Zkuste dát do mikrovlnky hrozny. Explodují. Takţe to 

radši nezkoušejte. 

⊸Na kaţdého člověka usmrceného žralokem připadá 2 

000 000 ţraloků zabitých lidmi. Ze ţraloků udělal člověk 

krvelačné zabijáky, přitom kaţdý rok je zabito více lidí 

padajícím kokosovým ořechem neţ ţralokem. 

⊸Doteky a hlazení rostliny způsobují její rychlejší 

růst. Podle výzkumů také rostliny poznají přítomnost 

konkrétního člověka a pamatují si, jak se k nim dříve 

choval.  

⊸Bambus roste rychlostí aţ 0,9 m za den. Toho se 

vyuţívalo ve středověku jako forma mučení. Odsouzený 

se přivázal nad pevnou bambusovou větev a ta mu 

prorostla konečníkem až do žaludku. Fantazie lidem 

nikdy nechyběla. 

⊸V některých částech Chile nebyl nikdy zaznamenán 

déšť. 

⊸Ryzí zlato je tak měkké, ţe se dá tvarovat i rukama. 

Takové blátíčko. 

⊸Citróny obsahují více cukru než jahody. 



 

⊸Během jedné zimy napadne 1000 000 000 000 000 

000 000 000 sněhových vloček. Největší sněhová 

vločka měla 38 centimetrů! 

⊸Antarktický ledový plát je 3 – 4 km silný, rozkládá 

se na ploše velké přes 13 milionů čtverečních kilometrů 

a jeho teplota dosahuje aţ -70 stupňů Celsia. 

⊸Existují červené banány!Na rozdíl od ţlutých jsou 

mnohem menší, sladší a jejich chuť jemně připomíná 

jahody. Rostou v Jiţní Americe, Karibiku a Asii a jejich 

cena je mnohem vyšší neţ u klasických banánů. 

ZDROJE 

♣http://michal.skrabalek.cz/ 

♣http://markmenisnotbored.blogspot.cz/ 

Romča:* 
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Léto se nám rychle změnilo na podzim, a tak 

bychom měli i my pozměnit svůj šatník. Zde si můţete 

přečíst, s čím určitě nezklamete, ba naopak přímo 

zazáříte! 

 

„Celočerný outfit“ 
Rozhodně Vás nechci, milé dámy, nabádat k tomu, 

abyste odloţily své barevné kabáty a zábavné doplňky! 

Tady je ovšem pár důvodů, proč je celočerný outfit někdy 

ten nejlepší:  

 

1) Nemusíte se obávat, že odstíny na oblečení k sobě 

nesedí. Protoţe kdyţ máte všechno černé, odstín 

jednoduše sedí! Skvělé plus na rozmrzelá rána, kdy vám 

chybí inspirace, nemyslíte? Prostě oblékněte černé 

legíny, tuniku a doplňte např. zlatými doplňky.  

2) Černou můžete vrstvit, vrstvit a vrstvit. Neexistují 

ţádná pravidla na to, kolik černých kousků je uţ moc. A 

tak se můţete vyřádit s černými tílky, volnými triky, 

svetry i koţenými bundičkami.  

3) Černá sluší každému, nikdy nevyjde z módy a 

vypadá dobře v každém ročním období. 

4) Celočerný outfit vám dovoluje vybláznit se na 

doplňcích, coţ jejich milovnice jistě ocení. Takţe se 



 

rozhodně nebojte jít do několika náhrdelníků, více 

prstenů nebo i kombinace zlata a stříbra! 

A jak na chic černý outfit? 

Variant jak kombinovat černé oblečení je samozřejmě 

nespočetně. Výborně vypadají populární legíny. Spíše 

neţ ty bavlněné, kterým se po pár nošeních vytahají a 

vyblednou kolena, se doporučují silně elastické, které 

nebudou nikde nepříjemně odstávat, nebo 

koženkové. (Ale pozor! Kaţdá z nás nemá postavu do 

útlých věcí, tak nezapomínejte, ţe pokud máte pár kilo 

navíc, rozhodně se legínám vyhněte, místo nich sáhněte 

třeba po méně přiléhavých dţínách, jednak se budete 

cítit lépe a jednak to bude příjemnější i pro vaše okolí.) 

TIP: Po koženkových legínách i volných kardiganech 

se podívejte v New Yorkeru a hezká černá trička z 

příjemné bavlny najdete na stojanech basic řady v 

H&M nebo Lindexu! 

„Funny fashion outfits “ 

Pokud Vám ale černá pořád nic neříká, moţná jste typ, 

který si potrpí spíše na barevnost, pohodlnost, 

originalitu a osobitost. V tomto případě mám i pro Vás 

něco: 

1) Boyfriend džíny! Vţdy budou vypadat uvolněně, a 

přesto dokáţí vykřičet do světa, ţe se v módě vyznáte. 

2) Overaly jsou snad nejjednodušší věc na světě, 

kterou si můţete obléci. Pohodově působí ty denimové, 

zkombinujte uţ je jen s výraznými botami. Neokoukané 



 

jsou také overaly potištěné vzorem, tam uţ stačí nazout 

baleríny a navléci pár náramků na ruku. 

3) Bát se nemusíte ani pánských volných triček a 

košil. Půjčte si je rovnou z protějškova šatníku nebo si 

kupte obyčejné triko v pánském oddělení H&M. 

Zastrkejte ho do skate skirt sukně nebo do slim kalhot. 

A čím více doplňků, tím lépe. Velký náhrdelník a drdol 

budou vypadat skvěle!  

4)Pohrajte si se vzory. Zkuste obléci oblíbenou khaki 

společně s námořnickými prouţky a doplnit zvířecím 

motivem na botách, kabelce či šátku. Dejte dohromady 

dţínovinu s vojenským vzorem a nebojte se květinového 

pásku. Zakázané nejsou ani kostičky a prouţky. Nikdy 

ale nekombinujte více jak tři vzory! 

 „Gumičkománie“ 

Je to tak obyčejné, až je to originální! V posledních dvou 

měsících velice oblíbené a žádané… 

Ruce posázené náramky a prstýnky z gumiček, taška 

ověšená přívěsky z gumiček a na uších a ve vlasech se 

dají také spatřit. Jako módní doplněk super věc, ale 

nezapomínejme, ţe všeho moc škodí! 

Romča  :D 

Hudební hitparáda… 



 

A jakpak nám na začátku nového školního roku 

vypadá hudební hitparáda? Čerpaly jsme z ţebříčku 

televize Óčko, který určitě někdo z Vás sleduje.  

Pravidla, jak se zapojit do naší soutěţe, se od 

loňska nezměnila– stejně jako v minulém roce můţete 

vhazovat lístečky se svými oblíbenými písničkami do 

schránky Jemňáčku u učebny přírodopisu. Uvidíme, co 

letí ve škole!  
MeghanTrainor- All About That Bass 

TaylorSwift -Shake It Off 

OneDirection - Steal My Girl 

Ed Sheeran - Thinking Out Loud 

JessieJ. feat. NickiMinaj&ArianaGrande - Bang Bang 

Jeremih feat. YG - Don‘t Tell ‚Em 

Sigma feat. PalomaFaith - Changing 

CalvinHarris feat. JohnNewman - Blame 

TheVamps - Oh Cecilia (Breaking My Heart) 

Eminem feat. Sia - Guts Over Fear 

Kája a Juju :3 

 
Beran (21. 3. – 20. 4.) 

Horoskop 

http://musicserver.cz/interpret/meghan-trainor/
http://musicserver.cz/interpret/meghan-trainor/
http://musicserver.cz/interpret/meghan-trainor/
http://musicserver.cz/interpret/Taylor-Swift/
http://musicserver.cz/interpret/Taylor-Swift/
http://musicserver.cz/interpret/Taylor-Swift/
http://musicserver.cz/interpret/One-Direction/
http://musicserver.cz/interpret/One-Direction/
http://musicserver.cz/interpret/One-Direction/
http://musicserver.cz/interpret/Jessie-J/
http://musicserver.cz/interpret/Jessie-J/
http://musicserver.cz/interpret/Jessie-J/
http://musicserver.cz/interpret/Nicki-Minaj/
http://musicserver.cz/interpret/Nicki-Minaj/
http://musicserver.cz/interpret/Nicki-Minaj/
http://musicserver.cz/interpret/Nicki-Minaj/
http://musicserver.cz/interpret/Ariana-Grande/
http://musicserver.cz/interpret/Ariana-Grande/
http://musicserver.cz/interpret/Ariana-Grande/
http://musicserver.cz/interpret/Ariana-Grande/
http://musicserver.cz/interpret/Jeremih/
http://musicserver.cz/interpret/yg/
http://musicserver.cz/interpret/sigma/
http://musicserver.cz/interpret/Paloma-Faith/
http://musicserver.cz/interpret/Paloma-Faith/
http://musicserver.cz/interpret/Paloma-Faith/
http://musicserver.cz/interpret/Paloma-Faith/
http://musicserver.cz/interpret/Calvin-Harris/
http://musicserver.cz/interpret/Calvin-Harris/
http://musicserver.cz/interpret/Calvin-Harris/
http://musicserver.cz/interpret/John-Newman/
http://musicserver.cz/interpret/John-Newman/
http://musicserver.cz/interpret/John-Newman/
http://musicserver.cz/interpret/John-Newman/
http://musicserver.cz/interpret/The-Vamps/
http://musicserver.cz/interpret/The-Vamps/
http://musicserver.cz/interpret/The-Vamps/
http://musicserver.cz/interpret/Eminem/
http://musicserver.cz/interpret/Sia/


 

 

Mars ve Střelci Vám přináší dostatek odvahy k tomu, 

abyste se pustili do něčeho dobrodruţného. Blízcí ve 

Vašem okolí se Vás pokusí odradit, ale drţte se hesla: 

„Kdo neriskuje, ten nic nemá.“ 

 

Býk (21. 4. – 21. 5.) 

 

Díky Venuši se můţete věnovat především 

intelektuálním činnostem, které skvěle vyladí 

psychickou i fyzickou stránku Vaší osobnosti. Doma se 

budete cítit v bezpečí, za zdi Vašeho příbytku 

nepronikne ţádný stres. Problémy Vám mohou dělat 

veřejná vystoupení, proto se jim v říjnu raději vyhněte. 

 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) 

 

Ačkoli Vás trápí řada nezodpovězených otázek, 

nedokáţete se se svými pochybnostmi nikomu svěřit. 

Vaše introvertní chování způsobí, ţe se uzavřete sami do 

sebe a začnete se vyhýbat ostatním. Jakákoli rutinní 

činnost Vás bude nesmírně stresovat, k tomu, abyste se 

cítili lépe, potřebujete projevit svoji kreativitu. 

Rak (22. 6. 22. 7.) 

 

Na začátku října budete trochu ochromeni nepříznivou 

konstelací, proto byste měli šetřit silami a věnovat se 

pouze činnostem, které Vás příliš nevyčerpávají. Koncem 



 

měsíce náhle pocítíte příval vnitřní energie, díky němuţ 

rychle oţijete. Nevynecháte ţádnou společenskou 

událost, na niţ Vás někdo pozve. 

 

Lev (23. 7. – 22. 8.) 

 

Sportování Vám nebude připadat jako nepříjemný 

pohyb. Ani Vám nepřijde, ţe děláte něco dobrého pro 

kondici. Snadno si prosadíte svou. Kouzlo Vaší 

osobnosti Vám přihrává cenné body. 

 

Panna (23. 8. – 22. 9.) 

 

Všechno bude otázkou toho, zda si dokáţete udrţet 

určitou vnitřní disciplínu. Ačkoli Vás okolí zkritizuje za 

způsob, jakým se chováte v některých situacích, nijak 

Vás to nerozháţe a dál si pojedete po své linii. Ostatní 

Vám mohou připadat značně povrchní a nemáte si 

s nimi co říct. 

 

 

 

Váhy (23. 9. 23. 10.) 

 

Potřebujete někoho, kdo se postará o Vaše pohodlí a Vy 

se tak budete moci věnovat činnostem, které vyţadují 

Vaši plnou pozornost. Realita všedního dne na Vás 



 

zaútočí koncem října, budete si muset uvědomit, ţe 

pohádka definitivně skončila. 

 

Štír (24. 10. – 22. 11.) 

 

Koncem měsíce najdete člověka, který se ztotoţní 

s Vašimi záměry a dohlédne na to, abyste se příliš 

neodchylovali od nastaveného denního reţimu. Všechny 

důleţité záleţitosti byste měli úspěšně vyřešit aţ po 27. 

říjnu. 

 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) 
 

Začínáte chápat principy duchovního fungování 

vesmíru. Na vlastní kůţi zaţíváte neblahé dopady 

zákonu příčiny i následku, přesto si nestěţujete a 

čerpáte z toho poučení pro svůj budoucí ţivot. Dokáţete 

se bez problémů vypořádat s lidmi, kteří Vám 

v minulosti lhali a nechovali se k Vám zrovna férově. 

Říkáte otevřeně to, co myslíte, a vůbec neřešíte 

skutečnost, ţe se to někomu nemusí příliš líbit. 

 

 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

 

Bez osoby, které můţete plně důvěřovat, se v říjnu 

zřejmě neobejdete. Do Vaší přízně se bude vtírat několik 



 

lidí, ale jen jeden člověk získá tu výsadu, ţe mu otevřete 

své srdce a svěříte mu své nejtajnější plány. 

 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) 

 

Ačkoli si nedokáţete představit svůj ţivot bez 

komunikace s okolím, v říjnu to pro Vás bude pěkně 

obtíţný oříšek. Někteří lidé nedokáţou pochopit, co po 

nich vlastně ţádáte, i kdyţ jim to budete několikrát 

vysvětlovat. 

 

Ryby (21. 2. - 20. 3.) 

 

Přestoţe se Vám nebude dařit zrovna nejlépe, není nutné 

klesat na mysli. Vaše schopnosti nejsou o nic horší neţ 

předtím, jenom jste ztratili veškerou motivaci a 

nedokáţete se úspěšně vyrovnat s nástrahami osudu. 

 

      Maky <3 

 

 

  



 

 

 

  

Otec – časově vytíţený 

podnikatel se vrací domů a 

tam nachází cedulku: 

Prosím Tě, vyzvedni dnes v 

17.00 syna ze školky. 

PS: Školka je naproti v tom 

ţlutém domě. 

PS: Syn tě pozná sám. 

Jsou dva lordi na 

WC. Jeden si jde 

umýt ruce a 

druhý hned 

odchází. 

První říká: 

„Lorde! Nás učili, 

ţe po pouţití WC 

si máme umýt 

ruce!" 

Druhý odvětí: 

„Nás učili, ţe si ty 

ruce nemáme 

pomočit." 

 

Stojí Pepíček nad 

Macochou a pláče. 

Přijde k němu pán 

a ptá se: „Proč 

brečíš?“ Pepíček 

povídá: „Mně tam 

spadl chleba.“Pán 

se ptá znovu: „A s 

čím byl ten 

chleba?“„S 

maminkou.“ 

Říká Hurvínek 

Máničce: „Máni, 

kdyţ piju kakao, 

tak mě píchá v 

oku!" Mánička 

odpoví: „Tak si 

zkus vyndat to 

brčko!" 

Kdyţ to 

vypadá, ţe si 

Chuck Norris 

chce podřezat 

ţíly, tak jen 

brousí noţe. 

Vtipy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Romča :* 

„Pane doktore, to je hrůza, kdyţ vám 

lezou zuby,“ stěţuje si děda u zubaře. 

„To je pravda, pane Vondráčku, ale to 

uţ snad máte dávno za sebou, ne?“ 

diví se doktor. 

„Ani ne, tu protézu jsem spolkl teprve 

včera…“ 

Pojmenoval jsem 

svojí wifi síť „Jestli 

jsi frajer, tak mě 

hackni.“ 

Dnes ráno se 

vzbudím a síť je 

přejmenovaná na 

„Výzva přijata.“ 

Chtěla bych být 

housenka. 

Ţereš, ţereš, ţereš, 

ţereš, usneš, 

probudíš se a jsi 

krásná! 

Spadne myška do sudu s 

vínem a prosí kočku: 

„Kočko, vytáhni mě, aţ mě 

vytáhneš, můţeš mě hned 

sníst.“ 

Kočka ji vytáhne a myš 

uteče: „Přece bys nevěřila 

starý opilý myši!“ 

Víte, co je vrchol hygieny? 

Umývat si ruce v rukavicích, aby 

vám je nezašpinila voda. 

Inzerát:                                 

Daruji 

nakousnutý 

koláč.  

Zn.: Uţ 

nemůţu! 

Jede manţel se svou 

manţelkou - blondýnkou 

v autě a jeho drahá 

polovička řídí. Při jízdě 

si stěţuje: „Já se z toho 

zblázním, ty lidi mě uţ 

štvou. Pořád mi lezou do 

cesty!” „Uklidni se, 

miláčku, klid,” odpoví 

muţ. „Nevšímej si jich a 

sjeď z toho chodníku!” 



 

Luštění na podzim 

 
Ahoj!  Letos přebírám luštění po své sestře a 

doufám, ţe bude tahle rubrika aspoň stejně dobrá jako 

loni.  Přináším Vám jednu osmisměrku a přesmyčky (u 

těch dodrţujte háčky a čárky v zadání ) - a Vy jiţ jistě 

víte, co dělat s tajenkou a výsledky!?  Jako vţdy je 

vhoďte do schránky školního časopisu vedle učebny 

přírodopisu, nezapomeňte uvést své jméno a třídu. 

Kája :P 

 
barva 

deštník 
drak 

duch 
dušičky 
halloween 

 
Přesmyčky: 
 

 
hrabat 

kapat 

kola 
kuna 

listí 
mraky 
 

krvavě to 
ukradat oštěp 
štolky čeká za 

padat 
peřina 

podzim 

škola 
zima  



 

 
 

 

Máte chuť zapojit se znovu do soutěţe s naším 

časopisem a pokusit se vyhrát sladkou odměnu? 

Tak to je tato stránka přesně pro Vás! Soutěţ má 

jednoduché zadání, ale jeho zpracování není aţ tak 

snadné. JAK JSTE SI UŢÍVALI PRÁZDNINY…?! 

Napište nám na toto téma krátký příběh, a buď ho 

vhoďte do schránky u učebny přírodopisu, nebo ho 

přepište do počítače a pošlete na můj g-mail 

zachvatalova.j@zsjemnice.cz. Soutěţit můţete do 

21.11.2014. Nejlepší a nejzajímavější příběhy budou 

náleţitě oceněny a třeba i zveřejněny. :)  

 Vítěze naší soutěţe najdete v dalším čísle 

Jemňáčku.  

Juju :3 
 

 

 

 

 

 

 

Zasoutěžte si s Jemňáčkem 



  


