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Něco málo na 

ÚVOD 
Zdravím všechny naše čtenáře! 

Toto číslo je věnované z velké části ještě zimě, která se 

nám sice uţ hodně krátí, ale pořád panuje…  

Opět jsme si pro Vás přichystali spoustu článků, jak o 

škole, tak i pro zábavu. Snad Vás bude čtení bavit a 

zúčastníte se soutěţe v luštění. 

Ještě bych ráda dodala, ţe do 15. března odevzdávají 

všichni deváťáci přihlášky na střední školy. Přejeme 

jim tedy hodně štěstí u přijímaček! 

A nakonec pár lidových předpovědí (pranostik): 

Na svatého Řehoře (12. 3.) plave led do moře a čáp letí 

od moře, vlaštovka přes moře, ţába hubu otevře. 

Svatý Josef (19. 3.) s tváří milou končí zimu s plnou 

   silou. 

Vaše redakce 
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Plán akcí… 
20.3. Matematický klokan 

26.3. 
Basketbal 6. a 7. třídy okresní kolo – hoši 

a dívky, ZŠ Havl. Mor. Budějovice 

1. 4. Projektové dny 

2. – 3. 4.  Velikonoční prázdniny 

Duben 

Květen 

Exkurze Kutná Hora – 7. tř. 

Exkurze Slavkov – 8. tř. 

Exkurze Terezín – 9. tř. 

Exkurze Velehrad, Buchlov, 

Archeoskanzen Modrá – 6. tř. 
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Zápis dětí do prvních ročníků 

 Dne 9. 2. 2015 se jako kaţdoročně  konal v Základní 

škole v Jemnici zápis dětí do 1. ročníků. Po letních 
prázdninách usedne do školních lavic kolem 50 nových 
ţáčků. 

Na děti čekaly ve čtyřech učebnách hodné paní 
učitelky a páni učitelé se zapeklitými úkoly. Ovšem většina 
dětí byla výtečně připravena od svých rodičů a učitelek z 

mateřské školy. 
 Mezi přichystané úkoly patřily kresby do mouky, 

chystání jídelního stolu, hra na interaktivní tabuli a dále 
pak také přednes básničky a další aktivity. 

Všechny děti si odnesly odměny v podobě výrobků 

našich ţáků a školní pomůcky, které se jim jistě budou 
hodit. 

Věříme, ţe i v dalších letech se sejdeme v takto 
hojném počtu znova, a přejeme mnoho školních úspěchů 
všem dětem. 

   Šestáková S., Fukalová M. (8. B) 
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Den otevřených dveří  
 

 Dne 23. 2. 2015 se v Základní škole v Jemnici 

konal Den otevřených dveří.  

 Do školy zavítalo kolem 120 rodičů, dětí, 

prarodičů, tet, strýců a přátel školy. Příznivci školy v 

dopoledních hodinách mohli navštívit jednotlivé třídy 

a kouknout se, jak probíhá výuka. Odpoledne si mohli 

vyzkoušet různé aktivity a vrátit se do školních let. 

Mezi zajímavé aktivity patřila hra na interaktivní 

tabuli, poznávání vycpaných ţivočichů, zpívání s 

malým ţákovským sborem a mnohé další. Zájem 

vzbudila prohlídka tělocvičny. Celá nová velká 

tělocvična totiţ prošla velkou proměnou, podobně jako 

i podlahy, světla, lavice a tabule ve třídách. 

 Aby lidé nebloudili po naší nově zrekonstruované 

škole, doprovázeli je ţáci z 6. aţ 9. ročníků. Pro 

návštěvníky byla připravena i malá soutěţ. Za daný 

počet splněných úkolů ve třídách dostali účastníci 

náramek. Získané náramky ukázali ve školní jídelně, 

kde na ně čekalo malé vysvědčení s výtečnou kávou, 

čajem a moučníkem, který připravily naše paní 

kuchařky. 

 Příští rok se na Vás budou opět těšit ţáci a 

zaměstnanci školy. 

  Monika Fukalová 8. B, Sára Šestáková 8. B 
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Lyžařský kurz- fotopříběh 
 

Po zdlouhavé cestě jsme konečně dorazili na místo.  

 

Čekala nás krásně zasněţená krajina.  
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Stačilo se jen ubytovat. Jenţe někdy není ani 

rozpoznání svého zavazadla snadné. 

 

Těm, kteří měli více štěstí, se nakonec povedlo svůj 

kufr najít a mohli se jít ubytovat.  
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Hotel byl kouzelný, no, posuďte sami.  

 

 

Hodně jsme se v něm vyřádili… 
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Další den přišlo to, na co jsme všichni čekali. Pro 

některé první lyţování a s ním první pády (raději 

nezdokumentované).  
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Po večerech jsme se výborně bavili.  
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I jídlo bylo výborné.  
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A domů se nám nikomu nechtělo… 

Budeme na tento týden rádi vzpomínat.  
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Školní kolo SUPER STAR 

 A aby ani naše škola nezůstávala pozadu, konalo 
se ve čtvrtek 4. 3. školní kolo SUPER STAR. Na fotce 
vidíme finalisty, se kterými se setkáme v dalším kole. 
Tentokrát uţ budou zpívat s mikrofony a s karaoke 
podkladem.  
 Určitě je přijďte všichni podpořit a podrţet jim 
palce, ať jim hlásky moc neomámí tréma…    

 
Jusťa :3  
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Školní rozhovory 

 Pro tentokrát jsme vyzpovídaly dva úžasné 

sportovce z 9. B, a to Martina Peří (hokejistu – obránce) 

a Davida Nováka (atleta). Oba nám odpověděli rádi a 

my jim za to moc děkujeme a přejeme, ať je sportování 

pořád baví a dosáhnou těch nejlepších výsledků! 
Martin Peří: 

1. Jak dlouho se uţ věnuješ hokeji? 
Asi tak od šesti let. 
 

2. Proč sis vybral zrovna tento sport? 

Já ani nevím proč. Tenkrát to bylo tak, že jsem se 
naučil bruslit a pak že skončím, ale začalo mě to 
bavit, a tak jsem to začal hrát. 
 

3. Co tě na tom baví nejvíce?  
Mě to prostě baví! Hra s pukem a takový… 

 
4. Jak často se hokeji věnuješ? 

Pětkrát týdně plus ještě zápasy. 
 

5. Hraješ i závodně? Jsi v nějakém týmu? 
Jo, hraju, za HC Orli Znojmo. 

 
6. Plánuješ se hokeji věnovat i do budoucna? 

Jo, plánuju. 
7. Baví tě kromě hokeje i něco jiného? 

Ping pong, ten mě baví, je to dobrá hra. 
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David Novák: 

 

1. Jak dlouho se uţ věnuješ atletice? 
 Atletice se věnuji necelé 4 roky, ale začalo se mi 

 dařit poslední dva roky. 
 

2. Které všechny sporty v atletice děláš? 
 Věnuji se vrhu koulí a skoku do výšky, ale chtěl 
 bych vyzkoušet hod oštěpem. 
 

3. Co tě nejvíce baví? 
 Nejvíce mě baví chození do školy. 
 

4. Jaké jsou tvé doposud nejlepší výsledky? 
 Moje nejlepší výsledky jsou ve skoku do výšky 
 (172 cm) a vrhu koulí (13,43 m).     

                                                                 
5. Co všechno děláš pro své zlepšení?                   

 Všechno! 
 

6. Potkal tě při sportování nějaký úraz?                        
 Při sportování mě žádný úraz ještě nepotkal.   

 
7. Plánuješ v atletice do budoucna pokračovat? 

 Samozřejmě, plánuji, že budu pokračovat. 
 

Maky a Romča  
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Tvorba naší Káji aneb  

Slohovka na téma líčení… 

…Ohňostroj 

 Tiché bublání řeky a křupání sněhu mě provází 

po cestě, ale i ve chvíli, kdy neklidně přešlapuji na 

místě. Můj dech se v mrazu rozplývá ve viditelný oblak 

mlhy, který vzápětí zmizí. Vítr se přestává krotit a 

s ignorací sobě vlastní do mě naráţí vší silou. Malé 

ledové háčky mrazu se mi bezostyšně zabodávají 

všude, kde stříbro měsíce padne na holou kůţi. 

 Stojí to jen chvíli tolerance všech těch ţivlů zimy 

a je to tady. Nebe hoří. Tisíce jisker to rozzáří jako ve 

dne, ale jen nakrátko. Ţijí moc rychle a silně, neţ aby 

vydrţely. Jejich sestry je následují, jako při výbuchu 

sopky se jedna přes druhou tlačí vzhůru s ohlušujícím 

výskotem a jásotem, ale jen do té chvíle, neţ je temné 

nebe zatlačí zpět. Nenechá si nic od takových 

výtrţníků líbit a s hlasitým PRÁSK! jejich dovádění 

ukončí. 

 Přesto tenhle boj temné nebe prohrálo. 

Silvestrovská noc patří ohňostrojům. 

 

Autorka: Karolína Poláčková, přepsala Romča:D 
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Horoskopy 

Vodnář  

 

Vztahy:  Je čas si uvědomit, zda milujete, nebo se 

právě rozhodujete svoji nynější známost ukončit. Kdyţ 

to neuděláte, budete i nadále trápit nejenom sebe, ale 

i toho druhého. Čeká Vás ve vztahu něco nového. 

Začnete vydatně ţárlit na osobu, kterou Váš protějšek 

vychvaluje aţ do nebes. Doma Vás všichni povaţují za 

významnou osobu, která je intelektuálně na potřebné 

výši. 

 

Zdraví: Můţete si stěţovat na špatný stav holení, 

procvičujte je. Sluneční energie Vás obdaří nebývalou 

silou, proto si můţete troufnout i na takové sportovní 

aktivity, které jsou zaloţeny na velké výdrţi.  

- Vodnář je v konfrontaci se ţivotem kdykoli 

připraven ke „skoku“. Je plný nadšení, ţivot a 

svět neproţívá staticky, nýbrţ maximálně 

dynamicky, pruţně. Nejednou se z něj stává 

extremista milující akci a vzrušení (pěstuje třeba 

nevšední sporty). „Připravenost ke skoku“ se 

rovněţ projevuje ve vědecké oblasti a obecně 

tam, kde se děje nějaký pokrok nebo se píšou 

dějiny. 
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Ryby 

 

Vztahy: Netrapte se minulostí, kterou uţ nemůţete 

opravdu ovlivnit. Raději začněte řešit problémy a 

záleţitosti, které trápí Vás i Vaši rodinu v posledních 

týdnech.  

 

Zdraví: Trpíte-li nějakými drobnými neduhy, zřejmě je 

způsobují paraziti, kteří se usídlili ve Vašem těle. 

Budete jim muset vyhlásit boj, jinak se jich těţko 

zbavíte. Psychicky jste na tom vcelku dobře.  

- Ryby mají v porovnání s ostatními jedenácti 

znameními specifickou povahu. Vynikají zvláště 

svým nesobeckým a citlivým přístupem k 

ostatním. Agresivita a spekulace je jim 

španělskou vesnicí, jsou aţ příliš opatrní. Často 

jsou pochybovační o svých schopnostech a mají 

nedostatek sebevědomí. I malé popichování okolí 

berou velice váţně a stávají se tak terčem 

posměchu. 

 

Beran 

 

Vztahy: Nepropadejte nervozitě nebo komplexům 

méněcennosti. Nemáte k tomu ţádný důvod. Dnes 

můţete dosáhnout víc, neţ je ve vašich silách a 
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moţnostech. Společné sportování nebo výlet za přáteli 

je dobré řešení. 

 

Zdraví: Díky tomu, ţe nepodlehnete lenosti, rozhýbáte 

velmi dobře páteř. Po fyzické stránce se zřejmě budete 

cítit trochu unaveně. Rozhodně Vám prospěje, zvýšíte-

li denní mnoţství spánku. Koncem měsíce odezní Vaše 

nepříjemné migrény a minimalizuje se riziko infarktu. 

- Berani jsou známí svým uměním říkat pravou 

věc v pravou chvíli (cítí, ţe je to tak správně, a 

jednají podle toho). Snadno se učí a mají 

výbornou paměť. Je to jejich nesporné plus, 

které dokáţou vyuţít ve svůj prospěch. Rádi se 

baví a mají cit pro hudbu. Ve společnosti jsou 

tedy oblíbení, občas to ale zaskřípe právě díky 

jejich vlastnosti říct kaţdému, co si myslí. 

 

Býk 

 

Vztahy: Ničeho se neobávejte, jste-li přesvědčeni o své 

pravdě, tak si za ní stůjte. Máte před sebou příznivý 

den pro myšlení a plánování, ale také pro překvapivé a 

neobvyklé kroky a řešení. Jste milejší a k lidem 

přístupnější, dovolíte jim se i svěřovat. 

 

Zdraví: Někdy potřebujete léky spíše inhalovat, právě 

teď je to lepší. Vaše kondice bude obdivuhodná. 



25 
 

Neobvyklý příliv energie, kterou jste zaznamenali 

koncem února, upraví zánětlivé procesy ve Vašem 

těle. Pomůţe také speciální dieta zaloţená na nízkém 

obsahu řepného cukru. 

- Hlavním a dominantním rysem tohoto znamení 

je síla a energie. Nadbytek síly znamená v 

důsledku tvrdohlavou, neústupnou povahu. 

Často jdou „přes mrtvoly". Pokud zabrousí do 

umělecké oblasti, mají tendenci býti praktiky – 

věnují se filmu, fotografii apod. Ideálními 

partnery Býků jsou Štíři, protoţe se jejich 

povahy navzájem skvěle doplňují. Spletité 

povaze Býka mohou díky svým analytickým 

schopnostem porozumět zvláště Panny. Váhy 

sice přinášejí do souţití pozitiva, nicméně i prvek 

jakési váhavosti a nestability. 

 

Blíženci  

 

Vztahy: Přestaňte uţ konečně myslet na to, ţe Vám 

někdo ukřivdil. Stane se Vám to ještě mnohokrát. 

Dnešek Vám nabízí skvělou příleţitost zbavit se 

špatné nálady. Máte schopnost analyzovat duše a 

přitahovat k sobě druhé. 

 

Zdraví: Kdyţ málo pijete vodu, ubliţujete svým 

ledvinám, ale i nervům. Vaše zdánlivě nesouvisející 
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zdravotní obtíţe mohou vyplývat z přílišného 

překyselení organismu. Měli byste ze své stravy 

vynechat především výrobky s vysokým obsahem 

cukru a také neupravené mléko. 

- Velmi zvláštním a psychologicky jistě zajímavým 

znamením jsou Blíţenci. Podvojná a jaksi 

rozštěpená povaha je neoddělitelným rysem 

znamení Blíţenců. Případy rozpolcených 

osobností jsou sice velmi vzácné, ale v 

protikladech si mysl Blíţenců přímo libuje. Dá 

se u nich vypozorovat zajímavý vzorec chování – 

Blíţenci vzplanou a hned ochladnou, aby mohli 

znovu vzplát. Často si to neuvědomují, ale ničí 

tím hlavně sebe. Nervy máme přece jen jedny!  

 

Rak 

 

Vztahy: Ve svém jednání byste měli být mnohem 

razantnější, neţ tomu je jindy. Jestli Vás něco trápí, 

vyřešte to hned a nečekejte, ţe to někdo udělá za Vás. 

To je Vaše trápení, tak si ho vyřešte! Pochopení v 

domácnosti přinese zrychlení vašich plánů. 

 

Zdraví: Měli byste se postarat o partnerovy bolesti v 

oblasti kostrče. V březnu se věnujte především úpravě 

svého jídelníčku. Obyčejné tuky ze supermarketu, na 

nichţ smaţíte své pokrmy, nahraďte kokosovým 
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olejem nebo pouhým sádlem. Uvidíte, ţe Vám to 

výrazně prospěje. 

- Rak bývá vykreslen jako znamení domácké, 

milující teplo rodinného krbu. Ale právě Raci 

bývají na cestách výteční společníci, kterým není 

dobrodruţství a vzrušení z neznámého cizí. Díky 

další „račí“ vlastnosti – obrovské nadšení pro věc 

– bývají Raci velmi úspěšnými osobnostmi. 

 

Lev 

 

Vztah: Netrapte se maličkostmi a zaměřte se konečně 

na konkrétní projekty tak, jak to umíte. Pokud se 

chystáte odjet na hory, nezapomeňte si přibalit 

lékárničku, hodí se Vám. Chováte se přátelsky a 

dokáţete odhadnout lidi, z toho máte radost. 

 

Zdraví: Kdyţ budete bezpečně jezdit na lyţích, 

uvolníte si ztuhlé svaly. V nasazeném pracovním 

tempu Vám jen tak někdo nemůţe konkurovat. 

Potřebné činnosti máte v malíčku a všechno Vám 

odsýpá. 

 

    - Lev je povaţován za krále zvířat – je tedy stavěn 

nad ostatní či do středu. Stejně tak i člověk s datem 

narození od 23. července do 22. srpna má tendence 

klást důraz na vlastní Já, chovat se jako král. Král v 
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tomto případě není ekvivalent negativních vlastností, 

ale naopak synonymum pro sebejistotu, sebevědomí, 

výraznou osobnost, synonymum zdravého jáství v 

pozitivním a tvůrčím smyslu. 

 

Panna 

 

Vztahy: Den bude patrně ve znamení rozprav o 

příjemných proměnách Vašich rodinných poměrů. Po 

obědě se můţete pustit do dobývání a flirtů za vyuţití 

své velké vášně. Uvnitř sebe cítíte, ţe touţíte mít více z 

vlastního ţivota.  

 

Zdraví: Máte zhoršenou pracovní morálku, kolegové 

se vedle Vás necítí moc dobře. Co s tím, ţe je dokáţete 

zabavit, kdyţ na Vás není spolehnutí. Uvnitř sebe 

cítíte, ţe touţíte mít více z vlastního ţivota. Panny 

budou potřebovat abnormální mnoţství slunečního 

svitu, jinak upadnou do hlubokých depresí.  

- Lidé narození v tomto období jsou mimořádně 

zvídaví a hloubaví. Dívají se na ţivot z hlediska 

rozumu a účelnosti. Zaměřují se na informace 

praktické, realistické, racionálně zhodnotitelné – 

řád a harmonie se stávají podstatnou sloţkou 

jejich myšlení. Slídí tak dlouho, dokud se o 

určité věci nedovědí vše, co potřebují. Jsou při 

této činnosti obdivuhodně obratní. Informace z 
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různých zdrojů dávají dohromady, neznámé si 

domyslí a sestaví tak neobyčejně přesný obraz. 

 

Váhy 

 

Vztahy: Pro jistotu odloţte závaţná rozhodnutí. 

Dnešek je vhodný pro relaxaci nebo nepříliš 

namáhavou fyzickou práci. Ale všeho s mírou, hrozí 

Vám prochladnutí v důsledku nevhodného oblékání. 

Pokud máte děti, musíte se jim více věnovat aspoň 

večer. 

 

Zdraví: Dávejte si pozor při sportu, můţete si 

skřípnout nervy na rukou. Vysoká koncentrace 

toxických odpadů ve Vašem těle u Vás můţe vyvolat 

bolestivý a nepříjemný zánět ledvin. Bude zapotřebí 

zbavit Váš organismus všech odpadních látek, nejlépe 

formou razantní diety. 

- Váhy jsou znamením spravedlnosti a harmonie. 

Mocnou vladařkou Vah je pak Venuše, bohyně 

lásky. Váhy mají mimořádný cit a intuici na 

podvod, neupřímnost a lest. Mohou být skryty 

jakkoliv rafinovaně, Váhy je spolehlivě 

demaskují. Tyto jedince je nesnadné zmást, 

natoţ svést z cesty. Mají rovněţ schopnost vcítit 

se a porozumět druhým. 
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Štír 

 

Vztahy: V práci nebo na dovolené budete v jednom 

kole. Ve volných chvílích Vás čekají různé opravy 

v domácnosti anebo úprk od jedné prodejny ke druhé. 

Přesto se dnešní den vydaří, přináší Vám hezké pocity. 

Dokáţete projevit dobrosrdečnost a toleranci vůči 

lidem. 

 

Zdraví: Vliv Luny varuje před problémy s ţílami u 

slabin, kontaktujte lékaře. Většině Štírů se v průběhu 

března podaří nejen výrazně zhubnout, ale i odstranit 

toxické usazeniny ze svého těla. Vaše silná vůle Vám 

umoţní bez problémů dodrţovat nový ţivotní styl, 

který si zvolíte. 

- Štír nápadně připomíná znamení Raka, avšak 

má jistou odlišnost. Nosí totiţ s sebou zbraň, coţ 

se symbolicky odráţí i v jeho povaze, jak si ještě 

řekneme. Jste-li narozeni v intervalu 24. říjen - 

22. listopad, pak se jedná právě o Vás! Štíři jsou 

často povahy tiché (ba tajnůstkářské), drţí se 

stranou (avšak ne úplně mimo, jen tak ve stínu, 

aby jim nic neuniklo a byli svědky všeho). 

Nicméně pozor na ně (Štíři, teď se neurazte, 

mějte nadhled, však sami dobře víte, o čem 

mluvím), pokud se vyburcují k činnosti, jdou 
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jednoznačně, nesmlouvavě, s jistou dávkou 

agresivity a přímočaře za svým. 

 

Střelec 

 

Vztahy: Také dneska se můţete spolehnout na svoji 

nápaditost. Moţná se Vám na poslední chvíli podaří 

odvrátit nějaké nepříjemnosti. Nepodceňujte zdánlivě 

bezvýznamné situace, snaţte se jednat diplomaticky a 

férově. Ať se do něčeho zbytečně nenamočíte. Pokud 

máte děti, jste jejich přátelé, se kterými si mohou 

hrát. 

 

Zdraví: Ráno musíte počítat s migrénou, antibiotikum 

Vám nepomůţe. Konečně jste pochopili, ţe Vaše 

zdravotní potíţe zřejmě nezmizí samy, ale je zapotřebí 

najít jejich prvotní příčinu. V první řadě se zaměřte na 

správný spánkový reţim, který musíte pečlivě 

dodrţovat. 

- Luk a šíp namířený ke hvězdám nechť jest 

symbolem touhy a snaţení. Mnohdy jest 

vykládáno jako touha člověka po „boţském 

Stvoření“, tedy po osvícení. Střelci jsou rození 

pracanti a jsou známí nebývalou pílí. Jiný by 

spekuloval, oni vše odedřou, a je-li v cestě 

nějaký problém, zdvojnásobí svůj výkon a 

dovedou vše ke zdárnému konci. Kdyţ se něco 



32 
 

nepovede, ostatní rezignují. Ne Střelec - jeho 

verva a chuť k dílu jsou aţ neuvěřitelné!          

 

Kozoroh 

 

Vztahy: V odpoledních hodinách máte na jednu 

stranu velkou potřebu lásky, avšak na druhou stranu 

jste poněkud rezervovanější. Volné chvíle 

pravděpodobně vyjasní otázka studia. Láska a erotika 

se Vás výrazně dotýká, nebráníte se tomu. 

 

Zdraví: Máte díky postavení planet vitalitu, přesto si 

chraňte pas. V březnu se můţete bez obav věnovat 

jakýmkoli sportovním aktivitám, musíte si ale pohlídat 

okamţik, kdy budete unavení, a včas přestat, jinak 

byste si mohli ublíţit. Uţívejte vyšší dávky vitamínu D. 

- Kozorohové mají výrazné duševní vlastnosti a 

bystrý rozum, avšak potřebují povzbuzení 

zejména na začátku svého ţivota a rozvoje, aby 

nabyli potřebnou sebedůvěru. Často propadají 

melancholii a pesimismu, je tedy vhodné, někdy 

i nutné, mít mnohostranné zájmy, záliby a 

kolektiv stejně zaměřených lidí i přes to, ţe jsou 

zvyklí spoléhat se na sebe sama – své cesty si 

chtějí plánovat oni sami. Touha po úspěchu je 

nepřehlédnutelná, někdy to můţe v okolí vyvolat 

i závist.      Maky<3 
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FILMY A KNÍŢKY 

Tak jako pokaţdé, i v zimním vydání školního 

časopisu Vás vítám s rubrikou věnovanou filmům a 

kníţkám.  Dočkáte se jako vţdy nějakého tipu a 

novinek… ale tentokrát pro Vás mám ještě výzvu! 

Pokud Vy máte nějaký oblíbený film nebo 

knížku a chtěli byste ji ostatním doporučit, není 

nic jednoduššího než Váš tip napsaný na papírku 

hodit do schránky školního časopisu. Podepsat se 

nemusíte, pokud nechcete.  

A nyní uţ ke „kniţní části“ tohoto příspěvku. K 

velké radosti naší šéfredaktorky Justi () Vám dnes 

něco krátkého řeknu ke kniţní trilogii Chaos, která je 

dílem spisovatele Patricka Nesse. Jde o ţánr sci-fi, 

který je v poslední době čím dál oblíbenější, ale je to 

jen dobře.  Trilogie se sestává z knih Hlas nože, 

Temný ráj a Válka hluku. Hlavním hrdinou je Todd 

Hewwit, třináctiletý chlapec, který rozhodně nebyl 

připravený na to, co ho potkalo. Objevil se totiţ virus – 

Hluk, kvůli kterému všichni slyší myšlenky všech, 

zvířat i ostatních lidí. Tato kniha je napsaná moţná 

trochu jiným stylem, neţ jste zvyklí, ale určitě stojí za 

to. A jako bonus berte i to, ţe všechny tři knihy si 

můţete půjčit v městské knihovně. Za pokus nic 

nedáte!  

Ti z Vás, kdo situaci trochu sledují, si určitě 

všimli velkých tahanic a řečí na scéně filmových 

adaptací komiksů Marvel. Kdo neslyšel, tak ve 

zkratce se jedná o (samozřejmě) velkolepé plány do 



34 
 

budoucna a hraní si s daty premiér. A taky o to, ţe se 

opět dočkáme nového Spidermana – ve filmech 

Avengers i v samostatném snímku. Do třetice všeho 

dobrého? Doufejme! Kdyţ uţ jsem ale nakousla tyhle 

„komiksácké filmy“, mohu Vám je vřele doporučit. 

Pokud nemáte rádi akci, moţná taky nebudete 

zklamaní.  

No, a na závěr… co nám to vlastně běţí v 

kinech? Například akční kriminálka Kingsman: Tajná 

služba, která vzdává hold starým bondovkám. Uţ 

zmíněný ţánr science fiction má na stříbrném plátně 

také své zastoupení – ať uţ nový film Jupiter vychází, 

nebo legendárního Vetřelce, který se do kin vrací po 

třiceti šesti letech! Fanoušci romantiky si taky přijdou 

na své – od 26. února v kinech hrají film Teorie 

všeho. 

Do budoucna to pak vypadá následovně: 
 

5. 3. – Americký sniper 

12. 3. – Perný den (aneb návrat Beatles do kin) 

2. 4. – Čarovný les 

9. 4. – Nejdelší jízda 
 

 To by byl samozřejmě pouze výběr. Pokud 

chcete vidět pěkný přehled premiér, třeba na celý 

příští rok, navštivte na internetu Československou 

filmovou databázi. Na filmy koukejte, čtení zdar! 

    

       Kája :P 
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„Jean, pamatujete, jak jsme byli před třiceti lety v 

Africe?“ 

„Lituji, sire, ale to byl ještě můj předchůdce.“ 

„Ale ne, Jean, byl jste to určitě vy. Vzpomeňte si přeci, 

jak vás tam pak seţral ten lev!“ 

Víte, proč má smrtka kosu? 

Protoţe neudělala řidičák na kombajn. 

Manţelé měli těţkou autonehodu. Manţelka utrpěla 

silné popáleniny v obličeji. Protoţe byla hrozně 

hubená, nebylo moţné vzít jí na těle kůţi k 

transplantaci. Doktor nakonec poţádal manţela, aby 

se dárcem stal on. Jak víte, nejčastěji se k 

transplantacím bere kůţe ze sedací části těla. Doktor 

proto poţádal manţela, aby zachoval naprostou 

mlčenlivost. Operace se povedla a manţelka vypadala 

snad ještě lépe neţ před nehodou. Všichni ji obdivovali 

a ona se chtěla odvděčit manţelovi: „Drahý, chci Ti 

poděkovat, ţe jsi tohle pro mě udělal. Ale neznám 

způsob, kterým bych Ti to mohla splatit.“ 

„Tím se, miláčku, vůbec netrap. Pro mne je odměnou 

uţ to, kdyţ přijde tvoje maminka a políbí tě na tvář.“ 
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Přišli manţelé Novákovi k zubaři. Na panu Novákovi 

bylo vidět, ţe spěchá. Povídá zubaři: 

„Pane doktore, ţádné vymyšlenosti. Ţádné umrtvení, 

ţádné prášky. Prostě jen vezměte kleště a vytrhněte.“ 

„Tedy, obdivuji váš stoický klid. Kéţ bych měl víc 

takových pacientů. Tak mi ukaţte, který zub to je.“ 

„Marie, ukaţ mu ten svůj zub!“ 

Poslední slova před smrtí: „Stoprocentně to je ten 

modrej drát.“ 

Proč šnek nemůţe utíkat? 

Protoţe by mu vlály oči! 

Dohadují se tři filozofové o tom, co je na světě 

nejrychlejší: První říká: „Nejrychlejší je přeci světlo.“ 

„Kdepak, milý pane kolego, myšlenka – ta je přeci 

nejrychlejší,“ povídá druhý filozof. „Tedy nerad bych 

vypadal jako negativista, pánové,“ vstoupí do debaty 

třetí filozof, „jsem si však jist, ţe naprosto nejrychlejší 

je průjem. No povaţte - tuhle jsem v noci dostal 

průjem, a neţ jsem stihl rozsvítit nebo něco vymyslet, 

tak jsem se podělal!!!““ 

Co je to ptačí budka???  

Bufet pro kočky. 

„Sousede, představ si, dopoledne mi přivezli hnůj na 

jahody!“ 

„Neříkejte, to my si na ně dáváme šlehačku.“ 
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Víte, proč mají blondýny nanejvýš čtyři děti? Protoţe 

si přečetly, ţe kaţdé páté dítě, které se ve světě 

narodí, je Číňan. 

Přijde chlap k doktorovi a říká: „Pane doktore, mě 

kaţdý přehlíţí!“ „Další prosím!“ 

Chuck Norris se narodil v chatrči, kterou sám 

postavil. 

Technik, obchodník a programátor spolu jedou autem, 

kdyţ autu náhle přestane běţet motor a zastaví. 

Technik navrhuje: „Co kdybychom zkusili otevřít 

kapotu a podívali se na to, kde je závada?“ Obchodník 

navrhuje: „Co kdybychom zkusili jít kaţdý jiným 

směrem, najít telefon a zavolat autoservis.“ 

Programátor navrhuje: „Co kdybychom zkusili 

vystoupit a nastoupit?“  

Člověk se plazí po poušti z posledních sil a najednou 

vidí studnu. Zařve: „Vooodaaa!!!“ Ze studny se ozve: 

„Kdeee???“      

        Romča:D 
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Zajímavosti 
 

Jsem si jistá, že už každý z Vás jistě viděl alespoň 
jeden díl oblíbeného amerického seriálu Simpsons, a 
proto jsem si pro Vás připravila pár pikantností právě o 

této žluté rodince! 

 Poprvé se Simpsonovi na televizních obrazovkách 

objevili roku 1987 jako skeč, teprve v roce 1989 vznikl 
první díl epizod s názvem Vánoce u Simpsonových. 

 Všechny postavy se Simpsonů mají čtyři prsty, 
jediný Bůh jich má pět. 

 Prodávat hračky nebo figurky Simpsonových je v 

Iránu zakázáno.  

 Groening (tvůrce seriálu) dal Simpsonovým 
skutečná jména ze své rodiny. Postavičky se jmenují 

jako jeho rodiče, sestry, teta atd. Jen Bart údajně 
vzniknul přesmyčkou slova brat – spratek.  

 Homerovo oficiální IQ je 55. 

 Simpsonovi uţ procestovali všechny kontinenty 
s výjimkou Antarktidy. 

 Dům ze seriálu Simpsonovi opravdu existuje, i se 

zařízením. Najdeme ho v ulici 712 Red Bark Lane ve 
městě Henderson v americkém státě Nevada. Byl 
postaven v roce 1997.  
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 Délka kaţdé epizody je 22 minut. 

 Maggie Homerovi zachránila ţivot, kdyţ se topil 

v moři, postřelila pana Burnse pistolí. Na to, ţe jí je 
teprve jeden rok, uţ dokáţe řídit auto, ručkovat po 
laně, hrát na saxofon, psát pomocí kostek na hraní, 
zahrát „čistou hru” v bowlingu. Její nejoblíbenější 
hračka je vrtačka a neobejde se bez svého dudlíku.  

 Zdá se, ţe Líza nezdědila ani jeden gen svého otce a 
svého staršího sourozence Barta. Vedle vesměs 

křesťanského zbytku rodiny je přesvědčená 
buddhistka a vegetariánka.   

 Marge zřídkakdy oblékne něco jiného neţ zelené 
šaty. Součástí její image je neodmyslitelný korálkový 
náhrdelník, který je rodinným dědictvím. Její 
oblíbenou zeleninou jsou velké brambory a kromě 
rodiny má nejraději ledový čaj, Mela Gibsona a Toma 

Jonese. 

 Homer pracuje v sektoru 7-G ve springfieldské 
atomové elektrárně a jeho nejpopulárnější výkřik 
„D´oh!” byl zařazen jako plnohodnotné slovo do 

Oxfordského slovníku.  

 Milhouse říká, ţe je o tři měsíce mladší neţ Bart a 
jeho střední jméno je Mussolini. 

 Marge a Líza mají čtyři řasy, zato Maggie má pouze 

tři. 
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 Simpsonovi jsou jedním z mála sitcomů, kde není v 
pozadí smích z publika, jako například v Přátelích 

nebo Krok za krokem. 

 V USA je 121 Springfieldů.  

 Svůj hlas propůjčil seriálu dokonce i Michael 
Jackson. Namluvil postavičku jménem Leon 

Kompowsky, který si myslel, ţe je Michael Jackson. 

 Vočko si umí vykloubit rameno a neomdlévá 
přitom, dříve byl boxer.  

 Češi si zvolili v anketě o největšího Čecha v sekci 
fiktivních postav Járu Cimrmana. Této cti se dostalo 
ve Spojených státech amerických kreslenému 
Homerovi Jay Simpsonovi. Zdá se, ţe nejde 
o podobnost jen čistě náhodnou. 

 Simpsonovi se vysílají v 90 zemích světa. 

 V jednom speciálním čarodějnickém díle byl příběh 

věnovaný praţskému Golemovi. V seriálu se objevilo i 
české pivo Budweiser. 

 Simpsonovi jsou ţlutí, aby při přepínání lidi zaujali. 

 Během znělky, kdy Marge přijíţdí k domu, jsou na 
louce všechny postavy, které v seriálu vystupují. 

 Významný talent Homera je, ţe umí zpívat operu 

vleţe. 
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A pro ty, co Simpsony nemají příliš v oblibě, tu mám 
pár zajímavostí, které jste jistě netušili:  

→  Během svého ţivota vyprodukujete tolik mnoţství 
slin, ţe by to zaplnilo dva plavecké bazény. 

→  Průměrný člověk stráví za ţivot tři roky na 
záchodě. 

→  Antidaktofóbie je strach, ţe vás šmíruje kachna. 

→  Nejvíce kradenou knihou všech dob je Bible. 

→  Celková hmotnost bakterií ţijících v lidském těle je 
cca 2kg. 

Tak to je ode mě pro tentokrát úplně všechno. Užijte si 
poslední zimní dny a čauec zase na jaře!  

Romča :-* 
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Luštění 
 Tak jako v kaţdém čísle i v zimním Jemňáčku 

máte moţnost luštit a soutěţit. Správnou tajenku 

z minulého čísla – tedy Jesličky – vyluštily Kristýna 

Čurdová, Valerie Cébe a Nikola Minksová ze 6. B. 

Gratulujeme! 

 A nyní tu pro Vás mám novou kříţovku týkající 

se mezinárodních dnů. Ale pozor! K řešení budete 

pravděpodobně potřebovat internet, protoţe ne 

všechno budete znát. Proto prosím, nestříhejte ani 

netrhejte z časopisu listy, nepište do něj a nenoste si 

ho domů. Tajenku i otázky si stačí vyfotit, v éře 

„chytrých telefonů“ s tím nemusí být problém. 

V jednom řádku musíte doplnit dvě slova – doplňte 

je bez mezery!  

 Odpovědi vhazujte do schránky časopisu 

v prvním patře vedle přírodopisu do 31. 3. 2015. 

Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a třídu! 
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1. 21. červen je mezinárodním dnem zahradních … 

2. 4. ledna byl ustanoven světový den … 

3. 15. června můţete oslavit světový den … 

4. 20. října se jiţ dlouhou dobu slaví den … 

5. 21. březen slaví milovníci básní jako den … 

6. Evropskou unií stanovený 9. květen je dnem … 

7. 1. říjen je mimo jiné dnem hudby, kávy a … 

8. Na Hromnice, tedy 2. února, stanovili ochránci 

přírody světový den … 

9. Měli byste vědět, ţe 8. března slavíme mezinárodní 

den … 

10. 22. březen je nejen světovým dnem mimů, ale i … 

Kája :P 
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Móda 
 Zapomeňte na bundy z loňského roku, 
nastává sezona oslavující velký návrat kabátů! 
Paleta střihů a barev je tak pestrá, ţe si vybere 

opravdu kaţdý. Nechte se inspirovat módními 
přehlídkami.  

 Leopardí vzor patří mezi evergreeny 
v odívání. Výrazný vzor imitující koţich vzácné 
šelmy ukázali návrháři napříč celou módní 
scénou v mnoha podobách, kabáty nevyjímaje. 

 Vysokou laťku pochopitelně stále drží 

kůže a koženka! Nezáleţí na tom, zda je kůţe 
černá či hnědá. Naopak, značky nám představují 

koţené vypasované bundičky především ve 
světlých barvách. Nestárne ale ani výrazná hnědá 
nebo pastelové tóny. Koženkové bundičky jsou s 

ohledem na kombinování super univerzální - 

oblékněte  je ke sportovnímu topu, pouzdrovým 
business šatům nebo kalhotám.  

 Uţ v minulých číslech jsem se zmiňovala o 
košilích pánského stylu, a ty stále nestárnou, ba 

dokonce naopak! Stávají se čím dál více 
modernější a populární. Nosí se spousta vzorů na 

mnoho způsobů. Jedním z nich je i kostkovaná 

košile ve farmářském stylu! Dokáže tvořit 
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skvělé kombo společně s džínami. Stačí 
obléknout pěkné skinny dţíny s koţeným 

páskem, zakasat do nich kostkovanou košili a 
doplnit je kotníkovými boty.  

 Pletené a háčkové kousky nekončí! 
Objevují se v jarních i letních kolekcích skutečně 
v masivním měřítku. Úplety a kardigany ovšem 
nezůstávají pouze jako doplněk, ale díky 
nápadnému zdobení se stávají 
nepřehlédnutelnými součástmi trendů pro tento 

rok. Flitry, perly, korálky, křišťály, kameny i 

barevná kůže zdobí jarní svetry i úpletové šaty 
pro odváţné. Přírodní motivy i abstraktní vzory 
můţete najít v mnoha kolekcích od Milána po 
Paříţ.    

      Romča:-* a Bára:)) 
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Hitparáda 
  Na samém vrcholu ţebříčku pro měsíc únor a 

březen se drţí Ellie Goulding s písní Love Me Like 

You Do. Na druhém místě je One Direction s Night 

Changes. Třetí místo obsadil Likkin Park a Final 

Masquerade. Na čtvrtém najdete Taylor Swift a její 

Blank Space. Na pátém jsou Chinaski a jejich Víno. 

Šestá příčka patří  Sabaton s Night. Sedmá Václavu 

Neckářovi s písničkou Andělé strážní. Na osmém 

místě je Majk Spirit s Tancuj a na devátém Ektor a 

Ego- Batman.   

 

Juju :3 a Maky <3
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