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SLOVO ÚVODEM
_______________________________________________________________

Jaro už je za dveřmi, ale ještě než ho společně
přivítáme, máme tu pro vás na rozloučení se zimou a
částečné uvítání jara zimní číslo časopisu Jemňáček.
Dozvíte se, jak si naši žáci užili hory, jak jsou na
tom barevné dny, nebude chybět rubrika Přibližte se
učitelům, kam jsme vybírali učitele podle písmena,
kterým začíná jejich příjmení, což je tentokrát písmeno
K, nebo zimní rozhovory.
Tímto vydáním také ožívá i velice oblíbený Back in
time. Dnes začneme deváťáckými tričky. Mezi novinky
také patří rubrika, jejímž prostřednictvím se podíváme,
jak se s přibývajícími roky mění naše škola.
Mezi stálice, které zde opět najdete, patří i
tentokrát osobnosti, knihy, písničky a místo filmů si
můžete přečíst něco o seriálech.
Nakonec pro vás máme připravenou soutěž, v níž
stačí jen poznat, kde v Jemnici se nachází místo na
obrázku, a odpověď vhodit do schránky časopisu vedle
přírodopisu. Na úspěšné řešitele čekají sladké odměny.
Ale už dost okecávání. Pusťte se do čtení!
Niky 
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OKÉNKO DO MINULOSTI
_______________________________________________________________

I v tomto čísle se vrátíme zpět v čase k událostem,
které se staly v posledních týdnech na naší škole nebo
v tělocvičnách ostatních škol… Pojďte se se mnou
podívat do minulosti.
 Hned na začátku tohoto roku se naši rodiče sešli opět
s učiteli. Proběhl i sběr papíru, tentokrát jsme
nasbírali 10 983 kg. Sice je to nejméně za letošní
školní rok, ale myslím, že si můžeme zatleskat.
 A zase spalo ve škole! Tentokrát to byla 8. B a 9. B.
 16. 1. tři nejúspěšnější řešitelé školního kola
dějepisné olympiády změřili své síly s žáky ostatních
škol v okresním kole v Třebíči. A jak dopadli? Valerie
Cébe obsadila 8. – 9. místo, Eva Feldbabelová 19. –
20. místo, Adam Krupil 31. – 33. místo.
 18. 1. se učitelé sešli na pedagogické radě, aby
uzavřeli naše známky za první pololetí.
 Každý rok naše škola uspořádá dva lyžařské kurzy a
vždy se vyvedou skvěle!!! První se uskutečnil
v termínu od 21. 1. do 27. 1. a poprvé se jelo do
Kořenova na Jičínskou chatu. Druhý proběhl v týdnu
od 4. 2. do 10. 2. na chatě Lucie na Šumavě v Železné
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Rudě – Špičák. Doufáme, že si to naši stávající i noví
lyžaři pořádně užili a byli spokojení.
 V lednu se konalo školní kolo olympiády z anglického
jazyka. Nejlepší ze 7. ročníků byl Vít Stehlík, z 8.
ročníků Adam Daňhel.
 26. 1. se Adam Krupil a Viktorie Štroblová zúčastnili
konverzační soutěže v anglickém jazyce v DDM
Třebíč. Adam skončil šestý, Viktorie devátá.
 31. 1. vybraní žáci 8. a 9. ročníků jeli do divadla do
Znojma na představení s názvem Revizor a 7. 3.
zhlédli
hru
Maryša.
Našim
budoucím
středoškolákům se to určitě bude hodit, je to povinná
četba k maturitě.
 31. 1. jsme poslední hodinu dostávali vysvědčení,
které mohlo vypadat pro někoho hrozně, pro někoho
dobře. Pro naše deváťáky to bylo poslední vysvědčení
před příjímacími zkouškami na střední školu.
 K pololetnímu vysvědčení nesmí chybět ani pololetní
prázdniny. Ty byly letos v pátek 2. 2.
 20. 2. byla uzavřena matematická soutěž Pangea –
z naší školy se účastnilo 14 žáků 5. – 9. tříd.
 Akce s názvem Hry bez hranic se uskutečnila 20. 2.
 Parlamentáři uspořádali 21. 2. školní kolo recitační
soutěže.
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 A konečně…už na ně netrpělivě čekal skoro každý
z nás. Jarní prázdniny byly letos pro náš okres v
týdnu od 26. 2. do 4. 3. Tak doufáme, že jste si je
pořádně užili a nebyl žádný úraz.
 První pátky v měsíci jsou vyhrazeny pro barevné dny.
Lednový byl ve znamení bílé, únorový fialové a
březnový zelené.
 V okresním kole chemické olympiády obsadila Eva
Feldbabelová 4. místo a v Přírodovědném klokanu 7.
místo.
 V průběhu školního roku se účastníme dvou
celostátních korespondenčních soutěží: fyzika Výfuk – výsledky po dvou sériích: Eva Feldbabelová
2. místo, František Račický 6. místo, Veronika
Nečadová 11. místo; matematika – Pikomat –
výsledky po 3. sérii: Tomáš Feldbabel 2. místo.
 Nezapomínáme ani na sportovní akce – pokračuje
soutěž o nejsportovnější třídu naší školy, odehrála se
mezitřídní utkání v basketbale.
 Naši páťáci zvítězili v okrskovém kole ve vybíjené a
postoupili do kola okresního, kde skončili třetí.
 V okresním kole košíkové starších žákyň 8. 3.
obsadily naše basketbalistky 3. příčku.
Páka
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BAREVNÉ DNY
_______________________________________________________________

Každý první pátek v měsíci u nás ve škole
probíhají barevné dny.
Nejdříve se konal 5. 1. bílý den a ve škole to
vypadalo, jako by děti někdo posypal sněhem. Do
fialových barev jsme se oblékli 9. 2. a první březnový
pátek převládla barva zelená, o níž se říká, že uklidňuje
a je zároveň i barvou přicházejícího jara.
Povedlo se a všichni jsme byli spokojení s tím,
kolik dětí a učitelů přišlo oblečeno do stejných barev.
Osobně se mi líbí, že se do těchto školních akcí
zapojujete s takovým nadšením a nenecháváte si ujít
ani jedinou příležitost.
Amča ©
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DIVADLO – JEMNICKÉ
POVĚSTI
_______________________________________________________________

Po dlouhé a namáhavé přípravě si žáci z
dějepisného semináře zahráli loutkové divadlo.
Nejdříve si každý přečetl několik pověstí
z Jemnice a okolí z knihy Kamenná panna. Poté se
všichni rozdělili do tří skupin, kde se domluvili na tom,
kterou pověst budou hrát. Když měli všichni vybraný
příběh, napsali si scénář a rozdělili si role. Ještě si
museli vyrobit papírové loutky, kulisy a divadelní
scénu, ve kterém budou hrát. Tvoření všechny bavilo a
užili si to. Když měli vše hotovo, přišla řada na
nacvičení celého divadelního představení. Nakonec
museli opravdu celé divadlo zahrát, a dokonce před
kamerou.
Paní
učitelka natáčela,
aby se pak všichni
mohli podívat na
to, jak jim to šlo.
Amča ©
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
_______________________________________________________________

Dne 21. 2. 2018 se na Základní škole v Jemnici
uskutečnila recitační soutěž pro druhý stupeň.
V kategorii 6. a 7. tříd se zúčastnilo devět žáků a z 8. a
9. tříd recitovalo pět žáků. Soutěžící byli hodnoceni
dvěma porotami. První byla utvořena žáky z devátých
ročníků, druhou porotu tvořili pan učitel Švanda, paní
učitelka Kovárníková, paní učitelka Šreibrová a paní
učitelka Strebel’ová. Vítězné příčky podle odborné
(učitelské) poroty obsadili:
v kategorii 6. a 7. tříd:
1. Viola Průšová
2. Markéta Nečadová
3. Adéla Kantnerová

v kategorii 8. a 9. tříd:
1. František Račický
2. Ema Trachtová
3. Veronika Nečadová

První dva žáci z každé kategorie postupují do
okresního kola.
Všem zúčastněným děkujeme za krásné
přednesy.
Za školní parlament Viola Průšová

10

11

HRAVÉ DOPOLEDNE
PRO PŘEDŠKOLÁKY
_______________________________________________________________

Parlamentáři na začátku nového kalendářního
roku přivítali ve škole děti z mateřské školky. Místo
vyučování přichystali pro mladou generaci zábavné
dopoledne, které mělo za účel pobavit a naučit děti
novým věcem.
Ve
velké
tělocvičně
připravili
všemožná
stanoviště, na kterých se děti zastavovaly a plnily
mnoho zábavných, ale i těžkých úkolů, např. slalom,
střely na bránu pomocí florbalek, skákání v pytli a
hledání rozdílů. Na konci programu byla i „koulovaná“,
díky níž se všichni nesmírně vyřádili a zakončili celé
dopoledne. Parlamentáři dostali odměnu od školkáčků
ve formě sladkostí.

Dom Ω
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OBRAZOVÉ
ZPRAVODAJSTVÍ
_______________________________________________________________

Hory – Šumava – Železná Ruda

Žáci sedmých, devátých a někteří i ze čtvrtých
ročníků se zúčastnili druhého lyžařského kurzu na
Šumavě v Železné Rudě, který se konal od 4. do 10. 2.
Společně s žáky se na tento kurz vypravil pan ředitel,
p. uč. Smetanová, p. uč. Švanda a p. uč. Lojda. Nejen
za sebe, ale i za ostatní musím říct, že jsme si hory
velice užili a přijeli zpátky domů naplněni zážitky.
Na sjezdovce nás bavil i
záhadný Olaf, který se
s námi velice ochotně
vyfotil.

Zábavné
večery
byly
doplněny
také
vymýšlením příběhů.
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Trocha přemýšlení
taktéž neuškodila.

nám

Jedno odpoledne někteří
z nás dokonce strávili na
běžkách.

Pobavili se i ti nejmladší.

Bohaté snídaně
vždy
dodaly
energie.

nám
plno
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Skupina paní
učitelky
Smetanové.

Jednu
sjezdovku
jsme měli
hned vedle
chaty.

Zábavné večery.
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Hippies.

Čekalo nás i
příjemné
překvapení.

Misska a
Missák.
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Naši vítězové ve
slalomu.

Ze společenského života
aneb ani večer jsme se
nenudili.

17

Niky 
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OSOBNOSTI JEMŇÁČKU
_______________________________________________________________

Tentokrát jsme si pro vás připravili menší speciál,
a to z městského dechového orchestru z Dačic. Vybrali
jsme dva zástupce z Jemnice, kteří v něm účinkují.
Vyzpovídali jsme pro Vás Šimona Tesaře a
Dominika Šroufeka. Každý z nich má v dechovém
orchestru své postavení, ale to se dozvíte po přečtení
tohoto článku. 😊
Otázky:
1) Jak dlouho v orchestru hraješ?
2) Na který hudební nástroj hraješ?
3) Je orchestr pro každého?
4) Která je tvá nejoblíbenější skladba a skladatel?
5) Kam všude se dá díky orchestru dostat?
6) Nachází se na orchestru nějaká zvláštnost?
7) Budeš s hraním v orchestru pokračovat i nadále?
8) Co vše obnáší hraní a bytí v orchestru?
9) Jaký je tvůj nejoblíbenější typ skladeb?
10)
Kolik je v orchestru hráčů a dirigentů?
Šimon: Dva roky.
Dominik: Rok a půl.
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Šimon: Hraji na klarinet.
Dominik: Na saxofon.
Šimon: Jen pro ty nejlepší.
Dominik: Jenom pro ty nejlepší.
Šimon: Porgy and bass a skladatel Mozart.
Dominik: Leichte kavallerie a skladatel Jacob de
Hann.
Šimon: Po celé ČR.
Dominik: Po celé Evropě.
Šimon: Nejlepší dirigent Kamínek.
Dominik: Určitě to bude náš dirigent Kamínek.
Šimon: Určitě.
Dominik: Do té doby než orchestr zanikne.
Šimon: Hrát na nástroje a cvičit.
Dominik: Hodně času a někdy i nervů.
Šimon: Pomalejší.
Dominik: Rychlé a silné.
Šimon a Dominik: celkem okolo 70 hráčů a tři
dirigenti.
Barů ♫ a Dom Ω
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PŘIBLIŽTE SE UČITELŮM
_______________________________________________________________

V zimním čísle jsme pro vás opět vyzpovídali
učitele – tentokrát pány a paní učitelky od písmene K.
A jak se učitelům přiblížíme tentokrát? Dozvíte se, jestli
je opravdu tak zábavné opravovat testy, co si myslí o
seriálech a jak jsou na tom s uměním.
Sledujete seriály? Který je váš oblíbený?
Pan učitel Krajčí: Sleduji starší retro seriály. Mám rád
Nemocnici na kraji města. Ze současných seriálů se mi
líbil seriál Vyprávěj.
Paní učitelka Komendová: Mám ráda detektivní seriály.
Paní učitelka Kovárníková: Teorie velkého třesku.
Paní učitelka Kadlecová: Sleduji, mám ráda detektivky
a Hru o trůny.
Paní učitelka Krajíčková: Seriály? Nesleduji. Sledovala
jsem Přátele v angličtině.
Kam jste chodil/a/ do základní školy?
Pan učitel Krajčí: Tady do Jemnice. Jsem na své
základní škole. Ze současných učitelů už mě nikdo
neučil. Poslední paní učitelka, která mě z těchto učitelů
učila, byla paní učitelka Herynková.
Paní učitelka Komendová: Tady jsem chodila na
základku.
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Paní učitelka Kovárníková: Do Moravských Budějovic.
Paní učitelka Kadlecová: V Moravských Budějovicích.
Paní učitelka Krajíčková: Sem do Jemnice.
Jak dlouho na této škole učíte?
Pan učitel Krajčí: Na této škole jsem od roku 1995,
kromě roční přestávky už učím 23 let, takže 22 let.
Paní učitelka Komendová: Od roku 1991.
Paní učitelka Kovárníková: Desátým rokem.
Paní učitelka Kadlecová: 12 let.
Paní učitelka Krajíčková: 20 let, možná víc.
Raději tancujete, nebo zpíváte?
Pan učitel Krajčí: Nejlepší je, když je to dohromady.
Raději tancuju.
Paní učitelka Komendová: Tak podle příležitosti.
Paní učitelka Kovárníková: Obojí.
Paní učitelka Kadlecová: Tancuju.
Paní učitelka Krajíčková: Tancuji.
Umíte hrát na nějaký hudební nástroj? Případně
chtěl/a/ byste umět hrát?
Pan učitel Krajčí: Na jeden se přiznám, hrál jsem na
akordeon.
Paní učitelka Komendová: Devět let jsem chodila na
klavír, ale raději bych už s tím nevystupovala.
Paní učitelka Kovárníková: No, neumím na nic, ale
kdyby to šlo, tak bych chtěla umět hrát na kytaru.
Paní učitelka Kadlecová: Chtěla bych umět hrát, umím
zabrnkat písničku.
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Paní učitelka Krajíčková: Hrávala jsem na klavír,
kytaru a flétnu.
Připravujete se na své vyučovací hodiny i doma?
Kolik času zabere domácí příprava?
Pan učitel Krajčí: Teď toho času moc nemám. Je to
různý, půl hodiny, hodina. Ale nejvíce času zabere
opravování a příprava písemek.
Paní učitelka Komendová: Samozřejmě, záleží na tom,
kolik učím hodin.
Paní učitelka Kovárníková: Ano, připravuji, a protože
učím český jazyk a dějepis, tak to zabere dost času,
někdy víc, někdy míň, hodinu, dvě. Podle množství
opravovaných písemek.
Paní učitelka Kadlecová: Připravuju, hoďku.
Paní učitelka Krajíčková: Je to různé, třeba hodinu.
Je opravování testů pro učitele opravdu tak
zábavné?
Pan učitel Krajčí: Moc ne, ale je pravda, že se vyskytují
odpovědi, které jsou vtipné a někdy trošku zlepší den.
Paní učitelka Komendová: Jak kdy, někdy se
nasmějeme.
Paní učitelka Kovárníková: Strašně.  (smích)
Paní učitelka Kadlecová: Někdy ano, ale někdy k pláči.
Paní učitelka Krajíčková: Strašně zábavné, je to horší
pro učitele než pro žáky.
Niky  a Luci ™
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ZIMNÍ ROZHOVORY
_______________________________________________________________

Se zimním číslem přichází i zimní rozhovory! Vybrali
jsme pro vás pět otázek týkajících se zimy. Jsou lepší
boby, nebo sáňky? Které dlouhé zimní večery jsou lepší,
s knihou, nebo u filmu? Přečtěte si odpovědi vašich
spolužáků. 
Za dlouhých zimních večerů raději čteš knihu,
nebo sleduješ film?
Jamajka (Lukáš Nekula): Sleduju filmy.
Anet Komendová: Buďto se koukám na filmy, nebo
spím.
Amálka Kasalová: Sleduji filmy.
Naty Křivanová: Spíš knížku.
Marťa Pitourová: Sleduju filmy.
Terezka Votýpková: Film.
Terka Prokešová: Film.
Matyáš Truneček: Film.
Zdeněk Václavek: Dívám se na film.
Raději na horách jezdíš na lyžích, nebo na
snowboardu?
Jamajka (Lukáš Nekula): Na snowboardu.
Anet Komendová: Já neumím jezdit ani na jednom.
Amálka Kasalová: Na lyžích.
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Naty Křivanová: Nejezdím ani na jednom.
Marťa Pitourová: Na lyžích.
Terezka Votýpková: Jezdím na lyžích.
Terka Prokešová: Lyže.
Matyáš Truneček: Na snowboardu.
Zdeněk Václavek: Na lyžích.
Raději si v zimě vychutnáváš horkou čokoládu, čaj,
nebo kávu?
Jamajka (Lukáš Nekula): Čokoládu.
Anet Komendová: Horkou čokoládu.
Amálka Kasalová: Kafe.
Naty Křivanová: Čaj.
Marťa Pitourová: Kafe.
Terezka Votýpková: Horkou čokoládu.
Terka Prokešová: Čokoládu.
Matyáš Truneček: Bílý kafe.
Zdeněk Václavek: Čaj.
Co myslíš, že je lepší? Sáňky, nebo boby?
Jamajka (Lukáš Nekula): Jsou lepší boby, ale
nejezdím ani na jednom.
Anet Komendová: Asi ani jedno.
Amálka Kasalová: Ani jedno.
Naty Křivanová: Sáňky.
Marťa Pitourová: Sáňky.
Terezka Votýpková: Boby.
Terka Prokešová: Boby.
Matyáš Truneček: Sáňky.
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Zdeněk Václavek: Sáňky.
Nosíš v zimě kabát, nebo bundu?
Jamajka (Lukáš Nekula): Bundu.
Anet Komendová: Bundu.
Amálka Kasalová: Bundu.
Naty Křivanová: Bundu.
Marťa Pitourová: Bundu.
Terezka Votýpková: Bundu.
Terka Prokešová: Bundu.
Matyáš Truneček: Kabát.
Zdeněk Václavek: Bundu.
Nely ♡ a Luci ™
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OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO
JAZYKA
_______________________________________________________________

V lednu jsme si my – deváťáci vyzkoušeli
olympiádu z českého jazyka. Byla to pro nás super
zkušenost, vyzkoušet si češtinu trošičku jinak. 
Na podnět paní učitelky Strebeľové jsme se
rozhodli, že jeden z úkolů, kterým byl sloh, uveřejníme.
Slohovou práci napsaly nejlépe Lucie Svobodová
a Bára Švambergová.
Doufáme, že se vám obě práce budou líbit a že je
oceníte také jako paní učitelka. 
Lucie Svobodová – Stalo se to minulý týden
Už je to týden, co jsem ztratila hlavu při Symfonii
sirén.
Bylo mlhavé sobotní odpoledne a já už se
nemohla dočkat, až se od té mlhy oprostím a budu se
svými známými na místě – na Symfonii sirén,
nejhlasitější skladbě vůbec. Nevěděla jsem, co od
nejhlasitější skladby čekat, a tak mojí nedočkavosti
sekundovala i má zvědavost.
Cestou jsem v autě přemýšlela nad různými
věcmi, nezapojovala jsem se do debat, i když jsem měla
co říct, asi se mi prostě nechtělo. Cesta autem se mi
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zdála delší než obvykle. Cílem naší cesty bylo brněnské
výstaviště, kde si pro nás Filharmonie Brno připravila
nevšední zážitek.
Večerní Brno bylo krásné a atmosféra na
výstavišti jedinečná. Celá akce měla odstartovat u
velké věže o půl sedmé výstřelem, každá vteřina blíže
k půl osmé byla napínavější a napínavější. „Prásk“,
náboj byl vystřelen a nejhlasitější zážitek zahájen.
Dechová kapela nás vedla směrem do pavilonu A, kde
se měly rozeznít sirény a celá show začít. Při vstupu do
pavilonu mě popadl zvláštní pocit, byla to opravdu
ojedinělá atmosféra. Pološero, zatím tiché zvuky
nástrojů. Nasadila jsem si špunty do uší, kterými jsem
byla obdarována při vstupu na výstaviště.
Šero se stávalo tmou a tiché tóny Symfonií sirén.
Byla to opravdová jízda, nechyběly houkačky, děla ani
motorky, které kolem projely a pořádně si zahoukaly.
Po hodině soustředění a vnímání všech těch
zvuků a sirén jsem na chvilku vypla, porozhlédla jsem
se kolem sebe a spařila HO. Jak dlouho už tam stojí?
Tázala jsem se sama sebe a nemohla se na něj přestat
dívat. Byl ztělesněním umění, elegance, vypadal
zvědavě a učarovaly mi i jeho modré oči a černé vlasy.
Zamilovat se při Symfonii sirén, bláznivé, že? V jednu
chvíli jsme se oba naklonili a letmo dotkli. Přišlo mi, že
byl čím dál tím blíž. Najednou mi všechny tóny dávaly
smysl, z dříve nepochopených zvuků se stalo něco,
čemu jsem rozuměla. Pochopila jsem nejhlasitější
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umění a možná i díky němu. Jen nevím, jestli to bylo
dokonalé, nebo smutné, nepromluvili jsme za ten večer
ani jednou.
Bára Švambergová – Stalo se to minulý týden
Je sobota! Hurá! Pomyslím si a zachumlám se do
své vyhřáté deky, která mi vždy dodá pocit bezpečí.
Začnu přemýšlet nad tím, jak mi je na tomto světě
krásně, jakou mám super rodinu a jak jsem ráda, že se
mi poslední dobou tolik daří ve škole. Když vtom náhle
uslyším kňučení našeho psa doprovázené rychlým
škrábáním na vchodové dveře. „Buď zticha!“ zařvu na
něj, otočím se a znovu usnu. Je to paráda – sobota ráno
a vy jste sami doma. Mohu ležet, dokdy chci, a nikdo
mne nemusí budit už v osm, jelikož je čas něco dělat.
Ale zase na druhou stranu mi už docela chybí rodiče,
mají dnes večer přijet ze služební cesty, na které byli již
od pondělí.
Rozhodnu se tedy, že si ještě na chvilku zdřímnu,
když vtom uslyším obrovskou ránu. Vylétnu z postele a
utíkám se podívat, co se stalo. Nikde nic. Jdu do
chodby, spatřím obrovskou díru ve dveřích. „Andy!“
zavolám na našeho psa v domnění, že hned přiběhne
k mým nohám a začne po mně skákat. Ono nic. Volání
stále opakuji a mezitím si oblékám zimní bundu a
navlékám boty. Přemýšlím, kam se mohl podít. Nejprve
se jdu podívat na zahradu – vždy tu skákal po
veverkách, které byly na stromech. Ale ono nic, po
29

psovi na zahradě ani památky. „Co když šel k naší
sousedce?“ pomyslím si. Vždy totiž za ní zavítal pro
nějaký ten pamlsek. Tolik jsem doufala, že tam bude,
ale nebyl tam. Už nevím co dělat – rodiče zanedlouho
přijedou a pes nikde.
Začnu silně propadat negativním myšlenkám,
když vtom uslyším za svými zády tichý dětský hlásek:
„Neplakej.“ Otřu si slzy, které mi stékaly po lících, a
pomalu se otočím. Za mnou stojí malý chlapeček
s krásným úsměvem od ucha k uchu. „Copak se ti
stalo?“ ptá se vlídným hláskem. „Utekl mi pes,“
zavzlykám. Chlapeček na mne s vlídným úsměvem na
tváři pohlédne a začne se mne vyptávat na to, jak ten
náš uprchlík vlastně vypadá. Po mém důkladném
popisu se na mne opět usměje, chytne mne za ruku a
vede mě na staré hřiště, kde jsme dříve s mými
kamarádkami pobývaly ve staré roubence.
„Koukej,“ řekne s velmi sebevědomým hlasem a
vezme za starou rezavou kliku. Když se otevřely dveře,
měla jsem pocit, že mne šálí smysly – v místnosti ležel
na dece náš pes s chlapečkovou fenkou. „Budou mít
štěňátka,“ odpověděl s radostí. Já jsem jeho odpověď
ovšem nevnímala. Bylo mi jedno, že nás pes rozbil
dveře, že utekl, byla jsem šťastná, že si našel někoho,
s kým mu je dobře, a založil rodinu a já měla díky jeho
zmizení možnost si uvědomit, co všechno pro mne
znamená.
Barů ♫
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Z NAŠÍ TVORBY
_______________________________________________________________

Po delší době jsme si pro vás připravili práce žáků –
tentokrát na téma líčení.
O své výtvory se s námi podělí žáci 9. A.

Báječné jídlo, a jak se na něj málem
nedostalo
Jednou jsme s rodiči zašli do naší oblíbené
restaurace. Už ve chvíli, kdy jsme vstoupili dovnitř,
začaly mé sliny netrpělivě žádat a žebrat o skvělé jídlo,
o kterém básnil můj nos. Poté, co jsme se usadili a
otevřeli jídelní lístky, začaly mé oči s mým mozkem
konzultovat a hádat se, jaké jídlo zvolit. Nakonec se
přece jen dohodly a přišla ta nejhorší část, neúprosně
dlouhá chvíle čekání na ono báječné jídlo. Mé nohy se
každou chvílí třepaly, jako kdyby je sužovala ta nejhorší
sněžná bouře a nejkrutější mráz. Můj nos byl stále a
stále bombardován tou nejlíbeznější vůní. Mé uši
zesmutněly, když slyšely všechny ostatní lidi
pochutnávat si na těchto skvělých pokrmech, z této
skvělé, ačkoli poměrně drahé restaurace. A je to tady!
Servírka konečně přinesla naše jídlo, naše ruce a pusy
se bez otálení pustily do práce…
Adam Krupil
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Líčení – fotografování
Fotím venku přírodu kolem, za říjnového počasí,
slyším, jak kolem mne šustí padající pestrobarevné
listí, snášející se na brečící silnici. Paprsky slunce, co
prochází mezi kmeny stromů, a tma, která si lehne už
kolem šesté hodiny večer. Procházím se na promáčené
cestě parkem, kapky deště mi skáčou na krku a já cítím
pocit chladu. Tma už pomalu usíná a já vidím jen
světlo, které sedí na ulici a smutně vzlyká strachem z
temné tmy okolo. Naproti rybník, na němž si klidná
hladina šušká sama pro sebe, a vedle bříza, která
naříká, jak ji zima bije do nohou.
Barbora Marková
Chladná krajina
Pohlédnu z okna a mám pocit, jako by se na celou
krajinu vylila bílá barva. Jen zahlédnu krmítko pro
ptáčky, hned vidím dva ptáčky, kteří si zrovna
pochutnávají. Pouze z pohledu na tuto zimní krajinu mi
přebíhá mráz po celém těle. Proto přestanu vnímat
snášející se vločky a chladnou pokrývku, která objímá
celou krajinu. Zasoustředím se na vůni ovocného čaje,
která už obletěla celou útulnou místnost. Čaj mne hned
zahřeje. Až nezbude ani poslední kapka čaje, rozhodnu
se prozkoumat krajinu. Když otevřu dveře, jako by mne
uhodil ostrý mráz. Tváře mi zrudnou a jsou jako
červená jablka. Krajina je ještě chladnější a krásnější
než při sledování za oknem. Cítím, jak krutý a chladný
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vítr do mě nabourává. Při pohledu na krajinu mám
pocit, jako by se zastavil čas a vše s ním se také
zastavilo. Už přestávám cítit prsty u nohou, proto
přestanu sledovat malinkaté sněhové vločky poletující
sem a tam, které poté padají na křehkou peřinu.
Lucie Bartošová
Zimní krajina

Blíží se studený zimní večer. Vracím se domů.
Rychle se i začíná stmívat. Pomalu a opatrně procházím
děsivou ulicí a opatrně se rozhlížím kolem sebe. Vidím
vymalovaná okna, jejichž autor je neznámý. Obrazy mi
připomínají místní krajinu. Na zasněžených střechách
vidím, jak z komínů utíká černý dým, a já dychtím po
teplu. Zebou mě prsty na nohách. Otravný mráz mě
štípe do červených tváří, tak skláním hlavu. Po
chodníku se rozvaluje kluzká námraza, a proto musím
dávat pozor. Když vzhlédnu vzhůru, spatřím jasný
měsíc. Také pozoruji vločky, které mě lechtají do
obličeje. Z bílé oblohy se spouští a dopadají všude, kam
jen můžou. Na okapech starých domů se drží lesklé
krápníky. Vše je děsivé, ale i krásné. Městské lampy
mi ochotně ukazují cestu, proto můžu pokračovat dál.
Také v oknech domů vidím světlo a stíny lidí, kteří se
chystají ke spánku, a říkám si: „Už abych byl doma v
teple!“
Šimon Tesař
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BACK IN TIME
_______________________________________________________________

V zimním čísle jsme pro vás opět zapátrali
v minulosti. V dnešní oblíbené rubrice Back in time se
podíváme, jak moc kreativní byli deváťáci při výběru
návrhu svých absolventských triček.
Některým učitelům takto možná připomeneme
jejich bývalé třídy. Tento článek může posloužit i jako
inspirace pro budoucí deváťáky.
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Luci ™ a Niky 
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JAK SE MĚNÍ ŠKOLA
_______________________________________________________________

Letos oslaví naše základní škola sté výročí svého
založení.
Přesně 4. září 1898 byla slavnostně vysvěcena a
otevřena nová školní budova, která byla postavena na
místech dvou vyhořelých domů č. 86 a 87 stavitelem
Františkem Kovářem. Prvním ředitelem se stal
František Sluka.
Škola byla rozdělena na obecnou, sem docházeli
chlapci i děvčata, učilo se v pěti třídách, v jedné třídě
bylo 57 – 79 žáků, a měšťanskou, v níž se ve třech
třídách vzdělávali chlapci, zde bylo 43 – 51 žáků.
Děti se učily počty, krasopis, češtinu, němčinu,
přírodozpyt, zeměpis, dějepis, zpěv, tělocvik, kreslení
volnoruké, měřičství a rýsování, ruční práce,
zahradnictví.
Školní budova prošla za dobu své existence
mnoha úpravami a rekonstrukcemi. V r. 1977 byla
otevřena nově adaptovaná část školy, což znamenalo
konec směnování. V r. 1986 byla přistavěna nová
školní přístavba na západní straně, tím se škola
rozšířila o čtyři učebny, tělocvičnu se sprchami,
kovodílnu a strojovnu. V r. 1995 byla rozšířena o tzv.
první a druhou přístavbu, díky nimž škola získala
kromě dalších učeben a kabinetů cvičnou kuchyni,
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ateliér výtvarné výchovy, kuchyň s jídelnou a
dřevodílnu.
Zajímalo vás někdy, jak škola vypadala dříve a jak
se změnila? Co vše je „nové“ a co se stalo se starou
budovou známou pro všechny děti devadesátek?
My jsme si pro vás proto přichystali článek právě
na toto téma. Doufáme, že se vám bude líbit a že vás
některé informace také tak udiví jako právě nás. 
Přejeme příjemný prožitek! 

Nejprve začneme budovou školy.

Dříve…
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…nyní.
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Dříve…

…nyní.

Dom Ω a Barů ♫
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VÍTE, ŽE…
_______________________________________________________________

Víte, že…

 nejnižší teplota v ČR byla naměřená 11. 2. 1929
v Litvínovicích u Českých Budějovic, kdy rtuť
teploměru klesla až k -42,2 °C?
 nejvyšší teplota v ČR byla naměřená 20. 8. 2012
v Dobřichovicích, kdy rtuť teploměru vyšplhala až
k 40,4 °C?
 roku 2013 napadlo nejvíce sněhu na Lysé hoře, a
to 430 centimetrů?
 nejchladnější místo světa má nový teplotní
rekord? Vědci naměřili v oblasti věčného ledu
Antarktidy teplotu -94,7 °C.
 prvenství v nejvyšší naměřené teplotě na světě má
libyjské město Azízija? 13. září roku 1922 tu totiž
meteorologové naměřili neuvěřitelných 57,8°C.
 nejnižší teplota v Evropě byla naměřená v Rusku
v Usť-Ščugoru 31. prosince 1978? Její hodnota je
−58,1 °C.
 nejvyšší teplota v Evropě byla naměřená
v portugalském městě Amareleja 5. 7. 2010? Rtuť
teploměru vyšplhala až k 52 °C.
Kuba 
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PŘEČTĚTE SI
_______________________________________________________________

Selflove? Zármutek? Ztráta? Zneužívání?
Právě o tomto tématu bude jedna z knih, se kterou vás
dnes seznámím. V ní naleznete témata, která teď hýbou
Instagramem a Youtube a o nichž se zmínila ne jedna
slavná osobnost.
Mléko a med ( Milk and honey)
Sbírka básní a krátké prózy o přežití. O lásce a
ztrátě,
násilí
a
zneužívání,
o
ženskosti.
Kniha je rozdělena do čtyř kapitol a každá má jiné
poselství.
Jedna se snaží léčit zármutek, jiná zase bojuje s
všudypřítomnou bolestí. Čtenáři nabízí cestu od
nejhorších životních momentů ke smíření a hledání
radosti. Ta je totiž všudypřítomná, jedinou podmínkou
je chtít ji vidět.
S letošním rokem přichází i nejočekávanější kniha
Počátek od Dana Browna.
Robert Langdon, harvardský profesor symbologie
a náboženské ikonologie, přijede do ultramoderního
Guggenheimova muzea v Bilbau, aby se zde zúčastnil
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významného oznámení – odhalení objevu, který
„navždy změní tvář vědy“.
Pořadatelem večera je čtyřicetiletý miliardář a
futurista Edmond Kirsch, jenž se díky svým oslnivým
supermoderním vynálezům a odvážným předpovědím
stal celosvětově uznávanou osobností. Kirsch, který
před dvěma desetiletími patřil k prvním Langdonovým
studentům na Harvardu, se chystá zveřejnit přelomový
vědecký objev… který zodpoví dvě ze základních otázek
lidské existence.
Po zahájení společenské akce Langdona a několik
set dalších hostů zcela uchvátí velmi originální
prezentace, mnohem kontroverznější, než si Langdon
původně představoval. Pečlivě naplánovaný večer se
najednou promění v chaos a hrozí, že Kirschův vzácný
objev bude navždy ztracen.
Za obsah ke knihám děkuji webu Martinus.cz
Barů ♫
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ
SERIÁLY
_______________________________________________________________

Dlouhé zimní večery a seriály – skvělá kombinace.
Každý má mezi seriály své oblíbence. Dneska se
podíváme, které seriály jsou nejoblíbenější podle
českých a slovenských kritiků a filmových nadšenců.
Simpsonovi
Kdo by neznal slavnou americkou rodinku ve složení
líného otce Homera, starostlivé matky Marge, drzého
syna Barta, přechytralé dcery Lízy a roztomilé dcery
Maggie? Simpsonovi si získali své obecenstvo
především neotřelým a trochu drsným humorem, s
nímž vykreslují typickou americkou rodinu z městečka
Springfield. 29 sérií vypovídá o úspěšnosti tohoto
legendárního seriálu.
Hodnocení ČSFD: 93 %
Zařazení v žebříčcích:
1. nejoblíbenější seriál
9. nejlepší seriál
Žánr: animovaný, komedie
Kde Simpsonovi sledovat: Prima Cool
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Teorie velkého třesku
Sheldon a Leonard jsou úspěšní fyzici, úspěšní ve
svém oboru, ale už méně zběhlí v běžném životě. Nová
krásná sousedka Penny má před sebou tedy nelehký
úkol, musí Sheldona, Leonarda, Howarda a Rajeshe
naučit pár věcem z reálného života. Napříč sériemi se
naši tituly ověšení vědci a středoškolsky vzdělaná
Penny sbližují a vzniká mezi nimi přátelství. Jak se
ukáže, Penny je pro Leonarda dokonce i životní
partnerkou. Svoji lásku najdou i ostatní aktéři seriálu.
Sheldon Amy, Howard Bernadette a Rajesh Skořinku,
tedy pardon Emily. Tato skvělá parta nás baví už od
roku 2007.
Hodnocení ČSFD: 89 %
Zařazení v žebříčcích: 2. nejoblíbenější seriál
41. nejlepší seriál
Žánr: komedie, romantický
Kde Teorii sledovat: Prima Cool
Přátelé
Šestice přátel žijících v New Yorku prožívá radosti i
starosti života. Velké lásky, románky, ale i milostná
zklamání. Pracovní úspěchy i neúspěchy. Život berou
s nadhledem. A kdo jsou tihle přátelé? Sukničkář Joye,
ukecaný Chandler, bláznivá Phoebe, nejistý Ross,
pořádkumilovná Monica a naivní Rachel. Společně
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s nimi máme možnost prožít newyorský život v deseti
sériích.
Hodnocení ČSFD: 89 %
Zařazení v žebříčcích: 3. nejoblíbenější seriál
58. nejlepší seriál
Žánr: komedie, romantický
Kde Přátele sledovat: Nova 2
Jak jsem poznal vaši matku
Píše se rok 2030 a téměř padesátiletý Ted vypráví
svým dětem úžasný příběh o tom, jak poznal jejich
matku. Ve svém vyprávění se vrací do roku 2005, kde
mladý Ted hledá svoji životní lásku. V den, kdy se
Tedův nejlepší kamarád z vejšky Marshall zasnoubí
s Lily, Ted potká okouzlující reportérku Robin, o které
si dlouho myslí, že ona je ta pravá. Robin se však stane
kamarádkou a dalším členem Tedovy party. A tak
hledání té pravé pokračuje. Dost svérázným způsobem
pomáhá Tedovi i Barney, hláškující sukničkář a král
baru. Tedovo vyprávění nám tedy kromě historky, jak
potkal svoji životní partnerku, přináší i jiné historky.
Historky newyorské party nejlepších kamarádů, kteří
se vždycky podporovali a drželi při sobě.

50

Hodnocení ČSFD: 85 %
Zařazení v žebříčcích:
4. nejoblíbenější seriál
208. nejlepší seriál
Žánr: komedie, romantický
Kde Jak jsem poznal vaši matku sledovat: Prima
Comedy Central
Hra o trůny
Strážce severu Lord Stark je nucen přijmout úřad
královského pobočníka. Lord Stark se svými dcerami
odjíždí vládnout na jih. Královský dvůr je však plný
nenaplněných ambicí a intrik. Za mořem mezitím
dorůstají potomci svrženého dračího rodu, kteří lační
po pomstě a návratu na trůn.
Začíná nemilosrdná hra o trůny. Končí deset let
trvající léto. Na severu za Zdí, poslední ochranou říše,
se s přicházející zimou probouzí zlo. Zima se blíží.
Hodnocení ČSFD: 92 %
Zařazení v žebříčcích: 5. nejoblíbenější seriál
11. nejlepší seriál
Žánr: fantasy, drama, dobrodružný
Kde Hru o trůny sledovat: HBO 2
Luci ™
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PÍSNIČKY
_______________________________________________________________

Hudba je pro nás velmi důležitá, denně se s ní
setkáváme na různých místech, doprovází nás na
různých cestách a velice dobře dokáže ovládat naše
nálady a pocity. A upřímně, koho by bavilo poslouchat
pořád dokola to samé? S novým rokem nám totiž přišly
i nové různé písničky nebo jejich remixy. Proto jsme se
rozhodli vám dát pár tipů na to, jaké novinky z roku
2018 si můžete poslechnout. A jako vždy doufáme, že
se vám některé zalíbí.
Marshmello x Lil Peep – Spotlight
The Chainsmokers – Sick Boy
Taylor Swift – End Game ft. Ed Sheeran, Future
Liam Payne, Rita Ora – For You (Fifty Shades
Freed)
Justin Timberlake – Say Something ft. Chris
Stapleton
Diplo – Get It Right (Feat. Mø)
Maroon 5 – Wait
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Zedd, Maren Morris, Grey – The Middle
Flo Rida feat. Maluma – Hola
Rudimental – These Days feat. Jess Glynne,
Macklemore & Dan Caplen
Slza – Na srdci ft. Celeste Buckingham
Calum Scott – You Are The Reason
Dua Lipa – IDGAF
Justin Timberlake – Supplies
P!nk – Wild Hearts Can't Be Broken
Xindl X – Věčně nevěrná ft. Sabina Křováková
Parson James – Only You
Fall Out Boy – Church
Enrique Iglesias – EL BAÑO ft. Bad Bunny
NF – NO NAME
Dura – Daddy Yankee
Kendrick Lamar – LOVE. ft. Zacari
Jason Derulo – Tip Toe feat French Montana
Bruno Mars – Finesse (Remix) [Feat. Cardi B]
Keith Urban – Parallel Line
George Ezra – Paradise
Niky 
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PERLIČKY
_______________________________________________________________

V přírodopise: Pověz mi, co je to tsunami?
Odpověď: Sopka.
Zeměpis: Kde se těží písek? V Písku a v okolí Písku.
Při sběru papíru se mezi žáky ocitl nevítaný host –
toulavý pes. Kolemjdoucí paní kuchařka na situaci
reaguje: Mám z něj udělat guláš?
V zeměpise: Ptáčci snáší větvičky (na hnízdo).
Žákyně: Jak mohou snášet větvičky, když snáší vejce?
V zeměpise: Kde se vyskytují čokoládovny?
Odpověď: Tam, kde se pěstuje kakao.
Ve školní jídelně pan učitel napomíná žáky: Nerušte
mě při zažívání.
V zeměpise: Co jsou to tukové závody?
Odpověď: Závody na hubnutí.
Co jsou to potravinářské závody?
Odpověď: Palačinkárny.
Na lyžařském kurzu: Opak od krávy? Odpověď: Koza.
V dějepise doplňte: Koho zabil Bivoj? Jitku.
Amča ©
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
_______________________________________________________________

Co zbude ze Sněhurky, když si sáhne na vysoké napětí?
Popelka.
Víte, kdo měl v Čechách první mobilní telefon?
Mach a Šebestová.
Před jedním americkým supermarketem vlezlo malé dítě
Santovi na klín a on se ho zeptal jako všech dětí:
„Tak co bys chtěl k Vánocům, maličký?“
Děcko vyvalilo oči, poklesla mu brada a povídá:
„Cože?!? Tys nečetl můj e-mail?!?“
Turecký host v Tatrách práší z okna koberec.
Jde okolo bača, zastaví se a říká:
„Tak co, Aladine, nestartuje?“
Pane vrchní mám hlad jako vlk.
„Lituji, ale Červené Karkulky nevedeme.“
Veverka sedí na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první – stříbrné šaty.
Rozlouskne druhý – zlaté šaty.
Rozlouskne třetí – diamantové šaty.
Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzlyká:
„Já se asi kvůli tý pohádce nikdy nenažeru!“
Elča 
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SOUTĚŽ
_______________________________________________________________

Myslíte si, že znáte Jemnici?
Máme pro vás sedm obrázků. Zkuste se zamyslet, na
kterém místě v Jemnici byly tyto fotky pořízeny.
Své odpovědi vhazujte do schránky Jemňáčku (u
učebny přírodopisu). Na papírek napište jméno,
příjmení a třídu a co nejpřesněji určete místo, kde
byla fotografie pořízena. Úspěšné řešitele odměníme.
1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

Nely ♡ a Páka
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