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ROZCESTNÍK SLOVO ÚVODEM

 

Milí čtenáři Jemňáčku, 

vítám Vás u prvního vydání našeho školního časopisu v tomto školním roce. 

Doufám, že jste úspěšně zahájili nový školní rok a že se Vám daří! V tomto 

vydání na Vás čeká pár řádků o osobnostech ze tříd, adaptačním kurzu 

šestých tříd, dějepisných exkurzích, přespolním běhu, pouštění draků, pobaví 

Vás kreslené vtipy, básničky a logické hry, podíváte se do jemnické knihovny 

a začínají dva seriály – Památka z titulky a Zapomenutá místa. Představí se 

Vám také naše nové redaktorky a školní parlament. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a krásné čtení dalších řádků. 

   Za redakci Jemňáčku   Peťa 

 

Slovo úvodem 

Naše nové redaktorky 

Školní parlament 

…a pořád se něco děje 

Adaptační kurz na Zvůli 

Dějepisné exkurze 

První pomoc do škol 

Sportovní zprávy 

Drakiáda 

Osobnosti z našich tříd 

Na návštěvě v jemnické knihovně 

Zamyšlení nad knihou 

Památka z titulky – kostel sv. Víta 

Zapomenutá místa 

Z naší tvorby 

Zábava 

 

NAŠE NOVÉ REDAKTORKY 

Ahoj! 

Jmenuji se Sofie Opelková. 

Je mi 14 let, bydlím v Jemnici a chodím do 7. B. 

Ráda si čtu, kreslím, poslouchám hudbu a ráda trávím čas 

s kamarády. 

Co mě ovšem nebaví je sport a uklízení. Kreslení a 

malování ve škole taky moc nemusím, raději kreslím a 

maluji doma, tam mám víc času.  

Třeba jeden obrázek maluji půl dne. 

    Sofie _S_ 

 

SOFIE 

Ahoj,  

jmenuji se Hana Kósová, je mi 13 let 
a jsem žákyní 8. B. 

Mezi mé koníčky patří volejbal, cestování 
a trávení času s rodinou a přáteli. 

Ráda sleduji filmy a seriály. 
Moje životní motto zní: 
„Nikdy se nevzdávej.“ 

     Hanka  
 

HANA 

Ahoj,  

jmenuji se Taťána Průšová. 

Je mi 12 let a jsem žákyní 7. A.  

Baví mě střelba z luku, hraní si se svým psem, četba, psaní knih, básní 

a kreativita. Zajímám se o psy a sbírám o nich všemožné informace. 

Mám ráda přírodu a starám se o ni. Hraju na housle.  

Moje motto zní: 

„Nemožné je pouze to, oč jsme se nepokusili.“ 

      Táňa 

  

TÁŇA 
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Jmenuji se Karolína Bauerová, 

jsem žákyní deváté třídy. Do 

parlamentu chodím 4–5 rokem, 

chci podpořit změny ve škole.  

V parlamentu se učíme 

spolupracovat, komunikovat a 

spoustě dalších činností. Mám 

funkci diplomátorky.  

Ve volném čase se věnuji hře na 

klávesy, hře na kytaru a 

malování. Také ráda trávím 

volný čas s kamarády.  

 

Ahoj, jmenuji se Michaela 

Buličková. Chodím do 

třídy 5. A. Je mi 11 let. 

Ráda čtu, maluji a tvořím. 

Ve volném čase hraji na 

klavír. Můj oblíbený 

předmět je anglický jazyk a 

hudební výchova.  

 

Mé jméno je Tereza Křenková. Chodím 

do 8. A. Mezi mé koníčky patří hra na 

flétnu, na ni hraji již šestým rokem. 

Dalšími mými koníčky je čtení knih, 

malování a v neposlední řadě hra na 

klavír. Na tento nástroj hraji čtvrtým 

rokem. Ráda trávím čas s kamarády, 

poslouchám hudbu a zkouším nové věci. 

Mezi mé oblíbené předměty patří dějepis, 

přírodopis a matematika. V parlamentu 
zastávám funkci anketářky. Jsem ráda, že 

mohu zastupovat třídu jako parlamentář, 

moc mě to baví. 

 

Jmenuji se Petra Fukalová, chodím do 

9. B a je mi 15 let. Mám starší sestru a 

bydlím v Jemnici. Ráda jezdím na 

koních, píšu kaligraficky a střílím na 

brokové střelnici. Nejvíce času trávím 

však se svým psem Dennym. 

Žákovský parlament navštěvuju 

prvním rokem a také jsem jedna 

z redaktorek školního časopisu 

Jemňáček. Ve škole mě nejvíce baví 

anglický jazyk a přírodopis. Můj sen 

je stát se veterinářkou a procestovat co 

nejvíce zemí. 

Jmenuji se Marie Nekulová 

a je mi 14 let. Do 

parlamentu chodím první 

rok. Ve volném čase hraju 

na housle, vařím, peču, čtu 

nebo sleduju filmy. Mé 

nejoblíbenější předměty 

jsou literatura, dějepis a 

chemie. Ze sportu mě baví, 

ale moc mi nejde, ping-

pong, soft tenis a plavání. 

Moje jméno je Šárka 

Nekulová.  Je mi 12 let a 

bydlím ve vsi Menhartice. 

Chodím do 7. A. Bydlím v 

rodinném domě. Mám 

mamku, taťku a starší 

sestru Hanu. Ta letos 

nastoupila na střední školu. 

Doma na dvorku máme dva 

psy, Arního a Artího.  

Ráda hraji volejbal a 

basketbal. Ráda jezdím 

také na kole a hraji na 

kytaru.  

 

Jmenuji se Eliška 

Neudertová a chodím do  

9. A. Ve svém volném čase 

ráda sportuji, maluji a 

poslouchám hudbu. Můj 

nejoblíbenější předmět je 

angličtina společně s 

výtvarnou výchovou. Do 

parlamentu chodím druhým 

rokem. Zastávám post 

grafika. 

V parlamentě ráda 

komunikuji s ostatními a 

vymýšlím nové věci. 
 

Jmenuji se Jana Nováková 

a chodím do 7. A. V 

parlamentu jsem prvním 

rokem. Přihlásila jsem se s 

kamarádkou. Chtěly jsme 

zkusit, co to obnáší. Ráda 

kreslím, hraji na kytaru a 

čtu zajímavé knížky. Ve 

škole mě baví matematika a 

ruština. Moje oblíbená 

zvířata jsou psi a morčata. 
 

Moje jméno je Nikola Vaňurová 

a jsem žákyní 9. C. Ve školním 

parlamentu jsem nováčkem. 

Mezi mé oblíbené předměty ve 

škole patří angličtina a němčina. 

Ve volném čase chodím ven se 

psem  nebo s kamarády, maluji a 

sportuji. Ráda jezdím na kole a v 

zimě nejraději lyžuji. S rodinou 

často podnikáme výlety do 

přírody a po České republice. 

Baví mě cestovat a objevovat 

nová krásná místa naší země. 

 

Ahoj, jmenuji se Jakub 

Vincour. 
Je mi 14 let, chodím do 

8. B a mám rád psy. 
Mám mladšího 

sourozence. 
Můj koníček je jízda na 

kole. 
Ve škole mám rád 

chemii a informatiku. 
 

Jmenuji se Alice Lucie Černovická a chodím do 9. A. Ve volném čase se věnuji skautingu, hře 

na kytaru a basketbalu. Také pátým rokem navštěvuji žákovský parlament, který mě naučil 

spolupracovat, komunikovat, organizovat a mnoha dalším činnostem.  Jsem ráda, že jsem v 

parlamentě. 
 

Ahoj, jmenuji se 

Daniel Šmíd, 

chodím do 8. C a je 

mi 14 let. Mám rád 

zvířata. Mezi mé 

koníčky patří práce 

se zvířaty, např. 

cvičení a vycházky 

se psy. Ve škole 

mě baví přírodopis 

a chemie. 
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Ahoj, jmenuji se Jaroslav 

Bartušek. Je mi 12 let a chodím 

do 7. B. Mezi mé koníčky patří 

florbal, basketbal, rybaření, 

hra na kytaru a skauting. Baví 

mě sledovat akční a 

komediální filmy. 

 V dnech 6.–8. září se žáci šestého 

ročníku seznamovali na adaptačním 

kurzu na Zvůli. 

 20. září se uskutečnily první 

rodičovské schůzky a zároveň se 

v tento den sbíral i starý papír. 

Podařilo se nám ho sesbírat 8 411 kg. 

Nezapomeňte, že další sběr bude opět 

v době konzultací 22. listopadu. 

 Na konci září a v průběhu října k nám 

zavítali pracovníci ZZS Kraje 

Vysočina s programem 1. pomoc do 

škol. 

 24. září se žáci čtvrtého ročníku 

zdokonalovali na dopravním hřišti 

v Moravských Budějovicích ve svých 

znalostech z dopravní výchovy. 

 

Jmenuji se Thea Nevrklová, je mi 

devět let a mám mladší sestru 

Týnu a bráchu Cyrila. Ráda hraju 

florbal a mám ráda tělocvik. Ve 

škole mě nejvíc baví vlastivěda. 

 

Jmenuji se Valerie Štumfolová. Je 

mi 13 let, chodím do 8. C. Ráda si 

kreslím a ráda vařím. Mezi mé 

koníčky patří jízda na kolečkových 

bruslích. 

Jmenuji se Lucie Vrtalová a je mi deset let. Můj 

domácí mazlíček je morče. Nejoblíbenějším 

koníčkem jsou mažoretky. Za předmět mám 

nejraději výtvarnou výchovu. Ve volném čase 

nejraději vyšívám. Ráda chodím na zahradu, 

s kamarádkami na hřiště. Někdy jedeme s rodinou 

na výlet. Večer se někdy dívám na televizi a hraji si 

s morčaty. Také ráda jezdím na kole. 

Jmenuji se Tomáš Fučík a 

chodím do 4. A. Mám 

mladšího sourozence Filipa 

a bydlíme v Bačkovicich. 

Mezi mé koníčky patří fotbal 

a online hry. Ve škole mě 

nejvíce baví matematika a 

tělocvik. 

Jmenuji se Patrik Anděl a chodím do 7. B. 

Je mi 13 let. Rád hraji fotbal, jezdím na 

kole a běhám. Ve škole mě nejvíc baví 

angličtina a tělocvik. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
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 4. října byl připraven pro žáky sedmých ročníků  program 

primární prevence s názvem Tvoje cesta načisto ve 

spolupráci s Policií České republiky. 

 4. října se šesťáci v rámci pracovních činností seznámili 

s provozem kompostárny v Jemnici. Dozvěděli se, jak 

vzniká rašelina a co vše patří, nebo nepatří do bioodpadu. A 

pokud vám doma chybí zahradnické nůžky, možná jste je 

omylem vyhodili s větvičkami, trávou a listím do 

biopopelnice. 

 Od 6. října jezdí čtvrťáci plavat a druháci bruslit do 

Moravských Budějovic. 

 6. října se uskutečnila první z řady besed v rámci Programu 

primární prevence v léčebně PATEB v Jemnici pro žáky 8. 

a 9. ročníků. Další následovala 3. listopadu. 

 Od začátku října probíhají školní kola Logické olympiády 

kategorií A, B a A1. 

 9. října se uskutečnila soutěž v pouštění draků, které si 

mohly děti předchozího dne samy vyrobit v DDM. 

Spolupořadatelem Drakiády byl náš školní parlament. 

 11. října se první stupeň proběhl v zámeckém parku 

na přespolním běhu. Druhý stupeň si tentokrát 

zazávodil v rámci hodin tělesné výchovy. 

 12. října se žáci osmého ročníku vydali po stopách 

českých králů – navštívili Hrad, prošli se po 

Královské cestě a  své putování po Praze zakončili 

prohlídkou Národního divadla. 

 14. října se deváťáci v rámci dějepisné exkurze 

podívali do Terezína a do Národního divadla. Žáci 

pátého ročníku se v tento den vydali do Brna do 

planetária. 

 19. října se uskutečnilo školní kolo soutěže 

Přírodovědný klokan (8 –9. r.). 

 22. října se čtvrťáčci dozvěděli, jak předcházet 

úrazům v rámci preventivního programu, který byl 

pro ně připraven. 

 

EXKURZE DO KOMPOSTÁRNY 

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA A BRNA 
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Na to, jak vypadal letošní seznamovací kurz šesťáků, jsme se 

zeptali paní učitelky Iriny Feldbabelové, třídní učitelky 6. B. 

Jak byste zhodnotila adaptační kurz? 

Adaptační kurz se nám všem moc líbil. My učitelé jsme se 

seznámili s dětmi a pro děti to bylo zase fajn, že nás poznaly 

hned zezačátku z jiného úhlu než z toho za katedrou, a šesťáci 

se stmelili s novými žáky, kteří za nimi přišli z jiných škol. 

Měli jste nabitý program? 

Program byl sice nabitý, ale i přesto měli žáci dostatek 

volného času na to, aby se lépe poznali s ostatními. Většinou 

sportovali a hráli hry. 

 

Přechod z prvního na druhý stupeň není pro mnohé žáky jednoduchý. Noví 

spolužáci, noví učitelé, nové předměty. Proto hned na začátku školního 

roku v září odjíždějí 6. třídy na adaptační kurz na základnu DDM Jemnice 

na Zvůli. Během dvoudenního pobytu je pro ně připraven bohatý program 

se spoustou her, který jim pomůže se navzájem poznat a začlenit se do 

nového kolektivu. 

Připravila jste si něco speciálního? 

Ano, připravila. Vzala jsem s sebou dalekohled, a jelikož 

nám krásně přálo počasí a i kompozice na obloze, tak jsme 

v noci pozorovali noční oblohu. Viděli jsme různá 

souhvězdí, pak jsme se dívali na dvě planety, Jupiter se 

čtyřmi největšími měsíci a Saturn s krásným prstencem. 

Následovaly galaxie, dvojhvězdy a myslím, že se nám to 

moc povedlo. 

Jaké bylo téma kurzu? 

Téma kurzu bylo takové, že jsme se měli snažit spiknout 

proti mimozemšťanům, kteří nás napadli, objevit nějaké 

heslo a tím mimozemšťany zlikvidovat, což se nám 

nakonec povedlo. 

    Hanka  a an:) 

 Pestrý program zahrnoval nejen sportování a hry, ale i další 

aktivity, při nichž se šesťáci nejen bavili, ale také získali 

spoustu dovedností, které mohou využít ve škole i v životě. 

CO DNES BUDEME DĚLAT? HLAVNĚ SE HÝBAT! 
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ALE TAKÉ SE 

UČIT A 

ODPOČÍVAT! 
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Ve čtvrtek 14. října jsme se my, deváťáci, vypravili do Terezína a do Národního divadla. Program byl opravdu nabitý, a přestože 

jsme vyjeli už v šest hodin ráno, vrátili jsme se kolem osmé večer. Nejprve jsme jeli do Terezína, kde jsme se mohli na vlastní 

oči přesvědčit, jak strašný byl holocaust. Pošmournou náladu i počasí však vystřídal pohled na nádheru Národního divadla, na 

které budeme v jakékoli době hledět se zatajeným dechem. Potom už jsme mysleli, že pouze v klidu odjedeme domů. Nemohli 

bychom to být ale my, aby se náš návrat neobešel bez dramatického, avšak šťastného zakončení, o němž se více dozvíte ve 

fotopříběhu.  

              

TUHLE BRÁNU 

ZNÁME Z 

UČEBNIC 

VŠICHNI… 

…ALE VNITŘEK 

OBJEKTU ŘÍKÁ O 

MALÉ PEVNOSTI 

MNOHEM VÍCE. 

V PRAVÉ ČÁSTI OBJEKTU JSOU JEDNOPOKOJOVÉ 

MÍSTNOSTI S POSTELÍ A TOALETOU, NALEVO POKOJE 

S PALANDAMI (VIZ FOTKA NAPRAVO). 

ZKUSME MÍSTNOST SROVNAT S ÚTULNÝM VYBAVENÍM 

NAŠICH POKOJŮ… 

HRŮZA, KTERÁ 

SE TU DĚLA, 

INSPIROVALA 

SOUSOŠÍ, JEŽ 

VARUJE PŘED 

MINULOSTÍ. 

 

DNES V MALÉ 

PEVNOSTI POTKÁTE 

JEN NÁVŠTĚVNÍKY 

A NUTRIE. 
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Z TOHOTO MÍSTA SE PODAŘILO 

TŘEM VĚZŇŮM UTÉCT. JAK? 

POSLEDNÍ POHLED NA MALOU PEVNOST S PIETNÍM MÍSTEM. 

POTOM JSME NAVŠTÍVILI KREMATORIUM. 

 
ZVLÁŠŤ Z PITEVNY JDE HUSÍ KŮŽE. 

HURÁ DO DIVADLA! 

NALEVO JSOU ZÁKLADNÍ KAMENY, KTERÉ SEM POSÍLALI HRDÍ VLASTENCI Z RŮZNÝCH KOUTŮ ZEMĚ, 

UPROSTŘED STROP S OSMI MÚZAMI A NAPRAVO STROP V SALONKU S OBČERSTVENÍM. NA NĚM 

VIDÍME ZPODOBNĚNÍ VÝHRY NAD ÚTISKEM. 
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STŘECHA TEPRVE STOJÍ ZA TO! JSOU TU SOCHY ANTICKÝCH 

POSTAV, NAPŘ. BOHYNĚ TRIUMFU NA POVOZU TAŽENÉM KOŇMI. 

A zde je slíbený dramatický, avšak šťastný konec naší exkurze. 

Jedné spolužačce vypadl z kapsy telefon přes zábradlí do hlíny pod ním, viz 

obrázek. Naštěstí o kousek dál vedl na plácek vstup z ulice, takže se telefon vrátil 

majitelce ještě před příjezdem autobusu.  

Z exkurze jsme se vrátili pozdě, ale s dobrým pocitem, že se vše vydařilo bez 

nehod. Snad budou mít tento názor i další devítky. 

       Peťa a M006 

 

O dva dny dříve jsme my, žáci osmých tříd, navštívili Prahu a v rámci dějepisné exkurze prošli Královskou cestu, po níž se 

ubíraly korunovační průvody českých králů, a prohlédli si Národní divadlo. 

Exkurze proběhla pod vedení paní učitelky Kovárníkové, paní učitelky Kadlecové a pana učitele Navrátila. 

         

Exkurze nám  začala 

prohlídkou katedrály sv. 

Víta. 

Katedrála nás okouzlila. 

Byla přesně taková, jakou 

jsme si 

ji představovali a jak jsme 

viděli na obrázcích v 

učebnicích. 
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Pokračovali jsme návštěvou 

Vladislavského sálu, kde 

jsme mohli spatřit i repliky 

korunovačních klenotů a 

okno slavné pražské 

defenestrace. 

 

Poté jsme si prošli Zlatou uličku, viděli jsme i 

velmi známou Daliborku a došli jsme až 

na Karlův most, kde jsme si prohlédli všech 

třicet soch a obě věže, Mosteckou i 

Staroměstskou. 

 

Následně jsme se zastavili 

na  Staroměstském náměstí u 

slavného Orloje. 

Naší poslední zastávkou bylo 

Národní divadlo, kde na nás čekala 

krásná prohlídka celého objektu. 

Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavostí. Od váhy lustru a opony 

až k tomu, kdo položil první kámen 

naší „zlaté kapličky“. 

Tento krásný zážitek jsme završili v 

„mekáči“,  kde jsme si udělali 

zastávku na cestě domů. 
    

Naše exkurze nebyla dokonalá po stránce bezchybnosti, ale zato byla plná radosti, 

smíchu a nezapomenutelných momentů. Od zážitku, který jsme měli z pohledu 

střechy Národního divadla v dešti, až po čekání na autobus přes dvacet minut celí 

promočení. Na tyto momenty budeme dlouho vzpomínat a i přes ne moc vydařené 

počasí se tento výlet zapsal všem do paměti jako krásný zážitek plný silných 

vzpomínek.  

       Na an:) 
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Ve středu 22. září se deváťáci zúčastnili výuky první pomoci vedené záchranáři Kraje Vysočiny. 

Nejprve jsme byli upozorněni, že neposkytnout první pomoc může být nezákonné. Dále jsme si zopakovali důležitá čísla a 

zjistili jsme, že volat číslo 112 je lepší pro cizince nebo v zahraničí. Pro nás je vždy lepší a rychlejší volat číslo 155. Seznámili 

jsme se také s aplikací Záchranka, díky které vás záchranáři dokáží vždy rychle najít. Potom jsme si poslechli teorii o resuscitaci 

a první pomoci. Na figuríně jsme viděli srdeční masáž, záklon hlavy a zapnutí AED (automatizovaného externího defibrilátoru). 

AED dokáže vyhodnotit sílu tepu a informovat vás o něm nebo, podle nutnosti, spustí defibrilační výboj. Potom jsme si shrnuli 

další život ohrožující situace, např. vdechnutí cizího předmětu. K této situaci jsme dostali instrukce jak provést Heimlichův 

manévr. Nakonec jsme si prohlédli sanitku a její vybavení, k němuž patří např. Lucas 2, což je přístroj na srdeční masáž, kterou 

jsme si na figuríně také vyzkoušeli.  

Celá zkušenost a přednáška byla velice přínosná, ale všichni doufáme, že nabyté vědomosti nikdy nevyužijeme.  

             M006 

 

PŘÍSTOJ NA SRDEČNÍ MASÁŽ LUCAS 2 

V pondělí 4. října se deváťáci zúčastnili druhé dvouhodiny výuky o první pomoci. 

Přednášku vedla paní Fukalová, ředitelka Českého červeného kříže a bývalá 

záchranářka. Říkali jsme si, jak vyhodnotit situaci a kdy poskytnout první pomoc, 

abychom neohrozili především sami sebe. Záchrana života stojí na základních 

životních funkcích, o kterých jsme si také povídali, a hlavně jsme si říkali, jak je 

zajistit. Nakonec jsme si na webových stránkách mladyzdravotník.cz ukazovali ty 

nejčastější případy, s nimiž se můžeme setkat, a jak při nich postupovat (např. 

napadení zvířetem).        

        Peťa 
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Každou středu v 8:00 hod. odjíždějí třídy 4. A a 4. B na plavecký výcvik do Moravských Budějovic. Na děti dohlíží pan učitel 

Lojda a paní učitelka Valentová. S plaveckým výcvikem začíná v bazéně nejdříve 4. A, zatímco 4. B se učí podle rozvrhu 

jako jiné dny ve škole. Během dopoledne se třídy prostřídají. Děti se učí základní plavecké styly (prsa, kraul, znak). Do 

programu jsou vkládány i zábavné hry. Skoro všichni plavat umí a neplavci se nemusí bát, můžou se přidržovat okrajů bazénu. 

Všem se plavání líbí a baví je jednak kvůli hrám, jednak i protože ho mají zčásti místo učení.  

             Táňa 

 

Třetí část výuky první pomoci pro deváťáky se uskutečnila v pátek 15. října.  

Nejprve jsme probrali teorii o krvácení. Jen tak pro informaci, při první pomoci ho vždy 

nejdřív zastavte. Nejnebezpečnější je krvácení z tepny a na zaškrcení rány je nejlepší 

škrtidlo, ale můžeme improvizovat i s kusem čisté látky. Potom jsme se rozdělili do skupin 

a v praxi jsme si na sobě zkoušeli tlakový obvaz. 

Druhou hodinu jsme prováděli resuscitaci u dítěte a masáž srdce u dospělého (vše 

samozřejmě na figuríně). Také jsme dostali šikovný tip na rychlost srdeční masáže. Stačí 

masírovat na rytmus písně Rolničky rolničky. Nakonec jsme zjistili, že na youtube je několik 

videí, podle kterých se můžete řídit, např. Baštrng – SEPRP & Fidlikanti – KPR nebo Vinnie 

Jones masáž srdce. 

Děkujeme záchranářům za čas, který nám věnovali, a věříme, že nepřišel vniveč. 

          

         M006 

 



 

13 

  

 

 

  

 

Letošní ročník přespolního běhu se uskutečnil jinak než v předchozích letech. Kvůli současné covidové situaci se přespolní běh 

běžel na druhém stupni v rámci tělesné výchovy. Soutěžili žáci všech ročníků, zvlášť chlapci a dívky. Závodu se zúčastnilo 318 

dětí. Chlapci 2. stupně běhali dvě kolečka spodního rybníka v zámeckém parku (1 200 metrů), ostatní jen jedno kolečko (600 

metrů). Výsledky se jako každý rok započítávají do celoroční soutěže O nejsportovnější třídu. 

Přikládám konečné pořadí tří nejlepších běžců a běžkyň v jednotlivých kategoriích na prvním a druhém stupni. 

             Peťa 
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Podzimní počasí je spíše deštivé a krajina se často zahalí do 

mlhy, ale občas vykoukne z mraků sluníčko, a když pořádně 

zafouká vítr, je nejlepší čas vyrazit někam za město a pouštět 

draka. 

Dům dětí a mládeže v Jemnici ve spolupráci se školním 

parlamentem připravil soutěž ve výrobě a pouštění draků. 

PÁTEK – 8. 10. 2021 – Výroba draka 

Draka si můžete samozřejmě koupit v obchodě, ale účastníci naší 

soutěže si je mohli sami vyrobit.  

Rodiče a děti se sešli v DDM v pátek odpoledne v době od 14:45 

do 17:00 hod. Účast byla hojná. Symboly podzimu vyráběli malí 

i velcí a zástupci parlamentu všem rádi pomohli. Každý mohl 

zapojit svou fantazii, a tak vznikali draci různých tvarů, barev a 

velikostí. Nálada byla výborná a odpoledne při tvoření velmi 

rychle uteklo. 

 

SOBOTA – 9. 10. 2021 – Drakiáda 

V sobotu od 14:00 hod. se na hasičském hřišti u stanice ZZS 

uskutečnila soutěž v pouštění draků s doprovodným programem 

pro děti. 

Počasí se vydařilo, bylo krásné slunné odpoledne, ale 

návštěvnost byla menší. Každý, kdo měl draka, dostal číslo, aby 

mohl soutěžit. Pouštěli se draci, které jsme si v pátek vyrobili, 

někteří si donesli svého koupeného. 

Děti soutěžily v několika disciplínách a po každém zvládnutém 

úkolu dostaly odměnu – bonbón. Pro děti byla připravena celá 

řada úkolů, například musely skákat v pytlích, kopaly s míčem 

okolo kolíků slalom, skákaly přes švihadlo, musely zvládnout 

chůzi na chůdách, poznávaly podle papírku pohádku, házely 

míčkem. Úkoly nebyly těžké a děti si je užily. 

Paní Furdanová se postarala o to, aby žákovskému parlamentu 

nic nechybělo. Dostali jsme tatranku a fruko. 

Soutěžní odpoledne zakončilo vyhlášení cen. Tři nejlepší byli 

odměněni diplomem a malým dárkem. Všechny děti, které se 

zúčastnily, dostaly diplom. 

   Šárka Nekulová a Jana Nováková 

 

A MY JSME VYROBILY HAMBURGER 
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Milí čtenáři, dnes si představíme další dvě významné, ale ne až tak 

známé osobnosti.  

Magdaléna Dobromila Rettigová 

(obraz najdete v kuchyňce) 

Magdaléna Dobromila Rettigová byla česká buditelka, spisovatelka a 

autorka kuchařek. Dodnes je známá především svou knihou Domácí 

kuchařka.  

Narodila se 31. ledna 1785 ve Všeradicích. Maminka byla Češka a 

otec Němec. Bohužel v dětství přišla jak o otce, tak o sourozence. 

Sama s matkou se přestěhovala do Plzně. Magdaléna byla velmi 

chytrá a měla zájem se učit. Nejdříve ji matka vyučovala sama a 

v deseti letech ji poslala do školy. Poté se znovu stěhovaly k tetě do 

Prahy. Magdaléna neuměla česky, vlastenecká buditelka se z ní stala 

až po její svatbě s českým spisovatelem Janem Aloisem Rettigem 

v jejích 18 letech. Manžel ji neobyčejně v její činnosti podporoval, 

sháněl jí zkušené rádce a její tvorbu příležitostně uveřejňoval se 

svými básněmi. Magdaléna vychovávala mladé dívky, předčítala jim 

české knihy, zasadila se o prospěšné činnosti, např. o vyčištění 

studánky v Litomyšli. Také vedla společenský salon Kafíčková 

společnost a dopisovala si s vlastenci, např. s Josefem Jungmannem. 

Mezi její literární tvorbu patří např. Kafíčko, Bílá růže nebo 

Chudobičky. Zemřela 5. srpna 1845. 

 

Josef Skupa 

(obraz najdete v 2. B) 

Josef Skupa byl český loutkoherec a zakladatel divadla Spejbla a 

Hurvínka.  

Narodil se 16. ledna 1892 ve Strakonicích. Po pěti letech se rodina 

přestěhovala do Plzně. Josef rád hrál loutkové divadlo a také dobře 

kreslil. V roce 1915 dokončil studium na Uměleckoprůmyslové škole 

a stal se středoškolským profesorem. Záhy však musel narukovat, aby 

se zapojil do bojů první světové války. Z Uher byl převelen do Plzně, 

kde navázal spolupráci s Městským divadlem a s amatérským 

Loutkovým divadlem Feriálních osad. Nejraději zde pracoval s loutkou 

Kašpárka, později si nechal zhotovit u Karla Noska ušatého panáka 

zastupujícího přechytralé měšťáky s názvem Spejbl. Pak přichází 

loutka Švejka, Hurvínka, a když do souboru přibude Anna 

Kreuzmannová, je pro ni vytvořena loutka Máničky. Spejbl a Hurvínek 

jsou tak populární, že s nimi vznikají rozhlasová vysílání, knihy a 

zahraniční vystoupení. Vzniká i postava Mániččiny babičky, paní 

Kateřiny. Potom je ale divadlo zavřeno nacisty a Skupa je uvězněn 

v Drážďanech. Odtud se mu podaří uprchnout zpátky do Plzně a znovu 

už zatčen není. Divadlo je po válce znovu obnoveno a opakuje své 

úspěšné prvorepublikové kusy. Skupa získává titul národního umělce 

a 8. ledna 1957 umírá. 

      M006 
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Naše redakce navštívila Městskou knihovnu v Jemnici a 

vyzpovídala místní knihovnice, paní Věru Chvátalovou a paní 

Hanu Křikavovou.  

Redakce: Kdy byla naše knihovna založena? 

Knihovna: Roku 1848 byla první snaha o založení knihovny, a 

tak vznikla první malá knihovna. 

Redakce: Jak se knihovna postupem času vyvíjela? 

Knihovna: Nejprve byla knihovna na místě, kde teď stojí 

spořitelna, tedy Husova 44, prvně v přízemí, potom se 

přestěhovala do prvního patra. Roku 1986 se knihovna 

přestěhovala do budovy na náměstí Svobody 71 a od roku 2010 

je knihovna zde, na Tyršově 592. Do roku 1998 byl v každé 

knize lístek o tom, jestli a kolikrát byla vypůjčená. Až potom se 

vše zaneslo do počítače. K tomu sloužil první výpůjční 

knihovnický systém Clavius. Od roku 1968 byly knihovnice 

placené, do té doby byla tato funkce dobrovolná. Stejně tak se 

od 70. let změnil i počet zaměstnanců, dříve měla knihovna jen 

jednoho zaměstnance.  

Redakce: Jaké tu jsou nejstarší knihy? 

Knihovna: Naše knihovna není archivní, proto tu neschováváme 

staré knihy. Nejstarší knihy máme ve skladu asi z třicátých let. 

Jinak se knihy mění hlavně podle toho, jak se půjčují. Knihy 

k maturitě tu jsou pořád, zábavná literatura se může vyřadit 

klidně za pět let, pokud se nečte. Jinak řečeno, beletrie se pořád 

točí. 

 

Redakce: Jaké jsou nejpůjčovanější knížky u teenagerů? 

Knihovna: Jak jsme řekly, to se neustále mění. Před pár 

lety to byly Deníky malého poseroutky, po nich přišly 

Deníky mimoňky a teď jsou to knížky podle Netflixu. 

Redakce: Jaké knihovna pořádá akce? 

Knihovna: Pořádáme například besedu se spisovatelem 

nebo vyrábění na různé téma, jako je třeba advent, pletení 

z papírových ruliček, Velikonoce nebo jaro. Děláme 

besedy i pro mateřské školy. Pro základní školu tu 

pořádáme Noc s Andersenem, přednášku o osudu 

jemnických Židů za druhé světové války nebo právě ty 

besedy se spisovatelem, např. s Ivonou Březinovou. Na 

všech těchto akcích se snažíme podnítit děti ke čtení. 

Redakce: Prosím vysvětlily byste našim čtenářům, co je to Noc 

s Andersenem, protože druháci možná nevědí, na co se mohou těšit. 

Knihovna: Noc s Andersenem je celosvětová akce pořádaná na výročí 

narození Hanse Christiana Andersena. Připadá to na poslední víkend před 2. 

dubnem. Akce začala roku 2000, k nám se dostala roku 2008. Pořádají ji školy 

i knihovny a u nás jde o přespání v knihovně. Děti, které se chtějí zúčastnit, 

přijdou večer do knihovny, kde s nimi vyrábíme, hrajeme hry, čteme a potom 

jdeme na výpravu s překvapením. Akce se pořádá každý rok pro druhé 

ročníky.  

Redakce: Děkuji, doufám, že budete mít letos velkou účast. Ráda bych se 

zeptala ohledně hledání knížek. Co můžu dělat, pokud potřebuji nějakou 

knihu do školy, tady ji nemáte a já nevím, kde bych si ji mohla půjčit? 

Knihovna: Existuje služba MVS. Meziknihovní výpůjční služba. Pokud nutně 

potřebujete nějakou knihu a my ji nemáme, můžeme přes tuto službu zjistit, 

která knihovna v republice ji má. Ta nám potom knihu třeba na měsíc půjčí a 

pošle nám ji. Půjčující musí zaplatit poštovné a může si ji vzít na daný čas. 

Jinak nemusíte knihy hledat jen v knihovně. Na webových stránkách 

www.mesto-jemnice.cz je online katalog naší knihovny. Tam můžete hledat 

knihy podle názvu, autora nebo tématu. Zjistíte tam taky nejnovější knihy a 

můžete si půjčenou knížku i zarezervovat. Do knihovny si tak zajdete na 

jistotu. 

Redakce: Děkuji za rozhovor. Doufám, že knihovnu teď bude navštěvovat co 

nejvíc dětí, když teď víme, co všechno tu najdeme a jak. 

     M006, an:) a Hanka  

 

http://www.mesto-jemnice.cz/
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 Záchrana moře 
 Nedávno jsem si přečetla knihu s názvem Alea dívka moře, kterou napsala  
Tanya Stewnerová. 

Jak jsem si ji tak četla, narazila jsem na zajímavou věc, a to je záchrana moří a oceánů.  

Píše se v ní o mrtvých zónách, plastových kobercích a o našem systému. Jak fungujeme,  

co děláme špatně, že se vyrábí moc plastu a další zajímavé věci. A ráda bych vám o tom  

něco řekla. 

Zaujalo mě, že v moři existují tzv. mrtvé zóny. Ty vznikají tak, že se ve vodě rozmnoží  

moc řas, spotřebují více dusíku a vyprodukují tím tak moc kyslíku. Možná si říkáte,  

že je to dobře, ale není. Řasy na větší množství dusíku  hynou. Rozkladač pak využije zbývající kyslík, ve vodě proto žádný 

nezůstane a tím pádem vzniká mrtvá zóna.  

Dále jsou tu plastové koberce. Plastové koberce si dokážeme představit, jsou to prostě odpadky plující po moři a oceánu. Tyto 

odpadky se spojí a vznikne velká plastová plošina, která plave v moři. Tomu říkáme plastový koberec. Do těchto koberců se 

zachytí mnoho mořských živočichů, a jestli se nedostanou ven, tak zemřou. Bohužel plastový koberec vznikne díky nám, 

protože do moře vyhazujeme mnoho odpadků a největší množství tvoří právě plasty. 

Chtěla bych zmínit také nadměrný rybolov. Většina z nás ryby jí. Ne že by to bylo špatně, ale my jich chceme čím dál tím víc 

a tím pádem se jich i víc loví. Ryby se staly základem našeho jídelníčku, a proto vznikají nadměrné rybolovy, aby si lidé mohli 

každý den rybu dopřát. Některé druhy jsou dnes již na pokraji vyhubení. Proto si myslím, že bychom je měli chvíli nechat na 

pokoji. 

Poslední věcí, která úzce souvisí s plastovým kobercem, je to, že se vyrábí moc plastu. Když se kouknete kolem sebe, tak si 

uvědomte, co vše je plastové. Hodně věcí, např. igelitky, kartáčky, plastová brčka, láhve, fixy, které máme v penále atd.  

Všechny tyto věci, pokud je nevytřídíme do žlutého kontejneru, skončí buď na skládce, nebo v lese, nebo v nějaké řece, která 

je pak odnese do moře. A tam se připojí k plastovému koberci nebo je sní nějaká ryba a ta pak kvůli tomu zemře.  

Oceány, moře, jezera, řeky, potoky a další vodní plochy a toky kvůli tomu trpí.  

Co bychom tedy my lidé měli dělat? 

Přestat vyrábět a kupovat tolik plastu, a hlavně třídit odpad. Ani si to možná neuvědomujeme, ale opravdu těm oceánům moc 

škodíme. Navíc jsou mezi námi i takoví lidé, kteří oceán tzv. mučí. Vkládají do něj záměrně chemické látky, jež škodí všemu, 

co v moři žije. A proč to dělají? Protože by museli za likvidaci těchto látek platit moc peněz. Zatímco když je vypustí do moře, 

mají to levně a nikdo si toho ani nevšimne. 

Takže jestli chceme, aby moře a oceány byly zase v plné síle a plné života, budeme muset třídit plast. 

            Sofie _S_ 

 

S POMOCÍ KNIH SE MNOZÍ STÁVAJÍ UČENÝMI I MIMO ŠKOLY.  

BEZ KNIH NEBÝVÁ UČENÝ NIKDO ANI VE ŠKOLE. 

       JAN AMOS KOMENSKÝ 

KOLOROVANÉ KRESBY NA LISTECH STARÝCH KNIH 

PRÁCE ŽÁKŮ 8. B 
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Milí čtenáři,  

připravili jsme pro vás článek o stavbě, kterou vidíte na titulní straně 

Jemňáčku. V tomto čísle je to kostel sv. Víta v Jemnici. Doufáme, že se 

vám článek bude líbit a vytvoříme sérii příspěvků z obrázků na první 

straně. Každé číslo se nechte překvapit, co za místo se na titulce objeví. 

Kostel sv. Víta vznikl v gotickém slohu roku 1455. Kostel patřil 

k františkánskému klášteru, který založili bratři Albrecht, Hynek a Štěpán 

z Lichtenburka. Od nich převzal kapli s pozemkem provinční vikář. Na 

místě kostela stála tedy v polovině 15. století kaple sv. Víta. Založení 

kláštera je také spojeno s vlivem misií sv. Jana Kapistrána. Františkánská 

komunita se mezi šlechtou těšila velké oblibě, proto na severní stěně 

kostela můžeme spatřit náhrobek sponzora Půty z Lichtenburka. Je na něm 

vytesán sv. Vít v životní velikosti. Roku 1458 klášter a město vypálili 

vojáci Matyáše Korvína. Kostel byl přestavěn v pozdně gotickém stylu a 

rozšířen o kapli Umučení Páně. Byla zde také rozlehlá zahrada a studna. 

Dodnes se zachoval vstup do podzemních chodeb. Roku 1529 se stal 

pánem na Jemnici luterán Jindřich Meziříčský a zakázal kázat v klášterním 

kostele. V roce 1546 obyvatelé města napadli klášter a mnichy vyhnali. 

Vrátili se až roku 1675, ale kvůli finančním nesnázím se klášter zrušil. 

Stavení konventu se časem úplně rozpadla a zůstal jen kostel sv. Víta. O 

sto let později se jemnický farář Josef Šabatka zasloužil o stavební úpravu 

kostela. Vděčíme mu za vznik fresky Nanebevzetí sv. Víta, kterou 

namaloval Jan Josef Winterhalder. Fresková výmalba kaple pochází 

z konce 19. stol. Za josefínských reforem byl kostel zrušen. Naštěstí 

chrámovou stavbu vykoupila hraběnka Daunová a darovala ji městu. Dnes 

se město snaží opravovat kostel, kapli a restaurovat fresky. 

       M006 

Milí čtenáři,  

když jedete z Mladoňovic směrem k Dobré Vodě, nemůžete minout 

malou stavbu, které se říká boží muka. Možná netušíte, jaká událost se 

váže k jejímu postavení. Co se stalo kolem roku 1846-1852 vypráví 

mladoňovický rodák Tomáš Nekula. (kráceno)  

V lovětické cihelně u Třebelovic pracovali cihláři, Lusci, kteří z hladu a 

bídy kradli. U Janoušků na čísle 38 bydlel údajně velmi lakomý bývalý 

rychtář Šebestián Coufal. Hospodařil spolu se svým bratrem Matějem. 

Coufalovi se ztratilo několik ovcí, což sváděl na cihláře, kteří byli 

potrestáni. Při rozsudku Coufalovi slíbili, že uvidí… A skutečně! Jednoho 

dne jeli oba Janouškové, otec a syn, do mlýnů. Když se pak večer vraceli 

s povozem taženým voly domů, v místě dnešních božích muk proti nim 

vystoupilo několik postav. Prvně se vrhli klacky na starého, kterého 

utloukli, a potom na mladého. Ten se nechtěl pustit postraňky vozu a 

křičel tak, že se voli dali do pohybu. Útočníci ho stále bili, ale když vůz 

dojel k dnešní Řiháčkově stodole č. 1, spatřili světlo a utekli. Viníci se 

nikdy nenašli, ale na hospodářovu památku byla postavena boží muka.  

Aktuální stav kapličky - obrazy byly přidány před rokem panem Radkem 

Nehybou. 

       M006 
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Podzim na strakaté kobyle jezdí. 
Včas-li padá lupení, na rok pěkně osení. 

Vznášející se pavučiny babího léta – poslední pozdrav léta. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

     Peťa 
 

o Kdopak klepe na okno, ale dovnitř nejde? 

o Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les? 

o Do šatů mě nabíráš, pak přede mnou zavíráš,  
v teple pro mne slzí oči, vše se za mnou venku točí, 

beru z hlavy klobouky, nepouštěj mne do mouky.  

o Obouváš je na nožičky, můžeš s nimi do vodičky. 

Kaluže jim nevadí, nestudí a nechladí. Kamarádí s 

deštíkem, pláštěnkou a deštníkem.  
(Rozluštění najdete na nástěnce Jemňáčku v druhém 

patře.) 

     Peťa 

 

Podzimní lístečky 

Na cestě ke školce hodně jich leží. 
Čeho? No lístečků, spočtu je stěží. 
Jeden list sem, druhý list tam, 
třetí a čtvrtý ještě přidávám. 

   Peťa 
 

Podzim 

Když listí zvedá vír 
v hlubokém údolí, 
tak podzim začíná 
a pak přijde zima. 
Pojď, neboj se přijít blíž, 

až přijdeš, uvidíš, 
jak podzim krásný je, 
co všechno dovede. 

  Táňa 

 

Mrtvé ticho 

V lese je ticho, 
není zpěvu ptáčka, 
slunce nesvítí, 
není tu živáčka. 

Lesní zvěř zmizela, 
lekla se té zkázy. 
Proč by však neměla, 
když se lesy kácí? 

                       Táňa 

 

 

Louka 

Zavři oči, 
představ si louku, 
zelenou pláň 
a duhu v oblouku. 

Kde laně se pasou 
a jeleni též. 
To všechno tam žije 
a to mi věř. 

             Táňa 
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PODZIMNÍ VÝZDOBA NA PRVNÍM STUPNI 

OSMÁCI KRESLILI SVÉ KARTY OSUDU 
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1) Co je uprostřed Ameriky? 

 A. Massachusetts 

 B. r 

 C. a 

 D. y 

2) Muž se dívá na fotografii. Když se ho zeptáte, kdo na 

ní je, odpoví vám: „Nemám bratry ani sestry. Ale otec 

toho muže je syn mého otce.” Kdo je na obrázku? 

3) Předběhl jsem druhého. Kolikátý jsem? 

4) Který je nejdelší? 

  A. Květen 

 B. Červenec 

 C. Duben 

5) 4 + 5 × 5 – 2 = ? 

 a. 27 

 b. 24 

 c. 21 

 

6) Kolik měsíců má (aspoň) 28 dní? 

7) Jaké je poslední písmeno abecedy? 

8)  2 + 3 = 6 
 5 + 6 = 30 

2 + 1 = 2 
3 + 8 = ? 

 a. 11 
 b. 20 

 c. 24 

9) Co se objevuje dvakrát ve čtvrtek, jednou 

 v týdnu a nikdy v měsíci? 

10)  5 + 1 = 46 

6 + 2 = 46 
7 + 1 = 68 
3 + 2 = ?  Táňa 

 

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ VŠECH ÚKOLŮ VISÍ 

NA NÁSTĚNCE JEMŇÁČKU VE 

DRUHÉM PATŘE. 

an:) 

Peťa 
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