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Něco málo na ÚVOD… 

  Milí čtenáři časopisu Jemňáček,  

 právě drţíte v ruce uţ 5. číslo našeho školního 

časáku! Tentokrát jsme jej zaměřili hlavně na jaro. 

Pokud tedy máte volnou chvíli a chcete se něco 

dozvědět, pusťte se do čtení! 

Co vás čeká v rubrikách o škole? Dozvíte se např. 

výsledky basketbalu, co připravily holky 7. B pro 5. B, 

kam zavítali ţáci 6. a 7. ročníku, s kým jsem dělala 

rozhovor a mnoho dalších informací. 

Co vás čeká v rubrikách zábava? Můţete si přečíst 

vtipy nebo se dozvědět něco o módních trendech na 

jaro, vyluštit luštěnky, v horoskopu zjistit, jaká barva 

Vám nejvíce sluší a opět mnoho dalších zajímavostí. 

Co se v Jemňáčku objeví poprvé? Plán práce na závěr 

školního roku, hudební hitparáda, Murphyho zákony 

a také nová soutěţ! 

 Závěrem bych chtěla dodat jednu starou českou 

pranostiku: Nikdy neodhazuj šat, dokud není konec 

května. A tím se řiďte, protoţe sluníčko se můţe 

kaţdou chvíli ještě schovat. Za celou redakci přeji 

všem krásné jaro! 

       Romča :D 
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 Školní rok 2013/2014 se stal nejúspěšnějším 
rokem v basketbalové historii naší základní školy. 
Druţstvo dívek ve sloţení Mocharová, Slosarčíková, 
Kovářová, Vaňurová, Kšírová, Stoklasová, Tobolková, 

Bastlová, Kalášková, Meidlová a Nekulová suverénním 

způsobem vyhrálo okresní přebor starších ţákyň v 
Okříškách a postoupilo do krajského kola v Jihlavě. 
Zde naše děvčata opět dominovala a zajistila si postup 
do kvalifikace na republikový přebor v Pardubicích, 
kde se utkala s celky Pardubic a Brna. Oba týmy hrají 
basketbal na úrovni republikových soutěţí, coţ se 
projevilo jejich větší herní vyspělostí, a proto se nám je 

nepodařilo porazit. I kdyţ naše dívky prohrály, 

povaţuji postup do kvalifikace za velký úspěch. 
 Dalším úspěchem je vítězství v Superlize 
basketbalu dívek, která je základem úspěchů v 
předešlých soutěţích a garantem vysoké úrovně 
basketbalu na okrese Třebíč. 

 Chtěl bych poděkovat všem hráčkám za 
bojovnost, hodiny strávené tréninkem, rodičům děvčat 
za jejich podporu, vedení školy za financování 

nákladů na turnaje a v neposlední řadě všem 
učitelům tělesné výchovy a atletiky za jejich přípravu. 
 Odchází nám silná garnitura děvčat 9. ročníku, 

ale přesto věřím, ţe se najdou další, které naváţou na 
tento úspěch a budou se věnovat sportu nejen pro 
svoje potěšení a reprezentaci školy, ale i pro dobré 
jméno města Jemnice. 
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Celkové pořadí okresního přeboru 

 

1. ZŠ Jemnice 
2. ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 

3. ZŠ Okříšky 
4. ZŠ TGM Moravské Budějovice 
5. ZŠ Předín 
6. ZŠ Třebíč, Horka-Domky 
 
Výsledky krajského přeboru: 

 
Pořadí: 

1. ZŠ Jemnice                                     108 : 56     6b. 
2. ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova          83 : 78  5b.  
3. ZŠ Bystřice nad Pernštejnem,  
 Nádraţní        65 : 91   4b.  

4. ZŠ Třešť                                            48 : 79     3b. 
 

Kvalifikace na republikový přebor: 

       
Jemnice – Studánka Pardubice   14 : 61 
Jemnice – Sirotkova Brno    15 : 59 

Studánka – Sirotkova Brno    34 : 29 
 
                         Ivan Chvojka 

 

 
 

 



6 
 

Školní 

ROZHOVORY 
 Tak, a jsou tu zase! Školní rozhovory ţáků naší 

školy v Jemnici.  O kom se teď moţná dozvíte něco 

nového? O dvou velkých kamarádkách, kterým jde 

skvěle basketbal. Myslíte, ţe jde o Lenku Bastlovou a 

Míšu Tobolkovou? No jasně! O kom jiném by také 

měly být? Holky mi opět odpovídaly pěkně po jedné, 

takţe své odpovědi neslyšely, i kdyţ se v mnoha 

odpovědích shodly. Tak, a teď uţ hurá do čtení. 

1. Proč jsi začala hrát basketbal? 

Míša: Začalo mě to bavit. 

Lenka: Protoţe mě začal bavit. 

2. Co tě na basketbalu nejvíce baví? 

M: Všechno! (smích) 

L: Soutěţe. 

3. Jakého ocenění z basketbalu si nejvíce ceníš? 

M: Asi třetí místo na kvalifikaci na republiku. 

L: Tak nejvíc třetího místa na kvalifikaci na 

mistrovství. 
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4. Jak často trénuješ? 

M: Tak ve škole dvakrát týdně, a pak s Léňou chodíme 

ještě někdy na sokolovnu. 

L: Dvakrát týdně. 

5. Každý o vás ví, že jste nejlepší kamarádky a 

máte toho hodně společného, do všeho se vrháte 

jenom společně, je to pravda? 

M: Jo, ale někdo si myslí, ţe jsme spolu aţ moc velké 

kamarádky. A to tak taky není. 

L: No, jak kdy. 

6. Co kdyby už Lenka/ Míša dál nechtěla hrát 

basketbal, také bys přestala? 

M: Ne. Bylo by to jako s maţoretkami, ona přestala a 

já tam chodím dál. 

L: Ne. 

7. Máš ještě nějaké jiné koníčky? 

M: Tak ty maţoretky a pak ten basket. 

L: Uţ ne. 

8. Co bys poradila ostatním, kdyby se také 

rozhodli hrát basketbal? 

M: Ať ho hrají, je to dobrá hra. 
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L: Já nevím. Určitě by si měli nahrávat a tak. 

 Nakonec bych chtěla Lence a Míše poděkovat za 

odpovědi. Věřte, ţe to byly doposud nejvysmátější 

osůbky v našich rozhovorech. S nimi se člověk 

fakticky nenudí! A ještě bych Vás ráda poţádala, 

abyste mi napsali nebo klidně i řekli, s kým mám 

udělat další rozhovor.  

Romča :D 
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 Výuka dějepisu v naší škole je kaţdoročně 

doplňována exkurzemi, které ţákům různými formami 

doplňují probírané učivo.  

 Ţáci šestých ročníků se letos se vydali do Brna.  

 Nejdříve navštívili výstavu Svět tajemných Baltů. 

Cesty bohů – od svatého Vojtěcha po Jagellonce v 

Moravském zemském muzeu, kde nahlédli do ţivota 

lidí v Pobaltských zemích. V průběhu prohlídky 

pracovali s obrazovými materiály, orientovali se na 

časové přímce, vyplňovali badatelské listy, zkusili si 

raţbu středověkých mincí, práci archeologa nebo se 

třeba proměnili ve středověkého rytíře a zkusili si, jak 

se bojuje s mečem. 

 Poté se ţáci přesunuli do Technického muzea. 

Zde si v technické herně vyzkoušeli fyziku v praxi a 

v prostorách muzea si prohlédli expozice plné 

zajímavých exponátů. Nejvíce je zaujaly modely 

historických automobilů a motocyklů, parních a 

leteckých motorů, z dalších vynálezů např. přístroje 

slouţící ke komunikaci či hudební nástroje. Velké 

pozornosti se těšila i ulička řemesel a historická 

stereovize. 
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 Poznávat zajímavá místa naší vlasti, která jsou 

spjata s historií českého národa, se tentokrát vydali ţáci 7. 

tříd. Naše cesta vedla do Kutné Hory, významného horního 

města, v němţ se ve středověku těţilo stříbro. 

 Během exkurze jsme navštívili kostnici, kde jsou 

uloţeny ostatky přibliţně 40 000 lidí. Ve hřbitovní kapli 

jsme si prohlédli pyramidy vystavěné z lidských kostí, jimiţ 

je vyzdoben i strop a stěny, zaujala nás největší dominanta 

hřbitovní kaple – lustr sloţený ze všech druhů lidských 

kostí. 

 Poté jsme se zastavili v chrámu sv. Barbory, jednom 

z nejkrásnějších skvostů gotické architektury, a 

pokračovali do Českého muzea stříbra. Zde jsme si prošli 

středověký důl, podívali se, v jakých podmínkách pracovali 

středověcí horníci a jak se razily stříbrné mince. Prohlédli 

jsme si i expozici s mučicími nástroji, kterými se 

uplatňovalo ve středověku právo útrpné, ve Vlašském 

dvoře. 

 Putování středověkou Kutnou Horou jsme zakončili 

procházkou historickým jádrem města. 
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Osmácká exkurze do 

Slavkova 

Ve čtvrtek 15. 5. 2014 jsme se my, téměř 

kompletní osmý ročník, vydali na dějepisnou exkurzi 

do Slavkova a na zámek Bučovice. 

Nejdříve jsme navštívili Mohylu míru, památník 

připomínající bitvu tří císařů, která v okolí Slavkova 

proběhla za napoleonských válek. Počasí nám moc 

nepřálo, ale i tak jsme si uţili v muzeu zajímavou 

výstavu (ta obsahovala například promítání se 

simulací slavné bitvy). V samotném památníku jsme si 

mohli vyzkoušet zvláštní akustiku, kdy slyšíte i tichá 

slova někoho na druhém konci stavby. Na závěr jsme 

plnili zábavné úkoly a vyzkoušeli jsme tak, kolik si 

toho v hlavě odnášíme domů. 

Tím však exkurze neskončila. Zastavili jsme se 

také na prohlídku na zámku v Bučovicích. Tam uţ 

naštěstí bylo počasí o něco lepší, takţe nepršelo.  

 Výlet se určitě všem líbil i přesto, ţe počasí 

nám mohlo přát i víc, a doufám, ţe nejen já se tolik 

těším na další exkurzi.  

       Kája :P 
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 Dne 28. dubna 2014 jste mohli být od druhé 

hodiny svědky finále 10. ročníku Školní Superstar, 

které probíhalo na nádvoří školy!                                                                   

O první místo zde bojovalo šest účastnic, které 

postoupily z předkola, a to Nela Satrapová z 5. B,  

Karolína Machová z 6. B, Justýna Chvátalová z 8. B, 

Pavla Deutscharová z 8. A, Kristýna Poláčková z 9. C a 

Pavlína Nevěčná z 9. C.  

 Holky vše nacvičovaly s panem učitelem 

Bulínem. Celou soutěţ uváděla paní učitelka 

Šreibrová, která společně s panem učitelem Průšou a 

paní učitelkou Danicsovou zasedla do poroty. Všechny 

účastnice se velmi snaţily a o hlasité potlesky nebyla 

nouze. Ale vyhrát můţe jen jedna a tentokrát to byla 

Pavla Deutscharová s písničkou Z bláta do louţe od 

Ewy Farné. Na druhém místě skončila Pavlína 

Nevěčná a Kristýna Poláčková na třetím.  

 Moc všem gratuluji! 

 

Romča :D 
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 Zprávy z parlamentu 

 
Sára Šestáková a Monika Fukalová ze 7. B 

připravily pro svoji patronátní třídu 5. B soutěţ, kdo 
nejdříve vyluští tajenku. I kdyţ se děti snaţily, 
podařilo se to pouze 3 ţačkám. Vítězkou se stala Nela 

Satrapová, 2. skončila Valérie Cébé, 3. se umístila 

Nikola Minksová. 
 
Vítězkám srdečně blahopřejeme.                   

                                              
     Sára Šestáková a Naty :* 
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Datum PLÁN PRÁCE 

 Květen 
23. 5.  Fotografování 

26. 5.  Pohodáři 

26. 5.  Konzultace s rodiči 14:00 - 16:00 

26. 5.  Sběr papíru 7:00 – 7:45, 14:00 – 16:00 

31. 5.  Barchanický turnaj v basketbale 

 Červen 
9. 6.  Dějepravné soutěţení – 8. a 9. roč. 

 
Mezitřídní turnaj ve fotbalu, obě 

kategorie 

od 9. 6. Školní výlety 

9. 6. – 

11. 6.  
Škola v přírodě – Zvůle – 7. ročník 

11. 6. – 

13. 6.  
Škola v přírodě – Zvůle – 8. ročník 

13. 6.  Atletický čtyřboj – krajské kolo 

14. 6.  Atletický trojboj – republikové kolo 

16. 6. – 

18. 6. 
Škola v přírodě – Zvůle – 9. ročník 

19. 6.  
Exkurze – 9. ročník – Temelín, Lipno, 

grafitové doly 

23. 6.  Pedagogická rada  

23. 6.  Branný závod 

24. 6.  Generálka na školní akademii 

 Poslední šestka (basketbal dívky) 

25. 6.  Školní akademie 
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26. 6.  
Slavnostní ukončení školního roku – 

veřejné udělení pochval 

26. 6.  Přijetí ţáků 9. tříd na radnici 

26. 6.  
Vyhodnocení celoroční soutěţe o 

nejsportovnější třídu 

27. 6.  
Ukončení školního roku – předání 

vysvědčení, udělení pochval  

 

    Přepsala redaktorka Gabuš <3
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Něco na čtení a koukání při jarních 

večerech 

 Jarní číslo Jemňáčku v rubrice Kniha a film 

bude patřit akčním detektivkám. Konkrétně dvěma 

významným – známým značkám v tomto ţánru. Těmi 

není nikdo jiný neţ James Bond a Sherlock Holmes. 

Oba tito hrdinové nejdříve vystupovali v kníţkách a 

poté se dočkali úspěšných filmových zpracování. 

 James Bond je spíš známý ve filmu neţ 

v knihách, ale poprvé se objevil v roce 1952 v knize 

Casino Royale, kterou napsal Ian Fleming. Všechny 

filmy, kde agent 007 vystupuje, jsou natočeny právě 

jako adaptace jeho knih. A ţe těch filmů není málo – 

první celovečerní film s názvem Dr. No byl vypuštěn do 

kin v roce 1962 a od té doby bylo natočeno celkem 

přes 20 snímků (nejnovější je Skyfall z roku 2012). 

Zvláštností je také počet herců, kteří se v roli tajného 

agenta vystřídali, bylo jich totiţ celkem 6, od prvního 

Seana Conneryho aţ po Daniela Craiga, který Bonda 

představuje dnes. Knihy u nás nejsou moc známé, ale 

filmy mohu všem určitě doporučit. A pokud nemáte 

rádi starší filmy, můţete začít rovnou od Casina 

Royale z roku 2006 – adaptace první knihy 

s Jamesem Bondem vůbec. 

 Sherlock Holmes do nedávna ani známá 

filmová zpracování neměl. Je to hlavně literární 
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postava, která se poprvé představila uţ v roce 1887 

v knize Studie v šarlatové. Autorem veškerých případů 

soukromého detektiva je sir Arthur Conan Doyle. Na 

rozdíl od dalšího Brita Jamese Bonda nejsou 

Holmesovy příběhy tak akční, jde v nich spíš o 

přemýšlení a důvtip detektiva s dýmkou. Přesto se 

nedávno Sherlock do kin a televizí podíval, nejprve ve 

filmu Sherlock Holmes z roku 2009, který má i 

pokračování (Sherlock Holmes: Hra stínů). V těchto 

dvou snímcích ale o akci není nouze. Poslední dobou 

se i v Česku stal populárním seriál Sherlock, který 

můţete vidět i na některých televizních kanálech. Ten 

převádí příběhy detektiva a jeho pomocníka a přítele 

Watsona do moderní doby. 

 To by ode mě bylo vše. Pokud se rozhodnete na 

vytipované filmy podívat nebo jestli si dáte práci se 

sháněním kníţek, přeji pěknou zábavu! 

Kája :P 
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Vtipy 
Inzerát: Prodám krásného rotvajlera.  

Ţere všechno. Miluje malé děti. 

Medvěd svolá zvířata a přednáší zprávu o činnosti: 

„Minulý měsíc bylo přejeto 86 ţab, 28 koček. Myši 

vzadu přestanou dělat mexické vlny!“ 

Čech, Američan a Rus se vytahují, který z 

národů umí lépe stavět tunely.  

Čech říká: „My, kdyţ stavíme tunel, tak se sejdeme na 

metr přesně.“ 

Američan se na něho podívá a řekne: „To nic není, my 

se sejdeme na 10 centimetrů.“ 

Rus se napije vodky a řekne: „My jednoduše začneme 

kopat z jedné i z druhé strany kopce. Kdyţ se sejdeme, 

máme tunel. Kdyţ ne, tak máme dva!“ 

Jde slon a šlápne na ţábu. Té se z toho vykulí 

oči a slon říká: „To čumíš, co? Mám nové tenisky!“ 

Na chatu: "CAU LIDI, JAK SE MATE? :)" 

"Caps Lock, hňupe!"  

"JÉ, DÍK, TEĎ UŢ NEMUSIM DRŢET SHIFT!" 

Co vznikne, kdyţ zkříţíte ţelvu s krávou? 

Tele s helmou. 

Juju :3 
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Pranostiky 
Pranostiky na jaro - 

- začíná jarní rovnodenností, zpravidla 20. 

března, a končí letním slunovratem, 

zpravidla 21. června. 

 

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam 

budem. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

Jestli březen koţich stáhl, duben rád by po něm 

sáhl. 

Aprílové počasí jsou časy a nečasy. 

Jaký duben – takový říjen. 

V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom. 

Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a 

sena dají. 

Suchý květen, mokrý červen. 

Juju :3 

 



25 
 

Zajímavosti 

 Ani tentokrát jsem na Vás nezapomněla a 

vyhledala spoustu informací ohledně zvířat, jídla a 

lidí. Pokud si tedy chcete v hodině přírodopisu 

přilepšit, právě pro Vás jsou následující řádky. 

Zvířata: 

 Pozor na tučňáky! Dokáţou skočit aţ 2 metry do 

dálky! 

 Víte, který ţivočich je z 95 % sloţen z vody? Ţe 

něco takového neexistuje? Ale ano, je to 

medúza! 

 Na vesmírné misi bylo zjištěno, ţe žába dokáţe 

vyvrhnout ven z těla celý svůj ţaludek, pak z něj 

předníma nohama odstraní obsah a nakonec 

ţaludek zase spolkne. Tak to je fakt nechutný! 

  A teď něco, co neví ani jeden z Vás! Bernardýni 

nenosí a nikdy nenosili soudky s rumem! 

 Jistě jste si uţ všimli, ţe ţádný hmyz neumí 

otočit hlavu. Je tu ale jedna výjimka! Kudlance 

nábožné to problém nedělá. 

 Takový humr nepotřebuje znát slovo dieta. Aby 

přibral půl kila, potřebuje na to 7 let. 

 

 

 

 



26 
 

Jídlo:  

 V roce 1905 si jedenáctiletý Frank Epperson 

dělal ovocnou limonádu z prášku, coţ byla v té 

době hrozně populární věc. Prášek ve vodě 

rozmíchával dřevěnou tyčkou, ale nakonec ji 

nechal venku a objevil ji aţ ráno. Jelikoţ byl 

přes noc mráz, limonáda zmrzla a zůstala na 

tyčce. Takţe prostě tyčku vzal a začal zmrzlou 

limonádu lízat. Aţ po jedenácti letech se ke 

svému vynálezu vrátil a začal zmrzlou limonádu 

na tyčce zkušebně prodávat na místní pláţi 

v létě. Mělo to obrovský úspěch, takţe si svůj 

nápad nechal patentovat. A tak vznikl nanuk! 

 

 Moţná by Vás zajímalo, jak vznikly hranolky. 

Pravděpodobně pocházejí z Belgie. Říká se, ţe v 

sedmnáctém století bylo v údolí řeky Meuse 

těţké chytit rybu, a tak si lidé místo ryb krájeli 

brambory na tenké prouţky a smaţili je tak, jako 

se smaţí ryby. Později zachutnaly Francii a ještě 

později i USA. 
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Lidé:  

 Kdyţ se řekne Walt Disney, kaţdému z Vás se 

asi vybaví Mickey Mouse. Říkáte si, to není 

ţádná novinka, ale věděli jste, ţe se bál myší? 

  

 Víte, ţe ze všech existujících alergií trpíme 

nejčastěji tou na kravské mléko? 

 

 Všimli jste si, ţe při kýchání vţdycky mrknete? 

 

 „Francouzskému polibku“ říkají Francouzi 

„anglický polibek“. To jsou věci, co? 

 

 Nechci Vás nijak děsit, jenom jsem našla, ţe 

elektrické křeslo vynalezl „nečekaně“ zubař!  

 

 Věděli jste, ţe kdyţ udeříte hlavou do zdi, vydáte 

150 kalorií! Radím dopředu, nezkoušejte to! 

 

Tak doufám, že jste zas o něco chytřejší  ! 

 

Romča :D 

 



28 
 

HHOORROOSSKKOOPPYY  
Jaké barvy na jaro? 
 

Beran (21. 3. – 20. 4.): 

 Vaší charakteristikou vlastností je odvaha a 
stejně to máte s oblékáním. Přesto máte rádi eleganci 

a jednoduchost. Vašimi barvami je bílá a červená. Teď 
jsou sice v kurzu všemoţné výrazné barvy duhy, ale to 
pro Vás není. Vám zkrátka sluší vkus a ladnost 

střihů. 

 

Býk (21. 4. – 21. 5.): 

 Umíte být velmi tvrdí a přímí, ale zároveň 

milujete jemnost. Rádi jste středem pozornosti. Oproti 

Beranům právě Vám jsou určeny pastelové barvy, 

avšak jemnějších tónů. Toto období a následně léto je 

pro Vás v ohledu na barvy ráj na zemi. Můţete se 

vydovádět do sytosti a pokaţdé vám to bude slušet. 

 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.): 

 Rádi nosíte světlé a mladistvé vzory v jemných, 

ale veselých tónech. Jedna z Vašich oblíbených barev 
je ţlutá a teď v době jara je to pro Vás ideální volba. 
Tmavé barvy nejsou nic, z čeho byste byli urvaní. 
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Rak (22. 6. – 22. 7.): 

 Vám příroda jiţ při narození do vínku nadělila cit 
pro módu a eleganci. Váš úsměv a celkově Vaše 
osobnost vynikne v kombinacích barvy bílé s fialovou 

nebo lila, ale i v zemitější červenohnědé variaci. Vzkaz 
pro dámy: Je načase, abyste zase začaly nosit sukně. 
Ty Vám sluší nejvíce. 

 

Lev (23. 7. – 22. 8.): 

 Sportovní oblečení nebo vytahané kalhoty, tak 

tomu se vyhýbáte jako čert kříţi. A po právu. Vám 

zkrátka sluší jedině a pouze elegance, styl, sexy 

oblečení, co zvýrazní Vaše přednosti, ale zároveň bude 

mít stále švih a šmrnc. Vašimi nej barvami je červená, 

oranţová a ţlutá, ale ve výsledku Vám sluší jakákoli. 

 

Panna (23. 8. – 22. 9.): 

 I v oblékání se odráţí Váš perfekcionalismus. 

Vše musí mít dokonalou velikost, vhodně zvolené 

doplňky, barevné kombinace musí ladit. Vám nejvíce 

sluší přírodní zemité barvy jako třeba hnědá nebo 

kaštanová. Ale ani šedou nebo krémovou nic 

nepokazíte. 

 

Váhy (23. 9. – 23. 10.): 

 Milujete, kdyţ je vše v rovnováze a harmonii a ne 

jinak je tomu i u barev a oblékání. Sluší Vám 

jednoduché, elegantní, ale zároveň nápadité vzory. 
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Vaší oblíbenou barvou je tmavě modrá. Nečekaně Vám 

ale sedí i pastelovější barvy jako vodová zelená či 

růţová. Na druhou stranu v kombinaci černá a bílá 

jste neodolatelné. Zkrátka sluší Vám téměř vše, jen to 

musí být sladěné. 

 

Štír (24. 10. – 22. 11.): 

 Pro Vás Štíři je top one klasika barevného 

spektra – černá, červená, tmavě modrá. Šatník ale 

můţete oţivit i kousky v barvě rumělkové. Ta Vám 

taky moc sluší. Máte rádi svoji klasiku, ţádnou 

divočinu. Jednoduchost doháníte elegantními 

doplňky. Radost na Vás pohledět. 

 

Střelec (23. 11. – 21. 12.): 

 Chvíli neposedíte a pořád přemýšlíte, jak vyuţít 

volný čas, který Vám náhodou zůstal. Proto je Váš styl 

oblékání spíše sportovnější či leţérnější. Prostor 

dáváte veselým odstínům, ale nejvíce Vám sluší 

azurová a fialová. Ty se dají navíc výborně kombinovat 

s dalšími barvami, takţe pro Vás úplně ideální. 

 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.):   

 Jste sice plni energie a úsměvů, ale Váš šatník je 

naopak decentní. Elegance a konzervativní móda Vám 

šiknou. Zkrátka tmavé jednoduché klasické barvy 

(černá, modrá) jsou tou správnou volbou. Samozřejmě 
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výjimky potvrzují pravidlo, takţe nebraňte se třeba 

ţluté, ale elegance je zkrátka Vaše partie. 

 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.): 

 Nesnášíte fádnost a na tuctovou módu a styly 

jste přímo alergičtí. Proto milujete pestré a hravé 

barvy a vzory. Neradi splýváte s davem, a tak volíte 

takové barvy a kombinace, které Vás vţdy odliší, ale 

zároveň zůstanou šik. Třeba šedá a stříbrná. Ty Vám 

vţdycky slušely. 

 

Ryby (21. 2. – 20. 3.):   

 Vám jednoduše sluší to, v čem se samy cítíte 

dobře a vlastně jako ryba ve vodě. Rozjasní Vás 

výrazné a třpytivé barvy stejně jako třpytivé doplňky. 

Kombinace bílé a světle modré Vám dělá největší 

sluţbu, co se týče barev, které Vám seknou. 

 

Vytvořila redaktorka Gabuš <3 
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Luštěnky 
 

 Březen 
 Hmyz 
 Jaro 

 Květen 
 Květiny 
 Motýl 

 Sasanka 
 Sluníčko 
 Tílko 

 Vůně 
 Zeleň 

 
Najděte zadaná slova v tabulce a 

přeškrtněte je. Zbylá písmena tvoří tajenku. 

 

 

 

  5 3  6 

3 6  1   

  1  6  

4      

 2 4  1  

  3 5  2 

O K Z E L E Ň P 

E K V Ě T E N M 

T R Č Ě J A R O 

O K L Í T K L T 

H M Y Z N I Í Ý 

V Ů N Ě Č U N L 

B Ř E Z E N L Y 

E A K N A S A S 
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 Doplňte do tabulky čísla od 1 do 6 tak, aby se 

v kaţdém řádku, sloupci i menším obdélníku 
vyskytovalo kaţdé jen jednou. Na jejich pořadí 
nezáleţí. 

 
 Pokud jste doluštili, opět můţete soutěţit o 
čokoládu, tentokrát do 30. 5. Obě tajenky (tedy slovo 
z osmisměrky i čtyřčíslí ze sudoku) napsané na papír 
nám spolu se svým jménem a třídou vhoďte do 
schránky u učebny přírodopisu v prvním patře. 

 
 Tajenka z minulého kola zní: Bruslení. Vítězkou 
z minulého čísla je Nikola Štanclová z 5. A, která od 
nás dostala sladkou odměnu. Gratulujeme. 
         
        Týna :) 
 
 

 
 

Bohuţel se nikdo nezapojil do soutěţe, kdy jste hádali 
věkový průměr druţstva učitelů, kteří hráli v Den 

otevřených dveří basketbal proti ţákům. A správný typ 
průměrného věku by byl 52 let.  
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Hudební hitparáda 

 

 Nevíte co poslouchat? Co teď letí v hudebním 

světě? Tato hitparáda Vám pomůţe! 
 Mezi nejoblíbenější písničky patří v současné 
hitparádě například: 

 
Story of my life(One Direction) 

G.U.Y. (Lady Gaga) 

I see fire (Ed Sheeran) 
Let Me Go (Avril Lavigne) 

Tanči, dokud můžeš (Mandrage) 

Let It Go (Demi Lovato) 
 
 

 Zároveň pro Vás vyhlašujeme menší anketku! 
Chtěli byste v příštím čísle na této straně vidět Vaše 

oblíbené písničky? Tak můţete hlasovat ve školní 
hudební hitparádě! Lístečky s Vaším favoritem a 
(pokud chcete) se svým jménem můţete vhazovat do 
schránky vedle přírodopisu ;) 

 
 

Kája :P a Romča :D 
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Murphyho zákony 
Ze života 

 Nikdy nezačne pršet, pokud u sebe máte deštník. 

 Teprve po osprchování zjistíte, že nemáte ručník. 

 Nejrychleji něco najdeme, začneme-li hledat něco jiného. 

 Vždycky usne nejdříve ten, co chrápe. 

 U pokladny vaše fronta vždy postupuje nejpomaleji. 

 Délka minuty se liší podle toho, na které straně 

záchodových dveří se nacházíte. 

 Jestli se musí stát něco, co upoutá pozornost všech, bude to 

právě ve chvíli, kdy vyprávíš svůj nejlepší vtip. 

 Zkratkou je to vždycky nejdelší. 

 Nedělej si starosti s tím, co si o tobě myslí druzí. Ti mají 

plnou hlavu toho, co si o nich asi myslíš ty. 

 

Ze školy 
 Nikdo neposlouchá, co říkáte, dokud neuděláte chybu. 

 Co se po vás chtělo, pochopíte, až když jsou písemky 

vybrané. 

 Ať jsou snadnější otázky ve skupině „A“, nebo „B“, ty 

budeš vždycky v té druhé. 

 Čím těžší a větší učebnice, tím víc je třeba ji pravidelně 

nosit s sebou. 

 Když ti při zkoušení napovídají dobře, neslyšíš. 

 Nejlepší známku dostane ten, co tvrdil, že se vůbec neučil. 

 Pravděpodobnost, že zakopneš o stupínek před katedrou, je 

přímo úměrná počtu lidí, kteří se na tebe dívají. 

 Pomůžete-li spolužáku v nouzi, jistě si na vás vzpomene, 

až zase bude potřebovat pomoc. 
Týna :) 
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Móda 

Nevíte, co na sebe a co je opravdu moderní? Nemusíte 

se dál trápit. Je tu pár rad, co teď opravdu na jaře 
2014 „frčí“ a s čím rozhodně nezklamete! 

 

Džínovina se vrací!!! 

 Džínové bundy jsou opět (či stále) tady. Velká 
výhoda je, že se dají kombinovat s jakoukoli barvou a 
dají Vám šmrnc. Je načase povýšit své outfity 

o třídu výš. 

 

Barva roku 2014??? 

 Minulý rok vládla smaragdová barva 
symbolizující růst a peníze, zatímco barvou roku 2014 
se stal poutavý, magický a tajemný odstín orchideje. 
Ten Vás má v roce 2014 naladit na vlnu romance. 

Harmonie odstínů fuchsiové, fialové a růžové je 
považována za expresivní barvu a symbol kreativity, 
lásky, zdraví a radosti.  

  

Místo saka bomber jackets!!! 

 Dalším nepostradatelným kouskem této sezóny 
jsou bomber bundičky. A ne jen tak ledajaké, mluvím o 
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těch s barevnými vzory – zvířecí, asijské, puntíky atd. 
Dříve výsada amerických letců se dnes dostává do 
holčičích šaten! 

 

Conversky, jenom conversky… 

 Ty jsou letos výjimečné tím, že jsou různobarevné 
se zajímavými potisky nebo jednobarevné v jasných 
barvách. Je jedno, jestli je zvolíte vyšší kotníčkové, 
nebo nízké. A pro větší slečny jsou nyní velmi trendy i 
na  podpatcích! 

 

Něco pro chlapce??? 

 Pro kluky se hledá něco velmi stěží. Většinou jim 
je móda fuk, jen aby to bylo pohodlné a trochu 
vypadali! Tady možná trochu inspirace, i když v trochu 
jiné zemi, móda je tu zcela stejná. 

 

A co na hlavu??? 

 Vybavte se novým kloboukem, který patří do TOP 
trendů letošního jara/léta 2014. Letos jsou v kurzu 

velké klobouky s širokým límcem, ale stejně tak Váš 
outfit skvěle doplní malý klobouk v pánském stylu. 
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A samozřejmě šátečky!!! 

 Nebojte se klobouk nahradit šátkem, který Vás 

ochrání nejen před sílícími slunečními paprsky, ale 

skvěle padne i kolem krku. 

 

Tak to je všechno!!!  

 Doufám, že jste si z mé nabídky mohli skvěle 

vybrat a jste spokojeni. Teď už si našetřit nějaký ten 

peníz nebo poprosit třeba rodiče a vydat se na nákupy!  

 Všem přeji krásné módní jaro. 

Romča :D 
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Znáš dobře svoji školu? 

aneb poznej detail… 

Připravili jsme si pro Vás soutěţ, která je 

zaměřená na prostředí naší školy. Pokud víte, kde se 

detail na fotce nachází, napište aspoň přibliţnou 

polohu tohoto místa.  Odpovědi číslujte podle fotek a 

papírky s vašimi typy a odhady, nezapomeňte napsat i 

svoje jméno a třídu, vhoďte do naší schránky u 

učebny přírodopisu. (Tato soutěţ je určena druhému 

stupni a sladkou odměnu vyhraje ten, kdo bude mít 

nejvíce správných odhadů.)    Juju :3 
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 Básničky od šesťáků 
 

Ivo Puchnar 6. B 

 

Kdyţ mám radost velikou, 

projel bych se Afrikou. 

Kolem ţiraf v savaně, 

prošel bych se po laně. 

 

Slona s dlouhým chobotem, 

spletl bych si s robotem. 

Velice tam svítí slunce, 

všichni se zchladí jen ve svitu měsíce. 

 

Kamila Šmídová 6. B 

 

Do Jemnice přijel cirkus. 

Lístek pouze stovka za kus. 

Všichni uţ jsme zvědaví, 

kam ho vlastně postaví? 

 

Stojí v parku jako loni, 

akorát tu chybí sloni. 

Akrobati, klauni, opice – 

líbili se nám však velice. 

 

Přepsala redaktorka Gabuš <3 
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