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Něco málo na ÚVOD… 

 Milí čtenáři zbrusu nového školního časopisu 

Jemňáček, možná se nyní ptáte sami sebe, proč jsme ho 

začali psát. Odpověď je jasná. Pro Vás. 

 

Jemňáček: 

 Vás bude informovat o různých 

školních akcích a projektových 

dnech 

 Vám vždy oznámí úspěchy našich 

atletů, basketbalistů a volejbalistů 

 Vás zaručeně zabaví, můžete se totiž 

těšit na školní vtipy, ankety, 

rozhovory s žáky a učiteli, 

horoskopy, křížovky, omalovánky a 

čtenářské příběhy 

 Vám vysvětlí různé zajímavosti ze 

světa zvířat, vesmíru, módy, knih a 

filmů 

 Vás provede kalendářem školních 

projektových dnů, různých svátků, 

prázdnin a dnů volna 

  

 Rozhodně se tedy máte na co těšit! Teď už Vám jen 

popřeji za celou redakci spoustu krásných zážitků při čtení 

našeho časopisu a zároveň Vás jménem celé redakce 

vybízím, abyste nám psali a vhazovali do schránky (najdete 
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ji v I. poschodí u sborovny) své připomínky, žádosti, 

povídky anebo třeba jen Vaše oblíbené vtipy, o které byste 

se chtěli podělit s ostatními.  

 

 Přeji příjemně barevný podzim a žákovskou plnou 

krásných známek. 

       Vaše redaktorka   

                                       Romča :D 
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Anketa 

 

 Právě vyšlo první číslo školního časopisu Jemňáček. 

Líbí se Vám jeho název? Nebo naopak nelíbí? Máte jiné 

návrhy, jak by se mohl náš časopis jmenovat? 

 Připravili jsme pro Vás anketu na téma: 

  Název školního časopisu… 

 Své náměty vhazujte do schránky (I. poschodí u 

sborovny) nebo je řekněte svým třídním zástupcům ve 

školním parlamentu. 

 Těšíme se na Vaše nápady. 

 Uzávěrka končí: 1. 12. 2013 

 

        Juju :3 
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Naše škola se v tomto školním roce zapojila do 

projektu Čtení pomáhá. O co jde? Cílem projektu je čtením 

pomoci potřebným formou charity. Jednoduše přečtete 

libovolnou knížku ze seznamu na webu, odpovíte na čtyři 

otázky týkající se jejího děje, a pokud je zodpovíte správně, 

získáte 50 korun. Ty pak můžete poslat na charitu. My, 

žáci z Jemnice, jsme posílali všechny peníze na projekt 

„Aby se naučili co nejvíce“, který pomáhá dětem s 

kombinovaným postižením. Na ten se už podařilo sehnat 

dostatečnou částku a má na tom podíl i naše škola, za což 

děkujeme:) Na co budeme přispívat teď, se dozvíme později, 

tak nepřestávejte číst. A pokud jste vášniví čtenáři, můžete 

se na webu Čtení pomáhá přihlásit do soutěže Čteme s 

Albatrosem a vyhrát pár knížek. 

 Pomozte na webu www.ctenipomaha.cz Týna :) 
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Parlament 

Na naší škole i nadále pokračuje ve své práci školní 

parlament. Jeho členové se pravidelně scházejí první 

středu v měsíci od 7:30 hodin. Zástupci II. stupně zasedají 

dle potřeby každý čtvrtek odpoledne od 14 do 15 hodin. 

Projednáváme, jaké akce by se daly ve škole organizovat, 

co by se dalo změnit, do jakých projektů bychom se mohli 

zapojit apod.  

Díky školnímu parlamentu se můžete do plánování a 

realizace např. projektových dnů, soutěží apod. zapojit i 

Vy!!! Pokud máte nějaké návrhy a náměty, určitě nám je 

řekněte!!! Nejlépe prostřednictvím Vašich třídních 

zástupců v parlamentu.  

 

Více informací se dozvíte na nástěnce v I. patře. 

 

Vaše redaktorka Naty :* 

Rozhlasová relace 

Každé pondělí, každou středu a pátek si pro nás 

parlamentáři připravují ranní nabuzení. Od 7:45 do 7:55 

se z rozhlasu linou novinky (např. co bude dnes k obědu) a 

pěkné písničky.  

Děkujeme jim za příjemné naladění do školních lavic.   

  Juju :3 
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Atletika – Belgie  
Ve dnech 5. – 8. září se 14 závodníků z Jemnice 

zúčastnilo atletické soutěže v belgickém Mouscronu. 

Velkým zážitkem bylo společné ubytování v tělocvičně pro 

všech asi 300 závodníků. Získali jsme 9 medailí a další 

cenná umístění a doslova jsme vytáhli společný tým 

Třebíčska na skvělé 4. místo.  Poznali jsme nové přátele, 

vyměnili jsme si drobné dárky – děkujeme tímto za pomoc 

Městu Jemnice.  

Medaile:  

ONDŘEJ KADLEC  2. místo – dálka  

                                2. místo – 80 m   

DAVID NOVÁK    2. místo – výška    

SOŇA KARÁSKOVÁ   2. místo – koule 2 kg 

IVETA MOCHAROVÁ   2. místo – koule 3 kg   

Štafeta 4x100 m: D. KINCL, T. KINCL, CHLUPÁČEK, 

NESTRAŠIL     2. místo 

DAVID NOVÁK   3. místo – koule 3 kg        

TOMÁŠ KINCL      3. místo – koule 4 kg   

LUCIE HORKÁ   3. místo – koule 2 kg   
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Další výkony:    

100 m:  DANIEL KINCL – 12,56 s, PATRICIE 

SLOSARČÍKOVÁ – 14,05 s, ANNA VACOVÁ – 14,68 s 

80 m: ZDEŇKA SEVELDOVÁ – 12,57 s 

800 m: MICHAL MRKVA – 2:32,40 min, DAVID LUKŠ – 

2:33,55 min, IVETA MOCHAROVÁ – 2:44,71 min, ANNA 

VACOVÁ – 2:58,33 min, MARTINA KŠÍROVÁ – 3:05,28 min 

Dálka: MARTINA KŠÍROVÁ – 399 cm, TOMÁŠ KINCL – 520 

cm, DANIEL KINCL – 491 cm 

Koule 4 kg: ROMAN BUČEK – 11,76 m 

Štafeta 4x100m : MOCHAROVÁ, SLOSARČÍKOVÁ, 

VACOVÁ,  KŠÍROVÁ – 58,24 s  

 

Sokol Open 2013 
Dne 21. září 2013 se v Moravských Budějovicích 

konal basketbalový turnaj starších žákyň a žen. Pro 

jemnické košíkářky tento turnaj skončil velice dobře. Pro 

Jemnici získaly 1. místo ve skupině starší žákyně. 

Doufám, že děvčata budou i nadále úspěšně pokračovat. 

Vaše redaktorka Naty :* 
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Přespolní běh 

  

 V letošním školním roce soutěžíme na druhém 

stupni o nejsportovnější třídu naší školy. První kolo se 

uskutečnilo v úterý 24. září. Každý, kdo měl zájem, se 

zúčastnil přespolního běhu. 
 Holky běžely 600 m, kluci 1 km… Počasí nám přálo 

a trať byla i přes nepříznivé počasí předchozích dnů dobrá. 

Účast sice nebyla velká, ale byla to sranda.  

 

        Juju :3 
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Florbal 

  
 V rámci soutěže o nejsportovnější třídu probíhá 

mezitřídní turnaj ve florbalu.  
 V dnešním čísle Vám přinášíme aktuální výsledky 

prvního kola: 
 
Chlapci (6. - 7. ročník):  

 

7. A : 6. A 23 : 2 

7. A : 6. B 11 : 2  

7. A : 7. B 7 : 4 

7. B : 6. A 7 : 3 

7. B : 6. B 7 : 3 

6. B : 6. A 12 : 1 

 
Dívky (6. - 7. ročník): 
 

7. B : 6. A 6 : 2 

7. B : 6. B 15 : 0 

7. B : 7. A 10 : 2 

7. A : 6. A 3 : 1 

7. A : 6. B 5 : 1 

6. A : 6. B 4 : 0 

 

Chlapci (8. - 9. ročník): 
 

8. B : 9. A 12 : 2 

8. B : 9. B 9 : 6 

8. B : 9. C 5 : 4 

9. B : 8. A 13 : 3 

8. A : 9. C 7 : 7 
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 Utkání dívek a chlapců z 8. a 9. ročníků byla 
dohrávána po uzávěrce. Výsledky zápasů se dozvíte 

v příštím čísle. 
                                            Vaše redaktorka Naty :* 
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Školní 

ROZHOVORY 
 Tentokrát jsem pro náš školní rozhovor odchytila 

dva atlety, a to Ondřeje Kadlece a Soňu Karáskovou. Soni 

se do rozhovoru moc nechtělo, ale nakonec s velkou 

ochotou odpovídala. Ondrovi to nedělalo žádný problém, 

ještě se sám nabídl, abychom ho do časopisu vyfotili (což 

jsme nakonec neudělali, protože by to bylo vůči Soni, která 

se fotit nechtěla, nespravedlivé) a oskenovali jeho diplom. 

 Nyní už přejdeme na samotné otázky. Jen ještě 

podotýkám, že jsem s každým mluvila osobně ve dvou, 

takže své názory vlastně neslyšeli: 

1. Jak dlouho se už věnuješ atletice? 

Soňa: Od šesté třídy, takže vlastně 2 roky. 

Ondra: Myslím, že 2 a půl roku? 

2. Jaký byl tvůj nejlepší výsledek? 

S: Asi to, že jsem vyhrála stříbrnou medaili na 

závodech v Belgii. 

O: Umístil jsem se dvanáctý na mistrovství republiky 

v pětiboji. 
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3. Čeho bys chtěl/a dosáhnout? 

S: Nejvíc zlaté medaile za kladivo. 

O: Chtěl bych medaili na olympiádě. 

4. Slyšela jsem, že jsi ve vrhání byla 

mnohokrát lepší než kluci. Co myslíš, jak to 

berou? 

S: Podle mě jim to vůbec nevadí! (smích) 

5. Slyšela jsem, že ses doteď zúčastnil něco 

přes 40 závodů. To je hodně. Jsi na to hrdý? 

O: Nó, já jsem na sebe hrdý pořád. 

5. Který sport tě baví nejvíc a který nejmíň? 

S: Nejvíc mě baví fotbal, volejbal a basketbal a nejmíň 

mě baví…hmm. Tak to fakt nevím. 

O: Nejvíc mě baví asi florbal a nejhorší na světě je 

volejbal. 

6. Potkal tě při sportu nějaký ošklivý úraz? 

S: Zatím ještě ne, ale jsem za to ráda. 

O: Jasně že potkal, zlomil jsem si nehet. 
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7. Máš nějaký fígl na dobré výkony? 

S: Mám, ale ten si nechám pro sebe. 

O: Jó, poslouchej Dablu (myšleno Davida Nováka) a 

pak už to půjde samo. 

 Nakonec bych chtěla oběma tázaným za odpovědi 

poděkovat a říct Vám všem, že pro Vás dál budu shánět 

zajímavosti v podobě školních rozhovorů. Rozhodně se tedy 

na příští rozhovory těšte, protože těmi tázanými můžete 

být klidně zrovna Vy! 

 

      Redaktorka Romča :D 
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Kalendář akcí 
Listopad Prosinec Leden 
Dokončení 
florbalového 

turnaje (2. a 3. tř. 
vybíjená) 

Mezitřídní soutěž 
v tanečních 

skladbách 

Lyžařský kurz 

Vývoj  
české rokové 
hudby ve 20. 

století 

Vánoční 
projektové dny 

Divadlo Znojmo 

Exkurze do 

Národního 
divadla (8. tř.) 

Vánoční bruslení Olympiáda 

matematika 

Sběr, konzultační 
den… (schůzka 
rodičů se zástupci 

středních škol 9. 
tř.) 

Vánoční skok 
vysoký 

Košíková, 
přehazovaná, 
volejbal 

Úřad práce 9. tř. 
 

 4. a 5. tř. vybíjená 

 

      Juju :3 a Týna :) 
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Luštění 
 

 1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          
  

 
1. Nelétavý pták, pták běžec 
2. Dva a více atomů se stejným protonovým číslem 
3. Hlavní město Egypta 
4. Německy „čas“ 
5. Anglicky „slovo“ 
6. Hlavní město Turecka 

7. Jméno matky Karla IV. 
8. Orgán čichu 
9. Vyjmenované slovo po Z 

 
 
V tajence je ukryta část školního roku. 
        Týna :)  
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Osmisměrka 

Z A J Í M A V O S T 

I N F O R M A C E H 

Š K O Č L Á N K Y O 

F O T K Y O L K N R 

I Y V R A B Z Í Č O 

L J E M Ň Á Č E K S 

M V Á M R L T Y R K 

Y A S B O K E H E O 

S L O V A A N I S P 

L U Š T Ě N Í N B Y 

P I N O V I N K Y S 

 

 

BARVY   INFORMACE  OBÁLKA 

ČLÁNKY  JEMŇÁČEK OBRÁZKY 

ČTENÍ   KNIHY   SLOVA 

FILMY   KRESBY VÁM 

FOTKY   LUŠTĚNÍ  ZAJÍMAVOST 

HOROSKOPY  NOVINKY 

 

NÁVOD K LUŠTĚNÍ: 

VYHLEDEJ V TABULCE DANÁ SLOVA, PŘEŠKRTNI JE. ZBYLÁ PÍSMENA 

ZAKROUŽKUJ A VYJDE TI TAJENKA. 

 

      Týna :) 
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Beran (21. 3. – 20. 4.):  

Kámoši: Pozor! Budeš mít problémy s kámošem, hlavně 

zůstaň v klidu.:)  

Škola: Seber odvahu a nech se vyzkoušet sám od sebe!:)  

 

Býk (21. 4. – 21. 5.):  

Kámoši: Nejlepší kámoš/ka ti pomůže s tvým problémem:)  

Škola: Pořádně se soustřeď v hodině, hrozí ti zkoušení!:) 

 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.): 

Kámoši: Trochu to přeháníš, když si nic nenecháš líbit.:)  

Škola: Hrozí ti neplánovaný test, raději se pořádně nauč.:) 

 

Rak (22. 6. – 22. 7.):  

Kámoši: Se svým velkým tajemstvím se teď raději nikomu 

nesvěřuj!:)  

Škola: Když budeš v klidu, tak se ti ve škole bude dařit.:)  

 

Lev (23. 7. – 22. 8.): 

Kámoši: Máš šílený kamoše, teď je moc neber za slovo.:) 

Škola: Průšvih na obzoru, věnuj učení více času.:) 

 

Panna (23. 8. – 22. 9.): 

Kámoši: Nauč se jim odpouštět.:)  
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Škola: Věnuj pozornost svému nenáviděnému předmětu!:) 

 

Váhy (23. 9. – 23. 10.): 

Kámoši: Někdy je lepší poslechnout svého nejlepšího 

kamaráda.:)  

Škola: Ve škole ti hrozí mnoho úkolů.:) 

  

Štír (24. 10. – 22. 11.): 

Kámoši: V partě budeš nepostradatelný/á.:) 

Škola: Bude se ti zdát, že si na tebe učitelka zasedla, ale 

pravda je opak.:) 

 

Střelec (23. 11. – 21. 12.):  

Kámoši: Dej pozor, abys neztratil/a svého nejlepšího 

kamaráda!:)  

Škola: Dávej ve škole pozor i přesto, že v nejbližší době 

nebudeš zkoušený.:) 

 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.): 

Kámoši: Drž se kámošů, kteří to s tebou myslí dobře!:) 

Škola: Ve škole tě potká to, co bys nikdy nečekal/a.:) 

 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.): 

Kámoši: V tvojí partě bude vše OK.:)  

Škola: Nemusíš se ani učit, vše se ti podaří.:)  

 

Ryby (21. 2. – 20. 3.): 

Kámoši: V partě budeš mít hlavní slovo.:)  

Škola: Zkoušení ti nehrozí, ale radši se vše nauč.:) 

Vytvořila redaktorka Gabuš <3 
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Listárna 

o Jak probíhá (ne)jen můj školní den 

 Prší. Slyším tiché bouchání na střešní okno v mém 

pokoji. Neochotně se převalím na druhý bok a podívám se 
na budík. Vidím, že je minuta před půl sedmou ráno. 

Zaklapnu paličku, aby nezačal zvonit, a pomalu se 
posadím. Poté se vrávoravě postavím z postele, protáhnu 
se a zívnu na celé kolo. V duchu si říkám: „Proč se 

v takovém sychravém počasí musí vstávat? A co hůř. 
Chodit do školy.“ Je ještě tma a já bych tak ráda spala, ale 
nemůžu! Stejně tak jako všichni ostatní. 

 Začnu se převlékat do školního oblečení, nasnídám 
se, učešu a vyčistím si zuby. Pak už jen rychle utíkám na 

autobus. Vtom uvidím shlukující se frontu u zastávky! 
„Propána, snad už nenastupují? Vždyť to nestihnu! Ujedou 
mi!!!“ pomyslím si a zvýším rychlost. „Džžž…!“ To už jistě 

slyším odjezd autobusu! Konečně doběhnu k zastávce, a co 
nevidím? Projíždějící obyčejné auto a asi pět rozesmátých 

obličejů! „To jsme tě zase doběhli!“ vysmívají se mi. Ovšem 
mně to moc vtipné nepřijde. 
 Pak už konečně přijíždí opravdový autobus. Celá 

rudá a zmoklá si sedám na prázdné sedadlo. Je mi jedno 
kde sedím, jen si ještě trochu odpočinout a pročíst látku, 
na kterou dnes píšeme písemku. Když autobus zastaví, 

všichni z něj rychle vystupují, i já. Rychlejším krokem 
přicházím ke škole a čekám, až se u dveří uvolní místo. 

Křičet: Pozor, matka s dítětem! se mi vážně nechce.   
 Při vstupu do školní budovy mě přivítá pořádný 
zmatek. Ti jdou tam, ti jdou sem, ti říkají tohle a ti zas 

támhle to. Obrátím oči v sloup a klestím si cestu davem 
lidí ke své skříňce. „Konečně!“ oddychnu si, když stojím na 
místě a radostně ze sebe shazuji těžkou tašku s učením.  

-20- 



 Přezuji se a přivítám se s kamarádkami. Potom se 
jdu na záchod trochu upravit. To myslím, že nejsem 

jediná. Nakonec přejdu do své třídy. Připravím se na 
hodinu a povídám si se spolužačkami, vzájemně se 

zkoušíme z různých předmětů, smějeme se, stěžujeme si a 
spoustu dalších věcí.  
 Když zazvoní zvonek, všichni (nebo spíš skoro 

všichni) se uklidní, zasednou do lavic a očekávají příchod 
učitele. Poté se všichni (opět podotýkám skoro všichni) 
postaví a popřípadě se omluví, pokud něco nemají. V tu 

chvíli začne vyučování. Někdy nudné, někdy zábavné, 
někdy stresující a někdy dokonce i přímo legrační. V půli 

hodiny, někdy dokonce i dřív, se mezi lavicemi zjišťuje, za 
kolik minut zvoní, což vyučující v oblibě moc nemají. A 
když už konečně zvoní na přestávku, asi patnáct procent 

učitelů nás nechá, ať si sbalíme věci, a nepřetahují, i když 
my si to někdy zasloužíme. 

 Přestávka je ve znamení hluku a smíchu, přitom 
svačíme, učíme se, procházíme se po chodbě a míříme na 
záchod. Neznám nikoho, kdo by přestávky neměl rád. 

 Oběd začíná každé třídě v trochu jinou dobu, záleží 
na tom, kolik máme hodin a kdy končíme. Někdy čekáme 
delší frontu, jindy kratší a někdy vůbec žádnou. Někdo na 

oběd ani vůbec nechodí, a to má někdy velkou smůlu! Ale 
také někdy velké štěstí. Víte, jak to myslím. 

 Poté začínají různé kroužky a odpoledka. Nebo se jde 
domů nebo opět na autobusové nádraží a teprve potom 
domů. Ale to už je jiný příběh… 

 
 I vy nám můžete nadále posílat své povídky, příběhy 
a vyprávění, ať už na naše Gmaily nebo do schránky.  
 Budeme se těšit! 
 
  redaktorka Romča společně s celou redakcí :D    
 

 
-21- 



Knížky a filmy podzimu 

 

 Máte rádi řeckou mytologii? Baví vás akční knížky, 
kde hlavní hrdina srší vtipné hlášky? A ještě když je ve 

vašem věku? Pak máte rádi Percyho Jacksona! 
 Percy Jackson (autorem je Rick Riordan) je 
pětidílná série o obyčejném puberťákovi z New Yorku. Je 

obyčejný až na jednu maličkost – jeho táta je řecký bůh z 
Olympu. A to ne ledajaký bůh, ale vládce moří Poseidón. A 

asi si umíte představit, že život poloboha, kdy vám po krku 
jdou nestvůry z podsvětí, nemůže být nuda!  
 Věřte mi, že tahle knížka se čte úplně sama (obrazně 

řečeno) a ani na chvíli vás nepřestane nudit. K tomu se 
přiučíte něco o kultuře starého Řecka a životě v Americe. 

 Tak proč nečíst? 
 První díl Zloděj blesku a i další čtyři jsou k 
zapůjčení v naší knihovně, takže za zkoušku nic nedáte. 

 

 Jestli se chcete ve volném čase podívat na nějaký 

fajn film, co vás na chvíli zabaví (nebudete se u něj nudit), 
můžete si pustit snímek Muži v černém. Je to hodně 

známá sci-fi komedie z roku 1997. 
 Hlavními aktéry jsou agent J (Will Smith) a agent K 
(Tommy Lee Jones). Ti jsou zaměstnanci organizace MiB 

(Men in Black), která hlídá mimozemšťany. Ano, hlídá 
mimozemšťany. Ti totiž skrytě žijí mezi námi, a aby 
nedělali potíže, jsou tu Muži v černém. Ani ti však možná 

nestačí na pilota záhadného UFA, které přistálo nedaleko 
New Yorku…. 

 Režisérem tohoto filmu je Barry Sonnenfeld. A přece 
jen, film s Oscarem nemůže být špatný!  
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 A co se v nejbližší době chystá do kin? Z toho, co by 
naši věkovou skupinu mohlo zajímat, to je: 

 
Thor: Temný svět – premiéra 7. 11. 

Hunger Games- Vražedná pomsta – premiéra 21. 11. 

Hobit: Šmakova dračí poušť – premiéra 12. 12. 

       Kája :-P 
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Zajímavosti, vesmír a 

móda 

 Právě jste nalistovali stránku, kde se dozvíte spoustu 

informací. Nejen že budete o něco chytřejší, ale rozhodně 

naberete i inspiraci a můžete se tu i zasnít a zasmát! 

 Zajímavosti: 

 Věděli jste, že pštros má větší oko než mozek? 

 Také jste možná nevěděli, že výrobci cigaret používají 

při její výrobě močovinu. A to kvůli intenzivnější 

chuti! 

 Víte, že je dokázáno, že bobři umí na 45 minut 

zadržet dech? 

 To, že Coca Cola obsahuje malinkaté množství 

alkoholu, ačkoli je to nealkoholický nápoj, jste určitě 

nevěděli!  

 

 Vesmír: 

 Víte, že všechny planety naší galaxie se otáčí proti 

směru hodinových ručiček? Jediná Venuše se otáčí 

na druhou stranu! 

 Možná nevíte, že planeta Uran má 27 měsíců! 
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 Věděli jste, že nejteplejší planetou Mléčné dráhy je 

Venuše? Její povrchová teplota je asi 462 stupňů! 

 

Móda:  

 Pokud nevíte, co je letošní podzim moderní, jste tu 

správně! Je tu pár drobností, s čím letošní listopad určitě 

nezklamete! 

 Kožešiny! Tento trend se odhaduje na 

nejdiskutovanější ze všech. 

 Skotské kilty, kostkované vzory, kabáty, šaty i 

sukně! 

 Barevné tuniky a džíny! Jak jednoduché, ale 

skvostné. 

 A co kluci? Roláky, košile a bundy do pasu, s tímhle 

jistě „zaválíte“! 

 

Tak to je pro tentokrát vše. Doufám, že jste se při 

čtením nenudili!  

     Vaše redaktorka Romča :D 
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