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  Něco málo na ÚVOD… 

 Milí čtenáři našeho školního časopisu, 

 konečně jste se dočkali! Do ruky se Vám právě 
dostalo první číslo Jemňáčku s podzimní tématikou. 
 V letošním školním roce jsme ho oblékli do 
nového kabátu a děkujeme Všem, kteří nám pomohli 

vybrat novou obálku.  
 Nová je také redakční rada, která se Vám 

v úvodu představuje. 
 A co v Jemňáčku najdete? Informace ze školního 
života, ohlédnutí za Halloweenem, rozhovory, které 
máte tak rádi, chybět nebudou ani horoskopy, móda, 
soutěž (tentokrát soutěžili učitelé), perličky z našich 
školních lavic a spoustu dalších článků, které Vás 

snad pobaví a zaujmou.  

 S prací redaktorů se teprve seznamujeme a 
zjišťujeme, jak je náročná. Občas se nějaká chybička 
určitě najde, a tak bychom Vás chtěli poprosit, abyste 
k nám byli tolerantní . Budeme moc rádi, když se 
k nám připojíte, příspěvky můžete vhazovat do 

schránky vedle učebny přírodopisu, nebo se alespoň 
budete účastnit našich soutěží. 
  A teď už hurá do čtení!  
 Přejeme příjemnou zábavu.     

 
     Vaše redakce
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Jmenuji se Nikol Fuchsová.  

 

 Je mi 12 let. 

 Chodím do 7. B. 

 

Jaká jsem?  

  

 Ukecaná 

 Hodná 

 Bláznivá 

 Přátelská 

 

Moje hobby jsou:    A tohle jsem já!     
 

 Hraní volejbalu 

 Trošičku porušování pravidel 

 Hraní na klavír a na kytaru 

 A hlavně miluji jízdu na koních 

 

A také jsem PROTI TÝRÁNÍ ZVÍŘAT!!!   

       

        Nikča  
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Ahoj! 

 Jmenuji se Elena Průšová. 

 Je mi 11 let. 

 Chodím do 6. A. 

 

Mám mnoho zájmů: 

 hra na klavír, zpěv 

 sport – plavu, hraji volejbal a basketbal 

 čtení knih, malování, vymýšlení příběhů 

 vycházky do přírody 

 starání se o miminko 

 

Jaká jsem? 

 Přátelská 

 Nepředvídatelná 

 Upřímná 

 Pečlivá 

 Vděčná 

 Úspěšná 

 Štědrá 

 
 Doufám, že se Vám moje články budou líbit a 
někdy Vás i pobaví.     
           Elča  
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Ahoj! 

 

 Jmenuji se Jakub 

Kincl. 

 Chodím do 7. B. 

 Jsem kamarádský,  

samostatný a 

nebojácný.   

 Mým koníčkem je 

vyrábění různých 

věcí. 

 Ve škole mě baví 

matematika,  

přírodopis, čeština. 

 Volný čas trávím s kamarády. 

 Nejraději poslouchám písničky a koukám se na 

filmy. 

 Také rád poznávám nové věci a nová místa. 

 

      Kuba  
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Ahoj! 

 

Jmenuji se  

Lucie Svobodová,  

chodím do 7. B a  

je mi 13 let.  

 

 ráda hraji volejbal 

 miluji hudbu, hraji na flétnu a kytaru 

 chodím do přírody, mám ráda velkoměsta a 

cestování 

 ráda nakupuji 

 jsem optimistka, nervák, cílevědomá, veselá, 

spolehlivá, upřímná a kamarádská 

 miluji kytičkový styl 

 o víkendu nejraději jezdím na chatu 

 chtěla bych být učitelkou angličtiny, právničkou 

 moje nejoblíbenější květina je modrá růže, zvíře 

bílý tygr a barva žlutá 

 miluji čokoládu 

 ve škole mě nejvíce baví angličtina, čeština, 

matematika, hudebka a přestávky 

        Luci:* 



7 
 

 
  

Ahoj, 

 já jsem Nela Satrapová a společně s ostatními 

jsme založili novou redakční radu časopisu Jemňáček 

Ale to už asi víte.  

 Je mi 13 let a chodím do 7. B. Budu se 

podepisovat Nely. 

Tak už tedy něco o mně:  

 Mám ráda zvířata. 

 Jsem upovídaný 

člověk.  

 Jsem kamarádská.  

 Nemám ráda  

moc zbytečností. 

 Nemám ráda  

špatné známky 

(ale to asi všichni). 

 Mám ráda volejbal, 

protože ho hraji.  

 

A to je asi vše.   

Nely  
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 Jmenuji se Bára Marková.  

 V Jemňáčku pracuji již druhým rokem a stále 

mě to tu baví. 

 Myslím si, že byste toho o mně chtěli vědět 

trochu více, tak tady to 

máte. 

Pár faktů o mně:  

 Je mi 13 let                                                                    

 Jsem hodná 

 Kamarádská 

 Milá 

 Miluji focení 

 Ráda hraji basket  

 Miluji nakupování a 

módu                

 Ráda poslouchám písničky 

 Ráda pomáhám druhým 

 

A tohle je ode mě prozatím vše. Doufám, že se 

Vám budou moje příspěvky líbit tak jako minulý rok.              

 

      Barča  



9 
 

 
Ahoj! 

 

Jsem nová redaktorka 

časopisu Jemňáček.  

Jmenuji se 

Bára Švambergová, je mi 

12 a půl a chodím do 7. B. 

 

Jaká jsem? 

 přátelská 

 ukecaná (někdy až moc) 

 hodná (aspoň to o mně 

říkají) 

 od narození učenlivá a zároveň nešika 

 mám ráda dobré jídlo 

 miluju snowboarding a lyžování 

 nemám ráda falešné lidi 

 jsem proti týrání zvířat 

 hraji volejbal 

 pořád nosím vlasy na stranu 

 

 Tak tohle jsem já… 

 Doufám, že se Vám budou moje články líbit. 

       Barů  
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Adaptační kurz 6. tříd 

 Dne 7. 9. - 9. 9. 2015 se ve škole konal 

adaptační kurz 6. tříd. 

 Bylo to proto, abychom se my, šesťáci, spolu 

spřátelili a vytvořili kolektiv. 

 Starali se o nás a dohlíželi na nás pan ředitel 

Hirt, paní učitelka Kovárníková a paní 

učitelka Kadlecová. 

 Sešli jsme se v 8:00 ve škole a hned se začalo. 

 6. A se shromáždila před školou a vypravila se 

na dopravní hřiště, kde hrála různé hry. Žáci 

skládali mapy, hráli kimball a podobně. 

 Mezitím se 6. B. v učebně počítačové techniky 

učila dopravní předpisy a přibližně za 2 hodiny 

se třídy vyměnily. 

 Posléze už nastal čas na oběd, někteří s nás 

měli pěkný hlad.  

 Po obědě odešla 6. B domů a druhá třída hrála 

hry až do 15:00, kdy žáky čekala dobrodružná 

výprava na kolech do Budkova. Tam si mohli 

něco koupit v restauraci Maják. 

 Poté jsme jeli domů. Cesta, která vedla hlavně 

lesem, nás dovedla zpátky do Jemnice.  
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 Po namáhavé výpravě bylo připraveno 

přenocování ve velké tělocvičně.  

 Ráno se opět sešly obě třídy a zamířily do 

parku. Hrály zde hry s lanem nebo kimball. 

 Po obědě 6. A. odešla domů a 6. B. čekala 

stejná cesta na kolech jako 6. A předešlý den.  

 A zase se spalo ve škole.  

 Dá se říct, že třetí den byl hodně podobný 

druhému, jenom se v parku hrály jiné hry.  

 Po obědě se šesťáci rozešli domů, sice unavení, 

ale plní nezapomenutelných zážitků. 

       

       Elča    
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 Dne 6. listopadu se žáci sedmých ročníků vydali 

na exkurzi do Třebíče. Navštívili jsme baziliku sv. 

Prokopa a židovskou část města.  

 Bazilika sv. Prokopa je zvláštní tím, že byla 

postavena v románském a zároveň i gotickém slohu. 

K její stavbě sloužila místní žula. Patří mezi památky 

UNESCO.  

 
 

 V interiéru stavby najdeme mnoho zajímavostí. 

Například oblouk, na kterém jsou jakoby umístěny 

další oblouky, a přitom žádný oblouk nezačíná od 

země. Je to všechno stavěno dá se říct ve vzduchu. 

Bazilika dodnes slouží ke mším. 

 Dále jsme navštívili židovskou část města – 

židovské ghetto, také prohlášené památkou UNESCO. 

Tuto část jsme prošli a navštívili dvě synagogy, jednu 

židovskou domácnost a židovský hřbitov.  

 Tady jsme se dozvěděli třeba to, že Pepsi Cola je 

košér.  
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 Nakonec jsme navštívili židovský obchůdek 

z minulosti a snad každý si vzal recept na Hamanovy 

uši – něco jako naše linecké. Tak jsme zvědaví, kdo 

první přinese ochutnat. 

 Snad každý také ochutnal židovský chléb – 

maces. Byl dobrý, ale pro někoho to byl prostě jen 

„suchar“. S Nutelou by byl prý lepší.  

 Na tuto exkurzi jsme nemuseli jezdit daleko, 

Třebíč je od Jemnice kousek cesty, ale při běžné 

návštěvě s rodinou bychom se na tato místa nevydali, 

takže pro nás byla exkurze zajímavá. 

 

Peníze, kterými Židé platili + Hamanovy uši 

 

 
         

      Barů & Luci:* 
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 V sobotu 24. října 2015 se 40 žáků ZŠ v Jemnici 

společně se svými učiteli vydalo zažít anglická 

dobrodružství.   

 Ráno před desátou jsme se sešli na 

autobusovém nádraží a vyrazili na dlouhou, 

předlouhou cestu… Dvacet hodin opravdu stálo za to.  

Ještě v Česku se k nám připojil průvodce Pavel 

náčelník (jak jsme ho měli oslovovat).  

 Trajekt nás dovezl na britské ostrovy a naší 

první zastávkou byl Londýn a Tower. K večeru jsme se 

dostali do Stratfordu, kde jsme byli ubytováni 

v hostitelských rodinách. Každý byl zvědavý, kdopak 

si nás vyzvedne.  

 Další dny nás vždy dopoledne čekala výuka v 

anglické škole, a to od 9 do 12. Pak už jsme se těšili 

na odpolední výlety.  

 První den jsme se podívali do Worchesteru, 

Great Malvernu a Malvern Hillsu. 

 Worcester je město s klidnou atmosférou a 

s prvním Primarkem, který jsme v Anglii navštívili. 

Primark… To bylo místo, kam zavítá snad každý… Už 

od prvního výletu se staly papírové tašky z Primarku 

trendem, stejně jako Primark sám a věci z něj. 
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 V Great Malvernu nás okouzlila katedrála a 

nezapomenutelným zážitkem byl výstup na kopec, 

z něhož byl krásný výhled do okolí.  

 Druhý den jsme navštívili motýlí farmu a 

Shakespearův rodný dům.  

 Následující den (poslední školní) jsme vyrazili do 

Blenheim Palace, Woodstocku, také jsme se projeli 

vláčkem a ztratili se v bludišti…  

 Další den jsme si udělali výlet do Bourtonu On 

The Water a tam se podívali na model této vesničky. 

Pak na nás čekal Oxford se svými muzei, univerzitou 

a byli jsme i na místě, kde se natáčel Harry Potter. 

 Poslední den jsme opět navštívili City of dreams 

London. Zde jsme přejeli lanovkou Temži, poté se 

většina z nás vydala na London Eye. Další zastávkou 

byl Arsenal nebo muzeum. Také stojí za zmínku, že 

jsme jeli metrem. To bylo dobrodrůžo… Ale nakonec 

jsme se všichni sešli a mohli se vydat na cestu domů. 

 Zpáteční cesta nám také uběhla celkem rychle a 

do Jemnice jsme přijeli s rekordem – 3 900 ujetých 

kilometrů!  

 Zájezd byl super a moc se nám všem líbil… Hned 

bych jela znovu. 

      

      Luci:* 
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 Deváťáci se letos opět vydali v rámci dějepisných 

exkurzí na místa spjatá s dějinami druhé světové 

války – do Terezína a do Lidic. 

 Pojďte se podívat, co všechno viděli. 

Muzeum a památník v Lidicích 
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Památník Terezín 
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Okénko ZUŠ v Jemnici 

Mezinárodní soutěž Amadeus 

 Dne 22. - 24. 10. 2015 se v Brně konala 
mezinárodní soutěž Amadeus. Tentokrát se jí 
zúčastnila i žákyně ZUŠ v Jemnici Elena Průšová 

pod vedením Hany Ukašíkové. 
 Program: Muzio Clementi – Allegro co Energia, 

Johan Nepomuk Hummel – To Alexis, Wolfgang 

Amadeus Mozart – 1. věta z Vídeňské sonatiny č. 6, 
Wolfgang Amadeus Mozart – 4. věta z Vídeňské 
sonatiny č. 6. 

 Soutěž probíhala v prostorách JAMU, účastní se jí 
děti do 11 let, které si měří síly v 6 kategoriích.  

 Elena se v 5. kategorii (pro vysokou konkurenci 
porotou nazvanou „kategorie smrti“), kde soutěžilo 
celkem 14 klavíristů z celé Evropy, umístila ve 

středu pole. 

 Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
 

Koncert Edity Adlerové 

 16. října 2015 se v 19:00 konal v kinosále v Jemnici 
moderovaný koncert české mezzosopranistky Edity 
Adlerové. Na akordeon ji doprovázel Petr Vacek. 
Edita Adlerová do Jemnice přijela zpívat už potřetí. 

Tentokrát si připravila téma – George Gershwin – 

Muž, který neodešel.      

        Elča  
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 Turnaj v ping-pongu se uskutečnil v pátek      

23. 10. 2015 na Základní škole v Hrotovicích.  

 Naši školu reprezentovali Tadeáš Marek (6. A), 

Mirek Kakur (6. A), Tomáš Süssenbek (6. B), Iveta 

Peřová (6. A), Aneta Krajčová (6. A) a Šimon Tesař    

(7. A).  

 Mladší žákyně se umístily na 4. místě a mladší 

žáci na místě 6. 

      Aneta Krajčová  
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Rozhovory 

Otázky: 

1. Co děláš, když venku prší? 
2. Co jsi dělal(a) o podzimních prázdninách? 
3. Slavíš Halloween? Pokud ano, vyřezáváš dýně? 
4. Co se ti nejvíce líbí na podzimu? 
5. Co by sis rád(a) přečetl(a) v novém díle časopisu 

Jemnáček? 

 

1.  Violka Nováková 
 Chodím ven, mám ráda déšť. Poslouchám 

písničky a koukám se na déšť z okna, někdy si 
ho fotím. 

 Chodila jsem po Anglii. 

 Ano, slavím. Vyřezávání dýně mě nebaví, to dělá 
mamka. Raději si maluji halloweenské make-
upy. 

 Barevnost přírody a listů. 

 Ráda bych si přečetla horoskopy, trendy a vtipy. 
 

2.  Lucka Horká 
 Chodím do klubovny, kterou v Dešné máme. 
 Sportovala jsem a byla s kamarády. 
 Ne, neslavím. 
 Barevnou přírodu. 
 Podrobnější horoskopy. 

 

3.  Barča Seidlová 
 Jsem s kamarádama. 
 Byla jsem v Anglii. 
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 Neslavím, máme Dušičky. Halloween sem 
nepatří! 

 Nemám ráda podzim. 
 Článek o Anglii. 

 
4. Pavel Karásek 

 Dívám se na pohádky. Nejraději mám Krtečka. 
 Všechno možný. 
 Já ho slavím po celý rok. Kolemjdoucí paní 

učitelka Veselá reaguje: „Proto vypadáš jako 

zombie.“  
 Podzimní prázdniny. 
 Článek o sobě. 

 
5.  Michael Čapek 

 Dívám se na telku. 

 Byl jsem s kamarády na chatě. 
 Ne. 
 Že je všude listí. 

 Nevím. 
 
6.  Sára Pokovaiová 

 Jsem doma. 
 Byla jsem venku. 
 Ne. 
 Že je všude listí. 
 Jemňáček nečtu. 

 

 
7. Sára Šestáková 

 Koukám na filmy, učím se nebo poslouchám 
písničky. 
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 Byla jsem na táboře, slavila narozky. 
 Ne, ale občas jo. 

 Barevné listí, nošení kabátů a kozaček. 
 Sport, malování – výtvarku, soutěže. 

 
8. Martin Švanda 

 Jsem doma a koukám na filmy. 
 Byl jsem v Anglii. 
 Jo. Jo. 
 Podzimní prázdniny. 

 Vtipy. 
 
9. Marťa Králíková 

 To samý, když neprší. 
 Hlídala jsem děti a dívala se s nima na pohádku. 
 Ne. 

 Přírodu. 
 Podrobnější horoskopy. 

 

10. Simča Tříletá 
 Jsem doma a dělám si věci do školy nebo jsem 

na mobilu nebo pomáhám mamce. Když prší 

venku, tak se mi nejlíp usíná, protože mě 
uklidňují kapky padající na parapet. 

 Tak strávila jsem je doma v teploučku a chodila 
na procházky s pejskem a trénovala vrh koulí. 

 Halloween neslavím, ale ráda se nalíčím podle 
nějakého halloweenského videa. U nás v rodině 

místo Halloweenu máme Dušičky. Když jsem 
byla malá, tak jsem mamku překecala, aby se 
mnou vyřezala dýni a docela se nám to podařilo, 
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i když moje nevypadala jak Halloween, ale jako 
nějaká nestvůra. 

 Na podzimu mám nejradši podzimní barvy a 
oblečení, kabáty, polokozačky, šátek… a 

dokonce i zimu, je to takový hezký, když přijdu 
domu a zahřeju se u kamen. 

 Tak určitě mám nejradši horoskopy, módu, 
aktuality a další zajímavosti. 

 
 

      Nikča  a Luci:* 
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HALLOWEEN 

Jak se slaví Halloween v Česku? 

 

 V České republice nejde o tradiční svátek. 

 Zde se slaví zejména jiný svátek a ten se nazývá 

Dušičky. 

 Význam Dušiček je zcela jasný. V tento den si 

vzpomeneme na své drahé zesnulé a uctíváme 

jejich památku. 

 Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech 

svatých. Svátek Všech svatých se slaví ve dnech, 

kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek 

Samhain, a to v noci z 31. října na 1. listopadu. 

 

Jak se slaví Halloween v jiných zemích? 

 

 Halloween je anglosaský lidový svátek. 

 Slaví se 31. října, tedy den před křesťanským 

svátkem Všech svatých. 

 Děti a někteří dospělí se oblékají do 

strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu 

s koledou. 

 Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané 

dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, 

černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, 

sovy…, typickými barvami černá a oranžová.  

      Nikča  a Kuba  
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 Halloween je poněkud děsivý svátek, a proto by 

nebylo marné se trošku bát. Můžeme si třeba pustit 

nějaký ten horor nebo si pod peřinou jen 

s rozsvícenou lampičkou přečíst nějaký děsivý příběh. 

 Špatným filmem na navození té správné 

halloweenské atmosféry není Odebrat z přátel.  

 Jak už sám název napovídá, bude se jednat o 

příběh spojený s internetem. Na sociální síť se dostalo 

video jedné poměrně oblíbené středoškolačky, která je 

na videu opilá. To ji po celé síti znemožní. Začnou se 

objevovat nehezké komentáře a Laura, jak se dívka 

jmenuje, spáchá sebevraždu. I ta je natočená na 

videu. V době výročí její smrti se na skype připojí 

partička středoškoláků ze stejné školy, aby na 

videochatu probírala své běžné teenagerovské 

problémy. Objeví se zde i jakýsi Billy, kterého však 

nikdo na chat nepozval a ani nikdo neví, kdo Billy je… 

Od té doby, co se Billy připojil, začne pro ostatní 

horor… Billy se snaží zjistit, kdo tehdy pověsil na net 

video, které Lauru zostudilo. Nikdo se však 

nepřiznává, a tak Billy začne řešit situaci dost 

nehezkým způsobem… Je snad Billy Laura? A co se 

stane? Zjistěte to ve velmi zajímavě provedeném filmu, 
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který se celý odehrává jakoby na obrazovce 

Macbooku.  

 Další horor, který se hraje v kině, je Purpurový 

vrch. 

 Chcete mít hororový požitek ve formě knížky?  

 Máme pro vás dobrou zprávu. Právě teď vychází 

již třetí díl ze série Pax. Kniha je určena čtenářům od 

deseti let, ale nenudí se u ní údajně ani dospělí. Pax 

jsou příběhy, které se lehce čtou a okamžitě vás 

vtáhnou do děje.  

 Jestli se na Halloween ovšem nechcete bát nebo 

vás horory nebaví, stojí za zmínku, že v kině budou 

hrát novou bondovku Spectre. 

 Příznivci animáků si také přijdou na své, máme 

tady nový film V hlavě.  

 Pro ty, co se rádi smějí a mají rádi sitcomy, mám 

tip na TBBT – The Big Bang Theory. Kdo by neznal 

génia Sheldona Coopera? Tento sitcom už dosáhl 

deváté řady, a kdo se díval o prázdninách na Prima 

Cool, mohl vidět dabovanou osmou sérii. Také jsme 

rádi, že se „vrátila“ stará dobrá Penny a Amy. Asi jste 

si všimli, že v sedmé sérii byl hlas Penny a Amy 

pozměněn jinými dabérkami. To se divákům nelíbilo, a 

tak si prosadili holky zpátky. Ale upřímně nejlepší je 

stejně sledovat nedabovaný originál s titulky.  

 Také tu mám něco pro milovníky Harryho Pottera 

(k nim patřím i já). Jak jistě víte, druhou částí 

sedmičky už Harry skončil. Nebo ne? Harryho příběh 
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sice ano, ale jak jistě víte, vyšly i doplňkové knihy jako 

třeba Bajky Barda Beedleho, Famfrpál v průběhu 

věků anebo třeba Fantastická zvířata a kde je najít. 

Fantastická zvířata budou právě v roce 2016 v kinech! 

Fantastická zvířata už však nejsou od Rowlingové, ale 

od Scamandera. Režie se opět ujme David Yates. 

 

 Tak doufám, že si nějakou knížku nebo film, ať už 

s halloweenskovou tématikou nebo bez ní, přečtete 

nebo pustíte.  

        Luci:* 
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 Připravte svůj šatník na novou sezónu. Poradím 

Vám, bez čeho se rozhodně neobejdete. I ze svetru, 

šatů, sukní, punčoch, legín, džín (roztrhaných na 

kolenou), kanad (boty) se dá vytvořit skvělý outfit, 

pokud jej dokážete správně nakombinovat. Inspirovat 

se můžete fotkami z aktuálních přehlídek Fashion 

Weeků z celého světa. 

 

Šály a šátky – Vánoce jsou za dveřmi a podzimní 

počasí nevypadá úplně přesně, jak bychom si 

představovaly. K závějím sněhu máme opravdu daleko 

a prošívané kabáty i péřové bundy stále necháváme 

doma na věšáku. Skvělým doplňkem je ale šála i šátek 

(link is external). Neslouží totiž jen na parádu, ale 

udrží nás v teple, ale zároveň jsou i skvělým 

doplňkem. 

 

Tento podzim se ponese v duchu swingujících 60. let. 

Vyberte si, co Vám nejvíce sedí! Co se bude nosit? 

Krátké sukně, barevné svetry a pletené peleríny.  

 

http://www.anrdoezrs.net/links/7405571/type/dlg/sid/14845/http:/answear.cz/p/saly-a-satky-225-k.html/saly-a-satky/p-1/r-60/o-n
http://www.anrdoezrs.net/links/7405571/type/dlg/sid/14845/http:/answear.cz/p/saly-a-satky-225-k.html/saly-a-satky/p-1/r-60/o-n
https://www.google.cz/search?q=fashion+week+london+2015&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a&gfe_rd=cr&ei=6T7rVf7kMMqk8weX3r_wCg#q=fashion+week+prague+2015
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Legíny – V obchodech Vás již dávno nezaplavují jen 

nejrůznější střihy džínů, ale kromě nich jsou 

především na spoustě stojanů rozvěšené kalhoty tenké 

– někdy více a někdy méně, někdy mají kapsy, jindy 

ne a někdy dokonce připomínají kalhoty, jen chybí 

zapínání. 

 

Legíny začaly dobývat Česko asi už před 10 lety a 

stále je ženy odmítají vyměnit zpět za kalhoty. Je to 

pochopitelné – nabízejí obrovské pohodlí, sednou 

každé postavě a obchody je prodávají po kvantech v 

nejrůznějších barvách i vzorech.  

 

Legíny jsou tenké kalhoty, nejčastěji vyráběné z lycry, 

nylonu, bavlny nebo polyesteru. Přesně obepínají 

postavu a bohužel se nehodí ke krátkým topům. 

Pokud je chcete využívat i na denní nošení (ne jenom 

do fitka), oblékněte je pod dlouhý svetr nebo šaty.  

 

Svetry – Začněme vybírat třeba v regálech 

populárního H&M – svetrů tady najdete opravdu 

nespočet. Aktuálně pro ně mají vyhrazenou celou část 

prodejny, ale samozřejmě je najdete rozmístěné po 

celém dámském oddělení. Určitě objevíte pár kousků, 

které stojí za zvážení.  

Mladé dívky se smyslem pro humor nebo ty, které 

rády kombinují více vzorů i barev, si oblíbí výběr 

svetrů z New Yorkeru. Je libo srdíčka, army vzor, 
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proužky nebo vánoční motivy? Většina jejich nabídky 

svetrů je střižena stejně – přesně obepínají postavu, 

proto ji ocení nejvíce hubené a mladé slečny. Skvěle 

budou svetry vypadat s černými skinny kalhotami a 

oversized kabátky. 

 

Khaki parka – Klasiku reprezentuje tato 

parka doplněná praktickou podšívkou a odnímatelnou 

umělou kožešinou ve dvou různých khaki odstínech s 

kontrastními lemy i kapsami. 

 

Doplňky – Celý outfit se dá dokonale sladit 

s hodinkami, a aby na nožky nebyla zima, poslouží 

nám návleky šedé, černé, bílé, které jsou vyobrazeny 

na obrázku pod textem.  

A co se týče líčení, odvažte se a rty zvýrazněte sytě 

červenou rtěnkou. 

Barča  
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Zajímavosti 

Vesmír 

 

 Barva hvězdy závisí na tom, jakou mají teplotu a 

jasnost, což pomáhá určit, jaká je její 

vzdálenost. 

 Každý rok se Měsíc vzdálí o 3,8 cm od Země. 

 Každý den se objeví 275 miliónů nových hvězd. 

  Na oběžné dráze kolem Země se nachází více 

než 3 000 tun kosmického smetí. 

 Ve vzdálenosti 33 světelných let od Země je 

exoplaneta, která je úplně pokrytá ledem. Ten 

led ovšem hoří. 

 Jeden den na Venuši trvá déle než celý rok na 

Zemi. 

 

Člověk 

 

 Vlasy na hlavě člověka vyrostou za celý život cca 

7,25 m. 

 Dítě roste do 1 roku mnohem rychleji než poté. 

Kdyby člověk rostl touto rychlostí do věku 18 let, 

v dospělosti by měřil cca 36, 7 metrů. 

 Když budete mlátit hlavou o zeď, spálíte 150 

kalorií za hodinu. 
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 Nehty na rukou rostou 4krát rychleji než na 

nohou. 

 Kýchnutí s otevřenýma očima je nemožné. 

 

Zvířata 

 

 Pštrosí oko je větší než jeho mozek. 

 Zlatá rybka si vše pamatuje pouze 3 vteřiny. 

 Sobi rádi jedí banány. 

 Kolibřík váží méně než jednokorunová mince. 

 Medúza je složena z 95 % z vody. 

 Šváb dokáže žít ještě několik týdnů poté, co mu 

uříznete hlavu. 

       Elča  
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Beran  

Neplánujte si v následujícím čase nic fyzicky ani 

duševně náročného, protože by se Vám nemuselo 

dostávat sil ani elánu. Odpoledne hrozí náladovost a 

sklon k hádkám. 

 

Býk 

Zatímco pro jiná znamení mohou být tyto dny 

kritičtější, Vy je zvládnete s lehkostí, ale budete muset 

vynaložit více námahy. Jinak se nemáte čeho obávat. 

 

Blíženci  

Mějte pochopení pro případné obtíže Vašich blízkých, 

kteří mohou mít v bližších dnech větší nesnáze anebo 

alespoň špatnou náladu. Vy máte naopak možnost jim 

pomoci svojí dobrou náladou a pohodou.  

Rak 
Je možné, že budete řešit celou řadu nepříjemných 

situací, ale nakonec všechno dobře dopadne. Příznivé 

chvíle Vás čekají především ke konci tohoto měsíce. 
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Lev   

Právě teď je vhodný týden pro samostatné aktivity. 

Využijte svého velkého elánu a řady tvořivých nápadů. 

Také věci lásky nenechte ležet ladem. Všechno Vám 

bude vycházet, těšte se! 

 

Panna  

Nemějte obavy ze žádných situací, protože při troše 

štěstí a větším soustředění budete schopni se se vším, 

co Vás tento měsíc potká, vyrovnat. Ostatní poznají, 

že jste „šikulové“.  

 

Váhy  

Budete mít dostatek tvořivých nápadů, ale není jisté, 

zda budete mít i dost sil je začít okamžitě realizovat. 

Dělejte tedy raději jedno po druhém a ne příliš 

záležitostí najednou.  

 

Štír  

Dneska máte opravdu dobrý „nos“, ale měli byste si 

dát pozor na neuvážené jednání a být trochu 

opatrnější. Nepřepínejte se a raději zvolněte tempo. 

  

Střelec  

Týden byste se určitě neměli bezhlavě vrhat do 

žádných vztahů. Kdo počká, ten vyhraje a nic se 

nesmí uspěchat, natož mezilidské vztahy, to mějte na 

paměti. 
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Kozoroh  

Nesnažte se přespříliš vše vyřešit, když to stále nejde a 

nejde. Počkejte si na vhodnější dobu. Dávejte si již od 

rána pozor na zbytečná nedorozumění a nesnáze ve 

Vašich partnerských vztazích. 

 

Vodnář  

V následujících dnech buďte opatrní při manipulaci s 

elektrospotřebiči, s ničím nespěchejte a nenechte se 

ničím vyvést z míry. Pamatujte, že práce kvapná, málo 

platná.  

 

Ryby 

Je velice příznivý týden pro politická jednání na 

jakékoliv úrovni, třeba i to obchodní s nadřízenými. 

Vhodný čas i pro společenská setkání, přednášky, 

besedy a obecně pro jakoukoliv osvětovou činnost. 

 

       Barča  
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 Už je celkem brzy tma a někdy nevíme co dělat. 
Někdy si chceme odpočinout, někdy se nám prostě 
chce tancovat – ano každý takovou chvilku má. 

K tomu nám slouží hudba. Hudba… Každý v ní jistě 
má to svoje kafe, ať už jde o žánr nebo konkrétní 
interprety… 

 Přečtěte si pár tipů, jaké písničky by se Vám 
mohly líbit.   
 

Hudební abeceda 
 
 

A little party never killed nobody – Fergie ft. Q-

Tip, GoonRock 

Ain’t no fun – Nitro 

Break the rules – Charlie XCX  

Bad karma – Axel Thesleff/Trap Nation 

Can’t feel my face – The Weekend 

Coffee – Sylvan Esso 

Don’t worry – Madcon ft. Ray Dalton 

Downtown – Macklemore & Ryan Lewis 

El Mismo Sol – Alvaro Soler 

Euphoria – Loreen  

Five more hours – Deorro ft. Chris Brown  
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Feel so close – Calvin Harris  

Give me everything – Pitbull 

Girls in luv – DJane HouseKat ft. Rameez  

Heartbreak – Yelawolf  

Heads will roll – Yeah Yeah Yeahs (PROJECT X 

soundtrack) 

Chocolate – Martin Harich 

Changes – Faul a Wad Ad 

I’d like to change to change the world – Jetta/Trap 

Nation 

I like the way – Bodyrockers 

Jar of hearts – Christina Perri  

Just give me a reason – P!nk ft. Nate Ruess 

Knock you out – Bingo Players  

Každý ráno – Chinaski 

Lean on – Major Lazer & DJ Snake ft. MØ 

Love runs out – OneRepublic 

My love – Route 94 ft. Jess Glynne 

More than me – Elephino 

Nafrněná – Barbora Poláková 

NRG – Duck Sauce 

Outside – Calvin Harris ft. Ellie Goulding 

One of my lies – Green Day 

Planut Butter Jelly – Galantins 

Play hard – David Guetta 

Real girls eat cake – The Janoskians 

Reality – Lost Frequencies 
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Secrets – Tiësto & KSHMR feat. Vassy 

Sail – Awolnation 

This is love – Will.i.am ft. Eva Simons 

That power – Will.i.am ft. Justin Bieber 

Uptown funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars  

Uncover – Zara Larsson 

Viva la vida – Coldplay 

Víno – Chinaski 

Waiting for love – Avicii 

We dem boyz – Wiz Khalifa 

Zombie – Lucie Vondráčková  

Zakázané uvolnění – Michal Hrůza 

 

             

                                                                      Luci:* 
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 Myslíte, že dobře znáte hlášky z českých 

filmů? Otestujte se. Připravili jsme pro Vás pár 

hlášek z poměrně známých českých filmů.  

 Použili jsme je i jako soutěž pro pány učitele a 

paní učitelky, které jsme si na chodbě nebo po 

našem vyučování odchytli. Hlášek je celkem osm. 

Plný počet bodů z oslovených nikdo nezískal.  

 Na prvním místě se šesti úspěšnými odpověďmi 

z osmi skončili pan učitel Petrák a paní učitelka 

Strebeľová. Na druhém místě s pěti správnými tipy 

skončili pan učitel Švanda, paní učitelka Veselá a 

paní učitelka Kadlecová.  

 Pro tyto učitele máme i odměnu. 

 Ostatním, kteří odpovídali, ale neumístili se, 

také děkujeme.  

 A teď už ty hlášky:  

 

1) „Maminka mi ještě před koupáním sundává 
bačkůrky.“ 

2) „Všichni kluci mají tátu, jenom já nemám ani 
psa!“ 

3) „Kdo si nenakrad, musí to brát, jakože 
nevyhrál.“ 

4) „Máňa říkala, že to není směroplatný.“ 
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5) „Tak, kdepak je ten prďola, co tady čepuje to 
pivo?!“ 

6) „Neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej.“ 

7) „Tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho 
zesměšnil.“ 

8) „Omluvte ho, je to jen prostý pobíječ much – 
flájboj.“  

 

 

     Luci:*, Barů  & Kuba  

 

Správné odpovědi najdete za posledním příspěvkem 

v podzimním čísle Jemňáčku. 
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1. Kdo to byl Charles Darwin? 

 Zakladatel teorie velkého třesku. 

 

2. V dějepise: Jak dělíme prameny? 
 A někdo do písemky napsal: Labe, Dyje…  

 

3. V češtině: Je to hranaté, má to 20 cm na výšku, 15 

cm na šířku. Co je to? (Předmět jsme znali.) 
Nepozorná žákyně: Obličej?  
 

4. Jednou v angličtině píše pan učitel na tabuli něco o 

slovesu can a napsal, že jeho zápor tvoříme pomocí 
not.  
Žákyně: Pane učiteli, já to pochopila jako podle 

hudebních not. 

 

5. V němčině: Četli jsme článek, ve kterém bylo 
Tschechisch. Někdo přečetl „čečič“. 
 

6. V dějepise: Řekněte mi něco o Bořivojovi. 

Žákyně: To byl ten s tím kancem. 
Učitel: To byl Bivoj.  

Další odpověď: Byl to Bůh. 

 

7. V hudebce: Pan učitel: Tak mi něco řekněte o 
genech, kde se dají koupit? 
Žák (legrace): V supermarketu, šestý regál.  

 
        Luci:* 
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TEST - jaký je tvůj styl? 

 
Udělej si tento test a zjisti to!  
 

1. Jaké je tvé nejoblíbenější oblečení?  

a) šaty, sukně, sladké barvičky, chci vypadat 
elegantně a roztomile 

b) něco tak trošku crazy, vlastní výroba 

c) běžné oblečení, nechci se lišit 

d) pohodové sportovní oblečení 
e) sexy oblečení, nejlépe minišatky 
f) něco temného, lebky, černé barvy 

 
2. Jaké je podle tebe nejhorší oblečení? 

a) ošuntělé, vytahané, vybledlé hadry 
b) něco, co nosí každý, nuda 
c) něco moc crazy a nevkusného 
d) těsné, malé oblečení, ve kterém se nedá pohnout 

e) staromódní halenky na styl našich babiček 
f) něco zářivého, růžového a třpytivého 

 
3. Kterou barvu máš nejraději?  

a) růžovou 
b) oranžovou 
c) modrou 
d) zelenou 

e) červenou 

f) černou 
 

4. Jaké je tvoje ideální povolání? 
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a) modelka, kosmetička, módní návrhářka, 
kadeřnice, stylistka 

b) švadlena, herečka, zpěvačka 
c) plavkyně, baletka, tanečnice 

d) barmanka, hosteska 
e) patoložka, kartářka, věštkyně, čarodějka 
 
5. Jak vypadá tvůj ideální den?  

a) celý den u bazénu a na sluníčku a pak pořádná 
párty 

b) podniknu něco šíleného a bláznového 
c) nic zvláštního, půjdu s partou vegetit 
d) podniknu s partou túru do přírody 
e) budu se spoustou krásných kluků 
f) zúčastním se spiritistické seance 
 

6. Který filmový žánr máš nejraději?  

a) romantické komedie 
b) sitcomy 

c) seriály ze života 
d) akční seriály 
e) milostné filmy 

f) horory  
 

Vyhodnocení 

 
Nejvíc áček – jako panenka Barbie 
Jsi sladká a roztomilá a růžovou prostě zbožňuješ. 

Nos spíše světlé barvy a kombinuj s doplňky. 
 
Nejvíc béček – šíleně kreativní  
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Jsi umělecky založený typ člověka, nosíš 
nekombinovatelé, a přesto se v tom cítíš skvěle. Nos 

ozdobné vlasy a nehty. Třeba si i vlasy obarvi. Hodí se 
k tobě svítivé barvy. 

 
Nejvíc céček – obyčejná holka 
Jdeš prostě s davem. Držíš se pravidla – 
v jednoduchosti je krása. Barvy, které se k tobě hodí, 
jsou černá, šedá, bílá a modrá. 
 

Nejvíc déček – sportovní styl 
Jsi pohodový typ člověka, a proto také nosíš pohodový 
styl oblečení. Barvy, které se k tobě hodí, jsou zelená, 
modrá a hnědá. 
 
Nejvíc éček – svůdná  

Módu miluješ a ještě raději ji podtrhneš drahými 
šperky. Umíš každého okouzlit. Barvy, které se k tobě 
hodí, jsou červená, zlatá, béžová a černá. 

 
Nejvíce efek – tajemná a temná 
Jsi tajemná, občas i pro ty, kteří tě znají. Necháváš za 

sebe mluvit tvůj styl a pohledy. Barvy, které se k tobě 
hodí, jsou černá, bordó, fialová a tmavě modrá.  
 

         Luci:* 
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Hlášky z filmů – správné odpovědi: 

 

1) S tebou mě baví svět 

2) Jak vytrhnout velrybě stoličku 

3) Hoří, má panenko 

4) Kulový blesk 

5) Jáchyme, hoď ho do stroje 

6) Knoflíkáři 

7) S čerty nejsou žerty 

8) Tři veteráni 
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