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Milí čtenáři, 

 připravili jsme pro Vás již čtvrté číslo našeho 

školního časopisu. Jsme jarně naladěni, díky sluníčku 

máme dobrou náladu, proto i tématem právě 

vycházejícího čísla je jaro.   

 A co se v Jemňáčku dočtete? Čekají na Vás 

zprávy z naší školy, novinky ze ZUŠ v Jemnici, 

rozhovory s osobnostmi, dočtete se, jaké outfity se 

letos na jaře budou nosit, abyste si mohli doplnit svůj 

šatník a nic Vám nechybělo, dívky určitě zaujme 

článek o líčení a přidali jsme také pár jarních receptů. 

Nezapomněli jsme ani na horoskopy, perličky ze 

školních lavic, zajímavosti ani soutěž. 

 Budeme moc rádi, když se do tvorby příštího 

čísla zapojíte i Vy. Do schránky u učebny přírodopisu 

můžete vhazovat své příspěvky – co se ve škole děje, 

různé akce, soutěže, sport 

atd. Příspěvky rádi 

zveřejníme. 

  

 Tak šup do čtení.  

 

   Barča 
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 Jestli si dobře pamatujete, v minulém čísle jsme 

Vám spolu s šéfredaktorkou Luci:* uvedly novou 

rubriku, která dostala název Osobnosti Jemňáčku. 

 Pro tento díl jsme pro Vás vyzpovídaly jednoho 

fotografa a jednu nadějnou INSTAstar.  

 Já jsem si vzala na starost fotografa Pavla Kincla 

a Luci:* vyzpovídala INSTAstar Simču Tříletou. 

 Tak, a jdeme na to . 

 

1. Jak dlouho fotografuješ? 

Asi tři roky.  

2. Co tě k tomu přivedlo? 

Jedna svatba příbuzných. (smích )  

3. Jaká je tvoje nejlepší fotografie? 

 Když jsem fotil sestřenku.  
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4. Jaké prostředí je podle tebe nejvhodnější na 

pořízení té nejlepší fotografie? 

Příroda nebo ateliér.  

5. Co je lepší? Fotit ve dne, nebo v noci? 

Určitě fotky ve dne. V noci to už je jiné kafe. 

6. Vyfotíš mě někdy? 

Klidně (smích ). 

7. Co fotíš nejraději?  

Asi přírodu a živočichy, včetně lidí. 

8. Používáš nějaký fotoeditor? Pokud ano, jaký? 

Používám Picasu, ale nejlepší je pro fotografy asi 

zoner, který je ovšem né moc levný. 

9. Jakou značku fotoaparátu/zrcadlovky bys 

doporučoval úplnému začátečníkovi? 

 

Asi Nikon. Ale při výběru by se měl začátečník 

zaměřit hlavně na to, co plánuje fotit, nebo se 

s někým o tom poradit, protože je mnoho značek a 

mnoho různých zrcadlovek/fotoaparátů, které málo- 

komu padnou a pro někoho jako pro začátečníka 

jsou naprosto zbytečné. 
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10. Co bys poradil začínajícímu fotografovi? 

 

Hlavně ať nefotí v noci a měl by si pořádně vybrat 

téma, které bude fotit. 

 

  No, a teď se ponoříme do Pavlových 

nejlepších fotografií, které Jemňáčku poslal jako 

svou největší pýchu toho, co kdy nafotil.  
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mimochodem Pavlova 

nejlepší fotka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barů  
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 Není lehké se jí stát, ale dnes pro Vás jednu 

vyzpovídáme. A kdo jiný by to měl být než Simča 

Tříletá z 9. B. 

 

1. Jde vidět, že focení máš opravdu ráda. Kde, jak 

a s kým se fotíš nejraději? 

„Ano, focení mám ráda. Sice nemám na focení 

vyhrazený čas, ale když je příležitost nebo něco 

zajímavého, vyfotím se ráda.“ 

2. Máš nějakou inspiraci nebo si náměty a místa 

na fotky vymýšlíš sama? 

„Inspiraci získávám jak na Instagramu, tak 

v aplikaci We heart it. Jinak si náměty vymýšlím 

sama.“  

3. Jsi na fotkách raději jako princezna nebo jako 

sportovkyně? 

„Jsem raději jako sportovkyně, i když ráda svoje 

fotky upravuji na princeznu.“  

4. Na IG sleduješ přes 7000 lidí. Toho, koho 

sleduješ, vybíráš náhodně? 
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„Ne, většinou to jsou lidi z YouTube, takže vlogeři, 

nebo sleduji lidi, od kterých získávám inspiraci 

nebo třeba natáčí různé rady ohledně krásy, 

výtvarnosti, srandy, tance a tak.“ 

5. Nejoblíbenější hashtagy? 

„Swag, yolo, nohomo, cool, followme, instago, 

like4like, fun, food, smile, hipster, cr7, snap, 

family, coffee, hair, phone, fitness, tumblr, 

znojmohockey, czechgirl…“ 

6. Jaká myslíš, že je nejlepší doba fotku zveřejnit 

(ráno, večer…)? 

„Večer. Určitě večer, protože ráno na Instagramu 

skoro nejsem.“ 

7. Máš raději selfie, nebo když tě někdo vyfotí? 

„Asi selfie, ráda používám selfie tyč. Když mě 

někdo fotí, je to takové, že vlastně pořádně nevíte, 

jestli to bude na šířku nebo na délku. Také když se 

fotíte sami, odvážíte se udělat také nějaký ten 

ksichtík.“  

Další částí tohoto rozhovoru jsou samozřejmě 

Simčiny fotky, u kterých se dozvíte, jak nebo kde 

vznikaly. Nechte se inspirovat.   
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„Tato fotografie je focená, 

předtím, než jsem šla na 

maturitní ples.“ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Tyto dvě fotografie jsou 

z karnevalu.“ 
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„Tato fotka je překrásné dílo 

Natálky Fialové, které tímto 

děkuji. Fotka je focená na 

konci školního roku na 

zahradě.“ 

 

 

 

 

 

 

„Tuto fotku jsem vyfotila 

v kabince v Brně 

v Olympii. Byla to 

nečekaná fotka.“ 

 

 

 

 

 My samozřejmě děkujeme našim dvěma 

osobnostem, které si udělaly čas a popovídaly si 

s námi o krásném koníčku – focení a fotkách.  

 Doufáme, že Vás Pavel se Simčou inspirovali, a 

až bude hezky, vytáhnete i Vy svůj foťák nebo mobil. A 

víte co? Ani čekat nemusíte! Vyfoťte třeba krásy jarní 

přírody nebo se vyfoťte třeba v kabince v Olympii.  

        Luci: * 
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 Dne 23. března 2016 se na naší škole uskutečnil 

dlouho očekávaný Den naruby – učitelé se stali žáky a 

žáci učiteli. 

 Den předtím jsme se domluvili s vyučujícími, co 

by bylo dobré v hodině probrat a čemu své spolužáky 

přiučit. I když něco málo bylo natrénováno, občas 

došlo před tabulí i na improvizaci. 

 Na tento den se určitě většina z nás moc těšila. 

 Já Vám napíšu, jak tento den probíhal v 7. B. 

 První hodinu jsme měli fyziku. A tu učily 
nejmenované redaktorky našeho časopisu. Byla to 
první hodina a pan učitel zrovna chyběl. Měli jsme 
tedy mít supl. Možná, že i díky tomu měly žákyně tak 
trochu volnější ruku, než kdyby zde vyučující tohoto 
předmětu byl. Nevím, jak žáci, ale vyučující-
redaktorky si to náramně užily.  
 Druhou hodinu byl přírodopis a první písemka. 
Opravené písemky jsem pak rozdávala a s potěšením 
oznamuji, že nejhorší známka byla dvojka. Naštvalo 
nás ale, že tato známka se do hodnocení nepočítala.  
 O velké přestávce jsme se přesouvali do naší 
třídy. Nadšení a zvědavost byly cítit ve vzduchu, 
všichni si jenom chtěli někam položit tašky a doslova 
vypadnout ze třídy a jít se podívat všude, kde se něco 
dělo. 
 Tak jako jsme my měli být učiteli a zkusit si, 
jaké to vlastně je, páni učitelé a paní učitelky se měli 
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zase tak trošku vrátit do našich let. Někteří to vzali 
opravdu vážně. No, tak si vezměte…každý den 
nepotkáte pana ředitele, jak jde hrát ping pong 
s šátkem na hlavě, ani nepotkáte paní učitelku 
Veselou se sluchátky a gumovými náramky a 
nenarazíte na chodbě na pana učitele Švandu ve 
kšiltovce a tričku s Bartem.  
 Velký počet diváků přilákal hlavně turnaj v ping 
pongu mezi panem ředitelem, paní učitelkou 
Petrákovou a panem učitelem Petrákem.  
 Po této nabité přestávce následovala čeština, 
tady se ale zkoušelo u tabule. Další hodinu jsme měli 
angličtinu, na kterou si holky na nás přichystaly 
konverzaci na téma nábytek. Tato hodina byla vtipná, 
protože pan učitel Švanda alias Mates dal našim 
mladým učitelkám zabrat, a nebyl sám.  
 Poslední dvě hodiny byl tělocvik a hudebka, což 
je pohodové samo o sobě.  
 Tento den by se určitě mohl zopakovat, byl to 
takový příjemný úvod do jarních prázdnin.  
 Ke Dni naruby patří také pohybové skladby a 
basket, který hráli žáci proti učitelům. 
 

Basket 
 

 Byl to jistě velký zážitek jak pro hráče, tak pro 
fanoušky. Určitě bylo v tělocvičně cítit obrovské 
napětí, které  k tomu všemu samozřejmě patří. Proti 
učitelům hrály nejprve holky, pak kluci. Kdo by si ale 
troufal porazit naše učitele? A tak jednou vyhrály 
holky a jednou učitelé. Myslíme si, že by se takový 
basket měl na naší škole hrát každý rok. 
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            Pohybové skladby 
 
 Pro zpestření přípravy Dne naruby uspořádal 
pan ředitel ve velké tělocvičně pohybové skladby. 
Zúčastnila se družstva ze třetích tříd, z pátých tříd 
(páťáci dokonce vyhráli), ze 6. B, skupina ze 7. A a z 
9. B (doufáme, že jsme na nikoho nezapomněli).  
 
  A co říci závěrem? Rozhodně  jsme si tyto dva 
dny všichni pořádně užili. 
    
 Luci: * a Nikča  
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   Ahoj! Toto čtvrtletí má nabitý program. 

Nezapomeňte, že jste všude vítáni. Můžete jít na úplně 

všechny koncerty, přehlídky a přehrávky. A pokud 

Vás nějaký nástroj zaujme, můžete se do hudebky 

přihlásit a stát se muzikantem. 

ZUŠ Dačice – sbor: 

 Dne 28. 3. 2016 dva sbory (Kvítek a Červánek) 

ze ZUŠ v Dačicích vystoupily na první krajské soutěži 

v Českém Krumlově. Oba sbory dohromady mají 84 

zpěváků. Zpívají pod vedením pana učitele Vítězslava 

Hergessela, který se stále učí novým věcem na Karlově 

univerzitě v oboru sbormistrovství. Na klavír doprovází 

sbory Vendula Nekulová (dříve Kalužná), která se 

stará i o šití šatů ve sboru. 

 Kvítek – starší zpěváci – už je na vysoké úrovni a 

zúčastňuje se soutěží i v zahraničí. Červánek získal 

stříbrné pásmo, ale Kvítek porotci ohodnotili jako 

nejlepší sbor (zlaté pásmo a postup na celostátní 

soutěž do Litomyšle).   Kdykoliv se můžete přihlásit do 

jednoho ze čtyř sborů: Plamínek, Pramínek, Červánek 

a Kvítek. Najdete je na stránce: http://www.kvitek-

dacice.cz.  

 Vítězným Kvítkům gratulujeme! 
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Den otevřených dveří: 

    Ve středu 13. 4. 2016 se v jemnické ZUŠ konal 

Den otevřených dveří. Pro ty, kteří měli zrovna 

hodinu, to byl skoro normální den, ale říkám skoro… 

Protože se na ně chodili dívat rodiče a jejich děti, které 

chtěly hrát na nějaký hudební nástroj. Také tu byly 

děti, které by rády chodily do Hudebníčku (hudební 

kroužek pro děti od 4 do 6 let), ale i větší děti, které 

byly ochotny pomáhat učitelkám a hostit nastávající 

muzikanty.                                                                    

   Ze Dne otevřených dveří byla pořízena spousta 

fotek, tak nezoufejte, když jste ho propásli.  
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Koncertík třídy Hany Ukašíkové: 

   Jak říkám: Všude jste vítáni. A tak jste mohli 

přijít 12. 4. 2016 i na koncertík celé třídy Hany 

Ukašíkové, kde je 20 dětí.  

 Pokud jste to nestihli, nezoufejte! Tato akce se 

opakuje každého čtvrt roku, takže bude určitě ještě 

v létě. Koncertíky se vždy konají ve třídě Hanky 

Ukašíkové v ZUŠ.  

  

 Přijďte podpořit své spolužáky a spolužačky!                                  

       Elča  
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 Dne 23. 3. 2016 se uskutečnil v Moravských 

Budějovicích Velikonoční turnaj v košíkové. 

Pořadatelem tentokrát byla ZŠ TGM Mor. Budějovice.  

Starší děvčata ZŠ v Jemnici skupina A skončila na 4. 

místě. Mladší děvčata skupina B skončila na 3. místě. 

První místo si odvezly Okříšky, jak starší, tak mladší.  

 

1. ZŠ Okříšky          "A"     4      4 0      51 : 24      +17       8 

2. ZŠ Předín           "A"      4      3 1     39 : 30       +9         7 

3. ZŠ TGM MB       "A"      4      2 2      54 : 45       +9         6 

4. ZŠ Jemnice        "A"      4      1 3      36 : 54      -18         5 

5. ZŠ Havlíčkova    "A"     4      0 4      42 : 59      -17         4 

 

1. ZŠ Okříšky          "B"     4    4 0        53 : 24     +29            8 

2. ZŠ TGM MB       "B"     4    3 1        53 : 35     +18            7 

3. ZŠ Jemnice         "B"     4    2 2        40 : 22     +18            6 

4. ZŠ Havlíčkova    "B"     4    1 3        31 : 36       -5             5 

5. ZŠ Předín            "B"     4    0 4        8 : 68       -60             4 
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    Barča  



21 
 

 

Ptali jsme se na prvním stupni čtyřiceti dětí, který 

předmět mají nejraději. Dopadlo to takhle: 

 

 

Na druhém stupni jsme oslovili třicet dětí a výsledky 

jsou následující… 

 

        Kuba 

Výsledek
Tělesná výchova

Matematika.

Český jazyk

Výtvarná výchova

Ostatní

Výsledek

Tělesná výchova

Dějepis

Přírodopis

Výtvarná výchova
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 Jen si představte tu situaci. Žijete v New Yorku, 

ráno jedete taxíkem. Vystoupíte přesně tam, u 

Tiffanyho. Pomalu si vyndáte svoji snídani a začnete 

snídat u výlohy před Tiffanym. Ty krásné šperky. 

Podle Holly místo, kde mizí stres.  

 Že nevíte, kdo je to Holly? A že neznáte tento 

příběh? Jak už sám název napovídá, snímek se 

jmenuje Snídaně u Tiffanyho. Krásný příběh 

s dojemným koncem. V hlavní roli překrásná Audrey 

Hepburn.  

 Ano, jistě znáte tu slavnou fotku. Krásná 

Audrey, která má v ruce tu dlouhatánskou cigaretu. 

Tato fotka je takřka kouzelná.  
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U těchto retro filmů zůstaneme.  

 Další z těch atmosférických filmů je tentokrát 

ještě černobílý snímek Někdo to rád horké. Komedie o 

dvou muzikantech a sladké Sugar. Sladkou Sugar si 

zahrála Marilyn Monroe, označena jako nejpřitažlivější 

herečka vůbec. Když jste fanoušek Marilyn, tento film 

je povinnost.  

 Marilyn je i jedna z největších módních ikon. 

Důkazem toho je její neustálá přítomnost ve fashion 

trendech. Když byste si projeli pár módních časopisů, 

jistě zde najdete alespoň jeden kus s Marilyn. 

 

 
 

 A nebyla bych to já, abych zde nenapsala o filmu 

s držitelem Oscara Leem (Leonardo DiCaprio). 

Dvanáct let mu to trvalo, ale stálo to za to.  
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 Když jsem viděla ty vlny, ať už na fb či insta, 

nemohlo se prostě stát, že by to Leo nedal.  

 Jedna věc mě ale mrzí. A to že jsem se na Oscary 

nemohla dívat. Byly dost pozdě. Málem mě ale 

ukecala kámoška (ona měla jarňáky, a tak si to mohla 

dovolit) se slovy: „To dáš.“ Ale když jsem pomyslela, 

jak bych ráno v pondělí vypadala… No radši jsem si 

počkala na ráno a v klidu si projela facebook a tam 

hnedka první fotka s Leem a Oscarem. „No jupí,“ řekla 

jsem si. A všechny fotky a videa s Leem držícího 

Oscara jsem lajkla. Na insta mě dostala fotka, kterou 

zde pověsil Leoš Mareš. Byla zde svatyně s fotkami 

Lea a svíčkami a popisek: „Tak moje modlitby 

zabraly.“ Či tak něco.   

 A teď už k tomu filmu. Také tak trošku retro. Je 

to příběh, který se odehrává ve 20. letech 20. století. 

Tento film je velkolepým příběhem, ale zdá se mi, že 

ho všichni možná nepochopí. Někdo na ČSFD uváděl, 

že tento film se až moc snaží o art.  

 Mně osobně to přijde takové zvláštně natočené a 

o to zajímavější. Příběh o lásce a o šílenství a 

vytrvalosti v lásce. Jak už někteří poznali, jedná se o 

film The Great Gatsby. Velký Gatsby každý týden 

pořádající gigantický večírek je držitelem velkého 

jména, málokdo ho ale zná osobně. V NY se objeví 

spisovatel Nick Carraway, který vedle Gatsbyho bude 

bydlet. Tento spisovatel má sestřenku Daisy, kterou 

Gatsby už několik let miluje. Také proto pořádá ty 
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velké večírky s nadějí, že se na nich naproti přes záliv 

žijící Daisy objeví. Má to ale háček, Daisy je vdaná. 

Gatsby ji chce ale za každou cenu. Tahle love story, 

ale nekončí dobře. Jednu noc Gatsby, který jede 

s Daisy, podle všeho srazí ženu. Ano, žena byla 

sražena Gatsbyho autem, ale skoro nikdo neví, že 

řídila Daisy… 

 Proto toto velké a oblíbené jméno zhasíná, až 

opravdu zhasne úplně. Na Gatsbyho pohřeb nepůjde 

nikdo, kromě Nicka. Ani Daisy si nenajde čas. Je to 

proto velmi smutný konec.  

 Velkým plusem tohoto velkého filmu je 

soundtrack, který je velmi povedený.  

 Tak já doufám, že se na nějaký retro film či 

příběh s chutí kouknete a bude se Vám to líbit stejně 

jako mně. 

        Luci:* 
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Trendy se mění, vracejí, zůstávají. Rády si je 

uzpůsobujeme dle svého vkusu, jdeme s proudem, 

anebo proti němu. Móda, manikúra, krása…  

Co nás čeká na jaře 2016? 

Riflová košile je ideálním kouskem na jaro – zahřeje, 

dodá styl a je fantastická ke kalhotám, šortkám i 

sukni. Našli jsme klasické i originální kousky! 

Letošní jaro bude ve znamení army stylu. Maskáčové 

kalhoty. Dle mého jde o trefu do černého! 

K takovýmto kalhotám volte jednodušší zbytek outfitu 

– např. černý top, riflovou košili, světlou košili z 

jemných materiálů. Celý outfit se dá doplnit například 

již zmiňovanou riflovou košilí a lodičkami, nebo bílými 

teniskami. Vyhněte se kombinaci maskáčů s 

maskáčovou bundou. 

Co by se letos mělo objevit v našem šatníku, je sukně. 
Nosí se všechny délky kromě těch až na zem. Outfit 
můžeme doplnit crop topem a riflovou bundou, 
svetrem na zapínání a teniskami (Vans, Adidas…).  

 
 



27 
 

 

Džíny se hodí téměř kamkoli a hlavně jsou sexy, není 

tedy divu, že je má v šatníku většina z nás. Které 

roztrhané modely jsou letos in? 

        Barča  
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 Je jaro,   

 a my holky se chceme po tom dlouhém zimním 

období zase pořádně vyfintit do svých nejlepších 

kousků z našeho bohatého a pestrého šatníku. 

 No jo… Ale co make-up?? 

 Asi každá z nás chce jít s dobou a nepřeje si, aby 

byla v něčem pozadu.  

 Proto Vám přináším pár tipů, jak se můžete na 

jaře líčit a s čím určo zazáříte.  

 Jarní trendy v líčení nepřinášejí žádný jasný 
diktát, ale spíše možnost zdůraznit přirozenou krásu a 
osobitý styl. 
 
  Zásadní roli hraje pokožka – rozjasněná a svěží. 
Právě k ní Vám pomohou rafinované textury jarních 
novinek, s nimiž bude každé líčení doslova hračka.  
 
 Hlavní roli v jarním líčení tedy hraje rozjasňovač. 
Pleť krásně rozzáří a dodá i potřebný šmrc po 
dlouhém zimním období, které naší pokožce moc 
neprospělo. 
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 Zatímco v loňském roce byla líčidlem č. 1 

tvářenka, letos se dostala až na druhé místo. Prim 

hraje jednoznačně rozjasňovač. V limitovaných 

kolekcích najdete hned několik druhů v nejrůznějších 

texturách. Nebojte se je používat na jakoukoliv denní 

či večerní dobu, jejich efekt vypadá vždy přirozeně. 

Pryč jsou doby, kdy rozjasnit pleť znamenalo posypat 

ji výraznými třpytkami a pudry, které se leskly více 

než vánoční ozdoby z výprodeje.  

 Nejnovější rozjasňující líčidla dodávají pokožce 

přesně tu správnou dávku mladistvého jasu. Na výběr 

máte kompaktní pudry i podkladové báze. Záleží na 

Vašich preferencích, s jakou texturou se Vám lépe 

pracuje. Obecně platí, že kompaktní rozjasňující pudr 

spolu se širokým štětcem bývá nejpraktičtější a 

nejméně náročný na aplikaci. Na rozjasňovačích se 

nevyplácí šetřit, levné přípravky v sobě nemají 

dostatečně jemné pigmenty. 

 Vedle rozjasňovače hrají zásadní roli tvářenky. 
Svěží vzhled s jemným náznakem barvy je základem 
pro slušivé jarní líčení.  
 Krémová zdravíčka se aplikují prsty, jejich 
jemná textura příjemně klouže po pleti a zanechává 
decentní ruměnec. Pudrové tvářenky přicházejí v 
nových odstínech, více přirozených a elegantních než 
kdykoliv předtím. Pokud jste dosud zdravíčko 
ignorovaly, protože jste nemohly najít tu správnou 
barvu, jarní kolekce Vás určitě uspokojí.  

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120100/114253_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=128445/121604_0_
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 Ovšem letošním hitem v líčení je růžová.  

 Tato barvička se hodí pro romantické povahy a 

pro jarní období je přímo dělaná.  

 Ale také nesmíme zapomenout na kombinaci 

různých výrazných barev, které prostě působí 

dramaticky šik. 

         

        Barů  
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 Věděli jste, že i jaro má své vybrané pokrmy? 

 Jejich příprava je velice jednoduchá, a navíc po 

nich nepřiberete . 

 Nejlepší na jaru je to, že je ve smyslu elegance a 

jednoduchosti. Tato jemná stránka je znát i na jídlech, 

která Vám za chvíli představím. Vyznačují se 

jednoduchostí a perfektním složením, které odpovídají 

lehkosti jara.  

 Tak jdeme na to!  

Salát se sezamovým lososem 

Doba přípravy: 

15 minut + 15 minut pečení 

Ingredience: 

1. filet z lososa (cca. 600 – 800 gramů) 

2. 80 – 100 gramů sezamu 

3. 400 – 500 g směsi různých listů salátů 

4. 1 svazek ředkviček (pokud možno větších) 
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Na dresink: 

1. 6 lžic olivového oleje  

2. 2 lžíce vinného octa 

3. 1 lžíce hrubozrnné hořčice  

4. cukr a med 

Příprava: 

1. Filet z lososa očistíme, omyjeme, osušíme, 

osolíme, opepříme a obalíme v sezamu. Filet 

přeneseme na plech vyložený pečicím papírem 

potřeným olejem a pečeme v předehřáté troubě 

při 180 °C asi 15 minut. V misce prošleháme 

metličkou všechny suroviny na dresink. Listy 

salátu omyjeme a necháme okapat nebo 

osušíme. 

 

2. Větší listy natrháme na menší kousky. 

Ředkvičky očistíme, omyjeme a nakrájíme na 

tenké plátky. Všechnu zeleninu rovnoměrně 

rozdělíme na talíře. Ostrým nožem nakrájíme 

upečeného lososa na porce a podáváme se 

salátem zakápnutým připravenou zálivkou s 

petrželkou a skrojky citronu.  

Tip: 

Salát můžete pouze zakapat kvalitním olejem, poprášit 

čerstvě drceným pepřem a podávat s plátky citronu.  
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 A teď si dáme něco exotického.  

 

Červená čočka s ananasem s chilli papričkami 

 

Doba přípravy: 

20 – 25 minut  

Ingredience: 

1. 400 gramů červené čočky  

2. 1 lžička mletého zázvoru  

3. 2 lžíce olivového oleje 

4. 2 – 4 pálivé papričky červené a zelené  

5. dužnina z jednoho menšího ananasu 

6. 2 jarní cibulky s natí  

7. sůl a mletý pepř 

8. třtinový cukr a citronová šťáva na dochucení  

Příprava: 

 Ananas okrájíme, vykrojíme tuhý střed, dužinu 

nakrájíme na kousky a dáme i se šťávou, kterou 

ananas pustil, do misky. Papričky zbavíme 

semínek a nařežeme na tenké proužky. Cibulku 

i s natí nakrájíme na kolečka. Čočku uvaříme ve 

vodě s mletým zázvorem doměkka a scedíme.  

 

 V pánvi rozpálíme olej, vsypeme nakrájené 

papričky a chvíli je opékáme. Přidáme cibulku, 
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nakrájený ananas, osmahneme, přilijeme šťávu 

z ananasu a dusíme 5 minut. Přidáme čočku, 

dochutíme solí a pepřem, promícháme a 

společně prohřejeme. Podle chuti můžeme 

doladit trochou cukru a citronovou šťávou.  

 

Jarní omáčky: 

Tyhle tak trochu jiné omáčky určitě osvěží zavedený 

repertoár každé kuchyně, i té Vaší.  

 

Koprová studená omáčka s hořčicí 

Doba přípravy: 

15 minut 

Ingredience: 

1. 4 žloutky uvařené natvrdo  

2. 2 lžíce francouzské hořčice 

3. 250 ml kysané smetany  

4. 3 lžíce šlehačky 

5. sůl a cukr                     

6. svazek kopru   

 

Příprava:                   

1. Vychladlé uvařené žloutky utřeme nebo 

propasírujeme přes jemné sítko do mísy, 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120764/114517_0_
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promícháme s hořčicí a trochou citronové šťávy 

a  

vymícháme dohladka. Prošleháme s kysanou i 

sladkou smetanou, trochou cukru a soli. 

 

2. Podle chuti doladíme citronovou šťávou a 

nakonec vmícháme jemně usekaný omytý 

kopr. Necháme vychladit a podáváme jako 

doplněk ke grilovaným rybám i jiným 

pečeným masům i zelenině. 

 

 Přeji dobrou chuť!   

       Barů  
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Máme tu pro Vás trendy v hudbě a žhavé novinky. 

Jedná se o Music Chart E2. 

Tak se dáme do toho. 

ZAYN – PILLOWTALK 

FIFTH HARMONY Work From Home (feat. Ty Dolla 

$ign) 

5 SECONDS OF SUMMER Jet Black Heart 

PAVEL CALLTA Propojeni 

SLZA Fáze pád 

JAMES HARRIES Salvation 

TAYLOR SWIFT New Romantics 

MAÎTRE GIMS Est-ce que tu m'aimes? 

SIGMA Stay 

MIKE POSNER I Took A Pill In Ibiza (SeeB Remix) 

COLDPLAY Hymn For The Weekend (feat. Beyoncé) 

SIA Cheap Thrills (feat. Sean Paul) 

DAVID GUETTA Listen (feat. John Legend) 

YEARS & YEARS Desire (feat. Tove Lo) 

LAKE MALAWI We Are Making Love Again 

BIRDY Keeping Your Head Up 

DEMI LOVATO Stone Cold 
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XINDL X Na vodě 

ARIANA GRANDE Dangerous Woman 

KYGO Fragile (feat. Labrinth) 

G-EAZY X BEBE REXHA – Me, Myself & I 

ALAN WALKER Faded 

NICK JONAS Close ft. Tove Lo 

MAJOR LAZER Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG) 

[Remix] 

DJ SNAKE Middle (Audio) ft. Bipolar Sunshine 

THE CHAINSMOKERS Don't Let Me Down (Audio) ft. 

Daya 

SHAWN MENDES, CAMALA CABELLO I Know What 

You Did Last Summer 

THE CHAINSMOKERS Roses (Audio) ft. ROZES 

THE CHAINSMOKERS Don't Let Me Down (Audio) ft. 

Daya 

LUKAS GRAHAM - 7 Years 

 

      Luci * a Nikča  
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Zvířata 

 Polární medvědi mají ve skutečnosti větší 

problém s přehříváním než se zimou. I ve velmi 

chladném počasí se mohou při běhu lehce 

přehřát. Jejich kožešina izoluje tak dobře, že je 

problém ledního medvěda zachytit termovizí. 

 Cvrček 

má uši 

pod 

koleny.  

 Největší 

vejce na 

světě 

klade 

žralok.  

 Kočka nemá klíční kost, takže se protáhne přes 

jakýkoli otvor velikosti své hlavy. Zato má 30 

obratlů. 

 Nejnebezpečnějším hmyzem je obyčejná moucha 

domácí. Přenáší více nemocí než jakékoliv zvíře 

na světě. 
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Příroda 

 Každou vteřinu na obloze 

celého světa zazáří 100 

blesků.  

 Horká voda zmrzne rychleji 

než studená.  

 Jeden malý kousek 

brokolice obsahuje více vitaminu C než 200 

jablek. 

 Banánové stromy ve skutečnosti nejsou stromy, 

ale přerostlý druh byliny. 

 Jablko, brambora a cibule chutnají stejně 

sladce, pokud si zacpete nos. 

Vesmír 

 Všechny planety v našem 

solárním systému se otáčejí 

proti směru hodinových 

ručiček. Jen Venuše se otáčí 

naopak.  

 Denně spadne na Zemi asi 

10 000 tun vesmírného 

prachu a 200 000 meteoritů.  

 Kdybyste stáli na planetě 

Merkur, Slunce by se Vám zdálo 2,5x větší než 

na Zemi. 
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 Ve vzdálenosti 33 světelných let od Země je 

exoplaneta, která je úplně pokrytá ledem. Ten 

led ovšem hoří. 

 Každý den, se objeví 275 milionů nových hvězd. 

Lidské tělo 

 Oči člověka jsou natolik citlivé, že kdyby Země 

byla plochá, dokázali bychom zpozorovat svíčku 

zapálenou ve vzdálenosti 50 kilometrů.  

 Lidský mozek je schopen vytvořit množství 

energie potřebné ke svícení žárovky. 

 Jediná kost, která je plně vyvinuta už po 

narození, se nachází v uchu. 

 Lidské oko rozezná 500 odstínů šedé barvy. 

 Nejvíce infarktů se přihodí mezi 8. a 9. hodinou 

ráno. 

        Nikča  
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Je tu jaro. Měsíc, kdy vše rozkvétá a pučí.  

Tento měsíc je nádherný v tom, že venku všechno 

nádherně voní a všechna zvířata vylézají ze svých 

zimních úkrytů. 

Ani v tomto čísle časopisu tedy nesmí chybět jarní 

dávka horoskopů, která je opravdu velmi žhavá… 

Beran 

Pocítíte neodbytnou touhu po nových, vzrušujících 

věcech, které nejsou až tak snadno k mání. Vaše 

bojovná povaha vyžaduje na první pohled nedostupné 

cíle, jen tak dokážete uspokojit své vysoké ambice. 

Měli byste se však naučit vnímat také pěkné a 

pohodové chvíle, jaké Vám život každý den přináší. 

Jen Beran, jenž se umí na chvíli zastavit a pokochat 

se svým okolím, může být ve finále vítězem. 

Býk 

Vleklé potíže ve Vašem soukromém životě zcela zastíní 

nemalé školní úspěchy, kterých se Vám podaří v 

průběhu května dosáhnout. Některé záležitosti 

zkrátka potřebují ten správný čas, proto se raději 

Horoskopy  
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věnujte tomu, co Vám jde prakticky samo. Uvažujete-

li o tom, že ve svém životě něco změníte, nemusíte 

dlouho váhat, právě teď k tomu máte ideální 

podmínky. 

 Blíženci 

V první polovině měsíce na Vás čeká několik životních 

lekcí, jimž jste se doposud úspěšně vyhýbali. I když to 

občas vypadá, že všechno víte a všemu rozumíte, i Vy 

se musíte v životě ještě mnohé naučit. Uvědomíte si, 

že existují lidé, jejichž tempo je mnohem pomalejší než 

to Vaše, a je nutné to respektovat. Pochopíte, že bez 

spolupráce se v životě zřejmě neobejdete. Také 

dokážete tolerovat rozdíly. 

Rak 

Vaše citová i emoční rozkolísanost zmizí jako 

mávnutím kouzelného proutku. Budete mít dostatek 

trpělivosti i pevné vůle potřebné k tomu, abyste 

vydrželi u jakéhokoli projektu, do něhož se v květnu 

pustíte. Ve vzdělávací oblasti zazáříte jako žhavá 

kometa, přesto se ale vyhnete tomu, abyste kvůli 

svým úspěchům sklouzli k samolibosti. Konečně se 

zbavíte pochybností, že nejste pro své okolí dost dobří. 

Lev 

Pokud právě teď řešíte nějaké tíživé problémy, můžete 

počítat s tím, že se najde někdo, kdo Vás vytáhne z 
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bryndy. Ačkoli Vám to tak možná nepřipadá, v květnu 

budete patřit mezi miláčky Štěstěny, která od Vás 

nakonec zázračně odvrátí každou pohromu. Pocítíte 

obrovskou duševní spřízněnost s lidmi, jejichž 

patronem je Merkur, vládce inteligence a komunikace. 

Koncem měsíce si konečně užijete trochu klidu. 

Panna 

Hvězdy Vám opravdu fandí, proto si na květen 

naplánujte všechno, co je pro Vás mimořádně 

důležité. Také v lásce se věci pohnou kupředu, 

nebude to ale žhavá milostná smršť, ale spíš vyzrálý 

citový vztah. Nebojte se investovat do některých věcí, 

protože v tomto měsíci Vás rozzáří každá maličkost. 

Váhy 

Milé Váhy, připravte se na to, že květen pro Vás 

zřejmě nebude příliš jednoduchý, blíží se rozuzlení 

některých mnohaměsíčních konfliktů. Ačkoli se Vám 

může zdát, že jste na to úplně samy, nakonec se přece 

jen objeví člověk, který Vám podá pomocnou ruku, 

bude to ale doslova za pět minut dvanáct. I přesto se 

Vám podaří zachránit, co se dá. Koncem měsíce se do 

Vaší duše zase vrátí ztracená rovnováha. 

Štír 

Budete potřebovat notnou dávku nadhledu, abyste se 

dokázali se ctí vypořádat se vším, co Vám v průběhu 
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května vstoupí do cesty. Zapomeňte na své zásady a 

raději jednejte tak, jak od Vás vyžaduje Vaše okolí, 

předejdete tak zbytečným potížím. Nebojte se, jednoho 

krásného dne přijde Vaše chvíle. Pozor na velké 

finanční ztráty, k nimž by mohlo dojít při neuvážené 

investici. 

Střelec 

Pomalé tempo ve vývoji Vašich záležitostí Vás sice 

příliš neuspokojí, musíte se ale smířit s tím, že 

násilím nic nezmůžete. Možná se Vás hvězdy snaží 

upozornit na to, že byste měli také trochu zpomalit a 

zamyslet se nad svým dosavadním životem. Pokud 

nerozumíte tomu, co se s Vámi právě teď děje, poraďte 

se s člověkem, kterému maximálně důvěřujete. Kdo 

jiný by Vám měl otevřít oči než právě on? 

Kozoroh  

Nebojte se zapojit do svých aktivit trochu víc zdravé 

asertivity. Zpočátku budou lidé kolem Vás možná 

trochu překvapení, brzy si ale zvyknou na to, že si 

dokážete prosadit svůj názor a musí s Vámi počítat. 

Čekají Vás zásadní změny, které pro Vás nemusí být 

zrovna dvakrát jednoduché. 

Vodnář 

Příznivé hvězdné konstelace Vám umožní, abyste v 

průběhu května načerpali velké množství energie, což 
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se Vám bude v následujících měsících nesmírně hodit. 

Intelektuálně na tom můžete být o něco hůř než jindy, 

běžné každodenní činnosti ovšem zvládnete bez 

větších problémů. Útěchu a uklidnění najdete 

především v meditacích a relaxaci. Nová láska vnese 

do Vašeho života mnoho příjemných maličkostí. 

Ryby 

Váš život se dlouhodobě mění a nejinak tomu bude i 

v měsíci květnu. Ačkoli navenek to vypadá, že je 

všechno při starém, pod povrchem probíhají procesy, 

o nichž nemá Vaše okolí ani tušení. Zajímáte se 

především o mezilidské vztahy. K Vašim hlavním 

cílům patří především to, aby se život lidí okolo Vás 

stal nejenom snesitelným, ale i zábavným. 

      Barů  
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V zeměpise: Pan učitel: Vyjmenujte mi 10 největších 

měst z České republiky. Žák: Praha, Brno, Olomouc, 

Skotsko… 

Při písemce ve výchově ke zdraví:  

Žák odpovídá na otázky: 

Sacharidy: Špatně se to popisuje. 

Energetická hodnota: Nestačí mi na to řádky. 

8+8+8? Pane učiteli, víte přece, že jsem měl z matiky 

čtyřku. 

V zeměpise: Pan učitel: Kolik má Česká republika 

obyvatel?  Žákyně: 7 miliard. 

V tělocviku: Žákyně: Pane učiteli, já mám naražený 

prst. Pan učitel: A to mi říkáš proč? Mám ti ho 

srovnat?                                    

V dějepise: Zadání v pracovním listě: Napište dopis 

králi. Někdo napsal: Karel IV., Dešná. 

V písemce: Mouka se získává z „vobylý“. 

      Luci: * a Elča  
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I dnes pro Vás máme soutěž, tentokrát na téma: 

 POZNÁŠ, CO JE CO? 

O co jde? 

Dnes se zaměříme na to, co na jaře roste kolem nás. 

Dokážete poznat a správně pojmenovat, co vidíte na 

obrázcích? 

Pravidla soutěže: 

Na menší papírek napište, co vidíte na obrázku – tedy 

název a popřípadě druhové jméno.  

Poté papírek se správným řešením, svým jménem, 

příjmením a označením třídy, do které chodíte, vhoďte 

do schránky Jemňáčku, která se nachází u 

přírodopisu. 

Fotky najdete na nástěnce Jemňáčku v prvním patře 

u sborovny. 

Přejeme hodně úspěchů. 

       Aďa   
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 Z těch, kteří správně odpověděli na otázky 

v minulém čísle, jsme vylosovali tři výherce.  

 Na třetím místě se umístila Veronika Nečadová, 

druhé místo obsadila Kateřina Vrbová a první místo 

získala Aneta Krajčová, všechny ze 6. A. 

 Výherkyním gratulujeme!!! 
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        Kuba  
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