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 Milí žáci a učitelé,  

 je tu poslední číslo našeho školního časopisu 

Jemňáček v letošním školním roce. Doufáme, že se 

Vám naše předchozí čísla líbila a strávili jste v naší 

společnosti hodně příjemných chvil. 

 A co přinášíme dnes? Jako obvykle se dozvíte, co 

zajímavého se v posledních měsících ve škole stalo, a 

jelikož nám za chvíli začínají velké prázdniny, na které 

se určitě všichni těšíme, je červnové číslo zaměřeno 

právě na ně. Dozvíte se kam vyrazit za letního počasí, 

co si na sebe obléct, jaký nový song si poslechnout a 

čeká na Vás ještě spousta dalších zajímavých článků.  

 Přejeme krásné prázdniny…a můžete se pustit 

do čtení.  

 Barča 
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Dobrý den, jmenuji se Monika Fukalová, jsem 

žákyně 9. B a zastávám funkci prezidentky školního 

parlamentu.  

Když jsem byla na prvním stupni, probíhal 

parlament jinak než v současné době. Pamatuji si, že 

v hodině bývalo vyhlášeno, že se zástupci tříd mají 

dostavit na určené místo. Tam nám pan ředitel sdělil 

určité informace a my je měli předat ve třídě. Tím 

práce parlamentáře skončila. Do parlamentu chodila 

moje spolužačka a spolužák, když byli nemocní, 

zastupovala jsem je.  

S příchodem nového pana ředitele se celá škola 

rázem proměnila, takže i školní parlament. Začala 

jsem třídu zastupovat pravidelně. Parlament si vzaly 

na starosti dvě koordinátorky, paní učitelka 

Kovárníková a paní učitelka Petráková. Změny hned 

byly znát. Parlament se scházel pravidelně každý 

čtvrtek. Největší obrat v jeho činnosti, a tím i v mém 

životě, nastal ve školním roce 2014/2015, když jsem 

byla zvolena prezidentkou. Každá třída měla dva 

zástupce, tedy parlamentáře, scházelo se nás kolem 

dvanácti. Nad mladšími ročníky měl patronát vždy 

některý ze starších ročníků. Učili jsme se co a jak 
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dělat. Brzy jsme zjistili, že chceme-li změnu, musíme 

se na ní podílet. To se stalo naším mottem. Nápadů 

zazněla spousta: Chceme rozhlas, televizní vysílání, 

časopis, pořádat soutěže… Ale kdo to zařídí? A tak 

jsme si zadali úkoly, ze kterých vyplynuly funkce, ty 

jsme pojmenovali podle svého. Například pavisky 

dělají nástěnky, fotoděl fotí, diplomátorky vyrábí 

diplomy atd.  Povinnosti jsme definovali písemně, aby 

bylo jasné, jaké kdo má.  

Pod vedením paní učitelky Kovárníkové začal 

fungovat Jemňáček, školní časopis. Stále vychází, 

ačkoli se redakce změnila. Ve stejném roce začala 

pravidelná vysílání školního rozhlasu. Trvají dodnes. 

 Každý se snažil vše plnit, jak nejlépe mohl. 

K tomu přispěl i nový způsob komunikace. 

Prostřednictvím sdíleného souboru na školním gmailu 

jsme se vzájemně rychle informovali, kontaktovali a 

kontrolovali. Školní rok rychle plynul a my za sebou 

měli akce, které jsme už sami organizovali nebo se na 

jejich organizaci podíleli. Mezi první patřila recitační 

soutěž. Tehdy jsme si poprvé zkusili, co je potřeba 

zajistit. Připravili jsme plakáty, diplomy, učebnu, 

sestavili žákovskou porotu, akci jsme nafotili a o 

průběhu a výsledcích jsme informovali 

prostřednictvím zprávy na nástěnce, na školním 

facebooku, webu, v Jemňáčku i v rozhlase.  

Abychom byli vidět a všichni věděli, kdo chodí do 

parlamentu, rozhodli jsme se vytvořit vlastní logo. 
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Bylo s tím moc práce, ale myslím si, že o to víc 

můžeme být hrdí! Máme placky s logem a všichni o 

nás vědí!  

Byl květen, většina práce byla za námi a konec 

školního roku už klepal na dveře. Dostali jsme 

pozvánku, abychom se zúčastnili konference školních 

parlamentů na Krajském úřadu v Jihlavě. Neváhali 

jsme, připravili podklady, prezentace v počítačové 

podobě i na papíru a jeli. Poznali jsme parlamentáře 

z jiných škol a posbírali inspiraci, co dělají jinde. 

 V závěrečném týdnu toho školního roku jsme se 

ještě podíleli spolu s MÚ v Jemnici na vytvoření a 

zakopání vzkazů pod topoly u Víta.  

Ve školním roce 2014/2015 jsme zorganizovali 

šest akcí, podíleli se na více jak dvanácti a „nakopli“ 

parlament do příštího roku.  

Prázdniny rychle uběhly a začal školní rok 

2015/2016. Za dva měsíce se toho mnoho změnilo. 

Schůzky parlamentu máme každé pondělí a jednou do 

měsíce svoláváme i vyslance, tedy žáky, kteří 

zastupují třídu, ale nechodí na schůzky pravidelně a 

většinou se nepodílí na akcích pořádaných 

parlamentem. Z každé schůzky pořizujeme zápisy i v 

počítačové verzi a zakládáme si je do svých modrých 

zápisníků. Zápisník parlamentáře jsme si vlastně také 

postupně vytvořili tak, aby naši nástupci mohli v naší 

činnosti pokračovat, navázat na ni a nezačínali znovu. 

 Na schůzky nás letos chodí jen osm, zdá se, že 
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aktivita parlamentu trochu klesla. Možná se jen 

zpomalil vývoj. Stále pracujeme na nových akcích, 

podílíme se všude, kde se dá. Už samostatně, vedení 

koordinátorky téměř není potřeba. Navázali jsme 

spolupráci s MŠ, kde jsme uspořádali dva karnevaly a 

podíleli se na organizaci Jarníčka, tedy zábavného 

dopoledne pro děti. Ve škole jsme se podíleli na 

přípravě školní Superstar, projektového dne, 

nejrůznějších soutěží. 8. června jsme se opět účastnili 

setkání parlamentářů v Jihlavě, pochlubili se, že jsme 

již zapsáni v mapě parlamentů 

(http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-

parlamenty/skoly-pro-demokracii.html) a nyní se 

soustředíme na závěr školního roku, pro mě 

posledního na ZŠ, a přípravu školní akademie.  

V parlamentu jsem se toho mnoho naučila a za 

to děkuji hlavně paní učitelce. Za těch pár let to byla 

pořádná dřina, ale věřím, že měla smysl, pro mě 

rozhodně, a že školní parlament nezanikne. Tímto 

bych chtěla oslovit mladší žáky, aby věnovali svoji 

energii, čas a inspiraci parlamentu na naší škole. 

Doufám, že se najde i nová prezidentka či nový 

prezident parlamentu. Budu dění na škole jistě dál 

sledovat a budu ráda za všechny nové členy, kteří se 

budou chtít na jeho chodu podílet. V případě zájmu 

mě kontaktuje na adrese: zafukalova.m@zsjemnice.cz 

                                     

   Za ŠP v Jemnici Monika Fukalová 
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 Ani v tomto díle Jemňáčku nesmějí chybět 

osobnosti naší školy. Dnes jsme vybrali Barboru 

Kubáčovou, nadějnou malířku, a Moniku Fukalovou, 

která předsedá školnímu parlamentu a aktivně se 

podílí na realizaci mnohých akcí probíhajících na naší 

škole. 
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Kde a na které střední škole budeš studovat? 

Těšíš se? 

Jdu na soukromou Manažerskou akademii do Jihlavy. 

Docela se těším, protože poznám nové lidi a bude to 

veliká změna. Na intr se ale těším více, protože tam 

budu s Anetkou Otáhalovou a ještě jednou holkou, se 

kterou jsem se poznala na facebooku přes skupinu 

Prváci 2016 a bude se mnou chodit do třídy. 

Čemu se věnuješ ve volném čase? 

Kvůli škole mi volného času moc nezbývá, ale i přesto 

mám spoustu zálib, kterým se snažím věnovat. Na 

první místo patří školní parlament, kde jsem v čele, 

takže mi dá práci připravit se na schůzku či 

organizovat nějakou akci. Už 8 let jsem skautkou, 

proto každou středu chodím na schůzky mladších 

skautek, pro něž připravuji program, jezdím s nimi na 

výpravy, tábory nebo vzdělávací kurzy. Se skautingem 

souvisí příroda, takže ráda chodím do lesa na čekanou 

s dědou nebo s taťkou. S kamarády si jdu občas 

zaběhat, něco nafotit (nejčastěji kamarády) nebo se 

jen prostě projít. Když je venku hezky, jedu si zajezdit 

na koni nebo na kole. Někdy také hlídám děti, 

většinou svého bratrance, které mu je 1,5 let. 
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Co plánuješ o prázdninách? 

Letošní prázdniny budou asi jiné než doposud. Jelikož 

mi už bylo 15, půjdu na brigádu, abych si vydělala 

peníze  na nový notebook a  další potřebné věci. 

Chystám se také aktivněji věnovat focení a chci se 

pokusit o nějaký menší projekt, pro který mám zatím 

jen inspiraci. Na konci prázdnin pojedu na vzdělávací 

kurz, který se týká vedení družiny. Možná pojedu s 

rodinou na dovolenou, ale nevím, jak to bude s časem. 

No, a 30. srpna do Jihlavy na intr! 

Na jakých sociálních sítích trávíš čas a proč? 

Na facebooku jsem skoro furt, protože se potřebuji s 

lidmi domlouvat na určitých věcech a je to 

komunikace, která není placená. Poslední dobou jsem 

si oblíbila i Instagram kvůli inspiraci pro fotky a občas 

zhlédnu i Ask.fm. 

Máš nějaký oblíbený film či knihu? 

Filmů mám hned několik, spíše jsou to ale  smutný 

filmy. Mezi mé hodně oblíbené patří Neopouštěj mě, 

Zůstaň se mnou, Colett, Je to i můj život, Poslední 

píseň, Otcové a dcery, Hvězdy nám  nepřály, Papírová 

města, Hunger games, S láskou Rosie a mnoho 

dalších. 



11 
 

Knihy moc nečtu, protože to nedokážu  vnímat tolik 

jako film, ale v poslední době jsem přečetla a oblíbila 

si tituly Zůstaň se mnou a Kam jsi odešla. 

Čteš si citáty? Uveď své oblíbené. 

Citáty mám strašně ráda, takže si každý den přečtu 

stránky na asku, kam je dennodenně přidávají. 

Ráda mám například tyto, ale ne vždy to jsou úplně 

citáty: 

- Dopitý lahve a v nich utopený city. 

- Napsat pár slov do zprávy není celý život bok po 

 boku… 

- Být šťastný je to, co chce dnes každý. 

- Výrazy zítra, příští týden, později, někdy, jednoho 

 krásného dne jsou svým smyslem příbuzné se 

 slovem selhání: NIKDY. 

- Dřív, než začneš podvádět, dobře si zvaž, jestli 

 vyměníš celé noci za chvilkový úlet. Zda vyměníš 

 polibky od někoho, kdo tě jen chce, za polibky 

 on někoho, kdo tě miluje. Zvaž si, jestli si 

 vybereš někoho, kdo si myslí, že jsi sexy, místo 

 někoho, pro koho jsi ten nejkrásnější člověk na 

 světě. Uvědom si, že se vzdáš někoho, kdo by pro 

 tebe obětoval všechno, kvůli někomu, kdo tě jen 

 využívá. A především si zvaž, že zradíš důvěru 

 někoho, kdo na tebe myslí každou vteřinu, a 

 vybereš si někoho, kdo na tebe v blízké době 

 zapomene. 
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Co radši maluješ a proč? 

Spíš radši kreslím podle předlohy portréty nebo různé 

předměty.  

Jakou máš ráda techniku? 

Nejradši mám suchou techniku, což je kresba tužkou, 

rudkou, uhlem… 

Jak dlouho ti trvá namalovat obraz/ek? 

Podle toho jaký. Jednu až tři hodiny. 

Jaký je tvůj nejoblíbenější malíř? 

Můj nejoblíbenější malíř je 

James Whistler. 

Jaký obraz/ek se ti nejvíc 

povedl? 

Podle mě to byl portrét Edity 

Adlerové.  

 

Kuba  a Barů  
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 V úterý 26. 4. 2016 vyrazili žáci osmých tříd na 

exkurzi do Prahy.  

 Sešli jsme se v 7:00 hod. na autobusovém 

nádraží. Společně s námi jel pan učitel Navrátil, paní 

učitelky Kadlecová, Kovárníková a paní Smolejová.  

 Na místo jsme dorazili kolem jedenácté hodiny. 

Hned jsme se vydali na prohlídku Pražského hradu. 

Prohlédli jsme si chrám sv. Víta, Vladislavský sál, 

baziliku sv. Jiří, naše cesta ještě pokračovala 

prohlídkou Zlaté uličky a věže Daliborky. Poté jsme 

sešli Malou Stranou na Karlův most, kde jsme měli 

půlhodinový rozchod. Téměř polovina žáků ho využila 

k nákupu trdelníku. Pak jsme se šli podívat na 

Staroměstský orloj, a jelikož odbíjela celá hodina, 

viděli jsme promenádu všech 12 apoštolů. Naši cestu 

jsme ukončili prohlídkou Národního divadla. Viděli 

jsme krásnou oponu, kterou namaloval Vojtěch 

Hynais, i velký lustr, který má 2000 žárovek. 

Dozvěděli jsme se, že při údržbě se lustr musí 

zasunout do podkroví, kde mohou probíhat jeho 

opravy. Kromě prostor Národního divadla jsme se 

podívali i na střechu k trigám, jejichž autorem je 

Bohuslav Schnirch.  

 Na zpáteční cestě jsme se stavili v McDonald's . 
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   I přes nepříznivé počasí se exkurze vydařila a 

moc se nám líbila. Dozvěděli jsme se spoustu nových 

věcí a dostali se na místa, kam se normálně 

nedostaneme.  

   Děkujeme panu řidiči, že nás dovezl na místo a 

zpět domů, i panu učiteli a paním učitelkám, že to s 

námi vydrželi.  

   Vendula Hlinomazová a Marie Vrbová 
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   Dne 3. 5. 2016 vyrazily 6. ročníky na dějepisnou 

exkurzi. Jeli jsme do Archeoskanzenu Modrá a na 

Velehrad. A jak to všechno vlastně probíhalo?                                                                                             

    Z autobusového nádraží jsme vyjížděli už v 6:40 a 

měli jsme namířeno k Praze. Cesta byla dlouhá, ale 

zkrátil nám ji film Trója. Když jsme dorazili, bylo asi 

půl desáté. Rozdělili jsme se na skupinky po čtyřech 

lidech, dostali jsme pracovní listy a hurá do skanzenu!              

    A co to vlastně ten archeoskanzen je? 

Archeoskanzen Modrá - Velkomoravské sídliště 

středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského 

Hradiště na silnici Staré Město – Velehrad. Je 

významným subjektem názorně osvětlujícím jednu z 

nejvýznamnějších etap našich národních dějin. 

Skanzen žije každodenním životem, naučnými 

představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, 

výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále 

prováděným archeologickým výzkumem.                            

     Když jsme vstoupili dovnitř, ohromily nás příbytky 

Slovanů. Kolem nás se proháněly kozy, malinká 

prasátka, osel, berani. Chodili jsme po skupinkách a 

vyplňovali papíry. Když jsme odcházeli, vyfotili jsme se 

a v malinkém obchůdku nakoupili suvenýry.                                                                         

     Ještě jsme se stačili zastavit v Živé vodě, kde byl 
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doslova vodní svět. Procházeli jsme tunelem v jezeře a 

pozorovali kapry, okouny, vyzy, štiky, želvy, vodní 

šneky…                                                                          

 Ahoj ryby, a teď na Velehrad! Na Velehradě jsme 

si koupili malé suvenýry a čekala na nás prohlídka. 

Zašli jsme do podzemí i do kláštera. Už víme, že 

řeholní sestry nejsou naši sourozenci, ale uctívají 

jediného Boha a jeho jediného syna Ježíše Krista. 

 Cestou domů jsme se podívali na další film, 

stavili se v KFC a šťastni přijeli domů kolem 19:00. 

 Byla to skvělá exkurze!   

       Elča  
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 12. květen byl na naší škole ve znamení zpěvu. 
Konalo se finále pěvecké soutěže SUPERSTAR. Protože 
nám počasí nepřálo, musela celá akce proběhnout 
v malé tělocvičně. Všechny zúčastněné potěšilo velké 

množství povzbuzujícího publika z řad rodičů, 
prarodičů, sourozenců i kamarádů. Osm finalistek a 

jeden finalista se svého pěveckého vystoupení zhostilo 
se ctí. Pro porotu z řad učitelů proto nebylo 
jednoduché vybrat ty nejlepší.  
 

Po vzájemné poradě dospěla ke konečnému verdiktu: 
 
1. místo – Ema Nekulová (5. A) 
2. místo – Jana Nápravníková (5. A)   
  Rudolf Ošmera (6. A) 

3. místo – Michaela Chapčáková (6. A)  

 
Vítězům 

blahopřejeme. 
Jejich písně zazní 
ještě jednou na 
školní akademii 

pořádané na konci 

školního roku. 

 Barů  
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 Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. 

června. U příležitosti Dne dětí jsou připravovány různé 

společenské a sportovní akce, ale především má 

upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. 

Svátek se slaví v mnoha zemích světa. Vyhlášení dne 

oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, 

bylo poprvé doporučováno 1. června 1925 na Světové 

konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl 

vyhlášen. Ve stejný den se v San Franciscu konal 

festival dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální 

konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby 

poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat 

blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se 

staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který 

byl ale oficiálně vyhlášen později. Od této chvíle se 

slaví až dodnes. 

 I my jsme Den dětí oslavili 1. června u nás na 

sokolovně. Přípravy se konaly již od brzkého rána. 

Akce vypukla v 8 hodin. Dopolední program se skládal 

ze dvou částí – sportovní, soutěžilo se v běhu na 50 m, 

skoku dalekém, hodu míčkem, vrhu koulí a třídní 
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štafetě, a zábavné, ta probíhala formou pouti. Zde 

bylo pro všechny připraveno velké množství her a 

samozřejmě nesměly chybět sladké odměny za 

úspěšné splnění úkolů.  

 Počasí nám přálo, a tak všechno proběhlo  

  hladce. 

        Elča  
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 V pondělí 6. 6. 2016 se uskutečnilo v Třebíči na 

zámku tradiční Dějepravné soutěžení, tentokrát na 

téma Toho bohdá nebude aneb Jan Lucemburský a 

mládí Karla IV.  

 Naše škola se ho opět zúčastnila, zastupovaly 

nás dva týmy, žáci z osmých a devátých ročníků. S 

názvem Jemničtí dvořané soutěžili Bára Nováková, 

Sabina Bulíková, Bára Kellnerová, Jiří Daněček, Miloš 

Pšenčík a Šimon Kovář  a jako Barchaníci se uvedli 

Martin Švanda, Luboš Niederhofer, Dominik Štrobl, 

Patrik Křivánek, Anna Leitkepová a Michaela 

Šmikmátorová.  

 Oblečeni jsme byli do dobových kostýmů, stejně 

jako ostatní zúčastnění, a vyzkoušeli jsme si, jaké to 

bylo v době Karla IV. S většinou úkolů jsme si 

poradili, i když pořadatelé si pro nás připravili 

opravdu záludné otázky. V průběhu soutěže jsme si 

měli možnost zatancovat, razit mince, skládali jsme 

píseň, ochutnávali ingredience z tehdejší kuchyně, 

svedli mečové utkání, a dokonce jsme si vyzkoušeli na 

vlastní kůži i pár mučicích nástrojů. Myslím, že jsme 

si to všichni moc užili. Při plnění úkolů jsme zažívali i 

spoustu legrace a přiučili se novým věcem. Obzvlášť 
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při prvním a posledním úkolu jsme se bavili nejvíce. 

Jakožto jemnická šlechta jsme se snažili vyhrožovat 

zvýšením daní, nicméně se asi nepovedlo, bodů jsme 

více nedostali. Potom jsme smlouvali o ceně látky, a 

ačkoli jsme uvedli spoustu jistě neprůstřelných 

argumentů, na ceně jsme se nedohodli.  

 V konkurenci 27 družstev jsme obsadili skvělé 

čtvrté a šesté místo. Při vyhlašování vítězů jsme 

všichni doufali, že vyhrajeme alespoň Nutellu, po 

které jsme tolik toužili. Nepovedlo se.  

 Doufáme, že v příštím ročníku si žáci naší školy 

užijí soutěžení alespoň tak jako my. 

 Za skupinu Barchaníků  

 Michaela Šmikmátorová a Anna Leitkepová. 
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Další fotky najdete na: http://www.zsjemnice.cz/i-

alba-album-78 

        

http://www.zsjemnice.cz/i-alba-album-78
http://www.zsjemnice.cz/i-alba-album-78
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 Dne 18. 5. 2016 se naši atleti a atletky 

zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu s Českou 

spořitelnou. Závodili jsme v běhu na 60 m, ve skoku 

dalekém, ve vrhu koulí 3 kg (žákyně) a 4 kg (chlapci), 

ve skoku vysokém a ve štafetě 4x60 m. Počasí nám 

přálo, a tak jsme se mohli dočkat vynikajících výkonů 

jak od reprezentantů naší školy, tak od našich 

soupeřů. I přes velkou konkurenci jsme si nevedli 

vůbec špatně. V celkovém pořadí dívky skončily na 2. 

příčce, kluci obsadili 8. místo.  

 V jednotlivcích se o to zasloužila Eliška Krajčová 

ve vrhu koulí, když ji poslala do vzdálenosti 11,50 m a 

s přehledem si tak zajistila 1. místo. U kluků byl 

naším nejlepším závodníkem Šimon Kovář, který 

překonal laťku ve skoku vysokém ve výšce 1,69 m a 

tímto výkonem vybojoval 2. místo. Dále potom naši 

kluci získali stříbrnou příčku ve štafetě 4x60 m.  

 Dne 26.5 2016 se v Třebíči konalo krajské kolo 

Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. Závodilo se ve 

stejných disciplínách jako v okresním kole. Závodů se 

zúčastnily dívky naší ZŠ, které sem postoupily 
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z okresního kola. I tady si vedly skvěle, a tak se mohly 

radovat z bronzového stupínku.  

 V jednotlivcích si nejlépe vedla Eliška Krajčová 

s výkonem 12,17 m ve vrhu koulí. S velkým 

přehledem tuto disciplínu vyhrála. 

  Doufáme, že si i ostatní závodníci tyto závody 

skvěle užili a předvedli třeba i svá maxima a vytvořili 

si tak osobní rekordy. 

 Děkujeme všem zúčastněným za vzornou 

reprezentaci naší školy a za krásná umístění. 

 

      Eliška Krajčová 
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 V průběhu celého školního roku jsme soutěžili 

ve dvou kategoriích – mladší a starší ročníky – o 

nejsportovnější třídu školy v těchto disciplínách – 

skok vysoký, florbal, basketbal, atletika, víceboj, 

přespolní běh a pódiové skladby. Po skončení 

sportovního klání se body chlapců a dívek sečetly… 

 A jak to dopadlo? Výsledky Vám přinášíme 

v následujícím přehledu. 

 

Kategorie 6. a 7. třídy: 

1. místo   7. A  51,5 bodů 

2. místo   7. B  39,5 bodů 

3. místo   6. A  33 bodů 

4. místo  6. B  29 bodů 

 

Kategorie 8. a 9. třídy: 

1. místo   9. B  51 bodů 

2. místo   9. A  49 bodů 

3. místo   8. B  36,5 bodů 

4. místo  8. A  22,5 bodů 

 

       Gratulujeme! 
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 Prázdniny se nezadržitelně blíží, na konci 

školního roku se sice už neučíme, ale čeká nás ještě 

celá řada akcí, o nichž je dobré vědět. Abyste se lépe 

orientovali v tom, co nám poslední týden přinese, 

máme pro Vás krátký přehled toho, co se bude dít. 

I. STUPEŇ: 

23. 6. – kontrola a výměna učebnic, třídnické práce 

24. 6. – kontrola a výměna učebnic, třídnické práce 

 3. r. – akce První pomoc do škol 

27. 6. – nácvik na akademii, sportovní den 

28. 6. – akademie  

29. 6. – slavnost k ukončení šk. roku, předání pochval 

30. 6. – ukončení šk. roku, předání vysvědčení  

 

II. STUPEŇ: 

24. 6. – kontrola a výměna učebnic, třídnické práce 

27. 6. – nácvik na akademii 

28. 6. – akademie 

29. 6. – slavnost k ukončení šk. roku, předání pochval 

30. 6. – ukončení šk. roku, předání vysvědčení 

   9. r. – slavnostní předání vysvědčení na radnici 

 

30. 6. výdej obědových balíčků 8:30 – 10:00 hod. 
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       Všichni víme, že školní rok končí, píší se závěrečné 

písemky, zdobí se sešity, opravují se známky atd. Žáci 

ze ZUŠ se teď taky musí hodně snažit, protože se ve 

dnech od 15. 5. do 25. 6. 2016 konají postupové 

zkoušky.  

 A jak to všechno vlastně probíhá? Učitel Vám 

řekne, které skladby budete na zkouškách hrát, Vy si 

je připravíte a potom je před ostatními zahrajete. Oni 

Vás ohodnotí, většinou na jedničku nebo dvojku. 

Největším problémem těchto zkoušek je to, že přijede i 

někdo ze ZUŠ v Moravských Budějovicích, aby žáka 

zhodnotil. Žák má samozřejmě strašnou trému a 

většinou výstup pokazí. A ještě něco… Zkouška je 

snad jediná akce v ZUŠ, kam se nemůžete jít podívat 

a podpořit své spolužáky a spolužačky. 

 Posluchače ZUŠ v Jemnici také můžete slyšet 

29. 6. na slavnostním zakončení školního roku, kde 

vystoupí tři nebo čtyři hudebníci. Účinkovat bude Petr 

Bárta z 8. A s akordeonem a já budu hrát na klavír. 

Ostatní v době uzávěrky ještě nebylo rozhodnuto.  

   

 Mějte se o prázdninách hezky a ahóóóóóóóóóój!  

         

        Elča        
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 Taky přemýšlíte, co byste tak mohli dělat o 

prázdninách? My jsme pro Vás vyzpovídali pár žáků 

naší skvělé školy a jsme si jisti, že Vás určitě 

k něčemu budou inspirovat. No, uvidíte sami.   

1. Natálie Farkašová  

No, asi na začátku prázdnin budu doma a chodit ven 

s kamarády. A potom pojedu do Hradce k tetě. 

2. Tereza Sedláčková  

No…tak vcelku jsem přemýšlela…ale připadá mi, že 

tenhle školní rok strašně rychle uběhl, a nemůžu si 

představit, že už budu v devítce, a plánuji, že nějaký 

den budu doma a pak objedu všechny babičky, tetičky 

atd. A pojedeme také nějaký den na dovolenou. Ale 

hlavně asi budu na koupalištích, protože tenhle rok 

má být velké teplo a já nevydržím bez osvěžení v létě. 

3. Denisa Abrhámová  

Víkendy budu trávit na hasičích a ve všední dny mě 

uvidíte aktivní na fb. No, a pojedu 3x na dovolenou.  

4. Denisa Honzírková  

Takže: 17. 6. jedu do Chorvatska, budu tam do 25.6. 

Jinak od 1. 7. do 9. 7. budu na táboře ve Zvůli. 

A během prázdnin si budu užívat s kámošema, každej 
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den venku, chodit na koupaliště do Jemnice, běhat, 

plavat, asi pojedu k sestřence a přespím u ní a tak. 

5. Dominik Štrobl  

Dva tábory, hodně tenisu a fotbalu, paintball, chození 

na koupaliště, nějaká brigáda, jezdit na kole v lese… 

6. Niky Ježková  

Pojedu do Chorvatska, budu se stěhovat zpět na 

Šumavu a budu jezdit tak různě za kámošema… 

7. Simča Tříletá  

Pojedu na tábor, na brigádu, na Vranov, Aguapalace 

Praha nebo Agualand Moravia, Luhačovice, a hlavně 

žně. 

8. Eliška Munková  

No, tak budu s kamarádama, u příbuzných, nějaký ty 

výlety. A jestli všechno vyjde, tak i dovolená. Hlavně si 

je pořádně užít!!  

9. Lucie Brabcová  

Pojedu na dva týdny na Slovensko, na jeden týden do 

Prahy a pak budu v Ostravě. 

10. Kristýna Čurdová  

Budu si užívat s kámošema a budu dělat blbosti. 

      Barů  a Barča  
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 Jak obohatit prázdniny, aby byly 

nezapomenutelné?  

 Mám pro Vás pár tipů, ze kterých kouká top 

trip.  

 

Brno 

SKØG 

Dominikánské náměstí 187/5 

Hipsterská kavárna, která je vystajlovaná do 

posledního hipsta detailu. Místo stolu bedýnka, místo 

skleničky zavařovačka, skvostný limonády a dorty. Za 

bílého dne zde potkáte lidi s MacBookem položeným 

na bedýnce, kteří jsou zde jak jinak než pracovně.  

Velice navštěvované místo, obsluha milá, ale dlouho 

vše trvá. Aby ne, při takových kšeftech.  

 

„Kdyby IKEA udělala bar a kavárnu, vypadalo by to 

asi takhle. Dokud tu nebyl Starbucks, tak tam míchali 

hipsteři mixtapes na svém MacBooku.“  

Adam Hadraba  

 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN2_DauKrNAhUJWhoKHW-pDgAQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.skog.cz%2F&usg=AFQjCNHfZv6rECmctad-p0UU4mfEMp85Fw
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CAFÉ FALK 

Gorkého 12/2  

Pauza na kávu. Stylová kavárna s velmi milou 

obsluhou. Obsluha však občas zapomene donést 

nějaký ten moučníček nebo kávičku a snaží se vše 

spravit úsměvem a přátelským chováním. Nicméně 

slogan napsaný na jejich oficiální page je více než 

výstižný. „Dostat kávu z Cařihradu do Brna trvalo 200 

let. Určitě můžete počkat dalších pár minut.“ 

 

Praha 

PRAŽSKÝ HRAD A OKOLÍ 

Praha, naše největší město. Velmi krásné město. A 

kde je pražská atmosféra nejlepší? Hádáte správně…  

Místo tak moc 

historicky významné 

musíte jako správný 

český občan navštívit. 

Objekty pražského 

hradu: Starý královský 

palác, katedrála sv. 

Víta, Zlatá ulička, 

bazilika sv. Jiří. 

 

DIVOKÁ ŠÁRKA 

Na tomto výletě poznáte krásné Šárecké údolí. 

Chvílemi si nebudete jisti, jestli jste v horách 

obklopeni horskými velikány anebo 10 minut od 
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centra města. Při cestě mezi úzkými soutěskami Vás 

překvapí malebné koupaliště, příjemná výletní 

restaurace a  pohádkový Čertův mlýn. Když už budete 

cestou unaveni, čeká Vás příjemný odpočinek  u 

Pražanů  v oblíbeném Džbánu. 

 

Blízké okolí 

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU 

Určitě už jste někdy jeli do Třebíče. Napadlo Vás ale 

někdy zastavit a projít si jaroměřický zámek? Určitě 

tak někdy učiňte. Tento zámek patří mezi největší a 

nejmonumentálnější zámky v celé Evropě. Příjemnou 

atmosféru dotváří zahrada francouzského typu. 

 

DALEŠICKÁ PŘEHRADA  

Přehrada láká ty, kteří si chtějí užít sluníčko, koupání 

a pohodu, tu pobyt u vody nabízí. Další atrakcí může 

být i parník, na který můžete nastoupit na jedné z pěti 

zastávek.  

 

       Luci:* 
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 Už se nám blíží prázdniny! Na ně a na léto jsme 

se těšili celý rok. A je to tu.  

 Budou prázdniny 2016 něčím výjimečné? 

Budeme na ně dlouho vzpomínat? Jistě už nějaká 

prázdninová dobrodružství vymýšlíte, někdo už si na 

mapě fixou vyznačuje trasy, které navštíví, jiný se dívá 

na internetu, ve kterých plavkách by toto léto zazářil, 

a někdo si tyto prázdniny chce prostě jen vychutnat a 

užít a je mu jedno kde. V tomto článku Vám napíšu, 

co o těchto prázdninách udělat a zažít, aby byly 

takřka nezapomenutelné.  

Začněte s nějakým sportem 

 Užijte si tyto prázdniny ve jménu sportu. Zkuste 

vodní sporty, plavání, beach volejbal nebo si třeba 

každý den dejte kolečko kolem parku.  

Uspořádejte zmrzlinový nanukový 

maratón 

 Toto léto zašmátrejte v tom ledovém regálu 

plném nanuků a ochutnejte všechny druhy, které zde 

budou, nebo jezděte po různých městech a 
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ochutnávejte všechny druhy zmrzlin. Od čokoládové 

až po krokodýlí příchuť.  

Nachytejte sexy bronz 

 Jistě se každý z Vás už někdy opaloval. Na 

zahradě, u rybníka či u moře. Zkuste ale letos 

nachytat takový bronz, že Vám budou ostatní závidět. 

Uspořádejte velkou letní party s přáteli 

 Jen si to představte! Sluníčko svítí, hudba hraje 

a kolem Vás lidi, které máte rádi. No, není tohle 

přesně to, co od léta čekáte? Pojďte to ale uskutečnit 

ve velkém stylu! 

Navštivte babičku a dědu 

 Jak dlouho už jste u babičky nebyli? O 

prázdninách za ní musíte rozhodně zajít, popovídat si, 

pomoct, přijít si pochutnat na domácích buchtách a 

zavzpomínat na dětství. 

Obarvěte své vlasy v duze 

  Experimentujete rádi a milujete pestrost barev? 

Kdy jindy je lepší experimentovat než v létě? Váš letní 

šatník rozhodně rozzáříte a budete si připadat 

neuvěřitelně šik. Bacha jen, aby Vám duha 

nezáviděla… 
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Vytáhněte svůj foťák nebo kameru 

 Chcete mít krásné album plné vzpomínek na 

léto? Vytáhněte si svůj foťák a foťte. Kamarády, 

přírodu, svoji zmrzku nebo ledový kafe… Je to na Vás. 

Nebo chcete mít rovnou film? Tak vezměte kameru a 

točte všemožné momentky, které během prázdnin 

prožijete. Pak je v počítači dejte dohromady a kdykoli 

si svůj film pustíte, prožijete prázdniny znovu.  

Odjeďte daleko 

 Milujete cestování a tyto prázdniny chcete 

cestování zasvětit? Výborná volba! Domluvte se 

s kamarádem a sedněte na bus a jeďte. Všechno 

pozorně nafoťte a pak můžete ostatním povídat, jaké 

zážitky Vás potkaly třeba v Olomouci, Vídni… 

Najděte si brigádu 

 Chcete si něco vydělat? Tak si najděte brigádu a 

vydělejte si třeba na nové kolo, oblečení, mobil… Nebo 

prostě jen chcete mít takový ten pocit „jsem při 

penězích“. 

Stáhněte si více jak 1000 písniček 

 Zkuste si písničky vyhledat na Youtube, Evropě 

2, Óčku a stahujte a trsejte. 
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Zajeďte si na Surf camp 

 Znáte ty filmy o takových těch surfařích, kteří si 

užívají? Nechcete to taky zkusit? 

Kurz kiteboardingu 

  Vyzkoušejte si lekci na prkně. 

Hudební festival 

 Podívejte se na internetu, kde právě jsou, a 

zajeďte se na nějaký fesťáček kouknout. 

Uskutečněte výměnný pobyt 

 Najděte si v zahraničí někoho podobného jako 

Vy a zažijte dobrodrůžo v jiné zemi. 

Tábor 

 A co takhle tábor? No, pozvánky na Zvůli už byly 

rozdány…  

 

Já doufám, že nějaké prázdninové dobrodružství 

uskutečníte a budete na ně v dobrém vzpomínat.   

 

        Luci:* 
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 O prázdninách nemusíme chodit do školy, učit 

se, a tak máme spoustu volného času. Co s ním? 

Jedna z možností, jak ho můžeme využít, je usednout 

někam se zajímavou knížkou. 

 Dnes tu mám pro Vás dvě z tzv. doplňkových 

knih k příběhům Harryho Pottera. 

 Tak se pojďte mrknout… 

 

Famfrpál v průběhu věků 
Joanne K. Rowlingová 

 

Pro všechny, kdo mají rádi Harryho a fandí mu v jeho 

famfrpálových kláních za Nebelvír! Přetisk příručky 

získané přímo z bradavické knihovny při Škole čar a 

kouzel vás seznámí s vývojem létajících košťat, 

poučíte se, jaké hry se s košťaty hrály ve starověku, 

jak se objevila Zlatonka, jakými proměnami prošel 

famfrpál od 14. století a jak vypadá dnes, seznámíte 

se s významnými famfrpálovými týmy ve Velké Británii 

a v Irsku. 
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Fantastická zvířata a kde je 

najít 
Joanne K. Rowlingová 

 

Pro fandy této britské spisovatelky a čarodějnického 

učně z Bradavic tu máme fiktivní učebnici 

Fantastická zvířata a kde je najít. Je jasné, že tohle 

nebude přímé pokračování slavné knihy, ale můžete ji 

brát jako další fantastickou knihu od J. K. 

Rowlingové. A teď už se pojďme podívat, co se v knize 

můžeme dozvědět. Alespoň jeden výtisk knihy 

Fantastická zvířata a kde je najít vlastní téměř každá 

kouzelnická domácnost v celé zemi. Nyní, po 

omezenou dobu, mají i mudlové příležitost zjistit, kde 

žije pětinoh, čím se živí kluběnka a proč není dobrý 

nápad nechávat za dveřmi mléko pro bodloše. 

 

 

        Nikča  
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Konečně je to tady. Vykouklo sluníčko a začnou nám 

velké prázdniny. Poslední článek v letošním roce. Tak 

doufám, že si ho užijte.  

Bohémské vzory 

Je čas na dlouhé barevné maxišaty, milion třásní, 
hnědou kůži, klobouky a především barvy, jako je 

fialová, růžová, červená, hnědá a cihlová s jejich 
vzájemnými kombinacemi. Bohémský styl si 
zamilujete. 

Boty do špičky 

Letos bychom se měly zaměřit hlavně na boty. Nosit se 

budou lodičky i balerínky, tentokrát ovšem do špičky. 

Objevily se po dlouhé době v nových kolekcích. 

Zkrácené nohavice 

Pozorovat tento trend můžete u džínů (jak 
roztrhaných, tak i neroztrhaných), stejně tak jako u 

kalhot. Buď si nějaké rovnou zkrácené pořídíte v 
obchodě, nebo stačí nohavice ohrnout! 

 

SSuummmmeerr  ffaasshhiioonn 

http://www.moda.cz/a/bohemske-vzory-strihy-vevodi-jaru-i-letu-2016--17549
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Kimona 

Mohou jít ve šlépějích bohémského stylu nebo být 
ušita ze saténu, ale rozhodně do léta 2016 patří! 
Nejvíce při cestách po obchodech narazíte na 
květované a barevné vzory. 

Plavky 

Letos budou trendy pestrobarevné plavky plné 

výrazných barev a netradičních střihů. 

Overaly 

Jsou pohodlné, nekomplikované na nošení a navíc 

trendy. Toho bys rozhodně měla využít. Jak vypadá 

opravdu trendy overal? Na léto bych rozhodně zvolila 

kraťáskové nohavičky, které nesahají ani do poloviny 

stehen. 

Crop topy 

Crop top už byl několikrát zmiňován v mých 
předešlých článcích. Jsou různé střihy, barvy, vzory. 
Hodí se ke kraťasům, kimonu, lacláčům, džínám, 
skoro ke všemu.  

 

 Barča  
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 Asi každý z nás má nějaký ten telefon, tablet, 

notebook, počítač atd..  

 Já bych Vám v tomto článku chtěla představit 

pár nejlepších značek a samozřejmě také pár fungl 

novinek, které nezahrnují jen svět elektroniky.  

 

 
 

 Nejpopulárnější a také nejdražší značkou 

telefonů nebude žádná jiná značka než Apple!  

 V letošním roce se můžeme těšit na zcela novou 

pecku, která by měla otočit svět mobilů vzhůru 

nohama o 360°!  

 Ano, bude to dlouho očekávaný Iphone 7!!! 

Jéééj!!  

 Novinkou minulého roku byla 6, která si celkem 

šplhla v žebříčku kupovanosti.  

 Dále tady máme od této značky i notebooky, lépe 

řečeno MacBooky, které jsou také fajn. 
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 Těšit se Vaší pozornosti může především značka 

HP, která se pyšní velkou uznávaností a vysokou 

kvalitou! 

 Držitele tohoto skvělého notebooku určitě 

neodradí dlouhá výdrž baterie nebo třeba skvělá 

grafika, kterou určitě ocení herní typy, jako jsem třeba 

já. 

 

 

 
 

 Jak jsem již zmiňovala, ukážu Vám také fungl 

novinky, které se elektroniky týkají vlastně jen 

z poloviny. Ano, jsou to obaly…  

 Tito úžasní pomocníčci nám už jistě alespoň 

jednou zachránili např. telefon před obrovskou 

katastrofou, jako je rozmlácení.  

  

 

        Barů  
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Youtubeři jsou lidé, kteří natáčí videa, dávají je na 

internetovou stránku YouTube a sledují i nahrávky 

ostatních youtuberů. 

PewDiePie 

Nejodebíratelnějším youtuberem je PewDiePie. Má již 

přes 45,5 milionů odběratelů. Je mu 26 let a narodil 

se ve Švédsku 24. října 1989. Jeho parnerka, která se 

jmenuje Marzia Bisogni, natáčí také na YouTube pod 

přezdívkou CutiePieMarzia a má přes 6 milionů 

odběratelů. 

GoGoManTV 

Daniel Sebastian Štrauch má na YouTube přezdívku 

GoGoManTV. Je to slovenský youtuber, má přes 1,3 

milionů odběratelů a je tedy nejvíce odebíraným 

youtuberem v celém Československu. Narodil se 24. 

září 1996 a je mu tedy necelých 20 let. Žije 

s přítelkyní Lucií, která také natáčí na YouTube pod 

přezdívkou LucyPug a má přes 270 tisíc odběratelů. 

 

ři         
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Jirka Král 

Jirka Král je český youtuber. Je mu 26 let a narodil se 

5. ledna 1990. Odebírá ho přes 660 tisíc lidí. 

Účinkoval v reality show Farma, kde byl na 3. místě. 

 

 Nely  n  Nely 
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„Ve vzduchu svoboda, pod nohama horkej písek. Léto 

je zpět, nasadím tmavé brýle, jediná starost, jak 

uhasit žízeň. Každej den je jako víkend.“ 

  

Neuvěřitelné, jak je to blízko. Pro správnou letní 

atmosféru jsem zvolila na úvod slova jedné letní 

písničky, kterou si prostě musíte stáhnout do 

playlistu. Její název je samotný nadpis.  

 

Takže si skrze písničky doladíme léto! 

 

LETÍME PRYČ – TAFROB FT. MORELO 

MY LOVE – ROUTE 94 FT. JESS GLYNE 

ONE DANCE – DRAKE  

PRAHA – SEPAR FT. RYTMUS 

DUELE EL CORAZON – ENRIQUE IGLESIAS FT. 

WISIN 

TAK POJĎ HLEDAT BŘEH – KRYŠTOF  

TANČI – MANDRAGE  

THIS GIRL – KUNGS VS COOKIN ON 3 BURNERS 

SUMMERTIME SADNESS – LANA DEL REY 

TIDAL WAVE – SUB FOCUS FT. ALPINES 

TURN UP THE SPEAKERS – MARTIN GARRIX 

TWIST AND SHOUT – THE BEATLES 
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VLNA – SAMEY PROD. DALYB 

VALERIE – ATMO 

WORK FROM HOME – FIFTH HARMONY 

ZEJTRA MÁM – READY KIRKEN 

FRAGILE – KYGO  FT. LABRINTH 

SNAP OUT OF IT/ ARABELLA – ARCTIC MONKEYS 

PUREGIRL/ ASIO – BEN CRISTOVAO 

NO MONEY – GALANTIS  

CRASHES – WE ON THE MOON 

DON’T LET ME DOWN – THE CHAINSMOKERS 

SUMMER – CALVIN HARRIS 

I TOOK A PILL IN IBIZA – MIKE POSNER 

CLOSE – NICK JONAS 

Luci:* 
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I pro tento díl Jemňáčku jsme si pro Vás připravili 

letní dávku horoskopů.  

Beran 

Energie, kterou o prázdninách získáte, zasáhne 

především duševní sféru Vašeho života. Zatímco v 

intelektuálních záležitostech jen stěží najdete 

důstojnou konkurenci, ve fyzických činnostech si 

nebudete zrovna dvakrát jistí v kramflecích. Dávejte si 

také velký pozor na to, jakými slovy sdělujete ostatním 

své názory a postřehy, každému nemusí vyhovovat 

jistý sarkastický podtón ve Vaší řeči. 

Býk  

Napněte všechny síly, abyste si vytvořili příležitosti, 

které Vám pomohou uskutečnit Vaše nejsmělejší 

záměry. Pak se ovšem přihlásí o slovo prázdninová 

láska a většina Býků podlehne svůdnému pokušení, 

jež se jim naskytne. Nezapomínejte ani na rodinu a 

přátele, nemáte-li čas na návštěvu, alespoň zavolejte. 

Blíženci  

Zadaným Blížencům to nemusí v partnerství klapat, to 

se ale naštěstí netýká ostatních oblastí Vašeho života. 
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O prázdninách na Vás čekají neuvěřitelné zážitky. 

Nechybí Vám zdravé sebevědomí, kreativita ani skvělé 

analytické myšlení, tedy základní předpoklady k 

úspěchu. Příležitost na sebe jistě nenechá dlouho 

čekat. 

Rak 

Červenec je pro Raky měsícem vnitřního růstu a 

duchovního objevování. Mnohé věci okolo Vás získají 

tajemný nádech, dostanete se do situací, nad kterými 

budete údivem kroutit hlavou. Inspiruje Vás i 

duchovní literatura a přednášky. 

Lev  

V porovnání s červnem budete o prázdninách 

aktivnější a méně náladoví, takže sympatie okolí 

vzrostou kosmickou rychlostí. S každým se pobavíte 

jako rovný s rovným. Mezi lidmi jakéhokoliv věku i 

vzdělání se budete cítit jako jeden z nich. 

Panna  

Milé Panny, čeká Vás velice hektické období. S 

citovými zmatky si bohužel neporadí ani Vaše chytrá 

analytická hlavička. Nenechte se tím ale zaskočit a 

nesnažte se hledat zapomnění v nějakém prázdném 

flirtu, tím byste si stejně moc nepomohly. 
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Váhy  

Do poloviny prázdnin využijte znovunabytou energii, a 

to nejen v oblasti dalšího vzdělávání, ale i v otázce 

cestování do vzdálených či blízkých krajin. V citových 

záležitostech můžete očekávat situace, v nichž se 

zřejmě budete hůře orientovat a občas možná i trochu 

zazmatkujete. 

Štír 

Pokuste se vypustit ze svých myšlenek každodenní 

záležitosti a zaměřte se spíš na to, co je pro Vás 

podstatné z dlouhodobého hlediska. Zřejmě je na 

čase, abyste znovu obnovili své ideály, které jste v 

minulosti odložili k ledu. Hlavně v druhé polovině 

prázdnin budete muset překonávat řadu překážek, 

proto si dejte obrovský pozor na to, abyste se vyhýbali 

příliš ukvapeným rozhodnutím. 

Střelec  

Konečně se na chvíli zbavíte problémů spojených se 

školou, proto se můžete těšit na relativně klidné 

měsíce. Váš společenský i osobní život nabere 

mnohem příznivější směr, u nezadaných Střelců se 

dokonce objeví naděje na novou lásku. Dejte si však 

pozor na to, aby tato jedinečná příležitost nezapadla 

mezi množstvím nezávazných flirtů, které se Vám 

budou nabízet jako na běžícím pásu. 
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Kozoroh  

V červenci zřejmě budete postrádat svou obvyklou 

sebejistotu, což ale nemusí být vůbec na škodu. 

Možná se díky tomu naučíte přizpůsobit svému okolí 

alespoň v těch situacích, kdy nemáte příliš na 

vybranou. Přemíra emocí, jež se projeví kvůli 

zvýšenému působení vodních znamení, s sebou 

přináší i nezvyklou zranitelnost. Naštěstí Vám ale 

nikdo neublíží tak, abyste se s tím nedokázali srovnat. 

Vodnář  

Váš každodenní život jednoznačně ovládne láska. 

Nebude dne, kdy byste si neužívali nádherné chvíle 

plné něhy a romantiky. Do prázdninové idylky ovšem 

nepříjemně zasáhne nedostatek financí. Nemá smysl 

si vyčítat, že jste včas nemysleli na horší časy, raději 

hledejte řešení, které Vás zbaví starostí. 

Ryby 

Jste nabiti neuvěřitelným množstvím energie. Uděláte 

dobře, pokud ji využijete především pro posílení 

duševní sféry Vašeho života. Hvězdy podporují také 

cestování do vzdálenějších destinací, které nebývají 

běžným cílem turistů. Potřebuje Vás i rodina, Vaši 

blízcí přímo volají po tom, abyste jim konečně věnovali 

přiměřenou pozornost. 

        Barů  
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Kočka říká seleti: „Heč, já vím, co z tebe bude, až 

budeš velkej!“  

 „Jak to, ty jsi četla můj horoskop?“ 

 „Ne, kuchařku.“ 

 

Poslední dobou ve světě vzrůstá obliba katastrofických 

filmů. 

Tak jako u nás: Téměř každý natočený film je 

katastrofa. 

 

„Minule jste říkal, že na fotbal nepůjdete, a už jste tady 

zase.“ 

„Jenže tentokrát jsem přijel autem.“  

 

Není dobré učit se od mládí jen jednomu plaveckému 

stylu. 

Například jeden můj známý spadl do studny, uměl 

plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. 
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„Veliteli, proč si berete do toho lesa potápěčské brýle?“ 

„Je prý hodně hluboký!“ 

 

„Představ si, že když jsem byl na fotbale, začala mi 

hořet chalupa.“ 

„A jak to dopadlo?“ 

„Dobře, vyhráli jsme!“ 

 

Kohout přikutálel na dvůr pštrosí vejce a říká:  

„Ne že bych vás chtěl nějak buzerovat, ale podívejte se, 

co umí v cizině…“ 

 

Přijde zebra k fotografovi. Fotograf se ptá:  

„A fotečky budete chtít černobílé nebo barevné?“ 

 

Starší paní si kupuje papouška a říká: 

„Tak co ty hlupáčku, umíš mluvit?“ 

Papoušek na to: 

„A co ty čarodějnice, umíš lítat?“ 
 

    Nikča  
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Perličky ze školních lavic 
V dějepise: Paní učitelka: „Kdy byl založen starověký 

Řím?“ Žák: „V dávnověku.“ 

Ve vlastivědě: Pan učitel: „Kteří dva věrozvěstové 

navštívili Velkou Moravu?“ Žák: „Metoděj a Koloděj!“ 

Povídají si dvě sestry (4. a 6. třída). Mladší: „Máte na 

druhém stupni přírodovědu?“ Starší: „Ne, máme 

přírodopis.“ Mladší: „Aha, a kdy máte vlastědopis?“ 

Učitel vysvětluje novou látku a dva kluci v poslední 

lavici si povídají: „Ten učitel je ale hloupej, co?“ 

Spolužák mu ale neodpovídá, proto ho vybízí: „Tak to 

řekni!“ Po chvilce si jejich rozhovoru všimne učitel: 

„Nenapovídat! On na to musí přijít sám!“ 

„Proč sis dal do domácího sešitu mou fotografii?" diví 

se otec. „Protože paní učitelka povídala, že by strašně 

ráda poznala toho chytráka, co mi pomáhá s úkoly." 

Učitel přerušil svůj výklad a povídá: „Kluci, kdybyste 

se tam vzadu bavili o fotbale o něco méně hlučně a 

kdyby si holky uprostřed řešily křížovky klidněji, 

mohli by ti v prvních lavicích v klidu spát." 

Maminka: „Jak se ti líbil první den ve škole?" Dcera: 

„Co, první? To tam budu muset jít znovu?" 
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Paní učitelka vyvolá žáka k tabuli a řekne: „Tak, 

vyskloňuj nám slovo zeměkoule."  

Žák začne skloňovat: „Zeměkoule, ztebekoule, 

znějkoule, zníkoule, znáskoule, zváskoule, 

znichkoule." 

Stalo se při referátu, když se žákyně zničehonic začala 

smát. Pan učitel se jí zeptal: „Co ty sis dneska vzala?“ 

Otázka v písemce: Vyjmenujte renesanční malíře. 

Někdo napsal: Leonardo a Leonardo DiCaprio. 

V pracovním listě byla otázka: Vyjmenujte známé hry 

J. K. Tyla. Někdo napsal: Strakonický bubák. 

Při hodině hudební výchovy se pan učitel zeptal: „Proč 

myslíte, že si zasloužíte jedničku?“  

Někdo odpověděl: „No, takže, umím hrát na triangl, 

hraji si venku na písku s kamením a hraji na dřívka.“  

V němčině: „Hast du eine Schwester?“ (Máš sestru?)  

Žák po chvíli rozmýšlení řekl: „Ich bin Schwester.“ (Já 

jsem sestra.)  

V dějepise: Paní učitelka dala podmínku žákovi: 

„Dokud neodpovíš správně alespoň na jednu otázku, 

tak tě nepustím na záchod.“ Jednou ho vyvolala a on 

odpověděl: „Ale já už na záchod nechci.“  

 

Luci:* a Elča  
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Prosím vyplňujte přes folii!!!!! 

1. 2. 3.    

4.      5.  6.  7.   

  

8.   9.      Kuba  
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 V minulém čísle našeho časopisu jsme 

prověřovali Vaše znalosti z botaniky – měli jste 

správně pojmenovat různé jarní rostliny, které běžně 

kvetou kolem Vás. 

Správné odpovědi: 

1. šeřík obecný 

2. kočičky – částečně rozvité pupeny vrby jívy 

3. tulipán 

4. šafrán jarní (krokus) 

5. třešeň 

6. narcis žlutý 

7. pampeliška lékařská (smetanka lékařská) 

 Všem, kteří znali odpovědi, blahopřejeme.  

 Bohužel jsme v naší schránce žádné správné 

odpovědi nenalezli. Škoda!!! Tak snad příště!!! 
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 Redakční rada se omlouvá Pavlu Kinclovi za 

chybně umístěný popisek u jedné z fotografií. 

 Vše uvádíme na správnou míru. 

 Takto vypadá Pavlova nejlepší fotka. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ještě jednou se omlouváme. 

      Redakční rada 
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