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SLOVO ÚVODEM 
_______________________________________________________________ 

Prázdniny se nezadržitelně blíží a nás čeká jen 

pár posledních dní ve škole. Poslední týden nás už 

nikdo nebude zkoušet a zatěžovat úkoly, tak si ho 

pojďme užít. 

 Víte, co se v tomto týdnu bude dít, nebo si chcete 

připomenout, co vše se u nás ve škole stalo? Přesně od 

toho jsme tady my – nalistujte si stránku s programem, 

který nás čeká, ale zároveň se i trošku ohlédneme a 

podíváme se, co se od vydání posledního čísla událo.  

Jako vždy zde najdete pravidelné rubriky, které 

Vás informují o aktuálním dění ve škole, fotoreportáže, 

tentokrát z Dějepravného soutěžení či výletu do Anglie, 

rozhovory, povídání s osobnostmi, zajímavosti, tipy na 

letní čtení. V závěru roku se také fotíme – v rubrice 

Back in time můžete porovnat, jak vypadaly třídní 

kolektivy před několika desítkami let a dnes. Pro 

zlepšení nálady tu najdete vtipy a perličky.  

A nakonec i něco smutnějšího. Rozloučení s 

redakční radou a s tímto školním rokem. To ale není 

důvod, proč si tento letní speciál neužít. 

Okecávání by už stačilo, pusťte se do čtení! 

   Niky  
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OKÉNKO DO MINULOSTI 
_______________________________________________________________ 

Jsme tu zas s okénkem do minulosti. Dneska se 

podíváme, co jsme zvládli v období od půlky května do 

konce června. Není toho málo, tak jdeme na to.  

A nezapomeňte užívat léta. 

 Pamatujete, jak jsme v této rubrice psali, že je naše 

škola dobrá v různých soutěžích? Tak se to opět 

potvrdilo. Zasloužili se o to mladší žáci, kteří 15. 5. 

jeli do Třebíče na Pohár rozhlasu, kde ovládli celou 

soutěž a postoupili do krajského kola dne 22. 5. 

 27. 5. – 1. 6. se někteří vaši spolužáci podívali do 

Anglie. Bydleli u anglických rodin. Doufáme, že si 

trip užili a dovezli si spoustu vzpomínek. 

 28. 5. se konaly konzultace. Pro letošek to byly 

poslední. Jak je již známo, ve stejném dni se konal 

i sběr papíru.  

 4. 6. se uskutečnilo v areálu třebíčského zámku 

Dějepravné soutěžení. Naši žáci opět potvrdili 

krásnou práci učitelů dějepisu. Obě družstva se 

umístila do první desítky, a to na krásném 7. a 8. 

místě. Díky.  

 6. 6. se kompletně všichni oblékli do šatů, košil a 

krásného oblečení, jelikož jsme se fotili. Fotky už 

jsou rozdány. Doufáme, že se dochovají jako fotky 

z Back in time. 
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 Naši deváťáci se jeli pobavit do budějovického 

pivovaru o tom, jak se dělá pivo. Poté se zastavili 

v Temelíně, aby zjistili, na jakém principu funguje 

jaderná elektrárna. Tento den si strašně užili a 

dovezli si plno nových a zajímavých poznatků. 

 Do 22. 6. se učitelé rozmýšleli, co každému žákovi 

dát za známku na vysvědčení. Doufáme, že jste 

známky nehonili na poslední chvilku. 

 Od 15. 6. do 23. 6. se jezdilo na výlety. Věříme, že 

jste si svůj třídní výlet užili a že na něj 

nezapomenete. 

 Deváťáci si místo jednodenního výletu užili třídenní. 

Letošní cyklovodák se konal ve Veselí nad Lužnicí. 

 V závěru roku parlamentáři vyhodnotili mezitřídní 

soutěž barevných dnů. První místo obsadila 2. A, 

druhá skončila 9. B a třetí 9. A. Blahopřejeme. 

 

  Páka  
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VÝLET DO ANGLIE 
_______________________________________________________________ 

 U nás ve škole je již téměř tradicí, že každé dva roky 

jezdí žáci jemnické školy do Velké Británie. 

V autobuse jsme strávili přes 28 hodin. Než jsme však 

vyjeli za hranice, museli jsme vyzvednout druhou 

školu z Milovic, která se k nám měla připojit. Dokonce 

jsme si prošli prohlídkou pasů a pak nás v brzkých 

ranních hodinách pustili na trajekt. Dále se naše 

cesta ubírala směrem k městu York, kde začala naše 

první prohlídka. Večer jsme se ubytovali v rodinách a 

šli se vyspat na další den.  

                                                                                        

Katedrála v Yorku 

 

 

Milovníci Harryho Pottera mohli  

zavítat do tematických 

obchůdků.  
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V úterý jsme se hned ráno vydali na tajuplné útesy 

zahalené mlhou. Došli jsme až k pláži a někteří 

odvážlivci se dostali až k oceánu přes řasami porostlé 

kameny. A když jsme se dostali po strmém kopci zpět 

do autobusu, všichni byli promrzlí, takže jsme uvítali 

teplo, které bylo uvnitř. Pak jsme navštívili klášter, u 

kterého nás upoutal typický britský strašidelný 

hřbitov. Pokud máte rádi sladké, měli byste navštívit 

ulici, kde jsme měli rozchod, tam na každém rohu 

byla cukrárna. 

 

Vypadá strašidelně, že? 

 

 

 

 

 

Pokud chcete, můžete za 

sebou zanechat památku. 
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Všude byly malé krámky. 

 

 

 

 

 

Některé z nás zajímaly více 

bublinky než nakupování 

suvenýrů. 

 

Dalšího dne nás řidiči vysadili v městečku u 

národního parku, který Angličané vyhledávají za 

účelem odpočinku, neboť tu panuje příjemné ticho a 

klid. Měli jsme takové štěstí, že i přes špatnou 

předpověď nás déšť nezastihl. 

Dokonce jsme riskovali své 

životy a přeskákali řeku po 

kamenných sloupech, jenž 

vedly přes vodu, místo toho, 

abychom ji přešli po dřevěném 

mostě. Dokonce jsme se 

podívali na nástupiště v 

Prasinkách, odkud Harry Potter 

odjížděl do Bradavic. 
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Hagrida jsme ale 

nikde nepotkali. 

                                   

 

                                       

Tak co, zvládli byste to taky? 

 

 

 

A na závěr celého zajímavého výletu jsme se vydali do 

Londýna. Plavili jsme se po řece Temži. Jedna z mála 

věcí, kterou jsme neviděli, byl Big Ben, který právě 

opravovali. Přes Londýn jsme došli až 

k Buckinghamskému paláci, sídlu královny, bohužel 

nás ale nepozvala na čaj o páté. Po cestě zpět do 

Česka si nás učitelé vyzkoušeli, jestli jsme během 

výletu dávali pozor, pomocí malého testu, který 

následně ohodnotili sladkými cenami. 
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Královna byla doma, 

a dokonce měla 

návštěvu. 

 

 

 

 

Náměstí plné 

pouličních umělců. 

 

 

 

 

 

Takový byl výhled 

z lodi. 
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Pod London Eye jsme znovu 

nastoupili na loď.                                         

 

 

 

        

 

Dokonce jsme viděli 

výměnu stráží.                                      

 

                                        

 

                                             

 

 

 

 

Amča © a Elča  



11 
 

 

DĚJEPRAVNÉ SOUTĚŽENÍ 
_______________________________________________________________ 

 

Každý rok je první červnové pondělí ve znamení 

Dějepravného soutěžení. Pravidelně se koná v areálu 

třebíčského zámku v Třebíči. Tentokrát jsme se 

přenesli do doby Marie Terezie a jejího syna Josefa II. – 

téma znělo: Když nám vládla žena. Samozřejmě 

nesměla mezi zúčastněnými školami chybět ta naše.  

Vypravili jsme hned dva týmy. Z 9. tříd nás 

reprezentovalo družstvo s názvem Vládní reformy ve 

složení Natálie Křivanová (9. A), Eva Feldbabelová (9. A), 

Valerie Cébe (9. B), Nikol Fuchsová (9. B), Lucie 

Svobodová (9. B) a Jakub Kincl (9. B). Z 8. tříd soutěžili 

Osvícení zločinci Veronika Nečadová (8. A), Kateřina 

Vrbová (8. A), Aneta Krajčová (8. A), Elena Průšová (8. A), 

Amálie Andělová (8. B) a František Račický (8. B). 

Oba týmy se umístily do první desítky – Osvícení 

zločinci obsadili 7. místo a Vládní reformy 9. místo. 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

     Elča  a Amča © 
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Vládní reformy 

 

 

Osvícení zločinci 

 

 
 



13 
 

Všichni pozorně poslouchají, císařský tambor přináší 

zprávy o soutěži. 

 

Hodiny na věži odbíjejí devátou hodinu – soutěž 

začíná. 

Její Veličenstvo Marie Terezie nás osobně přijala. 
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Podívali jsme se na loutkové představení… 

 

…a pak jsme sami hráli. 
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Tančili jsme… 

 

…zpívali jsme na jarmarku písničku, kterou jsme 

složili, a připravovali si vystoupení s potulnými herci. 
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Naverbovali nás do armády… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…dokonce jsme i stříleli. 
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I za Marie Terezie se muselo chodit do školy… 

 

 

 

 

 

 

…a učit se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypočítáte jednoduchou matematickou úlohu? 
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Ještě jsme stihli poradit ranhojiči s léčbou zraněného… 

 

 

 

 

 

 

 

…pohovořit si o politické situaci nad mapou Evropy… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…a zastavit se u 

mnichů v klášteře. 

 

 

 

 

 

Úderem dvanácté soutěž končí. Teď už jen počkat 

na vyhlášení výsledků a šupem domů. 

Těšíme se na další, patnáctý ročník. 
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         POSLEDNÍ ROZHOVORY  

S DEVÁŤÁKY  
_______________________________________________________________ 

 

Jak už všichni dobře víte, nenávratně se blíží 

konec školního roku a 29. červen bude posledním 

dnem stráveným na jemnické základce pro naše deváté 

ročníky. Deváťáci tvoří velkou část redakční rady 

Jemňáčku, a protože se s nimi po prázdninách už 

neuvidíme, rozhodli jsme se naše reportéry a reportérky 

vyzpovídat. Položili jsme jim pár otázek týkajících se 

jejich budoucnosti a také nás zajímalo, kam budou 

směřovat jejich cesty.  

 

Otázky:    

Na které střední budeš studovat?  

Jsi rád/a, že odcházíš, nebo bys zde raději zůstal/a?  

Budeš nadále navštěvovat Jemnici? 

Jak ti dopadly přijímačky? 

Dostal/a ses na školu, na kterou jsi chtěl/a? Co bys 

chtěl/a dělat v dospělosti? 

Lucka Svobodová:    

Budu studovat na gymplu v Dačicích. 
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Vůbec se mi ze základky nechce, bude mi to tu chybět, 

ale zároveň se těším na život středoškoláka. 

Ano, budu. 

S přijímačkami jsem spokojená, ale mohu po nich říct 

„zlata čeština“.  

Ano dostala.  

Baví mě pracovat s lidmi, takže jsem přemýšlela o 

psychologii nebo žurnalistice.  

Kuba Kincl:  

Budu studovat na Střední zdravotnické škole ve 

Znojmě. 

No… Určitě bych tu rád zůstal, ale zároveň se těším na 

to, až potkám nové lidi.  

Ano, určitě. 

Přijímačky nad moje očekávání dopadly docela dobře. 

Ano, jsem strašně rád, že jsem se tam dostal.  

Být záchranářem v sanitce. 

Bára Švambergová:   

Půjdu na Gymnázium do Dačic. 

Moc ne, základka mi bude fakt hodně chybět. 

Budu dojíždět, takže v Jemnici budu každý den.  

Špatně.  

Nedostala jsem se.  

Ještě přesně co dělat nevím, ale mám představu, že to 

bude buď něco s učitelstvím, sexuologií či psychologií. 
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Nikča Fuchsová:     

Na Gymnáziu v Dačicích. 

Vůbec, nejraději bych tu zůstala – miluju tuhle školu a 

pryč rozhodně nechci. 

Určitě budu. 

Lépe než jsem čekala.  

Dostala, přihlášku jsem dávala na gympl do Dačic a do 

Třebíče na ekonomku – dostala jsem se na obě školy, 

ale nakonec jsem si vybrala Dačice.  

Vůbec nevím. To je jeden z důvodů, proč jdu na gympl, 

ale chtěla bych něco, co mě bude bavit a kde budu 

šťastná. 

Pája Kincl: 

Budu studovat na zdravotní škole ve Znojmě. 

Radši bych zde zůstal. Moc se mi nechce.  

Určitě budu! Mám jarní prázdniny jindy než naše 

základka, takže určitě přijdu.  

Přijímačky dopadly podle mého názoru na výbornou.  

Dostal jsem se na obě školy, do poslední chvilky jsem 

nevěděl kam jít, ale snad jsem se rozhodl dobře. 

Po střední si chci udělat záchranku v Brně. Takže 

zdravotního záchranáře. 

Alča Kuchařová:    

Střední grafická umělecká škola. 

Jsem ráda, že se mi otevírá nová etapa života, ale bude 

se mi stýskat po mladších žácích ve škole. Ještěže se 
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budu vídat se svou třídou, a učitele, doufám, budu 

potkávat v obchodech nebo na ulici. 

No, ono mi to moje bydliště jinak neumožňuje. 

Dělala jsem talentovky a na to, jak jsem se stresovala, 

tak to dopadlo nad očekávání. Mám tam nové 

kamarády, s kterými si píši.   

Ano. Pro mě dlouhou dobu bylo důležité udělat 

maturitu, ale začínám přemýšlet o tatérství.  

Nelča Satrapová:   

Gymnázium Dačice. 

Chci poznat nové lidi, ale vím, že mi bude ZŠ chybět. 

Ano.  

No, nevím, ale jelikož jsem se dostala na obě školy, tak 

asi dobře. 

Ano. Chtěla bych být doktorkou, ale nevím, nevím… 

 

Posledním slovem bychom chtěli my mladší 

z redakce Jemňáčku popřát nejenom našim 

odcházejícím redaktorům, grafičce a fotografovi hodně 

štěstí do budoucna, ale i všem ostatním deváťákům!  

A samozřejmě všem přejeme pohodové letní 

prázdniny plné neuvěřitelných zážitků. 

Prostě a jednoduše řečeno…HODNĚ ŠTĚSTÍ! 

 

   Dom Ω, Amča © a Elča   
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      TIPY PRO BUDOUCÍ  

DEVÁŤÁKY 
_______________________________________________________________ 

Devátý ročník. Sen, o kterém sní nejeden z vás. 

 Ale? Řekl vám někdy někdo, že tento ročník není jen o 

tom, že se zde „opakují“ již dříve naučené věci, že už se 

není moc co učit a že rozloučení se školou bude 

mnohem více emocionální, než si dokážete představit? 

Podle mě se s touto realitou nesetkal zatím nikdo 

z vás kromě deváťáků, současných i minulých.  

Ale nechci vás tímto nijak vystrašit!   

Tento článek vznikl na podmět paní učitelky 

Kovárníkové, která přišla se skvělým nápadem – my, 

letošní deváťáci, vám prozradíme určité tipy a triky jak 

například lépe zvládat hlavní roli v hororu jménem 

příjímací zkoušky a také vám předáme svoje 

zkušenosti, které jsme letos zažili na vlastní kůži. 

  Tak se pojďte rychle pustit do čtení!  

Otázky: 

1) Jak jsi zvládal/a období přijímaček? 

2) Co bys poradil/a ostatním, které toto období čeká? 

3) Jak bys zhodnotil poslední rok na škole? 

4) Je něco, co ses za těch devět let naučil/a nebo 

poznal/a? (Pro inspiraci – například to, že není dobré 

psát úkoly u sborovny.) 
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5) Co bys vzkázal/a budoucím deváťákům? 

6) Na co budeš nejraději vzpomínat, až odejdeš ze ZŠ?  

Odpovědi:  

Adéla Kubešová 

1. Byl to masakr, ale dostala jsem se.  

2. Nenechat vše na poslední chvíli. 

3. Asi nejkrásnější rok na základce. I love 9. B 2018. 

4. Nikdy se nesnaž naštvat pana učitele Nováka. 

5. Ať si ten poslední rok užijou co nejvíc naplno 

(všechno má své meze).  

6. Na svoje spolužáky, kamarády, učitele, smradlavej 

1. stupeň a vycpaný ptáky ve skříních. 

Nikola Minksová 

1. Bylo to celkem v pohodě, i když jsme byli všichni ve 

stresu, tak jsme to kvůli skvělému kolektivu zvládli. 

2. Hlavně se nestresovat. 

3. Je to zvláštní. Devět let na této škole se stejným 

kolektivem a teď jdeme pryč. Navíc zbývá jen už 

měsíc.  

4. Spousty věcí, nechce se mi to vyjmenovávat, 

protože bych tady byla do rána.  

5. Užijte si poslední rok společně, co nejvíc to jde.  

6. Na naše přestávky, myslím, že na ně nikdo 

nezapomene. Na úžasné učitele, kteří s námi měli 

celých 9 let trpělivost. Celkově na celou školu. 
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Viki Štroblová 

1. Bylo to hodně těžké, hodně stráveného času na 

přípravy, ale tak všichni jsme to zvládli... 

2. Kupte si hodně čokolády a pořádně se připravujte, i 

když se vám nechce, budete ze sebe mít lepší pocit, no 

a mějte pevné nervy (i když i já vím, že to bylo těžké). 

3. Takhle, někteří učitelé chápali, že máme 

přijímačky, a dávali nám trochu úlevy a nebyli tolik 

přísní, ale byli tu i tací, co nám rozhodně přípravu 

nezjednodušovali. Ale obecně se to dá zvládnout úplně 

dobře. 

4. Poznala jsem spoustu super lidí, naučila se číst, 

psát, počítat, opisovat, teda myslim spolupracovat 

samozřejmě.  

5. Začněte plánovat akademii dřív než na konci května 

a užívejte poslední rok v Jemnici, protože to budete 

mít pak těžší.  

6. Na skvělé spolužáky a učitele, budou mi všichni 

moc chybět. 

Adéla Nekulová 

1. Nedělala jsem je.  

2. Ať se nenervují dopředu, protože si tím nepomůžou, 

jen si to zhorší. 

3. Boží, a i když to uteklo strašně rychle, tak na 

základku budu vzpomínat jen v dobrém, i na učitele.  

4. Naučila jsem se, že nikdy nesmím provokovat 

učitele, protože na to doplatím.  
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5. Ať si užívají co nejvíc a ať hlavně nedostanou 

učitele do polepšovny.  

6. Na pány/ní učitele/ky, kteří měli se mnou 

trpělivost a měli mě rádi, i když to se mnou bylo těžký, 

ale já to tak nemyslela. 

Natálie Křivanová 

1. Zvládla jsem ho docela v klidu. Popravdě jsem se 

začala učit až týden či dva před přijímačkami. Byla 

jsem spíše nervózní u výsledků, které nakonec vyšly 

báječně. 

2. Ať se především moc nestresují. Přijímačky určitě 

dají! A kdyby ne, tak odvolání nebo jiný výběr školy to 

jistí. 

3. Je to nejlepší rok na základce. Ve třídě furt sranda. 

S učiteli to byl někdy horor, ale poslední rok nám dali 

docela oddech.  

4. Že nemůžeš na otázku: Co jsou to slova hromadná? 

odpovědět, že jsou pohromadě. Určitě rychlé opisování 

úkolů, třída u sborovny je vždy pro učitele skvělé 

místo na odchytávání. 

5. Užívejte si poslední rok, jak jen můžete! A hlavně se 

dostaňte, kam chcete! 

6. Na hodiny češtiny s paní učitelkou Petrákovou! 

Taky na skvělou partu ve třídě. 

Lucie Svobodová 

1. Období přijímaček jsem zvládala docela dobře a to 

hlavně kvůli organizaci času a pozitivnímu přístupu. 
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Tři týdny před přijímačkami jsem byla nervóznější než 

v den přijímaček. 

2. Poradila bych jim, aby se zaměřili na to, co je 

důležitý. Skvělá věc jsou testy z minulých let, ve 

kterých je nejlépe poznat, jaké druhy úloh lze 

očekávat. Určitě bych se zaměřila i na to, co je testový 

sešit a co záznamovým arch, nezdá se to, ale i tohle je 

dobré si natrénovat. Důležitá věc je nezapomínat na 

svůj volný čas a místo toho všeho stresování někam 

vyrazit třeba s kamarády. 

3. Posledni rok na škole byl ten nejakčnější vůbec, 

pořád se kolem mě něco dělo, za což jsem ráda.  

4. Improvizace je základ úspěchu. 

5. Poslední rok si co nejvíce užijte, zapojte se do co 

nejvíce akcí a vyberte si střední školu, která vás bude 

bavit. 

6. Na svoji třídu, na obědový debaty, školní časopis, 

páteční volejbaly, na vánoční besídky, přestávky, kdy 

jsme tancovali Rasputina, angličtiny, kde jsme zpívali 

vánoční písničky, na léta na základce budu vzpomínat 

vždycky nejradši. 

Alena Kuchařová 

1. No, dělala jsem talentovky. Až na stres v pohodě. 

2. Určitě se připravovat, ale myslím, že párkrát se 

odreagovat taky pomáhá. 

3. Vyčerpávající a řekla bych, že jsem na rozpacích. 

Zčásti jsem ráda, že uzavírám jednu etapu svého 
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doposud šťastného života… Ale pak mi to bude 

chybět, nemyslím nečekané písemky, ale učitele. I 

když si se všemi ne vždy sednu, budu na ně 

vzpomínat v dobrém. 

4. Kdybych nepočítala ty základy (psaní, čtená a 

počítání), určitě lépe rozumím lidem. Více si prosazuji 

názor, ale zase jsem zjistila, že dokážu být i drzá. 

Někdy bych se za ty slova sama profackovala. Naučila 

jsem se toho tolik...ani nevím, jestli bych to dokázala 

vypsat. No, všechno určitě ne. 

5. Užívejte si poslední rok ve škole. Já si myslela, že 

tento rok bude jak ostatní, že bude pomalý a únavný. 

Jenže hned tu byly Vánoce, najednou Velikonoce a 

bum, Valča má narozeniny a začíná poslední měsíc. 

Každý to bude nejspíše vnímat jinak, prostě si udělejte 

spousty a spousty zážitků se svou třídou, bude to 

nejspíše naposled, kdy spolu budete tak často v jedné 

místnosti.  

6. Určitě na naše vztahy. Jak mezi žáky, tak s učiteli. 

Na společné akce, kde každý ukázal svou „tvář“. 

Nemyslím, že by se maskovali. Ale jako příklad bych 

uvedla Petra Hotaře. Ten mě osobně překvapil nejvíce. 

Myslela jsem, že je to spíš zamlklý klučina, který 

nevykukuje z řady. Opak je pravdou. Je to snad 

největší bordelář ze třídy. Společně s Lucií 

Svobodovou vypouští z úst jen samé perličky, rekty a 

vtipné hlášky. 
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Zdeněk Václavek 

1. Celkem ve stresu. 

2. Ať si projdou všechny svoje staré sešity od druhého 

stupně. 

3. Všichni jsou více otevřenější a humornější, takže 

super. 

4. Nikdy neměj tahák pod písemkou. 

5. Užívej si to tu s kámošema, dokud můžeš. 

6. Kamarádi, učitelé, výlety, srandovní chvilky. 

Šimon Tesař 

1. Snažil jsem se to brát lehkovážně. Věděl jsem, že 

pokud se budu učit, tak se dostanu. Ale tak nějaký 

stres jsem taky měl.  

2. Tak určitě aby se dopředu učili a hlavní je si věřit! 

3. Hrozně rychle utekl a už ho beru spíše jako takové 

poloviční prázdniny. 

5. Aby si školu, na kterou budou chtít, vybrali podle 

sebe. 

6. Nejvíce asi na kamarády, ale i mnoho dalšího. 

Jakub Kincl 

1. Docela dobře. 

2. Učit se a připravovat se průběžně. A hlavně učit se 

to, co ti nejde.  

3. Celkově ten poslední rok na ZŠ je hodně procítěný. 

4. Neříkat hmm v hodinách češtiny. 

5. Ať si vyberou správnou školu. 
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6. Určitě na naši třídu, učitele a prostě všechno! 

Bára Švambergová 

1. Abych byla upřímná, bylo to pro mě jedno 

z nejnáročnějších období mého života. Všechen ten 

stres jsem docela dost prožívala již od ledna, kdy jsem 

si postupně začala uvědomovat, že odcházím ze školy, 

a pořádně jsem ani nevěděla, co se mnou bude dál.  

2. Učte se, co nejvíce to jde. Všechno si projeďte. Ať už 

je to sebemenší lehká věc, u příjímacích zkoušek to 

bude to nejtěžší. (vlastní zkušenost)  

3. Poslední rok na škole bych řekla, že je jeden 

z nejkrásnějších. Všichni se se všemi baví a teď i 

dokonce vycházejí! Učitelé si s námi více povídají a 

celkově ta atmosféra a to všechno. Je úžasné to 

vnímat, to dění okolo sebe. 

4. Nikdy si nespleťte pařez a kmen v českém jazyce, 

nikdy nepadělejte podpis v hodině matematiky, nikdy 

si nelepte taháky na vedlejší lavici – učitel si vždy 

všimne, že nějak moc podezřele koukáte stále na 

stejné místo a vždy záhadně rychle začnete psát.  

5. Užijte si devítku naplno! 

6. Rozhodně nezapomenu na zážitky při nahánění 

„Aničky“, na týmovou práci v hodinách chemie a 

dalších, na úžasnou třídu, učitele, na neustálé 

chození po chodbách a chození na sopel, na tajné 

schůzky a mnoho dalšího. 

 Barů ♫ 
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OSOBNOSTI JEMŇÁČKU 
_______________________________________________________________ 

 Jako v každém čísle i v tomto nesmějí chybět 

osobnosti Jemňáčku! A koho jsme si pro tentokrát 

vybrali? Nebude to nikdo jiný než naše dvě výtvarnice – 

Natálka Pravdíková a Alča Kuchařová z 9. B. 

 Dozvíte se nejen, co je k umění dovedlo, ale i to, 

co taková cesta ve světě výtvarnictví obnáší. 

 Příjemné počteníčko! 

Otázky: 

1. Jak dlouho se věnuješ umění? 

2. Co tě k tomu dovedlo a co v tobě probudilo umělce? 

3. Dosáhla jsi už nějakého úspěchu? 

4. Plánuješ se do budoucna svým nadáním živit? 

5. Jsi ráda, že jsi šla na uměleckou školu? 

6. Čeho bys chtěla dosáhnout? Jaký je tvůj umělecký 

sen? 

7. Jaký je názor tvých rodičů? 

Odpovědi: 

Naty: 

1. Od začátku devítky, jinak odmalička s dědou. 

2. Už jen to, že mám předky, kteří v tom byli úspěšní, 

mě k tomu dovedlo. Vlastně to tak nějak cítíš ty sám. 
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3. Ano, měla. Měla jsem výstavu na zámku v Dačicích 

zakončenou vernisáží. 

4. Ano, chci být designér a architekt. 

5. Mega moooooc. Myslím, že mě bude naplňovat. 

6. Dostat se na vysokou školu architektury, další 

výstavy. 

7. Naši mě podporují, hlavně děda, v jehož stopách jdu. 

Alča: 

1. Tak už ve školce (to mi vyprávěla mamka) jsem celý 

den seděla u stolu a čmárala si místo toho, abych si 

hrála s ostatními, do ZUŠ jsem začala chodit ve 3. třídě. 

2. Určitě na tom mají podíl sestry. Jedna chtěla být 

architektkou a druhá se stala učitelkou výtvarné 

výchovy. Vždy si přede mnou malovaly a já to taky 

chtěla dělat. V rodině nikdo nemaluje ani nekreslí. 

3. Nedávno jsem měla společně se svými spolužáky ze 

ZUŠ výstavu, menší výstavky a výzdobu nemocnice. 

4. Určitě bych to chtěla do své práce nějak přizpůsobit, 

přemýšlím o tatérství. 

5. Jsem nadšená, těším se na hodiny, učitele, kteří 

vypadali velmi uvolněně, a samozřejmě nové spolužáky, 

mezi nimiž už mám přátele. 

6. Nemám sen, jen dělám, co mě baví. 

7. Jelikož přede mnou byly mé sestry, tak se setkaly 

s nevelkým nadšením. Avšak rodiče nás všechny 

podporují a jsou rádi, že děláme to, co nás baví. 

      Páka    a Niky  
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Z NAŠÍ TVORBY 
_______________________________________________________________ 

Máme pro vás další slohové práce z pera 

deváťáků. Sloh není lehké psát, ale tyto práce se 

opravdu povedly. 

Jednoho rána jsem se vzbudil a vyhlédl z okna. Slunce 

jako by mi do očí střílelo salvu ostrých a zářivých 

paprsků. Mé oči se ze zoufalství ihned zavřely, má hlava 

podlehla gravitaci a spadla zpět do nadýchaných 

obláčků, do mého polštáře. Po chvíli jsem uslyšel 

podivný zvuk. Schody sténaly o pomoc. Hned nato se 

mými dveřmi provalila lavina hloupých připomínek. Má 

sestra. Potom, co vlétla do pokoje, začalo mé srdce 

skákat tam a zpátky. Poté, co se uklidnilo, mi sestra 

sdělila, že jedeme na výlet. Když jsme byli už skoro na 

místě, mé oči se zábleskem zhrozily. Během pár minut 

zahalily černé létající ovečky celou oblohu. Nato začal 

bůh na zem spouštět miliardy maličkých tekutých 

parašutistů. To mu však nestačilo, proto začal pomocí 

blesků vraždit jednoho důstojného jehličnatého vojáka 

za druhým. Mohutná hruď a končetiny našeho psa, 

kterého jsme vezli v kufru, se začaly klepat jako při té 

nejmrazivější zimě. Čím dál více těchto tekutých 

parašutistů páchalo sebevražedné nálety na naše auto. 

Naštěstí máme na čelním skle dva elektricky poháněné 
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černé odklízeče na mrtvoly a díky nim nám právě tito 

parašutisté nebránili ve výhledu na silnici. Asi po půl 

hodině slunce nabralo nových sil. Nejdříve si prorazilo 

škvíru mezi černými ovečkami. A tím, že postupně 

úplně odehnalo černé ovečky, zastavilo i padající 

parašutisty. To však není vše, co se nám ten den ještě 

přihodilo…       

Adam Krupil 

Líčení květnové krajiny 

Při vycházení z domu mě míjí pylem poprášená auta. 

Vypadají, jako kdyby dlouhá léta stála v garáži a prach 

se stal jejich lehkou přikrývkou. Jenže tomu tak není. 

Všechny stromy kolem se obalují krásnými a bohatými 

květy a jejich pyl se mísí s větrem. Vítr ho nepozorovaně 

odnáší daleko od jeho domovského květu a nechá ho 

napospas krajině a člověku. Pokračuji dál po 

neuklizeném kraji silnice a přemýšlím, co pánům, kteří 

se starají o zdraví a vzhled po zimě popraskaných 

silnic, tak dlouho trvá. Procházím kolem domků s 

rozkvetlými předzahrádkami a pozoruji překrásné 

výzdoby, jak lidské, tak i ty přírodní. Jenže si 

uvědomím, že čas, který jsem měla navíc, se teď 

rozplynul. Moje nohy nasazují rychlé tempo. Procházím 

okolo velkého keře s překrásnými trsy fialových kvítků 

a jejich pronikavou vůni můj nos cítí i o několik metrů 

dál. Součástí trávníku u silnic jsou i žluté krepaté 

bylinky, jenže nyní se jejich vlasy rozčepýřily a 

zbělaly…     Adéla Kubáčová 
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Začátek dne 

Od brzkého rána jsem se ospale táhla do té žluté 

budovy, ve které trávím už poslední rok. Během cesty 

jsem myslela jen na to, kdy budu moci sebou hodit do 

načechraných obláčků, které mě uspí jako Šípkovou 

Růženku. Co mě po té rovné cestě přímo za nosem 

drželo při životě, byly jen dlouhé černé špunty do uší 

neboli sluchátka, která vydávala pozoruhodné skřeky 

novodobých zpěváků. A když mi neřvaly po ránu 

hudební pecky ze sluchátek, tak ti malí trpaslíci, co 

brebentili, jako by se půl století neviděli, se hned 

vyrovnali s hlasitostí hudby, možná byli i hlučnější. 

Takže nejenže po ránu vidím trpaslíky s obrovskými 

brašnami na zádech, co se dokola motají pod mé 

lámající se nožky, ale on řve i okolní svět. Benzinová 

monstra jezdí sem a tam. Jsou i rychlejší než já při 

běhání padesátky nebo šedesátky v už tak nudném 

tělocviku. Alespoň nevypouštím škodlivé látky do 

ovzduší jako ta benzinová monstra. Do toho mě začínají 

pálit kukadla jako pálivá paprička z nějakého zákoutí 

Jižní Ameriky. Můžu se přirovnat k upírovi, také 

nesnesu denní svit, a to především po ránu! Jsou tu ale 

jisté faktory, proč se nemůžu přirovnat k pijákovi krve 

– k upírovi. Určitě není mojí zálibou pití skupiny krve 

A, B, AB, 0. Taky nejsem vybledlá jak sýr, především 

neumím létat a nežiju tu už přes staletí. Tím pádem 

jsem věčně ospalý žák devátého ročníku, kterého 

pohltila spící múza až okolo jedenácté večer.       Nely ♡ 
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JAK SE TVOŘÍ JEMŇÁČEK 
_______________________________________________________________ 

Již pět let pro vás tvoříme školní časopis 

Jemňáček. Víte však, co všechno je potřeba udělat, 

abychom vydali jedno číslo? Rozhodli jsme se proto 

napsat tento článek, abyste měli možnost nahlédnout, 

jak vlastně časopis vzniká. 

 

Nejdříve si musíme rozdělit články a domluvit se na 

datu vydání čísla. 
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Vyzpovídáme 

nevinné učitele a žáky, 

jejichž odpovědi 

použijeme do rozhovorů. 

 

 

 

 

 

Pak se vrhneme na psaní 

vtipů, sepisování rozhovorů a ostatních článků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý z nás pošle své články paní učitelce, ona vše 

opraví a zformátuje. A časopis je připraven k tisku. 
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Vytiskneme přes dvacet kusů časopisu. Pak přichází 

na řadu trpělivost, všechny časopisy musíme pečlivě 

poskládat a scvaknout dohromady. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně rozneseme časopisy do všech tříd a 

kabinetů. A přicházíte na řadu vy – čtenáři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Amča © a Elča  
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POHÁR ROZHLASU 
_______________________________________________________________ 

Sportovci z naší školy se dne 15. 5. 2018 za 

doprovodu pánů učitelů Nováka a Krajčího a paní 

učitelky Foumové zúčastnili celorepublikové soutěže 

s názvem Pohár rozhlasu. Mladší žáci se umístili jak na 

okrese, tak i na kraji první. Ale jelikož jsme neměli 

dostatek bodů, na republiku jsme nepostoupili. 

Podobného úspěchu docílily i starší žákyně, které 

obsadily v okresním kole první místo, z krajského kola 

bohužel dále nepostoupily. Celá soutěž se konala na 

stadionu v Třebíči.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dom Ω 
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ZUŠ OPEN 
_______________________________________________________________ 

Dne 24. 5. 2018 se po celé republice konala akce 

ZUŠ OPEN. Spočívá v tom, že žáci, učitelé, sbory, 

orchestry… si přichystají skladby, se kterými vyrazí do 

městských ulic. Jelikož jsem z dačické ZUŠ, tak vám 

toho moc o tom, co se dělo v Jemnici, říct nemohu, ale 

podle mě si každý minimálně všiml hudebníků nebo 

jinak nadaných dětí, jak prezentují své nadání.  

Také jsem se rozhodl položit pár otázek Lucii 

Svobodové, protože se této akce účastnila právě tady: 

Co jsi na ZUŠ OPEN dělala? 

Luci: Na ZUŠ OPEN jsem jednotlivá vystoupení 

sledovala, fandila a pak i hrála. 

Které skladby jsi hrála? 

Luci: La Rose a Allemande. 

Kde jsi hrála? 

Luci: Hrála jsem v Jemnici na náměstí. 

Jak bys tuto akci ohodnotila? 

Luci: Tato akce se mi moc líbí, člověk si uvědomí, kolik 

hudebníků a umělců kolem sebe má. 

Dom Ω a Luci ™ 
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   POSLEDNÍ TÝDEN  
_______________________________________________________________ 

 

den kdo čas konce 
vyuč. akce 

pondělí 

25. 6. 

1. – 3. 11:40 
Nácvik na akademii, sportovní den 

4. – 5. 12:10 
6. – 7. 12:20 Nácvik na akademii, kontrola a výměna 

učebnic, třídnické práce 8. – 9. 12:40 
pondělí 
25. 6. 

  16:00 vernisáž výstavy prací žáků ZŠ ve 

výstavní síni kulturního domu  

úterý  

26. 6. 

1. – 2. 11:40 Kontrola a výměna učebnic, třídnické 

práce, program třídního učitele 4. – 5. 12:00 

6. – 7. 12:20 
Dokončení kontroly a výměny učebnic, 

třídnické práce 

8. – 9. 12:40 
8. A, 8. B – výlet Březová 

9. A, 9. B – dokončení výměny učebnic, 

třídnické práce 

středa 

27. 6. 

1. – 3. 11:40 AKADEMIE 

4. – 9. 
nejdříve 

12:00 
AKADEMIE  

veřejnost 
ŠKOLNÍ AKADEMIE – kinosál 17:00 až 

18:30 pro veřejnost 

čtvrtek 
28. 6. 

1. – 4. 11:30 
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU v kinosále – PŘEDÁNÍ POCHVAL 

5. – 9. 11:45 
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO 

ROKU v kinosále - PŘEDÁNÍ POCHVAL 

– ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD 

  Od 15:00 přijetí nejlepších žáků na 

radnici (doprovod rodičů) 

 
pátek 
29. 6. 

1. – 8. 8:45 
Slavnostní ukončení školního roku a 

předání vysvědčení ve třídách 

9.   
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. 

tříd na radnici   
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Chystáš se letos k moři?

ANO

NE

 

KAM NA PRÁZDNINY  
_______________________________________________________________ 

Jak už všichni víte, nenávratně se nám blíží 

prázdniny. Určitě spousta z vás má doma v pokoji nebo 

na ledničce kalendář, na kterém odpočítáváte poslední 

dny či týdny. Zeptali jsme se některých z vás, jak 

letošní prázdniny strávíte. A co vy? Máte stejné plány?  

Přejeme všem krásné a pohodové 

letní prázdniny 2018! 
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        Dom Ω 

Pojedeš na nějaký tábor?

ANO

NE

Máš raději letní, nebo zimní 
prázdniny?

LETNÍ

ZIMNÍ
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PŘEČTĚTE SI  
_______________________________________________________________ 

Pravidelná rubrika o knížkách se dnes ponese 

v duchu léta, prázdnin a dovolených, na které se chystá 

nejeden z nás. Taky už jste jako já přemýšleli nad tím, 

co si s sebou vezmete za knížku?  

Tentokrát to bude hodně těžké, jelikož každému 

z nás se líbí něco jiného. Někdo vybírá podle žánru, 

někdo podle obalu. Vybrala jsem proto pár knih, které 

mne zaujaly nejen svým obalem, ale také tím, o čem se 

v nich píše.  

Tak jdeme na to. 😊  

Šlehačková oblaka  

Měla kupu snů a bezhlavě se za nimi vrhla až na sever. 

Tereza vypráví svůj životní příběh s retrospektivou do 

dětství, které bylo kouzelné a zároveň plné dřiny. 

Propocené vzpomínky na tréninky gymnastiky se mísí 

s vůní šeříkové zahrady starého domu na Ořechovce, 

ve kterém vyrůstala.  

V Norsku prožívá svou pohádku, ale i hořké chvíle 

odloučení od rodiny, ztrátu nejbližšího člověka a 

momenty, kdy musí začít svůj život zase a znovu téměř 

od nuly. 
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Žena v okně 

Anna Foxová žije sama, uzavřená ve vlastním světě. Ze 

svého domu nevychází, dny tráví popíjením vína, 

sledováním starých filmů … a špehováním sousedů. 

Jednoho dne se do domu přes ulici přestěhují 

Russellovi, na pohled normální rodina.  

Jenže pak Anna zahlédne něco, co neměla. Její už tak 

nejistý svět se začne rozpadat a na povrch vypluje 

šokující tajemství. Co je pravda? Co představa? A kdo 

je v nebezpečí? Jedno je jisté: Nikdo a nic není takové, 

jak se zdá. 

Skvrna 

Neškodné podvůdky, snaha přežívat, drobné lži a taky 

jeden věštecký salon se speciálními službami v zadní 

části. To je svět mladé ženy, na niž se jednoho 

upršeného jarního dne obrátí Susan Burkeová, které 

straší v domě. Jenže ten starý viktoriánský dům skrývá 

víc tajemství než jednu krvavou šmouhu na stěně a 

pochybné duchy, které vyžene trocha šalvěje a mořské 

soli. Dost možná tady půjde někomu i o život…  

Za informace ke knihám a následně za obrázky 

děkuji webu megaknihy.cz. 

Barů ♫ 
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
_______________________________________________________________ 

Dědeček s babičkou jsou v nebi. Leží na lehátkách 
pod slunečníkem na nádherné pláži a popíjejí ledové 

drinky. Všude kolem nich jsou šťastní lidé, nikdo 

nemá žádné starosti, hraje rajská hudba – no prostě 
ráj. Vtom dědeček vstane a vlepí babičce facku.  

„Proč jsi to udělal?“ ptá se babička. 

„Protože nebýt té tvojí hloupé zdravé výživy, mohli 
jsme tady být už dávno.“ 

 

„Tak co, paní, dovolená vám už vypršela?“ 
„Kdyby jen to. Sem tam nám padaly i kroupy.“ 

 

„Jak jste se měli na dovolené?” ptá se pan Mrkvička 

souseda. „Báječně, denně jsem surfoval.“ 

„A kde?“ nevěří soused. 

„Na internetu.“ 

Baví se tři kamarádi: „Kam se chystáš na dovolenou?“ 

„Já poletím na Maltu.“ 

„Já pojedu do Písku.“ 

„Já asi taky poletím, ale na dlažbu.“ 

„Byl jsem na dovolené v Itálii a chytil jsem tam zlatou 

rybku.“ 

„A splnila ti tři přání?“ 

„Nesplnila. Já neumím ani slovo italsky.“ 

        Nely ♡ 



47 
 

 

PERLIČKY Z NAŠICH 

LAVIC 
_______________________________________________________________ 

V hodině fyziky se ptá vyučující žáka: 

„Z kolika fází se skládá pracovní cyklus čtyřdobého 

motoru?“ Odpověď: „Ze tří.“ 

 

Žáci sedmé třídy doplňovali do cvičení podměty.  

A tyto věty se jim podařilo vytvořit: 

Na telegrafních drátech seděly labutě. 

Na kamenech se vyhřívali měkkýši. 

Do věty Na záhonech rostly…. vyvolaného žáka nic 

nenapadlo. 

Učitelka se snaží napovědět:  

„Řekni nějaké kytky, které rostou na zahradě.“ 

Odpověď: „Plevel.“ 

 

V hodině dějepisu: 

Ze kterého slova vzniklo slovo humanismus? 

Odpověď: Humus. 

 

Písemka z češtiny:  

Doplň správný tvar do slovního spojení síť s (velká 

oka). Odpověď: Síť s velkémi okami. 
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BACK IN TIME 
_______________________________________________________________ 

 Na konec školního roku se všichni těší i proto, že 

se blíží tolik oblíbené fotografování. Fotili se naši rodiče, 

prarodiče, praprarodiče... 

 Fotografie žáků 1. třídy pořízená v jemnické škole 

je stará 54 let. 
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 I naši učitelé a zaměstnanci školy byli kdysi žáky. 

Poznáte je na školních fotografiích? 

p. uč. Danicsová, p. Smolejová 

 

 

  

 

  

 

 

 

p. uč. Krajíčková 
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p. uč. Komendová 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

p. uč. Otáhalová, p. uč. Stehlíková 
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I pan ředitel začínal svoji učitelskou dráhu v Jemnici. 

Poznáte i p. uč. Bulína, Chaloupku, Chvojku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nakonec přidáváme pár fotek z letošního focení. 
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   PRÁZDNINY JSOU TADY 
_______________________________________________________________ 

Nejeden z Vás už se nemůže dočkat letních 

prázdnin. Taky tak jako my už od 4. září nedočkavě 

odpočítáváte, kolik dnů zbývá do milosrdného volna po 

desetiměsíčním se snažení o dobré známky? A když už 

se naposledy rozezní školní zvonění, tváře jak dětské, 

tak učitelské zdobí šťastné úsměvy. Všichni odchází 

s vysvědčením, pro někoho zrovna s ne dobrými 

známkami. Samozřejmě jsou i u nás výjimky, kterým 

vysvědčení zdobí krásné známky. 

  Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že se znovu 

shledáme v příštím školním roce. Přejeme Vám krásné 

prázdniny a nástup do nového školního roku. 

                                   Vaše redakce 
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