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Kdo jsem? 

 Je mi dvanáct let a chodím do 7. B. 

Co mám ráda? 

 Moje nejoblíbenější barvy jsou fialová, modrá a černá. 

 Nejraději ČTU (!!!), chodím s kamarády ven a hraji na 

klavír, na který chodím devátým rokem. 

Jaká jsem? 

 Tvrdohlavá 

 Ukecaná 

Doufám, že vám moje  

články zlepší den. 

Via  

 

 

Slovo úvodem 

Ze života školy 

Představení nové redakce 

Novinky z parlamentu 

Barevné dny 

Školní exkurze 

Adapťák 

Příběhy bezpráví 

Naše úspěchy 

Sportovní zprávy 

Rozhovory 

Z naší tvorby 

Zábava 

Přečtěte si 

Novinky stříbrného plátna 

Františkovy taháky 

Pro dobrou náladu 

Komiks 

Zdravíme čtenáře Jemňáčku, 

jsme nová redakce našeho školního časopisu a nyní Vás seznámíme s tím, na co 

se můžete v tomto čísle těšit. 

Již jste si určitě všimli, že časopis letos vypadá trošku jinak. Ano, je to opravdu 

tak. Odhodlali jsme se k obrovským změnám. Ať už jde o obálku nebo o styl psaní. 

Doufáme, že se Vám nový formát bude líbit.  

V tomhle čísle na Vás čeká seznámení s redakcí, zprávy a novinky ze školního 

života, něco pro zábavu a dobrou náladu. Dozvíte se, jak se dařilo Vašim spolužákům 

v různě zaměřených soutěžích, podíváme se na místa, která jsme navštívili v rámci 

předmětových exkurzí. Čekají na Vás novinky ze světa filmu a beletrie, nové 

křížovky, taháky a nakonec i komiks. 

To všechno a ještě více se  

dočtete v aktuálním čísle našeho  

školního časopisu. 

Hezké počteníčko Vám přeje       

  Vaše redakce 

 

DOMINIK  

Abych vás uvedl tak nějak do děje. Mé jméno je Dominik 

Šroufek. Je mi 13 let a už 8 let navštěvuji Základní školu v 

Jemnici. Určitě mě spousta z vás zná z chodby, jelikož moje 

přezdívky „Šroufku“, „Curine“ tam zřejmě slýcháváte. 

Rád bych vám přiblížil svoji práci na ZŠ. Druhým rokem 

pracuji v Jemňáčku a čtvrtým v parlamentu. Práce v Jemňáčku je 

pro mě zábavná a naplňující. V parlamentu jsem donedávna dělal 

vše, co mi bylo zadáno. Letos jsem převzal funkci, tedy i 

povinnosti předcházejícího „čela“, Evy Feldbabelové, proto spolu 

s koordinátorkou Janou Petrákovou připravujeme veškeré 

schůzky, akce a další činnosti. Mezi mé nejoblíbenější předměty 

se řadí čeština, přírodopis, tělocvik a chemie. 

Druhým rokem jsem členem atletiky Jemnice. Nejraději vrhám 

koulí a běhám krátké tratě. 

Na závěr bych zmínil, že už pátým rokem hraji na saxofon v 

ZUŠ Dačice a druhým rokem hraji v městském dechovém 

orchestru, též za Dačice.    Dom Ω 

 

Rozcestník Slovo úvodem 

VIOLA  

Představuje se nová redakce 
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Je mi 13 let a chodím do třídy 7. A. 

Ráda se koukám na seriály, čtu 

knížky, poslouchám hudbu a 

sportuji. 

Už od třetí třídy hraju basketbal, 

věnuji se i volejbalu, ping-pongu a 

gymnastice. 

Z hudby nejčastěji poslouchám rap 

nebo pop music. 

V budoucnu bych chtěla být 

kriminalistkou, tahle práce mě táhne 

už od páté třídy. 

Mám ráda nové výzvy, nebojím se 

jít do nových věcí. Ráda poznávám 

nové lidi a vyhledávám zajímavé 

obchodní případy. Ráda bych 

procestovala všechny kouty světa a 

objevila nové kultury. 

Moje motto, kterým se řídím, je: 

„Věř, běž a dokážeš.“ 

   Terry 

Jsem žákyně 7. B a brzy mi bude 

třináct let. 

Baví mě všechny druhy sportů. 

Od běhání až po týmové sporty, 

ze kterých mám nejraději basketbal 

a volejbal. 

Také ráda zpívám a maluji. 

Mezi mé oblíbené předměty ve 

škole patří jazyky, dějepis, zeměpis 

a přírodopis. 

Motto: 

„Když se člověku zdá, 

že všechno jde špatně, 

pokouší se do jeho života 

proniknout 

něco zázračného.“ 

Dalajláma 

    Ali  

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj! 

Jsem neobyčejně obyčejná holka 

z 9. A, 

budu i letos součástí Jemňáčku a 

pokusím se vám svými články 

zlepšovat den i ve školních 

lavicích. 

Téměř nemožné, co? 

Nejdříve se ale trochu 

představím… 

Jaká vlastně jsem? 

 tak trochu ukecaná 

 nepředvídatelná 

 ambiciózní 

 někdy až moc 

zvědavá 

Nejradši… 

 se věnuji hudbě 

 chodím ven/do 

přírody 

 sportuji 

 něco tvořím  

Ela ♫ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako každý rok je čas na článek, který se týká jenom mé osoby. 

Myslím, že se do toho můžeme pustit.  

Je několik věcí, které byste o mně měli rozhodně vědět. Mezi mé 

nejoblíbenější činnosti patří čtení knih. Neodmítnu dárek tohoto typu, 

tím si můžete být jistí. V podstatě každý den sleduji nějaký seriál či 

film. Nejraději mám sci-fi a fantasy. Ve škole mě i po těch letech baví 

dějepis, angličtina a čeština. Ano, je to pravda. Baví mě cestování a 

jako jeden z mála lidí mám raději zimu než léto. Někdy si sama pro 

sebe maluji nebo kreslím. Protože jsem už v deváté třídě, je čas na 

výběr střední školy a já už jsem nějakou dobu rozhodnutá pro Střední 

školu stavební v Jihlavě.  

Myslím, že o sobě mohu říct, že jsem přátelská a veselá, občas 

možná trošku nervní a výbušná. Ráda poslouchám hudbu a lenoším, 

to dělám opravdu dost často.  

Doufám, že vás i letos budou mé články bavit.  

      Anděl 

 

ALINKA 

    

ELENA 

AMÁLIE 

TEREZIE 

Představuje se nová redakce 
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Ahoj!   

 Jmenuji se František Račický 

 Je mi 14 let. 

 Ve škole mám rád všechny předměty. 

 Volný čas trávím se svojí rodinou, čtu, luštím a píšu články do školního časopisu 

Jemňáček. 

 Účastním se různých soutěží (např. Matematická olympiáda, Dějepisná 

olympiáda, Dějepravné soutěžení, Náboj Junior, Astronomická olympiáda, 

korespondenční seminář Výfuk organizovaný Matematicko-fyzikální fakultou 

Univerzity Karlovy...) 

 Miluji historii, tudíž rád navštěvuji hrady, zámky a jiné historické památky; rád 

čtu historické knihy a časopisy. 

 Moje další velká záliba je matematika a fyzika a vše, co se týká těchto oblastí; rád 

řeším matematické a fyzikální úlohy, které mě obohacují a vedou k hlubšímu 

pochopení daného problému. 

 Po základní škole bych chtěl studovat Gymnázium v Dačicích nebo Gymnázium 

v Moravských Budějovicích. 

 Do budoucna bych chtěl mít práci, která mě bude vnitřně naplňovat a bude 

korespondovat s tím, co mě baví.  

František ® 

FRANTIŠEK 

Představuje se nová redakce 

Je mi 14 let. 

Chodím do 9. A 

Jaká jsem? 

Kamarádská 

Veselá 

Nemehlo 

Upovídaná 

Moje zájmy: 

Ráda sportuji, čtu a hraji na klavír. 

Ve škole mě nejvíce baví matematika a 

fyzika. 

Ráda poslouchám písničky a sledují filmy. 

Moje nejoblíbenější barva je zelená. 

Verča 

Ahoj, 

 jsem Zdeněk Daňhel a jsem žákem 9. B 

 jsem také novým redaktorem časopisu 

Jemňáček a budu se vám snažit společně 

s dalšími redaktory zpříjemnit den 

Tady je pár informací o mně: 

 mám rád rybaření 

 rád pomáhám kamarádům 

 rád čtu postapokalyptické knížky 

 rád se dívám na válečné filmy 

 rád hraji airsoft s přáteli 

Iní 
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Jemnický parlament je, dalo by se říci, několikagenerační záležitost s velkou minulostí. V současnosti nás pracuje 

v parlamentu deset, což je pro chod tak akorát. Náš žákovský parlament pořádá každoročně několik akcí (pro mateřskou školu, 

školu, město), kterých se parlamentáři samozřejmě účastní, a na dalších se podílí. Při některých akcích pomáhají i nečlenové, 

žáci  osmých a devátých ročníků. Scházíme se minimálně 2x do měsíce, a to v pondělí. Místem našich schůzek je zatím 

počítačová učebna, ale rádi bychom se scházeli v učebně dramatické výchovy z důvodu lepší komunikace.  

Každý z nás má svou určitou úlohu, kterou by měl plnit, aby vše do sebe zapadalo a mohli jsme pokračovat v dalších 

„projektech“. Pro usnadnění práce využíváme na google disku sdílené tabulky, do kterých zapisujeme docházku, plán činnosti 

a v neposlední řadě i účast žáků na „barevných dnech“. Nerad bych zapomněl na naši koordinátorku Mgr. Janu Petrákovou, 

která stojí za počátkem celého školního parlamentu.  

Věříme, že parlament bude na naší škole ještě pár let fungovat tak, jak dodnes (ne-li lépe), a bude nabírat další členy. 

           Dom Ω 

 

 

Kdo nás letos 

zastupuje? 

KAROLÍNA 

ALICE 

TEREZA 

ERE 

MARTA 

Novinky z parlamentu 

EMA 

JAKUB 

ANETA 

VERONIKA 

DOMINIK 
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BAREVNÝ DEN 
celoroční soutěž 

PRAVIDLA JSOU STEJNÁ  

JAKO MINULÝ ROK 

PŘIJĎ S KAMARÁDY DO ŠKOLY V OBLEČENÍ 

URČENÉ BARVY! 

Zapoj se a v určený den si vezmi na sebe oblečení dané barvy. 

Může to být např. tričko, kalhoty, ponožky, šátek, mikina (nesmí 

to být spodní prádlo...). Vezmi si zkrátka cokoliv, na čem půjde 

poznat, že jsi na Barevný den pamatoval. 

Pokud nemáš oblečení požadované barvy, můžeš se domluvit 

s kamarádem, aby ti zapůjčil třeba jen pásek nebo šátek v takové 

barvě. 

Bodování: procentuální účast přítomných žáků+ bonusový 

bod za učitele 

 

5. 10. 2018  

modrá 

2. 11. 2018  

bílá 

7. 12. 2018  

žlutá 

4. 1. 2019  

zelená 

8 2. 2019  

červená 

1. 3. 2019 

 šedá 

5. 4. 2019  

hnědá 

3. 5. 2019 

oranžová 

6. 2019   

závěr soutěže 

 

Průběžné výsledky 

soutěže Barevný den 

 
1. místo – stoprocentní účast: 

 3. A, 3. B, 4. B, 8. A 

2. místo:  4. A, 6. A 

3. místo:  2. B 

4. místo:  5. A 

5. místo:  7. B 

6. místo:  6. B 

7. místo:  8. B 

8. místo:  7. A 

9. místo:  5. B 

10. místo: 8. C 

11. místo: 9. A 

12. místo: 9. B 

 

Třídy 1. A, 1. B a 2. A byly hodnoceny pouze 

v prvním kole. 

 

 

POZOR!!! 

I LETOS 

SOUTĚŽÍME! 

Vyrazili jsme do Prahy… 

 

Rok se s rokem sešel, a jak tomu bývá posledních 

pár let, vydali se naši osmáci na exkurzi v doprovodu 

paní učitelky Kovárníkové a Kadlecové do našeho 

hlavního města Prahy. No, a jelikož jsem osmák, tak 

se s vámi mohu podělit o pár zážitků. 

Naše exkurze začala brzy ráno na autobusovém 

nádraží. Naši bláznivou cestu do Prahy vám raději 

popisovat nebudu – to zůstane jenom mezi námi 

osmáky.  Po dlouhé cestě nás čekalo pěkné přivítání 

v podobě menší kolony, která nám však umožnila 

porozhlédnout se a vstřebat krásy Prahy. 

Na nádvoří Pražského hradu 
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Pohled 

z Národního 

divadla na Vltavu 

a Pražský hrad 

 

Mezi naše nejzajímavější zastávky 

se určitě řadila katedrála sv. Víta, kde 

jsme pomalu nevěděli, na co se dříve 

podívat. Poté samozřejmě Národní 

divadlo, které jsme prozkoumali od 

střechy až do útrob, kde jsme našli i 

velice oblíbenou dotykovou tabuli. 

Nejenom mě zaujal Karlův most 

přeplněný různými malíři a hudebníky 

všeho druhu. A určitě nesmím 

zapomenout ani na nově zrenovovaný 

Orloj, kolem kterého se točilo opravdu 

velké množství turistů, ale i holubů. 

Detail katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Ze tří opon 

druhá 

Hynaisova 

opona 

v Národním 

divadle 

 

Co bych mohl ještě dodat? No, 

určitě chci vyzdvihnout, že mně 

osobně tato exkurze dost 

fascinovala a přiučila mnoha 

věcem o Praze, které určitě ještě 

někdy v životě využiji a budu 

potřebovat. Určitě vám tuto 

exkurzi mohu vřele doporučit, a 

jestli budete mít možnost jet, tak 

neváhejte, nasmažte řízky a jeďte! 

 

Pohled na 

staroměstský Orloj 

 Ve foyer a na schodech 

Národního divadla 

…do Lidic a do Terezína… Na začátku října se naši noví 

deváťáci vypravili na exkurzi do 

Terezína.  

Nejdříve však navštívili lidické 

muzeum, ve kterém zhlédli video o 

vyhlazení vesnice. V rámci 

prohlídky se i s průvodkyní prošli 

k památníku a po okolí Lidic.  

Po návratu do autobusu 

pokračovali v cestě do pevnosti 

Terezín, kde absolvovali 

důkladnou prohlídku tábora. Pro 

většinu bylo šokující, když zjistili, 

jaké zde panovaly podmínky. 

Nakonec se ještě stavili na 

židovském hřbitově.  

Ale našlo se zde i pár výjimek, 

kterým se ze všeho nejvíce líbila 

zastávka v McDonaldu.  

 

Pietní území Lidice 

Dom Ω 
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My jsme se rozhodli pár žáků 

vyzpovídat, jaké byly jejich dojmy z 

nedávného výletu. 

1. Jak to na tebe působilo? 

2. Zajímá tě období 2. světové 

války? 

3. Co tě nejvíce zaujalo? 

4. Co ses dozvěděl(a) nového/co sis 

z výletu odnesl(a)? 

 

Lukáš Nekula 

1. Bylo to v pohodě. 

2. Ne. 

3. Bobr na střelnici v Terezíně. 

4. Spoustu zajímavých informací, 

například, že utekli pouze dva vězni. 

 

Památník 

Lidice 

Historická tabule 

obecního úřadu 

Lidice 

Stěna se jmény 

vyvražděných 

lidických občanů 

Iveta Peřová 

1. Dobře, jakože celkem mě 

to zaujalo, ti mrtví Židi. 

 To, kde spali, a takové 

věci. 

2. Celkem jo. 

3. Jak se žilo a kde se žilo. 

4. Něco do písemky. 

Kateřina Vrbová 

1. Byla jsem z toho úplně 

psychicky zhroucená. 

Nevěděla jsem, co mám 

dělat. 

2. Ano. 

3. Jak to vše bylo kruté. 

4. Nové znalosti. 

 

 

Památník Terezín 

Ela ♫ a Anděl 
…a do Mladé 

Boleslavi 

Na začátku listopadu se deváťáci s několika mladšími zájemci 

vydali na další exkurzi. Tentokrát jejich cílem byla Mladá 

Boleslav, kde si prošli celé muzeum Škody, a dokonce měli 

možnost se podívat i do samotné výrobny. Nejprve se však mohli 

porozhlédnout po nákupním centru, které se nacházelo přímo 

naproti muzeu.  

Po téměř hodinovém rozchodu se dostavili zpět do muzea, kde 

jim byly přiděleny zářivě žluté vesty a sluchátka s přehrávači. 

Autobus je zavezl do středu dění ve výrobně v Boleslavi. Společně 

s průvodcem prošli ty nejzajímavější části areálu. Za branami 

nesměli vzít do rukou mobily, jediná fotka by znamenala konec 

celého výletu. A proto máme všichni fotografie pouze z muzea. 

Tato prohlídka se většině účastníků líbila, protože viděli 

modely aut od těch nejstarších po ty dnešní. Tentokrát to byla 

exkurze, která byla úspěšná jak u děvčat, tak i u chlapců, kteří 

možná přemýšlí, že své budoucí zaměstnání budou směřovat právě 

do Boleslavi.  
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Anděl 

Šesťáci se poznávali na adapťáku 
Letos v září, tak jako každý rok, proběhl adaptační kurz šestých ročníků. My jsme si vybrali z každé 

třídy dva žáky a zeptali se jich, jak se jim tam líbilo a jak jsou spokojeni v šesté třídě. 

Na naše otázky odpovídali: Adéla Hynková, Martin Kvapil, Dana Leitgebová a Miloň Slabý. 

 

 

 

4. Jakým způsobem jste se s nimi seznamovali? 

Adéla: Hráli jsme různé seznamovací a týmové hry, takže 

tímto způsobem. 

Martin: Já už je znal, ale seznamovali jsme se různými hrami. 

Dana: Vytvořili jsme dvojice a dělali o sobě rozhovor, ale 

jinak jsme se seznamovali i o přestávce. 

Miloň: Občas si za námi přišli povídat, a tak jsme se začali 

bavit. 

5. Jak spolu vycházíte jako kolektiv? 

Adéla: Podle mě suprově. 

Martin: Hodně dobře, umíme mezi sebou spolupracovat. 

Dana: Jako kolektiv spolu celkem vycházíme, ale občas se i 

hádáme. 

Miloň: Ve třídě vycházíme velmi kolektivně. 

6. Jaké je to být v šestém ročníku? 

Adéla: Je to podle mě těžší, ale jinak jsem spokojená. 

Martin: Je to hodně super pocit. 

Dana: Samozřejmě je to změna, ale připadá mi, že se více 

bavíme a neděláme mezi sebou výjimky. 

Miloň: V šesté třídě je to dobré, jsem velmi spokojen s naším 

rozvrhem. 

 

 

1. Jak jste si užili adaptační kurz? 

Adéla: Bylo to skvělé, ale báli jsme se. 

Martin: Bylo to fakt super, mega jsem si ho užil. 

Dana: Bylo to skvělé, chtěla bych tam být déle. 

2. Co se vám tam líbilo? 

Adéla: Líbily se mi připravené aktivity. Vlastně není nic, 

co by se mi tam nelíbilo. 

Martin: Užil jsem si jednotlivé hry. 

Dana: Líbilo se mi tam v podstatě všechno až na sprchy. 

3. Jak si rozumíte s novými žáky? 

Adéla: Já myslím, že skvěle. 

Martin: Podle mě jsou super. 

Dana: Dle mého názoru k nám skvěle zapadají a já jsem 

některé znala už dříve. 

Miloň: S novými žáky si rozumím velmi dobře. 
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Ali  a Terry 

 

Naše úspěchy 

Kategorie A (2. – 5. ročník ZŠ) 

Celkem se v kategorii A do soutěže zapojilo 11 616 řešitelů, z toho 

v Kraji Vysočina 582. 

Pořadí (škola)  Pořadí (kraj)  Celkové pořadí  Příjmení, jméno      Třída 

        1.          217. – 230.       5214. – 5404.    Řiháček Alexandr   5. B 

        2.            352. – 361.       7709. – 7897.    Nečada Vojtěch       4. B  

Feldbabelová Jana, 4. B; Nekulová Anna, 5. B; Račická Tereza, 4. B   

Kategorie B (6. – 9. ročník ZŠ) 

Celkem se v kategorii B do soutěže zapojilo 17 156 řešitelů, z toho 

v Kraji Vysočina 1 111. 

Pořadí (škola)  Pořadí (kraj)  Celkové pořadí   Příjmení, jméno   Třída 

       1.             85. – 89.       1697. – 1782.    Nečadová Veronika 9. A 

       2.               144. – 152.     2706. – 2833.   Utíkal Jan        7. B 

       3.               158. – 167.     2983. – 3147.   Feldbabel Tomáš      8. A  

       4.             274. – 290.     4757. – 4998.   Neshyba Tomáš        7. A  

       5.               332. – 349.     5648. – 5946.    Račický František    9. B  

       6.             350. – 368.     5947. – 6231.    Nekulová Marie       6. B  

       7.               473. – 488.     7848. – 8175.    Pitourová Marta       7. A  

Nečadová Markéta, 7. B; Nekulová Ema, 8. B 

Gratulujeme všem, kteří se odvážili použít vlastní rozum! 

      František ® 

 

 

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách je 

projekt České televize, do něhož je zapojena i 

naše základní škola. Projekce a besedy jsou 

zaměřeny na významné události 20. století a jsou 

určeny především žákům devátých ročníků. 

V letošním školním roce jsme se věnovali 

Vítěznému únoru 1948. Po úvodním dokumentu 

Právě jsem se vrátil z Hradu, který shrnoval 

důležité události od válečných let po současnost, 

a zhlédnutí filmu o Janu Masarykovi, 

následovala beseda s PaedDr. Karlem Fukalem, 

bývalým ředitelem naší školy. Vyprávěl nám o 

událostech týkajících se nejen únorových 

událostí a poúnorového vývoje, ale i příhody ze 

svého mládí, studií a vojny, a vzpomínal i na 

příběhy, které znal z vyprávění svých rodičů. 

Děkujeme za zajímavé povídání. 

A vy se můžete těšit na příští ročník, do něhož 

se (jak nám potvrdily učitelky dějepisu) opět 

přihlásíme. 

 

  

 

Logická olympiáda 

Odvaž se používat vlastní rozum… 

Immanuel Kant 

To je motto Logické olympiády, v jejímž 

znamení byl měsíc říjen na naší škole. Logická 

olympiáda je organizovaná Mensou České 

republiky a je založena na logických úkolech, 

které rozvíjí schopnosti samostatného uvažování. 

Do Logické olympiády se zájemci přihlašovali 

elektronicky a elektronicky se také soutěž řešila. 

Na naší škole se soutěžilo ve dvou kategoriích: 

kategorie A (2. – 5. ročník ZŠ) a kategorie B (6. 

– 9. ročník ZŠ). 

Zde jsou nejlepší řešitelé. (V následující 

sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, 

kteří byli mezi 75 % nejlepších řešitelů 

základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně). 
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Přírodovědný klokan 

Dne 10. 10. 2018 se na naší škole 

uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný 

klokan, což je vědomostní soutěž z přírodopisu, 

fyziky, chemie, zeměpisu… Na škole se našlo 

pár odvážlivců, kteří se do této soutěže zapojili. 

Mezi nejlepší řešitele patří: 

Veronika Nečadová, 9. A  63 bodů 

František Račický, 9. B  48 bodů 

Ema Nekulová, 8. B  39 bodů 

Tomáš Feldbabel, 8. A  39 bodů 

 

    František ® 

 

 

Náboj Junior 

Dne 23. 11. 2018 se čtyřčlenný tým naší školy ve 

složení František Račický, Veronika Nečadová, Pavel 

Prkna a Tomáš Feldbabel zúčastnil týmové soutěže 

Náboj Junior, která se konala na Katolickém gymnáziu 

Třebíč. Náboj Junior je tedy soutěž pro čtyřčlenná 

družstva žáků druhého stupně základní školy. Je 

mezinárodní (soutěží se v Česku, Slovensku a Polsku). 

Soutěž v České republice pořádají organizátoři 

korespondenčního semináře Matematicko-fyzikální 

fakulty Univerzity Karlovy z fyziky pro ZŠ Výfuk 

(Výpočty fyzikálních úkolů). V ČR se soutěží nejen na 

Katolickém gymnáziu Třebíč, ale i na dalších 17 místech 

(např. Brno, Česká Lípa…). Soutěž trvá dvě hodiny, 

během kterých se tým snaží vyřešit co nejvíce úloh 

z matematiky a fyziky. Téměř okamžitě po skončení 

soutěže je dostupné i mezinárodní srovnání všech 

zúčastněných týmů jak z Česka, tak i ze Slovenska a 

Polska. Úlohy v Náboji vyžadují jistou dávku invence a 

důvtipu. Úlohy, které jsou v Náboji, jsou úplně jiného 

typu a hlavně mají jiný nádech než ty, které běžně řešíme 

v hodinách matematiky a fyziky. Bylo opravdu zajímavé 

si vyzkoušet na vlastní kůži řešit tyto úlohy.  

Náš tým byl velice úspěšný. Umístil se na 

medailovém 3. místě v soutěžním místě pro Kraj 

Vysočinu v Třebíči, v rámci celé ČR na skvělém 28. 

místě z celkových 304 týmů a v mezinárodním měřítku 

na neuvěřitelném 62. místě z 987 týmů.  

Gratulujeme!     

    František ® 

 

Sportovní zprávy 

  Basketbalový turnaj 7. a 8. ročníků 
23. září se konal v rámci akce Sokol Open 

v Moravských Budějovicích basketbalový turnaj 

děvčat. 

Z Jemnice nás reprezentovalo deset hráček. 

Našimi soupeřkami byla družstva ze ZŠ 

Havlíčkova z Moravských Budějovic a ze Základní 

školy v Předíně. 

Družstvo starších dívek se umístilo na 3. místě a 

mladší dívky obsadily 1. místo. 

Ve vnitřních prostorách sokolovny byla 

nainstalována výstava fotografií týkající se výročí 100 

let republiky. 

Bylo pro nás připraveno také malé občerstvení – 

párky v rohlíku a limonáda. 

Po skončení turnaje probíhala před sokolovnou 

různá vystoupení: např. gymnastika, hip-hopové a 

rock´n´rollové tance. 

    Ali  a Terry 
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PŘESPOLNÍ BĚH 

Rádi sportujete? Tak to jste měli 27. září jedinečnou 

příležitost ukázat svým spolužákům své dovednosti na 

přespolním běhu, který už 6. rokem pořádá naše škola. 

Výsledky byly započítány do celoroční soutěže O 

nejsportovnější třídu.  

Děkujeme všem zúčastněným za skvělý závod a 

atmosféru, jež panovala v parku.  

Rozhodli jsme zveřejnit ty nejúspěšnější, gratulujeme 

vítězům! 

Třída Čas  Jméno a příjmení 

1. A  02:43  Štěpán Koutný 

2. A  02:56  Terezie Moltašová 

3. A  02:40  Štěpánka Hynková 

3. B  02:20  Jakub Neshyba 

4. A  01:58  Jan Krejčí 

4. A  02:13  Petra Králíková 

7. A  02:01  Karolína Nehybová 

7. B  04:22  Dalibor Süssenbek 

9. A  04:08  Miroslav Kakur 

9. A  01:59  Veronika Nečadová 

 

 

 

 

 Přikládáme ještě rozhovor s panem učitelem Novákem: 

1) Jak byste hodnotil tento ročník v porovnání s těmi 

předchozími? 

Že měl nejlepší sportovní úroveň. 

2) Myslíte si, že jsme jako škola na dobré úrovni? 

Určitě! Nejlepší na okrese, myslím si, že nejlepší na okrese. 

3) Probíhalo vše podle vašich představ? 

Určitě. Stoprocentně. Každý rok vychytáváme takový ty 

mouchy a každý rok se zlepšujeme. 

4) Jak hodnotíte naše výsledky v okresním a krajském kole? 

Okresní kolo – kluci druhý, že jo, starší žáci, mladší byli 

třetí… Na krajském kole jsme měli smůlu, když našeho 

nejlepšího běžce štípl sršáň. 

Verča a Via 🙂 

 

   

 

Zeptali jsme se… 

Jak jste již poznali, začal další školní rok a hned začátkem jsme prošli „zkouškou“ jménem přespolní běh. Rozhodli jsme se 

proto, že bychom položili třem vybraným žákům pár otázek ohledně prázdnin a celkového dění ve škole. 

 
Jaké byly prázdniny? Jsi rád (a), že už začal 

školní rok? 

Péťa Králíková: Prázdniny byly úžasné, jsem celkem 

i ráda, že začal školní rok. 

Terka Prokešová: Byly super, ale popravdě jsem se 

už i těšila na přátelé a tak. 

Pavel Lukš: Prázdniny jsem si užil a na nový školní 

rok jsem se těšil hlavně kvůli kamarádům. 

 

Na které předměty ses těšil(a) nejvíce? 

Péťa: Nejvíce jsem se těšila na plavání, tělocvik, 

matematiku a celkem i na výtvarku. 

Terka: Těšila jsem se hlavně na nový předmět fyziku, ale 

když jsem otevřela učebnici, změnila jsem názor. 

Pavel: Nejvíce jsem se těšil na tělocvik a přírodopis. 
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Co tvá účast na přespolním běhu? Kolikátý(á) jsi 

dopadl(a)? 

Péťa: Dopadla jsem první. 

Terka: Přespolního běhu jsem se nezúčastnila. 

Pavel: V přespolním běhu jsem skončil šestý, a proto jedu 

s panem učitelem Novákem na závody do Domamile. 

 

Na kterou školní akci se těšíš a budeš v některé 

účinkovat? 

Péťa:  Nejvíce jsem se těšila na přespolní běh. 

Terka: Těším se na akci pro MŠ Jarníček, ve které 

budu i účinkovat. 

Pavel: Asi se nejvíce těším na sportovní den a v 

žádné akci účinkovat nebudu. 

 

Baví tě tento školní rok? Představoval(a) sis ho 

jinak? 

Péťa: Ano, zatím celkem ano, nepředstavovala jsem si 

ho jinak. 

Terka: Zatím mě baví, ale jednou písemkou se vše 

může změnit. Ani ne. 

Pavel: Zatím mě baví a asi nijak jinak jsem si ho 

nepředstavoval. 

 

Co si myslíš o Jemňáčku a parlamentu? 

Péťa: O Jemňáčku a parlamentu si myslím, že jsou 

super. 

Terka:  Parlament a Jemňáček mi přijde jako super 

věc, která celkově obohacuje školu samotnou.  

Pavel: Jemňáček a parlament odvádí dobrou práci a 

doufám, že v tom budou pokračovat. 

Dom Ω 

 

Z naší tvorby 

Názvy měst a vesnic naší vlasti jsou obyčejné, zajímavé, úsměvné, zvláštní, některé přímo neobvyklé.  

Víte, jak některé z nich vznikly? Možná to bylo i takto…. 

Pověst o Vlkově 

V jedné vesničce žil pasáček ovcí. Pásl za pár zlatek, 

chleba a vodu.  

Jednou jde na pastvu a vidí vlka: „Jeď potvoro!“ křikl 

a hodil po vlkovi kámen. Takto se to opakovalo asi tři 

dny. Více se tam vlk neukázal. Ale pasáčkovi to to 

nedalo, poprosil jednoho sedláka o železa. „Dal byste mi 

železa?“ „A k čemu? Prvně řekni, pak dostaneš.“ „Víte, 

na pastvu mi chodí vlk.“ „Tu je máš.“ „Děkuji uctivě.“ 

„Není zač.“ Pasáček vzal železa a šel. „Teď už mi ovce 

krást nebudeš,“ řekl si a nastražil je.  

Dalšího dne už pasáček chvátal na pastvu. „Vlk, vlk! 

Je v pasti! Běžím pro sedláka.“ Běžel, až se mu za patami 

prášilo. Nakonec se seběhla půlka obce. „Sláva 

pasáčkovi! Vlk je chycen!“ Toto se všude ozývalo. Sláva 

se přenesla do vesnice. Pasáček zůstal u vlka a teprve teď 

ho to napadlo! Ten vlk může mít rodinu, mládě, smečku. 

Uvědomil si tu chybu a litoval toho. Aby vlci, co zbyli, 

věděli, že to neudělal schválně, koupil maso a pohodil ho 

do lesa.  

Po pár dnech už si to nikdo nepamatoval. Pasáček 

nechal rozhlásit, že se s vlky mají přátelit a ochočovat si 

je. Od té doby tam mají lidé dobrý vztah s vlky a naopak. 

Vesnici, kde mají rádi vlky, pojmenovali Vlkov.  

Tadeáš Máca, VI. A 

 

 

 

 

Jak Holubov přišel ke svému jménu 

V jedné vesnici žil mladý sedlák Matěj. Měl pouze 

tatínka a malou sestřičku. Matěj byl moc hodný a 

všichni ho měli rádi. 

Tatínek už byl moc starý, a tak povídá: „Matěji, jsi 

velký a moudrý kluk. Chtěl bych, abys chodil do lesa 

sekat dříví na zimu!“ Od té doby Matěj chodil do lesa 

každý den. 

Jednou v lese uviděl zraněného holuba. Už se 

stmívalo. Vzal ho domů, kde si ho pořádně prohlédl. 

Zjistil, že má zlomené křídlo. Povídá holubovi: 

„Postarám se o tebe.“ Druhý den si Matěj všiml, že má 

holub něco přivázaného na noze. Byl to rozmočený 

papírek se vzkazem, který nešel přečíst. Asi za dva 

týdny byl holub zdravý. 

Matějovi se starání o holuba zalíbilo a pořídil si další 

do chovu. Trénoval je jako poštovní holuby, stali se jeho 

velkým koníčkem. 

Jeho chov znal skoro každý v kraji. Od té doby se 

vesnici, kde Matěj žil, říká Holubov. 

 

Karolína Bauerová, VI. A 
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Víte, jak vypadají duchové? Asi ano. Známe je z knížek, kreslených příběhů, filmů a někdo se s nimi možná 

potkal i ve skutečnosti. Ale víte, kde bydlí? Takhle si sídla duchů představují žáci z 6. A. 

 

Obec Lípa 

 Při častých cestách z Vizovic do Zlína se 

lidem líbila překrásná lipová alej. Při jedné 

z cest oslovil Pavel Honzu: „Bylo by tady 

příjemné žít.“ Honza souhlasně přikývl: „Máš 

pravdu, hlavně ve stínu těchto vzrostlých lip!“ 

Tito dva kamarádi začali ještě toho roku stavět 

své domy blízko velké lípy. Během času si 

ostatní lidé začali přistavovat další obydlí. 

Protože se novým obyvatelům líbily lípy, tak 

dali obci jméno Lípa. 

David Nevrkla, VI. A 

 

 

Obec Kobylí 

 

Celý kraj sužovalo veliké sucho, lidé neměli 

co pít. Na polích se nic neurodilo. V jedné 

vesnici zrovna vedl sedlák svou kobylu 

k řezníkovi. Ta najednou promluvila lidským 

hlasem: „Když mě ušetříš, narodí se mi vzácné 

bílé hříbě. To pak prodáš a za peníze koupíš celé 

vesnici jídlo.“ 

Sedlák ji ušetřil a jak kobyla řekla, tak se i 

stalo. Za utržené peníze koupil všem jídlo a 

podle této události dostala obec jméno Kobylí. 

Lukáš Vrba, VI. A 
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Přečtěte si… 

V tomhle čísle se nebudeme bavit o knižních novinkách, nýbrž o světových jedničkách pro mládež. Pod jménem Harry 

Potter si většinou vybavíte film, ale kdo z vás četl i papírové vydání? Z vlastní zkušenosti mohu říct, že tyto klasiky jsou tištěné 

mnohem lepší než zfilmované. V tomto článku se podíváme na nejlépe hodnocenou literaturu v této kategorii. A pokud by se 

mezi vámi našel někdo, kdo knihy nemá v lásce, věřím, že po přečtení těchto několika je začne zbožňovat. A kdyby náhodou 

ne, všechny tyto příběhy naleznete ve filmové podobě, a ty také stojí zato vidět. 

  

 

Percy Jackson - Zloděj blesku 

87 % v ČBDB 

Rick Riordan 

Bohové z Olympu se bouří. Dvanáctiletého kluka Percyho Jacksona čeká vyhazov ze 

školy a další trampoty na sebe nenechávají dlouho čekat. Najednou kolem něj začínají ožívat 

bytosti ze starých řeckých bájí. Z učitelky matematiky je rázem krvelačná příšera. (Tak si 

dejte pozor.) Z Percyho kamaráda se vyklube satyr a jeho otec je jedním z olympských bohů. 

Většina z nich má na Percyho spadeno, podezírají ho z krádeže blesku – mocné zbraně 

nejvyššího boha Dia. Percy a jeho přátelé mají jen 10 dní na to, aby blesk našli a vrátili, 

uklidnili náladu na Olympu a zabránili válce bohů. Tato kniha je prvním dílem z pěti. 

V každé z nich Percy zažívá nová dobrodružství. 

 

Hunger Games – Aréna smrti 

92 % v ČBDB 

Suzanne Collins 

V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země Panem s nablýskaným 

hlavním městem Kapitolem a dvanácti okolními kraji. Kapitol jim vládne přísně. 

Poslušnost si udržuje kláním Hunger games – televizní reality show, ve které 

každoročně jedna dívka a chlapec z každého kraje nedobrovolně bojují o život. 

Vítězství znamená slávu a bohatství. Prohra znamená jistou smrt. Šestnáctiletá Katniss 

se přihlásí do her dobrovolně, jen aby zachránila svou mladší sestru. Společně s Peetou 

bojují o svůj život s dalšími dětmi. První díl úspěšné trilogie. 

 

Divergence 

86 % v ČBDB 

Veronica Roth 

Chicago, budoucnost. Obyvatelé města, které obklopuje jen močál a 

obepíná ostnatý drát, jsou rozděleni do pěti frakcí: Neohroženost, Upřímnost, 

Odevzdanost, Mírumilovnost a Sečtělost. Beatrice je čerstvých šestnáct let a 

přišel čas vybrat, do které frakce chce patřit, které frakci dá přednost před 

vlastní rodinou. Překvapivé rozhodnutí jí do cesty přivede osudového kluka 

– úchvatného, ale taky trochu nesnesitelného. Beatrice zjišťuje, že ve 

společnosti, která se jeví jako bezchybná, vzrůstá napětí a hrozící nebezpečí 

lze zažehnat jen jedním způsobem, který ji ale dost možná zničí. První díl 

napínavé trilogie. Tahle série se řadí mezi mé nejoblíbenější, u jejího čtení 

jste napjatí od začátku do konce.  

Anděl 
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Novinky stříbrného plátna 

Filmových novinek není nikdy dost, a proto vám přináším typy, na které stojí zajít do kina, nebo si je můžete pustit doma 

na počítači. Už jste napnutí, že? Vybrala jsem pro vás ty, které jsou podle všeho absolutní jedničky letošního přelomu léta a 

podzimu. Každý by si zde měl najít svého favorita. 

 

Venom 

Jako první jsem zvolila tento film, který zaujme všechny fanoušky 

komiksového světa. Určitě jste slyšeli o filmovém studiu Marvel, které 

poslední roky uvádí na filmová plátna samé výborné snímky. Po letošní 

jedničce Avengers: Infinity War a druhém Ant-Manovi je tu další pecka 

Venom. Hlavní postavou je novinář Eddie Brock, který se stává hostitelem 

mimozemského symbionta Venoma. Brock se v rámci své práce novináře 

pokouší již po celé roky odhalit veřejnosti skutečnou tvář známého vědce 

společnosti Life Foundation – odhodlání se přerodilo v posedlost, která mu 

zlikvidovala kariéru a zničila vztah s jeho přítelkyní. Když do svého těla 

Eddie vstřebá jeden z Drakeových experimentů – mimozemšťana Venoma – 

zničehonic zjišťuje, že má nové superschopnosti a má možnost dělat, cokoliv 

se mu zachce. Jelikož Eddie a Venom navzájem jeden druhého potřebují k 

dosažení svých cílů, jejich vzájemné pouto a propojení se zvětšuje – nakonec 

přestává být jasné, kde vlastně končí Eddie a začíná Venom. 

Žánr: Akční, Sci-Fi, Thriller, Horor 

Hvězda filmu: Tom Hardy 

Režie: Ruben Fleischer 

Hodnocení ČSFD: 76 % 

 

Úžasňákovi 2 

Jako další zde jsou Úžasňákovi. Tento film pojednává o rodině 

superhrdinů, kteří se nám představili již v roce 2004. Pro tentokrát je hlavní 

hrdinkou matka Helen, protože její muž Bob zůstal v domácnosti a pomáhá 

svým dětem zvládat nástrahy normálního života. Nikomu z nich se to nezdá 

lehké, a k tomu si nikdo neuvědomuje nové schopnosti malého Jacka- Jacka. 

Bohužel se zde objevuje i nový padouch, který se snaží uskutečnit své 

ďábelské plány. Proto je rodina donucena vyhledat svého přítele Mražouna 

a spojit s ním své síly. Nejtěžší na tom je, když se pokoušejí spojit své síly, 

není to totiž tak snadné, jak to vypadá. Všichni totiž nejsou tak dokonalí, jak 

vypadají. Tento animovaný film, si užijí jak mladší diváci, tak 

druhostupňáci a učitelé. První díl byl velmi oblíbenou rodinou komedií, 

tvůrci filmu doufají, že se jim to povede i s tímhle dílem. Mně osobně se 

film velmi líbil. 

Žánr: Animovaný, Akční, Dobrodružný 

Hvězdy filmu: Craig T. Nelson, Holly Hunter 

Režie: Brad Bird 

Hodnocení ČSFD: 84 % 

       Anděl 
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    Obrázky – zdroj: Wikipedie.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Františkovy taháky 

Vítejte u nové rubriky „Františkovy taháky a hádanky,“ a pokud uhodnete jméno jejího autora, úspěšně jste zdolali první 

hádanku! Výborně, teď už jistě víte, co se dozvíte v tomto článku. V tomto čísle jsem si pro vás připravil dvě křížovky 

(první křížovka pro prvostupňáky a druhá pro druhostupňáky), z jejichž tajenek pro vás budou plynout mé první dva taháky, 

které jistě upotřebíte ve školních lavicích. Zde jsou!!! 

 

Pro prvostupňáky 
Doplň podle obrázků jména zvířat a 

vyjde ti slovo nadřazené těmto obrázkům 

v anglickém jazyce (v jednotném čísle). 
Určitě toto slovíčko budete potřebovat! 

 

Pro druhostupňáky 

Kdo by neměl rád chemii  a s tím spjaté chemické 

názvosloví, které se neobejde bez znalosti koncovek pro 

jednotlivá oxidační čísla? Právě tomuto tématu věnuji druhou 

část rubriky. Vím, že chemie je až od 8. třídy, ale malý náskok 

neuškodí, ne? Pro staré, všeznalé deváťáky to bude už jenom 

opakování.  A abyste se měli na co těšit do příště, dnes pouze 

jenom první čtyři koncovky. 
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Správné řešení obou křížovek najdete na nástěnce časopisu. 

Doufám, že jste se při luštění trochu zapotili  a že tajenky upotřebíte ve školních lavicích. 

   František ® 

 

            

 

1. Nejvyšší hora České republiky 

2. Opak slova mladý 

3. Křestní jméno českého krále a císaře Svaté říše 

římské, který byl synem Karla IV. a jeho čtvrté 

manželky Alžběty Pomořanské; byl jednou 

z vedoucích postav kostnického koncilu; zemřel r. 

1437 ve Znojmě 

4. Původní jméno Karla IV. 

5. Katedrála sv. Víta, Václava a ….. 

6. Opak slova starý 

7. Kontinent, kde leží Čína 

8. Marxmilián II. Habsburský by…..Rudolfa II. a 

Matyáše Habsburského 

9. Největší sova v ČR; latinsky Bubo bubo 

(rodové jméno) 

10. Kontinent, kde leží Kanada – Severní….. 

11. Mikuláš, anděl a ….. 

12. Sv. Ludmila byla …..sv. Václava 

13. Ve fyzice značka malé psací p znamená….. 

14. Čedar je….. 

 

Pro dobrou náladu 

„Ví někdo, kde leží Kuba?“ táže se učitel. 

„Prosím v posteli s angínou,“ odpověděla snaživá žačka. 

Pepíček říká svému učiteli: 

„Nechci vás strašit, pane učiteli, ale tatínek říkal, že když 

nebudu nosit lepší známky, tak někdo dostane výprask.“ 

Paní učitelka dá Pepíčkovi za trest napsat tisíc slov. 

Druhy den paní učitelka chce po Pepíčkovi za úkol ukázat.  

Když otevře sešit, vidí napsané pouze: 

„Raffaello, více než tisíc slov.“ 

 

 

 

 

 

Honzík ukazuje otci vysvědčení: 

„Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl.“ 

„Já taky ne. Včera jsem to našel ve tvých věcech.“ 

Na rodičovské schůzce se paní Novotná ptá pyšně nové 

učitelky českého jazyka: 

„Nemyslíte si také, že má náš Jenda originální nápady?“ 

„To tedy má. Především v pravopise.“ 

Ve škole probírají časování sloves: 

„Já jdu, ty jdeš. Jak to bude dál, Petře?“ 

„Nezůstane tady ani noha.“ 

 

Přijde chlapeček domů a říká otci: 

„Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají vzájemně 

pomáhat.“ 

„Ovšem, to je správné,“ povídá otec. 

„Tak mi uděláš ten úkol z matematiky, viď?“ 

„Tati, přeložili mě do zvláštní školy!“ 

„Výborně synku, když na to máš, tak studuj.“ 

Před písemkou: „Doufám, že nikoho neuvidím opisovat.“  

Z prostřední řady se ozve: „Taky doufáme.“ 

 

Profesorka na chemii se ptá studenta: 

„Co se vypaří stejně rychle jako voda?“ 

Žák pokrčí rameny, neví.  

Profesorka s povzdechem poznamená: „Vědomosti.“ 

„Pepíčku, učil ses vůbec?“ 

„Ano.“ 

„A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb?“ 

„Řekni mi, Honzíku, kolik noh má blecha?“ 

„Propánajána, paní učitelko, vaše starosti bych chtěl 

mít.“ 

   Ali  
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