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Jsme nejlepší 

školní časopis 

Kraje Vysočina 

 

 

 

Náš školní časopis Jemňáček se tradičně účastní soutěže 

Školní časopis Kraje Vysočina.  

Letos poprvé tuto soutěž vyhrál a postoupil do 

celostátního kola, které se bude konat na podzim!!! 

Velká gratulace patří celé redakční radě časopisu 

Jemňáček a samozřejmě i paní učitelce Kovárníkové, která je naší 

výbornou koordinátorkou. 

Doufáme, že nám budete na podzim držet palce. 

     František ® 

 

 

 

Slovo úvodem 

Ze života školy 

Časopis Kraje Vysočina 

Astronomická olympiáda 

Dějepravné soutěžení 

Tablo 9. B 

Výlet za odměnu 

Exkurze  

Fest band Dačice 

Superstar 

Rozhovory 

Z naší tvorby 

Sport 

Zábava 

Historické okénko 

1. máj 

Pálení čarodějnic 

Z tvorby 1. stupně 

Jak se mění Jemnice 

Barchan 

Přečtěte si 

Novinky stříbrného plátna 

Filmový kviz 

Poslechněte si 

Františkovy taháky 

Pro dobrou náladu 

Řešení taháků 

Krásné prázdniny! 

Komiks 

 

Vážení čtenáři Jemňáčku, 

rok se s rokem sešel a my tu máme opět konec školního roku. Pro většinu z 

nás je to velmi příjemná událost, kterou určitě doprovází výborné vysvědčení s 

výbornými známkami. A k takovýmto výborným událostem se sluší mít i dobré 

počteníčko, které právě držíte v rukou. 

V tomto čísle, přímo překypujícím letní atmosférou, se můžete těšit na 

spoustu zajímavých článků. Nyní Vám nabízíme pouhou ochutnávku z celé plejády.  

V poslední době jste mohli zaregistrovat obrovské úspěchy našich žáků v různých 

soutěžích, kterým se budeme v mnoha článcích věnovat. Dále se můžete těšit na stálé 

rubriky, jako jsou Františkovy taháky, historické okénko, vtipy a v neposlední řadě i 

novinky ze světa literatury a filmů, tentokrát i se zajímavým filmovým kvízem. Dále 

se můžete formou článků z exkurzí a výletů podívat s našimi žáky například do Kutné 

Hory, Dalešic, Dukovan… Nezklame Vás ani stálá rubrika Z naší tvorby, kde najdete 

zajímavé básně od deváťáků.   

 A nakonec to nejlepší. V soutěži Školní časopis Kraje Vysočina se nám, 

redaktorům, dostalo obrovské pocty. Náš školní časopis Jemňáček totiž tuto soutěž 

vyhrál a postoupil do celostátního kola, která se bude konat na podzim!  

  A my Vás už nebudeme nadále zdržovat od čtení těchto zajímavých 

článků; jediné, co nám zbývá, je, abychom Vám všem popřáli hezké prázdniny a hodně 

zdraví! 

Vaše redakce  
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Jak je na naší škole zvykem, dvě družstva osmáků a deváťáků se každé první červnové pondělí účastní Dějepravného 

soutěžení. Ani letošek nebyl výjimkou. Tématem celého soutěžení tentokrát byla Velká Morava. Letos však tým deváťáků 

Mojmírovci a spol. ve složení František Račický (9. B), Amálie Andělová (9. B), Natálie Michalová (9. B), Kateřina Vrbová 

(9. A), Elena Průšová (9. A) a Veronika Nečadová (9. A) celou soutěž vyhrál!!! Dosáhl tím historicky nejlepšího umístění v 

rámci Základní školy v Jemnici. Nesmíme však zapomínat ani na družstvo osmáků. Tržníci z Jemnicka ve složení Nikola 

Boudová (8. C), Kristýna Bajglová (8. C), Prokop Klimeš (8. C), Ema Nekulová (8. B), Vít Králík (8. A) a Štěpán Tesař (8. A) 

se umístili ve středu soutěžního pole.  

Pro Vás, kteří ještě Dějepravné soutěžení neznáte, ho hned ve stručnosti představím.  

Dějepravné soutěžení pořádá Muzeum Vysočiny Třebíč společně s dobrovolnými spolupracovníky od roku 2004. Jedná 

se o soutěž v historických znalostech, kterého se mohou účastnit 4 až 6členná družstva osmých a devátých ročníků základních 

škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý ročník soutěžení má jiné historické téma.  

Asi nejzábavnější věcí na soutěži je, že musíme být oblečeni v dobovém kostýmu právě podle zadaného tématu 

(například Mojmírovci a spol. se rozhodli jít za panovníky doby Velkomoravské říše a vůbec evropské panovníky 9. století). 

Kostýmy pak tvoří výbornou historickou atmosféru soutěže a jsou také součástí hodnocení. Musíte se v nich představit formou 

scénky. Pro zajímavost zde uvádím scénku vítězného týmu Mojmírovci a spol. a přikládám i fotoreportáž s titulkem Třebíčského 

deníku.  

A v neposlední řadě patří poděkování paní učitelce Kovárníkové a paní učitelce Kadlecové za přípravu obou týmů. 

Děkujeme! 

         František ® 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomická olympiáda 

Dějepravné soutěžení 

 

František Račický obsadil nádherné 4. místo v krajském 

kole Astronomické olympiády.  

Astronomická olympiáda je soutěží z oboru astronomie a 

příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních 

škol. Krajské kolo soutěže se skládá celkem ze čtyř částí. První částí 

je přehledový test z astronomie, který se řeší doma online. Druhou 

částí je pozorovací úloha, jejíž podstatou je domácí pozorování 

zadaných nebeských těles, souhvězdí, družic…, a výsledky 

pozorování zadat do online formuláře. Třetí částí jsou domácí 

teoretické úlohy, kde musíte řešit spoustu těžkých astronomických 

výpočtů na úrovni středních a vysokých škol. Poslední a asi 

nejsložitější částí je tzv. „prezenční část“, která se řeší na škole pod 

dohledem pověřeného pedagoga (na naší škole jím je paní učitelka 

Feldbabelová), který vám předloží k řešení úlohy, na něž máte 90 

minut. Zároveň si od vás vybere vaše řešení domácích teoretických 

úloh a ty spolu s úlohami prezenční části pošle na Štefánikovu 

hvězdárnu v Praze k opravě. Opravu provádí porota stanovená 

Ústřední komisí Astronomické olympiády. Astronomická olympiáda 

je časově velmi náročná, ale obětovaný čas se vám vrátí v podobě 

vědomostí o místě, o kterém snad nikdy nebudeme vědět všechno – 

o vesmíru… 

Obrovská gratulace k dosažení takového výborného 

výsledku a poděkování za výbornou reprezentaci školy. 
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Mojmír I.: Moje řeč! Ty rozhodně nezůstaneš. Co to mělo 

znamenat, ten vpád na Velkou Moravu roku 846, když jsi 

mě zabil? Samozřejmě zůstanu já! – stal jsem se prvním 

panovníkem Velkomoravské říše. Všichni přece znáte tu 

pohádku o mém triumfu nad Pribinou… 

Svatopluk: To je sice pěkný, Mojmíre, ty jsi to teda všechno 

vytvořil, jenže můj pitomej syn to všechno zničil! /teď 

Svatopluk promlouvá přímo k Mojmírovi II. a řve na něj/ 

Nechápu, proč jste mě s tvými bratry neposlechli. Tak 

nádherně jsem vám to znázornil na třech prutech, ale vy jste 

se stejně museli rozhádat a dopustit oslabení a rozpad 

Moravy! /teď Svatopluk promlouvá ke všem/ Heleďte se, já 

sice nevím, kdo zůstane, ale rozhodně vím, kdo nezůstane! 

/ukáže na Mojmíra II./ 

Mojmír II.: Otče, odpusť mi, prosím. Víš, kolikrát jsem tě 

už prosil o odpuštění? Už 1111krát. Podívej, dělám si čárky. 

/vytáhne papírek se spoustou čárek/ Tak počkej, dnes si 

jednu přidám. /po celý zbytek scénky bude klečet před 

Svatoplukem a prosit ho o odpuštění/ 

Rastislav: A tak mu odpusť, synovče! Chybovat je lidské! 

Svatopluk: /napřahuje ruku na Rastislava/ A ty se do toho 

vůbec nepleť!  

Rastislav: Zadrž, zadrž, ty bys opravdu udeřil svatého? 

Svatopluk: Počkej, ty seš svatej? /Svatopluk se tváří 

překvapeně/ 

 

 

 

 

 

 

Scénář scénky vítězného týmu Mojmírovci a spol. 

Jak jsem již výše uvedl, vítězný tým Mojmírovci a 

spol. se převlékli za velkomoravské panovníky a 

vůbec evropské panovníky 9. století. Celá scénka je o 

hádce mezi panovníky, kteří se dohadují o tom, kdo 

toho udělal více... 

Ve scénce vystupují: 

Ludvík II. Němec – první východofranský král 

Michael III. – byzantský císař 

Mojmír I. – první velkomoravský kníže 

Rastislav – druhý velkomoravský kníže 

Svatopluk – třetí velkomoravský kníže 

Mojmír II. – čtvrtý velkomoravský kníže 

      

   

 

 

 

Ludvík II. Němec: Bůh nám vzkazuje, že v oddělení 9. a 10. 

století má už místo jen pro jednoho panovníka. No, to víte, 

nebe není nafukovací. 

Všichni /kromě Ludvíka/: No, to snad nemyslíš vážně! 

Michael III.: /vystoupí dopředu a prohlásí opileckým 

hlasem/ To jako pět z nás půjde pryč a jeden tu zůstane? /bude 

si ta čísla ukazovat na prstech a do druhé promluvy se bude 

válet po zemi, či klečet a zpívat si nějakou písničku, nebo jen 

křičet/ 

Svatopluk: /ironicky prohlásí/ To jsi teda chytrej! Ty 

opravdu umíš počítat! Neříkají ti náhodou Einsteine? 

Násosko jeden!  

Ludvík II. Němec: Nech toho, Svatopluku! Teď ale vážně! 

Podle čeho se budeme rozhodovat, kdo zůstane? 

Svatopluk: Asi podle toho, kdo udělal významnější věci! 

Ludvík II. Němec: Tentokrát s tebou výjimečně souhlasím, 

Svatopluku. Takže, pokud je tomu opravdu tak, zůstávám 

tedy já. /začne říkat vychloubačným hlasem a začne si své 

významné činy počítat na rukou/ Stal jsem se prvním králem 

východofranské říše, rozšířil jsem její území a tobě, 

Rastislave, jsem pomohl na knížecí stolec! /ukáže na 

Rastislava/ 

Rastislav: Ehm, Ludvíku, nechci být nevděčný, ale také jsi 

mnohým z nás, včetně mě, hodně ublížil… 

   

 

 

 

Rastislav: Samozřejmě, ignorante! /začne mluvit 

vychloubačným tónem/ Byl jsem svatořečen v říjnu 1994 

pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku. 

Proč asi? No, protože jsem pozval Cyrila a Metoděje, stavěl 

jsem kostely s ikonami a freskami… a celkově jsem 

pomohl vnést do křesťanství nového ducha. A proto se 

ptám, koho si asi tady tak Bůh nechá? /směje se/  

Michael III.: /opět opileckým hlasem a začne se motat a 

padat/ Pokud tady mluvíme o významných krocích, tak to 

já jsem přece vyslal na Velkou Moravu ty dva soluňské 

bratry jménem…  /Michael si z důvodu opilosti nemůže 

vzpomenout na jména soluňských bratrů/ Ty brďo, ten 

alkohol ale dělá divy! Já si asi fakt nevzpomenu… Jenom 

jsem chtěl říct, že na tom všem mám také zásluhu, 

Rastislave. No, a taková rada na závěr: Kdo v ruce flašku 

držet může, tak jistě všechny přemůže! Na zdraví.  /a 

Michael upadne/ 

Rastislav: Takže každý řekl to svoje, ale jasné je, že 

zůstávám já! 

Všichni: Néééé, já! /začnou všichni na sebe řvát a začnou 

se pomalu rvát a jediný Ludvík II. Němec zůstane opodál a 

bude se tvářit zamyšleně/ --- /po chvíli Ludvík zakřičí/ 

Ludvík II. Němec: Zadržte! Právě jsem dostal 

telepatickou zprávu od Boha. Že se mu prý líbí, jak se 

hádáme, proto můžeme zůstat všichni. 

autor scénáře: František Račický 
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Svatopluk, kníže velkomoravský, nás přijal na svém 

dvoře a arcibiskup Metoděj nás pokřtil kýblem vody… 

 

Scénka osmáků. 

 

Přemýšlíme a přemýšlíme… 

Zahájení soutěže, předání mapy s lokací jednotlivých stanovišť. 

 

…sváděli jsme líté boje… 

Fotoreportáž z Dějepravného soutěžení 

Tak to jsou Mojmírovci a spol… 
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Tablo 9. B 

…poznávali jsme šperky a zbraně… 

…hodně jsme se u toho nasmáli… 

František ® 

 

…a titulek Třebíčského deníku. 
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Výlet za odměnu 

 

V pátek 9. 5. se 38 vybraných žáků z tříd prvního, ale i druhého stupně vydalo na výlet do Tábora a táborské zoo.  Žáci 

nebyli vybráni učiteli, nýbrž svými spolužáky, kteří si o nich mysleli, že si to zaslouží.   

Výletníci vyrazili z Jemnice kolem půl osmé ranní. V autobuse byla příjemná nálada již od rána a přetrvala až do 

večerních hodin – do návratu.  

Do Tábora jemnická škola přijela kolem půl desáté. První zastávkou bylo molo na řece Jordán. Zde jsme se vyfotili a 

pokračovali jsme dál do centra. Tady jsme dostali hodinové volno, kdy jsme mohli navštívit místní obchůdky, infocentrum a 

třeba i vyhlídku z táborských hradeb. Hned poté jsme pomalu vyrazili do muzea čokolády a marcipánu. Zde jsme si mohli 

prohlédnout několik jedinečných kousků, jako byla např. čokoládová hlava Davyho Jonesa z Pirátů z Karibiku, podobizna Mr. 

Beana a jeho mini coopera. Také jsme si mohli vyzkoušet modelování z marcipánu a výrobu pralinek. A nakonec jsme navštívili 

podzemí muzea, kde se nacházelo několik stanovišť jak pro vyfocení, tak i pro zábavu.  

Poté jsme nastoupili do autobusu a vyrazili jsme na poslední stanoviště – do zoologické zahrady. Zde jsme strávili asi 

dvě hodiny. Měli jsme možnost nákupu několika upomínkových předmětů nebo i knížek o zvířatech. I tady jsme měli krátký 

rozchod, který jsme využili jednak k nákupu zmíněných upomínkových předmětů, jednak jídla a pití.  

Za mě osobně byl výlet velmi vydařený, bezproblémový, a kdybych měl možnost jet znovu, tak určitě neodmítnu!  

         Dom Ω 
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Exkurze Kutná Hora 

 

V rámci dějepisných exkurzí poznáváme zajímavá místa, která se vepsala do naší historie. Sedmáci se letos vypravili 

do Kutné Hory, skvostu gotické architektury, aby na vlastní oči viděli to, o čem se v hodinách dějepisu učí. 

Prohlídka horního města začala v Českém muzeu stříbra, které je věnováno dějinám hornictví a mincovnictví. Po 

krátkém seznámení se životem horníků jsme si oblékli perkytli, na hlavu dostali helmu se svítilnou, abychom nepřišli ve 

stísněných prostorách důlních chodeb k úrazu, a vydali se na prohlídku středověkého dolu. V úzkých uličkách nám občas nebylo 

příjemně a tma, když jsme zhasli všechna světla, nás opravdu překvapila. 

Poté jsme zamířili k chrámu sv. Barbory, která je patronkou horníků. Při pohledu na katedrálu zvenku jsme si 

připomněli základní znaky gotiky. Vnitřní prostor je krásně zdobený a čekalo nás tady i překvapení v podobě zpěvu sboru 

z USA, který zde měl zrovna zkoušku. 

Poznávání krás Kutné Hory jsme završili v Sedlci, kde se nachází kostnice. Sice v současné době prochází opravami, 

ale její provoz je nepřerušen. Uvnitř jsme našli výzdobu z lidských kostí. Nejkrásnější je asi lustr zavěšený uprostřed místnosti, 

zajímavé jsou pyramidy, které jsou vyskládané po obvodu kostnice, nebo erby. 

Na závěr jsme si dali zmrzlinu, koupili suvenýry a ve večerních hodinách jsme se vrátili domů do Jemnice. 

          Terry a Terezz 
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Exkurze Dukovany a Dalešice 

Dne 17. června 2019 deváťáci navštívili Jadernou elektrárnu Dukovany, Vodní elektrárnu Dalešice a jako bonus i 

Dalešický pivovar.  

Vyrazili jsme ráno v 9:30, což bylo po Barchanu docela příjemné. Nejdříve jsme navštívili Jadernou elektrárnu 

Dukovany. V jejím infocentru jsme zhlédli zajímavé filmy o jaderné energetice a poslechli si zajímavý výklad ke zmenšeným 

modelům jednotlivých částí elektrárny. 

Poté jsme se zastavili v Dalešickém pivovaru, jenž se proslavil filmem Postřižiny, který zde natočil filmový režisér 

Jiří Menzel roku 1980 na motivy stejnojmenné novely Bohumila Hrabala.  

A nakonec jsme si prohlédli vodní dílo Dalešice, kde nás zarazila informace, že hráz vodní nádrže Dalešice je postavena 

pouze z písku, štěrku a zeminy (nebyl použit žádný beton). A právě tato hráz je nejvyšší hrází v České republice a druhou 

nejvyšší sypanou hrází v Evropě. Dále jsme v infocentru Dalešické elektrárny zhlédli zajímavý film o vodních elektrárnách a 

shlédli jsme z balkonu na čtyři Francisovy turbíny elektrárny.  

Exkurze se nám moc líbila, odnesli jsme si mnoho zajímavých informací o energetice v České republice. 

           František ® 
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 Slavnosti dechových orchestrů, které se v Dačicích konají pravidelně každé dva roky, se za dobu svého trvání staly pro 

příznivce dechové hudby opravdovým pojmem. Orchestry, které se slavnosti účastní, patří ke špičce tohoto žánru v České 

republice a od 90. let 20. století jsou zvány také kapely ze zahraničí. Tradice dačického festivalu byla zahájena v roce 1979. 

Dechové orchestry se ve dvoudenním programu představují jednak samostatně ve svých vlastních hudebních blocích, ale 

vystupují také společně při tzv. monstrkoncertu, který bývá vyvrcholením festivalu. Setkání je příležitostí nejen pro muzikanty, 

ale i pro širokou veřejnost připomenout si památku slavných dačických rodáků, kteří proslavili své město – a to skladatele, 

pedagoga a dirigenta Vladimíra Fuku a skladatele a dirigenta Rudolfa Urbance. 

 Na Fest bandu mají své nezastupitelné místo i skupiny mažoretek, které se představují divákům při tanečních a 

pochodových vystoupeních a doprovází kapely po celou dobu festivalu. 

           Dom Ω 

 

 

Fest band Dačice 

Superstar 

 

Dne 25. 3. 2019 se uskutečnilo základní kolo 15. ročníku školní soutěže Superstar. Jak asi všichni víte, jedná se o 

pěveckou soutěž, která má dvě kola a přihlásit se do ní může každý od 5. třídy. 

Prvního kola se zúčastnilo 13 soutěžících. Odborná porota ve složení pan učitel Bulín, paní učitelka Šreibrová, paní 

učitelka Danicsová a vítězka minulého ročníku Superstar Elena Průšová měla za úkol z těchto 13 vybrat 10 postupujících. 

V prvním kole zpívali soutěžící sami, bez jakéhokoliv doprovodu. Po vybrání 10 postupujících se každý týden konaly zkoušky, 

které vedl pan učitel Bulín. Na nich si postupující zkoušeli své vybrané písně s počítačovým doprovodem.  

Dne 23. 5. se uskutečnilo finále, na němž všichni soutěžící předvedli odborné porotě zasedající ve stejném složení jako 

v prvním kole své písně. Po chvíli napětí nám porota oznámila vítěze.         

     1. místo   Markéta Nečadová 

     2. místo   Viola Průšová 

     3. místo   Natálie Ošmerová 

Vítězům gratulujeme a za účast děkujeme i zbylým soutěžícím. Doufáme, že jste si to všichni užili a příští rok se do 

Superstar zapojíte také.       

Via  a Verča 
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Prázdninové rozhovory 

 

Zajímalo nás, co žáci na prvním stupni plánují na prázdniny.  

Proto jsme si pro ně připravili tyto otázky:  

1. Jezdíš někam do zahraničí nebo jste v České republice? 

2. Jezdíš na tábory? Co tě tam nejvíc baví? 

3. Co podnikáš o prázdninách s prarodiči? 

4. Kde a s kým budeš trávit prázdniny? 

Terry, Terezz 

 

 

 

 

Tomáš Prokeš 5. B 

1. Jezdíme s rodiči k moři a někdy jezdíme po 

krásách České republiky. 

2. Jezdím na skautský tábor a baví mě tam 

všechno. 

3. Většinou u nich přespávám a hrajeme různé 

hry a chodíme ven. 

4. Nejspíš na táboře a budu je trávit s rodinou a 

přáteli. 

 

 

Nela Fedrová 5. B 

1. Většinou jezdíme do zahraničí. 

2. Pojedu na Zvůli a na skautský tábor. Baví 

mě tam spoustu her a odpočinek od školy. 

3. S prarodiči mám vždy srandu a nenudím se u 

nich, vždy něco vymyslíme, co nás zabaví. 

4. Budu je trávit u moře. Nejspíš s rodinou a 

kamarády. 

 

 

Tobiáš Daňhel 2. B 

1. Býváme v České republice, ale tento rok pojedeme s 

rodinou do Itálie. 

2. Nejezdím. 

3. Jelikož prarodiče bydlí s námi, tak se s nimi vidím 

pořád. Jinak hrajeme různé hry a chodíme na koupaliště. 

4. Pojedeme na chatu a budu je trávit s rodinou a s 

kamarády. 

 

 

Martin Baštář 5. C 

1. V Český republice. 

2. Jezdím na ranč a Újezd, a baví mě taky hry. 

3. Když jsem u nich, tak chodíme ven na procházky. 

4. Budu je trávit s rodinou a s kamarády. S rodinou na 

výletech, táborech a v Jemnici na pumptracku. 

 

 

Julie Andělová 5. B 

1. Jezdíme s rodinou do ciziny. 

2. Jezdím na anglický tábor a nejvíce mě 

baví hry. 

3. K prarodičům jezdím a hrajeme různé 

hry. 

4. Budu je trávit doma, venku a na dovolený 

a nejspíš s rodinou a kamarády. 

 

 

Denisa Švarcová 6. B 

1. Byl pro mne průměrný a chtěla bych ten další zlepšit.  

2. Na letní kino v Radkovicích. 

3. Ano, chtěla; na Viktoriiny vodopády. 

4. Navštívit příbuzné a trochu si odpočinout. 

5. Nevím. 

 

 

 

 

A jak budou trávit prázdniny druhostupňáci? 

Podívejte se na jejich odpovědi na následující otázky: 

1. Jak bys zhodnotil letošní školní rok? Byl pro 

tebe úspěšnější než ten minulý, nebo to máš 

v plánu vylepšit ten další? 

2. Na co se o prázdninách nejvíce těšíš? 

3. Chtěl by ses podívat na nějaké netradiční 

místo? Které by to bylo? 

4. Co všechno chceš o prázdninách stihnout? 

5. Víš, kolik dní mají letos prázdniny? 

        František ® a Ela ♫ 

 

  

Marie Nekulová 6. B 

1. Byl pro mne velmi úspěšný a zajímavý. 

2. Prázdniny na chatě ve Znojmě. 

3. Ano; do muzea císařovny Sissi. 

4. Nemám prázdniny úplně naplánované, uvidím, jak se 

budou vyvíjet. 

5. Nemám tušení. 

 

 

 

 

Markéta Nečadová 7. B 

1. Ano, určitě, ale další rok se pokusím zlepšit. 

2. Na to, že nebudu muset vstávat, a na dovolenou. 

3. Ano, na Maledivy. 

4. Dovolenou, spoustu času stráveného s rodinou a 

přáteli. 

5. Plus mínus 62 dní. 
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Laura Aaliyah Mukumbu 7. B 

1. Určitě se mi více dařilo letošní rok, ale 

rozhodně plánuji se zlepšit. 

2. Na odpočinek a dovolenou. 

3. Asi do Thajska nebo Bali. 

4. Hlavně odpočinek, cestování, čas na přátele a 

na rodinu. 

 

 

Lukáš Temelkov 9. B 

1. Lepší než minulý rok – více se mi daří, ale další rok 

si budu válet šunky na škole v Třebíči… 

2. Na odpočinek. 

3. Ne, nechtěl; zůstanu doma. 

4. Naučit se programovat v Pythonu, Unity a HTML. 

5. Nevím. 

 

 

 

Z naší tvorby 

 

Žáci 9. B dostali v hodinách literatury od paní učitelky Strebeľové zajímavý úkol. Měli napsat básně, 

avšak trochu zvláštním způsobem. Náhodně zabodávali tužku do slov v Sakiho povídce „Kocomour“. Slovo, do 

kterého bodli tužkou, si napsali do sešitu. Bodali a psali, až jim vznikla báseň o čtyřech verších, každý o čtyřech 

úplně náhodných slovech. Těmto básním říkáme dadaistické (dada = francouzské dětské slovo pro houpacího 

koníka či označení něčeho, co děláme rádi).  

Zde uvádím ty nejzajímavější dadaistické básně z 9. B.    František ® 

 

 

 

 

 

František Račický: 

Chování jsem mozkem otravnější, 

inteligenci zeptala očima veřejností. 

Rovného uráčí jenom nejistou, 

překvapených co většiny mlčky. 

 

 

Amálie Andělová: 

Kocomourku nemůže čilý pustil, 

přesvědčili nepřípadné nesvědčily odtamtud. 

Se svačinou zvířeti konečně, 

okamžik konkrétně že zachvátila. 

 
 

Lukáš Temelkov: 

Kocomour chování Reskerová vrátil, 

konečně prvotřídního když řekla. 

Vedla že ty oblibou, 

Pellingtonová výraz Cornettová takových. 

 

 

 

 

Lucie Stupková: 

Kocomour podřimovat zdálo se 

nebylo zaměstnávali raného divotvorce. 

Vešel dvakrát ložnic zahihňala, 

vědátor kuřáckém rozumu sotva. 

 

 

 

 

V 8. B v hodině slohu žáci uvažovali nad otázkou, čím je pro ně domov. Svoje myšlenky měli shrnout do několika vět. 

 

 

 

 

Jana Nápravníková: 

Domov nejsou pro mne jen stěny obklopené láskou, je 

to něco víc. 

Domov je jak moře, které zaplaví všechny starosti a 

strachy. 

Domov je něco jako pohádka, ke které se můžeš 

vracet pořád dokola a mít ji stále ráda. 

Domov je jako zámek pro moje vzpomínky a tajnosti. 

Domov je jako klíč, kterým si otevřeš bránu do života. 

 

 

 

Alena Punčochářová: 

Domov je místo, ve kterém najdu radost, zábavu, bezpečí a 

lásku. 

Je to místo, kde si můžu od všech svých starostí odpočinout. 

Je to brána do světa štěstí, vřelosti a lásky, protože tam 

mám lidi, kteří mě mají rádi a vždy mi důvěřují. 

Domov je náš konečný cíl po každé cestě. 

Domov je záchranný břeh. 
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Pohár rozhlasu 

 

Dne 15. 5. 2019 se konalo OKRESNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU 

STARŠÍHO ŽACTVA v Třebíči. Účastnily se ho týmy Jemnice A, Jemnice B a ZŠ Jemnice – žákyně. 

Přinášíme Vám přehled výsledků našich závodníků v jednotlivých disciplínách. 

 

60 metrů 

2. místo      Daniel Tesař   8,05 

3. místo     Jakub Dřímal   8,14 

 

 

Skok vysoký – žáci  

2. místo     Tomáš Novák       1,66 

3. místo      Kyryl Frechka      1.62 

6. místo      Jakub Novák       1.58 

 

4 x 60 metrů 

1. místo       Tesař 30.2 

       Dřímal 

       Matějka 

       Martínek 

2. místo       Novák J. 31.75 

       Novák T. 

       Frechka 

       Tesař 

 

 

1500 metrů 

11. místo      Tomáš Süssenbek 5:55.39 

12. místo      Kyryl Frechka 5:55.92 

12. místo      Matěj Tesař  5:56.50 

 

Starší žáci ZŠ v Jemnici postoupili do krajského kola, které vyhráli s náskokem 700 bodů před Gymnáziem Třebíč. 

Na těchto závodech jsme zaznamenali i dost osobáků: 

Výška: Jakub Novák 180 cm, Tomáš Novák 176 cm. 

Koule: Jakub Novák v rozhazování cca 14,50 m, v závodě osobní rekord 13,60 m, Tomáš Novák osobák 12,44 m, bronzový 

Jakub Martínek 12,44 m. 

Skok do dálky: Všichni přes 500 cm, osobní rekord Jakub Dřímal a Jan Šmikmátor – cca 520 cm. 

60 metrů: Jakub Dřímal za 8,07 s. 

1500 metrů: Mirek Kakur za 5:01 s. 

Mladší žáci obsadili v krajském kole 6. místo.        

           Dom Ω 

 

 

 

 

 

Vrh koulí 4 kg 

2. místo      Jakub Martínek      12.68 

4. místo     Jakub Novák        11.90 

6. místo     Tomáš Novák         11.49 

 

Basketbal 

 

V sobotu dne 1. června se ve velké tělocvičně odehrál basketbalový turnaj, kterého se zúčastnila družstva Jemnice A, 

Jemkís, Předín A, Předín B a Předín starší. 

Soutěž začala v osm hodin a skončila hodinu před polednem. První zápas odehrálo družstvo Jemnice A proti Předínu 

B. Tento zápas jsme vyhrály. Poté proti sobě nastoupil Předín A proti Předínu starším, Předín starší zvítězil. Pak Jemnice A 

nastoupila proti Jemkís, ale tentokrát Jemkís vyhrály. Po krátké pauze jsme se utkaly s Předínem A a musím uznat, že hra se 

nám velmi podařila a zvítězily jsme. A už se hrnou na palubovku Jemkís s Předínem starším, Jemkís opět vyhrávají. Následovně 

Předín A získal výhru proti svému mladšímu družstvu. Teď přišel velmi napínavý zápas, na který všichni čekali, a to mezi týmy 

Jemnice A vs. Předín starší. První část utkání jsme vyhrály, ale poté se to dorovnávalo a nakonec jsme tento zápas prohrály, ale 

hra se mně osobně velmi líbila. Jemkís poté vítězně nastoupily i proti Předínu A a Předínu B. Poslední zápas se odehrál mezi 

Předínem B a Předínem starším, kde vyhrálo starší družstvo. 

Jsem na svůj tým velmi pyšná, hra se nám neskutečně povedla.     Ali  

Výsledky:      1. místo: Jemkís 

                       2. místo: Předín starší 

                       3. místo: Jemnice A 

                       4. místo: Předín A 

                       5. místo: Předín B 
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Historické okénko – osvobození ČSR  

 

8. květen je jedním z nejšťastnějších dnů v roce hned ze dvou důvodů.  

Tím prvním důvodem je, že tímto dnem formálně skončila II. světová válka v Evropě.  

A tím druhým důvodem je, že nemusíme do školy, protože tento den je státním svátkem!  

Kolik úsilí ovšem stálo za tím, aby se tento den mohl slavit, ví už jen málokdo… 

A proto Vás s tím ihned seznámím! 

 

  

  

8. září - 28. říjen 1944 – Karpatsko-dukelská operace – byla 

operací Rudé armády (SSSR) a 1. československého armádního 

sboru, kterému velel budoucí československý prezident arm. gen. 

Ludvík Svoboda. Měla za úkol spojit povstalecké jednotky 

Slovenského národního povstání s Rudou armádou. Největší 

bitva byla v tzv. Dukelském průsmyku (bylo to velmi strategické 

místo, protože se zde nacházely hranice s předmnichovským 

Československem). Byla to největší bitva, které se Čechoslováci 

zúčastnili, zahynulo zde nebo bylo vážně zraněno 85 000 

sovětských vojáků a 6 500 čs. vojáků. 

6. října 1944 – první sovětské a čs. jednotky překročily hranice 

předmnichovského Československa. 

konec října 1944 – německým jednotkám se podařilo potlačit 

Slovenské národní povstání a Karpatsko-dukelská operace se 

zastavila. 

 

 

 

 

 

 

V Praze mezitím 5. května vypuklo Pražské povstání. 

Povstalci žádali o pomoc – do Prahy se tedy postupně 

stahovaly všechny osvobozenecké jednotky. I když byl od 8. 

května 1945 znám definitivní kapitulační akt Německa, 

německé jednotky se nechtěly vzdát a bojovaly dál – to je 

důvodem trochu zvláštního jevu, kterým je, že sice Den 

vítězství slavíme 8. května, ale boje pokračovaly i po něm (i 

když to stejně nemělo cenu …)*  

Do 11. května 1945 sovětské i americké jednotky pomáhaly 

odminovávat oblast a zůstaly v ČSR do listopadu 1945, kdy 

se obě vojska stáhla z čs. území. 

*Zajímavost:  

Právě proto se politici nemohli dohodnout, kdy Den 

vítězství slavit, a proto se dříve slavil o den později, 9. 

května (také kvůli tomu, že 9. květen vyhlásil Dnem vítězství 

nad fašismem Sovětský svaz). Také název svátku se měnil. 

Za komunismu v ČSR se svátek jmenoval „Den osvobození 

Československa Sovětskou armádou“.  

Do současné podoby byl svátek převeden až po sametové 
revoluci… 

     František ® 

  

 

  

 

 

Slovensko bylo ale postupně osvobozováno Rudou armádou, 

Rumunskou armádou a 1. československým armádním 

sborem 

20. ledna 1945 – byla osvobozena první velká slovenská 

města Košice a Prešov 

4. dubna 1945 – byla osvobozena Bratislava. 

do 1. května 1945 – byly ze slovenského území vytlačeny 

všechny německé jednotky. 

Po osvobození Slovenska postupovala Rudá armáda na 

české území. Nebyli však jediní, od západu postupovaly 

americké jednotky. Na české území poprvé vstoupily 18. 

dubna 1945.  

20. dubna 1945 – Američané osvobodili Aš. 

25. dubna 1945 – Američané osvobodili Cheb. 

Díky pomalému postupu sovětských vojsk (díky velkému 

odporu německých vojsk na Moravě) dovolili Sověti 

Američanům osvobodit území na ose Karlovy Vary – Plzeň 

– České Budějovice 

5. května 1945 až 10. května 1945 – Američané osvobodili 

všechna území po domluvenou osu. 
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Historické okénko – 1. máj  

 

První máj je v naší kultuře nejen svátek zamilovaných, ale dokonce jej slavíme i jako Svátek práce. Většina z nás si 

toto datum bude stejně pamatovat jen díky tomu, že zůstáváme doma a nemusíme se plahočit do školy.  

Svátek práce slavíme již od roku 1890 a víte vůbec proč? Zavedla jej v roce 1889 II. Internacionála na upevnění 

vzpomínky na vypuknutí stávky dělníků v Chicagu v 19. století. Ta proběhla pod vedením odborů, které žádaly uzákonění 

osmihodinové pracovní doby, aniž by dělníci ztratili peníze. Celkově stávkovalo okolo 300 000 amerických dělníků. Mnoho 

z nich zemřelo při výbuchu bomby nebo při policejní střelbě. O dva roky později probíhaly celý den stávky a demonstrace na 

památku dva roky starých událostí. A rok poté se na návrh francouzských socialistů 1. květen nebo taky 1. máj přijal za 

oficiální svátek práce. Postupně se k oslavě tohoto svátku přidaly další politické proudy. Zajímavostí je, že v USA a Kanadě 

se svátek práce neboli Labour Day slaví až první pondělí v září.  

Tak co, už si budete pamatovat, díky komu si vlastně na začátku května po pálení čarodějnic přispíte? 

            Anděl 

 

 

 

 Pálení čarodějnic (filipojakubská noc) 

 

Předvečer prvního máje je tradičně spojován se zapalováním ohňů a vírou v čarodějnice. Nevíme, kdy přesně 

tento svátek vznikl, víme však, že se tak stalo pod německým vlivem.  

Pálení čarodějnic neboli filipojakubská noc je doprovázeno už spoustu let přeskakováním plamenů. Na některých 

místech v České republice bývá zvykem upalovat loutky představující čarodějnici. Další tradicí je metání zapálených 

košťat do vzduchu a nošení jejich ohořelých částí do domů pro ochranu. Na návsi se 

obvykle 30. dubna staví májka – kmen strom je v horní části ozdobený  

pentlemi z krepového papíru a věncem. Musí se hlídat, někde dokonce  

i tři dny a tři noci, aby ji mládenci ze sousední vesnice nepodřízli  

a věnec neukradli. Stejně tak mládenci staví májky s bílými  

pentlemi svým dívkám k domu, kde bydlí. Novějším zvykem je psaní  

nápisů na silnici před domy, které charakterizují jeho obyvatele. 

Dnes je pálení čarodějnic spíše společenskou událostí, při níž se  

scházejí lidé, aby se pobavili. 

Iní 

 

 

  

 
Z tvorby I. stupně 
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Historické okénko Jak se mění město Jemnice 

Dnes jsem si pro vás připravil několik vět a fotografií, které dokumentují „modernizaci“ našeho města Jemnice. 

Všechny nové fotky byly vyfoceny 2. června 2019.        Dom Ω 

 

 

  

 

Náměstí Svobody – výhled na kostel sv. Stanislava 

 

  

 

Tato fotka byla pořízena v r. 1968 

 

  

 

Bytovky na ulici Lipová 

 

 

 

Tato fotka byla pořízena v r. 1968 

 

 

 

 

Co se týče vzhledu 

ulice, moc se toho 

nezměnilo. Hlavní 

změny jsou 

viditelné na počtu 

lip, některé byly 

pokáceny a místo 

kostek zde byla 

vystavěna asfaltová 

silnice. A také, že 

už po ulicích 

nejezdí Škody 

1202. 

 

 

 

 

 

Na náměstí se toho až tak moc nezměnilo. Byly 

vysazeny stromky, které jsou v zimě nedílnou ozdobou 

společně s krásným osvětlením.  Několik staveb bylo 

modernizováno, ale i tak se město Jemnice snaží o 

zachování historického nádechu náměstí. 

 

 

 

  

 

Kašna na náměstí Svobody 

Tato fotka byla pořízená v roce 1928 

Kašna, která kdysi stávala na náměstí, byla zasypána a 

přesunuta na místo dnešní kašny na zámek, kde stojí dodnes. 
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Jemnické kurty dříve sloužily i pro celostátní soutěže za účasti nejlepších tenistů z celé 

ČR. Kurty také prošly modernizací. Byla k nim přistavěna budova a klubovna, ve které si 

tenisté zkracují čas, povídají si, ale také se připravují na turnaje. 

 

 

  

Tato fotka byla pořízená v roce 1968 

 

  

 

Kurty na ulici Lipová 
 

 

 

Tato fotka byla pořízena v roce 1968 

 

 

  

 

Valy – Malá brána 

 

 

 

Dnes už u Malé brány nestojí dvě stavby, nýbrž 

jedna, která je stále využívaná. Stavba napravo 

byla zbouraná a namísto ní zde bylo vysazeno 

několik stromků a zařízená hezká skalka. 

 

 

  

 

Fotbalové hřiště v parku 

Tato fotka byla pořízená v roce 1968 Dnes už se na jemnickém fotbalovém hřišti hraje 

mnohem více než v minulosti. Celkově jemnický 

prostor pro fotbalisty byl zmodernizován o 

tribuny, zavlažování a plot, který odděluje hřiště 

od vedlejší cesty. Vedle se nachází i druhé, 

tréninkové hřiště. Zde trénují jak fotbalisté, tak i 

sportovci, kteří si přišli jen tak „začutat“. 
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Dnes, v roce 2019, je tato soška nahrazena kopií. Jsou různé 

teorie, co má znázorňovat. Doposud se mělo za to, že se jedná o 

dceru Přemysla Otakara I., ale současné studie předpokládají, že 

se jedná o muže. Dodnes se však neví, o koho se opravdu jedná. 

Náměstí Svobody při Barchanu 

Kamenná pana na Horních valech 

Dnes už však po naší trati nejezdí dopravní 

vlaky, ale jenom vlaky nákladní, které slouží 

k převozu klád postihnutých kůrovcem.

 

 

 

  

 

Tyto záběry byly pořízeny v roce 1928 

 

  

 

Vlakové nádraží v Jemnici 

  

 

Tyto záběry byly pořízeny už v roce 1928 

 

Dnes už se barchanická scénka nekoná na 

náměstí Svobody, nýbrž na zámku, kde je 

pro tuto příležitost vystavěné pódium pro 

účinkující. 
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Barchan 

 Barchan je jedna z nejstarších historických slavností ve střední Evropě každoročně konaná v Jemnici v červnu po 

svátku svatého Víta. Tento rok se konala ve dnech 14. – 16. 6. 

 Vždy se můžete těšit na řadu barchanických průvodů v dobových kostýmech. Celá slavnost je zahájena v pátek 

průvodem kostýmovaných postav, vyvěšením praporu Barchanu a městského praporu na radnici. Následuje otevírání 

mázhauzů, večer pak taneční veselice na zámku. V sobotu pokračuje budíčkem, kdy průvod bubenic a trubačů prochází 

ulicemi města. V dopoledních hodinách probíhá běh čtyř poslů, kteří předávají dopisy královně Elišce Přemyslovně. 

Podle pověsti ji její manžel Jan Lucemburský zanechal v Jemnici a sám odjel bojovat proti nepříteli. Po každém 

boji vyslal posly, aby předali Elišce dopis. Díky tomu věděla, že je v pořádku. Eliška každého z nich odměnila – prvního 

barchetovým náprsníkem, druhého šátkem, třetího punčochami a čtvrtého věncem. Z těchto čtyř věcí vznikla tzv. 

barchanická vlajka.  

Odpoledne pak přijíždí do města král. Společně s královnou se celý průvod přemisťuje od zámku přes město až do 

městského parku. Později se koná i večerní průvod s pochodněmi zakončený ohňostrojem. 

Jako každý rok jste mohli mít i bohatý kulturní zážitek. Organizátoři pozvali spoustu umělců z různých oborů. 

Takže nás celý víkend doprovázely zábavné programy, od divadelních představení pro děti, dobové tance, předvádění 

řemesel až po moderní hudební představení. Tento rok zde vystupovala např. Olga Lounová, jejíž vystoupení se mi moc 

líbilo. Lidé měli možnost se rozhlédnout po našem okolí z věže kostela sv. Stanislava, která byla celou dobu zpřístupněna 

veřejnosti. 

Na městě stála spousta stánků s jídlem, pitím, ručními výrobky a dalšími produkty. Samozřejmě nesměly chybět i 

zábavné atrakce, které si všechny děti užívaly plnými doušky i s rodiči. 

         Ali  a  Via  
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Přečtěte si 

Spisovatele Johna Greena zná téměř každý, alespoň z doslechu. Autor bestsellerů určených pro mládež napsal všechny knihy, 

o kterých se v letošním posledním čísle budeme bavit. Vsadila bych se, že jste viděli zfilmované kousky, které před pár lety 

zahltily filmová plátna a nenechaly jedno oko suché, alespoň u mě a miliónů dalších to tak bylo. Tak co, pokusíte se přečíst 

všechna tato úžasná díla, do kterých se začtete a odtrhne Vás od nich jen a pouze konec? 

 Jedna želva za druhou 

Nejnovější kniha z pera Johna Greena, který se při psaní inspiroval vlastními 

zkušenostmi s mentální poruchou, vypráví příběh šestnáctileté Azy. Ona samotná 

neměla vůbec v plánu pídit se po tajemstvích zmizelého miliardáře Rusella 

Picketta, ale v sázce je sto tisíc dolarů a její nejlepší a nejstatečnější kamarádka 

Daisy, která nadevše zbožňuje Star Wars, se nemůže dočkat, až společně přijdou 

záhadě na kloub. Aza se opravdu snaží. Chce být skvělou dcerou, kamarádkou, 

vzornou studentkou a taky dobrou vyšetřovatelkou. Bohužel bojuje s nekončícím 

vírem svých myšlenek, kterým není schopna poručit. 

 

 

Hvězdy nám nepřály 

Zajímavá a velmi citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí rakovinou a 

která se sblíží s Augustem, jemuž se zázrakem podařilo tuto nemoc překonat. 

Tihle dva jsou pro sebe jako kousky skládačky, perfektně se doplňují, a navíc 

je spojuje originální pohled na život i chorobu, která je postihla. Jejich slepý 

kamarád, jim pomáhá přenést se přes těžké chvilky, stejně jako oni jemu. 

„Nejvtipnější smutný příběh“ je napsán s mimořádným smyslem pro humor a 

i sarkasmus zde díky vypravěčově talentu zní velmi dobře. Mnoho lidí filmové 

zpracování oceňuje jako snímek, který tragédií předstihuje Titanik.  

 

 Hledání Aljašky 

Strhující vyprávění o dospívání a hledání sama sebe. Do třetice se jedná 

o šestnáctiletého Milese, posedlého sbíráním posledních slov 

významných osobností a touhou hledat „velké Možná“, který nás provází 

příběhem a je zároveň spíše outsiderem mezi svými vrstevníky. Jeho 

život získá nový rozměr, když přejde do internátní školy Culver Creek. 

Tam se rychle skamarádí se svérázným spolubydlícím a naprosto 

nádhernou a okouzlující, ale zároveň velmi nepředvídatelnou Aljaškou 

Youngovou. Okamžitě je vtažen do světa, kde se porušují pravidla a řády, 

pořádají různé večírky i provokace. Miles zde ožívá a stále víc miluje 

fascinující Aljašku. A tak vývoj pokračuje do chvíle, kdy se vše mění. 

Tato kniha byla Americkou knihovnickou asociací zařazena mezi deset 

nejlepších knih pro dospívající. 

       Anděl 
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„Novinky“ stříbrného plátna 

Léto se nezadržitelně blíží – většina z nás už se vidí na dovolené nebo zkrátka doma, o prázdninách, kdy je klid a máme 

volno. Naneštěstí do konce školního roku ještě nějaký ten čas zbývá, takže Vám přináším tipy, jak si čekání zkrátit! Dnes to 

bude hlavně o filmech pro druhostupňáky, ale domnívám se, že neurazí ani dospělé. 

 

Pomáda 

Danny se po prázdninách opět setkává se svými kamarády. Ohromí je 

líčením svého milostného dobrodružství u moře. Mezi dívkami se 

objevuje nová studentka Sandy, která se také pochlubí svou letní 

láskou. Když se oba náhle setkají ve škole tváří v tvář, ztratí dech. Láska 

na střední škole je trošku komplikovanější než na pláži u moře. Tento 

film se určitě zapsal do historie už za dob našich rodičů, ale i dnešní 

dospívající znají nejednu písničku, které doprovází celý film. 

      

 

 

10 důvodů, proč tě nenávidím 

Sestry Stratfordovy jsou svými pravými opaky. Křehkou Biancu 

milují všichni kluci ze školy, zato její starší sestra Kat má pověst 

nesnesitelné drsňačky. Otec však přikázal, že Bianca nesmí randit, 

dokud si nenajde chlapce i její starší sestra. To ale nebude snadný 

úkol pro Camerona, který se až po uši zamiloval do mladší ze 

sester. Je jasné, že na tenhle snímek se pravděpodobně podívají 

spíše děvčata, a to hlavně kvůli tváři Heatha Ledgera. Uznejte, 

existuje někdo, komu by se nelíbil? 

 

Snídaňový klub 

Když se kvůli školním prohřeškům sejde na sobotním 

vyučování skupinka spolužáků, mají jediný úkol. Napsat esej o 

tisíci slovech na téma „Kdo si myslím, že jsem“. Každý z nich 

je z jiného těsta – školní královna krásy, sportovec, 

matematický génius, vyvrhel a „divná“ holka. Zezačátku se 

navzájem nenávidí. Postupně však nacházejí společnou řeč a na 

konci se z nich stanou přátelé. Snímek obsahující komediální 

nadsázku a skvělou hudbu, která rovněž patří ke kladům tohoto 

snímku, určitě stojí za to vidět. 

      Anděl 
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Filmový kvíz 

Na konec roku jsem si pro Vás připravila filmový kvíz. Myslíte si, že jste znalci filmů všeho druhu? Tak schválně, uhodnete, 

z jakého filmu jsou tyto slavné hlášky? Mohou se nacházet jak v českých, tak i v cizích snímcích. Myslím si, že to pro Vás 

nebude nic těžkého. Dám Vám radu, v tajence nepoužívejte mezery. Tak vám držím palce a doufám, že to všichni bez 

chybičky zvládnete. 

1. „Můj milášek.“ 

2. „Mám tady draka a nebojím se ho použít!“ 

3. „Se mnou přijde zákon.“ 

4. „Sultán Solimán – vládce náš, slunce naše jasné.“ 

5. „Použij sílu, Luku.“ 

6. „Nezastavujeme, máme zpoždění!“ / název celé trilogie/ 

7. „Tak a teď se mi hodinku nehýbejte, ať nejste 

rozmazaný.“ 

8. „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“ 

9. „Mě by jen zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR 

chybu.“ 

Tajenka: Všichni žáci i učitelé se těší na …………………….  

Anděl 

      

 

 Poslechněte si 

Dnes jsem si pro Vás připravil portréty čtyř nejznámějších zpěváků/ček, v nichž se dočtete spoustu 

zajímavostí z jejich života i tvorby. 

       Dom Ω 

 

 

Eminem  

Vlastním jménem Marshall Bruce Mathers III. je 

šestačtyřicet let starý, americký raper, hudební producent, herec 

a zakladatel nahrávací společnosti Shady Records. Jeho hudební 

kariéra mu vynesla patnáct prestižních hudebních cen Grammy a 

v roce 2002 i cenu Akademie za nejlepší píseň, a to „Lose Yourself“.  

Jeho největšími hity jsou: „Lose Yourself“, která má na 

Youtube 635 257 405 zhlédnutí,  „Not Afraid“, která má 1 273 

472 562, „Love the Way You Lie“ (ft. Rihanna), která se 

vyšplhala až na 1 792 744 756 zhlédnutí, z toho 7,6 mil. liku,  a 

„The Monster“ (ft. Rihanna), která má 649 884 827 zhlédnutí.  

Všechny dosáhly na první místo v žebříčku Billboard Hot 100.  

V mládí byl vystavován dost velkému stresu. Při porodu 

jeho matka málem zemřela, trval necelých 73 hodin. Po 15 

měsících od jeho narození ho jeho otec opustil. S matkou byli nuceni 

často se stěhovat, což zapříčinilo to, že si těžce hledal přátele a byl 

obětí šikany.  
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Lady Gaga  

Třiatřicetiletá Stefani Joanne Angelina Germanotta, je 

americká popová zpěvačka, skladatelka, klavíristka, textařka, 

herečka a hudební producentka.   

Gaga se narodila italsko-americkým rodičům v porodnici 

v Manhattonu. Už od čtyř let Gaga začala hrát na klavír, matka ji 

přihlásila na prestižní Julliard school, kam však ona nechtěla. Začala 

chodit na New York University's Tisch School of Arts. Lady Gaga na 

škole navštěvovala přednášky o hudbě a dramatickém umění, historie 

umění a designu a také chodila na hodiny tance a zpěvu.  

V létě 2005 nahrála pár písniček s hip-hopovým zpěvákem 

Grandmaster Melle Mel. Rok nato v březnu 2006 se seznámila s 

hudebním producentem Robem Fusarim, který její vokály přirovnal 

k Freddiemu Mercurymu. I díky tomu vznikl její pseudonym. Rob 

Fusari psal zprávu, ve které zmiňoval písničku „Radio Ga Ga“ od 

Queen. Telefon automaticky opravil slovo „radio“ na „lady“ a ve 

chvíli, kdy zprávu dostala, rozhodla se, že vzniklé Lady Gaga je to 

pravé.  

 

Lvcas Dope  

…neboli Lukáš Navrátil je pětadvacetiletý raper české scény.  

 Lvcas začal jako beatmaker pod přezdívkou Cream kolem 

roku 2008. V roce 2012 založili společně s rappery (Logic, Jackpot a 

Jickson) uskupení 420xYZO (později YZO Empire). Mezi jeho 

první úspěchy se řadí hostování ve videoklipu OPLVTK¥ & 

$V$€NK¥ nebo na EP Pod vlivem. Roku 2013 přispěl k vytvoření 

desky Yzotape. V roce 2016 vydal své debutové album 9EVET. 

Podílel se také na albu Milion+Paradise. V roce 2017 vydal ve 

spolupráci s dalšími českými a slovenskými rappery mnoho 

úspěšných skladeb, například Holly Molly (feat. Yzomandias), která 

má na Youtube 10 042 758 zhlédnutí, Sny a noční můry (fear. 

Yzomandias & Nik Tendo), která má 5 280 043 zhlédnutí, Jaguare 

(feat. 6ix9ine & Haha Crew), která má 4 663 084 zhlédnutí, nebo 

Runway (feat. Ego & Paulie Garand), která má na Youtube 

12 206 065 zhlédnutí. Na přelomu let 2017 a 2018 se Lvcas rozhodl 

opustit Milion+Entertaiment. V srpnu 2018 vydal singl Real 

Hustleři Nespí z připravovaného alba F4R4ON  a v říjnu téhož roku 

vydal společně s Dj Wichem album Diamant. Jeho poslední singl 

z alba F4R4ON nese název Adios, která má zatím 1 077 281 

zhlédnutí. 

Hana Zagorová  

Je dvaasedmdesátiletá česká zpěvačka, textařka, herečka a 

moderátorka. Patří k nejznámějším českým a slovenským zpěvačkám. 

Hana Zagorová se narodila a vyrůstala na Ostravsku. Otec 

Josef Zagora byl stavebním inženýrem, matka Edeltruda učitelkou. 

Prvním manželem Hany Zagorové byl v letech 1986 – 1992 tanečník a 

baletní mistr Vlastimil Harapes. Po rozvodu s Harapesem si vzala 30. 

května 1992 slovenského tenoristu Štefana Margitu.  

Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější 

držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii 

Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985. 

Nazpívala přes 895 písní a za hudbu a zpěv získala mnoho prestižních 

cen. V roce 2018 dostala Zlatou desku za prodej alba Já nemám strach. 



 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Františkovy taháky 

Ahoj, přátelé, 

vítejte opět u rubriky Františkovy taháky, ve které jste zvyklí na to, že vždy po vyluštění nějaké křížovky dostanete 

užitečný tahák, který upotřebíte ve školních lavicích.  

Toto číslo jsem se rozhodl věnovat se tématu, kterému se ve škole nevěnuje tolik času, kolik by si opravdu zasloužilo… 

Oním tématem je vesmír. Po vyluštění křížovky opět dostanete tahák, který třeba ve školních lavicích z důvodu malého věnování 

se tomuto tématu nepoužijete, ale použijete jej v životě. Rád bych tu teď uvedl moudrý citát římského filosofa, básníka a 

předního politika žijícího za císaře Nerona Lucia Annaea Senecy z minulých Františkových taháků: „Učit se pro život, ne pro 

školu“. A tímto velmi moudrým citátem mého oblíbeného filosofa bych se s Vámi chtěl rozloučit. Nezapomeňte prosím na 

smysl a poselství této rubriky a vlastně celé školní docházky – Učte se!!! V životě totiž nebudete moci vytáhnout zpod lavice 

tahák … 

Na shledanou!         František ® 

 

Pro prvostupňáky 

Po vyluštění křížovky Vám vyjde jméno šesté planety sluneční 

soustavy, která je pojmenovaná po římském bohu, jenž je obdobou 

řeckého Titána Krona. Je celkově druhou největší planetou sluneční 

soustavy a je typická svými prstenci…  

1. čtvrtá planeta sluneční soustavy, tzv. „rudá planeta“ 

(pojmenována po římském bohu války) 

2. sedmá planeta sluneční soustavy (pojmenována po řeckém 

bohu nebes) 

3. osmá planeta sluneční soustavy (pojmenována po římském 

bohu moří) 

4. první a nejmenší planeta sluneční soustavy (pojmenována po 

římském poslovi bohů) 

5. pátá a největší planeta sluneční soustavy (pojmenována po 

nejvyšším římském bohu hromu) 

6. druhá planeta sluneční soustavy (pojmenována po římské 

bohyni krásy a lásky) 

 

 

 

Pro druhostupňáky 

Po vyluštění křížovky Vám vyjde jméno 

německého astrologa a astronoma, který několik let 

působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. a 

formuloval tři zákony pohybu nebeských těles.... 

1. Pátá a největší planeta sluneční soustavy 

(pojmenována po nejvyšším římském bohu 

hromu) 

2. Italský dominikánský mnich, který se v 

astronomii proslavil tezemi o tom, že Země ani 

Slunce nejsou středem vesmíru a že vesmír je 

nekonečný, za což ho inkvizice shledala 

vinným a upálila, se jmenoval Giordano… 

3. Mezihvězdné mračno prachových částic a plynů 

4. Tvůrce heliocentrického modelu vesmíru 

 

 

5. Toto 

souhvězdí 

se 

nazývá… 

 

 

6. Největší 

měsíc planety 

Saturn 

 

7. Na 

obrázku se 

nachází 

Isaac… 

8. Hvězdopravectví 

cizím slovem 
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1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

9. Na obrázku je 

… mlhovina. 

 

10. Na obrázku se 

nachází Albert… 

 

11. Průsečnice, ve 

které rovina dráhy 

Země kolem 

Slunce protíná 

nebeskou sféru 

12. Io, Europa, 

Ganymedes a 

Callisto jsou … 

měsíce 

 
13. Autorem 

románu „Ze 

země na Měsíc“ 

je Jules… 

 14. „Dejte mi pevný 

bod ve vesmíru a já 

pohnu celou Zemí.“ 

– autorem tohoto  

citátu je… 

 

Hádanka: 

Máme ho rádi, a přece se na něj mračíme. Co je to? 
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Pro dobrou náladu 

Ptá se paní učitelka:  

„Co víte děti o významných matematicích starého Řecka?“ 

Přihlásí se Pepíček a povídá:  

„Všichni zemřeli!“ 

 

Uprostřed zimy:  

„Představ si, že na víkend hlásili až 30°C horka.“  

„To není možné!“  

„Ale ano – 15 stupňů v sobotu a 15 stupňů v neděli!“ 

 

Paní učitelka říká dětem,  

aby vymyslely větu se slovem pakliže. 

Vyvolá Aničku: „Květiny se musí hodně zalévat, 

 pakliže je hodně sucho!“ 

„Výborně!“ 

Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vlakem,  

vlak cuknul a na tatínka spadl batoh a pak lyže!“ 

 

„Tak děti, dnes se budeme fotit.  

Pěkně se na fotce usmívejte, to bude taková památka.  

A když za deset roků vezmete tu fotku do rukou,  

podíváte se na ni a řeknete: Tak toto je Petr, ten je  

dnes chemik, a toto je Anča, 

 ta má už šest dětí a pěknou rodinku.“  

Ze zadní lavice se ozve:  

„A toto byla naše učitelka, a ta je už dnes mrtvá.“ 

 

 

 

Pepíček říká svému učiteli:  

„Nechci Vás strašit, pane učiteli, ale tatínek říkal,  

že když nebudu nosit lepší známky, tak  

někdo dostane výprask.“ 

 

Přijde Pepa k milé a hned začne spouštět rolety. 

 „Co to děláš?”  

„Neslyšela jsi předpověď počasí? 

 Celý den má být zataženo!” 

 

 

Farář se ptá na hodině náboženství dětí:  

„Kdo chce jít do nebe?“ 

Hlásí se všichni kromě Pepíčka.  

„Proč ty do nebe nechceš?“ 

„Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!“ 

 

Čerstvý maturant vypráví: 

„Z celého vyučování dějepisu jsem si zapamatoval 

 pouze jeden letopočet – 1832.  

Ale nemám vůbec ponětí, co se  

tehdy stalo.“ 

 

Ptá se učitel Pepíčka: 

„Proč jsi přišel pozdě do školy?“ 

„Protože jsem vyšel pozdě z domu.“ 

„A proč jsi nevyšel dřív?“ 

„Protože už bylo pozdě na to, abych vyšel dřív!“ 

 

U Nováků zvoní telefon.  

Sluchátko zvedne malý Pepíček: 

„Tatínek není doma, maminka je v práci, jsem tu 

 jenom já, babička a kocour.  

Babička neslyší, já jsem ještě malý  

a kocour neumí mluvit. Na shledanou.“ 

 

Muslimská Bible se jmenuje Kodak. 

Papež bydlí ve Vakuu. 

Ve Francii kdysi vykonávali trest smrti želatinou. 

Ryby se množí tak, že kladou jiskry. 

Životní pojištění jsou peníze, které člověk dostane, když  

přežije smrt. 

Během týdne žije Bůh v ráji. Jen v neděli je v kostele. 

Krávy nesmějí rychle utíkat, aby se jim nevylilo mlíko. 

Broskev je jablko s kobercem. 

Vlak se zastavil a lidé se vyprázdnili na nástupiště. 
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 Řešení křížovky pro prvostupňáky: 

1    M A R S    

2     U R A N   

3    N E P T U N  

4   M E R K U R   

5 J U P I T E R    

6     V E N U Š E 

 

 

Řešení křížovky pro duhostupňáky: 

1     J U P I T E R    

2 B R U N O          

3   M L H O V I N A     

4     A R I S T A R CH O S 

5 O R I O N          

6 T I T A N          

7    N E W T O N      

8    A S T R O L O G I E  

9     K R A B Í      

10     E I N S T E I N   

11 E K L I P T I K A      

12   G A L I L E O V Y    

13    V E R N E       

14    A R CH I M É D É S   

 

František ® 

 

 

Řešení taháků 

Řešení hádanky: SLUNCE 
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Krásné prázdniny!!! 

Tak ... a máme tu nejočekávanější část roku – PRÁZDNINY!!!!! 

Děkujeme Vám všem, čtenářům, za čas, který jste věnovali našim řádkům, 

a pokud Vás časopis pobavil, informoval nebo zaujal, jsme opravdu rádi. 

Užijte si prázdniny naplno a 

potkáme se v dalším školním roce s další várkou zábavy. 
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A ještě zvlášť rozloučení od nás, od deváťáků.  

My se s vámi sice příští rok už nepotkáme, ale i tak Vám všem budeme držet  

palce. Abyste věděli, že každý nějak začínal a ne vždy to bylo lehké, přidali  

jsme sem naše fotky z dětství.  

Přejeme Vám mnoho úspěchů a pevnou vůli při zdolávání všech překážek,  

i ty totiž k životu patří.  

Proto se nebojte riskovat, i kdybyste měli udělat chybu,  

těmi se, jak známo, člověk učí.  

Tak co? Poznáte nás? 

Amča, František, Verča, Elen, Íní 
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