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Něco málo na ÚVOD… 

Milí čtenáři časopisu Jemňáček,  

čtvrté číslo uţ je tu! Tentokrát je věnujeme zimě. 

 V minulém Valentýnském speciálu jste si mohli 

přečíst spoustu zábavných článků na téma 

zamilovanost, láska a partnerské vztahy.   

 V dnešním čísle se zase zpátky vracíme k 

informacím o škole. Rozhodně tedy nezapomeňte 

nalistovat stránku školních akcí. Také jsme na Vás 

nezapomněli s rozhovory, které tentokrát spravedlivě 

zamířily na první stupeň. A co vás čeká v zábavě? 

Luštěnky (ty uţ mají mimochodem první výherce, více 

na str. 7), Zajímavosti (ty se tentokrát rozdělily do 

tematických celků Zvířata, Jídlo a Lidé), Horoskopy, 

Perličky z našich školních lavic, Knihy a filmy a 

spousta dalších bezva rubrik! Jistě si kaţdý z Vás 

vybere.  

  Tak hurá do čtení, luštění a zábavného 

vzdělávání!   

       Romča :D  
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V pondělí 24. února 2014 proběhl na jemnické 

základní škole Den otevřených dveří. Během celého 

dne mohli rodiče, prarodiče, budoucí i bývalí ţáci, 

prostě všichni, kdo měli zájem, školu navštívit a 

prohlédnout si ji.  

V dopoledních hodinách bylo moţné podívat se 

do vyučovacích hodin, od půl třetí si návštěvníci 

prohlíţeli školní budovu v doprovodu průvodců z řad 

ţáků. Ve třídách byla otevřena stanoviště, kde si 

zájemci vyzkoušeli „výuku” na vlastní kůţi. V učebně 

dramatické výchovy si mohli zahrát spolu s ţáky, kteří 

zde zůstali jako dobrovolníci, v učebně hudební 

výchovy čekal vědomostní test z hudby, různé úkoly 

byly připraveny i na dalších stanovištích, např. první 

pomoci, v učebně přírodopisu, matematiky, chemie či 

fyziky.  

Prohlídka školy pak byla zakončena v jídelně. 

Tam si příchozí dali občerstvení v podobě ovocných 

buchet a čaje a zhlédli výstavu „Hanin kufřík” o 

ţidovské dívce, jeţ zemřela za druhé světové války v 

koncentračním táboře Osvětim. Výstavu doprovázely 

práce ţáků devátých tříd na téma „Osudy Ţidů za 

druhé světové války“, které vznikly v rámci projektu 

Jeden svět na školách, vyhlašovaného ve spolupráci 

s Českou televizí. 
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Kolem páté hodiny ze školy odešli poslední hosté 

a Den otevřených dveří skončil. Na další se můţeme 

těšit zase příští rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Kristýna Poláčková 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

 

Dne 13. 2. 2014 se v Základní škole v Jemnici 

konala recitační soutěţ pro ţáky druhého stupně. 

Soutěţ pořádali ţáci s pomocí učitelů. Ţákovskou 

porotu tvořili: Sára Šestáková, Kateřina Kovářová, 

Lucie Horká, Monika Fukalová, Pavlína Nevěčná a 

Libor Bartoš a učitelskou porotu tvořily p. učitelky 

Renáta Danicsová, Jana Šroufeková, Jitka Strebeľová, 

Kristýna Veselá a Marcela Kovárníková.  

Pro nás jako porotce nebylo vůbec lehké vybrat 

ty nejlepší. Přesto jsme se vzácně obě poroty shodly. 

Zarecitovat svoji básničku přišlo 19 soutěţících. 

Soutěţ byla rozdělená do dvou kategorií: v první se 

utkali ţáci 6. – 7. r., ve druhé ţáci 8. – 9. ročníků. Z 

kaţdé kategorie postoupili 2 nejúspěšnější recitátoři 

do okresního kola. V mladší kategorii Kamila Šmídová 

a Šimon Tkadlec ze 6. B. Ve starší kategorii nás 

reprezentovali Radek Tesař z 9. B a Filip Tobolka ze 

třídy 8. A., který postoupil i do kola krajského. 

Kaţdý přednes byl originální. Líbilo se nám, ţe si 

všichni vybrali ty správné básně.  

Velkou oporou všech soutěţících byli diváci, 

kterých přišlo opravdu hodně. Odměňovali a 

povzbuzovali velkým potleskem.  
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Ţáci na prvních třech místech si odnášeli 

diplomy, ostatní alespoň pamětní listy, na jejichţ 

výrobě se podílely členky školního parlamentu.  

Všem postupujícím přejeme mnoho dalších 

úspěchů.  
    Za ţákovskou porotu napsaly 

  Lucie Horká 7. B a Monika Fukalová 7. B 
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Valentýnská soutěž 

 Ve Valentýnském speciálu jsme soutěţili o 

čokoládu. Jelikoţ správné odpovědi vhodily do 

schránky jen Anna Leitkepová a Sára Lindušková ze 

7. A, rozhodli jsme se obě dvě sladce odměnit. 

Správné znění tajenky: čtrnáctého února 

 

 

Juju :3 
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Školní 

ROZHOVORY 
 Tentokrát jsem s našimi rozhovory zavítala na 1. 

stupeň. Nejprve jsem tam poloţila pár otázek Milanu 

Neshybovi – výbornému gymnastovi, kterého jste 

mimochodem mohli vidět na pódiových vystoupeních, 

kde všechny ohromil svým úţasným výkonem. Poté 

Anně Kinclové – malé šikovné prvňačce; od ní se 

můţete dozvědět, jak vidí dění ve škole jedna z našich 

nejmladších ţákyň.  

1. Jak ses dostal ke gymnastice? 

M: Táta chtěl, abych byl jiný neţ mí bráchové. 

Nevěděl, jestli půjdu na vzpírání anebo na 

gymnastiku. Potom mi ale vybral gymnastiku a já na 

ni začal chodit. Nejdřív jsem chodil do Jindřichova 

Hradce, ale tam mě jakoby odhazovali od cvičení. 

Potom mě přesunuli do Znojma. Cvičil jsem teda 

v Hradci i ve Znojmě. Nakonec jsem zůstal jenom ve 

Znojmě. 

2. Baví tě?  

Jo, baví mě to moc a nechci s tím vůbec nikdy 

skončit. 
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3. Co ti gymnastika přinesla? 

Několik vítězství a sedmé místo na mistrovství České 

republiky ze 76 závodníků. 

4. Jak často musíš trénovat? 

Čtyřikrát týdně, ale táta říká, ţe mě přesune na třikrát 

týdně. 

5. Máš ještě nějaké jiné koníčky? 

Jenom chodím na hudebku, ale to mě nebaví. 

1. Jak ses těšila do první třídy? 

A: Tak moc ne. No, jen trochu. 

2. Co se ti na škole nejvíce líbí?  

Nejvíc príma je prvouka, protoţe tam dostáváme 

kartičky jaro, léto, podzim, zima a uţ nám chybí 

jenom to léto. A pak nám je dá paní učitelka! 

3. A jaký předmět tě třeba moc nebaví? 

Nemám ráda matematiku. 

4. Čím bys jednou chtěla být, až vyrosteš? 

Cukrářkou dortů. 

5. Jak dlouho se musíš doma učit? 
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Tak asi dvě hodiny. 

 Nakonec bych chtěla oběma tázaným poděkovat, 

ţe mi tak skvěle odpovídali, a také jim chci popřát, 

aby se jim ve škole nadále líbilo a dosáhli co 

nejlepších výsledků. 

 

 

Romča :D 
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HHOORROOSSKKOOPPYY  
Beran (21. 3. – 20. 4.):  

Má rád překvapení, ať se jedná o dárek k 

narozeninám nebo o dobrůtku vytaţenou zrovna z 

trouby. Miluje pohyb, vyzkouší si i adrenalinové 

sporty. Chce vţdy zvítězit. Nemá rád poklidné 

činnosti, jako je pletení svetrů a košíků. Neudrţíte ho 

déle na jednom místě, neţ je bezpodmínečně nutné. 

Nedokáţe být průměrný, je v čele třídního kolektivu.  

 

Býk (21. 4. – 21. 5.):  

Velmi dobře komunikuje s milými a usměvavými 

osobami, které na něj nezvyšují hlas. Pak je to přímo 

andílek. Miluje hudbu, je zručný, rád kreslí. Oblékat 

Býčka je velmi sloţité – nesnáší kousavé či hrubé 

materiály. Nic s ním nepořídíte, jestliţe mu budete 

dávat hlasitě najevo, ţe jeho chování není v pořádku.  

 

Blíženci (22. 5. – 21. 6.):  

Odmalička nepřetrţitě mluví – vyhovuje mu 

recitace, herectví i zpěv. Můţete u něho rozvíjet 

prakticky jakýkoli umělecký ţánr, je velmi zvědavý a 

akční. Sport mu pomáhá vybít jeho nadbytečnou 

energii. Jeho největší slabinou je nedochvilnost.  
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Rak (22. 6. – 22. 7.):  

Velice často a rád se směje. Zajímají ho nové 

věci, chová domácí mazlíčky a pomáhá udrţovat 

zahrádku. Snadno poraníte jeho citlivou duši. Chtít, 

aby mlčel, v něm můţe někdy vyvolat i závaţné 

trauma. Nechápe, ţe svou upovídaností lehce dostane 

druhé do váţných problémů.  

 

Lev (23. 7. – 22. 8.):  

Musí stále něco vyvádět. Vede ho k tomu jeho 

přirozenost. Vynalezne předměty, na které byste si 

měli občas dát i pozor. Není výjimkou, ţe jsou 

nebezpečné. Jakmile někdo urazí jeho pýchu, 

přestává s ním veškerá legrace. Někdy bývá lenivější. 

Jestliţe je mu upřeno prvenství, můţe to špatně 

snášet. Nerad bývá poučován. Bývá i nezodpovědný. 

 

Panna (23. 8. – 22. 9.):  

Osobitě proţívá příběhy svého vymyšleného 

vnitřního fantazijního světa. Baví ji realistické 

pohádky s dobrým koncem. Je jí blízká i láska k 

přírodě a zvířatům. Nejvíce však miluje své rodiče. 

Nikdy ji nenuťte jíst něco, co jí nechutná. Můţe si v 

sobě vypěstovat nechuť k jídlu. Hluboce proţívá i 

nepříjemnosti vyskytující se v jejím okolí – hádku s 

kamarádem či mezi milovanými rodiči.  
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Váhy (23. 9. – 23. 10.):  

Rádi ochutnají kaţdý kulinářský výtvor. Umí se 

samy zabavit. Mají obraznou představivost. Prudké 

výměny názorů mezi rodiči vedou k depresím, neboť 

nesnášejí hluk a rozbroje. Ranní vstávání jim 

naplánujte na dřívější hodinu, protoţe nesnášejí 

spěch. Musí se vyhýbat stresovým situacím.  

 

Štír (24. 10. – 22. 11.):  

Nejraději je, kdyţ můţe světu dokázat, ţe má na 

to, aby byl první. Očekává od vás přímočaré jednání a 

i on se k vám na oplátku bude chovat stejně. Není 

radno si s ním zahrávat, jestliţe se jedná o 

kamarádské a přátelské vztahy. Nesnáší podrazy a 

lhaní. To se pak opravdu zlobí a nedaruje vám to. 

Nemá rád nespravedlnost a zbytečné okolky.  

 

Střelec (23. 11. – 21. 12.):  

Uţ od malička trénuje grimasy a později se stává 

třídním kašpárkem, hercem, který mimikou napodobí 

skvěle lecjakého učitele. Jeho přátelé od něho 

dostávají často dárky z čiré radosti z obdarování. 

Všemu musí přijít na kloub, a kdyţ mu neumoţníte 

nalézt ty správné odpovědi, dokáţe se přesvědčivě 

hádat a nakonec i nahněvat či urazit. Neutajíte před 

ním zakázaný časopis ani rodinné tajemství.  
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Kozoroh (22. 12. – 20. 1.):   

Své schopnosti uplatňuje hlavně ve sportu, který 

obvykle upřednostňuje před uměním. Jsou situace, ve 

kterých dává jasně a hlasitě najevo, ţe mu 

nevyhovuje, co po něm zrovna chcete. Nechce, abyste 

v něm viděli malé dítě, touţí se rovnat dospělým. Se 

svými plány se vám nesvěří.  

 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.):  

Jeho zvídavost ho nutí stále prozkoumávat nové 

věci, takţe ve škole nemá většinou ţádný problém. 

Rychlému a bystrému myšlení občas nestačí sebelepší 

učitel. Rád zkoumá i charaktery lidí okolo. Nikdy po 

něm nevyţadujte pouze běţné či obecné znalosti, 

protoţe nesnáší, kdyţ jeho rozhled někdo podceňuje. 

Myslí mu to tak rychle, ţe se musíte spokojit s 

výsledkem, nedokáţe popsat kaţdý krok.  

 

Ryby (21. 2. – 20. 3.):   

Zjišťují, co je zajímavého v jejich okolí. Milují 

hry, ţádná jednotvárná činnost je neuspokojí. 

Nenechají se omezovat ve svém rozletu a při 

poznávání světa, který je obklopuje.  

Vytvořila redaktorka Gabuš <3 
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Čtení a film na zimu 

 Jako tip na zimu, která sice uţ jistě odchází, ale 
to pranic nevadí, bychom vám v tomto čísle chtěli 
doporučit knihy i filmy Hunger games. Hlavně tedy 
těm starším.  

 Moţná jste o Hunger games jiţ slyšeli (druhý 

filmový díl se v listopadu a prosinci proháněl 
v kinech), ale moţná stejně úplně nevíte, o co jde. 
Původně jde o kniţní trilogii, která se hlavně v USA 
stala obrovským hitem. Její autorkou je americká 
spisovatelka Suzanne Collinsová. Jde o ţánr 

dobrodruţné sci-fi, ale někteří z vás, co mají rádi i 
romantiku v příběhu, také nemusíte zoufat. Celkově je 

ale určitě pro starší čtenáře, a to nejen kvůli váţnému 
a sloţitému ději, nad kterým se musíte pořádně 
zamyslet. 

 Šestnáctiletá Katniss Everdeenová ţije v chudém 

Dvanáctém kraji země Panem, které vládne město 
Kapitol. Katniss musí jídlo směňovat nebo lovit, ţiví 
svou matku a sestru Prim, kterou miluje nade 

všechno. V Panemu se kaţdoročně jako výstraha a 
připomínka dávné vzpoury krajů proti Kapitolu konají 
Hladové hry, do kterých jsou z kaţdého kraje poslány 
dvě děti, chlapec a dívka. Ti pak pro pobavení 

Kapitolanů bojují v aréně s ostatními dětmi o ţivot. A 
do těchto her je vylosována i Katnissina sestra Prim…. 
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 Podle této trilogie (Aréna smrti, Vražedná 

pomsta, Síla vzdoru) se natáčí také čtyři filmy. Dva 
z nich jste moţná uţ viděli, ale opět je zde nějaká 
věková hranice. Takţe malé sourozence na příští díl do 

kin rozhodně neberte. Obvykle upřednostňujeme spíš 
kniţní zpracování neţ to filmové, ale filmy podle 
Hunger Games se vydařily. 
 
 Ještě můţeme krátký odstavec věnovat tomu, co 

k nám teprve přijde: 

 
 Need for Speed - 13. 3. 

 Pompeje - 20. 3. 

 Noe - 27. 3. 

 Captain America: 3. 4. 

Návrat prvního Avengera- 3. 4. 

 
                                           Kája :P & Týna :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

 
 

 24. 2. se v naší škole konal Den otevřených 

dveří.  Odpoledne se ve velké tělocvičně odehrál zápas 

v košíkové. Nebyla to ale ţádná obyčejná hra, jak jistě 

sami dobře víte. Proti ţákům hráli totiţ samotní 

učitelé!  

Jak tedy zní dnešní soutěžní otázka? 

Jaký je věkový průměr učitelů, kteří hráli? 

 Svoje odpovědi nám vhazujte do naší schránky 

vedle učebny přírodopisu do pátku 28. 3. Vyhraje ten 

z Vás, kdo se nejvíce přiblíţí ke správnému průměru.  

     

   Romča :D 
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Perličky 
Chemie 

 Jaké jsou vlastnosti kovů? 

 1. Ţelezo 
 2. Měď 

 3. Cín 
 4. Teplo 
 Nejlehčí prvek periodické soustavy prvků je 

vodík, za normální teploty je to kyslík. Má tyto 
vlastnosti: nesmrdí, není barevný, neškodí a 
nevidíme ho. 

  Napište tři vlastnosti uvedených prvků: 

 jód – je to bomba 

 chlór – čistí vodu, zápach 

 Fluor je nekujný, barevný a voňavý. 
 

Občanská výchova 

 Proč se máme chovat slušně? 

 Protoţe bez slušnosti bysme byli jako prasata. 
 

Dějepis 

 Co dělaly Krokovy dcery? 

 Teta byla čarodějka. 
 Kazi si vzala Bivoje. 

 Libuše byla v politice. 
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Vtipy… 
Přijde Pepíček domů a povídá: 

„Mami, představ si, ţe jsem dostal jedničku z fyziky.“ 

Máma: „Opravdu?“ 

Pepíček: „Neee, jen si to představ…“ 

 

Ptá se máma malého Pepíčka: „Proč krmíš slepice 

čokoládou?“ 

On odpoví: „Aby mi snesly kindervajíčko.“ 

 

„Pepíčku, skloňuj slovo chléb.“ 

„Kdo, co? – Chléb.“ 

„S kým, s čím? – Se salámem.“ 

„Komu, čemu? – Mně.“ 

 

Jdou dva lední medvědi po Sahaře a jeden pronese: 

„Tady to ale muselo klouzat!“ 

„Jak to myslíš?“ ptá se ten druhý. 

„No, ţe to tak důkladně posypali.“ 

 

Bill Gates (nejbohatší člověk na světě) přijel na Floridu 

a hned začal vybalovat lyţe.  

Recepční mu říká: „Ale pane, tady jsme na Floridě, 

tady ţádný sníh není." 

„Vím, je to zařízený, sníh mi přivezou aţ zítra." 
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Stupně zimy: 

+ 18°C – Obyvatelé Havaje si berou na noc dvě 

přikrývky. 

+ 10°C – Obyvatelé helsinských činţáků vypínají 

topení a Rusové pěstují kytičky. 

+ 2°C – Italská auta nejdou nastartovat. 

0°C – Destilovaná voda zamrzá. 

- 1°C – Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu 

a popíjejí studené pivo. 

- 4°C – Pes se ti snaţí nacpat do postele. 

- 8°C – Bezdomovci vlézají na noc do krabic. 

- 10°C – Francouzská auta přestávají startovat. 

- 12°C – Politikové začínají mluvit o bezdomovcích. 

- 15°C – Americká auta nejdou nastartovat. 

- 18°C – Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé 

Havaje uţ zmrzli. 

- 20°C – Dech se stává slyšitelným. 

- 21°C – Pokud vůbec dostaneš psa na vyčůrání ven, 

musíš ho potom ukopnout. 

- 22°C – Bezdomovci si berou dvě krabice přes sebe. 

- 24°C – Německá auta nejdou nastartovat. 

- 27°C – Pes zkouší vlézt ti pod pyţamo. 

- 29°C – Švédské automobily přestávají startovat. 

- 32°C – Bezdomovci zmrzli a jsou v krabicích 

stohováni za městem. 

- 33°C – Ţádné normální, ani ruské auto uţ nejde 

nastartovat. 
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- 38°C – Rusové si zapínají vrchní knoflíky u košile. 

- 43°C – Ruská auta nestartují uţ ani na vodku. 

- 50°C – Auto se ti snaţí nacpat do postele. 

- 60°C – Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opouštějí 

Grónsko a stěhují se na jih. 

- 70°C – Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuzněcku 

organizuje přespolní orientační závod na zahřátí. 

- 75°C – Santa Klaus opouští polární kruh. 

-120°C – Alkohol zmrzl. Rusové jsou naštvaní. 

- 268°C – Hélium zkapalnělo. 

- 273,15°C – Absolutní nula. Ustává pohyb 

elementárních částic. Rus, ţuţlaje zmrzlou vodku, 

připouští, ţe je pořádná kosa. 

 

 

Juju :3 
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Zajímavosti 

 Zdravím všechny, kteří by se rádi dozvěděli něco 

nového! Opět jsem pro vás našla spoustu zajímavých 

informací. Je váţně neuvěřitelné, co všechno příroda 

zařídila!  

Zvířata: 

 Víte, ţe tygři nemají pruhovanou jen srst, ale i 

kůţi? 

 Je zajímavé, ţe kočky mají přes 100 typů hlasů, 

zatímco psi jen 10! 

 Nezapomeňte si dávat pozor na orly, ti totiţ 

dokáţou zabít i mladého jelena a ještě s ním i 

odletět! 

 Aţ jednou uvidíte kočičí moč pod ultrafialovým 

světlem, neděste se! To, ţe svítí, je úplně 

normální… 

 Pohlaví u želv se velmi špatně určuje. Pokud ale 

budete dobře poslouchat, zjistíte, ţe samička 

syčí a sameček chrochtá! 

 Reprodukční cyklus mšice je skutečně velice 

rychlý, samičky se totiţ rodí uţ těhotné! (z knihy 

„O hmyzu“ přírodovědce Url N. Lanhama) 
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Jídlo: 

 Myslíte si, ţe hamburgery pochází z USA? To je 

chyba! Z Německa, a přímo z Hamburku. (To je 

náhoda, co?) Kdyţ v 18. století cestovali Němci do 

Asie, schovávali maso v sedle, aby cestou změklo. 

A protoţe jim měkké kořeněné maso chutnalo, 

začali ho konzumovat také doma. Odtamtud jej 

pak přenesli do Ameriky. 

 Kyanid je jedovatá kyselina. Ţe jste ho nikdy 

neměli? V tom případě jste nikdy nesnědli jádro 

jablka, obsahuje totiţ malé mnoţství kyanidu. 

Není však třeba propadat panice. Je obsaţen 

v tak malém mnoţství, ţe nám nemůţe ublíţit.  

Lidé:  

 Ţe má dneska někdo 16 dětí? To nic není!  

Takový marocký sultán Mulaj Isamail (1646 -    

1727) zplodil 888 dětí!  

 Nejrychlejší muž světa je Usain Bolt 

z Jamaiky, který uběhl 200 metrů za 

neuvěřitelných 19,19 s. Český rekord zaběhl 

Pavel Maslák – 20,49 s. 

   5,63 metrů jsou dlouhé vlasy Číňanky Xie 

Qiuping. Rostly jí 31 let!  

 

 

Romča :D 
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Luštěnka 
 

R N Á L E D Í 

B A Y E R S U 

A Ţ M D S N A 

E M H P L Í L 

E N I O O H Á 

M R Á Z R U Š 

Í S Á Ň K Y CH 

 

  Hory Rampouch 

 Led Sáňky 
 Lyţe Sníh 
  Mráz Šála 
  Náledí Zima 
  

 Tajenku opět můţete i se svým jménem a třídou 
vhodit do naší schránky u učebny přírodopisu a 
soutěţit tak o čokoládu. Soutěţ běţí do 28. března. 
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Přišel k nám bílý vůl, vypil vody plný důl. 

  

V zimě slouţí, v létě zuby suší. 

  

Čtyři noţky, dva trnoţky, v zimě běţí, v létě leţí. 

  

Bez barev a bez palety 

na zdech kreslí bílé květy 

jeden známý malíř 

nechce za to ani halíř 

  

Stojí, stojí hrdina 

chlubně břicho vypíná 

přijde-li však na něj slunce 

roztaje jak zmrzlina 

  

Kdyţ je zima, roste k zemi. Kdyţ je teplo, roste k nebi. 

Kdo je to? 

  

Které zrcadlo na jaře zmizí? 

  

Kdyţ padá, mlčí. Kdyţ leţí, vrţe. Kdo je to? 

Bára :* 
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Anketa 

Připravili jsme si pro vás následující otázky, abychom 

věděli, co se vám na časopisu líbí a co ne. Pokud 

budete chtít odpovědět, vhoďte své názory do 

schránky u učebny přírodopisu. 

 

1. Jak se vám líbí obsah našeho časopisu?  

2. Jak se vám líbí vzhled časopisu?  

3. Je něco, co uvnitř postrádáte?  Pokud ano, co?  

4. Líbí se vám nápad se speciály?   

5. Pokud byste něco chtěli anonymně vzkázat naší 

redakci, co by to bylo?  

Juju :3 

Správné odpovědi na hádanky (čti pozpátku): 

1. zárm,  

2. ěnás,  

3. ěnás,   

4. zárm,  

5. káluhěns,  

6. hcuopmar,  

7. del,  

8. híns 
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