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SLOVO ÚVODEM 
_______________________________________________________________ 

A je tu další školní rok… Ale teď jen tak mezi 

námi: Kdo by se na něj po prázdninách plných 

odpočinku a vstávání na oběd těšil? Asi jen prvňáčci, 

pro které je škola něčím novým, místem, kde ještě 

nikdy nebyli.  

My se Vám, kteří jste na škole nějaký ten pátek, 

pokusíme zdejší pobyt i letos zpříjemnit vydáváním 

našeho časopisu Jemňáček. Tento rok je bohužel 

poslední, kdy se setkáte s redakční radou ve složení, 

jak ji znáte z dřívějška, neboť většina našich redaktorů 

odejde v příštím roce studovat na střední školu. Proto 

RÁDI UVÍTÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU!  

Nemusíte se vůbec bát, že by byla letošní čísla 

nějak ochuzená nebo nudná! Právě naopak! Chystáme 

pro Vás spoustu poutavých a zajímavých článků hlavně 

z našeho školního života, chybět nebudou ani 

rozhovory, vtipy, zajímavosti ze světa filmu, knih a 

hudební scény. 

Doufáme, že Vás i letos bude Jemňáček bavit, 

rádi si v něm budete číst a že se najde někdo, kdo v této 

tradici bude pokračovat i v příštích letech.   

Barů ♫ 
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VÍTÁ VÁS REDAKCE 
_______________________________________________________________ 

Ahoj, 

jsme zpátky a s ním i náš školní časopis Jemňáček. 

Přejeme krásné počteníčko! 

Luci ™  Niky  Elča  Amča © Barů ♫ 

Páka     Dom Ω    Kuba   Nely ♡  
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NÁŠ ZNAK 
_______________________________________________________________ 

 Určitě jste si na první kouknutí všimli změny 

v grafické úpravě Jemňáčku. 

 

 

 

 S tímto symbolem se budete pravidelně setkávat 

v každém čísle a je to znak našeho časopisu, který 

vytvořila Bára Švambergová. 

 Moc děkujeme! 

      Redakce Jemňáčku 
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VÍTÁ VÁS PARLAMENT 
_______________________________________________________________ 

 Motto: Chceš změnu, podílej se na ní! 

 

 To je heslo našeho školního parlamentu, který 

v letošním školním roce pracuje ve složení: 

 

 

 

 

 

Alice       Natálie          Marta 

 

   

       Tereza         Viola   Karolína 
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   Dominik   Ema 

 

    Adéla 

 

 

     Honza   Aneta 

 

       Jakub 
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      Veronika    Natálie 

 

 

 

      Eva    Pavel 

       Naty 
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OKÉNKO DO MINULOSTI 
_______________________________________________________________ 

 Ve dnech 1. – 3. 9. se konalo semifinále mezinárodní 

česko-slovenské soutěže Expedice na Mars, do 

něhož postoupila Eva Feldbabelová. 

 Do Jemnice opět přijeli Pernštejni. Dozvěděli jsme 

se, jak žili a bojovali Vikingové. Se zajímavostmi ze 

života „mužů severu“ jsme se seznamovali ve velké 

tělocvičně dne 8. 9. 

 Od 11. 9. do 13. 9. probíhal adaptační kurz šestých 

ročníků. Vše se událo na táboře na Zvůli.  

 V úterý 12. 9. se žáci osmých ročníků s dějepisným 

seminářem podívali do Muzea čaje v Jemnici. 

 Dne 18. 9. proběhla první rodičovská schůzka a sběr 

papíru. Celkem se nasbíralo 17 844 kg papíru. 

Děkujeme 8. A, která vše naložila do kontejnerů.  

 Kurz Děti do bruslí určený pro žáky 1. a 2. ročníků 

začal 22. 9. 

 Dne 24. 9. proběhlo vyhlášení letošního ročníku 

soutěže „O nejsportovnější třídu“ naší školy. 

 V pátek 29. 9. jsme se proběhli po zámeckém parku 

v rámci přespolního běhu a dozvěděli se zajímavé 

informace ze života dravých ptáků – přijela k nám 

s výukovým programem skupina Zayferus.  

 Žáci 9. tříd navštívili Vida! science centrum v Brně. 
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 Na začátku října navštívily děti ze školní družiny psí 

útulek v Jemnici. 

 I letos se žáci čtvrtých ročníků zúčastní plavecké 

výuky, která se bude konat od 4. 10. každou středu. 

 K hodinám dějepisu patří neodmyslitelně exkurze. 

Osmáci se vydali 10. 10. na Zelenou horu a sedmáci 

se 25. 10. prošli židovským městem v Třebíči a 

prohlédli si baziliku sv. Prokopa. 

 Žáci 6., 7. a 8. ročníků byli 11. 10. poučeni o 

Závislostech a jejich rizikách. Povídali si hlavně o 

závislostech na automatech, sázení, počítačích… 

 Žáci 4. ročníků se zúčastnili 12. 10. kurzu dopravní 

výchovy v Moravských Budějovicích. Doufáme, že od 

nynějška budeme mít méně dopravních nehod. 

 Letos jsme se poprvé zapojili do přírodovědné 

soutěže Klokan. Na prvních třech místech se 

umístily Eva Feldbabelová z  9. A, Veronika 

Nečadová z 8. A a Daniela Augustinová z 8. B. 

 Ve dnech 19. a 20. 10. jsme se zúčastnili okresního 

kola ve stolním tenise v Hrotovicích. 

 Deváťáci vyrazili 19. 10. na veletrh vzdělávání 

Didakta do Třebíče, který by jim měl pomoci při 

výběru střední školy.  

 24. 10. jsme se zaposlouchali do tónů vážné hudby 

v rámci výchovného koncertu. 

Páka  a Dom Ω 
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VIDA! SCIENCE CENTRUM 
_______________________________________________________________ 

Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvězdou 

zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít 

zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub 

záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše můžete zažít 

v zábavním vědeckém parku VIDA! Nevěříte? 

 

Na ploše téměř 5000 m2 na vás čeká přes 170 

interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je 

rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, 

Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Samostatná část 

Dětské science centrum je věnována dětem od 2 do 6 

let. Proto se tam zabaví úplně každý. Myslím, že 

největší výhodou je fakt, že si vše můžete vyzkoušet, na 

všechno si sáhnout a prozkoumat. Ve VIDĚ! jsou navíc 

každý den pořádány SCIENCE SHOW – představení 

plné zábavných kousků…  

 

NOVÁ EXPOZICE!  

Od 28. září až do 31. prosince je otevřena nová 

expozice… Vstupte do cirkusového světa zábavy, krásy, 

ale i úžasných technologií. Hlavními účinkujícími jsou 

tu historické originály, ale i současné, ručně vyrobené 

hračky a automaty, které vám zaručeně vykouzlí úsměv 
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na tváři. Cirkus Mechanikus vás uchvátí svým vtipem 

a nádechem viktoriánské Anglie. 

 

CO JE VIDA!? 

No přece zvolání – když objevíte něco 

překvapivého. „Vida! To jsem nevěděl…“. Přijďte k nám 

a schválně počítejte, kolikrát u nás řeknete: „Vida!“ 

Důvodů je tu dost. A na každý z nich si musíte sáhnout. 

Osobně vyzkoušet. 

Já osobně vám doporučuji vytáhnout nějakou tu 

neděli rodiče do Brna na skvělý zážitek. Já jsem tam 

byla na začátku tohoto školního roku a málokde se mi 

líbilo tak jako tady . 

Více na: https://vida.cz/  https://vida.cz/cirkus/    

  Elča  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vida.cz/
https://vida.cz/cirkus/
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ZELENÁ HORA – 

EXKURZE 8. ROČNÍKŮ 
_______________________________________________________________ 

10. října 2017 jsme se vypravili na dějepisnou 

exkurzi do kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelenou 

horu a do Muzea nové generace ve Žďáře nad Sázavou. 

V muzeu, kam jsme nejdříve zavítali, nám rozdali 

sluchátka s audiovizuálním průvodcem. Tlačítkem 

jsme zvolili číslo exponátu a pak vyslechli naučné 

povídání. Hodinu a půl jsme takto chodili po expozici, 

poslouchali a prohlíželi si zajímavosti o Zelené hoře, 

životě v klášteře a barokní architektuře. Celá prohlídka 

nás velmi zaujala, ale nejvíc budeme vzpomínat na to, 

jak náš spolužák uvízl ve výtahu.  

Když jsme si prohlédli celé muzeum, navštívili 

jsme obchod se suvenýry a menší kavárnu, kde jsme se 

občerstvili.  

Pak jsme se vydali ke kostelu sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře. Víte vůbec, kdo ho 

postavil? Někteří z nás se to dozvěděli až tam. Kostel 

nechal vybudovat Václav Vejmluva v té době už docela 

známým architektem Janem Blažejem Santini-

Aichelem. Co nás ohromilo, bylo určitě promyšlení celé 
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stavby… Do posledních detailů mělo všechno svůj 

smysl.  

Ze Zelené hory jsme jeli do Třebíče, kde nám daly 

paní učitelky rozchod. Do Jemnice jsme se vrátili plni 

nových informací a skvělých zážitků. 

Elča  a Amča © 
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DIDAKTA 
_______________________________________________________________ 

 Ve čtvrtek 19. října 2017 se někteří naši 

deváťáci zúčastnili 22. ročníku veletrhu vzdělávání. 

Didacta se konala na Střední průmyslové škole 

Manželů Curieových 734 v Třebíči. Veletrh škol měl za 

úkol pomoci našim budoucím středoškolákům při 

výběru střední školy. Na Didactě bylo šedesát 

stanovišť, které představovaly šedesát škol. U každého 

stanoviště měla škola své zástupce, kteří nám ochotně 

a mile odpovídali na všechny naše dotazy. Naše otázky 

směřovaly na průběh přijímacích zkoušek, popřípadě 

na chod školy, někteří zástupci nás se školou seznámili 

o něco podrobněji.  

 A jak tedy takový den probíhal? Naše redakce 

vám ho popíše . 

 Ráno jsme se kolem půl sedmé shromáždili na 

autobusovém nádraží v Jemnici a čekali na svůj 

autobus do Třebíče, s nímž jsme dorazili na místo v půl 

osmé. Jelikož bylo ještě brzy, rozhodli jsme se nasnídat 

a strávit ranní hodiny ve Stop Shopu ☺. Na snídani 

jsme si zašli do asijského bistra. Také jsme se stali 

prvními čtvrtečními zákazníky v Pepcu, kde jsme si 

hromadně nakoupili lepidla v tyčince za výhodnou 

cenu ☺. 
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 Didacta začínala v devět hodin. My jsme se na 

ni vypravili kolem desáté. Čekala nás dlouhá cesta, při 

které jsme využili navigaci. Asi po hodině a půl jsme 

úspěšně dorazili na střední průmyslovou školu. 

 Didactu jsme si prošli, občas si poslechli výklad 

zástupců škol a také si odnesli letáčky, ve kterých si 

můžeme přečíst více informací. Na veletrhu zúčastněné 

také čekala v 12:30 hod. přednáška Stáže s cestou pro 

mladé a v 14:30 hod. následoval workshop k volbě 

školy a povolání.  

 Tento den jsme si moc užili a vrátili jsme se 

zpátky už víceméně rozhodnuti a se spoustou vtipných 

zážitků ☺. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Luci ™ a Niky  
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VÝCHOVNÝ KONCERT 
_______________________________________________________________ 

Dne 24. 10. 2017 se v Kulturním domě v Jemnici 

konal výchovný koncert vážné hudby pro žáky 2. 

stupně jemnické základní školy.  

Dozvěděli jsme se něco víc o hudebních 

nástrojích, jak je správně používat a z jakých zemí 

pocházejí.  Také zazněly nejznámější skladby od našich 

českých, ale i cizích hudebních skladatelů.  Účinkující 

hráli na hoboj, violu a housle.  Všichni účinkující nás 

seznámili s hudebním nástrojem, na který hráli, a ve 

stručnosti jej představili. 

I přestože vážnou hudbu mladí lidé tolik 

neposlouchají, vystoupení se líbilo a účinkující byli 

odměněni závěrečným potleskem. 

      Aneta Krajčová, 8. A 
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OBRAZOVÉ 

ZPRAVODAJSTVÍ 
_______________________________________________________________ 

Adaptační kurz Zvůle – 6. ročníky 
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Dějepisná exkurze Třebíč – 7. ročníky 
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ROZHOVOR PRO RÁDIO 

JUNIOR – ČASOVÁ KAPSLE 
_______________________________________________________________ 

V úterý 24. 10. 2017 přijel do školy reportér 

z Rádia Junior, aby s žáky naší školy udělal rozhovor o 

tzv. časové kapsli. Jedná se kovovou krabici se vzkazy 

pro budoucnost od žáků naší školy, která bude uložena 

za Kamennou pannou. Na reportérovy otázky 

odpovídaly zástupkyně školního parlamentu Eva 

Feldbabelová a Natálie Křivanová ze třídy 9. A.  

Celý rozhovor 

byl odvysílán 26. 

10. 2017 na Rádiu 

Junior a během 

téhož týdne i na 

Rádiu Vysočina. 

Na této 

stránce si můžete 

přehrát celý 

rozhovor, který najdete v čase 16:45 hod.:

 http://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiojunior/#/

2017-10-26/16 

Za školní parlament Eva Feldbabelová 
 

http://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiojunior/#/2017-10-26/16
http://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiojunior/#/2017-10-26/16
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OSOBNOSTI JEMŇÁČKU 
_______________________________________________________________ 

 V naší rubrice Osobnosti jsme tentokrát 

vyzpovídali skauty. Položili jsme jim pár zvídavých 

otázek. Pojďte se podívat, co nám o sobě prozradili . 

1. Co nebo kdo tě přivedl ke skautům? 

Ivet Peřová: Do skautu mě přivedla Evča 

Tomaluková a přivedly mě i nové a zajímavé věci, 

které jsem se chtěla naučit. 

2.  Co obvykle děláváte na výpravách? 

Ondra Prokeš: Většinou se učíme skautské zákony 

nebo třeba uzly. 

3.  Jak dlouho chodíš do skautu? 

Evča Tomaluková: Devátým rokem. 

4. Co tě nejvíce baví na skautech? 

Verča Pešková: Baví mě v podstatě všechno, protože 

děláme různé blbosti, ale nejvíce mě baví společné 

povídání o čemkoli. 

5. Jakou vlastnost by podle tebe měl mít správný 

skaut? 

Adam Černovický: Měl by být upřímný. 

6. Co se ti nejvíce líbí na skautském táboře? 

Vojta Bařinka: Líbí se mi kolektiv skautů. 
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7.  Čím je skautský tábor odlišný od ostatních? 

Vojta Bařinka: Na táboře není elektřina a většinu 

věcí si stavíme sami.  

8. Jaké hry hrajete ve skautu? 

Ondra Prokeš: Většinou hrajeme baseball nebo 

lakros.  

9. Jaká je tvoje přezdívka? Jak jsi k ní přišel? 

Adam Černovický: Moje přezdívka je Brambůrek. 

Přišel jsem k ní tak, že jsem na každé výpravě nebo 

přespávání měl brambůrky.  

10. Co pro tebe skautství znamená? 

Evča Tomaluková: Skaut je něco, co mi dává 

radost do života, a je to moje rodina, kde je spousta 

skvělých lidí. Nikdy jsem s tím nechtěla přestat. 

Díky tomu, že jsem se stala skautkou už jako 

malá, tak umím kormidlovat kánoi, rozdělat oheň 

bez toho, abych použila sirky nebo zapalovač, 

přežít v přírodě bez ničeho.  Skaut je můj život.  

 

   Všem skautům děkujeme za rozhovor. 

 

     Nely ♡  a Barů ♫ 
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ROZHOVORY S NOVÝMI 

POSILAMI 
_______________________________________________________________ 

I letos se na naší škole objevily nové posily do 

učitelského sboru. A nebyli bychom to my, kdybychom 

je nevyzpovídali. Jdeme na to!!! 

1. Jak se vám líbí na jemnické škole? 

Mgr. T. Truneček – Výborně. Po přechodu ze SŠ 

si zvykám na výrazně menší rozměr světa… 

Mgr. L. Foumová – Jsem spokojená. 

Mgr. E. Nejedlíková – Líbí se mi tady, chodila jsem 

zde do školy.  

L. Tříletá – Moc se mi tady líbí. 

2. Proč jste si vybral(a) jemnickou základku? 

Mgr. T. Truneček – Nabídek bylo několik…, kvůli 

dobré náladě. 

Mgr. L. Foumová – Zajímavá nabídka. 

Mgr. E. Nejedlíková – Mám to blízko, mám to tu 

ráda. 

L. Tříletá – Byla to zajímavá nabídka. 

3. Jak jste se těšil(a) sem do Jemnice? 

Mgr. T. Truneček – Na všechno jsem se těšil, 

především na nové poznání. 

Mgr. L. Foumová – Těšila jsem se. 
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Mgr. E. Nejedlíková – Těšila jsem se sem, je to 

změna, učila jsem ve školce. 

L. Tříletá – Trošku strach. 

4. Co vás baví ve volném čase? 

Mgr. T. Truneček – Volný čas nemám. 

Mgr. L. Foumová – Vlastní děti, turistika, kolo. 

Mgr. E. Nejedlíková – Jezdím na kole, mám ráda 

kočky a našeho psa, procházky. 

L. Tříletá – Ráda sportuji, věnuji se kynologii 

(cvičení psů). 

5. Chce se vám ráno do práce?  

Mgr. T. Truneček – Nepřemýšlím o tom. 

Mgr. L. Foumová – Jsem ranní ptáče, ale dělá mi 

problém jít brzo spát. 

Mgr. E. Nejedlíková – Vstávání moc nemusím, 

jsem velký spáč. 

L. Tříletá – Ano, těším se. 

Páka  
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PŘIBLIŽTE SE UČITELŮM 
_______________________________________________________________ 

Znovu jsme pro vás vyzpovídali vaše oblíbené 

učitele! Dozvíte se, jak si páni a paní učitelky užili 

prázdniny, jestli by si raději dali křidélka z KFC nebo 

cheeseburger z McDonaldu, proč se stali zrovna učiteli, 

a zjistíte, jaké předměty je nejméně bavily na základní 

škole. Přečtěte si jejich odpovědi a „přibližte se 

učitelům“ . 

Jaká je vaše oblíbená hudební skupina? 

Paní učitelka Strebeľová:  Queen. 

Pan učitel Petrák: Pink Floyd, Deep Purple. 

Pan ředitel Hirt: Beth Hart. 

Paní učitelka Feldbabelová: Nemám oblíbenou jednu 

skupinu, líbí se mi toho hodně. 

Pan učitel Lojda: U2.  

Jaký je váš oblíbený nápoj? 

Paní učitelka Strebeľová:  Voda s citronem, s přáteli 

víno. 

Pan učitel Petrák: Kvalitní bílé víno. 

Pan ředitel Hirt: Kafe a pivo. 

Paní učitelka Feldbabelová: Džus. 

Pan učitel Lojda: Nealkoholický – voda. Alkoholický – 

pivo.  
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Používáte některé sociální sítě? 

Paní učitelka Strebeľová:  Ne, nepoužívám. 

Pan učitel Petrák: Facebook a jinak nic. 

Pan ředitel Hirt: Sociální sítě ne, ale někdy používám 

Skype. 

Paní učitelka Feldbabelová: Ne, nepoužívám. 

Pan učitel Lojda: Facebook. 

Které místo byste chtěl/a navštívit? 

Paní učitelka Strebeľová:  Už dlouho se těším do Peru, 

vítám případné sponzory. 

Pan učitel Petrák: Teď zrovna nic, ale když velké přání, 

tak na Nový Zéland. 

Pan ředitel Hirt: Aljašku. 

Paní učitelka Feldbabelová: Karibik. 

Pan učitel Lojda: Pravčickou bránu, Českosaské 

Švýcarsko a také bych se rád podíval do Řecka. 

Líbí se vám více velkoměsta, nebo vesnice? 

Paní učitelka Strebeľová:  Těžko se rozhoduji, když 

jsem v Praze, miluji ji, na vesnici jsem víc doma. 

Pan učitel Petrák: Určitě vesnice. 

Pan ředitel Hirt: Asi vesnice. 

Paní učitelka Feldbabelová: Spíše města. 

Pan učitel Lojda: To je těžká otázka. Města i vesnice 

mají svoje plusy i mínusy. Před rokem jsem žil 

v Olomouci. Teď žiju na vesnici a je tam krásně a klid. 

Mám rád města a vesnice nastejno.  
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Který předmět jste neměl/a  rád/a na základní 

škole? 

Paní učitelka Strebeľová: Asi fyziku. 

Pan učitel Petrák: Matematicko-fyzickou praktiku. 

Pan ředitel Hirt: Cizí jazyky. 

Paní učitelka Feldbabelová: Dějepis. 

Pan učitel Lojda: Chemii. 

Proč jste se stal/a učitelem/učitelkou? 

Paní učitelka Strebeľová: Asi mě bavilo ostatní 

přesvědčovat.  

Pan učitel Petrák: Protože jsem se tak rozhodl ve třetí 

třídě. 

Pan ředitel Hirt: Protože jsem byl na táboře jako 

vedoucí a zjistil jsem, že by mě to mohlo bavit. 

Paní učitelka Feldbabelová: Protože jsem měla v první 

třídě skvělou učitelku a ta mě inspirovala. 

Pan učitel Lojda: Protože mi to přijde jako smysluplná 

činnost. Myslím, že mi to jde. Už na studiích jsem cítil 

nějaké vlohy. A hlavně mě to baví. 

Vykonával/a jste jiné zaměstnání než učitelské? 

Paní učitelka Strebeľová:  Ano, rok jsem podnikala. 

Pan učitel Petrák: Jiné hlavní ne, na brigádách jsem 

pracoval ve stavebních firmách a v zahradních. 

Pan ředitel Hirt: Ne. 

Paní učitelka Feldbabelová: Ano. 
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Pan učitel Lojda: Zaměstnání ne, ale chodíval jsem na 

brigády v restauraci, kovárně. 

Máte raději DC Comics, nebo Marvel Comics? 

Paní učitelka Strebeľová:  Marvel. 

Pan učitel Petrák: Ani jedno nesleduji. 

Pan ředitel Hirt: Ani jedno. 

Paní učitelka Feldbabelová: Já nevím, co to je.  

Pan učitel Lojda: Neznám, nemůžu říct. 

Sportujete? Jaký sport je váš oblíbený? 

Paní učitelka Strebeľová: Spíš se snažím hýbat. 

Pan učitel Petrák: Tak sportuju už zřídkakdy, ale tenis 

jsem hrál závodně 25 let. Také mám rád turistiku. 

Pan ředitel Hirt: Sportuju. Kolo, tenis, lyže, běh. 

Paní učitelka Feldbabelová: Aerobik.  

Pan učitel Lojda: Ano, sportuji. Do nedávna fotbal, ale 

byl jsem na operaci s nohama. Tak teď snowboarding, 

lyžování, mám rád i kolektivní sporty. 

Jak jste si užil/a prázdniny? Kde všude jste byl/a? 

Paní učitelka Strebeľová:  Užila výborně, byla jsem po 

vlastech českých. 

Pan učitel Petrák: Užil jsem si je úžasně. Byl jsem týden 

na Slovensku v Tatrách a asi tři týdny na Islandu a na 

Faerských ostrovech. 

Pan ředitel Hirt: Prázdniny jsem trávil převážně na 

chatě a navštívil jsem místa České republiky. 
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Paní učitelka Feldbabelová: Byla jsem v Chorvatsku a 

pak jsem prázdniny trávila pracovně. 

Pan učitel Lojda: Prázdniny jsem si užil perfektně. Byl 

jsem v České republice. Chodíval jsem o víkendech na 

svatby svých kamarádů. Také jsem vymýšlel program 

pro tábor. 

Máte raději McDonald’s, nebo KFC? 

Paní učitelka Strebeľová:  KFC – jejich křidélka nemají 

chybu. 

Pan učitel Petrák: Mám raději KFC. 

Pan ředitel Hirt: Když si musím vybrat, tak KFC. 

Paní učitelka Feldbabelová: Ani jedno. 

Pan učitel Lojda: KFC. 

Kolika jazyky se domluvíte? 

Paní učitelka Strebeľová:  Asi rusky, dobře německy a 

francouzsky trochu. 

Pan učitel Petrák: Tak domluvím se česky, slovensky, 

rusky, anglicky. 

Pan ředitel Hirt: Česky a rusky. 

Paní učitelka Feldbabelová: Šesti jazyky. Česky, 

slovensky, bulharsky, rusky, anglicky, německy. 

Pan učitel Lojda: Domluvím se česky, anglicky a 

německy. 

Fandíte FC Barceloně, nebo Realu Madrid? 

Paní učitelka Strebeľová:  Jednoznačně Realu. 
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Pan učitel Petrák: Ani jednomu. Mám raději anglické 

kluby. 

Pan ředitel Hirt: To je mi jedno. 

Paní učitelka Feldbabelová: Nefandím. 

Pan učitel Lojda: FC Barceloně. 

Jaký jste byl/a v deváté třídě? 

Paní učitelka Strebeľová:  Normální šprtka.  

Pan učitel Petrák: Hodnej, někdy . Někdy jsem i zlobil 

jako všichni. 

Pan ředitel Hirt: To nevím, jako každý. 

Paní učitelka Feldbabelová: Já do devítky nechodila. 

Byla jsem taková, jak jsem teď, ten, kdo mě zná, si to 

domyslí. 

Pan učitel Lojda: No, tak jak to myslíte ? Byl jsem 

rebel, ale takový ten inteligentní rebel. S kamarády 

jsme jednou bojkotovali proti nařízení na gymnáziu. Ale 

učitelé nás brali a uznávali.  

Čtete Jemňáček?  

Paní učitelka Strebeľová:  Pravidelně a ráda. 

Pan učitel Petrák: Jasně, jen se mi dostane pod ruku. 

Pan ředitel Hirt: Ano, rád a pravidelně. 

Paní učitelka Feldbabelová: Čtu a je to paráda. 

Pan učitel Lojda: Ano, čtu a velice rád. 

 

 Všem osloveným učitelům děkujeme za rozhovor. 

Luci ™ a Niky  
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DĚTI DO BRUSLÍ 
_______________________________________________________________ 

Dne 22. září 2017 se vydali žáci prvních a 

druhých ročníků na kurz bruslení do Mor. Budějovic. 

Rozhodl jsem se vyzpovídat žáka 2. B Sebastiana 

Šroufeka a zjistit jeho první dojmy: 

 Jaká byla cesta do Mor. Budějovic? 

Byla dobrá a tak akorát dlouhá. 

 Jací byli instruktoři? 

Byli hodní a nejraději mám Ivoše. 

 Kolikrát jsi spadl? 

Mockrát ne, už jezdím druhým rokem, tak mi to 

celkem jde. 

 Co tě nejvíce zaujalo? 

Hra „hoňka“. 

 Těšíš se na další výuku bruslení? 

Jo, těším a to moc. 

 Na kolik procent bys kurz ohodnotil? 

Na 100 %.                                                    

                                                                      

 Dom Ω 
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Z NAŠÍ TVORBY 
_______________________________________________________________ 

 Žáci 7. C se pokusili vyjádřit svůj vztah 

k mateřskému jazyku veršem. Básničky se jim moc 

povedly – začtěte se a posuďte sami. 

 

Moje řeč 

Moje řeč je tak originální, 

jak má učebnice zadání. 

Mám ji ráda, 

jak svého nejlepšího kamaráda. 

Tolik slov a vyjádření, 

jak je dělníků na stavení. 

Pro ostatní je to nejtěžší předmět, 

ale my jsme za ni rádi jak občané Liberce za Ještěd. 

     Nikola Boudová ze 7. C 

 

Moje řeč 

Moje řeč je řeč česká, 

pro mne je moc hezká. 
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Češtinou s lidmi kolem mluvím, 

píši v ní, jak nejlépe umím. 

Někdy vyprávím pohádky, 

někdy ji používám na hádky. 

 

Mluvím zkrátka českým jazykem, 

nebuďte pro mě tvrdým kritikem. 

Kamila Prášilová ze 7. C 

 

Moje řeč 

Jaká řeč je nejlepší? 

No přece ta česká. 

Ví to táta největší 

i nejsladší děcka. 

Nejkrásnější hláška je, 

říkala ji maminka: 

„Ty můj nejroztomilejší kulíšku.“ 

Škoda, že už nejsem malinká. 

     Aneta Křivánková ze 7. C 

 

      Přepsal Kuba  
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Žáci devátých ročníků měli za úkol vymyslet 

básničky na základě prvního verše, který zní: Já u 

pramene jsem a žízní hynu. A jak se jim to povedlo? 

To posuďte sami, vybrali jsme pro vás několik velmi 

povedených kousků, tak si je pojďte přečíst. 

 

Já u pramene jsem a žízní hynu. 

Buď je to jenom sen, 

anebo ze světa plynu. 

Ztrácím se před očima všech 

nikdo avšak neví, 

že si přeji pohladit mech 

a vidět světlo denní. 

Tma je najednou blíž a blíž, 

po mém boku není nic. 

Za chvilinku už jenom spíš, 

všechno je najednou pryč. 

Natálie Pravdíková, 9. B 

 

Já u pramene jsem a žízní hynu, 

ač napíti chci, 

zakázáno píti mám. 

 

Král nový zákon dal, 

píti se smí pouze v daný čas, 

když naše slunce ztrácelo jas. 
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Lidé se bouří, 

nechtějí žízní umřít. 

Král na zákoně trval dál, 

málo vody nám déšť dal. 

Lid ač nerad, 

šel podpálit hrad. 

Alena Kuchařová, 9. B 

 

Já u pramene jsem a žízní hynu. 

Vedle domu stojím, 

avšak večer nespočinu. 

Jak ztracené dítko 

temnými ulicemi bloudím. 

Nabídli mi lože, 

dobrá srdce já zahodím. 

Nebudu v koutě stát 

s otázkami na srdci, 

když mohu na papír psáti, 

nejen mlčeti. 

Valerie Cébe, 9. B 

 

Já u pramene jsem a žízní hynu. 

Já málo jím, 

a přesto kynu. 
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Já peníze mám, 

přesto cítím bídu. 

Já posiluji, 

ale nemám žádnou sílu. 

Já směji se, 

a přesto brečím. 

Já postím se, 

a přesto hřeším. 

Lucie Svobodová, 9. B 

 

Balada, kterou Villon napsal léta Páně 1458 na 

námět,  

jejž u svého dvora v Blois určil vévoda Orleánský 

 

Já u pramene jsem a žízní hynu; 

horký jak oheň, zuby drkotám; 

dlím v cizotě, kde mám svou domovinu; 

ač blízko krbu, zimnici přec mám; 

nahý jako červ, oděn jak prelát sám; 

směji se v pláči, doufám v zoufání; 

mně lékem je, co jiné poraní; 

mně při zábavě oddech není přán;  

já sílu mám a žádný prospěch z ní; 

srdečně přijat, každým odmítán. 

 

Přepsala Niky  
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VÍTE, ŽE… 
_______________________________________________________________ 

Milí čtenáři našeho časopisu, 

připravili jsme si pro vás novou rubriku s názvem  

Víte, že… Tentokrát jsme zaměřili její obsah na město 

Jemnici. 

Víte, že… 

 Jemnice má tři kostely a jednu kapli? 

 první zmínka  o Jemnici je již z roku 1227? 

 jemnický zámek byl původně hrad? 

 první zmínka o slavnosti Barchan  pochází z roku 

1713? 

 se husité během husitských válek několikrát 

pokusili zmocnit Jemnice, avšak neúspěšně? 

 historické jádro města je městkou památkovou 

zónou? 

 Jemnice má židovský hřbitov již ze 14. století? 

 14. 9. 2010 navštívil Jemnici prezident ČR Václav 

Klaus? 

 železniční trať z Jemnice do Moravských 

Budějovic byla zprovozněna roku 1896? 

 provoz železniční tratě Jemnice – Moravské 

Budějovice byl ukončen 31. prosince 2010? 

 

Kuba  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1713
https://cs.wikipedia.org/wiki/1713
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PŘEČTĚTE SI 
_______________________________________________________________ 

Jak už jste asi poznali, v tomto článku vám 

představím pár knih, které mě samotnou zaujaly, a 

informace o nich by vám mohly pomoci při volbě knihy 

na referát, či třeba jen na takové to poklidné čtení u 

šálku dobrého čaje či kávy. 

1. Do vody 

Podle mého názoru dlouho očekávaná kniha roku 2017 

od známé autorky světového bestselleru Dívka ve vlaku 

Pauli Hawkins.  

Vyhýbejte se tichým vodám, nikdy nevíte, co se skrývá 

pod hladinou…  

V říční tůni se najde tělo svobodné matky – a to právě 

na místě, kde byla téhož léta objevena mrtvola mladého 

děvčete. V historii malého městečka Beckford to sice 

nejsou první ženy, jejichž osud se na onom místě 

uzavřel, jsou to však právě ony dvě, jejichž smrt rozčeří 

nejen hladinu řeky, ale i poklidné životy zdejších 

obyvatel. A z temných vod začínají najednou na světlo 

dne vyplouvat dlouho zamlčovaná tajemství… 
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2. Temná hmota 

„Jsi v životě šťastný?“ To byly jedny z posledních slov, 

která Jason Dessen slyšel, než po útoku maskovaného 

muže upadl do bezvědomí. Než se probudil připoutaný 

na lůžku a obklopený cizími lidmi v ochranných 

oblecích. Než se na něj člověk, jehož nikdy neviděl, 

usmál a řekl: „Vítej zpátky.“ 

Ve světě, kde se probral, není Jasonův život ten, který 

zná. Jeho žena není jeho žena. Jeho syn se nikdy 

nenarodil. A Jason není průměrný profesor fyziky, ale 

proslulý génius, jenž dokázal něco pozoruhodného. 

Něco nemožného. 

Který svět je skutečný a o kterém se mu jen zdá? A 

pokud je skutečný ten z jeho vzpomínek, jak se do něj 

lze vrátit? Cesta zpět však bude úžasnější a zároveň 

děsivější, než si kdy dokázal představit. 

 

Za poskytnutí údajů a obrázků ke knihám děkuji webu 

martinus.cz 

Barů ♫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

NEJLEPŠÍ FILMY VŠECH 

DOB 
_______________________________________________________________ 

Nejlepší filmy. Které to jsou?  

V dnešním článku si ukážeme žebříčky těch 

nejlepších filmů podle filmových kritiků a nadšenců. 

Porovnáme žebříček Internet Movie Database - světový 

žebříček – a žebříček sestavený uživateli 

Československé filmové databáze. Jak moc se budou od 

sebe lišit? 

  

 

 

IMDB: 
 

1. Vykoupení z věznice 

Shawshank 

2. Kmotr 
3. Kmotr II 
4. Temný rytíř 
5. Dvanáct rozhněvaných 

mužů 

ČSFD:  
 

1. Vykoupení 
z věznice 
Shawshank 

2. Forrest Gump 
3. Zelená míle 
4. Přelet nad 

kukaččím 
hnízdem 

5. Sedm 
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Rozhodla jsem se věnovat prostor nejlepšímu 

filmu. O čem že je nejlepší film Vykoupení z věznice 

Shawshank? 

DĚJ: Andy Dufresne je mladý a úspěšný bankéř. Jeho 

život se drasticky změní poté, co je v roce 1947 

odsouzen na doživotí za vraždu manželky a jejího 

milence, kterou nespáchal. Čeká ho trest ve věznici 

Shawshank, kde si má svůj čin krutě odpykat. Andy se 

zde sblíží s černochem Redem, jenž je ve věznici již 

dvacet let. Společně se jim podaří dosáhnout zlepšení 

zdejších poměrů. Andy si díky své předvězeňské 

kariéře, inteligenci a znalostem postupně vylepší své 

postavení, nicméně svoboda je stále v nedohlednu. 

Avšak Andy nepozorovaně dlouhá léta pracuje na svém 

útěku. Povede se mu to?     

        Luci ™ 
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FILMOVÝ KVÍZ 
_______________________________________________________________ 

Považujete se za znalce českých i zahraničních 

filmů? Pojďte se o tom přesvědčit. 

Připravili jsme pro vás filmový kvíz, který ověří vaše 

filmové znalosti. A aby to bylo ještě zajímavější, tak 

jsme otestovali i některé pány a paní učitelky. Kdo 

z nich je největším filmovým znalcem? A jak jste na tom 

vy?  

Pojďte se s námi podívat do světa filmu! 

1. Kdo si zahrál Vaška ve filmu Jak vytrhnout 

velrybě stoličku? 

2. Jak se jmenuje postava, kterou si zahrál Tom 

Hanks v romantické dramakomedii z roku 

1994?  

3. Jak se jmenuje známý filmový skladatel, 

který složil soundtrack například k filmu 

Počátek, Sherlock Holmes, či k Pirátům 

z Karibiku? 

4. Kdo režíroval Pulp fiction? 

5. Který předmět je spojován s Otíkem z filmu 

Vesničko má středisková? 

6. Vyjmenujte tři filmy režiséra Miloše Formana. 

7. Jaký tvar má jizva Harryho Pottera? 

8. Kteří dva herci si zahráli hlavní role ve filmu 

Titanic? 
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9. Jak se jmenuje hlavní ženská postava 

z hororu Vetřelec? 

10.  Kdo si zahrál hlavní postavu ve filmové 

sérii Piráti z Karibiku? 

A teď se pojďte podívat, jak dobří znalci jsou vaši 

učitelé . 

Na prvním místě se umístili paní učitelka Strebeľová 

a pan učitel Petrák, o druhé místo se podělili paní 

učitelka Kovárníková, paní učitelka Veselá a pan učitel 

Truneček. Třetí místo patří paní učitelce Krajíčkové. 

 Vítězům blahopřejeme a děkujeme za účast i ochotu 

ostatním učitelům . 

Správné odpovědi na otázky se dozvíte na poslední 

straně časopisu . 
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PÍSNIČKY 
_______________________________________________________________ 

Jelikož už se blíží konec roku a moc písniček se 

stejně nevydá, rozhodli jsme se pro vás napsat žebříček 

těch možná nejposlouchanějších písniček vydaných 

roku 2017. Doufáme, že v tomto seznamu najdete své 

favority anebo že si oblíbíte nějaké nové. 

● Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know 

● Zedd, Liam Payne – Get Low 

● ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 

● Lauv – I Like Me Better 

● Dua Lipa – New Rules 

● Macklemore feat Skylar Grey – Glorious 

● Marshmello ft. Khalid – Silence 

● Camila Cabello – Havana (Audio) ft. Young Thug 

● Imagine Dragons – Thunder 

● Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee 

● Demi Lovato – Sorry Not Sorry 

● DJ Khaled – I'm the One ft. Justin Bieber, 

Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne 

● Jonas Blue – Mama ft. William Singe 

● Ed Sheeran – Perfect 

● Selena Gomez – Fetish ft. Gucci Mane 

● Liam Payne – Strip That Down ft. Quavo 

● Louis Tomlinson – Back to You ft. Bebe 
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● Jax Jones – Instruction ft. Demi Lovato, Stefflon 

Don 

● Charlie Puth – Attention 

● Rag'n'Bone Man – Skin 

● Camila Cabello – Crying in the Club 

● Snakehips & MØ – Don't Leave 

● Katy Perry – Swish Swish ft. Nicki Minaj 

● Calvin Harris – Feels (Official Video) ft. Pharrell 

Williams, Katy Perry, Big Sean 

● Harry Styles – Sign of the Times 

● Ofenbach – Be Mine 

● Taylor Swift – Look What You Made Me Do 

● Sam Smith – Too Good At Goodbyes 

● Clean Bandit – Symphony feat. Zara Larsson 

● Martin Garrix & Troye Sivan – There For You 

● Niall Horan – Slow Hands 

● ZAYN, Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever 

(Fifty Shades Darker) 

● Zedd, Alessia Cara – Stay 

● Robin Schulz – OK (feat. James Blunt) 

● Rudimental – Sun Comes Up feat. James Arthur 

● P!nk – What About Us 

● blackbear – do re mi ft. Gucci Mane 

● Noah Cyrus – Make Me Cry (Marshmello Remix) 

● OneRepublic – No Vacancy 

● Avicii – Without You “Audio” ft. Sandro Cavazza 

● Imagine Dragons – Whatever It Takes 

  Niky  
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH 

LAVIC 
_______________________________________________________________ 

V hodině českého jazyka: 

 Paní učitelka: „Jak si představuješ metody tradiční 

čínské medicíny?“ 

„Vyvolávání duchů.“  

Paní učitelka reaguje: „Tak já vyvolám ducha čínského 

prezidenta Mao Ce-tunga a ten začne s léčbou.“ 

 

V českém jazyce:  

Žáci četli ukázku z učebnice s názvem Zachraňte 

nosorožce.  

Spolužačka se ptala kamarádky: „Jaký si mám 

napsat nadpis?“  

„Zachraňte jednorožce.“ 

 

V zeměpise:  

Otázka: „Kdy se zavedl letní a zimní čas?  

Odpověď: „Za komunistů.“ 

 

V chemii:  

Pan učitel: „H2SO3. Jaká je to kyselina?“  

Žákyně: „Kyselina kysličitá.“ 
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V českém jazyce:  

„Kdo nosí ty bílé hole?“  

Žákyně: „Ti němí.“ 

 

Po hodině češtiny se žákyně ptala kamarádky: 

„Jaké u napíšeš v sousloví lázeňská kúra?“ 

„Měkké.“ 

 

V náboženství:  

Otázka: „Co řekla žába Bohu po stvoření?“  

„Kvák.“ 

 

Při hodině přírodopisu:  

Spolužačka se ptala kamarádky, která ten den 

spala jednu hodinu, jestli má kafe.  

Kamarádka odpověděla: „Ne, mám make-up a 

korektor.“ 

 

Při hodině rodinné výchovy se paní učitelka ptala 

žáka, jestli ví, jak vypadá granátové jablko.  

Žák odpověděl: „Jako banán, bábí to pěstuje ve 

skleníku.“ 

 

V dějepisu: 

 Otázka: Podle čeho dostala název byzantská říše?“ 

Odpověď: „Protože tam žili bizoni.“ 

Luci ™ 
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Něco pro zasmání 
_______________________________________________________________ 

Paní učitelka: „Kde žije Bůh?“  

Pepíček: „U nás v koupelně.“  

„Jak to?“  

Táta ráno vždycky buší na dveře a volá:  

„Pane bože! Ty jsi tam ještě?!'“ 

 

Anička se vrací domů ze školy:  

„Mami, já už se tam nevrátím.“  

„A proč ne?“  

„Paní učitelka nic nezná. Pořád se nás na něco ptá.“ 

 

  Pan Novák přichází na návštěvu k panu Kučerovi a 

ptá se: „Máte tady lžíci na boty?“  

„Ne, my boty nejíme.“ 

 

Chuck Norris chytil všechny pokémony  

na Nokii 3310. 

 

Ptá se máma Pepíčka:  

„Proč krmíš slepice čokoládou?"  
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On na to odpoví:  

„Aby mi snesly kinder vajíčko!“ 

 

„Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do 

školy je hrozně nemocný.“ 

 „V pořádku a kdo volá?“ 

 „Můj táta.“ 

 

Pan učitel k malému Pepíčkovi: 

„Pepíčku, musíš psát čitelně!“ 

„Ale pane učiteli, vy to pak po mně přečtete a 

pak tam najdete i chyby!“ 

 

Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: 

„Proč je Tichý oceán tichý?“ 

 Tatínek se nazlobí:  

„Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?“ 

„Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?“ 

 

Amča © 
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SOUTĚŽ 
_______________________________________________________________ 

Ani v  prvním čísle nového školního roku nebude 

chybět oblíbená soutěž: Poznáte slavné osobnosti? 

Tentokrát jsme vám to ale trochu ztížili. Osobnostem 

jsme trošku pozměnili obličej, anebo je jen trochu 

zamaskovali, aby šly hůře poznat.  

Správné odpovědi napište na papírek, doplňte 

příjmení, jméno, třídu, popřípadě film, ve kterém 

osobnost hraje, a vhoďte do schránky Jemňáčku. 

Uzávěrka odpovědí je 16. 11. 2017. Ze správných 

odpovědí vylosujeme a odměníme tři úspěšné řešitele.  

 Pusťte se do toho! 

 

 

 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
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FILMOVÝ KVÍZ – 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 
_______________________________________________________________ 

1. Tomáš Holý 

2. Forrest Gump 

3. Hans Zimmer 

4. Quentin Tarantino 

5. Sluchátka 

6. Přelet nad kukaččím hnízdem, Amadeus, Vlasy, 

Muž na měsíci, Hoří má panenko, Lid versus 

Larry Flynt… 

7. Blesku 

8. Leonardo DiCaprio a Kate Winslet 

9. Ellen Ripleyová 

10. Johnny Depp 
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