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SLOVO ÚVODEM 
_______________________________________________________________ 

Tak už je to zase tady! Toto letí, že? Ještě pár dní 

a máme tu Vánoce. Zbývá pouze pár dní do konce roku, 

ale taky jen pár posledních dní ve škole. Proto jsme se 

rozhodli vám toto období trochu zpříjemnit Vánočním 

speciálem Jemňáčku. 

Co v něm tentokrát najdete? Jako každý rok 

nebudou chybět oblíbené vánoční rozhovory a ukážeme 

vám několik tipů, jak se správně naladit do vánoční 

atmosféry. To znamená, že zde najdete tipy na vánoční 

filmy, písničky a samozřejmě knihy.  

V rubrice Osobnosti jsme vyzpovídali sportovní 

hvězdu naší školy, a protože se na konci roku vždy 

bilancuje, požádali jsme pana zástupce Bulína o malé 

ohlédnutí za rokem 2017. Tímto mu velice děkujeme. 

Nepřijdete ani o oblíbené pravidelné rubriky a 

nezapomeňte se zúčastnit soutěže s vánoční 

tématikou.  

No, co k tomu dodat? Příjemné čtení! 

                          Niky  
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 

2017 
_______________________________________________________________ 

Vážení a milí čtenáři Jemňáčku,                             

vstoupili jsme do posledního měsíce kalendářního 

roku 2017, který je plný nejen adventního 

předvánočního očekávání, ale i bilancí a různých 

předsevzetí do následujícího roku. Ve škole jsme si sice 

zvykli hodnotit uplynulý školní rok před hlavními 

prázdninami a závěrečným vysvědčením, přesto není 

na škodu se někdy pozastavit a zamyslet se nad 

běžným chodem života a událostí, jimiž jsme prošli a 

procházíme.  

Že se ve škole stále něco mění, zdokonaluje, 

modernizuje, si určitě každý všimne. Žáci přicházejí a 

odcházejí, učitelé i ostatní pracovníci školy rovněž. 

Podstatné je, aby na čas zde strávený rádi vzpomínali, 

popřípadě se sem dle možností při různých 

příležitostech vraceli. 

Styl školy se za poslední roky značně změnil, co 

se vzdělávání a výchovy týče. Jistě souvisí s hektickým 

vývojem současné společností a s celkovými nároky, 

které na školní vzdělávání klade stát, uplatnění na trhu 
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práce i evropské společenství. Nároky kladené na 

jednotlivé žáky i ostatní pracovníky školy jsou nemalé. 

Pestrost vzdělávacích oblastí, které nabízí náš školní 

vzdělávací program, je na velmi slušné úrovni. Množství 

aktivit, do nichž se žáci podle věku a schopností mohou 

zapojit, je také úctyhodný. Namátkou mohu 

vzpomenout adaptační kurzy, lyžařské, plavecké, 

bruslařské, cyklo-vodácké nebo poznávací – nabídka 

výletů po historických, přírodních a kulturních 

památkách naší vlasti, popřípadě i mimo ni, např. 

v Anglii, Rakousku, Německu, je opravdu bohatá. 

Za zmínku stojí i ta skutečnost, že se snažíme 

z našich žáků vychovat nejen slušné, zdravé, vzdělané, 

ohleduplné, taktní a společenské bytosti, ale chceme 

v nich pěstovat i kladný vztah k tradicím národním i 

světovým, k historii, k ochraně přírody.  

Závěrem bych jménem vedení jemnické školy 

chtěl popřát všem žákům, učitelům, správním 

zaměstnancům krásný předvánoční čas, potom veselé 

Vánoce v kruhu svých blízkých a do nového roku zdraví 

a optimismus, hodně úspěchů ve školním snažení a 

v práci. 

Pro Jemňáček   Bedřich Bulín  

 (zástupce ředitele) 

 



5 
 

 

OKÉNKO DO MINULOSTI 
_______________________________________________________________ 

Dneees se podíváme zpátky do minulosti na to, jak 

to vypadalo v listopadu a prosinci 2017. 

To je známá hláška oblíbeného českého rádia. 

Pojďme se společně podívat, co naše škola podnikla, 

čeho se zúčastnila a kde všude byla.  

 Od 1. 11. soutěžíme v tělocviku ve čtyřboji, a to až do 

konce března. 

 1. 11. se deváťáci pobavili ve Vida! science centru. 

 3. 11. se vyhlašovaly výsledky podzimní výtvarné 

soutěže. Více informací je na webu ZŠ v Jemnici. 

 Dějepisný seminář navštívil 7. 11. muzeum, Masné 

krámy a kostel sv. Jiljí v Mor. Budějovicích. 

 Naši žáci se 11. 11. vydali za kulturou do Městského 

divadla ve Znojmě. Divadelní hra se jmenovala Petr a 

Lucie. Toto romantické, ale přitom dojemné a smutné 

představení trvalo asi hodinu a půl.  

 Naši páni a paní učitelky se opět sešli 13. 11. na 

pedagogické radě, aby se domluvili na tom, jak 

ohodnotí naše výkony v I. čtvrtletí.  

 14. 11. jsme se zapojili do celostátního projektu 

České televize Příběhy bezpráví. 

 Naši deváťáci se zúčastnili 14. 11. exkurze do Dačic 

a 16. 11. do Moravských Budějovic, aby se dozvěděli 
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něco o tom, jak to chodí na střední škole. 

 Dne 17. 11. byl státní svátek. Jestlipak víte, co se 

v tento den v ČR stalo?  

 20. 11. se konaly konzultace a sbíral se papír. 

Tentokrát se ho do kontejnerů vešlo 16 937 kg. 

Hladký průběh sběru zajišťovala 8. B. Děkujeme.  

 20. 11. také proběhly volby do školské rady.  

 22. 11. se uskutečnilo školní kolo dějepisné 

olympiády. Tématem letošního ročníku byla první 

republika. Do okresního kola postupují Valérie Cébe, 

Eva Feldbabelová a Adam Krupil. Blahopřejeme. 

 24. 11. jsme se zapojili do soutěže Náboj Junior. Více 

informací najdete na webu ZŠ v Jemnici. 

 Jestlipak jste také zaznamenali to, že na naší škole 

byli pracovníci ze Středu s. r. o. z Moravských 

Budějovic? Jsou to vlastně takoví poradci ohledně 

dospívání, kamarádství, sexu, rodiny… 

 Podruhé se žáci z devátých ročníků zúčastnili besedy 

na Úřadu práce v Třebíči, aby zjistili informace o 

svém budoucím povolání a vyzkoušeli si, jak správně 

vyplnit přihlášku. 

 Závěr listopadu byl ve znamení okresních kol ve 

florbalu, kam postoupili i naši žáci a žákyně. 

 1. 12. se uskutečnil druhý barevný den – modrý. 

 5. 12. k nám přišli s nadílkou Mikuláš, čerti a anděl. 

Páka     
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VIDA! SCIENCE CENTRUM 
______________________________________________________________ 

Prvního listopadu se žáci devátých ročníků vydali 

do Brna na fyzikální exkurzi do Vida! science centra, 

kde si zkusili nejrůznější pokusy, zúčastnili se 

programů a přednášek na téma Zvuk a světlo a v 

Divadle vědy jim účinkující předvedli nejrůznější 

pokusy s využitím těžiště. 

Podívejte se sami, jak si 

deváťáci fyzikální exkurzi užili.  
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Niky  

Luci ™  

Nely ♡ 
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 LASER GAME BRNO 
_______________________________________________________________ 

V rámci fyzikální exkurze se deváťáci zúčastnili i 

Laser game v Brně. Všichni jsme si to užili a zpestřilo 

nám to exkurzi ještě 

více. 

  Luci ™ 
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EXKURZE DĚJEPISNÉHO 

SEMINÁŘE 
_______________________________________________________________ 

V listopadu se osmáci, kteří navštěvují dějepisný 

seminář, podívali do Moravských Budějovic.  

Nejdříve jsme navštívili Muzeum řemesel a za 

zajímavého výkladu paní průvodkyně se seznámili 

s historií města od nejstarších dob po rok 1945, 

prohlédli si archeologické nálezy, dozvěděli se o 

řemeslech, která pomalu zanikají nebo již zanikla, a 

prošli se zámeckými interiéry. 

Součástí výkladu byla i návštěva Masných 

krámů, které jsme si mohli celé projít a prohlédnout. 

Víte, že jsou postaveny do tvaru podkovy, aby některý 

z prodejců nebyl ošizen?  

Poté jsme si prohlédli kostel sv. Jiljí, který nám 

pan farář s radostí ukázal, a dokonce jsme se podívali 

i do krásné kostnice sv. Michala, která se nachází vedle 

kostela. 

Exkurze se nám líbila. Dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavých věcí. Třeba to, že vyorávač brambor zvaný 

čert patentoval a sestrojil v r. 1912 Josef Fabeš 

z Moravských Budějovic.  

                                                         Amča © 
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DIVADLO ZNOJMO 
_______________________________________________________________ 

Dne 10. 11. 2017 se žáci, kteří měli zájem o 

návštěvy divadla  ve Znojmě, vydali na představení 

s názvem Petr a Lucie.  

Je první světová válka, zlá doba, kdy nikdo nemá 

jisté, zda přežije. I v tomto období jsou ovšem na 

vesnicích prostí lidé, muži, ženy a nevinné děti, kteří 

nemají co jíst a čekají, až toto období nějakým 

způsobem odezní. Ale pokud si myslíte, že vymizela 

veškerá láska, mýlíte se.  Příkladem jedné takové velké 

lásky je seznámení dvou lidí – Petra a Lucie.  

Mezi nimi vzplane velká láska, jenže jim nebude 

přáno a válka jejich lásku navždy rozdělí.  

Celé představení bylo velmi zajímavé a 

doprovázené skvělými hereckými výkony, zpěvem a 

emocemi. 

Za všechny, kteří tam byli, mohu 

s klidným svědomím říci, že jsme si 

vše velmi užili.                            

Barů ♫ 
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PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
_______________________________________________________________ 

Také letos jsme se zapojili do projektu Jeden svět 

na školách – Příběhy bezpráví. Tentokrát jsme se 

dozvěděli něco o Jaroslavu Šlezingerovi.  

Dne 14. 11. 2017 se žáci dějepisného semináře a 

někteří šesťáci zúčastnili přednášky paní Janské, která 

nás seznámila s životem a díly Jaroslava Šlezingera. 

Vyprávěla nám jeho životní příběh od doby, kdy byl 

malým klukem, dozvěděli jsme se, kde studoval, kde 

byl vězněn a proč, kde a kdy zemřel. Celou přednášku 

obohatila fotkami a pohledy.  

V úvodu jsme zhlédli dokument s názvem 

Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu, který nám 

přiblížil dobu padesátých let. 

Celý projekt nás všechny velmi zaujal a odnesli 

jsme si z něj plno nových a užitečných informací. Určitě 

budeme pořád 

obdivovat to, co 

naši předkové 

dokázali. 

 

Amča © 
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BAREVNÉ DNY  
_______________________________________________________________ 

 Od listopadu si pro nás parlamentáři připravili 

takovou menší soutěž. V čem spočívá? Jde o to, že 

každý žák včetně třídních učitelů si na sebe musí vzít 

každý první pátek v měsíci oblečení zadané barvy.  

Zatím u nás proběhly dva barevné dny, a to 

oranžový, který se uskutečnil 3. 11. 2017, a modrý, 

který se konal 1. 12. 2017. Parlamentáři v daný den 

projdou třídy a soutěž vyhodnotí – jeden žák se rovná 

jednomu bodu, plus bod za to, když v dané barvě přijde 

i třídní učitel.  

Doufáme, že jste se také zapojili, a pokud ne, tak 

nezapomeňte příště! 

Niky  a Luci ™ 
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OBRAZOVÉ 

ZPRAVODAJSTVÍ 
_______________________________________________________________ 

Těšíte se, až k vám před Vánocemi přijde Mikuláš, 

čerti a anděl? I my se ve škole vždy nemůžeme dočkat, 

až zaklepou na dveře, přinesou mikulášskou nadílku a 

předvedou nám svoje vystoupení. 

Připomeňme si několika fotkami atmostéru 

letošního mikulášského dne. 
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OSOBNOST JEMŇÁČKU  
_______________________________________________________________ 

Dnes jsem vyzpovídal, dalo by se říci, školní 

hvězdu ve sportu Milana Neshybu. Dozvíte se 

informace, které jsem sám nevěděl a které někoho z vás 

možná i překvapí.  

Ahoj Milane, mohl bych ti prosím položit pár otázek? 

Ano, určitě! 

Kolik ti je let? Je mi 13. 

Jak dlouho se věnuješ gymnastice? Gymnastice se 

věnuji osmým rokem. 

Od jaké doby jezdíš na závody? Na závody jezdím od 

roku 2011. 

Kam jezdíš na tréninky? Moje první tréninky začaly v 

Jindřichově Hradci, pak ve Znojmě a poté v Brně. 

Bylo těžké najít si tam přátele? Hrozně těžké. Nikoho 

tam neznáš, a než si na ně zvykneš, tak to trvá. 

Jaký je tvůj největší úspěch? Mezinárodní závod 

v Linci. 

Kam až bys chtěl vyšplhat? Na olympiádu. 

Chtěl by ses gymnastice věnovat i v dospělosti? Ne, rád 

na to budu vzpomínat, ale trénovat ne.  

Dom Ω 
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 ROZHOVOR S 

PRAKTIKANTKAMI 
_______________________________________________________________ 

Určitě už jste si někdy všimli, že k vám do hodin 

vyučující nepřišel sám, ale přivedl si s sebou menší 

výpomoc. Právě proto jsme se rozhodli pro vás 

vyzpovídat Danu Doležalovou, Zlatu Lavičkovou a 

Kateřinu Axmanovou, praktikantky, které zavítaly na 

naši školu.  

Jak se vám líbí na naší škole a proč jste si vybrala 

právě naši školu? 

Dana Doležalová: Na vaší škole se mi líbí hodně a jsem 

tu, protože jsem sem devět let chodila. 

Zlata Lavičková: Líbí se mi tady, chodila jsem sem. 

Znám to tady a je tu příjemnější prostředí než na 

brněnských školách. 

Kateřina Axmanová: Na škole se mi velmi líbilo, kantoři 

ke mně byli velmi milí, se vším mi byli nápomocni a 

sdělovali mi své zkušenosti z dlouholeté praxe, za což 

jsem jim velmi vděčná. A proč jsem si tuhle školu 

vybrala? Tak u mě to byla jednoznačně první volba, 

protože se škola nachází v místě mého bydliště a sama 

jsem na této ZŠ kdysi studovala a většina učitelů 
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z pedagogického sboru mě učila. Dokonce moje cvičná 

učitelka na anglický jazyk paní Krajíčková kdysi byla 

moje třídní učitelka. Navíc jsem chtěla vidět, jak to dnes 

na ZŠ funguje, a porovnat to s dobou, kdy jsem na ní 

sama studovala. Nakonec se ukázalo, že kantoři zde 

odvádějí stejně dobrou práci jako tenkrát. 

Na které škole studujete? 

Dana Doležalová: Na Masarykově univerzitě, na 

pedagogické fakultě. 

Zlata Lavičková: Na Masarykově univerzitě, na 

pedagogické fakultě. Jsem v posledním ročníku. 

Kateřina Axmanová: Studuji na Univerzitě Palackého 

v Olomouci. 

Co má praxe na naší škole za úkol a co obnáší? 

Dana Doležalová: Mám chodit na náslechy do hodin na 

obory, které studuji, a mám pozorovat žáky, jak reagují, 

jak se chovají. Praxi zakončím tím, že si nějaké hodiny 

také odučím. (Poznámka redakce: A budete učit i nás? 

Odpověď: Vy máte pana učitele Švandu na občanku? 

Přikývli jsme na souhlas. Odpověď: Tak to budu!)  

Zlata Lavičková: Vést samostatně vyučovací hodiny, 

seznámit se celkově s prací učitele. 

 



23 
 

Kateřina Axmanová: Tato praxe má za úkol seznámit 

mě s aspekty mého budoucího povolání, zkusit si učit 

v praxi. Přece jen teorie a praxe jsou dvě rozdílné věci. 

Před svou první praxí na ZŠ jsem s učením žádné 

zkušenosti neměla, ale dnes po absolvování obou praxí 

můžu říct, že učit mě baví a v budoucnu možnost živit 

se jednou tímto povoláním rozhodně nevylučuji. 

Které předměty byste v budoucnu chtěla vyučovat? 

Dana Doležalová: Občanku a dějepis. 

Zlata Lavičková: Němčinu a dějepis. 

Kateřina Axmanová: Chtěla bych vyučovat anglický 

jazyk a zeměpis. 

       Luci ™ 
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VÁNOČNÍ A 

SILVESTROVKÉ ROZHOVORY 
_______________________________________________________________ 

Blíží se nám nejkrásnější svátky v roce – Vánoce! 

S nimi nesmí chybět ani vánoční rozhovory, a jelikož 

nás brzy čeká i nový rok, tentokrát s osmnáctkou na 

konci, nechybí ani otázky ohledně silvestra.  

Pojďte si přečíst, jak na našich osm otázek 

odpověděli vaši spolužáci a učitelé.  

Jaká jsou tvoje/vaše vánoční přání? 

Vendy Bastlová: Chci zvládnout přijímačky a dostat 

hodně dárků – kosmetiku, oblečení. 

Julča Andělová: Knížka a oblečení. 

Dana Nesibová: Abychom všichni byli zdraví. 

Šimon Jasanský: Nové kolo, čtyřkolka, monster track. 

Vaneska Veverová: Kočička. 

Denisa Švarcová: Přeju si tablet a hru The Sims 4. 

František Plát: Sluchátka. 

Adam Tikal: Moje přání je branka na fotbal. 

Lucie Novotná: Nový pejsek.  

Paní učitelka Petráková: Neskromná. Mír, pohoda, 

láska. 

Pan učitel Novák: Říká se, že čím je člověk starší, přeje 

si víc dárků pro svoje přátele a rodinu. 



25 
 

Pan učitel Švanda: Moje vánoční přání jsou, aby se 

sešla naše rodina, že strávíme společný čas a že si 

všichni odpočineme. A jaké si přeju dárky? Auto zatím 

slouží, ale přál bych si novou brašnu na notebook, sako 

a samozřejmě ponožky. 

Pečete cukroví? Pomáháš/pomáháte s pečením? 

Vendy Bastlová: Ano, hlavně s ujídáním.  

Julča Andělová: Ano, pečeme a pomáhám. 

Dana Nesibová: Ano. Nejvíce pečeme rohlíčky. 

Šimon Jasanský: Jo. Pečeme rohlíčky a další cukroví. 

Vaneska Veverová: Ano, pomáhám. 

Denisa Švarcová: Ano. 

František Plát: Ano. 

Adam Tikal: Ano. 

Lucie Novotná: Pečeme rohlíčky, košíčky, kokosky, 

rumové kuličky. 

Paní učitelka Petráková: Nepeču, ale miluji vůni pečení. 

Pan učitel Novák: Ano, s dcerou. 

Pan učitel Švanda: Cukroví nepeču. Louskám ořechy. 

Jak u vás probíhá Štědrý den/večer? 

Vendy Bastlová: Ráno se probudíme, dáme si vánočku, 

jdeme na hřbitov, potom jsme u strejdy, potkáme se se 

známými, večer jdeme domů na večeři a kolem šesté 

jdeme ke stromečku. 

Julča Andělová: Najíme se, jdeme zapálit svíčky a 

potom si rozbalíme dárky. 
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Dana Nesibová: Ráno jdeme s dědou do lesa a dáme 

zvířátkům kaštany, řepu, mrkev. Mamka dělá k večeři 

kapra s bramborovým salátem a pak rozbalíme dárky. 

Šimon Jasanský: Jíme kapra a rozbalíme si dárky. 

Vaneska Veverová: Máme k večeři řízek a pak si 

rozbalíme dárečky. 

Denisa Švarcová: Zpíváme koledy a jíme kapra. 

František Plát: Jdeme ven, pak máme večeři a jdeme 

na dárky. 

Adam Tikal: Prvně půjdeme na procházku, potom se 

připravíme a jdeme si pro dárky ke stromečku. 

Lucie Novotná: Sedneme ke stolu a čekáme na Ježíška. 

Paní učitelka Petráková: Každý rok stejně. V rodinném 

kruhu. 

Pan učitel Novák: No, klasika. Sejdeme se s rodinou, 

s dětmi a tak.   

Pan učitel Švanda: Odpoledne jdeme na procházku, na 

večer připravujeme kapra a rybí polévku. Zdobíme 

stromek, rozbalujeme dárky. 

Jak podle tebe/vás vypadá Ježíšek? 

Vendy Bastlová: Mix Mikuláše a Santa Clause. 

Julča Andělová: Jako duch. 

Dana Nesibová: Já myslím, že má na sobě plášť a není 

vůbec vidět. 

Šimon Jasanský: Dobře. 

Vaneska Veverová: Nevím. 

Denisa Švarcová: Je to hodný člověk, pomáhá lidem. 
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František Plát: Člověk s křídly.  

Adam Tikal: Má vousy, červenou čepici a oblečení. 

Lucie Novotná: Jako anděl. 

Paní učitelka Petráková: Když se takhle zeptáte, 

představím si spokojené miminko v jesličkách. 

Pan učitel Novák: Je to krásná tradice. 

Pan učitel Švanda: Asi jako malý Ježíš. 

Dodržuješ/dodržujete některé vánoční tradice? 

Vendy Bastlová: Krájení jablka, zdobení stromečku. 

Julča Andělová: Ano, schováváme si šupinu z kapra a 

zdobíme stromeček. 

Dana Nesibová: Ano, jablíčko, hod botou. 

Šimon Jasanský: Ano, kapra ale nejím. 

Vaneska Veverová: Ano, stromeček, jablíčko. 

Denisa Švarcová: Ano. 

František Plát: Ano. 

Adam Tikal: Ne. 

Lucie Novotná: Zdobíme stromeček. 

Paní učitelka Petráková: Čočku k obědu, louskání 

ořechů, půlení jablíček, kapra k večeři, návštěvy rodiny 

a přátel. 

Pan učitel Novák: Určitě, rozkrajujeme jablíčko, 

skořápky, čekáme na zlaté prasátko a máme kapra, ale 

štědrovečerní večeře se obejde bez rybí polévky. 

Pan učitel Švanda: Ano, dodržujeme. Pouštíme koledy, 

některé i zpíváme. Krájíme jablko, zdobíme stromek, 

děláme vánoční jídla. 
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Jaký vánoční symbol je podle tebe/vás nejvíce 

vánoční? 

Vendy Bastlová: Ozdobený stromeček. 

Julča Andělová: Vánoční dárky. 

Dana Nesibová: Hvězda. 

Šimon Jasanský: Hvězda. 

Vaneska Veverová: Hvězdička. 

Denisa Švarcová: Hvězda. 

František Plát: Stromeček. 

Adam Tikal: Kapr. 

Lucie Novotná: Stromeček. 

Paní učitelka Petráková: Úžas v dětské tváři. 

Pan učitel Novák: České pohádky.  

Pan učitel Švanda: Stromeček. 

Kde slavíš/slavíte silvestr? 

Vendy Bastlová: V Jemnici s kamarády. 

Julča Andělová: Doma. 

Dana Nesibová: Doma u bábí a dědy. 

Šimon Jasanský: U babičky a dědy. 

Vaneska Veverová: U nás doma. 

Denisa Švarcová: Doma. 

František Plát: Doma u bábí. 

Adam Tikal: Nevím. 

Lucie Novotná: Doma. 

Paní učitelka Petráková: Každý rok jinde. Často doma. 

Jsem doma ráda. 
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Pan učitel Novák: Většinou doma s přáteli, rodinou a 

také chodíme do města nebo sportuju. 

Pan učitel Švanda: Buď doma, nebo v restauraci 

s přáteli. 

Máš/máte nějaká předsevzetí a očekávání na rok 

2018? 

Vendy Bastlová: Chci zvládnout přijímačky a mít co 

nejlepší známky. Dostat se na školu, na kterou chci. 

Julča Andělová: Chci mít pořád stejný kamarády. 

Dana Nesibová: Zatím ještě ne. 

Šimon Jasanský: Ne. 

Vaneska Veverová: Ano.  

Denisa Švarcová: Že škola bude vyspělejší. 

František Plát: Ne. 

Adam Tikal: Ne. 

Lucie Novotná: Asi ne. 

Paní učitelka Petráková: Předsevzetí si nedávám. 

Očekávání? Spíš přání. Přála bych si, aby člověk (jako 

druh) projevoval víc lásky a pokory. 

Pan učitel Novák: Jako každý rok: Sportovat a něco 

shodit.  

Pan učitel Švanda: Předsevzetí žádná. Ale věřím, že to 

bude dobrý rok. 

 

Luci ™, Niky  a Barů ♫ 
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Z NAŠÍ TVORBY 
_______________________________________________________________ 

 K Vánocům neodmyslitelně patří pohádky. Mají je 

rády děti, ale i dospělí. V hodinách literární výchovy 

v sedmé třídě si pohádky vypravujeme i skládáme. 

Jenže trochu jinak, než jste zvyklí. Jsou totiž naruby. 

 

O PRINCI ZLATOVLÁSKOVI A PRINCEZNĚ 

BAJAJCE 

 Bylo nebylo. Za jedním hradem a dvěma mosty 

stála kamenná chaloupka, ve které žil princ 

Zlatovlásek. 

 Jednou někdo zaťukal na dveře: „Ťuk, ťuk, ťuk.“ 

„Kdo tam?“ zakřičel Zlatovlásek. „Tady pošťák Pet, nesu 

vám poštu od zlé víly Hodněnky.“ Když Pet předal dopis, 

tak ho Zlatovlásek hned otevřel. Bylo tam něco 

strašného. Nacházela se v něm pozvánka na sté 

narozeniny. Stálo v ní: „Jestli nepřijdeš na moji oslavu, 

zakleji tě v hrnec.“ Aby princ nezapomněl, udělal si uzel 

na tangách, ale nebylo mu to moc platné. Zapomněl! 

 Uplynul týden a bylo nádherné ráno. Čistil si 

zuby a vtom mu do chaloupky vtrhla víla Hodněnka a 

pravila: „Za to, že jsi nepřišel na moji oslavu, zaklínám 
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tě v hrnec.“ Jak řekla, tak udělala. Zaklela Zlatovláska 

v hrnec a vzala si ho do své světlé jeskyně. 

 Jednoho dne jela princezna Bajajka lesem a vtom 

uviděla toaletní papír přilepený na stromě. Přistoupila 

k němu a přečetla si, co tam stálo: Hledá se princ 

Zlatovlásek. Když ho přinesete do kamenné chaloupky, 

dostanete ho za muže a kuchyň k němu.  

Bajajka neváhala a jela se domů vyzbrojit. 

Sundala si brnění a nasadila si kožené trenýrky a 

kožené triko. Jela tři minuty, a když po té dlouhé době 

dojela ke světlé jeskyni, vytáhla svoji pánvičku, porazila 

vílu Hodněnku, vzala hrnec a odjela s ním do kamenné 

chaloupky. 

 Hrnec postavila na plotnu a začala si vařit 

polévku. Kdy ji dovařila, zalila s ní kytky a hrnec začala 

olizovat. Najednou se hrnec začal zvětšovat a narostly 

mu zlaté vlasy. Postupně dostal Zlatovlásek svoji 

podobu.  

Pak si vzal Bajajku za ženu a hrnce spolu olizují 

dodnes. Zazvonil zvonec a mojí pohádky je konec. 

 

ČERT SE BOJÍ PEKLA 

 Jednou se narodil čert. Dali mu jméno Pepa. 

Narodil se v domě U Tří andělů, protože už když se líhl 
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z vajíčka, dával najevo, že nechce být v pekle. Vždycky 

když potkal čerta, skočil do nejbližšího rybníka v okolí. 

 Jednou se šel vykoupat do řeky, učil se plavat a 

umýval se. Potkal něco bílého. Pak zjistil, že je to anděl 

a jmenuje se taky Pepa. Měl křídla a čert si je taky 

strašně přál. Anděl mu je nechtěl dát, a protože byly 

Vánoce, tak čert zašel na tržnici. Koupil rohy a ocas, 

vrátil se za andělem, a když anděl viděl, co mu přinesl, 

dal mu za odměnu křídla. 

Bylo léto a čert se šel koupat. Vzal si křídla a 

vždycky vyletěl nad rybník a skákal šipky do vody. Za 

chvíli se to dozvěděl Lucifer a poslal pro něj svoje čerty. 

Čerti ho měli už před peklem a chtěli mu zapálit jeho 

křídla, ale on jim odletěl k andělovi, vrátil mu křídla a 

cestoval s ním k moři.  

Tam se naučil hodně dobře plavat a vyhrál 

mistrovství světa v plavání. 

 

HON NA VLKA 

 Když jsem šel na houby do lesa, potkal jsem rytíře 

v brnění. Ptal se mě, jestli jsem viděl vlka. 

 Ptám se ho: „Proč se ptáš?“ „Protože nejsem rytíř, 

ale Karkulka,“ odpovídá. „Dozvěděla jsem se od ředitele 

lesa, že chce sežrat babičku. To se mu ale nikdy 

nepovede, protože starosta řekl, že ho sníme sami a 
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uděláme pro lidi vlčí hody, aby vlk nemohl nikde škodit. 

Tak se tě proto ptám, jestli nevíš, kde má vlk svůj 

pelech, protože na internetu jsem tyto informace nikde 

nenašla.“ 

 Když se to vlk dozvěděl, sbalil si svých pět 

švestek, čtyři kufry, sedl do traktoru a začal ujíždět 

z lesa. Když ho Karkulka nakonec nikde nenašla, na 

celé hody se vykašlala. 

 Z televize se potom jenom dozvěděla, že vlk byl 

naposledy viděn v Německu na dálnici, jak ujíždí 

v traktoru vysokou rychlostí.  

A jestli mu nedošla nafta, tak strachy ujíždí 

dodnes. 

      Práce žáků 7. B 

 

MODRÁ KARKULKA 

 Žila, byla jedna zlověstná holčička jménem Modrá 

karkulka. Její zlá macecha ji vyhnala z domu. 

Naštvaná Karkulka odešla a mířila rovnou do lesa.  

Najednou z dálky uviděla hodného a roztomilého 

vlka, jak nese proutěný košíček. Ihned se vydala za 

ním. Když k němu došla, začala se vyptávat, co v tom 

košíku má. Vlk s úsměvem na tváři řekl: „Samé dobroty 

pro mou babičku.“ Jeho babička totiž měla svátek a on 

jí chtěl udělat radost. Karkulka dostala skvělý, ale 
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zlověstný nápad. Řekla vlkovi: „A nechtěl bys jí natrhat 

květiny? Jistě by měla radost.“ Vlk si řekl, že je to dobrý 

nápad, a začal trhat. Ale ještě předtím se ho zeptala, 

kudy se k babičce vlastně jde. Vlk jí popsal cestu a 

zlověstná Karkulka se vydala zkratkou k babičce. 

 Jakmile vlk dotrhal květiny, vydal se na cestu. 

Přišel k tmavé jeskyni a zavolal: „Babičko, to jsem já, 

tvůj vnuk!“ Zevnitř se ozvalo: „Pojď dál, chlapče. Už na 

tebe čekám.“  

Vlk přistoupil k posteli a jeho úsměv zmizel hned, 

jak uviděl babičku. Zděšeným hlasem se zeptal: 

„Babičko, pro nemáš tak velké uši?“ Babička 

odpověděla: „To proto, že mi neslušely, tak jsem si je 

nechala kupírovat.“ „A babičko, proč nemáš tak 

chlupaté ruce?“ „Objetí bez nich je lepší, tak jsem si 

zašla na depilaci.“ „A proč nemáš ty své křivé zuby?“ 

„Byly moc ošklivé, tak jsem si nechala dát rovnátka.“ 

„A pro...? Než to stačil dopovědět, vytáhla Karkulka 

provaz, aby vlka svázala jako jeho babičku, kterou 

zavřela do komory. Chtěla je totiž potom sníst. 

Ale než to stačila udělat, vletěl oknem Superman. 

Svou silou přemohl Karkulku a mladého vlka i 

s babičkou osvobodil. Potom si dali dobroty z košíku a 

žili šťastně až dodnes. 

    Vanda Štroblová, 7. A 
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FLORBAL 2017 
 

 

Je dlouholetým zvykem na naší základce hrát 

každoročně turnaj ve florbale. Ani letos nebyla žádná 

výjimka. Jelikož florbal je započítáván do celoroční 

soutěže „O nejsportovnější třídu“, získal si o to víc na 

oblibě.  

A jestli vás zajímá, jak dopadli vaši spolužáci nebo 

ostatní třídy, koukněte právě sem! 

 

DÍVKY 1 2 3 4    

 
 

8. A 

 

 8. B 

 

9. A 

 

9. B 

 

SKÓRE B
O

D
Y
 

P
O

Ř
A

D
Í 

8. A  2 1 2 13 3 7 7 21 2 3 

8. B 1 2  0 16 2 6 3 24 0 4 

9. A 13 2 16 0  4 0 29 2 4 1 

9. B 7 3 6 2 0 4  13 5 4 2 
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HOŠI 1 2 3 4   

  

8. A 

 

8. B 

 

9. A 

 

9. B 

 

SKÓRE 

B
O

D
Y
 

P
O

Ř
Á

D
Í 

8. A  9 8 0 7 10 1 19 16 4 2 

8. B 8 9  3 9 6 1 17 19 2 3 

9. A 7 0 9 3  13 2 29 5 6 1 

9. B 1 10 1 6 2 13  4 29 0 4 

 

 

DÍVKY 1. 2. 3. 4. 5.    

  

6. A 

 

6. B 

 

7. A 

 

7. B 

 

7. C 

 

SKÓRE 
B

O
D

Y
 

P
O

Ř
A

D
Í 

6. A  3 1 1 6 1 0 1 2 6 9 4 3 

6. B 1 3  0 2 3 0 2 3 6 8 2 4 

7. A 6 1 2 0  3 0 2 1 13 2 8 1 

7. B 0 1 0 3 0 3  2 3 2 10 0 5 

7. C 2 1 3 2 1 2 3 2  9 7 6 2 
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HOŠI 1. 2. 3. 4. 5.    

  

6. A 

  

6. B 

  

7. A 

 

7. B 

 

7. C 

  

SKÓRE 

B
O

D
Y
 

P
O

Ř
A

D
Í 

6. A  1 4 2 7 0 8 2 6 5 25 0 5 

6. B 4 1  1 8 1 6 4 5 10 20 2 4 

7. A 7 2 8 1  0 3 4 2 19 8 6 2 

7. B 8 0 6 1 3 0  6 3 23 4 8 1 

7. C 6 2 5 4 2 4 3 6  16 16 4 3 

 

   

Páka     
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PROGRAM 

KONCE ROKU 

_______________________________________________________________ 

1. stupeň 

Středa 20. 12. v 10:00 hodin – v kině divadlo Věž – JAK 

UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK 

Čtvrtek 21. 12. 

8:00 – 9:30 první blok dílen 

9:30 – 10:00 přestávka 

10:00 – 11:30  druhý blok dílen 

11:30 1. až 3. třídy odchod na oběd a domů 

nebo do družiny 

11:45 – 12:45 4. a 5. třídy přehlídka pódiových 

skladeb 

Konec vyučování ve čtvrtek 21. 12. pro 1. a 3. ročník v 11:30 

hod., pro 4. a 5. ročník v 12:45 hod. 

2. stupeň 

 Čtvrtek 21. 12. 

8:00 – 9:30 první blok dílen 

9:30 – 10:00 přestávka 

10:00 – 11:30 druhý blok dílen 

11:45 – 12:45 6. až 9. třídy přehlídka pódiových 
skladeb 

Předpokládaný konec vyučování ve čtvrtek 21. 12. pro 6. a 

7. r. v 12:45 hod., pro 8. a 9. r. v 13:10 hod. (pomoc při 

úklidu tělocvičny, příprava na páteční program) 
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Pátek 22. 12. 

 

 

Ročník 6. 7. 8. 9. 

8:00 

Vánoční 
program 
v malé 

tělocvičně 

Vánoční 
program 
v malé 

tělocvičně 

Vlastní 
program 

Vlastní 
program 

9:30 

Používám 

mozek   
velká 

tělocvična 

Používám 

mozek 
velká 

tělocvična 

Vánoční 

program 
v malé 

tělocvičně 

Vánoční 

program 
v malé 

tělocvičně 

 
11:00 

Vlastní 

program 
nebo malá 
tělocvična 

Vlastní 

program 
nebo malá 
tělocvična 

Používám 

mozek 
velká 
tělocvična 

Používám 

mozek 
velká 
tělocvična 

Konec 
vyučování 

12:00  12:00 12:15 12:15 

 

        Kuba  

 

Ročník 1. a 2. 3. až 5. 

8:00 
Vánoční program v 

malé tělocvičně 

Používám mozek  

velká tělocvična 

9:30 
Vlastní program Vánoční program v 

malé tělocvičně 

11:00 
Vlastní program Vlastní program nebo 

malá tělocvična 

Konec 

vyučování 

1. ročník 11:20 

2. ročník 11:30   

3. ročník 11:40  

4. a 5. r. 11:45  
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VÍTE, ŽE… 
_______________________________________________________________ 

Víte, že… 

 ke štědrovečerní večeři se usedá, když vychází 
první hvězda? 

 když se rozsvítí světlo na štědrý večer, dívají se 
všichni po stěnách? Čí stín nemá hlavu, ten do 

roka zemře. 

 do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci, 
které jsou v domě? 

 na štědrovečerní večeři se chystá o jeden talíř 
navíc pro pocestného nebo náhodného hosta? 

 od slavnostní večeře se nesmí vstávat, ani kdyby 
někdo bušil na dveře, protože ten, kdo vstane, do 

roka zemře? 

 kdo po celý Štědrý den nejí, uvidí zlaté prasátko? 

 pod talíře se na štědrovečerní večeři dává několik 
kapřích šupin, které mají symbolizovat po celý 
rok dostatek peněz? 

 první jesličky pocházejí již z roku 1223? 

 první betlém v Čechách pochází z roku 1560? 

 když utrhnete třešňovou větvičku 4. 12., dáte ji 
domů do vázy a rozkvete vám do Štědrého dne, 
vdáte se či oženíte? 

 když rozkrojíte jablko a objeví se hvězdička, 

budete zdraví? 

Kuba  
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PŘEČTĚTE SI 
_______________________________________________________________ 

Jsou tu Vánoce, s nimi přichází Ježíšek a s ním i 

nakupování dárků pro naše nejbližší.  

Vybrali jsme si proto pro vás pár knih, které nás 

samotné zaujaly.  

Doufáme, že jsme vám s výběrem vánočního čtení 

pomohli a že si Vánoce užijete naplno!  

 

KOVY – OVŠEM  

Letošní listopad byl ve znamení nové knihy od 

slavného youtubera Kovyho! 

V ní popisuje svůj prozatímní (momentální) způsob 

života, svou životní cestu, neustálé cestování do 

různých zemí a svou tvorbu na youtube. 

Jeho fanoušci se po této knize mohli utlouct, tak 

neváhejte a rychle si ji běžte objednat, jelikož už by na 

vás nemusela zbýt. 

ŽENA V OKNĚ 

Anna Foxová žije sama a samotářsky ve svém 

krásném newyorském domě, ze kterého se neodvažuje 

vycházet ven. Dny tráví popíjením vína, sledováním 

starých filmů, vzpomínáním na staré časy… a 

špehováním svých sousedů. Pak se do domu přes ulici 
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přistěhují Russellovi: otec, matka a jejich dospívající 

syn. Perfektní rodina. A Anna z okna zahlédne něco, 

co neměla. Co je pravda? A co jen její představa?  

Knihu, na niž nedočkavě čekají kritici i čtenáři ve 

čtyřiceti zemích, vydává nakladatelství Motto s více 

než tříměsíčním předstihem před americký vydáním, 

které je plánováno na 23. ledna 2018. 

Chceme poděkovat webu Martinus za poskytnutí 

informací k těmto knihám. 

Barů ♫ a Dom Ω 
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NEJEN VÁNOČNÍ 

PREMIÉRY 
_______________________________________________________________ 

Vánoce, Vánoce přicházejí a společně s  nimi 

přichází krásný čas, kdybychom se měli všichni 

pozastavit a sejít se v rodinném kruhu. Už se jistě 

nemůžete dočkat, až si rozbalíte své vánoční dárky, 

z vašich rádií zazní vánoční koledy a znovu po roce 

zažijete tu krásnou vánoční atmosféru, která bude znát 

na každém kroku u vás doma, v ulicích, v obchoďácích, 

v rádiu, v televizi, ale také ve vašich kinech! Jelikož 

jsem v předešlých číslech snad všechny vánoční 

klasiky, co se týče filmů, pohádek a seriálů, vyčerpala, 

přichystala jsem si pro vás vánoční i nevánoční 

premiéry, které nás v prosinci čekají v našich kinech.  

Sedmého prosince se v našich kinech objeví 

vánoční snímek Přání k mání, který bude plný kouzel 

a kde se fantazii meze nekladou. Laskavý, hravý a 

humorný příběh vypráví příběhy tří podob lásky: O 

Albertovi, který je až po uši zamilovaný do sestry svého 

nejlepšího kamaráda, o lásce mezi Albertovými rodiči, 

tedy o varietním kouzelnickém duu, které prožívá krizi 

středního věku, a o lásce rodičovské, kdy se lamač 

dívčích srdcí a pěkný floutek Bosák junior snaží získat 

pozornost a lásku svého otce. Albert společně 

s ostatními přichází na to, že k opravdovému štěstí 
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nejsou potřeba čáry a magie, ale hlavně odvaha změnit 

věci kolem sebe k lepšímu. To však neznamená, že 

skutečná kouzla a čáry neexistují. 

Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější období 

v roce, ale určitě ne pro matky rebelky! Matky rebelky 

už mají dost vánočního uklízení, vaření, zdobení a 

shánění perfektních dárků. Rozhodnou se, že tento rok 

si Vánoce pořádně užijí po svém. Jejich plány se však 

rozplynou ve chvíli, kdy se dozví, že k nim o Vánocích 

chtějí zavítat obávaní hosté – jejich matky!  

Jak si matky na tahu poradí s návštěvou svých 

maminek, které mají o Vánocích úplně jiné představy?  

Bláznivá vánoční komedie Matky na tahu o Vánocích 

k nám pro diváky starší patnácti let zavítá také 

sedmého prosince. 

Když na hory, tak do Špindlu. Společně se 

sestrami Eliškou, Katkou a Magdou se vydáme právě 

do zasněženého Špindlerova Mlýna. Tři sestry vyrazily 

na dámskou jízdu. Katce a Magdě už bylo třicet a jsou 

stále single. Objeví se ten pravý na týdenní dovolené na 

horách? Česká komedie Špindl na nás v kinech čeká 

od dvacátého prvního prosince.  

To byly premiéry s vánoční či zimní tématikou a 

jaké další premiéry nás v prosinci ještě čekají? 
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Od 7. 12. Můj život Cuketky, Na shledanou tam 

nahoře, Polibek od Beatrice, Místo splněných přání 

 

Od 14. 12. Star Wars: Poslední z Jediů, Obávaný, 

Thelma, Manželka a manžel 

 

Od 21. 12. Jumanji: Vítejte v džungli!, Ladíme 3, 

Cukrář, Ferdinand, Universum Brdečka 

 

Od 28. 12. Ztracen v džungli, Největší showman, 

Borg/McEnroe 

 

Luci ™ 
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VÁNOČNÍ PÍSNIČKY 
_______________________________________________________________ 

Mezi nejlepší způsoby, pomocí nichž bychom se 

měli správně naladit a všemi smysly dostat do krásné 

vánoční atmosféry, patří určitě hudba. Dokáže v nás 

totiž probouzet různé pocity a nálady, což jistě už každý 

ví. Dokážete si vůbec představit Vánoce bez vánočních 

songů? Asi těžko, že? Právě proto jsme se rozhodli vám 

dát pár tipů, abyste věděli co poslouchat, a to od 

písniček tradičních, které každý rok slýcháváme, až po 

ty nové, ať české či zahraniční nebo třeba pohádkové. 

Doufáme, že zde najdete nějaké své oblíbené nebo 

naopak že si nějaké nové oblíbíte. Určitě je jich daleko 

více, než se tu můžete dočíst, tak na to prosím berte 

ohledy. 

A nezapomeňte na koledy, bez těch by nebyly 

Vánoce! 

Pusťte se do čtení! 

 

John Lennon – Happy Xmas (War Is Over) 

Wham! – Last Christmas 

Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You 

Glee – Jingle Bell Rock 

Train – Shake up Christmas 

Sia – Everyday Is Christmas 

Ariana Grande – Santa Tell Me 
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Ariana Grande – Last Christmas 

Johny Machette & Teri Blitzen – Vánoční 

Sia – Snowman 

Václav Neckář & UMAKART – Půlnoční  

Ewa Farna – Vánoce na míru 

Band Aid 30 – Do They Know It’s Christmas? 

Dean Martin – Let it Snow! 

Jingle Bells 

DJ Snake (feat. Alesia) – Bird Machine (Jingle 

Bells Edition) 

We Wish You a Merry Christmas 

John Williams – Somewhere in my memory 

Pentatonix – Hallelujah 

Michael Bublé – White Christmas (ft. Shania Twain) 

Oh Holy Night – HomeTown  

Dominika Mirgová – ŠŤASTNÉ A VESELÉ 

NIGHTWORK – Vánoční čas/Christmas time 

Jakub Smolík – Haleluja  

 

Niky  
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH 

LAVIC 
_______________________________________________________________ 

V hodině českého jazyka: „Kdo je prezident?“  

Žákyně: „Mluvčí.“  

Paní učitelka: „To je Ovčáček.“ 

 

V hodině zeměpisu:  

„Kamarády jsme neodstranili kliknutím, ale dali jsme 

jim normálně přes čuňu.“ 

 

V hodině českého jazyka: „Jaká je to věta?“  

Odpověď: „Vedlejší věta odpustková.“ 

 

V autobuse po exkurzi: „Povídejte si ve dvou.“  

Žák reaguje: „Ale my jsme kolektiv!“ 

 

V hodině přírodopisu žákyně měla prezentaci: 

„Slídu dělíme na muskovit a biolit.“  

Pan učitel: „Nejspíš jsi chtěla říct biotit. Biolit je 

přípravek na hubení hmyzu.“ 
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V hodině přírodopisu: „Jaké odrůdy má křemen?“ 

Žákyně: „Růžena?“  

Pan učitel: „Sněhurka?“ 

 

V hodině českého jazyka ve slohu žáci popisovali 

obraz H. Rousseaua.  

Obraz se jmenoval Já, byl to autoportrét malíře.  

Žáci popisovali hlavní motiv, kterým byl malíř, a 

žákyně popisovala, jak postava malíře vypadá: 

„Na hlavě má kabaret, teda baret.“ 

 

V hodině českého jazyka:  

„Vytvořte podstatné jméno od přídavného jména 

hustý.“ 

Odpověď: „Tekutý.“  

Luci ™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
_______________________________________________________________ 

Dnes vám přinášíme netradiční vtipy, jelikož se 

nad nimi budete muset trochu zamyslet… 

 V každé situaci můžeš udělat tři věci: Můžeš se 

rozhodnout, že něco uděláš, můžeš se 

rozhodnout, že něco neuděláš, nebo se můžeš 

rozhodnout, že se nerozhodneš… 

 Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina 

lidí jenom existuje. 

 Co mají společného opilec a slunce? Oba večer 
někam zapadnou a vylezou až ráno. 

 Jaké auto vám bude fungovat do konce života?                     
Bez brzd. 

 Když sníš ráno živou žábu, budeš vědět, že nic 
horšího už se ti ten den nestane. 

 Když zazvoní budík, právě skončila nejlepší část 
dne. 

 Mějte dobrou náladu! Dobrá nálada sice vaše 
problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem vás, 
že stojí za to si ji užít! 

 

Elča  
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VÁNOČNÍ SOUTĚŽ 
_______________________________________________________________ 

Myslíš si o sobě, že znáš vánoční zvyky a tradice? 

Otestuj se. Pokus se uhodnout podle těchto obrázků, 

o který vánoční zvyk se jedná. Správnost svých 

odpovědí si zkontroluj na straně 54. 

 

1.                    

 

 

 

 

2.  
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3.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

5.    

 

 

 

 

                                       Amča © a Elča  
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_______________________________________________________________ 

Vaše redakce Vám přeje 

příjemně prožité vánoční 

svátky plné radosti a 

smíchu a šťastný nový 

rok. 

 

 

 

 

 
 

 

_______________________________________________________________ 
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Vánoční soutěž – správné odpovědi. 

Tak co? Měli jste to dobře? 

1. Lití olova 

2. Pouštění lodiček 

3. Házení střevícem 

4. Zlaté prasátko 

5. Krájení jablka 
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