
 
 

 
 

REVOLUČNÍ ROK 
  
@ fotografie 
@ co se poslouchalo 
@ co bylo moderní 
 
 

ANKETA 
 
Co by chybělo žákům 
nejvíc, kdyby se ocitli zpět 
v roce 1989? 

 
Barevný výtisk časopisu 
JesDay najdete na 
nástěnce vedle dveří do 
sborovny ☺ 

 

JES 

   DAY 

Y 
Oboráky, akce školy

 

 
 

Co se děje 
ve škole? 

 
@ školní parlament 
 O čem jednáme? 
  
@ úspěchy našich sportovců 
 + fotografie 
 
@ soutěž Dýňování 2017 
 - fotografie 
 - vítězové 
 
@ blíží se Adventní setkání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin na 
koni není jediný…
 
@ další listopadové 
pranostiky
@ jak se řekne 
v jiných jazycích?
 
@ básničky naší redakce
 
@ mezinárodní dny 
v listopadu

ročník 2017/2018  

Oboráky, akce školy 

 

Martin na bílém 
koni není jediný… 

@ další listopadové 
pranostiky 
@ jak se řekne podzim 

jiných jazycích? 

@ básničky naší redakce 

@ mezinárodní dny 
listopadu

číslo III 



Mírovo hudební okénko…
 
V měsíci říjnu se nejvíce poslouchaly tyto skladby:
 

1. Imagine Dragons - Thunder
2. Camila Cabello s Young Thug
3. Ed Sheeran - Shape of you
4. Post Malone s 21 Savage
5. ZAYN se SIA - Dusk Till Dawn
6. Imagine Dragons - Whatever It Takes
7. Axwell A Ingrosso - More Thank You Know
8. Imagine Dragons - Belivier
9. P!nk - What About Us 
10.  Dua Lipa - New Rules 

 

PS: Žebříček nebude aktuální třeba za 14 dní 
 
 
 
 

POZVÁNKA 

 

  

Mírovo hudební okénko… 
Míra Bartun

poslouchaly tyto skladby: 

Thunder 
Young Thug - Havana 

Shape of you 
21 Savage - Rockstar. Tato skladba je explicitní  
Dusk Till Dawn 

Whatever It Takes 
More Thank You Know 

Belivier 

A to je vše
PS: Žebříček nebude aktuální třeba za 14 dní ☺ 

Míra Bartuněk, 6.C 

A to je vše. 



Dýňování 2017 – výstava prací před školou 

 

Foto: pan učitel Rozsnyó 

VÍTĚZOVÉ ŠKOLNÍ SOUTĚŽE 
 
 
Kolektivy       Jednotlivci 
1. místo: 5.D      1. místo: Martin Keller, 3.C 
2. místo: 3.C      2. místo: Adéla Čermáková, 3.C 
3. místo: 4.C      3. místo: Ondra Pašek, 7.B 
 

  



PODZIM 
 

Jak se řekne podzim v různých jazycích?

Připravila Anička Klimtová, 5.B 
 
afrikánština - herfs [hérfs] 
albánština - vjeshtë [vjéšte] 
angličtina - autumn [ótm] 
bengálština -  śarat [šarat] 
bosenština - jesen [jesen] 
čínština - qiū [čiou] 
dánština - efterår [eftor] 
esperanto  - aŭtuno [autůno] 
finština - syksy [süksü] 
francouzština - l'automne [lótom] 
hindština - patajhad [patel] 
indonéština - musim gugur [musim gugur]
islandština - haust [höjst] 
japonština - aki [aki]  
katalánština - tardor [tarmor] 
khmerština - rdauv sloekchheu chrouh [rodou slačečé če
korejština - ga-eul [kai] 
lotyština - rudens [rudens] 
maďarština - ősz [őz]  
svahilština - vuli [vůli]  
 

Listopadové pranostiky
Připravil Petr Souček, 7.C 
 
Teplý říjen - studený listopad. 
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok 
nato bývá. 
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce 
létat komáři. 
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až 
k létu. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se 
přikrádá.  * Když se v listopadu hvězd
Jaký listopad, takový březen. * S
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane
Když napadá sníh na zelené listí, bude t
V listopadu příliš mnoho sněhu a 
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.

různých jazycích? 

 

musim gugur [musim gugur] ☺ 

rdauv sloekchheu chrouh [rodou slačečé čedo] 

Listopadové pranostiky

sedlák vesnou sní. 
hřmívá, úrodný rok 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce 

du kvetou, sahá zima až 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se 
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

Studený listopad - zelený leden. 
vé sněžení neškodí vůbec osení. * Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 

li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 

Listopadové pranostiky 

y třpytí, mrazy se brzo uchytí.  

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 



Mezinárodní dny v listopadu
 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých
19. 11. Světový den toalet  
21. 11. Světový den pozdravů 
28. 11. Mezinárodní den nekupování ničeho
 

 
      
 

ŠKOLNÍ PARLAMENT
 

Jednání žákovského parlamentu:
 
Dne 22.11.2017 jsme na
o žákovské službě
popřípadě
možná za odsloužení služby na 
chodbě školy, dobrovolné koupení 
oblečení s
zvířete

parlamentu na adventním setkání
Sidus. Odznáčky jsou krásné
svět 2 (Rejnok, Mořská hvězdice, Ježík, Chobotnice, Delfín, 
Krokodýl) a stojí 35 Kč. 
 
Tuto schůzku navštívila i paní ředitelka.

      

listopadu 

13. 11. Mezinárodní den nevidomých 

28. 11. Mezinárodní den nekupování ničeho 

       

ŠKOLNÍ PARLAMENT 
Jednání žákovského parlamentu: 

Dne 22.11.2017 jsme na žákovském parlamentu jednali 
žákovské službě, která bude už o každé přestávce

popřípadě možné získat předbíhací kartičku na oběd
možná za odsloužení služby na 
chodbě školy, dobrovolné koupení 
oblečení s logem školy, adoptování 
zvířete. Postavíme také stánek 

na adventním setkání s odznáčky Fond 
. Odznáčky jsou krásné s obrázky na téma Mořský 

Rejnok, Mořská hvězdice, Ježík, Chobotnice, Delfín, 

Tuto schůzku navštívila i paní ředitelka. 
Za parlament a redakční kroužek

      Oliver Parikrupa, 7.C

 Vojta Mareš, 7.C 

žákovském parlamentu jednali 
která bude už o každé přestávce. Bude 

možné získat předbíhací kartičku na oběd: 

Za parlament a redakční kroužek 
Oliver Parikrupa, 7.C 



REVOLUČNÍ ROK
 

Jaká hudba se poslouchala?

 
Stejně jako nyní, i v roce 1989 se poslouchala hudba. Přinášíme vám přehled hitů, které se hrály 
v rádiích ve světě a také u nás, v Československu.
 
Světové hity 1989: 
- Phil Collins: Two Hearts 
- Five Young Cannibals – She Drives me Crazy
- Roxette – The Look 
- Milli Vanilli – Girl I’m Gonna Miss You
- Richard Marx – Right Here Waiting
- Will to Power – Baby I Love Your Way
 
Československé hity 1989:  
- Jiří Korn – Miss Moskva   
- Žentour – Promilujem celou noc 
- Lucie – Troubit na trumpety by se nám líbilo
      
 

 

MÓDA A ÚČESY KONCE 80. LET

REVOLUČNÍ ROK 
poslouchala? 

Míra Bartun

roce 1989 se poslouchala hudba. Přinášíme vám přehled hitů, které se hrály 
Československu. 

She Drives me Crazy 

Girl I’m Gonna Miss You 
Right Here Waiting 
Baby I Love Your Way 

    Domácí alba 1989:
    - Iveta Bartošová: Blízko nás
    - Karel Gott: Loď snů

Troubit na trumpety by se nám líbilo   - Marie Rottrová: Důvěrnosti
    - Hana Zagorová: Dnes nejsem doma

MÓDA A ÚČESY KONCE 80. LET
Terka 

  

Míra Bartuněk, 6.C + Lenka Khýrová 

roce 1989 se poslouchala hudba. Přinášíme vám přehled hitů, které se hrály 

Domácí alba 1989: 
Iveta Bartošová: Blízko nás 
Karel Gott: Loď snů 
Marie Rottrová: Důvěrnosti 
Hana Zagorová: Dnes nejsem doma 

MÓDA A ÚČESY KONCE 80. LET 
Terka Dvornická, 6.B 

 



  

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Rychlý rozhovor s hráčem futsalu 
zrealizovala Kačka 

 
Kde jste hráli? 
Tady ve škole ve velké tělocvičně.
 
Jak se ti hrálo?
Dobře ☺ 
 
Co jste hráli? 
Fotbal v hale. 
 
Hrálo se ti dobře v
Ano, tým byl super
 
Kolik jste dali gólů?
Čtrnáct. 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 
NAŠICH
ŽÁKŮ

ychlý rozhovor s hráčem futsalu T. N. 
zrealizovala Kačka Drechslerová, 7.C 

 
Tady ve škole ve velké tělocvičně. 

Jak se ti hrálo? 

 

se ti dobře v týmu? 
Ano, tým byl super. 

Kolik jste dali gólů? 

NAŠICH 
ŽÁKŮ 



Podzimní lyrické básničky naší redakce
 
- druh básně, která nemá „děj“, takže se nedá 
snadno převyprávět její obsah

- vyjadřuje pocity, nálady či myšlenky 
 
V redakci jsme se nechali inspirovat podzimem 
nepříjemnými dojmy. Redaktoři nejdřív jen sepsali své pocity a myšlenky, 
žádnou básničku na začátku nevymýšleli. Opravdová poezie vznikla až 
správným poskládáním vět za sebou. Naše
 

Kapky se třpytily na listech. 
Ohodilo mě auto. 
Kapky se třpytily na listech. 

Spadl mi telefon do bahna. 
Změnil se čas – jdu pozdě. 
Spadl mi telefon do bahna. 

Ohodilo mě auto. 
Změnil se čas – jdu pozdě. 
Je listopad a všude vánoční slevy. 

Dýchalo se mi těžce. 
Kouř z komínů putoval krajinou. 
Dýchalo se mi těžce. 

Nepoznám, že už se rozednilo. 
Ze tmy je mi smutno. 
Nepoznám, že se už rozednilo. 

Kouř z komínů putoval krajinou. 
Ze tmy je mi smutno. 
Potřebuju se ohřát. 

Podzim je utrpení zvířat. 
Houstnou tmavé lesy. 
Podzim je utrpení zvířat. 

Slunce slábne, je zima. 
Doručují se dopisy z léta. 
Slunce slábne, je zima. 

Houstnou tmavé lesy. 
Doručují se dopisy z léta. 
Houby už nerostou. 

 
  

Petr Sou

Co je lyrická báseň? 

Sluneční paprsky ozářily školní okolí.
Listy ze stromů pomalu opadávaly.
Sluneční paprsky ozářily školní okolí.

Na rybníku plavaly bílé labutě. 
Kachny na rybníku hlasitě kachňaly.
Na rybníku plavaly bílé labutě. 

Podzimní lyrické básničky naší redakce
druh básně, která nemá „děj“, takže se nedá 

snadno převyprávět její obsah 
vyjadřuje pocity, nálady či myšlenky autora, krásy okolní krajiny apod. 

redakci jsme se nechali inspirovat podzimem – jak hezkými, tak 
Redaktoři nejdřív jen sepsali své pocity a myšlenky, 

žádnou básničku na začátku nevymýšleli. Opravdová poezie vznikla až 
ádáním vět za sebou. Naše veledíla si přečtěte dále ☺ 

 

Albert má podzimní slevy másla.
V galeriích byly fotky. 
Albert má podzimní slevy másla.

Hodně lidí nosí černou. 
Každý zametal listí. 
Hodně lidí nosí černou. 

V galeriích byly fotky. 
Každý zametal listí. 
Jsou podzimní prázdniny.

 

 

Sluneční paprsky ozářily okolí rybníka.
Listí padalo lehce na zem.
Sluneční paprsky ozářily okolí rybníka.

Kapičky vody se odrážely na listech.
V okolí začal foukat vítr.
Kapičky vody se odrážely na listech.

Listí padalo lehce na zem.
V okolí začal foukat vítr.
Kachny začaly létat z rybníka.

V podzimu byla zima. 
Slunce jasně svítilo. 
V podzimu byla zima. 

Listy ze stromu rychle opadly.
Listy byly barevné. 
Listy ze stromu rychle opadly.

Slunce jasně svítilo. 
Listy byly barevné. 
Foukal silný vítr. 

Petr Souček, 7.C 

L. Khýrová 

Součo 

Sluneční paprsky ozářily školní okolí.  Listy ze stromů pomalu opadávaly.
Listy ze stromů pomalu opadávaly.  Kachny na rybníku hlasitě kachňaly.
Sluneční paprsky ozářily školní okolí.  V okolí školy křičely děti.  

Kachny na rybníku hlasitě kachňaly. 

Podzimní lyrické básničky naší redakce 
druh básně, která nemá „děj“, takže se nedá 

Redaktoři nejdřív jen sepsali své pocity a myšlenky, 

Albert má podzimní slevy másla. 

Albert má podzimní slevy másla. 

 

 

Jsou podzimní prázdniny. 

Sluneční paprsky ozářily okolí rybníka. 
Listí padalo lehce na zem. 
Sluneční paprsky ozářily okolí rybníka. 

Kapičky vody se odrážely na listech. 
okolí začal foukat vítr. 

Kapičky vody se odrážely na listech. 

í padalo lehce na zem. 
okolí začal foukat vítr. 

rybníka. 

Listy ze stromu rychle opadly. 

Listy ze stromu rychle opadly. 

Bez jména 

Tajný ctitel 

Listy ze stromů pomalu opadávaly. 
Kachny na rybníku hlasitě kachňaly. 

 



SPOLEČNÁ KŘÍŽOVKA 
 

na křížovce se podíleli: 
Terka Dvornická, 6.B, Anička Součková, 5.C, Kačka Drechslerová, 7.C, Vojta Mareš, 7.C, Petr Souček, 7.C 

 
 

 
 
 

Legenda: 

1. Promítací přístroj 
2. Obušek 
3. Oblíbený plážový sport 
4. Zvíře, které si staví přehrady ze dřeva 
5. Holá hlava 
6. … na odhrnování sněhu 
7. Třídění odpadu 
8. Teorie, kterou vymyslel Charles Darwin 
 
 
Příprava časopisu je těžká práce 
 
☺ ☺ ☺  
  

Tajenka: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



ANKETA: 

Co by chybělo žákům a učitelům nejvíc,
kdyby se ocitli zpět v

 
Kačka Drechslerová, 7.C, Petr Souček, 7.C, Oliver Parikrupa, 7.C 
 
@ zeptali jsme se celkem 67 lidí 
@ jedna odpověď totálně převálcovala ostatní
@ někteří odpověděli hned, jiní váhali
@ některé odpovědi nás dost překvapily
@ odpovědi jsme zachytili v tabulce a také zpracovali graf ;)
 

mobil 35 × 
svoboda 10 × 
tablet 2 × 
nevím 4 × 
internet 2 × 
elektronika 3 × 
TV 1 × 
plyšák 2 × 
počítač 2 × 
domov 3 × 
wi-fi 2 × 
nic 1 × 
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Co by chybělo žákům a učitelům nejvíc,
kdyby se ocitli zpět v roce 1989?

ek, 7.C, Oliver Parikrupa, 7.C a Míra Bartuně

@ jedna odpověď totálně převálcovala ostatní 
někteří odpověděli hned, jiní váhali 

@ některé odpovědi nás dost překvapily 
tabulce a také zpracovali graf ;) 

Motorola Dynatac 8000x

- 

mobilní telefon

- 

Co by chybělo žákům a učitelům nejvíc, 
roce 1989? 

ěk, 6.C 

Motorola Dynatac 8000x 

 první komerčně dostupný 

mobilní telefon 

 v prodeji v USA od 1983 


