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První vlaštovka, první nápady... 
„Seznamte se!" 
 

Milí čtenáři, 

žáci ZŠ Jasanová se 12. října sešli a domluvili na tom, že pod 

vedením paní učitelky Pavlíny Kovářové založí školní 

časopis: Nazvali jsme ho „Jasanopis“. Tohle je jeho první 

číslo, na kterém jsme si dali opravdu záležet. Doufáme, že se 

vám bude líbit. Naleznete zde informace a zajímavosti nejen 

z naší školy, ale i ze světa kultury, historie, techniky, sportu  

a také ze života nás, žáků, co nás baví a zajímá - zkrátka 

všechno. Přejeme příjemné čtení.                                  

Rosalie Šiklarová, 8.B 
 

Halloweenský ples 
 

Ve čtvrtek 19. října pořá-

dala třída 9.B Hallo-

weenský ples pro žáky 

druhého stupně. Byla to 

opravdu zábavná akce. 

Krásná výzdoba, dobrá 

hudba, zábavné hry a sou-

těže, jako třeba: nejlepší 

mumie, král a 

královna plesu, 

nejlepší kostým, 

atd. Kdo tam 

nešel, stopro-

centně o hodně 

přišel. Všichni 

se podle všeho 

velice dobře ba-

vili. Každý měl krásný a ohromující kostým. I paní učitelky  

a učitelé si to užili. 9.B se to moc povedlo. 

                               Marie Smetanová, Viktorie Kosmáková  

                                                a Veronika Procházková, 6.B 
 

Drakiáda 
 

        Ve středu 25. října se pod 

vedením paní učitelky Jany Ohnout-

kové konala na Hrochovi (sportovní 

areál v Brně-Komíně) Drakiáda. Děti 

z naší školní družiny si přinesly své 

draky a pouštěly je. Vyšlo nám krásné 

počasí, akorát moc nefoukalo, takže 

jsme se u toho hodně naběhali. Ale to 

nám nevadilo, protože i když nebyl skoro žádný vítr, většina 

draků létala krásně. Občas se nějaký zamotal, zatoulal, ale 

vždycky jsme si poradili. Parádně jsme si to užili.                                                   

Rosalie Šiklarová, 8.B 

 Turnaj v Pexesu 
 

        Ve středu 18. října proběhl turnaj v pexesu. Zúčastnily 

se téměř všechny třídy, přičemž z každé třídy soutěžili dva 

žáci. Hrálo se o putovní pohár, který zaslouženě vyhrála 

Zuzana Báčová za 4.B. Zuzanka se rozhodla, že nechá pohár 

ve třídě, se kterou se tímto o svůj úspěch podělila. Na druhém 

místě se pak umístila Eliška Findejsová rovněž ze 4.B a na 

třetím místě Rosalie Šiklarová z 8.B. 

Rosalie Šiklarová, 8. B 
 

Uspávání lesních skřítků 
 

        V pátek 10. listopadu 

pořádal žákovský parla-

ment akci "Uspávání 

lesních skřítků." Oficiální 

začátek byl sice v 15 hodin, 

ale s dětmi jsme začali 

připravovat akci už dříve. 

Vymýšleli jsme kostýmy a 

vyráběli lampiony všech barev a druhů. Od 16 hodin jsme 

společně hráli a užili si různé hry. Akce vyvrcholila lam-

pionovým prů-

vodem, který 

byl zakončen 

stezkou odva-

hy. Děti chodi-

ly po svíčkách  

a sbíraly části 

obrázku. Z těch 

si pak poskládaly lesního skřítka. Nakonec děti všechny lesní 

skřítky před příchodem zimy uspaly a všichni jsme šli 

spokojeně domů. 

Rosalie Šiklarová, 8.B 

 

Pozvání na Adventní večer 
        Při příležitosti slavnostního rozsvěcování vánočního 

stromu všechny srdečně zveme na Adventní večer. Usku- 

teční se v neděli 3. prosince. Od 15.30 hod. budou ve 

vstupních prostorách Kulturního centra Svratka probíhat 

tvořivé dílny s Rozmarýnkem. V 16.30 hod. pak ve velkém 

sále vystoupí  děti z MŠ Dubová, MŠ Veslařská, ZŠ Jasanová  

a SMŠ a ZŠ Rozmarýnová. Od 17.30 hod. bude následovat 

venkovní program před jundrovskou radnicí. Představí se 

hudební skupina Neříkáme, chybět nebude ani vánoční 

občerstvení. V 18 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční 

strom.             

Magdalena Šedová, 8.B 
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Rozhovor 
 

               Dnes jsme si pro vás připravili rozhovor s panem 

ředitelem Přemyslem Jeřábkem. A proč zrovna s panem 

ředitelem? Rozhodli jsme se tak, protože tohle je první číslo a 

chtěli jsme udělat rozhovor s nejpovolanějším člověkem na 

naší škole. 

Jak jste se dostal k téhle škole? 

        „Dostal jsem tip na tuhle školu, kde byl tehdy vypsán 

konkurz na ředitele. Byl jsem se tady podívat a líbilo se mi 

tady." 

Co se Vám na této škole líbí? 

        „Líbí se mi, že jsme taková malá rodinná škola, protože 

se tady všichni známe. Například to, jak se deváťáci starají o 

prvňáky." 

Co se Vám naopak nelíbí? 

        „Potřeboval bych peníze na zdokonalení zadní části 

budovy. To je část, kde je většina tříd. Když jsem tady 

začínal, tak místo bazénu byla díra, takže první, co se tady za 

mě dělalo, byl bazén. Pak se stavěla hala. Pak se dělalo 

zateplení, výměna oken, dělaly se nové toalety. Následoval 

vstup před školou, loni se dělala přípravná třída. Chtěl bych 

v hlavní části vyměnit podlahy. Taky se tady měnila světla, 

protože dříve tady byly takové lampy. Další věc, co se mi 

nelíbí, je to, že se věci neřeší na rovinu, ale většinou oklikou, 

přestože se většinou snažíme všem vyjít vstříc." 

Jaký je Váš názor na školní jídelnu? 

        „Jsem docela špatný jedlík, takže mi chutná téměř 

všechno, ale umím si představit, že jsou tam mezery, na 

kterých by se dalo ještě zapracovat. Špatné je, že cena obědů 

je limitovaná. Když půjdete do obchodu, zkuste se podívat, co 

jde za 28 Kč nakoupit. Moc toho nekoupíte. Ale musím 

pochválit paní kuchařky, protože počet dětí strávníků přibývá 

a ony vše dobře zvládají. O prázdninách jsme hledali dvě 

nové kuchařky. Do téhle práce se nikdo moc nehrne, je 

špatně placená a úplně snadná také není. A přesto jsme našli  

 a jídelna funguje. Velikou výhodou je, že si můžeme vybrat ze 

dvou jídel. Pokud máte nějaké návrhy jídel, která by se dala 

vařit, tak je můžete přes žákovský parlament navrhnout. 

Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

        „Jakýkoliv guláš.” 

Řeknete nám něco o Vaší rodině? 
        „Jsem ženatý dvacet pět let. Se ženou jsme se seznámili 

na pajdáku (pedagogické fakultě), takže taky dělá ve školství 

a je dobrá, že to se mnou vydržela. Mám dva syny. Jeden má 

25 let a druhému je 20.” 

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

        „Hraji samozřejmě na kytaru a na škole jsem hrál také 

na klavír, to mě moc nebavilo. Taky jsem hrál na flétnu  

a bicí, ale dnes už je to jenom ta kytara." 

Jaký máte rád film, seriál? 

        „Co se týče filmů, tak mám rád detektivní filmy a ze 

seriálů mám rád Comeback, Poirota, a protože hraju fotbal, 

tak z oboru Okresní přebor.” 

Jak jste se dostal k fotbalu? 

        „Přes mladšího syna, kterého jsem ze začátku vozil na 

zápasy. Pak se mi to nějak zalíbilo." 

Co považujete za svůj největší úspěch? 

        „Svoje dva syny a tuhle školu.” 

Chtěl byste něco vzkázat? 

        „Chtěl bych především poděkovat celému personálu  

a všem  žákům, protože bez nich by tato škola nebyla taková, 

jaká je.” 

Děkujeme.  

Magdalena Šedová a Rosalie Šiklarová, 8. B 
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Co nás baví a zajímá 
Svět techniky  Historie 

Apple iPhone X 
Apple iPhone X vyšel po deseti letech od uvedení prvního 

iPhonu a výrazně změnil způsob používání populárního telefonu. 
Výrobce v něm poprvé roztáhl displej přes celou čelní plochu  

a použil technologii OLED. Bylo odstraněno domovské tlačítko, 
do té doby hlavní ovládací prvek, a nově se telefon odemyká 

pomocí rozpoznání obličeje. Zbytek výbavy kopíruje model 

iPhone 8 včetně bezdrátového nabíjení a odolnosti vůči prachu  
a vodě. Začínají se objevovat také první problémy, ale na 

celkové hodnocení si ještě chvíli počkáme. 

Jiří Dočkal, 8.B 

 Významné listopadové datum  

17. listopad 1939 - zavření českých vysokých škol 

Vše začalo násilným potlačením poklidné demonstrace  
u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939. 

Během demostrace byl těžce zraněn student Lekařské fakulty 

Univerzity Karlovy Jan Opletal a zabit pekařský dělník Václav 
Sedláček. Na potlačení demonstrace, která se konala na 

Václavském náměstí, byly povolány kromě pořádkové policie  

i Hitlerovy elitní jednotky Schutzstaffel (známé pod zkratkou 
SS). Následovaly další střety na různých místech v Praze, při 

kterých Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do demon-
strantů. Při jedné takové střelbě byl postřelen právě Jan 

Opletal, který 11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho pohřeb 

se konal 15. listopadu na Albertově, odkud byla rakev s ostatky 
převezena na nádraží a odtud poslána na Moravu. Následovaly 

demonstrace, jež se změnily v protest proti nacistické okupaci. 
Další den se v Berlí-

ně, hlavním městě 

třetí říše, konala po-
rada za účasti vůdce 

Adolfa Hitlera. Je-

jím výsledkem bylo 
rozhodnutí o uza-

vření českých vyso-
kých škol na dobu 

tří let. Ve skuteč-

nosti však byly uza-
vřeny až do konce války 8. května 1945. Vedoucí představitelé 

studentské organizace Josef Adamec, Jan Černý, Marek 
Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřih Koula, Josef Matoušek, 

František Skorovský, Václav Šaffránek a Jan Weiner byli 

zatčeni a následně popraveni v ruzyňských kasárnách. Další 
noc ze 16. na 17. listopad došlo k rozsáhlému zatýkání studentů 

v Praze, Brně a v Příbrami. Celkem 1200 zatčených studentů 

bylo převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-
Oranienburg, odkud byla většina propuštěna koncem roku 

1942, zbytek pak v lednu 1943. Útrapy tábora nepřežilo 35 
studentů.  
Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po roce 

1939 v zahraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní činnost, 

jejímž vyvrcholením byla londýnská schůze Mezinárodní 

studentské rady v roce 1941. Ta přijala takzvané Prohlášení 

spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento den 
Mezinárodním dnem studentstva. 

17. listopad je významný český svátek, známý po celém světě. 
                                                            Tomáš Lenomar, 8.B 

___________________________________________________ 
 

Redakční rada Jasanopisu: Sabina Kubová, Adéla Palatická, 

Sofie Peřinová (6.A), Veronika Havlíčková, Viktorie 

Kosmáková, Veronika Procházková, Marie Smetanová, 

Hedvika Střítecká, Dominik Šikral (6.B), Ondřej Červinka 

(7.tř.), Jiří Dočkal, Tomáš Lenomar, Magdalena Šedová  

a Rosalie Šiklarová (8.B). Texty a fotografie byly vytvořeny 

ve spolupráci s pedagogy ZŠ Jasanová. Další náměty, nápady, 

připomínky jsou vítány u Rosalie Šiklarové (8.B) nebo u paní 

učitelky Pavlíny Kovářové. 

Kniha, film, seriál, hudba  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nekonečný příběh 

Autor: Michael Ende 

Vydavatelství: Albatros   

Rok vydání: 2001 

Kniha Nekonečný příběh má stejný název 
jako film, který jistě všichni dobře znají. 

Hlavním hrdinou je Bastián, kterému se 

všichni posmívají. Do rukou se mu dostane 
kniha, při jejíž četbě zažívá ve své fantazii 

spoustu dobrodružství. Tato kniha se dost liší 

od filmu, ale určitě stojí za přečtení. Doporučuji všem, kdo mají 
rádi napínavé příběhy, nebezpečí i šťastné konce. 

                                                                 Adéla Palatická, 6.A 
Film TO 

Režie: Andy Muschietti                           

Předloha: Stephen King (kniha) 

Když ve městě Derry ve státě Maine 

začnou mizet děti, musí skupina 
mladých chlapců a děvčat čelit svým 

největším obavám v boji proti zlému 

klaunovi jménem Pennywise, jehož vra-
žedná a násilnická historie se táhne napříč staletími. Každých 

sedmadvacet let se totiž ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na 

sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte. „To" se živí hlavně 

dětmi, protože jejich strach je mnohem jednodušší než  

u dospělých. Ovšem jen do té chvíle, než se některé začnou 

bránit a dokonce se rozhodnou „To" zničit. Doporučuji všem, 

kteří mají rádi hororové příběhy.            Magdalena Šedová, 8.B 
 

Hudba 

Letní hit 2018 
Všechno to začalo 29. listopadu 2015 
se songem Mÿsli. Nejznámější sloven-

ský youtuber GoGomanTv (GoGo) na 

něm dosáhl skoro 11 milionů zhléd-
nutí a přes 277 tisíc lajků. Ani ne o dva roky později se však 

rozhodl vydat další skladbu, která dostává název JACUZZI. 

Pomocnou ruku mu podala i Celeste Buckingham. I když jde o 
letní hit, říká, že si nepamatuje, kdy by vydal něco včas. 

JACUZZI ti tak připomene, jaké bylo naše léto úžasné. Stejně 
jako u Mÿsli je hlavní myšlenkou projektu pozitivní pohled na 

svět. Klip je velice povedený a moc se mi líbí.  

Ondřej Červinka, 7.tř. 
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Seriál  

Mí oblíbení Simpsonovi 

Kdo by neznal žluté seriálové 

postavičky rodiny Simpsonových? 

I já mám rád Lízu, Barta, Homera, 

Marge i Maggie a jejich veselé a 

někdy neuvěřitelné příběhy. Jakmi-

le se objeví na obrazovce, usedám 

se sáčkem chipsů do křesla a těším se, co se bude dít tentokrát. 

Tady je pár zajímavostí, které jste možná o seriálu nevěděli. 
 

• Líza je jediná postava z celého seriálu, která má ozvučenou 

chůzi. Můžeme tak slyšet klapání jejích bot. 

• Na úplném začátku seriálu Simpsonovi byl komiks "Život v Pekle" 

od tvůrce seriálu. 

• Sám tvůrce seriálu Matt Groening prohlásil, že český dabing 

Simpsonových patří k jednomu z nejlepších na světě. 

• Producent James L. Brooks původně chtěl, aby rodina Simpso-

nových měla růžové vlasy. 

• Dům Simpsonových existuje i jako skutečná filmová atrakce na 

ulici 712 Red Bark Lane ve městě Henderson, v americkém státě 

Nevada. Postavili ho roku 1997. 

Dominik Šikral, 6.B 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sport 

LIFE! 
Od pátku 10. do soboty 12. listopadu se na brněnském výstavišti 
konal festival sportu tance a zábavy „Life!“. Byl jako každoročně 

rozdělen na 5 částí: Sport Life, Dance Life, (nově) Style Life, 

You2ber Life a In-joy Life. Součástí festivalu bylo také mistrovství 
České republiky v mobilních a počítačových hrách. Hlavními mo-

derátory akce byli Leoš Mareš, Ondřej Sokol a Simona Krainová. 

Jako každý rok se společně pokusili překonat rekord ve společném 

tancování, což se jim podařilo. Na jednom místě tančilo přes dva 

tisíce lidí. Na akci jsem byl osobně a měl jsem z ní velice dobrý 
pocit. Myslím, že se povedla.                          Ondřej Červinka, 7.tř. 
  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

       ZLATÁ VAŘEČKA       
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_ 

 

Chocolate Chilli Cake 
                       

Budete potřebovat:  

250g másla, 300g hnědého cukru, 
200g mouky, 6g kypřícího prášku,  

3-4 vajíčka, 3-5 čajových lžiček chilli 

koření, 300g čokolády na vaření. 

Na polevu budete potřebovat:  

200g čokolády na vaření, smetanu 
na šlehání (31%). 

Postup: Rozehřejte troubu na 160 ºC. Vytřete formu na dort 
máslem. Utřete cukr s máslem a poté přidejte vajíčka. Ve vodní 

lázni rozehřejte 300g čokolády. Zvlášť smíchejte zbývající sypké 

ingredience. Tekutou čokoládu vmíchejte do cukru s máslem. Do 
vzniklé hmoty postupně přidejte sypkou směs a rozmíchejte. Těsto 

vlijte do formy a dejte péct na 1 hodinu a 30 minut. Během doby, co 

se peče dort, si přichystejte polevu. 
Poleva: 200g čokolády rozehřejte ve vodní lázni a přidejte  

a rozmíchejte šlehačku. Na chvíli dejte vychladnout. Polevu nalijte 
na upečený a vychladlý dort. Dejte na 2 hodiny do ledničky, než 

poleva ztuhne. Můžete servírovat třeba se zmrzlinou. 

                                                                           Sofie Peřinová, 6.A 

 

 

HÁDANKY 
 

(A) Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí.       
  

(B) Auto jede do zatáčky, které kolo se netočí?           
 

(C) Co jsou to středoškoláci?                  
 

(D) Kupuje se na jídlo, ale nejí se.                                        

 

MATEMATICKÉ 

HLAVOLAMY 
 

(1) Byli tři bratři. Každý měl dva sourozence. Kolik dětí bylo 

v rodině celkem?    

(2) U babičky na dvorku byly husy a kočky. Napočítáme 8 hlav 

a 20 nohou. Kolik tam bylo koček?     

 

Soutěž KDO JE TO? 
 

Tato osobnost se narodila 15. listopadu v Jihlavě.  

Je to olympijský vítěz z roku 2016. 
 

Najděte osobnost podle indicií, na papírek napište její jméno, svoje jméno, 

třídu a hoďte ho nejpozději do 15. prosince do krabice u hlavního vchodu. 

Ze správných odpovědí vylosuje pan ředitel jednoho výherce. Sladká 

odměna vítěze nemine! 

Viktorie Kosmáková, 6. B 

 
 

 

OMALOVÁNKA 
 

Vymaluj si Mimoně podle své představivosti! 

Sabina Kubová , 6.A 

 
Správné odpovědi. 

Hádanky: (A) Oči.   (B) Náhradní.    
(C) Ti, co chodí do školy jen ve středu.   (D) Talíř. 

Matematické hlavolamy: (1) Tři. (2) Dvě. 

 


