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Žáci naší školy se každoročně zapojují do nejrůznějších soutěží, např. přírodovědných, 

sportovních, výtvarných, literárních, dějepisných a v cizích jazycích. Výborných výsledků 

dosahují zejména u prvních dvou.  

      V poslední době se však začínají prosazovat také v kláních 

dějepisných, například Vašek Hron z 9. třídy obsadil v letošním 

okresním kole dějepisné olympiády výborné 3. místo (byl také 

úspěšným řešitelem). Nejnovějším úspěchem je postup Radima 

Měchury z 9. třídy mezi 21 nejlepších v mezinárodní soutěži 

„Lidice pro 21. století“ (celkem 2098 soutěžících). Druhé kolo 

bude probíhat od 20. do 24. dubna a Radim rozhodně není bez 

šancí na přední umístění. Blahopřejeme k postupu a držíme palce 

v kole druhém. 

Mgr. Petra Hrůzová 

 

 

 

 

Že jesenická základní škola pravidelně 

obsazuje přední místa v okresních sportovních 

soutěžích, je všeobecně známo. Sport, v sou-

časnosti zejména volejbal, nás (jesenické 

volejbalistky) oslovil natolik, že jsme se doká-

zaly odtrhnout od počítačů a nyní pravidelně a 

rády chodíme na tréninky. A právě jesenické 

volejbalové mládí nedávno dosáhlo velkého 

úspěchu. 

Předloňští žáci (absolventi ZŠ) zvítězili 

v krajském přeboru středních škol v Kolíně, 

kde na hlavu porazili všechna ostatní mužstva 

včetně Kladna, Nymburka či Kolína. Sluší se připomenout jména hráčů, kteří se na tomto 

úspěchu podíleli: Václav Dlask, Honza Procházka, Michal Tatzauer, Míra Vinduška a Zdeněk 

Vondrák. 

Těší nás, že k tomu svým dílem přispěl i náš kolektiv dívek z 8. a 9. třídy, který s nimi 

již dva roky trénuje. A jistě má radost i náš trpělivý trenér pan Zdeněk Hornof, kterému plně 

důvěřujeme a který nám předpověděl skvělou sportovní budoucnost. Tak uvidíme, zda bude 

mít s těmi olympijskými vavříny pravdu.  

Napsal kolektiv jesenických 

volejbalistek: Káťa Vanická,  

Bárí Havlíčková, Štěpka Kouglová, 

Pája Petrániová, Bára Svatoňová, 

Máňa Vernerová, Lucka Wünschová 

a Monika Bezstarostová  

 
 

 

 

 

 

 

Povídají si dva volejbaloví fanoušci. 

„Tak si představ,” praví první z nich, 

„že jsem byl zrovna na zápase, když 

u nás na chalupě začalo hořet!”  

„No to je strašné! A jak to dopadlo?” 

„Chválabohu, dobře. Vyhráli jsme!” 
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Konalo se 9. dubna 2014 v DDM Rakovník. 
 

KATEGORIE: Z6 

JMÉNO 

POČET ZÍSKANÝCH BODŮ 

ZA JEDNOTLIVÉ ÚLOHY BODY 

CELKEM 
MÍSTO 

1 2 3 

 Petr Koníř 6 6 0 12 2. – 3. 

Matematické olympiády se zúčastnilo 27 žáků. 

 

KATEGORIE: Z7 
JMÉNO 

POČET ZÍSKANÝCH BODŮ 

ZA JEDNOTLIVÉ ÚLOHY BODY 

CELKEM 
1 2 3 

 David Kadeřábek 0 3 3 6 

 Michal Jelínek 0 5 0 5 

Matematické olympiády se zúčastnilo 16 žáků. 

 

KATEGORIE: Z8 
JMÉNO 

POČET ZÍSKANÝCH BODŮ 

ZA JEDNOTLIVÉ ÚLOHY BODY 

CELKEM 
1 2 3 

 Monika Bezstarostová 0 0 1 1 

 Štěpánka Kouglová 0 0 0 0 

 Marie Vernerová 0 0 0 0 

Matematické olympiády se zúčastnilo 12 žáků. 
 

Každá správně vyřešená úloha byla hodnocena 6 body. 

Úspěšným řešitelem okresního kola se stal žák, který získal alespoň 9 bodů.  

 

 

DIPLOMEM ZA 2. MÍSTO SI JEŠTĚ JEDNOU  

PŘIPOMEŇME ÚSPĚCH EVY KONÍŘOVÉ  
V OKRESNÍM KOLE BIOLOGICKÉ  

OLYMPIÁDY. 

JEJÍ SPOLUŽAČKY SIMONA ŠINDLEROVÁ  
A BARBORA SVATOŇOVÁ SKONČILY 

NA 3. A 4. MÍSTĚ. 
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V pátek 11. dubna se čtvrtá a pátá třída ZŠ Jesenice zúčastnily exkurze do výrobny 

substrátů v Šanově a do obalovny asfaltu Brant. 

Nejprve jsme se zastavili v Šanově u pana Titlbacha, který nám vyprávěl o rostlinách, 

různých substrátech a hnojivech. Ani jsme netušili, že složení a používání substrátů může být 

taková věda. 

Následovala cesta do obalovny asfaltu Brant firmy Froněk, jejímž hlavním předmětem 

podnikání je stavba komunikací. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Nejprve jsme se něco 

dozvěděli o živičné směsi, která se dává do asfaltu, ale co se všem nejvíce líbilo, bylo běhání 

po kamínkách! Pak se skupiny vyměnily a naše pátá třída se odebrala do kamenolomu. Také 

tady nám pověděli hodně zajímavého o kamenech a asfaltu.  

Exkurze byla poučná, takže když jsme se vraceli autobusem domů, měli jsme o čem 

přemýšlet. Děkujeme panu učiteli Konířovi a paním učitelkám Doležalové a Lacinové, že pro 

nás tuto exkurzi připravili. 

Napsala Adéla Parpelová, V. třída 
 

 

 

 

 

Pátá a třetí třída ZŠ a MŠ Jesenice si v úterý 15. dubna udělaly autobusový výlet do 

Rakovníka. Doprovod jim tvořily paní učitelky Knappová, Řehořová a Doležalová.  

Školní statek Bulovna leží na jihovýchodním konci Rakovníka a právě zde probíhá 

odborná praxe studentů střední zemědělské školy. Protože naše výprava byla početná, 

rozdělili jsme se na čtyři skupiny a postupně si prošli čtyři stanoviště.  První skupina, ve které 

jsem byla já, se šla nejdříve podívat na zvířátka (prasata, krávy, koně, kozy a ovce). Byla zde 

samozřejmě i mláďata, například včera narozená prasátka. Ostatní zatím jezdili na koních, 

projížděli se v traktoru a zkoušeli si také dojení (na takovém přístroji). Vidět a vyzkoušet si 

věci v praxi je úplně něco jiného, než si o tom povídat ve škole. Také si každý z nás přivezl 

domů čerstvě nadojené mléko. 
 

Náš poznávací výlet pokračoval prohlídkou Botanické zahrady SZeŠ Rakovník. Vloni 

oslavila své 50. narozeniny. Zde se nás ujal pan Václav Laňka. Vyprávěl nám o zahradě a 

květinách, kterých tu prý zasázel přes tři sta, což je obdivuhodné. Také jsme si prohlédli různé 

ptáky (mě zaujaly hlavně andulky). To byla poslední část programu a my se mohli vrátit do 

Jesenice. Ve škole jsme se pak ještě dvě hodiny učili. Myslím si, že se výlet líbil všem 

účastníkům. 

Napsala Adéla Parpelová, V. třída 
 

DODATEK: 

            Ráda bych poděkovala vedení střední zemědělské školy za perfektně zorganizovanou 

exkurzi na školní statek. Děti se nejen dozvěděly spoustu nových informací z oblasti 

chovatelství a zemědělství, ale hlavně si mohly řadu věcí samy vyzkoušet. Na čtyřech 

stanovištích se nám věnovali zemědělští odborníci, studenti a také i pan ředitel. Nejvíce se asi 

dětem líbila zvířátka, teď na jaře viděly spoustu mláďat a také si jistě všimly, že je o ně dobře 

postaráno. Viděly krmivo (siláž, šrot, mrkev apod.), zjistily, kde se uchovává nadojené mléko, 

mohly si zvířátka pohladit a pochovat, svezly se na koních, řídily traktor. Jen počasí mohlo 

být lepší! 

           Poděkování patří také panu Václavu Laňkovi, který nás provedl botanickou zahradou a 

zasvětil nás do jejích tajů.  

Mgr. Vlastimila Knappová 
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Vše začalo tím, že naše skupina ve složení Vašek Hron, Petra Sunkovská a Šárka 

Hudčeková sepsala krátkou knihu o podbořánském lese. Vytvoření knihy bylo vstupním 

úkolem, který nám zajišťoval účast v soutěži „Mladí lidé v evropských lesích“ (Young People 

In European Forests). Asi týden po odeslání práce přišel e-mail zhruba v tomto znění: „Kniha 

se vám povedla, proto vás zveme k účasti v regionálním kole soutěže, které proběhne na 

České zemědělské univerzitě v Praze. 
  

Do Prahy nás v úterý 15. 4. doprovodila 

paní učitelka Lacinová. Cestou jsme se ještě 

připravovali, a pokud jsme něčemu nerozuměli, 

paní učitelka nám vše ochotně vysvětlila. 

V budově Fakulty lesnické a dřevařské ČZU se 

nás pak ujala jedna vlídná paní, organizátorka 

soutěže. Překvapilo nás, že se v regionálním 

kole utkala jen dvě družstva.  
 

Po slavnostním zahájení soutěže jsme 

začali vyplňovat test, jehož součástí byly kromě 

otázek i křížovky a hlavolamy, dokonce i 

anglické termíny týkající se lesa. Po testu a 

krátké přestávce následovala poznávačka dřevin, 

lesních zvířat a staveb v lese. Okruh otázek byl 

velmi široký, a tak jsme se trochu obávali 

konečného vyhlášení výsledků. Naštěstí vše 

dopadlo na výbornou a my si v Praze zajistili 

nejen prvenství, ale i postup do národního kola 

této soutěže. 
Napsal Václav Hron, IX. třída 
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Botanická zahrada Rakovník, úterý 22. 4. 2014. 

Téma soutěže: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOPOTRAVINY A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 

STYL. 

KATEGORIE: 4. – 5. TŘÍDA 

SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY UMÍSTĚNÍ 

Daniel Mottl, Martin Vyleta 14 4. – 8. 

Lucie Marešová, Julie Rácová 13 9. – 12. 

Veronika Doležalová, Veronika Končeková 11 14. – 18. 

V této kategorii soutěžilo 23 dvojic. 

V dílčí soutěži EKORISKUJ obsadili naši páťáci 4. místo. 

 

KATEGORIE: 6. – 7. TŘÍDA 

SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY UMÍSTĚNÍ 

Michal Jelínek, Eva Konířová 15 4. – 5. 

Barbora Svatoňová, Simona Šindlerová 14 6. – 12. 

Petr Jaroš, Pavel Sunkovský 13 13. – 18. 

V této kategorii soutěžilo 30 dvojic. 

 

KATEGORIE: 8. – 9. TŘÍDA 

SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY UMÍSTĚNÍ 

Václav Hron, Radim Měchura 27,5 + 1. 

Šárka Hudčeková, Barbora Komárková 27,5 2. 

Adéla Hronová, Jolana Ťažiarová 19 10. 

V této kategorii soutěžilo 26 dvojic. 

 

V úterý 22. 4. 2014 se skupina mladých ekologů pod vedením paní učitelky Knappové 

vypravila do Rakovníka, konkrétně do zdejší botanické zahrady. Z naší deváté třídy se 

zúčastnili: Vašek Hron, Radim Měchura, Barča Komárková a já (Šárka Hudčeková). Dále 

s námi cestovaly Adéla Hronová a Jolana Tažiarová z osmičky a pak dalších šest dvojic žáků 

z nižších tříd. 

Tato soutěž je jiná v tom, že probíhá právě ve dvojicích. My, deváťáci, jsme ji zahájili 

přednáškou „Národní park Křivoklátsko“ v DDM. Po necelé hodině a půl 

jsme se odebrali zpět do zahrady. Já a Barča jsme vyrazily na obvyklý okruh 

s dvaceti úkoly - deseti poznávačkami a deseti otázkami. Otázky jsme trošku 

tipovaly, ale poznávačka nám problémy nedělala. Pak jsme jen čekaly, jak 

si povedou ostatní. 

Překvapením pro nás bylo, že se v naší kategorii bude muset provést 

tzv. rozstřel, v němž jsem já a Barča stály proti Radimovi a Vaškovi. A hrálo 

se o první místo! Všichni jsme měli 27.5 bodu. Poté nám ukázali rostlinu, 

kterou jsme (dívky) bohužel nepoznaly. I tak jsme za druhé místo velice 

rády. Všichni jsme dostali hezké ceny a domů se vraceli spokojení.  

Napsala Šárka Hudčeková, IX. třída 
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Ahoj, čtenáři  

 

 

 

 

 

Ludvík XIV. se narodil 5. září 1638, tedy v době, kdy Evropu sužovala třicetiletá 

válka. Jeho matkou byla Anna Rakouská z rodu Habsburků a otcem Ludvík XIII. z rodu 

Bourbonů. Když v roce 1643 otec zemřel, stal se malý Ludvík v necelých pěti letech králem 

Francie.  

Zprvu místo něho vládla jeho matka spolu s 

mocným královským rádcem - kardinálem Julesem 

Mazarinem (původem Ital Giulio Mazzarini). V roce 

1661 však Mazarin zemřel a Ludvík se rozhodl vzít 

vládu nad zemí do vlastních rukou. I když není jisté, 

zda někdy prohlásil větu „Stát jsem já!“, vystihuje 

tento výrok poměry ve Francii 17. století. Ludvík 

jmenoval své úředníky a ministry z řad střední 

šlechty, a tím vyloučil vysokou šlechtu z podílu na 

moci. Začalo se mu říkat král Slunce, protože si dal 

slunce do znaku, rád se bavil a věnoval kultuře. Ve 

Versailles nechal vybudovat skvostný zámek a 

oddával se životu v přepychu. Vedl však také 

nákladné a nepříliš úspěšné války a rovněž často 

zasahoval proti protestantům, které nutil přestoupit 

na římskokatolickou víru.   

 V roce 1660 se oženil s Marií Terezou 

Habsburskou (Španělskou), sestřenicí z matčiny 

strany. Měli spolu celkem šest dětí, z nichž se 

dospělosti dožil jen dauphin Ludvík – následník 

trůnu. Tyto okolnosti motivovaly krále k vydání 

patentů, kterými legalizoval všechny své levobočky, 

které měl s Louisou de La Valliere, a později i všech sedm dětí, které měl s Madame de 

Montespan. 

          Ludvík XIV. vládl 

72 let, avšak za tu dobu 

ztratil veškerý respekt 

poddaných. Zemřel 1. 9. 

1715 ve Versailles ve 

věku 76 let, osamělý a 

bez přátel.   

 

 

Napsal: Roman Jaroš 

Rubriku připravují pro čtenáře  

Jeseníčku Milan Ondič a Roman Jaroš 

z osmé třídy. 

Madame de 

Montespan 
Louise de 

La Valliere 

Marie Tereza 

Habsburská 
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Na druhou květnovou neděli připadá Den matek. 

Co víš o nejznámějších matkách? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

15/2013-2014: 
 

1.- OSMISMĚRKA 

Samec 
 

2.- OBRÁZKOVÉ ROVNICE 

 a) Vločka 

 b) Kytka 

 

 

☺Spoj souvislou čarou vchod a východ 

u bludiště tvaru velikonočního vajíčka. 

1/ Který český spisovatel je autorem světoznámého 

dramatu Matka? 

a) Jan Neruda         b) Karel Čapek        c) Jan Drda   

2/ Ze které země pocházela držitelka Nobelovy 

ceny Matka Tereza? 

a) Z Itálie          b) Ze Španělska          c) Z Albánie 

3/ Kterému městu Českého 

království se říkalo Matka 

měst? 

a) Praze     

b) Olomouci     

c) Kutné Hoře 

4/ Kdo je autorem dramatu 

Paní Marjánka, matka 

pluku? 

a) Josef Kajetán Tyl    

b) Božena Němcová 

c) Karel Hynek Mácha 

5/ Který den (od r. 1966) 

se slaví Den otců? 

a) První neděli v dubnu 

b) Druhou neděli v květnu 

c) Třetí neděli v červnu 

☺Tajenkou dnešní doplňovačky je název prvního (a dosud 

nepřekonaného) českého muzikálu z roku 1964, který rozvíjí 

příběh první lásky dvou spolužáků během chmelové brigády. 

Tolik krátká, avšak postačující nápověda… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

1/Části kostry. 2/Pátý den. 3/Hlavní město ČR. 4/Uzenina (v 

rohlíku). 5/“Chechtavý“ pták.  

6/Potřeba rybáře. 7Mírný vítr.  

8/Část obličeje. 9/Rachocení. 

10/Náš prezident. 11/Snížení 

ceny zboží. 12/Žabí larva. 

13/Vyřazená planeta.  

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


