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Ve čtvrtek 24. dubna se dvě družstva naší školy vypravila do Křivoklátu na okresní 

kolo soutěže ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST. S paní učitelkou Knappovou jsme se setkali 

na železničním nádraží v 6:25. Cestu vlakem jsme pak většinou trávili přípravou na soutěž. 
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Po příjezdu do Křivoklátu jsme se odebrali na startovní místo. Nacházelo se v lese u 

informačního centra poblíž dětských hřišť. Jako první odstartovalo mladší družstvo z naší 

školy. My starší jsme se mezitím odebrali na ukázku zvířecích zvuků a následně na hřiště. 

Začínali jsme až v 10:30. Na trase stálo deset stanovišť (např. Přírodní katastrofy, Mokřadní 

rostliny, Práce pro přírodu apod.), kde jsme uplatňovali své znalosti. Čas na odpočinek přišel 

až po skončení soutěže. Vyplnili jsme ho výrobou pavouků z vlny, opékáním buřtů a čekáním 

na výsledky. A ty dopadly skvěle: starší – 1. místo, mladší – 4. místo. Cestu domů jsme si 

proto užívali a těšili se představou, jak si zasoutěžíme v krajském kole.   

Napsal Václav Hron, IX. třída   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok se sešel s rokem a my se opět vydali na Indiánskou stezku. V úterý 29. 4. 2014 

přivezla pani učitelka Knappová na soutěž tuto skupinu žáků naší školy: mě (Šárku 

Hudčekovou), Pavlínu (Páju) Petrániovou, Barču (Bárí) Havlíčkovou, Káťu (Kátiz) Vanickou, 

Dominika Břicháče, Vaška Hrona, Karla Červenku, Radima Měchuru, Petru Sunkovskou, 

Denisu Spurnou, Evu Konířovou, Kláru Švidroňovou, Marka Doležala, Dominika Koláře, 

Terezu Alexijovou, Dominiku Laubrovou, Petra Koníře, Pepu Kougla, Milana Sunkovského a 

Pavla Sunkovského.   

Naše celkem početná výprava vyrazila ráno vlakem rovnou do Rakovníka. Cestou 

jsem ještě spolu s Bárí a Kátiz vysvětlovala uzly Páje. Sraz v Rakovníku byl jako každoročně 

pod prodejnou Penny. Následovalo nezbytné přivítání a pak se všichni vydali nahoru nad psí 

útulek. Celou dobu se šlo do kopce, až po zhruba půlhodině jsme dorazili ke kynologickému 

středisku. Tady stál stan, kde se soutěžící přihlašovali. Pro hlídky byly připraveny tři stany. Já 

a Pája jsme si vybraly ten z nich, který jsme spolu ani nezkoušely. Pak jsme pokračovaly v 

trénování uzlů či vysvětlování mladším spolužákům, co a jak dělat.  

Nejstarší kategorie (dorost) startovala poslední. Nejprve běželi kluci, pak Barča s 

Káťou a úplně poslední já s Pájou. Stan se nám opravdu povedl, počasí bylo tak akorát a trasa 

nám vyhovovala. Po celou dobu jsme byly spokojené s otázkami i dovednostními úkoly na 

stanovištích. S dobrým pocitem i celkovým časem jsme doběhly do cíle. Za námi zůstala 

dokonce hlídka, která původně startovala před námi. Soutěž pro nás skončila s výsledky, které 

dokládají tabulky na následující straně.  

Napsala Šárka Hudčeková, IX. třída 
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MLADŠÍ DÍVKY 

    

MLADŠÍ CHLAPCI 

  

HLÍDKY ČAS MÍSTO  HLÍDKY ČAS MÍSTO 

Tereza Alexijová 

Dominika Laubrová 
1:38:40 4. 

 Petr Koníř 

Josef Kougl 
1:27:40 3. 

 
  

 Pavel Sunkovský 

Milan Sunkovský 
1:40:33 5. 

       

STARŠÍ DÍVKY    STARŠÍ CHLAPCI   

HLÍDKY ČAS MÍSTO  HLÍDKY ČAS MÍSTO 

Denisa Spurná 

Petra Sunkovská 
2:37:00 5. 

 Marek Doležal 

Dominik Kolář 
2:45:50 5. 

Eva Konířová 

Klára Švidroňová 
3:16:10 10. 

  
  

       

NEJSTARŠÍ DÍVKY   NEJSTARŠÍ CHLAPCI  

HLÍDKY ČAS MÍSTO  HLÍDKY ČAS MÍSTO 

Barbora Havlíčková 

Kateřina Vanická 
2:06:40 2. 

 Dominik Břicháč 

Václav Hron 
2:03:57 2. 

Šárka Hudčeková 

Pavla Petrániová 
2:06:42 3. 

 Karel Červenka 

Radim Měchura 
2:19:10 6. 

 

Indiánská stezka je závod dvoučlenných hlídek, které běží po vyznačené lesní trati a 

cestou plní řadu zajímavých úkolů z oblasti přírody, ochrany kulturních památek a 

turistických a tábornických dovedností. Výsledek závodníků je dán součtem času a trestných 

minut za chyby na stanovištích. Nejvíce stanovišť navštívili žáci starších kategorií:  

Turistické, topografické a ochranářské (fenologické) značky Abeceda táborníka 

Léčivé rostliny Hmyz Plížení 

Chráněné rostliny Stopy Přechod lanové lávky 

Savci Ochrana přírody Hod oštěpem  

Ryby Nerosty a horniny Kláda 

Plazi a obojživelníci Astronomie Střelba z luku 

Přírodní a kulturní památky Topografie Odhad vzdálenosti 

Dřeviny Uzlování Střelba z praku 

Houby Stavba stanu  

Ptáci Ohniště  
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Ve středu 30. 4. 2014 se uskutečnil společný výlet páté třídy a některých žáků ze třetí, 

čtvrté a šesté třídy do Vlašimi.  

Hned po příjezdu do Podblanického ekocentra ve Vlašimi jsme se rozdělili na dvě 

skupiny. Naše skupina se odebrala do pekařství, kde si upekla vlastní bochánek chleba, když 

se předtím něco dozvěděla o obilí.  

Potom jsme se přesunuli do paraZOO, 

abychom zhlédli expozici vlašimské záchranné 

stanice pro živočichy. Dozvěděli jsme se zde o 

příčinách zraňování zvířat v důsledku lidské 

činnosti a také si řekli, jak je můžeme chránit. 

Jako příklad nám posloužil čáp popálený od 

elektrického proudu. Lákadlem byli i rys a 

vydry, i když rys se nám moc neukázal.  

Nakonec jsme navštívili jednu pani, u 

které jsme si vyzkoušeli výrobu náramků. 

Bavili jsme se u toho stejně jako u pečení 

chleba předtím. A pak se jelo domů. Jsem přesvědčena, že se výlet všem líbil stejně jako mně.  

Napsala Adéla Parpelová, V. třída 

 
KRÁTKÝ PŘÍSPĚVEK ADÉLY PARPELOVÉ UPŘESNLA A DOPLNILA PANÍ UČITELKA 

KNAPPOVÁ: 
 

Ve středu 30. 4. 2014 se uskutečnila společná exkurze páté a čtvrté třídy do Vlašimi. 

Aby se naplnil autobus, zúčastnilo se jí také 8 šesťáků a 4 třeťáci - celkem 40 dětí. Jednalo se 

o další akci z projektu ČaS, tudíž vše bylo pro děti zdarma – doprava, oba programy (Jak 

krtek ke kalhotkám přišel a Od zrnka k bochníku) i návštěva paraZOO. Většina dětí také 

přivezla s sebou tvrdé pečivo, které jsme vysypali do připravené bedny. Určitě si zvířátka 

pochutnala.    

Oba programy probíhaly v ekocentru a od půl desáté do 15 hodin se u nás vystřídalo 

celkem pět lektorů. V programu o krtečkovi se děti seznámily se lnem, bavlnou a konopím. 

Prakticky si vyzkoušely rozdrtit konopný stonek, vyčesat nitku a upletly si z ní copánek. V 

druhé části programu si na jednoduchém 

stavu utkaly z vlny kousek "látky". V 

programu o chlebu se dozvěděly něco z 

historie - třeba, že zbytky chleba byly 

nalezeny již v pyramidách, zazpívaly si 

písničky a zahrály hry k tomuto tématu - 

stavěly panáky ze snopů, mlátily cepem 

obilí apod. V neposlední řadě prošly 

celým pracovním postupem: od zasetí 

obilí až po konečný produkt - chléb, který 

si také nakonec upekly a snědly. Mně 

rozhodně chutnal. 

V autobuse jsme pak děti poučily 

o produktech Fair Trade a za to, že na 

programech pěkně spolupracovaly, jsme 

je odměnili malou Fair Trade čokoládkou.   
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Schůzky dějepisného kroužku začínají 

každou středu ráno v 6:45. Kroužek, který 

navštěvuje šest žáků (já, Milan Ondič, Honza 

Sejpka, Vašek Hron, Karel Červenka, Michal 

Bešík), vede paní učitelka Hrůzová. Máme 

zavedené desky, kam si ukládáme tematické 

pracovní listy. Také hrajeme různé hry, řešíme 

dějepisné kvízy, píšeme brkem, pracujeme 

s dokumenty (např. Zlatou bulou sicilskou) 

atd. 

Samostatnou kapitolou jsou exkurze. 

První z nich se uskutečnila v pátek 2. května 

2014. Sraz jsme měli u mého spolužáka 

Milana Ondiče. Kromě mě byl účastníkem 

exkurze právě Milan, dále pak Honza a můj 

bratr Petr Jaroš. Milanův otec nás odvezl do 

Kralovic na náměstí, kde už na nás čekala paní 

učitelka.  

Výlet jsme začali prohlídkou kostela sv. Petra a Pavla v Kralovicích. Ujal se nás pan 

farář, který nám povyprávěl o jeho historii. Původně gotický kostel byl přestavěn do 

renesanční podoby, kterou známe dnes. Unikátem je hrobka rodiny Gryspeků, která se 

nachází v kryptě kostela. V současné době ji bohužel není možné navštívit, protože prochází 

náročnou rekonstrukcí.  

Dalším cílem byla Mariánská Týnice. Zamířili jsme k ní po naučné stezce s názvem 

Cesta jednoho boha. Po zhruba dvou kilometrech jsme zahlédli kopuli kostela, posléze i jeho 

typické barvy. Na místě nám paní průvodkyně zapůjčila audio průvodce a ukázala nám, jak s 

nimi manipulovat. Věci jsme si odložili ve skříňce a odebrali se na prohlídku objektu. První 

expozice vypovídala o historii Mariánské Týnice, kterou navrhl sám J. B. Santini (mezi jeho 

díla patří i Hubenov, Kalec a kaple v Mladoticích). Poté jsme přešli do kaple, kde jsme si 

kromě jiného připomněli tragický úděl lidických dětí 

(sousoší 82 dětí, zavražděných v Chelmnu v roce 1942, 

od kralovické rodačky - sochařky Marie Uchytilové). 

Poté jsme se prošli po klášterní zahradě. V patře budovy 

jsme pak zhlédli expozice zaměřené na řemesla a život 

tohoto regionu. Bylo to velmi zajímavé a poučné.  

Po prohlídce objektu a krátkém občerstvení jsme 

se vraceli zpět do Kralovic. Bohužel hodně pršelo, a tak 

se skoro všichni schovali pod deštníky. V Kralovicích 

jsme došli ke garážím, kde má paní učitelka zaparkované 

auto. Autem nás pak odvezla do Potvorova na prohlídku 

vzácného románského kostela sv. Mikuláše a poté do 

Kožlan, kde se narodil druhý československý prezident 

Dr. Edvard Beneš. V kožlanském muzeu má svou 

pamětní síň; je zde také expozice věnovaná hrnčířské 

tradici zdejšího města a výstava "Z kožlanských 

fotoateliérů". Po prohlídce muzea jsme zajeli na místní 

hřbitov, kde jsou pochováni rodiče Edvarda Beneše.  
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Na zpáteční cestě jsme si prohlédli 

rodný dům druhého čs. prezidenta a 

jeho sochu, která se nachází v místním 

parku. Památku významného rodáka 

připomíná i místní základní škola, 

která nese v názvu jeho jméno. 

Nakonec nás paní učitelka od-

vezla před školu v Jesenici, kde jsme 

vystoupili. Velice děkuji paní učitelce 

za tuto pozoruhodnou exkurzi a také 

panu Ondičovi, že nás ochotně svezl 

do Kralovic.  

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída 

 

 
 

 

Průvod („odlet“) čarodějnic z Jesenice na Drahouš je vždy netrpělivě očekávanou 

událostí. Letos připadl na sobotu 3. května, kdy počasí čarodějnickým rejům příliš nepřálo. 

Skalní příznivce to ale neodradilo, a tak se nakonec všichni sešli v hostinci na Drahouši, kde 

pan Richard Svítil zařídil skvělou diskotéku. Nechybělo vyhlášení nejhezčí malé čarodějnice, 

nejhnusnější staré čarodějnice, upálení velké čarodějnice, opékání špekáčků a soutěže jak před 

hospodou, tak uvnitř.   

      Na uspořádání celé akce, které se zúčastnilo sto lidí a patnáct čarodějnic, se podílela 

kulturní komise města Jesenice. Už se těšíme na čarodějnický rej 2015. 

Napsala Barbora Bárí Havlíčková, IX. třída 

 

 

 

             Projekt s krátkým názvem „Včely“ 

se uskutečnil v úterý 6. května 2014 odpoledne. 

Zúčastnili se ho žáci třetí, čtvrté a páté třída 

v doprovodu učitelů.   

První část projektu probíhala v učebně 

přírodopisu, kde nám paní učitelka Knappová 

promítla film o včelách. Potom nám rozdala 

pracovní listy s otázkami, na které bylo třeba 

odpovědět. Někdy jsme měli za úkol i něco nakreslit, například jak vypadá dýmák.   

Druhá část projektu probíhala na školní zahradě. Tady jsme si mohli vyrobit svojí 

vlastní svíčku z pravého včelího vosku a ze čtvrtky si udělat včelku.  

Nakonec jsme se přesunuli do Vlastivědného muzea 

Jesenice, kde nám paní Zátková vyprávěla o včelách. 

Dozvěděli jsme se, že v úlu je jen jedna matka (královna), 

že trubci oplodňují matku, ale později se stanou nepotřeb-

nými, a spoustu dalších zajímavostí o včelách. Do školy 

jsme se tak vrátili s novými (a také užitečnými) poznatky. 

Napsala Adéla Parpelová, V. třída  
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Okresní kolo soutěže proběhlo v klubu DDM Rakovník ve středu 7. 5. 2014. 

KATEGORIE A: 

JMÉNO TEST POZNÁVAČKA BODY MÍSTO 

Veronika Honzíková 33 6 39 8. – 9. 

Kateřina Jančová 27 9 36 10. – 12. 

Tereza Alexijová 28 5 33 16. – 19. 

Eva Jiroušková 24 3 27 27. 

Lucie Marešová 21 2 23 28. – 29. 

Dominika Laubrová 18 4 22 30. 

V kategorii A soutěžilo 32 žáků.  

 

KATEGORIE B: 

JMÉNO TEST POZNÁVAČKA BODY MÍSTO 

Václav Hron 46 23 69 1. 

Šárka Hudčeková 39 16 55 5. 

Adéla Hronová 45 7 52 6. 

Petra Sunkovská 30 14 44 13. 

Jolana Ťažiarová 32 11 43 14. 

Kateřina Vanická 34 5 39 16. – 18. 

V kategorii B soutěžilo 31 žáků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 

           Ve středu 7. května 2014 se vybraní 

žáci naší školy vypravili do Rakovníka na 

soutěž Mladý zahrádkář.  

Po příjezdu do okresního města 

jsme se šli seznámit s programem. Mladší 

žáci se pak odebrali na test do DDM a starší 

na poznávačky v místní botanické zahradě. 

Škoda jen, že nám při poznávačkách začalo 

lít jako z konve. I přes nepřízeň počasí jsme 

se nevzdali a probojovali se až k testu.  

Čas po skončení soutěže bylo třeba 

vhodně využít, například zajít si na gyros. 

Potom jsme se vrátili do botanické zahrady, 

abychom se seznámili s výsledky. A tyto 

výsledky naštěstí nezklamaly ani nás, ani 

paní učitelku Knappovou, která nás na 

soutěž doprovodila. Zejména starší katego-

rie si vedla velice zdatně, což dokazuje i 

moje prvenství a postup do národního kola, 

které se bude konat opět v Rakovníku. 

                           Napsal Václav Hron, IX. třída        
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Obec Pluckley v hrabství Kent je označována za nejstrašidelnější vesnici v Anglii. 

Neblahou pověst získala díky velkému počtu „potvrzených“ duchů, kterých tu prý straší hned 

čtrnáct! Svůj podíl na tom má i Deringský les (Dering Woods), nazývané též Vřeštící les 

(Screaming Woods), ležící jihozápadně od vesnice.  

Mnoho lidí se údajně v lese 

ztratilo, někteří zde i zemřeli. Někdy se 

pak odtud v nočních hodinách ozývají 

srdcervoucí výkřiky, proto „Vřeštící 

les“. Děsivé nářky patří možná duchu 

loupežníka Roberta Duboise, přibitému 

kopím ke kmeni stromu, nebo muži ve 

vojenském kostýmu, který se v těchto 

místech oběsil. I když byl několikrát 

spatřen, většina svědků ani netušila, že 

je to duch. 

Vraťme se však zpět do vesnice 

Pluckley, kde je koncentrace duchů 

největší. Návštěvníci zde vyslechnou historky o 

duchu staré cikánské ženy Abigail Nicolas, která 

tu kdysi uhořela ve svém domku, bílé a rudé 

paní z Deringu, o jejichž příbuzenském vztahu 

se spekuluje, nebo o duchu mnicha z místního 

opatství, který se rovněž občas zjevuje.  

Za zmínku stojí i neočekávaná záplava 

záhadných much, jejichž hejna sužovala vesnici 

v říjnu roku 2010. Mouchy hromadně vlétaly do 

domů i aut, která vesnicí projížděla. Místní zdroj 

uváděl, že jich za hodinu usedalo na mucho-

lapky v průměru přes čtyřicet. Zdroj zamoření 

zůstal přitom neznámý. Takže nejen Vřeštící les, ale i vřeštící lidé…  
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   Evropa 16. – 18. století je mimo jiné spojena s  pronásledováním a upalováním 

údajných čarodějnic, ve skutečnosti nebohých žen, které se nějak lišily od většiny obyvatel. 

Byly to často staré kořenářky, porodní báby nebo třeba žebračky. „Svatá“ inkvizice tyto ženy 

při výsleších nemilostně mučila, čímž je donutila přiznat se k absolutním nesmyslům. Později 

nebyli z čarodějnictví obviňováni jen chudí lidé, ale i bohatí měšťané a šlechtici, jejichž 

majetek se církvi tuze zalíbil. Ale hony na „čarodějnice“ neprobíhaly jen v Evropě. 

Z Ameriky je znám případ, který otřásl dějinami Nové Anglie.  
 

   Tragédie se začala psát na počátku roku 1692 v městečku Salem (dnešní americký 

stát Massachusetts), když devítiletá Betty, dcera místního reverenda Samuela Parrise, a 

Abigail Williamsová, její sestřenice, začaly mít psychické poruchy a křeče. Doktor si s nimi 

nevěděl rady, a tak je označil za posedlé ďáblem nebo očarované nějakou místní čarodějnicí 

(podle jedné teorie však byly dívky přiotrávené moukou, která byla napadena námelem - 

paličkovicí nachovou, podle jiného názoru šlo „jen“ o krutou kratochvíli rozmazlených 

děvčat). Dívky pak označily za čarodějnici jejich částečně černošskou a částečně indiánskou 

služku Titubu, která jim často vyprávěla příběhy o magických rituálech. Při mučení se Tituba 

přiznává a kolotoč falešných obvinění se začíná roztáčet. 
 

   Další „posedlá“ děvčata 

obviňují další „čarodějnice“, které 

jsou společně s Titubou vězněny a 

souzeny. Obviňování nevinných 

se začíná stávat zvrácenou dět-

skou zábavou. Nejvíc čarodějnic 

označují Abigail Williamsová a 

dvanáctiletá Ann Putmanová. 

Narůstá tak počet odsouzených a 

následně oběšených nešťastníků. 

Salem ovládá panika a situace se 

začíná vymykat kontrole. Nako-

nec hysterická děvčata obviní i 

manželku samotného guvernéra 

Massachusetts Williama Phippse, známou svou zbožností. To již dochází trpělivost i 

guvernérovi a ten vydává okamžitý příkaz k zastavení procesů. Nešťastníci čekající na 

popravu jsou propuštěni a „posedlé“ dívky dostávají nálepku lhářek. 
 

   Čtyři roky po salemských procesech soudci přiznali, že se dopustili omylu, a žádali o 

odpuštění. Po čtrnácti letech se jako jediná omluvila Ann Putmanová, která prohlásila, že 

jednala v neznalosti a že ji oklamal Satan. 

Napsal Milan Ondič   

Rubriku připravují pro čtenáře  

Jeseníčku Milan Ondič a Roman Jaroš 

z osmé třídy. 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK  
Z ČÍSLA 16/2013-2014: 

 

1.- BLUDIŠTĚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- KVÍZ KE DNI MATEK 

1b/ Karel Čapek 

2c/ Z Albánie 

3a/ Praze 

4a/ Josef Kajetán Tyl 

5c/ Třetí neděli v červnu 

 

3.- DOPLŇOVAČKA 

Starci na chmelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
 

 

a) 

 

 

c) 
 

d) 
 

e) 

Pokud správně vypočítáš příklady a místo čísel dosadíš písmena 

do zvýrazněných políček, dozvíš se tajenku. Například pokud 

bude výsledek 4, dosadíš písmeno P. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ě S Ý P D H K Á T V O 
 

12-8=  6+5=  15-9=  14-6=  12-7=  

 

4+3=  4+7=  17-7=  12-9=    
 

10-8=  5+5=  10-9=  5+4=    

 

a) Jednoho slunečného letního dne si vyšli ven tři muži. První 

měl papírový deštník, druhý hedvábný a třetí plastový. Který 

z mužů zmokl nejvíce? 

b) Letadlo se zřítilo na hranici mezi Českem a Slovenskem.  

Kde pochovají ty, co přežili? 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO 
 

TŘÍDA 
 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wndBJ-krvQ7WdM&tbnid=L5PKDhFS8BsF1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://praktickazena.vlasta.cz/krasa/hledani-osudu-v-kartach/&ei=Vi5yU7KLI8yM4gT9qYCADA&bvm=bv.66330100,d.bGE&psig=AFQjCNFpyuOJVMT860g5XFC-gC4l4mIXJA&ust=1400078246352266
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NÁPOVĚDA:  KISS (anglicky polibek), RARA (latinsky vzácná), SO (německy tak), 

SEINA (pařížská řeka), GARIK (cizí mužské jméno), PHL (mezinárodní kód Filipín), STOP 

(anglicky zastav), Mg (chemická značka hořčíku), EAR (anglicky ucho),  ARKI (řecký ostrov), 

OAK (anglicky dub). 

JESENÍČEK – ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY JESENICE 

     Vyluštěním následující švédské   

     křížovky se dozvíš odpověď na   

hádanku: Běží čtyři bratři bez nohou, jeden druhého dohnat nemohou. 


