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Burza škol, to je přehlídka středních škol, která má 

pomoci žákům devátých ročníků v rozhodování, kde budou 

pokračovat ve svém dalším studiu. V Rakovníku se již 

tradičně koná v Kulturním centru Na Sekyře. A právě sem 

se v úterý 24. listopadu vypravila skoro celá naše devátá 

třída. 

Akce je prospěšná mimo jiné tím, že si tu žáci 

mohou popovídat jak se studenty středních škol, tak i 

s jejich učiteli. Školy se snažily ukázat vše, co mohou 

nabídnout pro naše další vzdělávání. Některé nám darovaly 

letáček, informovaly nás o dnech otevřených dveří a našly se i takové, které pro nás měly 

bonbon či jinou sladkost. Setkání bylo zajímavé zvlášť pro ty, kteří ještě váhají, na kterou 

školu jít. 

Napsala Barbora Svatoňová, IX. třída 
 

 

 

 

Trestní odpovědnost mládeže – tak zněl název páteční přednášky (27. 11.), kterou si 

pro nejstarší ročníky naší školy připravil pan René Černý. Toto téma je 

velmi závažné a jistě se v naší třídě nenašel nikdo, kdo by se při 

vyprávění pana Černého hlouběji nezamyslel.  

Často se setkáváme s pojmem kriminalita mládeže. 

My už jsme ve věku, kdy bychom měli umět 

rozhodnout, co je správné a co ne, 

co se smí a co se nesmí. Když pak 

někdo přesto něco provede, měl by 

přijmout za svůj čin odpovědnost. 

Věk tu samozřejmě hraje důležitou 

roli, stejně tak rozumová a mravní 

vyspělost dotyčného jedince. 

Aby si nikdo z nás nekazil 

život nějakým neuváženým jedná-

ním, měl by si občas vyslechnout takovou přednášku, jako byla ta dnešní. Trvala celou 

vyučovací hodinu a my jsme si z ní hodně odnesli. 

Napsala Barbora Svatoňová, IX. třída 

 

 

 
 

       Bohatý program sliboval Advent v muzeu a následné rozsvícení vánočního stromu na 

jesenickém náměstí v sobotu 28. 11. I když počasí nebylo zrovna přívětivé, šla jsem se na tu 

slávu podívat.  

Na dvoře muzea probíhal kulturní program, jehož se zdárně zhostil pěvecký kroužek 

Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy Jesenice a poté i flétnový kroužek 

z naší základky. Návštěvníci zde mohli obdivovat spoustu věciček s předvánoční i vánoční 

tématikou, např. adventní věnce, betlém, výrobky z papíru a přírodnin, ale také krásné šperky. 

Kdo si přinesl ozdobu, mohl ji pověsit na stromek v muzeu.  
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Velký vánoční strom zatím čekal na své rozsvícení. Letos poprvé na 

náměstí, protože se vždy rozsvěcoval na nádvoří ZŠ. Ale i tentokrát jsme 

byli vyzváni, abychom pronesli onu důležitou větu: „Stromečku, rozsviť 

se!“ Řvali jsme třikrát a stromeček se rozsvítil. Poté opět zazpívala 

speciální škola a po nich základní škola. Velkolepou podívanou zhlédlo 

opravdu hodně lidí. Odcházeli jsme ozářeni bílým světlem vánočního 

stromu a vnímali sváteční náladu, i když do Vánoc ještě pár týdnů zbývá. 

Napsala Adéla Parpelová, VII. třída 
 

 

 

 

 
 

Školní kolo soutěže Vánoční kapr proběhlo v úterý 1. prosince 

2015. Zúčastnilo se ho celkem 19 žáků, kteří byli rozděleni podle věku 

do tří kategorií. Seznam soutěžících i jejich umístění přinášejí následující 

tabulky: 

KATEGORIE  4. – 5. TŘÍDA 

JMÉNO TEST ŽIVOČICHOVÉ RYBY BODY MÍSTO 

Roman Bešík 21 3,5 17 41,5 1. 

Daniel Kinský 23 2 15,5 40,5 2. 

Vojtěch Lacina 20 5,5 4 29,5 3. 

Dominik Prchal 14 4,5 6,5 25 4. 

Matyáš Finta 19 1,5 4 24,5 5. 

Zdeněk Konček 10 1 6,5 17,5 6. 

Markéta Laubrová 6 4 5,5 15,5 7. 
 

KATEGORIE  6. – 7. TŘÍDA 

JMÉNO TEST ŽIVOČICHOVÉ RYBY BODY MÍSTO 

Julie Rácová 28 11 17,5 56,5 1. 

Tomáš Tran 27 7,5 9 43,5 2. 

Daniel Mottl 26 7 4,5 37,5 3. 

Václav Kabela 18,5 5,5 8,5 32,5 4. 

Veronika Končeková 19 3,5 4 26,5 5. 

Veronika Honzíková 17 4,5 3,5 25 6. 

Matěj Růžička 12 2,5 4 18,5 7. 

Dominik Lekeš 9,5 4 3 16,5 8. 

 

KATEGORIE  8. – 9. TŘÍDA 

JMÉNO TEST ŽIVOČICHOVÉ RYBY BODY MÍSTO 

Simona Šindlerová 28 10 6,5 44,5 1. 

Pavel Sunkovský 25 6,5 11,5 43 2. 

Vojtěch Stibor 20 4,5 8,5 33 3. 

Barbora Svatoňová 10,5 7,5 1,5 19,5 4. 
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Jednou z disciplín započítávaných do SOUTĚŽE O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPORTOVCE 

ŠKOLY je skákání žáků přes švihadlo. Skákat se začalo ve středu 2. 12. v tělocvičně ZŠ, kde 

mladí sportovci předvedl tyto výkony:  

DÍVKY 2009 - 2008  CHLAPCI 2009 - 2008 

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

- - - - - - - - -  Dan Max Weber 78 1. 

 

DÍVKY 2007 - 2006  CHLAPCI 2007 - 2006 

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Marie Makovská 80 1.  Matěj Herčík 112 1. 

Tereza Procházková 72 2.  Petr Pošta 86 2. 

Eliška Pavlisová 23 3.  Matyáš Finta 50 3. 

 

DÍVKY 2005 - 2003  CHLAPCI 2005 - 2003 

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Klára Prasková 180 1.  Zbyněk Hudček 103 1. 

Veronika Doležalová 174 2.  Roman Bešík 86 2. 

Julie Rácová 138 3.     

Martina Laubrová  135 4.     

Kateřina Viktorová 122 5.     

Veronika Honzíková 121 6.     

Markéta Laubrová 110 7.     

Adéla Švandrlíková 105 8.     

Karolína Čirčová 98 9.     

Vlasta Rácová 92 10.     

Valerie Bartošová 90 11.     

Eliška Kudráčová 77 12.     

 

DÍVKY 2002 - 2000  CHLAPCI 2002 - 2000 

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Kristina Sojková  208 1.  Dominik Kolář 156 1. 

Barbora Svatoňová 159 2.  Ján Jašek 135 2. 

Klára Švidroňová 154 3.  Jakub Rampas 129 3. 

Simona Šindlerová 130 4.  Josef Kougl 120 4. 

Tereza Alexijová 129 5.  Tomáš Kejla 111 5. 

Adéla Churanová  127 6.  - - - - - - - - - 

Kateřina Louženská 126 7.  - - - - - - - - - 

Dominika Laubrová 100 8.  - - - - - - - - - 
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V pátek 4. prosince se první stupeň naší školy změnil na 

„čertí“. Děti se na tu událost náležitě připravily oblečením a 

pomalováním obličejů. Paní učitelky pak pro ně přichystaly 

zajímavý čertí program. A jaké by to bylo předmikulášské 

dovádění, kdyby u toho chyběl Mikuláš se svým 

doprovodem? 

Když se Mikuláš (Fanda Moučka), anděl (Barča 

Svatoňová) a čerti (Kristina Sojková, Klárka Švidroňová, Marek Doležal 

a Tomáš Kejla) objevili mezi dětmi, tvářily se děti velmi nebojácně. Až 

na několik málo „zlobilců“ neměli čerti pořádně co na práci. Zato anděl se činil – rozdával 

všem dětem sladkosti za básničku.  

Návštěvu Mikuláše a jeho 

družiny zažila rovněž mateřská 

škola. Zde se role Mikuláše 

zhostil Dominik Kolář, za anděly 

se převlékly Anetka Deverová a 

Markétka Tranová a čerta dělala 

Eliška Kinská. Pro děti to byl 

velký zážitek, některé se i trochu 

bály. Všechny však byly hodné, 

a tak si čert žádné neodnesl. 

Naopak – dostaly odměnu od 

andělů a Mikuláše, protože jim pěkně zazpívaly.  

Napsaly: Barbora Svatoňová a Eliška Kinská, IX. třída 
 

 

 

Školní kolo olympiády z českého jazyka se konalo v úterý 8. prosince a prověřilo žáky 

(viz tabulka) v jazykové části (19 bodů) a ve slohu (10 bodů). Celkem tak bylo možno získat 

29 bodů. 

JMÉNO 
JAZYKOVÁ 

ČÁST 
SLOH 

BODY 

CELKEM 
MÍSTO 

     

Michal Bešík 9 5 14 1. 

Petr Koníř 6 3 9 2. – 3. 

Barbora Svatoňová 4 5 9 2. – 3. 
     

Dominika Laubrová 5 2 7 4. 

Eliška Kvíderová 5 0 5 5. – 7. 

Kateřina Louženská 5 0 5 5. – 7. 

Josef Kougl 4 1 5 5. – 7. 

Lucie Cinková 1 3 4 8. – 9. 

Petr Jaroš 1 3 4 8. – 9. 

Daniel Braun 0 2 2 10. 

Milan Sunkovský 0 0 0 11. 

Žákům postupujícím do okresního kola olympiády gratulujeme. 



6 

 

 

Okresní kolo soutěže Vánoční kapr se konalo v Rakovníku ve středu 9. prosince 2015 

a přineslo tyto výsledky: 

KATEGORIE  4. – 5. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

Dominik Prchal 14 6,5 6 10 36,5 5. 

Daniel Kinský 15 15 3 2 35 6. – 7. 

Roman Bešík 14 18,5 1 0 33,5 8. 

Soutěže se zúčastnilo 22 žáků. 

 

KATEGORIE  6. – 7. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

Julie Rácová 22 19,5 15 17 73,5 1. 

Daniel Mottl 18 0 3 10 31 14. – 15. 

Tomáš Tran 15 4 4 8 31 14. – 15. 

Soutěže se zúčastnilo 22 žáků. 

 

KATEGORIE  8. – 9. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

Simona Šindlerová 17 6,5 13 21 57,5 3. 

Barbora Svatoňová 21 4 6 23 54 4. 

Vojtěch Stibor 20 13 5 12 50 5. 

Pavel Sunkovský 19 5 7 8 39 10. 

Soutěže se zúčastnilo 19 žáků. 

 

 

 

V druhé polovině 40. let mělo mezinárodní společenství stále 

ještě před očima hrůzy druhé světové války a hledalo způsoby, jak 

zabránit jejich opakování. Organizace spojených národů proto ustavila 

komisi, která měla za úkol připravit předběžnou verzi deklarace, jež 

by zakotvila základní lidská práva a svobody. Komise svůj úkol 

splnila a dne 10. prosince 1948 byla Všeobecná deklarace lidských 

práv a svobod přijata. O dva roky později (4. 12. 1950) deklarovalo 

Valné shromáždění OSN 10. prosinec jako Den lidských práv (Human Rights Day). 

Den lidských práv má výrazný symbolický charakter. Je varováním pro ty, kteří ve 

svůj prospěch zneužívají práva druhých, a podporou pro ty, jejichž základní práva a svobody 

jsou porušovány. Má nám připomínat, že stále existují země, kde lidská práva nejsou 

dodržována. Ještě pořád se setkáváme s diskriminací, utlačováním, nerovností mezi ženami a 

muži, nerovností mezi rasami, nesvobodou slova apod.  

V tento den se po celém světě konají akce na podporu lidských práv.  
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„Trpím rozdvojenou osobností,“ sděluje pacient psychiatrovi, „mívám pocit, že nejsem jedna 

osoba, nýbrž dvě!“  

„Špatně rozumím,“ přeruší ho lékař, „opakujte to znova a nemluvte oba najednou!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smrtka stopuje u krajnice. Zastaví u ní auto a řidič se ptá: 

„Tak kam to bude, teta?“ 

„Ale jen kousek, tady do té zatáčky…“ 

 

Jde maminka se svou malou dcerkou kolem 

zverimexu a dcera začne žadonit: „Mami, já 

chci k Vánocům pejska!“ 

A maminka odpoví: „Nic takového, budeš 

mít kapra jako všichni ostatní!“ 

 Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu 

a nadšeně hlásí matce: „Mami, to bylo úžasné! 

Představ si, jak jsem tak poletoval mezi lidmi, 

všichni mi tleskali a tleskali!“ 

 „Haló, to je kosmetika?“  

„Ne.“  

„Tak proč to zvedáte?“ 
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SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  
 

 

 

   ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 6/2015-2016: 

   1.- ALGEBROGRAM 

 

 

            

1 + 5   

2.- DOPLŇOVAČKA  3.- HÁDANKA 

Forrest Gump   Klávesy klavíru 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 

„Inspektore Pernere,“ začal šéf tajných služeb, „vzhledem k vašim 

znalostem místních podmínek jsme se rozhodli požádat vás o spolupráci. 

Ztratila se nám mikrokarta s tajnými strategickými informacemi. Musíme ji 

najít do 72 hodin! Prosím, dokumenty o tom si přečtete zde.“  

„Dobře, podívám se na to,“ řekl inspektor a pustil se do čtení. Podle dokumentů měl 

mikrokartu u sebe pracovník vojenského výzkumného ústavu Laurent. Časně ráno s ní chtěl 

odjet na ministerstvo, ale v noci mu byla mikrokarta ukradena. Podle určitých zdrojů krádež 

provedla skupina teroristů z Washingtonu.  

Inspektor zavolal Laurentovi, aby s ním odjel do Washingtonu, protože by mikrokartu 

mohl identifikovat. Večer se ubytovali v motelu a šli na večeři. Když se po dvou hodinách 

vrátili na pokoje, Perner si povšiml, že mu někdo položil na stůl lístek se zprávou. Pokud prý 

ho zajímá určitá informace, má přijít do kavárny hotelu Lotos.   

Inspektor hned zavolal na pokoj Laurentovi: „Někdo o nás ví a chce mě vylákat do 

hotelu Lotos. Musíme okamžitě vyrazit, ale pojedeme na druhou stranu, na policejní stanici. 

Pojeďte také, není to tu pro vás bezpečné.“ 

Laurent namítal, že už leží v posteli, ale přesto se za pár minut sešli před zadním 

vchodem. Tam nastoupili do auta a jeli na policii. Z postranní uličky se za nimi rozjelo tmavé 

auto. Inspektor přidal plyn, ale auto je stejně brzy dohánělo. Uviděli, jak z něj někdo vystrčil 

ruku s pistolí a začal jim střílet do pneumatik. Naštěstí se netrefil, protože inspektor zahnul do 

vedlejší ulice a za chvíli se pronásledovatelům ztratil. Laurent si raději lehl na podlahu a 

teprve před komisařstvím se zase posadil. Otíral si zpocené čelo a upravoval kravatu.  

Inspektor se na něho podíval a řekl, že už ví, kdo mikrokartu má a kam ji ukryl. 

Kdo měl mikrokartu a kde? 

Čerpáno z knihy Kriminální případy pro detektivy 

začátečníky od autorské dvojice Luděk Brožek a Jan 

Drahorád. 

 

Sestroj čtverec 

s třemi čarami. 


