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Velkou atrakcí výstaviště v Praze Holešovicích je hojně propagovaná výstava modelů 

z kostek LEGO. Možnost prohlédnout si všechny zdejší exponáty využila naše pátá třída a 

školní družina díky paní učitelce Břinkové a vychovatelkám p. Janíčkové a p. Vodrážkové. 

S nimi jsme do Prahy přijeli autobusem ve čtvrtek 19. ledna. 

Vstoupili jsme do rozlehlé budovy, kde jsme si nejprve odložili bundy a poté se ocitli 

v úžasném světě nápaditých výtvorů. Byla jsem překvapena, kolik se jich tady sešlo. 

Jedničkou mezi nimi byl určitě model Titanicu, postavený z 500 000 kostek. Na délku měřil 

neuvěřitelných 11 metrů, na výšku 3 metry. Připadali jsme si vedle něho strašně malí. Dalším 

vysokým exponátem byla postava Roberta Wadlowa, nejvyššího člověk v historii. Jeho socha 

v měřítku 1 : 1 měřila skutečně 272 

cm. Úchvatné byly i modely staveb 

či kolekce Star Wars. Takových 

pozoruhodností tu ale bylo mnohem 

víc. Některé se i hýbaly!  

Na výstavě si každý mohl 

něco koupit, ale také si sám něco 

postavit nebo se podepsat na Brick 

Wall, zdi pro „psaní“ kostkami. Myslím si, že si tu každý přišel na své. 

Po prohlídce výstavy jsme nastoupili do autobusu a cestou zpět se na chvíli zastavili  

v McDonaldu u fotbalového stadionu Sparta. Někteří se najedli, ale většina si jen něco 

koupila. To byla naše poslední zastávka před návratem do Jesenice. Výlet se mi moc líbil a 

ostatním také. 

Napsala Jitka Chalupová, V. třída 
 

 
Okresní kolo matematické olympiády svede jednou za rok dohromady úspěšné řešitele 

školních kol, aby si poměřili svou schopnost „poprat se“ s náročnými slovními úlohami. 

Stejně jako v předešlých ročnících, i letos jsem se okresní olympiády zúčastnil. 

Soutěž kategorie Z9 probíhala v Klubu DDM Rakovník v úterý 24. ledna. Hned po 

příchodu jsme se usadili na místa a začali psát. Sešlo se nás celkem deset řešitelů. Na čtyři 

docela těžké úlohy jsme měli čtyři hodiny času, ale skončili jsme již v 11
30

. Já osobně mám ze 

svého výkonu dobrý pocit a naději na úspěch mi dávají i předběžné výsledky. 

Napsal Petr Koníř, IX. třída 
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Středa 1. 2. 2017 

JMÉNO MLUVNICE SLOH BODY CELKEM MÍSTO 

Michal Bešík 16 2 18 4. 

Petr Koníř 10 0 10 17. 

Soutěže se zúčastnilo 21 žáků. 

 

 

Ve středu 1. února 2017 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 

Soutěž se skládala ze dvou částí – písemného testu a ústní části. V testu byly 

prověřovány znalosti anglické gramatiky a slovní zásoby. V ústní části se soutěžící nejprve 

představili, poté s odbornou porotou (P. Hrůzová, M. Peterová) diskutovali na vylosované 

téma (škola, zájmy a záliby, volný čas, rodina, sport…).  

       Všichni účastníci si za své výkony zaslouží velkou pochvalu. Potěšitelný je také fakt, 

že se do soutěže zapojilo více žáků než vloni. Nejvíce zastoupeni byli soutěžící ze 6. a 8. 

třídy; naopak se nezúčastnil nikdo ze 7. třídy. 

       Výsledky olympiády budou vyhlášeny v pátek 10. února a každý soutěžící obdrží malý 

dárek. Žáci, kteří obsadili 1. – 3. místo, obdrží diplomy a věcné ceny (slovníčky, výukové 

materiály, anglické časopisy) a budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže, jež 

se uskuteční ve středu 22. února v Rakovníku. 

                                                                                                   Mgr. Petra Hrůzová 

KATEGORIE: 6. – 7. TŘÍDA 

JMÉNO PÍSEMNÝ TEST ÚSTNÍ PROJEV BODY  MÍSTO 

Dominik Prchal 16 10 26 1. 

Petr Jankura 15 10 25 2. 

Daniel Kinský 11 7 18 3. 

Barbora Koudelová 7 7,5 14,5 4. 

Zdeněk Konček 4 9,5 13,5 5. 

Roman Bešík 6 6,5 12,5 6. 

Martina Laubrová 5 6,5 11,5 7. 

Tomáš Spurný 3 7 10 8. 
 

KATEGORIE: 8. – 9. TŘÍDA 

JMÉNO PÍSEMNÁ ČÁST ÚSTNÍ PROJEV BODY  MÍSTO 

Michal Bešík 71 10 81 1. 

Martin Vyleta 65 10 75 2. 

Petr Koníř 50 10 60 3. 

Daniel Braun 33,5 9,5 43 4. 

Adéla Parpelová 32 9 41 5. – 6.  

Veronika Končeková 32 9 41 5. – 6.  

Daniel Mottl 31 9 40 7. 

Julie Rácová 27 7 34 8. 

Václav Kabela 25 8 33 9. 

Marie Mourová 24 8,5 3,5 10. 

Veronika Honzíková 19 6,5 25,5 11. 
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Díl 8.                             Osvětim I. (2) 
 

    V tomto dílu si povíme o nejvýznamnějších objektech Osvětimi I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V době vzniku tábora zde stálo 20 zděných budov 

– 14 přízemních a 6 poschoďových. 

         Narůstající počet vězňů si brzy vynutil další 

úpravy, a proto 1. března 1941 vydal Heinrich 

Himmler rozkaz k rozšíření tábora. V letech 1941 

– 1942 vězni postupně ve všech přízemních 

budovách přistavěli patro a postavili 8 nových 

baráků. Po skončení stavebních prací měl tedy 

tábor celkem 28 zděných poschoďových objektů. 
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K tomu samozřejmě náležela kuchyně, 

budovy SS, hospodářské baráky, plně 

funkční krematorium s plynovou ko-

morou, kanceláře a strážní věže. Není 

bez zajímavosti, že správa tábora plá-

novala také výstavbu divadla a roz-

sáhlého sociálního zázemí pro esesáky 

i zřízení velké požární vodní nádrže. 

K tomu však již naštěstí nedošlo.  

    Do tábora se vcházelo branou 

s neblaze proslulým nápisem „Arbeit 

macht frei“ (Práce osvobozuje), která 

byla dílem polského politického vězně Jana Liwacze, jenž byl profesí kovář. V roce 

2009 byl nápis ukraden a trvalo dva roky (2011), než byl vrácen zpět na původní místo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jednotlivé bloky byly označeny čísly. 

Baráky č. 1 – 10 fungovaly krátce (od března do srpna 1942) jako ženský tábor 

a od mužských bloků byly odděleny vysokou zdí. Nejznámější z nich je č. 10, v němž 

zvrhlí nacističtí lékaři (např. Carl Clauberg) prováděli lékařské experimenty.  

Později byly bloky č. 1 – 3, dále pak 12 – 14, 22 – 24 určeny pro sovětské zajatce.  

Ti byli vystaveni zvlášť krutému zacházení a přežívali v nesrovnatelně horších 
podmínkách než ostatní trestanci. Pobyt 

v Osvětimi jich přežilo méně než 10 %. 

Čtyři bloky, konkrétně č. 19 – 21 a 28, 

fungovaly jako táborová ošetřovna. 

Nenechme se ale zmást tímto ozna-

čením. O „kvalitě“ tamější lékařské 

péče vypovídá fakt, že neexistoval 

dostatek léků, obvazů, zdravotnických 

nástrojů a dalšího potřebného materiálu, 

a také pojmenování, které používali 

mezi sebou uvěznění – „čekárna na 

krematorium“. 
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        Za branou tábora, po levé straně, 

se nacházel blok č. 24, který fungoval 

jako táborový nevěstinec. Byl založen 

na příkaz samotného velitele celého 

komplexu Rudolfa Hösse a jeho cílem 

bylo zvýšení produktivity práce vězňů. 

Pro privilegované nežidovské vězně 

(kápové, členové Sonderkommanda) 

pak sloužil jako odměna za dobré 

chování a jako prevence homosexua-

lity, v táboře dost rozšířené. Vstup byl 

možný jen na poukázky vydané SS. 
 

Dnes se v budově nachází archiv a studovna osvětimského muzea. 

    Nejobávanějším místem v táboře byl blok č. 11, nazývaný „blokem smrti“. Byl 

izolován od zbytku tábora a fungoval jako táborové vězení (odtud přezdívka „bunkr“). 

Byl místem nelidského mučení a řady poprav. Jen málokdo odtud vyšel živý – vězni 

zemřeli buď na následky krutého zacházení, nebo vyhladovění; výjimečné nebyly ani 

případy, kdy se v kobkách lidé udusili. 
Zde jsou vzpomínky vězně W. Kielara:  

         „Kdyby ty zatracené stěny měly 

alespoň nějaké výklenky nebo výstupky. 

Tady nebylo nic, jen hladký, zmrzlý   

a kluzký povrch pokrytý jinovatkou. 

Usnul jsem. Probudil mě strašlivý 

chlad, zdálo se mi, že mi proniká až do 

morku kostí. V zádech mě bodalo, jako 

by mi někdo vrážel ostrý nůž mezi 

lopatky. Soused napravo stál jako 

předtím a celou svou vahou padl na 

mě. Změnil jsem nepohodlnou polohu a 

v tu chvíli sklouzlo jeho tělo zcela 

bezvládně k zemi. Pokoušel jsem se ho 

vytáhnout nahoru, ale bezúspěšně. 

Náhodou jsem zavadil rukou o jeho 

neholenou tvář. Byla ledově studená. 

Zatímco jsem spal, on zemřel.“ 

Je také třeba zmínit, že právě v bloku 

č. 11 proběhlo v září 1941 první 

hromadné usmrcení osob plynem 

Cyklon B – oběťmi bylo 600 

sovětských válečných zajatců a 250 

nemocných z táborové nemocnice. 

Mezi bloky č. 10 a 11 se nacházel tzv. 

popravčí dvůr. Jak je z názvu patrné, byl určen zejména pro vykonávání poprav 

(střílení, oběšení). Byl též místem mučení odsouzených. 
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Slova P. Broada, pomocníka vedoucího 

politického oddělení gestapa M. Grabnera, 

nepotřebují žádný komentář:  

„Když zastřelený ještě chroptěl, pak 

vedoucí SS přikázal: „Ten musí koupit 

ještě jednu!“ Život nešťastníka pak ukon-

čila rána do spánku nebo do oka. Nosiči 

mrtvol běhali poklusem s márami sem a 

tam, nakládali mrtvé a na druhém konci 

tábora je házeli na hromadu. Ležela tam 

stále větší kupa krví zbrocených těl. Kat 

nabil pokaždé mechanicky zbraň a prováděl 

jednu exekuci za druhou. Při náhodném 

zpoždění si dal zbraň k noze, pískal si 

nějakou písničku nebo se s okolostojícími 

bavil o demonstrativně banálních věcech. Poslední sekundy lidí stojících před zdí byly 

často mučivě protahovány. Cítili, jak jim chladné, krví potřísněné ústí zbraně tlačí na 

zátylek, slyšeli cvaknutí kohoutku … Střela se vzpříčila. Kat znuděně sundá zbraň, 

dlouho na ní cosi kutí a mluví o tom, že už je načase, aby si pořídil novou.“ 

    Nedílnou součástí Osvětimi 

I. bylo krematorium s plynovou 

komorou, které bylo v provozu od 

srpna r. 1940 do července r. 1943. 

Mohlo zde být spáleno až 350 těl 

za den a zpočátku sem byli dopra-

vováni také mrtví z Březinky. Jistě 

zajímavý je fakt, že výrobcem tří 

pecí byla firma Topf und Söhne 

z Erfurtu, která se do té doby živila 

výrobou pomůcek pro pekaře. 

V září 1944 byl komín krematoria 

odstraněn a budova byla přestavěna 

na protiletadlový kryt SS. Do 

původní podoby se objekt vrátil po 

rekonstrukci v letech 1946 – 1947. 

    Většina bloků v Osvětimi I. 

je dnes pro návštěvníky přístupná, 

včetně neblaze proslulého č. 11, 

popravčího dvora a krematoria 

s plynovou komorou. Kromě nich 

doporučujeme zejména prohlídku 

bloku číslo 16, kde je instalována 
expozice věnovaná českým vězňům. 
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Napiš součet čísel v označených polích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kovbojové Joe, Pedro, Tom a Bob se stále přeli o to, čí kůň je nejrychlejší. Nakonec se 

rozhodli pro uspořádání závodu. Na svých koních Polly, Mery, Nikim a Opálovi 

vyrazili směrem k rozlehlé pastvině, kde na regulérnost závodu dohlížel sám šerif. 

Rozeznat jednotlivé koně kovbojů bylo snadné, neboť se lišili barvou – byl mezi nimi 

bělouš, ryzák, hnědák a vraník. Stanovte přesné pořadí koní v cíli, jejich barvu a 

jezdce z následujících informací od šerifa: 

Bob nejel na Nikim.   Klisna Polly zvítězila. 

Pedro cválal na Opálovi.   Bělouš Niki neskončil čtvrtý. 

Jako druhý se umístil ryzák, na kterém však nejel Tom. 

Klisna Mery je vranka.  Joe si osedlal hnědáka.  

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 11/2016-2017: 

1.- DOPLŇOVAČKA 

Venkovský učitel 

2.- PYRAMIDA 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU  

JMÉNO 
 

TŘÍDA  

 

Utvoř správné dvojice 

slov: 

a) ZNOJEMSKÉ  SYREČKY 

b) ANGLICKÁ OMÁČKA 

c) PARDUBICKÝ PTÁČEK 

d) ŠPANĚLSKÝ GULÁŠ 

e) OLOMOUCKÉ OKURKY 

f) SEGEDÍNSKÝ PERNÍK 

g) RAJSKÁ SLANINA 

 


