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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY 

Vážení rodiče, milí žáci, 

dovolte mi říci pár slov k začátku nového školního roku 

a ke změnám ve škole. Rád bych jako nový ředitel navázal na 

výsledky školy z let minulých a budoval školu ve spolupráci 

s městem a učitelským sborem k vaší i naší spokojenosti.    

Ve škole došlo během prázdnin k drobným změnám. 

Přibyla nám třída mateřské školy s kapacitou deseti žáků, která 

je umístěna v budově školní jídelny. Nová třída je určena pro 

dopolední provoz předškoláků. Do mateřské školy nastoupila 

jako učitelka N. Pokorná. V rámci projektu Šablony 2017 – 

2019 působí v mateřské škole jako chůva pro dvouleté děti  

M. Sojková, DiS. Zástupcem ředitele pro mateřskou školu se 

stala J. Chvojková. 

V základní škole jsme se rozloučili s bývalou paní ředitelkou Mgr. D. Vopatovou   

a učitelkou Mgr. M. Šikovou, které odešly do důchodu. Zástupcem ředitele se stala p. Mgr.  

L. Valešová. Do páté třídy nastoupila nová paní učitelka Mgr. E. Procházková.  Dále v rámci 

projektu Šablony 2017 – 2019 působí na prvním stupni školní asistent, kterým je      

R. Vodrážková.  

Na prvním stupni jsme upravili rozvrh tak, aby žáci neměli odpolední vyučování. 

V rámci projektu Šablony 2017 – 2019 jsme zavedli doučování žáků. V letošním školním 

roce absolvují žáci třetí a čtvrté třídy povinný kurz plavání. Jezdit budou 4. 4. – 14. 6. 2018 

do Žatce. 

Nejpodstatnější změnou pro žáky druhého stupně a hlavně jejich rodiče je zavedení 

elektronické žákovské knížky. Rodiče každého žáka druhého stupně dostanou na třídní 

schůzce 11. 9. přihlašovací jméno a heslo, kterým se přihlásí po kliknutí na odkaz Hodnocení 

žáků, který je umístěn na webové stránce školy – zsjesenice.cz. Do mobilního telefonu lze 

také stáhnout aplikaci Bakaláři a po vyhledání školy se přihlásit.  

Změny jsou také ve školní kuchyni. Novou vedoucí kuchařkou je p. V. Zámečníková, 

která se nyní zaučuje a od října nahradí p. J. Cinkovou.  

Do školního roku 2017/2018 Vám všem přeji co nejvíce nových poznatků, 

inspirativních chvil, malých i velkých úspěchů a především pohody. Doufám, že všichni 

budeme dodržovat ve škole i mimo ni pravidla slušného chování, tolerance, vzájemné pomoci 

a společně si budeme vytvářet příjemné školní prostředí.  

Mgr. Petr Koníř 
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Ve středu 14. června 

2017 odjely 3. třída a školní 

družina do Prahy na exkurzi 

do filmových ateliérů 

BARRANDOV.  

V rámci prohlídky, která 

trvala dvě a půl hodiny, jsme 

se dozvěděli mnohé od historie 

vzniku ateliérů až do dnešní 

doby. Navštívili jsme několik 

místností, kde jsou uloženy 

kostýmy, které se používají při 

natáčení filmů 

a filmových pohádek. Zajímavé bylo vidět například kostýmy z pohádky 

Tři oříšky pro Popelku nebo Šíleně smutná princezna. Rovněž jsme 

navštívili barrandovské dílny, v nichž se vyrábějí kulisy pro české  

i zahraniční filmy.   

Závěr exkurze proběhl v kostymérně. Viděli jsme zde výrobu 

paruk, mnoho líčidel a spoustu fotografií známých herců a hereček. Po 

celou dobu nás provázela průvodkyně, která nám odpověděla na veškeré 

otázky a řekla nám spoustu zasvěcených informací. Výlet byl velice zajímavý a poučný.  

 

 

 

V týdnu od 12. 6. do 16. 6. proběhla na celém I. stupni 

vědomostní olympiáda z těchto předmětů: český jazyk, anglický 

jazyk, matematika a ČaS. Bylo to sice náročné, ale všichni se 

snažili dosáhnout co nejlepších výsledků. Nejlépe se to podařilo 

těmto žákům: 

1. TŘÍDA  2. TŘÍDA  3. TŘÍDA 
     

1. Vojtěch Gasper  1. Michaela Burstová  
 1. 

Lucie Benešová 

2. Jan Štulík  2. Lucie Novotná  Natálie Kuncová 

3. Laura Zelenková  3. Vít Prchal     2.     Jiří Klementovič 

       3.     Jakub Hlaváček 
     

4. TŘÍDA  5. TŘÍDA 
   

1. Daniela Prágerová  1. Jitka Chalupová 

2. Jan Dostál  2. Zbyněk Hudček 

3. Adéla Čóková  3. Matěj Mour 
 

OTÁZKA č. 1: 

Jakých významů může nabývat název LIŠKA OBECNÁ? 

ODPOVĚĎ: Psovitá šelma, jedlá houba. 

OTÁZKA č. 2: 

Jakých významů může nabývat slovo JEŘÁB? 

ODPOVĚĎ: Stroj (zvedání břemen), strom (tvrdé dřevo), pták (v ČR pouze jeřáb popelavý). 
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         … je soubor doporučení, která zpříjemňují vzájemný styk a často vyjadřují 

respekt a ohleduplnost k ostatním v jakémkoliv kolektivu. Dodržováním pravidel 

– tzv. etikety – dává člověk najevo, že ví, „co se patří“, tedy do společnosti patří, a dává 

najevo svou úctu k druhému. Zároveň tím předchází konfliktům.  

Jejich nedodržení není trestáno, je jen společností odmítáno. Kdo je nezdvořilý 

z nevědomosti, je nevychovaný, kdo vědomě, je bezohledný.   

Doporučení se týkají mnoha oblastí, od pozdravu, oblečení až po chování u jídla. 

Vznikala již ve starověku na panovnických dvorech a dodnes jsou nezbytnou součástí každé 

společnosti. Velmi výrazně se udržela ve šlechtických a diplomatických kruzích. Vždy tedy 

platilo, že čím výš člověk stál, tím více mu etiketa byla samozřejmostí, a naopak, o co méně 

pravidel slušného chování používal, o to více stál na okraji společnosti.   

Ve společnosti neplatí rovnost – přednost mají ženy, starší, nadřízení.  

Každá společnost a každé prostředí mají svá pravidla, ta se v průběhu času mění. 

V dnešní rychlé době již neplatí mnohé z toho, co běžně platilo za časů našich babiček. 

Neznalost pravidel jiné společnosti přivádí jedince do nepříjemného postavení, cestovatelé do 

vzdálených krajů takové historky znají.  

Dříve bylo např. naprostou samozřejmostí, že muž si za žádnou cenu nesedl, dokud 

žena stála. Nebo: dáma nikdy neopustila domov bez silonek. Ano, tato pravidla byla 

zmírněna, ale pojďme si připomenout ta, která stále platí. 

OBLÉKÁNÍ 

Základní pravidla hovoří o čistotě těla i oblečení (tj. např. neobtěžovat 

druhé zápachem), ale již respektují vkus a možnosti jednotlivců. I žena může 

v dnešní době jít do divadla ve svátečních kalhotách, v džínech však nikoli. Je 

mnoho prostředí, kde je oděv předepsán a dodržován, zjednoduším to větou: do 

společnosti se chodí ve společenském, na sportovní akce ve sportovním 

oblečení. Školní prostředí stojí někde uprostřed.   

Po vstupu do budovy však stále platí, že odkládáme pokrývku hlavy (tedy i kapuci). 

Povoleny jsou jedině dámské kožešinové čepice, neboť jejich naaranžování na účes je vcelku 

pracná záležitost, a módní součásti účesu, jako jsou např. krajkované šátky apod. 

DOCHVILNOST 

„Je výsadou králů“, kdo chodí pozdě, ztrácí důvěryhodnost. 

V zaměstnání je naprosto nutnou podmínkou. K pravidlu chodit včas 

patří i zásada nechodit dříve na pracovní schůzky (vynucujeme si tím 

přednost) a na návštěvy (hostitel potřebuje před naším příchodem 

stihnout mnoho věcí). Za zpoždění, kterému nemůžeme zabránit, je 

nutné se omluvit. Na soukromé schůzce by žena neměla čekat na muže, starší na mladšího.   

VSTUP DO MÍSTNOSTI (OBCHODU, TŘÍDY...) 

Zdraví ten, kdo vchází. Nahlas všechny, poté je možné se pozdravit 

jednotlivě s některými z přítomných.  

Muž přidrží ženě dveře, žena vchází první. Pouze do restaurace  

vchází první muž („kdyby létaly židle“).   

Při kontaktu dvou a více lidí ve dveřích se nejdříve vychází (udělá 

se prostor pro nově příchozí) a teprve poté se vchází.   
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POZDRAV 

Pozdrav je projevem přátelství, zdvořilosti, úcty a respektu 

k druhému člověku. Nemá být ledabylý, ale ani přehnaný, afektovaný. 

Má být pronášen zřetelně a s úsměvem, s vlídným pohledem do očí   

a mírnou úklonou hlavy. Nezdravíme s cigaretou v ústech nebo s rukama v kapsách. 

Pro muže platí: zdraví vždy první ženu - a to dokonce i když mu je podřízena. Výjimku 

by mohly tvořit jen velmi mladé dívky, ale i v tomto případě muž, který chce být pokládán za 

gentlemana, zdraví první. Povinnost pozdravu přísluší muži mladšímu vůči staršímu, 

podřízenému vůči nadřízenému. Úctu pozdravem je vhodné vzdát i člověku výše společensky 

postavenému. Potkají-li se dva na stejné úrovni (např. dvě přibližně stejné ženy), je pozdrav 

příležitostí dokázat svou společenskou úroveň (první pozdraví ten, kdo je společensky více na 

výši), popř. zdraví ten, který si druhého všimne jako první.  

PODÁVÁNÍ RUKY 

Je součástí pozdravu i vzájemného představování. 

Nehodí se podávat ruku při letmých setkáních a také ne v početné 

společnosti. Stisk by měl být přiměřený, doprovázený pohledem do očí. 

Nedbalé či mdlé podání ruky bez pohledu do očí působí nepříjemně a jako 

by usvědčovalo z nezájmu, zbytečně silný stisk mluví spíše o bezohlednosti 

či sklonu k vytahování se.  

Při podávání ruky platí přesně opačné pořadí než při pozdravu. Ruku vždy podává 

jako první osoba společensky významnější. Muž nikdy nepodává ruku v rukavici, žena si 

rukavici může ponechat na ulici (dlouhé, tenké rukavičky na večerní společenské příležitosti 

se nesvlékají). 

CHŮZE PO SCHODECH  

Muž chrání ženu před pádem, jde tedy ze schodů před ženou a do schodů za ní.  

NA ULICI 

Na chodníku, přechodu, schodišti apod. se chodí vpravo, po silnici vlevo. 

Hlavní zásadou je tu ochrana ženy. Žena jde při zábradlí, dále od vozovky 

apod.  

Na širším prostranství jde osoba preferovaná podle našeho známého žebříčku (žena - 

muž, starší - mladší, nadřízený - podřízený) vždy po pravé straně.  

Muž nese své zavazadlo v levé ruce, dáma pak svou kabelku v ruce pravé. Muž dobře 

vychovaný nikdy neopomene převzít od ženy jakékoliv zavazadlo kromě osobní kabelky. Je 

naprosto nepřípustné, aby žena kráčející po boku muže 

se prohýbala pod nákupními taškami, zatímco on má 

ruce v kapsách, či případně jich používá ke kouření. 

Není zdvořilé „civět“ na neznámé osoby, ať už 

v nás vyvolávají mimořádné sympatie nebo naopak.  

Prohřeškem proti slušnému chování je také 

konzumace jídla při chůzi, hrozí nebezpečí, že 

někomu pošpiníme oděv. 

Rovněž je prohřeškem telefonovat při chůzi. 
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TELEFONOVÁNÍ  

Při telefonování si především uvědomíme, zda voláme ve vhodnou 

dobu - netelefonujeme brzy ráno, pozdě večer, v době oběda. Chceme-li 

telefonovat déle, poptáme se, zda nevyrušujeme. Při telefonech do zahraničí 

bereme v úvahu časový posun. 

Povinností volajícího na soukromé číslo je okamžitě se představit. 

Volaný má povinnost pouze se ohlásit, např. slůvkem prosím, představit se nemusí. V instituci 

či podniku se ohlašuje volaný názvem instituce, konkrétního oddělení, případně i jménem. 

Povinnost představit se je opět na volajícím.  

Je prohřeškem telefonovat v dopravním prostředku, čekárně u lékaře apod. (zásadou je 

nerušit ostatní). V nutném případě je třeba vyřídit hovor velmi rychle. Na návštěvě, v 

restauraci apod. opět platí nutnost telefonovat jen nezbytně krátkou dobu a vždy se partnerovi 

omluvit. Dlouhý hovor je známkou nezájmu o své společníky.  

Hraní si s mobilním telefonem při komunikaci s jiným člověkem je velmi nezdvořilé. 

 

 

 

K upřesnění výsledků chlapecké kategorie (viz Jeseníček č. 24/2016-

2017, str. 10) došlo uplatněním následujícího pravidla: při stejném zisku 

bodů se na lepším místě umístil žák, který se zúčastnil více soutěží. Pro 

malou účast dívek v nejstarší kategorii se nejaktivnější sportovec nevyhlásil.   

Nejaktivnějším sportovcem školy ve školním roce 2016/2017 se stal žák 9. třídy Jakub 

Rampas s 35 body. 

KATEGORIE 2007 A MLADŠÍ: 

CHLAPCI 

JMÉNO BODY MÍSTO 
   

Lukáš Kougl 16 1. 

Jan Kadlec  12 2. 

Vlastimil Sojka 12 3. 
 

KATEGORIE 2004 – 2003: 

CHLAPCI 

JMÉNO BODY MÍSTO 
   

Tomáš Spurný 14 1. 

Jan Blaho  10 2. 

Dominik Lekeš 10 3. 
 

          V letošním školním roce rozjíždíme 4. ročník soutěže a těšíme se na vaši účast. V pátek 

22. září je pro vás připraven první velký závod – ATLETICKÝ VÍCEBOJ (sprint, hod, skok 

daleký, dlouhý běh). Nejlepší sportovci budou reprezentovat naši školu na okresní soutěži 

v Rakovníku. Další plánované soutěže: přeskoky švihadla, střelba ze vzduchovky, přespolní 
běh, šplh, sportovní gymnastika, skok vysoký, běh na lyžích, florbal, streetball, dopravní 

 

KATEGORIE 2006 – 2005: 

CHLAPCI 

JMÉNO BODY MÍSTO 
   

Zbyněk Hudček 29 1. 

Matěj Herčík 29 2. 

Roman Bešík 18 3. 

 
KATEGORIE 2002 A STARŠÍ: 

CHLAPCI 

JMÉNO BODY MÍSTO 
   

Jakub Rampas 35 1. 

Tomáš Horvát 20 2. 

Pavel Sunkovský 14 3. 

  

soutěž, orientační běh, silový víceboj, … můžete si vybrat. Doplnění dalších soutěží i zrušení 

vypsaných je možné. 
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Město Jesenice se stalo v pořadí pátou 

destinací týmu Recyklojízda 2017, který se 

vydal napříč republikou, aby upozornil na 

důležitost sběru použitých baterií a jejich 

recyklace. Ve čtvrtek 7. září udělali členové Recyklojízdy zastávku na nádvoří ZŠ   

a MŠ Jesenice, kde je přivítali starosta města Jesenice Ing. Jan Polák a ředitel školy 

Mgr. Petr Koníř. Žáci, učitelé i diváci z řad veřejnosti se následně seznámili se 

vzdělávacím programem Recyklace hrou a důvody, proč monočlánky a baterie nepatří 

do koše a proč je zapotřebí odnášet je na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Se 

svými dojmy z návštěvy Recyklojízdy se Jeseníčku svěřily Klára Prasková a Vlasta 

Rácová ze sedmé třídy: 

V 8.30 se jednotlivé třídy shromáždily na školním nádvoří před tribunou, kde 

nám členové Recyklojízdy povídali o třídění baterií. Přišli se podívat i žáci ZŠ, MŠS  

a PrŠ Jesenice i naše bývalá paní ředitelka D. Vopatová. Odpovědným chováním 

chráníme životní prostředí, což někteří hned 

splnili, protože hodně vypotřebovaných baterií 

Recyklojízdě odevzdali. Také jsme si mohli 

zasoutěžit a získat drobnou odměnu, například 

krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií ve 

třídách a domácnostech. Krabičky ECOCHEESE 

dostala darem i naše škola, protože se připojila 

k projektu. Setkání bylo poučné a líbilo se nám.   

Klára Prasková a Vlasta Rácová 

 

 

 

 

S novým školním rokem začíná další 

ročník soutěže Šikovné ruce. V minulém roce 

se jí účastnilo devět škol z Rakovnicka. Žáci 

měli za úkol vyrobit praktický či jinak zají-

mavý předmět z dřevěných polotovarů, které 

školy získaly zdarma v rámci exkurze ve firmě 

Pinie Lubná. V květnu a červnu posuzovala 

výrobky porota odborníků. Autoři těch nejzda-

řilejších byli odměněni praktickými nástroji do 

školních dílen (kvalitní hoblíky a akumulátorové 

vrtačky). Soutěž je opět vyhlášena pro žáky 

osmých a devátých tříd.  
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Pět rybářů si vyšlo na ryby: pan Kapr, pan Lín, pan Okoun, pan Cejn a pan Štika. 

Každý z nich chytil pouze jednu rybu a shodou okolností se celý úlovek skládal právě 

z kapra, lína, okouna, cejna a štiky. Přitom víme: 

- Pan Štika nechytil cejna ani pan Cejn nechytil štiku. 

- Štika byla chycena jmenovcem ryby chycené panem Okounem, nebyl to však 

kapr. 

Kterou rybu chytil pan Kapr? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      seskupena do devíti čtverců (3 × 3). Chybějící čísla 

doplňujeme tak, aby v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla 

použita vždy všechna čísla 1 až 9.  

ÚKOL: Napiš součet čtyř čísel, která budou na pozici čtyř zvýrazněných čtverečků. 

 

 

 
 

Jaké desetipísmenné slovo se v textu skrývá? 

2 – 16   3 – 5   4 – 14  
     

1 – 14   5 – 19   6 – 2  
     

7 – 4   8 – 7   9 – 13  
 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 24/2016-2017: 

1.- OSMISMĚRKA 

…nanejvýš užitečná. 

2.- ČTVERCOVKA 

Tuto hru vymyslel Howard Garns v roce 

1979 a publikoval ji pod názvem 

„Number Place“. Své velké obliby se 

dočkala v Japonsku, odkud se později 

vrátila zpět pod názvem „SUDOKU“. 

Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 

9 do částečně vyplněné tabulky, která je 

rozdělená na 9 × 9 polí. Ta jsou   

 

           Následující dvojice čísel mají zvláštní 

význam: první číslo udává řádek textu ke hře SUDOKU (viz úloha č. 2), 

druhé číslo udává pozici konkrétního písmene při počítání od kraje řádku. 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  
 


