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Okresní kolo zeměpisné olympiády proběhlo v Domě dětí a mládeže Rakovník 

v úterý 27. února. Naši žáci obsadili v jednotlivých kategoriích tato místa: 
 

KATEGORIE - A 

JMÉNO 
PRAKTICKÁ 

ČÁST 
PRÁCE  

S ATLASEM 
PRÁCE 

BEZ ATLASU 
BODY 

CELKEM  
MÍSTO 

      

Jana Chalupová 10,5 7 25,5 43 7. 

6. třída Soutěže se zúčastnilo 10 žáků. 
 

KATEGORIE - C 

JMÉNO 
PRAKTICKÁ 

ČÁST 
PRÁCE  

S ATLASEM 
PRÁCE 

BEZ ATLASU 
BODY 

CELKEM  
MÍSTO 

      

Tomáš Tran 25 9 23 57 8. 

8. třída Soutěže se zúčastnilo 13 žáků. 
 

A právě Tomáš se s námi podělil o své zážitky z olympiády: 

Na zeměpisnou olympiádu nás doprovázel pan učitel 

Knapp. Sešli jsme se v 6:30 na vlakovém nádraží, odkud 

jsme posléze odjeli do Rakovníka. Naše kroky vedly rovnou 

do DDM, místa konání.  

Olympiáda se skládala ze tří částí. Začala testem, na 

který byla vyhrazena hodina čistého času. Druhou částí byl 

doplňovací text za použití atlasu. Na ten jsme měli 45 minut. 

Nakonec jsme podle článku odpovídali na různé otázky (tato 

část trvala opět jednu hodinu).  

Po skončení olympiády jsme měli poměrně dlouhý rozchod, protože pan učitel 

pomáhal s opravováním všech prací. Když jsme se znovu sešli, byl akorát čas k odjezdu 

zpět do Jesenice. To už jsem věděl, že jsem se umístil na solidním osmém místě.  

Doufám, že se v budoucnu zeměpisné olympiády zúčastní více dětí a že se mé 

výkony ještě zlepší. 

  

ZEMĚPISNÉ ZAJÍMAVOSTI 

 Rusko je tak velké, že zabírá devět časových pásem. Naproti tomu Čína, která 

fakticky leží v pěti časových pásmech, používá jen jedno. 

 Rusko a USA většina lidí považuje za velmi vzdálené státy, přesto je od sebe dělí 

jen 4 kilometry. Ty jsou mezi dvěma Diomédovými ostrovy v Berlingově průlivu mezi 

Čukotkou a Aljaškou, kde velký patří Rusku a malý Americe.  

 Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale rozhodně není žádný drobeček. Na 

šířku (4 100 km) je větší než Měsíc (průměr 3 474 km). Což ale nijak nevysvětluje 

fakt, že Měsíc je viditelný z okna a Austrálie většinou ne. 
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Hned následující den, ve středu 28. února, hostil DDM Rakovník účastníky 

okresní konverzační soutěže v anglickém jazyce. Zde přinášíme výsledky našich žáků: 
 

KATEGORIE - I. A 

JMÉNO TŘÍDA TEST KONVERZACE BODY CELKEM MÍSTO 

Petr Jankura 7. 37 x 37 16. 

Daniel Kinský 7. 14 x 14 19. 

Soutěže se zúčastnilo 22 žáků. 
 

KATEGORIE - II. A 

JMÉNO TŘÍDA PÍSEMNÁ ČÁST ÚSTNÍ ČÁST BODY  MÍSTO 

Martin Vyleta 9. 45 x 45 10. 

Adéla Parpelová 9. 21 x 21 20. 

Daniel Mottl 9. 11 x 11 24. 

Soutěže se zúčastnilo 24 žáků. 
 

CLASSROOM LANGUAGE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSROOM OBJECTS 

books knihy 

exercise 
books 

sešity 

notebook zápisník 

pencil case penál 

pencils tužky 

coloured 
pencils 

pastelky 

pencil 
sharpener 

ořezávátko 

ballpoint propiska 

highlighter zvýrazňovač 

rubber guma 

scotch tape izolepa 

scissors nůžky 

compass kružítko 

ruler pravítko 

protractor úhloměr 

calculator kalkulačka 

glue lepidlo 

water colours vodovky 

paint brushes štětce 

backpack batoh 
 

 



4 

 

 

Soutěž ve šplhu na tyči proběhla v tělocvičně ZŠ v pátek 2. března 2018. O body do 

SOUTĚŽE O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPORTOVCE v ní bojovalo celkem 36 žáků.  

KATEGORIE 2009 A MLADŠÍ - (3 m): CHLAPCI 

JMÉNO VÝKON [s] POŘADÍ BODY 

Josef Lieber 6,02 1. 4 

Kristián Gabčo 8,33 2. 3 

František Šíma 9,31 3. 2 

 

KATEGORIE 2009 A MLADŠÍ - (3 m): DÍVKY 

JMÉNO VÝKON [s] POŘADÍ BODY 

Michaela Burstová 5,09 1. 4 

Kateřina Trpáková 5,15 2. 3 

Anna Herčíková 5,38 3. 2 

Kateřina Kovářová 6,90 4. 1 

Pavlína Žebrakovská 9,64 5. 1 

Emilie Casasová 16,40 6. 1 

 

KATEGORIE 2008 – 2007 – (3 m): CHLAPCI 

JMÉNO VÝKON [s] POŘADÍ BODY 

Robin Žebrakovský 5,59 1. 3 

Lukáš Kougl x 2. 1 

 

KATEGORIE 2008 – 2007 – (3 m): DÍVKY 

JMÉNO VÝKON [s] POŘADÍ BODY 

Michaela Narovcová 4,42 1. 4 

Tereza Procházková 5,38 2. 3 

Eliška Pavlisová 5,60 3. 2 

Tereza Dragounová 5,75 4. 1 

Adéla Čóková 11,20 5. 1 

Lucie Bielková x 6. 1 

 

KATEGORIE 2006 – 2005 – (4,5 m): CHLAPCI 

JMÉNO VÝKON [s] POŘADÍ BODY 

Matěj Mour 5,90 1. 4 

Zbyněk Hudček 7,30 2. 3 

Jaroslav Ciesarik 7,91 3. 2 

Petr Pošta 8,10 4. 1 

Roman Bešík 9,30 5. 1 

Petr Kadlec 13,60 6. 1 
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KATEGORIE 2006 – 2005 – (4,5 m): DÍVKY 

JMÉNO VÝKON [s] POŘADÍ BODY 

Jitka Chalupová 6,50 1. 4 

Eliška Kudráčová 7,60 2. 3 

Vlasta Rácová 7,90 3. 2 

Dominika Svašková 9,40 4. 1 

Kristýna Rampasová 12,02 5. 1 

Tereza Kejlová 15,40 6. 1 

Klára Prasková x 7. 1 

 

KATEGORIE 2004 A STARŠÍ – (4,5 m): CHLAPCI 

JMÉNO VÝKON [s] POŘADÍ BODY 

Tomáš Horvát 2,55 1. 3 

Jaroslav Lazar 4,30 2. 2 

 

KATEGORIE 2004 A STARŠÍ – (4,5 m): DÍVKY 

JMÉNO VÝKON [s] POŘADÍ BODY 

Katka Dohnalová 10,50 1. 4 

Markéta Laubrová 17,00 2. 3 

Aneta Navrátilová 17,50 3. 2 

Martina Laubrová 25,00 4. 1 

 

 

 

 

Jít v době vyučování do kina? Kdo 

by nechtěl! A když jde do kina rovnou 

celý první stupeň, to je teprve něco.  

Přesně to se stalo ve středu 28. 2., 

kdy se mladší žáci školy zašli podívat na 

animovaný film Esa z pralesa. Těmi Esy 

jsou zvířecí kamarádi shromáždění kolem 

statečného tučňáka Maurice, kterého vychovala tygřice, dřívější 

ochránkyně pralesa. Společně se snaží, aby v džungli, 

kde nyní žijí, panoval pořádek. Proti nim však stojí 

proradná koala Igor s armádou paviánů. Přestože se 

Igor stále snaží škodit výbušninami všeho druhu, Esa 

z pralesa nakonec zvítězí. 

Film byl poměrně akční, ale děj se zdál být 

jednoduchý. Jsme však rádi, že jsme ho viděli. 

Sepsáno podle ohlasu žáků 
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       Čtvrtek 1. 3. 2018 

          Tuhé mrazy na konci února zapříčinily přece jen něco 

dobrého, a sice zamrzlé jesenické rybníky. Toho využily dívky ze 

sedmé a šesté třídy, které se pod vedením paní učitelky Knappové 

vypravily v rámci tělocviku bruslit na Velký rybník. Protože jsme to 

věděly předem, brusle jsme si s sebou vzaly.  

          Začalo se rozbruslením a potom se celá naše skupina rozjela napříč 

rybníkem. Nebylo to jen tak, protože řada z nás sebou plácla o led. Naštěstí 

se nikomu nic nestalo, takže jsme se spíš dobře bavily. Hodina tělocviku 

však utekla podezřele rychle. Sundaly jsme brusle a vrátily se zpět do školy. Tenhle tělocvik 

se nám moc líbil! 

Napsaly: Marie Duchková, Eliška Kudráčová, Vlasta Rácová (VII. třída) 

 

 

Dětský karneval, který vždy jednou za rok pořádá 

ZŠ a MŠ Jesenice, je vítanou příležitostí ke skvělé zábavě. 

Ve vyzdobeném kulturním domě se sejdou rozmanité 

masky i děti bez masek, ale také spousta rodičů. Každý si 

chce užít veselé odpoledne. 

Letošní karneval se konal v sobotu 3. března 2018 

a stejně jako vloni ho řídil moderátor Rádia Relax Honza 

Ladra. Samozřejmě měl s sebou i pomocníky a spoustu 

protáhlých balónků, z nichž se vytvářely úžasné 

pirátské meče. Celý program se totiž vezl na 

pirátské vlně.  

V první části karnevalu se o balónky 

hodně soutěžilo. Nechyběla promenáda masek 

(každá maska dostala hned u vchodu zákusek 

z marcipánu) ani tradičně bohatá tombola. Více 

písniček a tancování pak přinesla druhá část, 

kdy se k dovádějícím dětem připojila i spousta rodičů. Všichni společně si užívali pohodové 

odpoledne. I nám se to moc líbilo. Proto chceme poděkovat jesenické škole, že pro nás karneval 

připravila.  

SPONZOŘI KARNEVALU 

 Rádio Relax 

 ISŠ Jesenice 

 Společnost DROPS, a.s 

 SHŠ z Drahšperka  

 Volejbalový klub KVAK  

 Cestovní agentura – Emilie Růžičková 

 Čerpací stanice Pap Oil – Roman Vaňkát 

 Prodejna Vito – p. Tran 

 Restaurace Drahouš – manželé Johnovi 

 Železářství – p. Marie Kadlecová 

 Sport U Brány 

 Ing. Jiří Weber, www.malopotisk.cz 

 Manželé Polákovi 

 Manželé Konířovi 

 Manželé Vopatovi 

 Manželé Procházkovi 

 Manželé Valušovi 

 Manželé Klementovičovi 

 p. František Makovský  

 p. Vladimír Kinský 

 p. Martina Karbanová 

 p. Hornof 

 DAS 

Napsali Petr Jankura, Markéta Laubrová, Martina 

Laubrová a Klára Prasková ze VII. třídy 
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Soutěž je určena dívkám a chlapcům, kteří v den, 

kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 15 let. 

Text v českém jazyce na výše uvedené téma 

bude napsán ve formě dopisu, 

to znamená s oslovením na začátku, 

datem a místem, pozdravem a podpisem na konci. 

Rozsah textu je stanoven nejvýše na 1 000 slov  

a musí jít o původní dílo soutěžícího. 

Dopis může být napsán na počítači i rukou. 

Na konci dopisu je nutné uvést jméno a příjmení 

soutěžícího, datum narození, bydliště  

a přesnou adresu školy, do které chodí. 

Soutěžní práce je nutné odeslat nejpozději  

do 31. března 2018 na adresu: 

Česká pošta, s. p. 

brand marketing 

Poštovní přihrádka 99 

225 99 Praha 025 

Na obálce bude doplněna poznámka 

„Soutěž – Vyhraj s dopisem“. 

 

Úplná pravidla soutěže a další informace najdete 

na webových stránkách 

www.vyhrajsdopisem.cz  

 

Světová poštovní unie vyhlašuje již 47. ročník  

Mezinárodní soutěže v psaní dopisů  

pro mládež do 15 let. 

Pro vítěze české části soutěže 

je připraven tablet,  

druhý získá mobilní telefon  

a třetí cenou je stolní hra. 
  

Všichni tři pak obdrží speciální 

poštovní dárek. Výherce 

postupuje do mezinárodního 

kola. 

Výsledky české části soutěže 

budou zveřejněny  

do konce května 2018  

na webových stránkách 

www.vyhrajsdopisem.cz 

Výsledky mezinárodního kola 

(finále soutěže)  

budou zveřejněny  

do 10. 10. 2018. 

Výherci mezinárodního finále 

získají zlatou, stříbrnou  

a bronzovou medaili,  

čestné uznání a diplom. 

 

LETOŠNÍ TÉMA SOUTĚŽE: 

Představ si, že jsi dopis cestující v čase.  

Jaké poselství si přeješ předat svým čtenářům? 

http://www.vyhrajsdopisem.cz/
file:///C:/Users/49879/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V06W4H8D/www.vyhrajsdopisem.cz
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

10/2017-2018: 
 

1.- PŘÍPAD DETEKTIVA ŠTIKY 

Detektiv Štika věděl, že v komnatě 

se zlatým svícnem byli hudebníci. 

Všiml si rovněž, že při odchodu ze 

zámku měli všichni své nástroje 

v pouzdrech – pouze trumpetista 

nesl v jedné ruce pouzdro a v druhé 

trubku. Nebylo těžké uhodnout, že 

do pouzdra mohl schovat odcizený 

svícen.  
 

2.- SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 + 5 + 7 + 3 + 9 = 32 
 

3.- HÁDANKA 

Z vyjmenovaných předmětů je 

nejdelší STŮL. 

 

 

 

V sobotu nastal pěkný slunečný den, a tak se čtyři 

obyvatelé jednoho paneláku vydali na koupaliště. 

Každý z nich si vzal jednu tašku, ve které měl 

deku, plavky a svačinu. Ještě o nich víme toto: 

- Stejskalovi s bílou igelitovou taškou bylo 

2krát tolik let jako Pokornému. 

- Jana byla o jeden rok starší než její 

manžel; měla silonovou tašku s nápisem 

Coca Cola. 

- Pokorný se nejmenoval Stanislav, ale ani 

Josef. 

- Stanislav byl o 14 let starší než Stejskal. 

- Pokornému bylo 16 let. 

- Pavel měl s sebou hnědou koženou tašku. 

- Jana byla mladší než Novák. 

- Novák měl bledě modrou igelitovou tašku. 

Vaším úkolem je zjistit jméno každé ze čtyř osob, 

její věk a jakou tašku si kdo vzal. 

 

Jaký je výsledný součet? 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


