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Nejdříve ji zahráli maminkám ke Dni matek. Moc se na toto vystoupení těšili. 

Každý žák se naučil básničku a vyrobil kytičku. Maminky se dostavily v hojném počtu 

a nejedné z nich se objevila v oku slzička.  

PRVŇÁČCI ZAHRÁLI POHÁDKU 

„BOUDO, BUDKO“ I DĚTEM 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Jednoho krásného červnového 

dne se odhodlaní prvňáčci vydali na 

domluvenou návštěvu do školky. 

Protože bylo pěkné počasí, pohádku 

zahráli venku. Větřík si sice trochu 

pohrával s kulisami, ale dětem to 

nevadilo a s chutí předvedly vše, co 

nacvičily. Malé děti ze školky se zájmem sledovaly nepřeberné množství zvířecích 

postaviček. Prvňáčci si sami vymysleli, jak se budou jmenovat – například: ČUNÍK 

VAŠÍK, SLEPIČKA JANIČKA, PES DINGO, KOZLÍČEK ROHÁČEK, OVEČKA 

EMIČKA… Představení se jim povedlo, všichni sklidili potlesk a dostali lízátko. 

Nakonec si žáci z první třídy chvíli hráli na zahradě školky, kde potkali i své 

kamarády. Rádi s nimi strávili společnou půlhodinku. Děkujeme dětem i všem paním 

učitelkám za vstřícné přijetí a příjemnou atmosféru.  

Mgr. Jana Doležalová  

 

 

V týdnu od 4. 6. do 8. 6. probíhala na prvním stupni naší 

školy VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA. Jak název napovídá, nešlo 

o žádný tělocvik, nýbrž o písemné zjišťování našich znalostí. 

Například nám paní učitelka zadávala testy z hlavních předmětů, 

tedy například z českého a anglického jazyka, matematiky nebo 

ČaS. Vlastně jsme se tak připravovali na závěrečné písemné práce na konci školního 

roku. Myslíme si, že nám to trochu pomohlo. 

K tomuto vyjádření žáků 4. třídy připojily dodatek (za kolektiv olympijského výboru) 

paní učitelky M. Peterová a S. Mrázová: 

Vědomostní olympiády se zúčastnili žáci 1. – 4. třídy. V testech se všichni 

snažili správně odpovědět na zadané otázky a tím získat co největší počet bodů. Jejich 

snažení dopadlo takto (viz tabulka). 

TŘÍDA 1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO 
    

I. Jana Klementovičová Hana Králíčková Štěpánka Danielová 

II. Laura Zelenková Jan Bouda Jan Štulík 

III. Michaela Burstová Matyas Naxera Michaela Narovcová 

IV. Jiří Klementovič Natálie Kuncová Jakub Hlaváček 
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Cílem výletu 6. třídy se v pondělí 11. června stala obec 

Chyše v okrese Karlovy Vary. Cestovali jsme tam vlakem 

v doprovodu paní učitelky Valešové a paní učitelky Peterové. 

První zastávkou na naší trase byl však Lubenec. 

V Lubenci se nachází známá sklářská firma Skloart. 

Její specialitou jsou tzv. vitráže, tedy mozaiky z kousků skla, 

které jsou vsazeny do sítě z olověných profilů. Sami jsme se přesvědčili o zručnosti 

zdejších pracovníků, kteří nás do výroby vitráží zasvětili. Také nám o tom promítli asi 

desetiminutový film. Některé výrobky jsme si dokonce mohli koupit v přilehlém 

obchůdku.  

Po zajímavé exkurzi v Skloartu pokračoval náš poznávací výlet jízdou do 

Chyše, tentokrát (kvůli výluce na trati) autobusem. Než jsme zašli do místního 

zámeckého parku, dopřáli jsme si 45minutový rozchod. Každý toho využil po svém: 

někdo navštívil obchody, někdo jen odpočíval.   

V zámeckém parku jsme zhlédli žertovné vystoupení o Karlu IV., do kterého se 

krátce zapojil i náš spolužák Šimon Navrátil. Velmi nás zaujal také králův šašek, který 

zvedl třímetrovou lavičku a udržel ji na bradě, aniž by ji přidržoval rukama. 

Vystoupení bylo velmi zajímavé, akorát ho trochu kazil občasný déšť. I tak jsme se 

ještě seznámili s tím, jak se za doby panování Karla IV. vyráběla ze zrní mouka nebo 

jak se máchalo prádlo. Bylo to velmi zajímavé a každý si výlet pochvaloval.   

Napsal Radek Pavelek 

 

 

 

    Ve středu 13. června se naše devátá třída vydala na poslední třídní výlet, 

tentokrát do rekreačního střediska Vojtův mlýn nedaleko Zdeslavi. 

    Vyrazili jsme pěšky od školy kolem tři čtvrtě na devět a cesta nám trvala asi tři 

hodiny. Po ubytování a krátkém odpočinku následovalo odpoledne plné her (nohejbal, 

fotbal, stolní tenis, přehazovaná, rakety…) a koupání v bazénu. Po večeři jsme měli 

osobní volno, které jsme trávili různě. Někdo hrál hry, někdo klábosil s kamarády. 

Večerka byla stanovena na 22
00

 hodin. 

    Druhý den jsme se po snídani vypravili do Čisté, kde jsme se naobědvali    

a nakoupili občerstvení na zbytek našeho pobytu. Po návratu do Vojtova mlýna opět 

přišel ke slovu sport. 

    V pátek po snídani už nás čekal pouze úklid chatek  

a zpáteční cesta lesem. Do Jesenice jsme se vrátili kolem půl 

jedné. Výlet se všem líbil, opravdu jsme si ho užili. 

Napsaly Veronika Končeková a Aneta Navrátilová 

DODATEK 

Ráda bych tímto poděkovala p. Monice Honzíkové za zajištění dopravy našich 

zavazadel a p. správcové ve Vojtově mlýně za vstřícnost a ochotné plnění všech našich 

přání.                                                                                     
Mgr. Petra Hrůzová 
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Dvě závodní disciplíny si mohli vybrat mladí atleti v další etapě celoroční 

soutěže O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPORTOVCE v pátek 8. června. Podívejme se na 

jejich výsledky: 

KATEGORIE: 2004  

JMÉNO – CHLAPCI 60 m DÁLKA MÍČEK 800 m 
     

Milan Šika 8,05 X X X 

Tomáš Spurný 8,61 418 X 2 : 49 
 

JMÉNO – DÍVKY 60 m DÁLKA MÍČEK 800 m 
     

Veronika Horvátová 9,35 315 X X 

Markéta Laubrová 9,86 308 X X 

Martina Laubrová 9,94 310 X X 

 

KATEGORIE: 2005 – 2006  

JMÉNO – CHLAPCI 60 m DÁLKA MÍČEK 600/800 m 
     

Daniel Kinský 9,60 368 X X 

Jaroslav Ciesarik 9,46 364 X X 

Matyáš Finta X 362 44 X 

Roman Bešík X 362 X 2 : 59 (800 m) 

Zbyněk Hudček X 360 33 X 

Vladimír Bouda X 283 29 X 

Petr Pošta 9,27 X X 2 : 31 (600 m) 
 

JMÉNO – DÍVKY 60 m DÁLKA MÍČEK 600/800 m 
     

Klára Prasková 9,66 342 X X 

Dominika Svašková 9,91 369 X X 

 

KATEGORIE: 2007 – 2008  

JMÉNO – CHLAPCI 60 m DÁLKA MÍČEK 600 m 
     

Jan Kadlec 9,57 353 X X 

Robin Žebrakovský 10,42 323 X X 

Jan Králíček 10,79 290 X X 

Vlastimil Sojka X 265 23 X 

Petr Makovský  X X 16,5 2 : 58 
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JMÉNO – DÍVKY 60 m DÁLKA MÍČEK 600 m 
     

Tereza Procházková 10,57 333 X X 

Lucie Benešová 10,36 326 X X 

Michaela Narovcová 10,19 284 X X 

Eliška Pavlisová X 260 16 X 

Adéla Čóková 11,14 249 X X 

Tereza Dragounová X 240 X X 

Martina Jelínková 12,80 182 X X 

 

KATEGORIE: 2009 

JMÉNO – CHLAPCI 60 m DÁLKA MÍČEK 600 m 
     

Josef  Lieber X 260 19 X 

Matyas Naxera  X 175 12 X 

Ondřej Kondelík X 163 9,6 X 

Filip Hejda 15,90 150 X X 

 

JMÉNO – DÍVKY 60 m DÁLKA MÍČEK 600 m 
     

Anna Herčíková X 290 X 3 : 02 

Pavlína Žebrakovská X 263 17 X 

Michaela Burstová 11,77 260 X X 

Markéta Rojíková X 150 15 X 
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V chatě rozdělené na apartmány jsme se ubytovali v úterý 12. června 2018. 

Vybavení místností bylo na úrovni, až na některé nepohodlné postele v dívčím 

apartmánu. Co se týče vaření a stravování, šlo většinou o individuální záležitost. Po 

osobním volnu se pak celá naše třída vydala na vycházku po okolí Emilovny a při té 

příležitosti si zahrála některé hry v přírodě.  

Hlavní program nás však čekal 

následující den, ve středu. Vstávalo se 

před osmou hodinou tak, abychom již 

v půl deváté vykročili na pěší výlet do 

Týřova, odtud do Skryjí a ze Skryjí 

autobusem do Broum, kde jsme si 

nakoupili nějaké občerstvení. Zpět do 

Emilovny jsme se vraceli opět pěšky, 

a protože jsme trošku bloudili, bolely 

nás po návratu nohy. Proto následný 

odpočinek přišel každému vhod. 

V půl osmé večer se zapálil 

táborák. Posezení u ohně bylo dobrou příležitostí k tomu, abychom si popovídali o 

svých zážitcích a také si opekli buřty a maršmelouny. Někteří z nás se dokonce stihli 

vykoupat v místním rybníčku. 

Čtvrtek byl dnem rozloučení s Emilovnou a návratu domů. Zamířili jsme do 

Roztok, odkud naše cesta pokračovala plavbou na kanoích, které pro nás přivezli bratři 

paní učitelky Peterové. Po řece jsme se splavili do Račic, kde se přestupovalo na vlak. 

Po železnici jsme se šťastně vrátili až do Jesenice. 

Školní výlet naší osmé třídy byl atraktivní tím, že trval (oproti 

loňskému roku) tři dny. Tentokrát jsme s paní učitelkou Knappovou 

a paní učitelkou Valešovou strávili společné chvíle v areálu hájovny 

Emilovna u Karlovy Vsi. 
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Třídní výlet se nám líbil, jen ty pěší túry nemusely být tak náročné. Ale máme 

na co vzpomínat, za což našim paním učitelkám moc a moc děkujeme.  

Napsali žáci 8. třídy 

DOPLNĚNÍ 

V úterý jsme dojeli vlakem do Roztok, 

kde na nás čekalo auto LČR. Odložili jsme si 

zavazadla a nalehko se vydali směrem k NS  

U Eremita. Až posléze jsme zjistili, že Dan se 

rozhodl zvýšit si kondičku tím, že si svůj 16,5 

kg vážící batoh vynese na Emilovnu sám,   

a tak absolvoval celou jedenáctikilometrovou 

trasu s batohem na zádech.  

Na NS jsme se pohybovali obezřetně, 

neboť povrch byl mokrý, tudíž kluzký. Za tuto 

komplikaci jsme byli po zásluze odměněni 

nálezem devíti kusů mloků, kteří (na rozdíl od 

nás) vlhko milují. Zatímco trasa NS vede po 

vrstevnici a pak zvolna klesá k Berounce, my 

jsme na jejím konci začali stoupat. Nejprve do 

Bránova, dále k chatě Bránovská vrata a odtud 

lesní cestou, která byla lemována množstvím 

lesních jahod, až k našemu cíli – Emilovně.   

Dívky i kluci bydleli ve 2 apartmánech, 

v každém byla perfektně vybavená kuchyňka, 

koupelna a tři pokoje.   

Poslední den nám opět LČR zprostředkovaly 

odvoz zavazadel ke křivoklátské škole, kde 

jsme se nalodili a dále pokračovali na kánoích. 

Ve Zbečně jsme udělali zastávku a občerstvili 

se. Naše putování končilo po 9 kilometrech 

v Račicích pod jezem. 

Děkuji pracovníkům LČR Křivoklát za 

ochotu a vstřícnost při zajišťování výletu a za 

bezplatnou dopravu zavazadel. Na závěr ještě musím pochválit žáky za bezproblémový 

průběh výletu – na srazy chodili včas, ochotně pomáhali s loděmi, s rozděláváním 

ohně, šlapali a neprotestovali – prostě jsme se na ně mohli ve všem spolehnout.   

Mgr. Vlastimila Knappová 

 

 

 

 

 

 

Apartmány k pronajmutí se nacházejí v místě zvaném 

EMILOVNA nedaleko obcí Karlova Ves a Branov 

uprostřed Křivoklátských lesů zhruba 12 kilometrů  

od Křivoklátu.  

V blízkém i širokém okolí je spousta příležitostí  

ke sportovnímu, rekreačnímu a kulturnímu vyžití. 

Provoz je celoroční. 
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          Slavnostní setkání účastníků soutěže Šikovné ruce, spojené s vyhlášením nejlépe 

hodnocených výrobků, se uskutečnilo v pátek 15. června. Stejně jako před rokem se 

konalo v areálu Dřevoobchodu Lubná.  

Do soutěže se přihlásilo celkem deset regionálních škol:  

ZŠ Čistá    ZŠ Mutějovice 

ZŠ a MŠ Jesenice  1. ZŠ Rakovník 

ZŠ Křivoklát   3. ZŠ Rakovník 

ZŠ Lubná    MŠ, ZŠ, SŠ Rakovník 

ZŠ Lužná    ZŠ Šanov 

Žáci vytvářeli výrobky ze dřeva, a to buď jedno-

tlivě, nebo v malých skupinách. Já (Tomáš Tran) a Dan 

Dostál jsme pracovali ve dvojici na ptačí budce. Ta se 

desetičlenné porotě zřejmě zalíbila, protože nám za ni 

přidělila pěkné 3. místo v kategorii praktičnost:   

PRAKTIČNOST 

NÁZEV VÝROBKU ŠKOLA POČET HLASŮ 
   

1. Bedýnka na lahve ZŠ Šanov 8 

2. Věšák na klíče – domeček ZŠ Lubná 6 

3. Ptačí budka ZŠ a MŠ Jesenice 4 

3. Branka ZŠ Čistá 4 
 

ORIGINALITA 

NÁZEV VÝROBKU ŠKOLA POČET HLASŮ 
   

1. Věšák na utěrky ZŠ Lubná 6 

2. Stojan na brýle – zajíc 3. ZŠ Rakovník 5 

3. Stojánek na ubrousky – králík MŠ, ZŠ, SŠ Rakovník 4 

3. Netopýr (Batman) ZŠ Mutějovice 4 
 

ZPRACOVÁNÍ 

NÁZEV VÝROBKU ŠKOLA POČET HLASŮ 
   

1. Stůl ZŠ Čistá 6 

2. Řehtačka + stolička 3. ZŠ Rakovník 5 

3. Domino ZŠ Šanov 4 

Budka pro rehka + nosič na víno MŠ, ZŠ, SŠ Rakovník 4 

Na slavnostní vyhlášení jel s námi do Lubné pan ředitel Koníř. Přijeli jsme sem 

ze všech zástupců škol nejdříve. Když dorazili i ostatní, mohlo se vyhlašovat. Jak jsem 

se již zmínil, v kategorii PRAKTIČNOST jsme obsadili 3. místo, za které jsme 

obdrželi kvalitní hoblík, tužku a originální dřevěné medaile.  

Soutěž Šikovné ruce se mi velice líbila a již nyní se těším na její příští ročník.  

Napsal Tomáš Tran, VIII. třída  
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Po zhruba dvou kilometrech jsme došli na místo. Kameny 

Dědek a Bába se pro nás staly výzvou ke zdolání. Jak se však záhy 

ukázalo, na Dědka se vylézt nedalo (byl příliš velký a oblý), zato na 

vrchol vzdálenější Báby vyšplhali Jára a Dan. Zkusila to i Eliška, 

ale neuspěla.  

Když jsme se tohoto kouzelného místa dostatečně nabažili, 

zamířili jsme zpátky do Žihle a v restauraci U Kiliána se naobědvali. 

To už se přiblížil čas odjezdu. Odebrali jsme se na nádraží a po 

železnici se vrátili do Jesenice.  

Výlet se nám všem moc a moc líbil. Pro většinu z nás znamenal 

i první setkání s Dědkem a Bábou. Máme zase na co vzpomínat.  

Napsali žáci 7. třídy 

 

 

 
V úterý 19. června se 6. a 7. třída vypravily na společný 

výlet do Kladna. Cestovalo se vlakem a cílem výletu byly místní 

atrakce – Jump Park a Aquapark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše putování za známými 

žulovými balvany Dědkem a Bábou 

začalo na vlakovém nádraží v Jesenici 

v pondělí 18. června. V doprovodu 

paní učitelky Konířové a pana řed. 
Koníře jsme nejprve dojeli do Blatna 

a po přestupu do rychlíku na Plzeň 

se dopravili do Žihle. Naše cesta pak 
pokračovala pěšky krásnou přírodou. 

 

Po městě jsme se pohybovali autobusem MHD. 

První zastávku jsme udělali na náměstí Svobody, kde 

si každý užil 45minutový rozchod. Poté se jelo do 

Jump Parku. Panečku, to bylo místo stvořené přímo 

pro nás! Mohli jsme si tu zaskákat na velké bublinové 

trampolíně, odpružené gymnastické matraci a dalších 

rozmanitých trampolínách. Po hodině dovádění byla 

únava pořádně znát.  

Z Jump Parku jsme ve dvou skupinách zamířili 

do Aquaparku, případně do městského stadionu Sletiště. 

Aquapark má opravdu co nabídnout. Pro návštěvníky 

jsou tu připraveny plavecké bazény, vířivky, skluzavky 

a tobogány. Dvě hodiny ve vodním živlu si každý 

skvěle užil. Ti, kdo dali přednost Sletišti, mohli využít 

houpačky, prolézačky, kolotoč, klouzačky či další 

atrakce, nebo jen tak odpočívat.   

 



10 

 

Za krásný výlet děkujeme jménem obou tříd paní učitelce Valešové, paní 

učitelce Konířové a paní učitelce Břinkové, které nás doprovázely.  

Napsaly Marie Duchková a Vlasta Rácová, VII. třída 

 

 

  

V pondělí 11. 6. jely první a třetí třída přes Prahu do Šestajovic. V Šestajovicích 

je známá čokoládovna a svíčkárna, kam jsme se šli podívat. Ujala se nás jedna paní, 

která nám vysvětlila, co budeme dělat. Stoupli jsme si třeba k jednomu stolu, vzali si 

čokoládu a nalili ji do zlatého plastového tácku. Bylo třeba chvíli počkat, než se 

čokoláda po tácku roztekla. Pak se ozdobila ořechy 

nebo sušeným ovocem. Nakonec jsme ji dali do 

mrazáku ztuhnout a bylo hotovo. Také jsme zdobili 

srdíčka z bílé čokolády čokoládou barevnou a ještě 

jsme dostali čokoládovou lžičku.  

Následně se šlo do svíčkárny. Tady jsme si 

vyrobili dvě svíčky a naplnili si sáček barevnou 

solí do koupele. Svíčky jsme si mohli také koupit 

v obchůdku.  

          V areálu se nacházela ještě malá zoologická zahrada. Moc se mi tam líbilo a chtěla 

bych sem jet ještě jednou.   

Napsala Anna Herčíková, III. třída 

 

 

V předkřesťanských dobách byl svátkem nastávajícího léta letní slunovrat. Lidé 

věřili, že slunce obracející se na své pouti oblohou ztrácí na chvíli moc nad magickými 

silami země. Ty se pak dostávají na povrch a ovlivňují kouzelnou moc rostlin.  

Následná svatojánská noc (letos v sobotu 23. června) patřila odedávna k době 

kouzel a čarování. Na své si přicházely nejrůznější vědmy, čarodějky a bylinářky znalé 

rostlin s magickými vlastnostmi, získanými při sběru právě během svatojánské noci. 

Komu se například podařilo najít kvetoucí kapradí, mohl se údajně stát neviditelným, 

rozumět řeči zvířat nebo nacházet ukryté poklady. 

Mnohde se o svatojánské noci zapalovaly na vrcholcích kopců ohně na počest 

slunovratu. Tyto zvyky upomínaly na dávné druidské rituály. Původní ochranné a 

magické vlastnosti ohně však byly postupně zapomenuty a z pálení hranic se stala 

zábava hlavně pro mládež – vysoké plameny byly zejména pro chlapce výzvou 

k odvážným skokům přes oheň. Ohořelé kousky dřeva pak měly podle pověstí velký 

vliv na plodnost dobytka a prosperitu hospodářství. 

Prastaré obyčeje prokázaly velmi tuhý život. Církvi se je nepodařilo vytlačit ani 

ustavením svátku sv. Jana Křtitele. Legenda o křesťanském mučedníkovi postupem 

času prolnula se starodávnými pověrami. Bylinám natrhaným v předvečer svátku nebo 

časně ráno se začalo říkat svatojánské koření. Přidávaly se do směsí, které se podávaly 

jako lék proti nemocem nebo se z nich vyráběly kouzelné nápoje, používané v lidové 

magii.  
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KRUŽNICE  

JE KULATÁ PŘÍMKA 

S DÍROU UPROSTŘED 

 POLOOSTROV  

JE OSTROV, KTERÝ 

NENÍ ÚPLNÝ 

 

Pepíček jde s otcem do ZOO 

a ptá se: „Tati, proč se na mě 

ta gorila tak divně dívá?“ 

„Tiše, Pepíčku,“ špitne otec, 

„jsme teprve u pokladny!“ 

/Od Dana Webera ze 4. třídy/ 
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2.- BALÍČEK 

Vendelín bude potřebovat stuhu dlouhou 2∙15 + 2∙20 + 4∙10 + 50 =  

= 30 + 40 + 40 + 50 = 160 cm 

3.- VÝPUSTKA:  ZÁKLON → ZÁKON 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 17/2017-2018: 

1.- JAK TO S KRÁDEŽÍ AUTA BYLO DOOPRAVDY? 

Rozčilený pán krádež předstíral. Z nápisu na pokladně bylo 

zřejmé, že v pondělí se v divadle nehrálo. 

a) Je to těžké a nic to neváží. Co je to? 

                                              /Dominika Vinšová/ 

b) Kdo to prodává, ten to nechce. Kdo to kupuje, 

ten to nepotřebuje. Kdo to potřebuje, ten o tom 

neví. O čem je řeč? 

                                           /Kateřina Halámková/ 

c) Víš, jaký je rozdíl mezi běžícím a letícím 

králíkem? 

                                                    /Hana Sejpková/ 

d) Jednou dírou tam, dvěma dírami ven, a když 

jste venku, jste teprve tam. O čem je řeč? 

                                              /Kristýna Řezáčová/ 

e) Co přidám do sudu, aby byl lehčí? 

                                                          /Jan Kadlec/ 

Řidič autobusu v Praze mířil dolů z kopce. Minul 

značku STOP, aniž by zastavil. Pak zahnul doleva, 

kde byla značka ZÁKAZ ODBOČENÍ VLEVO. 

Nakonec pokračoval jednosměrnou ulicí v proti-

směru. Nicméně žádný dopravní předpis neporušil. 

Jak je to možné? 

SOUTĚŽNÍ KUPON JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


