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Ve středu 20. září 2017 se v Botanické zahradě SZeŠ Rakovník konalo podzimní kolo 

OKRESNÍ EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE. Letošní ročník byl zaměřen na ekologické zemědělství, 

biopotraviny a zdravý životní styl. Účastníci soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích (tři 

kategorie ZŠ) a připraveny byly pro ně i dva doprovodné programy. Mladší děti se mohly      

v Klubu DDM zapojit do doprovodného programu s názvem BIORISKUJ, starší děti si mohly 

v sále DDM vyslechnout přednášku Ekologické zemědělství a biopotraviny na Křivoklátsku. 

Výsledky našich žáků v soutěži ukazují tabulky:  

 

 

I. KATEGORIE: 4. – 5. třída  II. KATEGORIE: 6. – 7. třída 

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 
       

Eliška Machová 

Natálie Mottlová 
8 15. – 16.  

 Fabián Stibor 

Antonín Vachtl 
12 13. – 17.  

Vojtěch Kouřil 

Jan Trpák 
3 19. 

 Roman Bešík  

Matěj Louženský 
10 20.  

   

 Markéta Laubrová 

Klára Prasková 
9 21. – 23.  

Soutěžilo 19 dvojic žáků.  Soutěžilo 26 dvojic žáků. 
 

III. KATEGORIE: 8. – 9. třída 

JMÉNO BODY MÍSTO 
   

Julie Rácová 11 11. – 12.  

Soutěžilo 24 dvojic žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motýla znají především včelaři, jimž parazituje v úlech. Právě díky enzymům, které mu 

umožňují živit se obtížně rozložitelným včelím voskem, stráví i polyetylen. Zavíječ voskový 

z čeledi zavíječovitých (Pyralidae) v dospělosti dorůstá až 16 mm a dosahuje rozpětí křídel 38 

mm. 

Nejrozšířenějším plastem je polyetylen, jehož 

biologická rozložitelnost je velmi nízká. Změnit by to 

mohly housenky nevzhledného motýlka ZAVÍJEČE 

VOSKOVÉHO Galleria mellonella. Pochutnají si totiž 

i na běžném polyetylenovém sáčku. Testy s výtažkem 

z housenek potvrdily, že skutečně disponují enzymy, 

které tento plast rozkládají. Příklad zavíječe voskového 

ukazuje, jak škůdce může být relativní pojem. Tohoto 

 

/Zdroj: Magazín 2000 záhad č. 6/2017, str. 15/ 
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Do SOUTĚŽE O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPORTOVCE 

ŠKOLY se započítají výsledky ATLETICKÉHO VÍCEBOJE, 

kterého se v pátek 29. září zúčastnilo 15 mladých sportovců 

z naší školy:   

VĚKOVÁ KATEGORIE 2009 + MLADŠÍ 

JMÉNO 60 m DÁLKA MÍČEK 600/800 m MÍSTO  
 

Anna Herčíková 11,2 279 15 3:06 1. 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE 2008 - 2007 

JMÉNO 60 m DÁLKA MÍČEK 600/800 m MÍSTO  
 

Lukáš Kougl 10,06 320 20 2:39 1. 
 

Michaela Braunová 12,25 270 12 3:12 1. 

Tereza Dragounová 13,70 177 10 3:37 2. 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE 2006 - 2005 

JMÉNO 60 m DÁLKA MÍČEK 600/800 m MÍSTO  
 

Roman Bešík 9,57 337 36 3:09 1. 

Matyáš Finta 9,95 361 37 3:59 2. 

Zbyněk Hudček 10,15 341 34 3:33 3. 

Daniel Kinský 10,00 350 28 4:15 4. 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE 2004 + STARŠÍ 

JMÉNO 60 m DÁLKA MÍČEK 600/800 m MÍSTO  
 

Tomáš Horvát 8,05 457 59,5 2:52 1. 

Matyáš Devera 8,31 390 50 4:41 2. 

Daniel Krejčí 8,80 356 53,5 3:30 3. 

Jan Blaho 9,00 344 43 4:43 4. 

Tomáš Tran 9,33 360 22 3:46 5. 
 

Martina Laubrová 10,32 250 30 2:37 1. 

Markéta Laubrová 10,16 300 24 2:44 2. 
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Ivona Březinová je spisovatelka, která píše 

knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií. 

Často také pořádá různé besedy, a tak je dobré, že 

ve čtvrtek 5. října přijela i k nám do Jesenice. 

Beseda s touto spisovatelkou se uskutečnila 

v místní knihovně, kam se dostavili žáci 6. a 7. třídy 

a někteří osmáci. Všichni se těšili na zajímavé 

povídání. Paní Březinová nám nejdříve vyprávěla, 

proč a jak začala psát, pak vysvětlila, jak kniha 

vzniká a nakonec ukázala několik svých knih, 

například „Řvi potichu, brácho“ (ze které nám četla 

ukázku), „Lentilka pro dědu Edu“, „Panáček 

Paneláček“ nebo sérii „Holky na vodítku“ o růz-

ných závislostech. Poutavě líčila, jak ke svým 

knihám nejdříve studuje odbornou literaturu a pak 

navštěvuje např. lidi z léčeben, kteří jí o svých 

životních příbězích a problémech vypráví, a ona 

pak jejich zkušenosti a příhody do knih zahrne.  

Kromě vlastních námětů píše knížky podle ilustrací a obrázků nebo zpracovává 

staré náměty do podoby pro menší děti. Také psala příběhy podle filmů, kupříkladu 

„Hurvínek a kouzelné muzeum – Kniha k filmu“ či „Robinson Crusoe – Na ostrově 

zvířátek“. Všechny její práce snad ani nejde vyjmenovat, vždyť už jich je stovka!  

Beseda byla velmi přínosná a všem se líbila. Rozloučili jsme se s paní spiso-

vatelkou a vrátili se do školy, kde si o tomto literárním zážitku budeme ještě povídat. 

Napsala Vlasta Rácová, VII. třída; článek doplnila Mgr. Eva Konířová 

PS: Pět knížek Ivony Březinové koupila paní učitelka Konířová do školní knihovny. 

 

 

 

Téměř půl roku uplynulo 

od chvíle, kdy naši školní družinu 

navštívilo plzeňské pohádkové 

divadlo Řimbaba ☺☺. Ve čtvrtek 

5. října 2017 k nám zavítalo opět, 

tentokrát s příběhem „O dvanácti 

měsíčkách“. Ve veselé pohádce si 

zahrály i některé děti (Vladimír 

Bouda, Emílie Casasová, Tereza 

Procházková) a také diváci byli 

spontánně vtaženi do děje. Určitě 

se nenašel nikdo, komu by se 

představení nelíbilo! 
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Ve dnech 5. – 7. října se členové nepovinného 

předmětu PEA zúčastnili třídenního ekologického 

programu na Křivoklátě. Prostory k ubytování poskytlo 

informační centrum CHKO a program připravila jeho 

vedoucí paní Jiřina Prošková. Děti byly rozděleny do 

tří družstev (Rejpalové, Kejchalové a Prófové) a po 

zhlédnutí úvodního filmu začaly plnit úkoly od Skřítka. 

Hned odpoledne nás čekalo Velké stopování. Na 

trase jsme hledali kartičky nejprve s lesními živočichy, 

pak s dřevinami a nakonec přiřazovali živočichy k jejich 

úkrytu. Rovněž jsme si zaběhali, zahráli si veselou 

„kolíčkovanou“ nebo se trefovali šiškami do stromu. 

Jiným úkolem na stanovišti bylo vytvořit z přírodnin 

určitého živočicha a vymyslet o něm nějaký příběh. 

Také se hodnotilo, jak se v rezervaci chováme. Protože 

trochu pršelo a foukal vítr, oddechli jsme si, když jsme 

se dostali z lesa ven - před Velkou Bukovou. Naskytla 

se nám příležitost podívat se na rozhlednu a polaskat se s telátky. Cestou zpět jsme louskali 

ořechy, kterých byla všude spousta. Nakonec jsme se rozloučili s paní Proškovou a na 

středisko se vrátili po školní NS již za šera. Uvařili jsme si večeři, vypracovali úkoly od 

Skřítka a odebrali se do hajan…   

Druhý den ráno jsme si připravili snídani a již před 8. hodinou se vypravili vzhůru 

kolem hradu do IC Lesů ČR. Většina z nás tu už někdy byla, ale nyní jsme si vyslechli výklad 

v prostorách expozice. Následovala exkurze po NS Brdatka, samozřejmě opět s úkoly od 

Skřítka. Během procházky se nám naskytly kouzelné výhledy na Berounku a zbarvující se 

stromy v jejím údolí. Ve Zbečně jsme navštívili Hamouzův statek, kde nám šikovný pan 

průvodce přiblížil na exponátech život na vesnici v 18. a 19. století. Každou sobotu zde také 

peče v peci chléb. Naobědvali jsme se v restauraci 

a vlakem se vrátili do Křivoklátu. Po hodinovém 

odpočinku pokračoval náš program na hřišti, kam 

jsme se vypravili kolem hradu nad sportovním 

areálem Kolečko. Zde jsme si „zablbli“ a opět za 

šera se vrátili do střediska. Scénář se opakoval po 

včerejšku – večeře, splnění úkolů od Skřítka a 

večerka.   

V sobotu jsme si přispali, ale i tak se 

některým nechtělo vstávat. Nasnídali jsme se, 

uklidili, sbalili zavazadla a vydali se do lesa sbírat 

exponáty na mykologickou výstavu. Martině se podařilo najít hadovku smrdutou, která byla 

ozdobou výstavy, i když poněkud páchnoucí. Největší překvapení však na nás teprve čekalo. 

Šlo o tři jedince mloka skvrnitého, z nichž měly děti velkou radost. U pomníku, který 

postavili poddaní svému knížeti, jsme se rozloučili s hradem, symbolem našeho pobytu. 

Viděli jsme ho snad ze všech stran a vždy to bylo úchvatné. 

Už nás čekal jen návrat do střediska, oběd v nedaleké restauraci, vyhodnocení pobytu 

a rozloučení s naší průvodkyní. Odpolední vláček nás dovezl do Jesenice a my jsme se rozešli 

do svých domovů.  Z reakcí dětí usuzuji, že se jim pobyt líbil, což samozřejmě potěší. Děkuji 

své kolegyni Marcele Šikové za spolupráci a za pomoc při organizaci pobytu. 

Mgr. Vlastimila Knappová 
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Drakiáda v Jesenici má už svou tradici. Je příležitostí 

k setkání lidí, kteří si chtějí pouštět papírového draka. Tak tomu 

bylo i v neděli 8. října odpoledne na polní cestě k zahrádkám, 

kam se dostavila i naše rodina. Lidí se tu shromáždilo docela 

hodně a jejich draci měli rozmanité tvary. Ten náš byl velký, 

červenočerný. V silném větru poletoval s ostatními, což byl pro 

mě úžasný zážitek. Myslím si ale, že si tu zábavu užil každý, 

kdo přišel.  

Napsal Radek Pavelek, VI. třída 

 

  

Již několik let se velké oblibě těší vzdělávací akce „Houby, houby, houbičky“, kterou 

na podzim pořádá naše škola ve spolupráci s občany a odborníkem mykologem. V letošním 

roce vystřídal pana Ing. Vladimíra Baziku jeho mladší kolega z Kněževsi pan Michal Polata, 

který v pondělí 9. října 2017 určoval druhy hub a odpovídal na dotazy. Že měl plné ruce 

práce, dokládá seznam 110 hub, které se staly přírodními exponáty výstavy instalované 

v učebně přírodopisu.      

Součástí akce byla rovněž soutěž 

nazvaná „NEJ houba – 2017“. Probíhala ve 

dvou kategoriích, zaměřených na přírodniny 

a výtvarné práce. Výtvarných prací skupin 

či jednotlivců se sešlo čtyřicet, přírodnin 

deset. Nejaktivnějšími soutěžními kolektivy 

byli předškoláci a školka, dále pak 1. a 4. 

třída. Zde jsou výsledky:  

 
VÝTVARNÉ PRÁCE: 

 

JMÉNO VÝTVARNÁ PRÁCE BODY MÍSTO 

Jirka Klementovič   Usměvavá muchomůrka 34 1. 

Janička Klementovičová Knoflíkové muchomůrky 29 2. 

Míša Braunová Hřib hnědý 22 3. 

Ondra Kondelík Hříbek 18 4. 

Anna Kudráčová Houby 15 5. 

Štěpán Malich Les s houbami 13 6. 
 

PŘÍRODNINY: 
 

JMÉNO PŘÍRODNINY BODY MÍSTO 

Fabián Stibor   Zátiší s houbami 51 1. 

Kačka Kovářová Maxi bedla 29 2. 

Ríša Dulaj Na konci světa 20 3. 

Ráda bych poděkovala Michalovi, který se mnou strávil nedělní odpoledne a celé 

pondělí přípravou výstavy, dále pak téměř dvěma desítkám houbařů, kteří slíbili exponáty na 

výstavu a svůj slib splnili (bez nich by výstava nebyla možná), a také děvčatům ze 7. třídy – 

Markétce, Martině, Báře a Terezce za pomoc.  

Za organizátory Mgr. Vlastimila Knappová  
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KATEGORIE: 2009 A MLADŠÍ 

JMÉNO VÝKON [minuty] MÍSTO BODY 
    

Michaela Burstová 6:12 1. 2 

 

KATEGORIE: 2008 – 2007  

JMÉNO VÝKON [minuty] MÍSTO BODY 
    

Lukáš Kougl 5:28 1. 2 
    

Tereza Procházková 6:10 1. 3 

Adéla Čóková 6:22 2. 2 

 

KATEGORIE: 2006 – 2005  

JMÉNO VÝKON [minuty] MÍSTO BODY 
    

Roman Bešík 4:22 1. 4 

Zbyněk Hudček 4:53 2. 3 

Matěj Mour 4:58 3. 2 

Petr Pošta 5:26 4. 1 
    

Klára Prasková 4:44 1. 3 

Eliška Kudráčová 5:48 2. 2 

 

KATEGORIE: 2004 A STARŠÍ  

JMÉNO VÝKON [minuty] MÍSTO BODY 
    

Martina Laubrová 5:03 1. 2 
    

Tomáš Spurný 4:08 1. 3 

Jaroslav Lazar 5:44 2. 2 

Tomáš Horvát Diskvalifikován. 
 

POZNÁMKA: 

        Další příležitostí získat body do celoroční soutěže O nejaktivnějšího 

sportovce bude účast v 19. ročníku Festiválku přírodních sportů     

a cestování, který se uskuteční ve víkendových dnech 21. – 22. 10. 

2017. Započítávat se bude jeho sobotní turistická část. Pro milovníky procházek jsou 

připraveny trasy různých délek, na které je možné se vydat dopoledne v časovém 

rozmezí od 8
30

 do 10
30

 hodin z jesenického autokempu. SPORTU ZDAR! 

Pátek 13. 10. 2017 

Zahrádky – 1 300 metrů 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 2/2017-2018: 

1.- STOPAŘ 

Kdyby jel Walter doopravdy do Chicaga, tak by ležel na té straně  

vozovky, kudy jel Barnes. Ale Barnes říkal, že přešel silnici a tam  

ho zvedl. 

2.- PODIVNÉ AUTO 

Auto mělo nesmyslně umístěná kola. 
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DOPLŇ: 1/Pracoval s motykou. 2/Dětské jídlo z krupice. 3/Pokoj, mír. 4/Bicykl. 

5/Železo je… 6/Surové, zlé, ukrutné. 7/Puk, disk (sluneční). 8/Hryže. 9/Příkaz ke 

koupi. 10/Černí zpěvní ptáci. 11/Nástroj k odmykání. 12/Část chůze. 13/Matky telat. 

 

 

 

 

 

 

 

Kosmické sondy, které přistály na Marsu, zjistily, 

že celý povrch planety pokrývá rezavý železný 

prach, takže je tam všechno červené, dokonce   

i obloha. Pouze na severním a jižním pólu jsou 

… (tajenka). 

PŘÍKLAD: 

LÁVKA 
Ozbrojený 

konflikt 
VÁLKA 

   

SVALY 
Porost  

hlavy 
 

   

VESLA 
Snížení 

ceny zboží 
 

   

KORÁL Svetr  

 

PARKY 
Chlapecké 

zbraně 
 

   

KORBA 
Jedovatý 

had 
 

   

MARKY Oblaka  
 

PARTA Poschodí  

   

PATOS Šlépěj  

 


