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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:  

 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

Kresby nebo malby s motivy zvěře a přírody je nutno doručit do 10. 3. 2018 na adresu:  

 

 

 

 

 

 Obálku s pracemi označte názvem 

„Výtvarná soutěž“. 

 Soutěžní práce se autorům nevracejí. 

 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 

 Práce bude posuzovat odborná porota. 

 Vyhodnotí se a ocenění vždy prvních  

pět míst z každé kategorie. 

 Současně bude vyhotovena výsledková listina do pátého místa ve všech kategoriích, 

která bude umístěna na webových stránkách www.oms-rakovnik.cz  do 31. 3. 2018. 

 Autorům vítězných prací se způsob předání cen oznámí. 

 Vítězné práce budou dále zaslány do ústředního kola soutěže „Mé toulky za zvěří“, 

kterou pořádá Českomoravská myslivecká jednota. 

 Zároveň budou zveřejněny na webových stránkách 

OMS Rakovník a vystaveny v různých mysliveckých 

expozicích.  

 

AUTORIZACE OBRÁZKŮ:  

OMS Rakovník může originály i kopie obrázků dále 

používat ke svým propagačním účelům. 

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK RAKOVNÍK 

vyhlašuje okresní kolo výtvarné soutěže pro děti 
 

POSLÁNÍ SOUTĚŽE:  

 Zachytit zážitky, které děti získaly při toulkách přírodou, při poznávání života 

naší zvěře.  

 Umocnit v dětech vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.  
 

1) Děti do 6 let (MŠ)  2) Děti 6 – 8 let 
   

3) Děti 9 – 12 let  4) Děti 13 – 15 let 

 

Okresní myslivecký spolek Rakovník 

Vysoká 84 

269 01 Rakovník 

Práce musí být opatřeny na zadní straně 

popiskou s údaji: 

 jméno autora 

 věk 

 třída 

 soutěžní kategorie 

 adresa bydliště 

 adresa školy 

 e-mailová adresa 

 název práce 

 název soutěže 

http://www.oms-rakovnik.cz/
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V pátek 22. 12. 2017 proběhla 

ve 4. třídě tradiční vánoční besídka. 

Její součástí bylo i vzájemné nadělo-

vání dárečků. Na tento okamžik se 

každý těšil asi nejvíce. Po rozbalení 

všech dárečků zbyl pod stromečkem 

osamocený balíček, na kterém bylo 

napsáno: „Pro celou třídu“. Všichni 

jsme byli velmi překvapení 

a zvědaví.  

Po rozbalení dárku jsme zjistili, že nám bylo naděleno zvířátko, přesněji řečeno 

jsme se stali adoptivními rodiči KUŇKY VÝCHODNÍ z Podkrušnohorského zooparku 

Chomutov. Máme obrovskou radost a jistě se na žabku brzy pojedeme podívat. 

Žáci 4. ročníku 

 

 

V pátek 12. ledna měly 6. a 7. třída hodinovou přednášku na téma workoutové 

hřiště. Přednáška se konala v učebně paní učitelky Konířové, kde byli přítomni i pan 

ředitel Koníř a pan starosta Jan Polák. Právě pan starosta nám vysvětlil, že workoutové 

hřiště je vlastně jakási posilovna v přírodě, umožňující cvičení na čerstvém vzduchu 

kdykoli v průběhu dne. To, o kterém jsme mluvili, by se mělo v budoucnu nacházet 

v blízkosti jesenického autokempu, případně na rovince 

nedaleko benzinové stanice. Město Jesenice už o dotaci na 

hřiště požádalo. Protože se nám tato myšlenka zamlouvá, 

podepsali se žáci na listinu o její podpoře. Byla to zajímavá 

a prospěšná přednáška. 

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

 

 

 

V pondělí 15. ledna navštívil 1. – 3. třídu naší školy Bovýsek. Bovýsek je 

plyšový maskot projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, jehož cílem je podporovat 

zdravou výživu, zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny a celkově zlepšit zdravotní stav 

mladé populace. V první třídě byl poprvé. Není divu, že děti byly patřičně překvapené. 

Bovýsek jim pokládal všetečné otázky týkající 

se ovoce a zeleniny a také jim ukazoval kartičky 

s obrázky. Děti měly uhodnout a zdůvodnit, které 

ovoce nebo zelenina mezi ostatní nepatří, a také 

zkoušely pojmenovávat tropické druhy ovoce. 

Moc a moc se jim to líbilo! Nakonec  Bovýskovi 

zazpívaly písničku v anglickém jazyce, v níž se 

ovoce také vyskytuje. 

 Mgr. Jana Doležalová 
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    Závodem ve skoku do výšky pokračovala v pátek 26. 1. SOUTĚŽ O NEJAKTIVNĚJŠÍHO 

SPORTOVCE. V tělocvičně se sešlo 27 chlapců a dívek, s jejichž výkony se můžete seznámit 

prostřednictvím následujících tabulek. 
 

HOŠI - KATEGORIE: 2009 + MLADŠÍ  DÍVKY - KATEGORIE: 2009 + MLADŠÍ 
   

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

  Anna Herčíková 95 cm 1. 

 

HOŠI - KATEGORIE: 2008 - 2007  DÍVKY - KATEGORIE: 2008 - 2007 
   

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Jan Králíček 110 cm 1.  Michaela Braunová 95 cm 1. 

Vojtěch Kouřil 105 cm 2.  Tereza Dragounová 85 cm 2. 

Vlastimil Sojka 90 cm 3.   

 

HOŠI - KATEGORIE: 2006 - 2005  DÍVKY - KATEGORIE: 2006 - 2005 
   

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Zbyněk Hudček 115 cm 1.  Jitka Chalupová 110 cm 1. 

Matyáš Finta 115 cm 2.  Vlasta Rácová 110 cm 2. 

Jaroslav Ciesarik 110 cm 3.  Barbora Koudelová 110 cm 3. 

Roman Bešík 110 cm 4.  Eliška Kudráčová 100 cm 4. 

Daniel Kinský 105 cm 5.   

Petr Pošta 100 cm 6.  

Vladimír Bouda 100 cm 7.  

Daniel Černohlávek 95 cm 8.  

 

HOŠI - KATEGORIE: 2004 + STARŠÍ  DÍVKY - KATEGORIE: 2004 + STARŠÍ 
   

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Tomáš Horvát 145 cm 1.  Markéta Laubrová 110 cm 1. 

Tomáš Spurný 135 cm 2.  Martina Laubrová 105 cm 2. 

Milan Šika 135 cm 3.  
 

Dominik Lekeš 135 cm 4.  

Daniel Krejčí 135 cm 5.  

Jan Blaho 130 cm 6.  

Jaroslav Lazar 125 cm 7.  
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HOŠI - KATEGORIE: 2009 + MLADŠÍ  DÍVKY - KATEGORIE: 2009 + MLADŠÍ 
   

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 

Jan Bouda 4 1.  Anna Herčíková 8 1. 

Ondřej Dlouhý 2 2.  Kateřina Trpáková 7 2. 

Ondřej Kondelík 1 3.  Kateřina Kovářová 4 3. 

   
 Emílie Casasová 4 3. 

   
 

   
HOŠI - KATEGORIE: 2008 - 2007  DÍVKY - KATEGORIE: 2008 - 2007 

   

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 

Jan Králíček 9 1.  Michaela Braunová 11 1. 

Lukáš Kougl 8 2.  Tereza Dragounová 7 2. 

Jan Kadlec 6 3.  Tereza Procházková 6 3. 

   
 Adéla Čóková 6 3. 

 

HOŠI - KATEGORIE: 2006 - 2005  DÍVKY - KATEGORIE: 2006 - 2005 
   

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 

Zbyněk Hudček 16 1.  Klára Prasková 12 1. 

Roman Bešík 15 2.  Marie Duchková 7 2. 

Petr Pošta 7 3.  
   

Matyáš Finta 7 3.  
   

 

HOŠI - KATEGORIE: 2004 + STARŠÍ  DÍVKY - KATEGORIE: 2004 + STARŠÍ 
   

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 

Tomáš Horvát 14 1.  Martina Laubrová 15 1. 

Tomáš Spurný 6 2.  Markéta Laubrová 11 2. 

Daniel Krejčí 5 3.  
   

 
 

 

 

Zajímáš se o divadlo? Víš, kdo a jak ho tvoří? Jsou všechny 

dveře na jevišti opravdové? DAMU (Divadelní fakulta Akademie múzických umění 

v Praze) pořádá druhým rokem cyklus workshopů (dílen) pro děti DAMU Junior.   

Dílny jsou určeny zejména pro děti ve věku 10 až 12 let, které s divadlem    

a divadelním tvorbou nemají žádné (nebo jen malé) zkušenosti, ale rády by „nahlédly 

za oponu“. Během čtyř sobotních workshopů poznají a vyzkoušejí si různé podoby 

divadelní práce a možná kouzlu divadla zcela propadnou. Více na: 

https://www.damu.cz/cs/studium/celozivotni-vzdelavani/staze-kurzy/damu-jr/  

https://www.damu.cz/cs/studium/celozivotni-vzdelavani/staze-kurzy/damu-jr/
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V době, kdy vrcholil duel kandidátů 

na příštího prezidenta České republiky, 

připomněli si význam voleb i žáci osmého 

ročníku naší školy. Ve čtvrtek 25. 1. 2018 

zorganizovali pro své spolužáky z druhého 

stupně a dospělé zaměstnance školy podobné 

volby v rámci předmětu Výchova k občanství. 

Dát pomyslný hlas současnému prezidentu 

Miloši Zemanovi, anebo profesoru Jiřímu 

Drahošovi přišlo celkem 38 žáků (76% účast) 

a 20 dospělých.  

Zájem o akci tohoto druhu potvrdil, že si žáci uvědomují podstatu demokracie  

a roli občanů v demokratických volbách. Nešlo jen o rozhodování, koho si vybrat, ale 

též o příležitost k posílení demokratické kultury ve škole. Žáci v odděleném prostoru 

označili svého kandidáta a takto upravený volební lístek vhodili do improvizované 

urny. Všechny hlasy se poté spočítaly. Z 58 odevzdaných hlasů byl pouze jeden 

neplatný. Volební komise tak nakonec oznámila tento výsledek: prezident Miloš 

Zeman 39 hlasů (40 – 1), profesor Jiří Drahoš 18 hlasů.  

 

 

  
 

Úterý 30. 1. 2018, Dům dětí a mládeže Rakovník 

JMÉNO MLUVNICE SLOH BODY CELKEM MÍSTO 

Veronika Končeková 13 11 24 8. 

Julie Rácová 5 4 9 20. – 21.  

Soutěže se zúčastnilo 23 žáků, mimo soutěž 1. 

 

POZNÁMKA: 

V kategorii středních škol se okresní olympiády v českém jazyce 

zúčastnili i dva bývalí žáci naší školy:  

  Milan Ondič (GZW Rakovník) -   2. místo 

  Šárka Hudčeková (MOA Rakovník) - 14. místo   

 

KTERÉ ČESKÉ SLOVO JE NEJDELŠÍ? 

„Jsou to jen jazykové kuriozity,“ píše se v internetové poradně Ústavu pro jazyk český. 

„Můžou být prostředkem recese a slovních hrátek - spisovatel Stradický se například 

prohlásil za autora fiktivního knižního titulu Orba nejneobhospodařovávatelnějších 

polností. Podíváme-li se do Českého národního korpusu, jak se skutečně užívá 

sloveso obhospodařovávat, najdeme jen pět výskytů. Není tam ani jedno užití záporné 

a ani jedno užití přídavného jména nejobhospodařovávatelnější.“ 

ZDROJ: http://obchod.readersdigest.cz/otazniky/?odpoved=221  

http://obchod.readersdigest.cz/otazniky/?odpoved=221
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Porozumět lidem, odhadnout jejich povahu a reakce, to umí jen málokdo. Mnohé se dá naučit, 

ale intuice je v tomto případě nenahraditelná.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Když se s někým setkáš poprvé, všímáš 

si zejména jeho: 

a) očí a 

b) pohybu rukou b 

c) řeči c 

d) vzhledu d 

 

VYHODNOCENÍ TESTU: 

PŘEVAHA ODPOVĚDÍ a): 
Určitý odhad na lidi máš, jenže jsi příliš 

nesmělý na to, abys z toho dokázal vyvodit 

patřičné závěry. Navíc máš sklon k přehnané 

důvěřivosti. Pokud se před tebou někdo 

přetvařuje, má velkou šanci, že mu uvěříš. 

 

PŘEVAHA ODPOVĚDÍ b): 
Na tebe si hned tak někdo nepřijde. Máš na 

lidi nos a nepoctivce snadno odhalíš. Může 

se ti však stát, že z nepravosti budeš omylem 

podezřívat i slušného člověka. 

  

 

2/ Ve škole do tebe někdo strčí a bez 

omluvy spěchá dál. Co si o něm pomyslíš? 

a) sprosťák a 

b) někam pospíchá b 

c) nevšiml si mě c 

d) asi má starosti  d 

 
3/ Přistihl ses někdy při napodobování 

gest někoho známého? 

a) nejednou a 

b) podvědomě b 

c) výjimečně c 

d) žertem d 

 

4/ Na ulici tě zastaví neznámý člověk  

a chce tě vlákat do auta. 

a) Poslechneš ho a 

b) Začneš volat o pomoc b 

c) Odmítneš c 

d) Bojíš se pohnout d 

 

5/ Špatně se ti hovoří s někým, kdo: 

a) uhýbá pohledem a 

b) mluví rozvláčně b 

c) je neupravený c 

d) mluví vyhýbavě d 

 

6/ Jen těžko bys kamarádil s někým, kdo: 

a) nedrží slovo a 

b) nedostává od rodičů kapesné b 

c) nepíše domácí úkoly c 

d) je lehkomyslný d 

 

7/ Někdo, komu příliš nedůvěřuješ,  

ti něco slíbí. 

a) Uvěříš mu a 

b) Nejsi si jist, zda slib dodrží b 

c) Nejsi naivní c 

d) Vyloučeno! d 

 

8/ Dostaneš se do krizové situace.  

Od svých kamarádů budeš očekávat: 

a) pochopení a 

b) pomoc b 

c) nic moc c 

d) radu d 

 

PŘEVAHA ODPOVĚDÍ c): 
Můžeš se spolehnout na svůj instinkt. Stačí ti 

chvilka a každého máš přečteného. Odhadneš, 

co na koho platí a jakým jazykem s ním mluvit. 

 

PŘEVAHA ODPOVĚDÍ d): 
Odhadováním lidí se moc nezabýváš. Většinou, 

možná podvědomě, však zvolíš ten nejlepší 

způsob jednání. Jestliže se neosvědčí, pružně 

své chování změníš. Získat si tvou důvěru není 

snadné a trvá to dlouho.  
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 8/2017-2018: 

1.- OSMISMĚRKA 

… hnízdech dravců … 

2.- SKRÝVAČKY: 

     NÁZVY MĚSÍCŮ 

1/ srpen 5/ červenec 9/ září 

2/ listopad 6/ březen 10/ květen 

3/ leden 7/ prosinec 11/ duben  

4/ únor 8/ červen 12/ říjen 

 

              Starožitník Kohout chce být doma 

neomezeným pánem. Unikne mu tak, že jeho 

dcera Helena si našla ženicha, že druhá dcera 

se zamilovala a syn že je vášnivý plavec. 

Chtěl by řídit jejich život jen podle svých 

staromódních představ… Tak zní nápověda 

k dnešní doplňovačce, jejíž tajenkou je název 

filmové komedie ČSR z roku 1947. 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
 

TEXT DOPLŇOVAČKY 

1/ Loupežník. 2/ Šlépěj. 3/ Požárník. 4/ 

Tlustý prst. 5/ Potrestání. 6/ Opad předku. 

7/ Náplň do tiskárny. 8/ Potřeba k psaní 

na tabuli. 9/ Protějšek samice. 10/ Kladná 

elektroda. 11/ Kalich. 12/ Rychlý cval. 13/ 

Část svetru. 14/ Věhlas. 15/ Opak začátku.  

 

 

 

Jaké přísloví ukrývá tento obrázek? 

 

 

 

 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

 JMÉNO  
 TŘÍDA  

 


