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JMÉNO TŘÍDA BODY  MÍSTO 
    

Petr Jankura VIII. 55,5 1. 

Tomáš Spurný VIII. 55 2. 

Matěj Duna VIII. 54,5 3. 

Markéta Laubrová VIII. 54 4. 

Jaroslav Lazar VIII. 27 5. 

Do okresního kola soutěže postupují: Petr Jankura, Tomáš Spurný a Matěj Duna. 

 

 

V sobotu 1. prosince se zástupci jesenického 

klubu železničních modelářů zúčastnili krajského 

soustředění v Karlových Varech. Vybráni jsme byli i 

my – Jirka Klementovič a Jakub Hlaváček z 5. třídy.  

Vyjeli jsme z Jesenice v 7
15

 autem s vedoucím 

kroužku Danem Skálou. Akce se konala v Domě dětí 

a mládeže pod záštitou ŽMK Karlovy Vary. Tady 

jsme si vybalili všechny potřebné věci, prohlédli si 

interiér a v 9
00

 začali stavět modely železničních 

domečků. Volilo se mezi závorářským stanovištěm, 

stavědlem nebo nádražními záchodky. Jednalo se o 

laserem řezané stavebnice z kartonu. Byla to 

zajímavá práce, která nás všechny bavila, neboť 

stavbičky bylo potřeba nejen dořezat skalpelem a 

slepit, ale posléze i nabarvit a vsadit okna ze 

speciální slídy, což není zrovna jednoduchý úkol. 

Během dne jsme se stihli patřičně posilnit obědem i 

svačinou a porozhlédnout se po klubovně místních 

modelářů. Ke konci soustředění se domečky přenesly 

do prezentační místnosti, kde se vyfotily a poté 

hodnotily. Nejhezčí tři 

modely získaly věcnou 

cenu a mezi oceněnými 

kluby nechyběl ani ten náš. 

Z akce jsme se vraceli až v 18
00

 hodin. Svůj domek 

jsme si vezli s sebou jako upomínku na povedený den. 

Vážně jsme si to moc užili. 

Napsali Jiří Klementovič a Jakub Hlaváček 
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Čertí škola již neodmyslitelně patří k datu 5. 12. Na hezkou tradici navázala 

letos naše 9. třída.  

První hodinu jsme strávili převlékáním a barvením obličejů. Bylo třeba si 

pospíšit, protože hned o přestávce se Mikuláš (Dominik Lekeš), anděl (Veronika 

Dunová) a jeden z čertů zúčastnili vyhlášení výsledků gymnastické části soutěže O 

nejaktivnějšího sportovce. Rozdávali sladkosti a také dali najevo, že přijdou navštívit 

děti na prvním stupni.  

Do tříd na prvním stupni doprovázel Mikuláše 

a anděla houf čertů, tedy zbytek nás deváťáků. 

Myslím si, že se děti dobře bavily, stejně jako my. 

Hned potom jsme zašli do oddělní školky naproti 

školní jídelně a odtud zamířili na městský úřad 

k panu starostovi. Měl nám zarecitovat básničku, a 

protože si na žádnou českou nevzpomněl, tak nám 

pověděl aspoň německou. Za odměnu si vybral 

oříšek. 

Nakonec jsme zavítali do mateřské školky 

v Oráčovské ulici. Také zde jsme rozdávali sladké 

balíčky a sváteční náladu. Osobně se domnívám, že 

to bylo zdařilé dopoledne. 

Napsal Miroslav Jelínek 

 

 

Mikuláši, Mikuláši, neber s sebou čerty radši. 

Vezmi s sebou anděly, ti nám něco nadělí. 
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Celkem 39 mladých sportovců se v pátek 30. 11. sešlo v tělocvičně naší školy, 

aby prostřednictvím gymnastického trojboje získali cenné body do celoroční soutěže  

O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPOTOVCE. Zde přinášíme výsledky: 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIE: 2010 + MLADŠÍ 

JMÉNO PŘESKOK KRUHY PROSTNÁ BODY MÍSTO 
 

Václav Ptáček 10 10 10 30 1. 
 

JMÉNO PŘESKOK KRUHY PROSTNÁ BODY MÍSTO 
 

Julie Danielová 10 10 10 30 1. 

Štěpánka Danielová 10 10 10 30 1. 

Veronika Machová 10 10 10 30 1. 

Sofie Worofková 10 10 10 30 1. 

 

KATEGORIE: 2008 – 2009  

JMÉNO PŘESKOK KRUHY PROSTNÁ BODY MÍSTO 
 

Lukáš Kougl 10 8,5 10 28,5 1. 

Josef Lieber 9,8 9,5 8,5 27,8 2. 

Vojtěch Gasper 9,5 8,0 8,5 26,0 3. – 4. 

Dan Max Weber 9,5 8,0 8,5 26,0 3. – 4. 

Ondřej Dlouhý 9,5 5,5 9,0 24,0 5. 

Matěj Kadeřábek 7,5 x x 7,5 6. 
 

JMÉNO PŘESKOK KRUHY PROSTNÁ BODY MÍSTO 
 

Lucie Benešová 10 9,8 10 29,8 1. 

Kateřina Kovářová 10 9,5 10 29,5 2. – 3. 

Kateřina Trpáková 10 9,5 10 29,5 2. – 3. 

Tereza Dragounová 9,5 9,0 9,5 28,0 4. 

Anna Herčíková 9,8 9,5 8,5 27,8 5. 

Michaela Narovcová 8,5 9,0 9,0 26,5 6. 

Michaela Burstová 8,0 8,0 7,0 23,0 7. 

Eliška Hortová 8,0 7,0 6,0 21,0 8. 
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KATEGORIE: 2006 – 2007  

JMÉNO PŘESKOK KRUHY PROSTNÁ BODY MÍSTO 
 

Jan Kadlec 10 9,0 9,0 28,0 1. 

Jan Králíček 9,5 8,5 7,5 25,5 2. 

Vlastimil Sojka 9,5 7,5 6,0 23,0 3. 
 

JMÉNO PŘESKOK KRUHY PROSTNÁ BODY MÍSTO 
 

Michaela Braunová 10 10 9,5 29,5 1. 

Tereza Procházková 10 10 9,5 29,5 2. 

Eliška Pavlisová 10 9,5 9,0 28,5 3. 

Adéla Čóková 9,5 8,0 8,5 26,0 4. 

Martina Jelínková 2,0 2,0 8,0 12,0 5. 

 

KATEGORIE: 2005 + STARŠÍ  

JMÉNO PŘESKOK KRUHY PROSTNÁ BODY MÍSTO 
 

Dominik Lekeš 10 9,7 8,8 28,5 1. 

Jaroslav Lazar 10 9,8 8,0 27,8 2. 

Matěj Duna 10 9,5 6,0 25,5 3. 

Roman Bešík 9,9 5,4 6,3 21,6 4. 
 

JMÉNO PŘESKOK KRUHY PROSTNÁ BODY MÍSTO 
 

Martina Laubrová 9,8 10 10 29,8 1. 

Klára Prasková 9,8 10 9,7 29,5 2. 

Eliška Kudráčová 9,6 9,9 9,8 29,3 3. – 4. 

Markéta Laubrová 9,4 10 9,9 29,3 3. – 4. 

Vlasta Rácová 9,7 9,8 9,6 29,1 5. 

Kateřina Dlouhá 9,4 9,8 9,1 28,3 6. 

Barbora Koudelová 8,5 10 9,6 28,1 7. 

Viktorie Vacková 10 8,4 8,8 27,2 8. 
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Jednoho podzimního odpoledne chtěl myslivec 

přikrmovat zvěř. Připravil si rohlíky a obilí a řekl si, že 

s sebou vezme svého psa. Poté vyrazil ke krmelišti. 

Jakmile krmivo nachystal, vydal se na procházku se 

psem. Šel přes pole, les a louku, když tu náhle odněkud 

vyběhli laň a kolouch. Myslivec sledoval, jak mizí v 

hustém lese. Pes zvířata chvíli pronásledoval, ale po 

chvíli se k pánovi vrátil.    

Oba pak dál pokračovali v procházce. Najednou 

pejsek zaběhl do křoví a začal štěkat. Vzápětí se 

objevilo deset kusů černé zvěře – kňour, bachyně a osm 

selat. Myslivec se rychle vracel zpět. Viděl ještě srnu, 

srnce a srnče, ale pes se někam ztratil. Naštěstí se brzy vrátil a pospíchal s myslivcem 

domů. Doma se chlupáč najedl, zalezl do boudy a spokojně usnul. 

Napsal Jiří Klementovič, V. třída 

 

 

Světový den dětství je dalším významným dnem, který, 

jak název napovídá, je věnován dětem. Připomíná se 11. 

prosince, neboť právě tehdy (v roce 1946) byl založen UNICEF 

- Dětský fond Organizace spojených národů, který pomáhá 

zlepšovat životní podmínky dětí na celém světě, podporuje 

jejich právo na kvalitní vzdělání, na zdravý život, bezpečné 

dětství i na právo vyjádřit svůj názor. 

V r. 1991 vznikl Český výbor pro UNICEF, nevládní 

nezisková organizace na podporu Dětského fondu OSN v 

Česku. Výbor si za své cíle vytkl: 

 informovat veřejnost o poslání a konkrétní činnosti 

UNICEF 

 shromažďovat finanční prostředky pro pomoc dětem 

celého světa 

 upozorňovat veřejnost na situaci dětí v Česku i ve světě 

 podporovat naplňování dětských práv v Česku  

V České republice pomáhá i Národní strategie ochrany práv dětí (2012). Jejím 

cílem je vytvořit systém, který zajistí práva dětí, podporu jejich rozvoje v přirozeném 

rodinném prostředí a eliminuje případnou diskriminaci. Dětství je čas her, učení, 

socializace a zkoumání světa. Záleží na nás, jaké dětství našim dětem přichystáme.   

 

 

 

 

Den, kdy si začneme dělat 

starosti s budoucností, je 

tím dnem, kdy necháváme 

dětství za sebou. 
Patrick James Rothfuss 

 

Všechno svoje 

vyprávění jsem vynesl 

po kapsách z krajiny 

svého dětství. 
Jan Drda 

 

Jen ten, kdo měl šťastné 

dětství, vyznává tradici, 

ten druhý zuřivě útočí  

na svět. 
Gilbert Keith Chesterton 
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Přijde pán do zverimexu, kde ho zaujme papoušek se dvěma provázky kolem nohou. 

Zavolá si proto prodavače a ptá se, proč tam ty provázky papoušek má. Prodavač 

ochotně vysvětluje: „Když zatáhnete za levý, popřeje vám dobrý den, a když za pravý, 

popřeje vám dobrou noc.“ 

A co když zatáhnu za oba provázky najednou?“ zajímá se zvědavý zákazník. 

„Tak spadnu na zem!“ odpoví papoušek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muž, který dostal výpověď z práce, si dlouho 

hledal nové zaměstnání, ale žádné nenašel. A tak 

ho napadlo, že si otevře vlastní ordinaci. Před 

dveře ordinace postavil ceduli, na které stálo: ZA 

100 € VYLÉČÍM KAŽDOU NEMOC, V OPAČNÉM 

PŘÍPADĚ VÁM 200 € ZAPLATÍM.  

Jde kolem vychytralý mladík a řekne si, že to je 

dobrá příležitost, jak si vydělat 200 €.  

„Úplně jsem ztratil chuť,“ stěžuje si novému 

lékaři. 

Ten se zamyslí a praví: „Sestři, přineste vzorek č. 

14 a kápněte pánovi dvě kapky na jazyk.“ Sestra 

udělá, jak jí řekl, a pacientovi kápne vzorek na 

jazyk.  

„Ale vždyť to je petrolej!“ zvolá nešťastník. 

„Gratuluji, právě se vám vrátila chuť. Bude to stát 

100 €.“ 

Rozzlobený mladík zaplatí 100 € a odejde. Za tři 

dny se vrátí a tvrdí, že ztratil paměť. 

„Sestři, přineste vzorek č. 14,“ poručí doktor.  

„Ale vždyť to je petrolej!“ 

„Gratuluji, právě se vám vrátila paměť. Bude to 

stát 100 €.“  

Už hodně rozzlobený mladík zaplatí a odejde. Za 

týden se vrátí s bílou hůlkou a běduje: „Pane 

doktore, já jsem dočista oslepl.“  

„Tak na tuto nemoc žádný lék nemám,“ odvětí 

doktor. „Vezměte si tady 200 €,“ a podá mu pouze 

100 €.  

„Ale vždyť to je jen 100 €!“ ohradí se mladík.  

„Gratuluji, právě se vám vrátil zrak. Bude to stát 

100 €…“ 
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1/ Lež má krátké  2/ Strach má velké 

a) vlasy b) nohy c) ruce  a) oči b) zuby c) dluhy 
 

3/ Kdo se bojí, nesmí  4/ Kdo šetří, má 

a) do lesa b) do školy c) do kina  a) za jedna b) za dva c) za tři 
 

5/ Láska prochází  6/ Má hlad jako 

a) dveřmi b) tunelem c) žaludkem  a) Pat b) vlk c) Mat 

 

7/ Když se dva perou, třetí  8/ Pes, který štěká, 

a) se směje b) se přidá c) uteče  a) nevyje b) neskáče c) nekouše 

 

9/ Jak se do lesa volá, tak se z lesa  10/ Když se kácí les, létají 

a) utíká b) ozývá c) střílí  a) třísky b) světlice c) sovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 6/2018-2019: 

1.- DOPLŇOVAČKA  2.- ČTYŘI AUTA 

Ať žijí duchové    Renaulta vlastní Šimek 

 Na závodech doběhli závodníci do cíle 

takto: 

- Jan daleko před Tomášem, 

- Karel před Václavem, 

- Jan za Petrem, 

- Radek dvě místa před Igorem, 

- Ludvík za Radkem, 

- Igor před Tomášem, 

- Karel dvě místa za Petrem. 

Jaké bylo pořadí v cíli? 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


