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Měsíc únor nás sužuje nízkými teplotami, 

ale ani mrazivé podmínky neodradily Klub 

mladého diváka od další cesty za kulturou. V úterý 7. 2. 2012 se jeho členové vypravili na 

divadelní představení Obchodník s deštěm. Návštěva pražského Divadla Na Prádle však 

nebyla jediným programovým cílem. V plánu jsme měli ještě návštěvu dvou zajímavých 

výstav na Pražském hradě.   

Když jsme vystoupili 

z vyhřátého autobusu, 

zaskočilo nás, jaká je 

venku zima. To naši 

cestu na Pražský hrad 

urychlilo. Na výstavu 

Svatovítského pokladu 

jsme dorazili patřičně 

vymrzlí, zato natěšení. 

A naše velké očekávání 

se naplnilo. Svatovítský 

poklad byl přenádherný 

a všem se velice líbil. 

Exponáty se třpytily v 

prosklených vitrínách, 

osvíceny pouze letmým 
světlem. Na skvostných 
klenotech se vyjímala 

dokonalost ruční práce, která pokladu vtiskla nevyčíslitelnou hodnotu. Prostě nádhera!  

Po zhlédnutí Svatovítského pokladu jsme se odebrali do nedaleké budovy s další 

instalovanou výstavou. Tentokrát šlo o prezentaci pokladů moskevského Kremlu (Carský dvůr 

pod žezlem Romanovců), které jsou symbolem ruské státnosti a zároveň nejvzácnější sbírkou 

historických relikvií.  

Bohatší o dojmy z obou expozic jsme se vydali do 

Nerudovy ulice, kde stojí známý dům U Dvou slunců. Právě 

tady přebýval známý literát Jan Neruda. Od roku 1895 je na 

domě umístěna pamětní deska. 

Po krátkém rozchodu se stal aktuálním hlavní bod 

programu – divadelní představení. To se konalo v Divadle 

Na Prádle, ve kterém lákala návštěvníky k posezení útulná 

kavárna. V ní jsme si trochu odpočinuli a v myšlenkách se 

připravovali na nadcházející kulturní zážitek. Pak jsme se 

odebrali do hlediště.   

Příběh pod názvem Obchodník s deštěm nám přinesl 

nejen příjemné uvolnění, ale také velké poučení. Hledání 

lásky a porozumění, soudržnost a hezké vztahy v rodině – to 

vše je aktuální i dnes. Zároveň jsme mohli naživo vidět 

populární herce, například Igora Bareše, známého ze seriálů 

Pojišťovna štěstí a Horákovi, Antonii Talackovou nebo Romana Pomajba. 

Domů jsme se vraceli ve výborné náladě a snad mohu za všechny vyjádřit názor, že se 

dnešní den vskutku vydařil.                                                  Napsala Štěpánka Edlová, IX. třída 
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Naše škola 

se již 4. rokem 

účastní mezinárodní 

vědomostní soutěže  

Lidice 

pro 21. století. 
 

 

 

 

    Soutěž vyhlašuje Památník Lidice, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku od 10 

do 19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky Lidic, které nacisté vypálili v červnu 

1942 (odveta za atentát na Reinharda Heydricha), a k prohlubování znalostí mladé generace  

o 2. světové válce a o nacistickém totalitním režimu. 

    V letošním roce se koná již 7. ročník této soutěže a záštitu nad ní převzali ministři 

školství a obrany a ministryně kultury.  

    Soutěž má 2 kola a její účastníci jsou rozděleni do dvou kategorií (1. kat.: 10 - 14 let, 

2. kat.: 15 - 19 let).  

V prvním kole, které končí 4. března, soutěžící vyplňují vědomostní test (je možné 

použít libovolné informační zdroje - knihy, časopisy, internet…) a píší krátkou slohovou práci 

na téma „Kdo byl hrdinou za druhé světové války a kdo je jím dnes?“ Délka práce nesmí 

přesáhnout 2 000 znaků. Výsledky budou zveřejněny 4. dubna 2012. Z každé kategorie pak 

postupuje 21 soutěžících s nejvyšším počtem bodů (hodnocení odborné poroty z řad historiků 

a pamětníků) do druhého - finálového kola. 

    Ti, kteří postoupí do druhého kola, budou řešit vědomostní test, ale na jeho vyplnění 

budou mít jen pět dní. Součástí finálového kola není literární práce. 

    Závěrečné pořadí je určeno součtem výsledků obou kol.  

Slavnostní vyhlášení výsledků celé soutěže proběhne 14. června 2012 v kině Hutník 

v Kladně. Úspěšní soutěžící se mohou těšit na zajímavé ceny. Všichni účastníci finálového 

kola budou pozváni na slavnostní vyhlášení vítězů, kde jim budou předány věcné ceny. Ti, 

kteří se umístí na prvních třech místech v každé kategorii, obdrží skleněnou plastiku a věcné 

dary. Čeká je setkání s porotou a vyhlašovateli soutěže a také výlet do Strasbourgu.  

    Součástí klání je rovněž soutěž o nejaktivnější školu. Vítěz se zúčastní slavnostního 

vyhlášení vítězů a pro další školy s vysokým počtem účastníků jsou připraveny zajímavé 

publikace.  

    Jak již bylo zmíněno výše, soutěže se účastní také naše škola, a to již počtvrté. 

Největšího úspěchu jsme dosáhli v roce 2009, kdy žákyně devátého ročníku Alena Korbelová 

postoupila do finálového kola v 1. kategorii, a tudíž patřila mezi 21 nejlepších z celé Evropy 

v této skupině. 

I letos je o účast v této soutěži v naší škole velký zájem a její účastníci se pravidelně 

scházejí. Na těchto setkáních pokračují ve vyplňování testu nebo v psaní slohové práce, popř. 

konzultují získané informace s ostatními soutěžícími i s vyučující. Najdou se však i nadšenci, 

kteří už test i slohovou práci odborné porotě odeslali, přestože 1. kolo končí až 4. března. 

Všem našim soutěžícím držíme palce!                                            Mgr. Petra Hrůzová 

    Veškeré informace o podmínkách soutěže, jejím průběhu i výsledcích můžete sledovat 

na adrese: www.lidice21.cz.  

http://www.lidice21.cz/
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Rabasova galerie Rakovník, Nábytek J+J Zoubkovi a Varia, spol. s r.o. vyhlašují již 17. 

ročník výtvarné soutěže NAMALUJ SVÉ MĚSTO, SVOJI VESNICI. 

PROPOZICE 

Do soutěže lze přihlásit libovolnou výtvarnou práci (malba, 

kresba, grafika, koláž, fotografie a počítačová grafika) zobrazující 

libovolný pohled na obec nebo život v obci, ve které autor žije nebo ji 

navštěvuje. Maximální formát díla je B1 (100 x 70cm). 

 

KATEGORIE 

I.  II.  III.  IV. 

Děti do 7 let 

(předškolní věk) 
 

Děti do 12 let 

(do 5. třídy ZŠ) 
 

Děti do 15 let 

(do 9. třídy ZŠ) 
 

Studenti středních 

škol a dospělí 

 

UZÁVĚRKA 

Soutěžní práce, na zadní straně označené celým jménem, datem narození a adresou 

autora (u žáků škol navíc názvem školy a třídou), doručte do čtvrtka 10. května 2012 do 

Rabasovy galerie Rakovník. 

VYHODNOCENÍ 

Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne při slavnostní vernisáži výstavy 

nejlepších prací v úterý 15. května 2012 ve Výstavní síni radnice v Rakovníku. Výstava 

potrvá do 27. května 2012. Práce si bude možné vyzvednout v Rabasově galerii do 29. června 

2012. 

KONTAKTY 

Rabasova galerie Rakovník 

Vysoká 232 

269 01 Rakovník 

 
Telefon.: 313 513 953 

Email: 

rabasova.galerie@tiscali.cz 

www.rabasgallery.cz 

 

Nová síň pod Vysokou bránou 

Telefon: 313 511 549 
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Ve středu 15. února 2012 se v Klubu DDM Rakovník  

uskutečnilo okresní kolo soutěže v cizích jazycích. Možnost 

porovnat si své znalosti s ostatními účastníky soutěže využila 

i šestice žáků naší školy – viz tabulky: 

KATEGORIE - I. A  KATEGORIE - II. A 
   

JMÉNO MÍSTO  JMÉNO MÍSTO 

Šárka Hudečková 16.  Zbyněk Fiala 16. -17. 

Barbora Komárková 18.  Miloš Müller 18. 

Barbora Havlíčková 22.  Tomáš Vyleta 19. 

V kategorii I. A soutěžilo 23 žáků.  V kategorii II. A soutěžilo 32 žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺☺Přijde žena k lékaři a má 

spálené uši. 

"Prosím vás, jak se vám to 

stalo?" ptá se muž v bílém. 

"No, žehlím, zazvonil telefon, 

a jak jsem byla zaujata prací, 

přiložila jsem si tu žehličku k 

uchu a povídám: Slyším." 

"No dobře, ale od čeho máte 

spálené to druhé ucho?" 

"To jsem volala záchranku." 
 

☺☺ Dva lordi si vyšli na lov 

kachen. Lord Matthews jednu 

střelil nad rybníkem a jeho pes 
vyběhl - po vodě, jako po pevné 
zemi. Lord Matthews chvíli 

zaraženě hledí, než se odváží 
zeptat: 

"Sire, viděl jste to také?"  

"Zajisté," odtuší lord Smith a 

zavrtí nevěřícně hlavou: 
"Lovecký pes a neumí plavat!"  
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Přijít v masce se i tentokrát vyplatilo – kromě nižšího vstupného dostala každá 

maska hned u vstupu krásný marcipánový zákusek v podobě hlavičky usměvavého 

děvčátka a při průvodu masek ještě další zákusek – věneček. A že přišlo plno 

nápaditých masek! Také hodnotné ceny z tomboly rozzářily mnohé dětské tvářičky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tato tradiční akce pro děti, pořádaná Základní a mateřskou 

školou Jesenice, proběhla 18. února 2012 v kulturním domě. 

Ačkoliv vyšel letošní termín konání dětského karnevalu na 

víkend před jarními prázdninami, byla účast dětí i rodičů 

opravdu veliká (155 rodičů, 156 dětí). Již dlouho před začátkem 

        se začali scházet malí i velcí, aby si svou oblíbenou zábavu 

            dostatečně užili. 

          Děti v maskách i bez nich se okamžitě zapojily do hopsání a tancování 

na parketu, k čemuž jim vyhrával a soutěže pořádal (a drobné odměny 

uděloval) Jiří Ladra. 
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Ještě dlouho po oficiálním 

ukončení karnevalu zůstával 

parket plný skotačících dětí.  

ZŠ a MŠ touto cestou 

děkuje všem sponzorům za 

příspěvky do tomboly, městu 

Jesenice za bezplatné pro-

půjčení sálu KD a paní 

Aleně Johnové za zajištění 

občerstvení. 

Mgr. Eva Konířová 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dobře víme, přestupný rok má 366 

dní, na rozdíl od běžného kalendářního roku, 

který jich má 365. Proč tomu tak je? 

Naše planeta Země obíhá kolem Slunce 

průměrnou rychlostí zhruba 30 kilometrů za 

sekundu. Doba, za kterou dokončí jeden oběh 

a u nás se vystřídají všechna roční období, se 

nazývá tropický rok. Ten trvá 365, 24219 

dne, neboli 365 dní 5 hodin 48 minut a 46 

sekund. Za čtyři roky tak dojde k odchylce jednoho dne, která se vyrovnává vložením tzv. 

přestupného dne ke dnům měsíce února. Proto únor mívá jednou za čtyři roky 29 dnů. 

Pamatujeme si, že přestupný rok má letopočet vyjádřený číslem dělitelným čtyřmi. 

Jenže ani toto řešení není zcela přesné. Za tisíc let se totiž „nastřádá“ navíc odchylka 

7,81 dne. Na pomoc přišel gregoriánský kalendář, který v roce 1582 zavedl papež Řehoř 

(Gregor) XIII. Kalendář upřesňuje, že roky na konci století jsou přestupné jenom tehdy, jsou-

li dělitelné 400. Přestupné tak byly například roky 1600, 2000, ale nebudou jimi roky 2100, 

2 200 nebo 2300, přestože je jinak jejich letopočet dělitelný čtyřmi. Tím se narůstání 

odchylky „minimalizuje“ na 31 dní za 100 tisíc let.   

ISŠ Jesenice Čerpací stanice Pap oil – Roman Vaňkát 
SDH Jesenice Lékárna U Panny Marie Pomocné 
Singer Jesenice Cestovní agentura Emilie Růžičková 
DROPS v.o.s. Volejbalové družstvo WCG [wo co gou] 
Vito – p. Tran Zaměstnanci Jednoty Jesenice 
Potraviny Konček pí Lazarová – drogerie, papírnictví 
Břicháčovi pí Kadlecová - železářství 
 

Potraviny, ovoce, zelenina: Pham Van Tu pí Pavlisová Klempířství Brda 

SDP Logistics s.r.o., Blatno   pí Tůmová p. Hornof 
Úspěšný web, p. Slabý  Ing. M. Vyleta p. Kinský 
Restaurace OÁZA  Ing. J. Berka Johnovi Drahouš 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

9/2011-2012: 

1.- SKANDÁL V HOTELU 

Recepční se prozradil. Nikdo mu přece 

neřekl, jaké cennosti zmizely. Jak mohl 

tedy vědět, že to byl právě diamantový 

náhrdelník a perly? Jedině tak, že ukradl 

a rozpečetil krabičku a šperky viděl. 

2.- MALÁ DOPLŇOVAČKA 

Stmívání. 

 

1/ Čtverec rozdělíme přímkou na dvě části. 

Který z tvarů nemůže po takovém rozdělení 

vzniknout? 

a) Čtverec b) Obdélník 

c) Pravoúhlý Δ d) Rovnoramenný Δ 

 

2/ Fotbalisté FC Jesenice vstřelili v turnaji 

celkem 3 góly a 1 gól dostali. Jeden zápas 

tým vyhrál, jeden prohrál a jeden skončil 

remízou. Jakým výsledkem skončilo vítězné 

utkání? 

a)   1 : 0 b)   2 : 0 

c)   3 : 0 d)   2 : 1 

 

3/ Kolik trojúhelníků je na obrázku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 

NULA. Jaký je součin těchto čísel? 

 

5/ Kolik hektolitrů se vejde do stolitrového 

sudu? 

a) Žádný b) 1 

c) 10 d) 100 

 

6/ Kolik vyučujících na ZŠ v Jesenici má celý 

monogram složený z římských číslic? 

a) Nikdo b) 1 

c) 2 d) 3 

 

 

 

                        Po doplnění všech čísel 

sečtěte čísla uprostřed devíti čtverců. 

 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 
JMÉNO  

TŘÍDA  

 


