
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z pátku 8. ledna na sobotu 9. ledna začalo v České republice vytrvale 

sněţit. To ještě nikdo netušil, ţe sněhová nadílka jen tak neroztaje, ale naopak 

zŧstane leţet ještě do neděle 14. února, kdy lyţařská výprava ţákŧ ZŠ a MŠ 

Jesenice odjela na lyţařský výcvikový kurz do Nových Hutí. V této obci, leţící 

na hranici Šumavského národního parku v okrese Prachatice, strávili účastníci 

kurzu pod vedením pana učitele Knappa a paní učitelky Knappové týden plný 

pohybu a poznání. Více jiţ napoví reportáţ z pera ţákŧ. 

 

 Přestoţe je neděle dnem odpočinku, 

neplatilo to tentokrát pro ţáky, kteří se 

právě v neděli 14. 2. 2010 sešli u jesenické 

základní školy. Čekali na autobus, ve kterém jiţ seděli ţáci z Luţné, naši noví společníci. 

Všichni jsme se těšili na zahájení lyţařského výcvikového kurzu, jemuţ letos nahrávaly 

skvělé sněhové podmínky.  

Do chaty s názvem Škola jsme dorazili po více neţ pěti hodinách. Po nastěhování do 

pokojŧ, z nichţ nás „přecházel zrak“, jsme vzali lyţe a vyrazili na sjezdovku. Tam nás pan 

učitel náleţitě poučil a předběţně rozdělil do druţstev. Šlo o první seznámení s prostředím, 

kde v následujících dnech řádně protáhneme svoje svaly. 

            Před večeří (rýţe 

s omáčkou) jsme se sešli 

v klubovně a podrobně se 

seznámili s řádem kurzu 

i s tím, co nás čeká zítra. 

Kdo si myslel, ţe si po 

jídle pŧjde odpočinout, 

ten se mýlil. Učitelé nám 

naordinovali procházku, 

nejprve cestou mezi 

pastvinami, posléze lesem, 

aţ jsme dorazili k horní 

stanici lanovky v areálu 

Kobyla. Právě sem se 

chystáme s lyţemi ve čtvrtek. Někteří z nás se u stánku občerstvili a protáhli tak návrat aţ do 

téměř úplné tmy. V deset hodin byla večerka.                  Napsala Zdeňka Sajfridová, pokoj č. 0 

 

          Budíček nás vyhnal z postelí uţ v 7 

hodin ráno. Poté, co jsme vykonali osobní hygienu, došlo k bodování úklidu na pokojích. 

V osm hodin byla snídaně. Po jídle utřela sluţba stoly a šlo se na lyţe. 



Učitelé nás rozdělili do tří druţstev podle toho, jak kdo uměl lyţovat. Třetí skupinu 

vedla paní učitelka Knappová, druhou pan Kotek a první pan učitel Knapp. Všechny skupiny 

lyţovaly na svazích v Nových Hutích. Jednička si zakoupila celodenní permanentku na 

nejdelší zdejší vlek Tatrapomu za 240 Kč. U ostatních probíhal výcvik nejprve na Malé Pomě 

a odpoledne jiţ na Velké. Dopolední lístek nás stál 80 Kč. 

Po lyţování jsme se 

odebrali na oběd a po obědě do 

pokojŧ na polední klid. Ten 

trval do 13.45 hodin. Ţe by byl 

ale na pokojích klid…?  

 Odpoledne se šlo opět 

na svah. Na něm jsme vytrvale 

sportovali aţ do večeře. Po ní 

následoval večerní program pod 

taktovkou děvčat. Hráli jsme 

twister, coţ je velice zábavná 

společenská hra, při níţ člověk 

zapojujete celé své tělo. Úkolem je umisťovat končetiny na 

patřičnou část hracího plátna a přitom nespadnout. Svŧj 

talent poté předvedla Zdeňka Sajfridová, která nám 

zahrála na kytaru. A to také byla tečka za zajímavě 

poţitým dnem.      Napsala Eliška Brdová, pokoj č. 5 

 

 

Dopoledne se skupina šestnácti jedincŧ 

vydala za pěkného slunného počasí na běţky. Za 

cíl si stanovila informační středisko NP Šumava ve Svinné Ladě. Cesta ve stopě krásně 

ubíhala a po zdolání sedmi kilometrŧ byli lyţaři na místě. Prohlédli si infocentrum, zhlédli asi 

20minutový film o Národním parku 

Šumava a hurá zpět. Zdatnější část 

ve sloţení Petr, Martin, Dominik, 

Aleš, Ondra a pan Rašín jela přes 

Borovou Ladu a pak se obloukem 

vracela, druhá skupinka k návratu 

zvolila pŧvodní cestu. Pouze si zajela 

na nedalekou Chalupskou slať 

s největším rašelinným jezírkem na 

Šumavě. Ve stejné době mezitím 

zbývající šestičlenná skupina pilně 

trénovala „obloučky“ na sjezdovce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po obědě (kaše se sekanou) a po poledním klidu se opět trénovalo na sjezdovce, a to 

aţ do 16 hodin, kdy zastavili vlek. Neţ jsme se nadáli, byl tu večer a program, který tentokrát 

reţírovali kluci. Ne všichni si ale něco připravili. Nakonec se hrála „ţidličkovaná“, sáhovka a 

myslivec.                                                                                   Napsal Filip Vodrážka, pokoj č. 7 

 

         Stěţejní náplní dnešního programu byl 

celodenní výlet k pramenŧm Vltavy. Nasedli jsme do autobusu a jeli nejprve na Kvildu. Ve 

zdejším informačním středisku jsme zhlédli film Šumava – Kvildsko a poté si infocentrum 

prohlédli. Pak naše kroky zamířily k běţecké trati, odkud se dál pokračovalo na lyţích.  

Ve stopě se jelo dobře, ţádné velké převýšení. Sedm kilometrŧ jsme proto zvládli 

celkem v pohodě a zanedlouho stanuli u pramene naší nejdelší řeky. Posvačili jsme a vydali 

se na zpáteční cestu. Vrcholové druţstvo, které z ţákŧ doplnil pouze Zděnda – Hoblinka, se 

vydalo rovnou do Nových Hutí, přes Bučinu a Kníţecí Pláně. Celkem tak Zděnda ujel 26 km 

a vyslouţil si pochvalu. Ostatní jeli stejnou cestou zpět a na Kvildě se občerstvili v cukrárně, 

která bylo zřejmě oním dŧvodem, proč i zdatní lyţaři zvolili tuto nenáročnou variantu. Po 

krátkém čekání na „Luţeňáky“ jsme se vrátili autobusem do chaty. Martin, který se necítil ve 

své kŧţi, dostal paralen a šel si lehnout.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ještě před večeří (vepřové, knedlík a zelí) jsme si napsali testík o Šumavě. Večer si pak 

šli dobrovolníci zalyţovat. Sníh nebyl namrzlý, bylo poměrně teplo, a tak si kaţdý z nás dobře 

zajezdil. Sport – to je prostě naše!                                             Napsal Petr Brož, pokoj č. 8 

Dnes ráno jsme 

naloţili lyţe a vyrazili 

autobusem na zadovský 

areál Kobyla. Tady jsme 

si zakoupili permanentky 

a většina z nás poprvé 

vstoupila na „jedoucí 

koberec„ a sedačkovou 

lanovku. Všechny nové 

nástrahy jsme překonali 

a příjemně si zalyţovali. 

V závěru tréninku kaţdý dvakrát projel soutěţním slalomem, přičemţ se do soutěţe počítal 

lepší čas. 



☺☺☺ Odpoledne se očekával závod 

na běţkách. Jelikoţ trochu poprchávalo, byla 

účast dobrovolná. I přesto se našlo 7 hochŧ 

(ţádné děvče), kteří se závodu zúčastnili. 

     Večerní program se tentokrát odvíjel 

pod taktovkou vedoucích. Vyhlásili výsledky 

v bodování pořádku, v testu o národním 

parku, ve slalomu a v běhu na lyţích a také 

počet mínusŧ za neslušná slova. Potom jsme 

se teple oblékli a losovali, kdo s kým pŧjde 

ve dvojici na bobříka odvahy. Kaţdý pár 

dostal svíčku, která nesměla zhasnout. Na 

trase jsme měli číst slova na stromech a 

zapamatovat si je. Na konci cesty jsme je pak 

měli říct jako větu. Zněla takto: JESENIČTÍ A 

LUŢENŠTÍ CHATU NEZBOŘILI, SJEZDOVKY 

POKOŘILI. To však nebyl jediný úkol. 

Následovalo stavění sněhulákŧ, dělání otiskŧ 

a jiné kratochvíle. Aţ potom jsme se vrátili 

do chaty, umyli se, převlékli a po večerce šli 

spát.                           Napsal Michal Tatzauer 

        

Pátek byl posledním dnem našeho 

pobytu na horách. Po snídani jsme všichni 

uklízeli, odnášeli batohy a lyţe do autobusu a 

brzy po deváté hodině vyjeli do aquaparku 

v Horaţďovicích. Cestu nám zpříjemnilo 

krátké zastavení ve vesnici s názvem Hoštice, 

kde se natáčela trilogie Slunce, seno, … 

 

Aquapark Horaţďovice se pyšní úţasným 

tobogánem, vířivkou, plaveckým a dětským 

bazénem, umělým vlnobitím, kulovým vodo-

tryskem a dalšími vymoţenostmi. Uţili jsme si 

tu hodně legrace a lyţařský výcvik zakončili 

tím nejlepším zpŧsobem. 

Napsal Michal Tatzauer 



                      

 

Ve středu 10. února 2010 byla v sále KD Senomaty 

slavnostně vyhodnocena výtvarná soutěţ Knihovny městyse 

Senomaty s názvem „MOJE OBLÍBENÁ POHÁDKOVÁ 

POSTAVA“. Naše tabulka představuje nejlepší soutěţící tří věkových kategorií. 

KATEGORIE 9 LET  KATEGORIE 10 LET  KATEGORIE 11 LET 

1 
Adéla Hronová  J  

1. 
Petra Sunkovská J  1. Barbora Havlíčková J 

Lucie Droppová Š  Nikola Šímová Š  2. Michal Koňa J 

2. 
Milan Ondič J  

2. 
Pamela Pekárčiková Š  

            J  = Jesenice 

            S = Senomaty 

            Š = Šanov 

Roman Jaroš J  Nikola Šmídová Š  

3. 
Alice Číţková J  

3. 
Kateřina Vanická J  

Denisa Engelthalerová S  Václav Hron J  

Úspěšní účastníci soutěţe obdrţeli diplom a věcnou cenu. 

 

 

 

Další cestu za kulturou podnikl Klub mladého 

diváka ve středu 24. února. Návštěvou našeho hlavního 

města sledoval dvojí cíl: nejprve si prohlédnout slavné 

Náprstkovo muzeum a poté v Divadle Pod Palmovkou 

zhlédnout divadelní komedii SUGAR (Někdo to rád 

horké). 

 Expozice Náprstkova muzea pojednávají o 

asijských, afrických a amerických kulturách. Zejména 

ţivot indiánských etnik amerického kontinentu nás 

velmi zaujal a rovněţ tak cenné exponáty sbírek. 

Protoţe se bylo opravdu na co koukat, zdrţeli jsme se 

v muzeu téměř dvě hodiny.  

 Do začátku divadelního představení však 

zbývala ještě hodina. Vyuţili jsme ji k procházce po 

Václavském náměstí a okukováním všudypřítomných 

lákadel. Teprve pak jsme se odebrali k autobusu, který 

nás odvezl k Divadlu Pod Palmovkou. Na představení s názvem SUGAR (Někdo to rád 

horké) jsme se všichni opravdu těšili, protoţe kdo by neznal tenhle příběh o gangsterech, 

krásné dívce Sugar a dvou muzikantech převlečených za ţeny? Děj plný komických situací 

nás opravdu nezklamal. Jakmile představení skončilo, nastoupili jsme do autobusu a krátce po 

19. hodině jsme uţ byli doma. Děkujeme! 

        Napsaly: Kristýna Pudivítrová, Eliška Brdová a Nikola Pokorná, VII. třída  



 

Jiţ sedmý ročník návštěvních 

dnŧ uspořádali členové krouţku 

ţelezničních modelářŧ během 

předposledního únorového víkendu 

v pavilonu B Základní školy Jesenice. 

V sobotu 20.2. a v neděli 21.2.2010  

zpřístupnili veřejnosti své stálé i 

modulové kolejiště a jako kaţdý rok 

něco přidali. Kolejiště se táhlo přes 

polovinu hlavní chodby, coţ mnohé 

návštěvníky očividně nadchlo. Mnozí 

si svŧj záţitek zdokumentovali nejen 

prostřednictvím fotoaparátŧ, ale i kamer. Však se bylo na co dívat! Zmíním se aspoň o 

nádraţích Kubice, Markov a Zadov, zkompletován byl celý Josefov a také vojenská vlečka 

jako společné dílo celého krouţku ţelezničních modelářŧ. Jsem přesvědčen, ţe kaţdý 

z návštěvníkŧ odcházel z prohlídky spokojen.                             Napsal Miloš Müller, VI. Třída 

         

☺Jednoho krásného 

dne se teta vracela 

na kole z práce domŧ 

do Blatna. Kdyţ tak 

vyjíţděla z Okálové 

ulice, povšimla si 

něčeho na silnici. 

Byla to jen veverka, 

ne plyšová hračka, 

jak si   zprvu myslela. 

Zvířátko čile odběhlo 

a nic nenasvědčovalo 

tomu, ţe podobných setkání zaţije dnes teta víc. V Krtech ještě vyplašila hejno vrabcŧ, z 

nichţ jeden jí nechtěl uhnout z cesty. Vytrvale se drţel nad předním kolem a pár minut se 

rozhodoval, jestli má uhnout, nebo ne.  

Večer teta vyměnila kolo za auto. Při cestě do Rakovníka se náhle potkala se srnou. 

Jen stěţí se jí vyhnula! Sotva se vzpamatovala ze šoku, objevil se před automobilem obrovský 

kanec. Vší silou sešlápla brzdu a prase v poklidu přešlo vozovku. Ve zbývajících čtyřech 

kilometrech cesty zaznamenala teta na vozovce sedícího holuba (snad to byl holub), který 

vypadal jako zkamenělý. Samozřejmě ho nechtěla přejet, a proto ho ze široka objela. V tom 

okamţiku ale holub vzlétl a téměř prorazil přední sklo. Teta ze strachu, jakého dalšího 

ţivočicha ještě potká, zbytek cesty v podstatě protroubila. Aţ na polekaného cyklistu však uţ 

nikoho naštěstí nepotkala a do cíle dojela v pořádku.               Napsal Radim Měchura, V. třída 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlou Karibiku mnozí nazývají ostrovní stát Kubu. Je největší pevninou souostroví 

Velké Antily (109 886 km²) a také místem, kam jsem s rodiči odcestovala na dovolenou.  

 Odlétali jsme ve středu 13. ledna 2010 v 11.00 hodin. Měli jsme odlétat uţ v 9.00, ale 

dvě hodiny nám rozmrazovali letadlo. Nakonec se to technikŧm podařilo a mohlo se startovat. 

Jenţe to startovaní… málem jsem se zbláznila! 

Cesta na Kubu trvala deset a pŧl hodiny. Kdyţ jsme konečně přistáli, nálada se mi 

zlepšila. Cestující si vyzvedli svá zavazadla a autobusy nás všechny rozvezly do hotelŧ. Ten 

náš se jmenoval Arenas Doradas. Stál na krásném úseku pláţe Varadero nedaleko delfinária. 

V hotelu nám svěřili kartu na otvírání dveří a také klimatizaci. Tak jsme se ubytovali. 

Druhý den po snídani jsme se hned převlékli do plavek a hurá k moři! Voda měla 

nádhernou tyrkysovou barvu a byla teplejší neţ v bazénu. Všichni jsme si to uţívali.  

V pondělí byl naplánován výlet do Havany. Hlavní město Kuby bývá nazýváno Paříţí 

Karibiku. Vyrábějí se zde proslulé kubánské doutníky a kubánský rum, který má značku 

Havana Club. Městem jsme projíţděli ve starých amerických vozech. 

Zajímavý byl také tzv. Karibský den. Ve člunech jsme dopluli do indiánské vesnice, 

abychom se seznámili s ţivotem pŧvodních zdejších obyvatel. Pak následovala prohlídka 

krokodýlí farmy. Krokodýla kubánského však dnes ve volné přírodě téměř nenajdete. Je 

zapsán v Červené knize ohroţených druhŧ. Proto jsem ráda, ţe jsem se s pětiletým 

„krokoušem“ mohla vyfotografovat.  

V pátek jsme navštívili delfinárium, vzdálené od našeho hotelu asi deset minut chŧze. 

Bylo to jakési symbolické rozloučení s místem našeho pobytu, protoţe v sobotu jsme jiţ 

odlétali zpět domŧ. Panečku, to byl rozdíl, kdyţ letadlo přistálo! Od mrazu jsme dostali 

pořádnou ránu. Nám to ale nevadilo, protoţe nás ve vzpomínkách příjemně hřálo kubánské 

sluníčko.  Napsala Barbora Komárková, V. třída 

 



 

 

 

 

 

 

JMÉNO TŘÍDA 
BODY  

MÍSTO 
V 5. KOLE CELKEM 

Eva Konířová 3. 22 93,5 1. 

Tomáš Uher 4. 22 90 2. 

Marek Doleţal 3. 0 70 3. 

Alice Číţková 4. 0 69 4. 

Roman Jaroš, Jan Sejpka 4. 0 58 5. 

Miroslav Lisner 4. 0 33 6. 

M. Bezstarostová, L. Wünschová 4. 0 27 7. 

Barbora Svatoňová 3. 0 27 7. 

David Kadeřábek 3. 0 26 8. 

Simona Šindlerová 3. 0 12 9. 

Ondřej Loskot 4. 0 11 10. 

Klára Švidroňová 3. 0 11 10. 

Stanislav Svašek  3. 0 11 10. 

Jan Vodráţka 3. 0 10 11. 

Tomáš Rampas 3. 0 9 12. 

Tomáš Kejla 3. 0 8 13. 

Michal Jelínek 3. 0 8 13. 

Gabriela Svašková 3. 0 3 14. 

Kristina Sojková 3. 0 3 14. 

 

 

 

 

 



 

JMÉNO TŘÍDA 
BODY  

MÍSTO 
V 5. KOLE CELKEM 

Katka Vanická, Šárka Hudčeková 5. 22 82 1. 

Vladimír Jastrzebski, Michal Koňa 5. 18 76,5 2. 

Václav Hron, Dominik Břicháč 5. 0 50 3. 

Petra Sunkovská 5. 0 43 4. 

Zdeněk Novotný, Jára Mutínský 7. 0 43 4. 

Tomáš Vyleta 6. 0 34 5. 

Karolína Pokorná 5. 6 27 6. 

Andrea Kukiová 5. 0 23 7. 

David Hocek 6. 0 19 8. 

Zdeněk Vondrák 7. 0 17 9. 

B. Komárková, A. Krejčová 5. 0 12 10. 

Radim Měchura 5. 0 12 10. 

 

 

 

 

Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl jeho první ročník. Pak  

v roce 1989 přišla "sametová" revoluce a s ní i řada změn. Na Měsíc knihy jakoby se náhle  

zapomínalo. S nástupem elektronických médií ztratila tištěná kniha výsadní postavení. Měsíc 

knihy splynul s Měsícem internetu. Nicméně obava, ţe internet knihu zcela vytlačí, není 

opodstatněná. Tištěná kniha zŧstane nenahraditelným společníkem člověka ještě mnoho let. A 

internet bude ţít vedle ní, stejně jako televize, kino, rozhlas či divadlo. 

Ale pozor! Na internetu nemusíš doopravdy vědět, kdo je "na druhé straně". Proto dodrţuj 

DESATERO BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU: 

1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!  

2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!  

3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svŧj věk!  

4. Udrţuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!  

5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!  

6. Nedomlouvej si schŧzkou po internetu, aniţ bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičŧ.  

7. Pokud tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje, okamţitě opusť webovou stránku.  

8. Svěř se dospělému, pokud tě internet vyděsí nebo přivede do rozpakŧ!  

9. Nedej šanci virŧm. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!  

10. Nevěř kaţdé informaci, kterou na internetu získáš!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenkou osmisměrky je název pestře zbarveného ptáka, který je menší neţ vrabec. Obývá 

otevřenou krajinu se stromy a keři, zahrady i sady. Hnízdo ze stébel a kořínkŧ si staví 

v korunách stromŧ. Na podzim a v zimě tvoří hejna na úhorech, mezích a loukách s bodláky, 

ze kterých vybírá semena. Ţiví se i hmyzem.  

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ:  ČRT, DOBROTA, DODÁVKA, ETC, FAKTURA, HODINÁŘ, 

HYDRANT, JESETER, KAKTUS, KAROTKA, LEV, MSTY, NÁDVOŘÍ, NARÁŢKA, NEVĚSTA, 

OHONY, OPRAŤ, OTROKYNĚ, PILULKA, PLŢ, POMAZÁNKA, POSLANEC, PRESTIŢ, 

PRŦSMYK, PULT, RADNICE, SKLENKA, SLINA, SLITOVÁNÍ, STATKÁŘ, SVAZ, ŠTĚSTÍ, 

TISK, TOUŠE, TŘI, TVÁRNICE, ÚDRŢBÁŘ, VÍKO, VÝDĚLEK, VYHNUTÍ, VZPĚRAČ.  

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA  11/2009-2010: 

1.- SUDOKU:  Součet čísel je 9 + 8 + 2 + 7  =  26 

2.- JAZYKOVÁ HÁDANKA č. 1 

b) Byl uznán nevinným, pěstoval vinnou révu. 

2.- JAZYKOVÁ HÁDANKA č. 2 

CHOBOTNICE. 

Poznáš užitkové zvíře? 


