
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V pátek 19. března 2010 proběhl v tělocvičně 

ZŠ malý florbalový turnaj, který si zorganizovali sami 

ţáci. Největší iniciativy se chopil Aleš Kašpárek.  

 I přes velké zmatky, které způsobovali někteří 

„zájemci“ svým neustálým odhlašováním, opětovným 

přihlašováním a jinými změnami, se nakonec dalo 

dohromady pět druţstev. Šlo o opravdové sportovce, 

protoţe se zahajovalo od jedné hodiny, tedy ve volném 

čase ţáků. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým, který 

se osvědčil uţ při vánočním turnaji. Jednotlivé zápasy 

trvaly sedm minut a v rychlém tempu následovaly aţ 

do 14.45 hod., kdy uţ zbyl jen čas na úklid tělocvičny 

a odchod přespolních na vlak.  

 Výsledky zápasů najdete v následující tabulce. 
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MADAGASKAR X 1 : 1 2 : 3 1 : 5 4 : 1 3 7 : 10 4. 

VÝKVĚT 1 : 1 X 4 : 0 3 : 0 5 : 1 7 13 : 2 1. 

MÁSLÍČKA 3 : 2 0 : 4 X 3 : 1 1 : 2 4 7 : 6 3. 

HEMOGLOBIN 5 : 1 0 : 3 1 : 3 X 3 : 1 4 9 : 8 2. 

ŠESŤÁCI 1 : 4 1 : 5 2 : 1 1 : 6 X 1 5 : 16 5. 

*/ 2 body za výhru, 1 za remízu 

 

Druţstva hrála v následujícím sloţení: 
MADAGASKAR: K. Dubcová, M. Sojková, F. Rampas, brankář – A. Korbelová 

VÝKVĚT:  M. Churanová, L. Sirotková, T. Číţek, O. Synek, brankář - B. Gábrišová 

MÁSLÍČKA:  J. Čerňák, Z. Fiala, J. Mutínský, Z. Novotný 

HEMOGLOBIN: P. Broţ, A. Kašpárek, T. Vyleta, M. Ţebrakovský, brankář – J. Pokorný 

ŠESŤÁCI:  J. Beneš, D. Kapoun, P. Přikryl, brankář – S. Pfejfer 

 

Seznam střelců: 

JMÉNA POČET STŘEL 

O. Synek 9 

P. Broţ, T. Číţek, Z. Novotný, F. Rampas 4 

K. Dubcová, Z. Fiala, A. Kašpárek, P. Přikryl 3 

J. Beneš, D. Kapoun, J. Mutínský, M. Sojková, T. Vyleta, M. Ţebrakovský 1 

 

 Můţu jen potvrdit, ţe i kdyţ byl turnaj uspořádán narychlo, hráli všichni s chutí a pro 

radost ze hry i z pohybu. Na další podobné akce se těší                Eva Konířová 



 

 

KATEGORIE CVRČEK – 2. TŘÍDA  KATEGORIE CVRČEK – 3. TŘÍDA 

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 
Petr Koníř (2. B) 51 1.  Michal Jelínek 49 1. 

Jakub Rampas (2. A) 39 2.  František Moučka 45 2. 

Kamil Seifert (2. B) 
36 3. 

 Barbora Svatoňová 44 3. 

Lucie Cinková (2. B)     

KONEČNÉ POŘADÍ V KATEGORII CVRČEK 
 1. místo Petr Koníř 51 bodů  

2. místo Michal Jelínek 49 bodů 

3. místo František Moučka 45 bodů 

 

KATEGORIE KLOKÁNEK – 4. TŘÍDA  KATEGORIE KLOKÁNEK – 5. TŘÍDA 

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 
Marie Vernerová 52 1.  Barbora Havlíčková 54 1. 

Monika Bezstarostová 
43 2. 

 Václav Hron 51 2. 

Milan Ondič  Dominik Břicháč 49 3. 

Štěpánka Kouglová 40. 3.     

KONEČNÉ POŘADÍ V KATEGORII KLOKÁNEK 
 1. místo Barbora Havlíčková 54 bodů  

2. místo Marie Vernerová 52 bodů 

3. místo Václav Hron 51 bodů 

 

KONEČNÉ POŘADÍ V KATEGORII BENJAMÍN – 6. TŘÍDA 
 1. místo Tomáš Vyleta 59 bodů  

2. místo Dominik Kapoun 58 bodů 

3. místo Zbyněk Fiala 48 bodů 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţila malá ţelvička, 

měla ráda vajíčka. 

Ahoj, ahoj, ţelvičko, 

kdepak máš to vajíčko? 
(Denisa Spurná,  

Jakub Pokorný) 

 

Jde sportovní ţelvička, 

kouká na ni babička. 

Babička se lekne, 

aţ ji „Pepka“ klepne. 
(Ondřej Loskot,  

Dominik Jankovský) 

 

Co papají ţelvičky? 

Snad z potoka rybičky. 

A co ţelva přeţije? 

Moţná palbu mafie. 

Be, fe, le, me,  

pes se veze, 

ţelva uţ tam taky leze. 

Co se učí ţelvička? 

Jak má snášet vajíčka. 
 

(Monika Bezstarostová 

Alice Číţková) 

 

Byla jedna vodička, 

plavala v ní ţelvička. 

A vedle ní ţabička, 

kouká na ně babička. 
(Milan Ondič,  

Pavla Petrániová) 

 

Po cestě jde ţelvička, 

za ní skáče ţabička. 

Ţelvička má vajíčka, 

viděla to Anička. 
(Milan Ondič,  

Pavla Petrániová) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVODY V KATA 

MLADŠÍ ŢÁCI MLADŠÍ  ŢÁKYNĚ STARŠÍ ŢÁCI STARŠÍ ŢÁKYNĚ 

2. Jakub Rampas 1. Kristina Sojková 1. Vladimír Jastrzebski 1. Štěpánka Edlová 

3. Marek Doleţal 2. Denisa Spurná 3. Matěj Rampas 2. Jolana Ťaţiarová 

 3. Adéla Krejčová   

 

ZÁVODY V KUMITE VE STYLU KARATE 

NEJMLADŠÍ 

ŢÁCI 
MLADŠÍ ŢÁCI STARŠÍ ŢÁCI 

MLADŠÍ  

ŢÁKYNĚ 

STARŠÍ 

ŢÁKYNĚ 

1. Jakub Rampas 1. F. Moučka 1. M. Rampas 1. A. Krejčová 1. Š. Edlová 

2. P. Sunkovský 2. Marek Doleţal 3. Jakub Pokorný 2. K. Sojková 2. J. Ťaţiarová 

3. M. Sunkovský 3. Martin Pokorný  3. Denisa Spurná  

 

ZÁVODY V KUMITE  

VE STYLU KICKBOX 

 

 

 

 

V sobotu 27. března dopoledne oţila 

školní tělocvična bojovými pokřiky, které se 

střídaly s chvilkami napětí a bouřlivým 

potleskem rodičů. Konaly se totiţ závody 

v karate (kata a kumite). Soupeřili s námi  téţ 

ţáci z Kryr. Nejdříve kaţdý předvedl sestavu 

(kata) a potom byly na řadě souboje v kumite. 

To nám to slušelo! Někteří byli v chráničích, 

hlavy téměř k nepoznání.  

 

 
Končilo se kolem 13. hodiny a myslím, ţe všichni odcházeli s pocitem spokojenosti, ţe 

ze sebe vydali co nejlepší výkony. Téměř kaţdý si odnášel diplom a medaile, někteří i poháry. 

Velký dík a pochvala patří panu trenérovi  Jastrzebskému za perfektní organizaci a zvládnutí 

celého dopoledne. Mně se závody moc líbily.                        Napsal Marek Doleţal, III. Třída 

 

STARŠÍ ŢÁCI 

1. Vladimír Jastrzebski 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



 

 

Ve středu 24. března se konal jiţ 

6. ročník okresní ekologické soutěţe. 

Stejně jako v minulosti se ho zúčastnili i 

ţáci naší školy.  

Vydali jsme se ranním vlakem do 

Rakovníka do zdejší botanické zahrady. 

Po příchodu druţstev do zahrady a 

zapsání do prezenční listiny následoval 

krátký proslov organizátorů. Dozvěděli 

jsme se, ţe nejmladší kategorie (4. a 5. 

třída) bude hrát v DDM ekologické hry. 

Ostatní kategorie (6. a 7. třída, 8. a 9. 

třída a střední školy) se rovněţ přesunuly do DDM, a sice na přednášku pracovníku CHKO 

Křivoklátsko na téma Ochrana přírody na Křivoklátsku. Přednáška trvala asi hodinu a 

dozvěděli jsme se z ní mnoho zajímavostí. Třeba to, ţe pracovníci CHKO Křivoklátsko 

uskutečnili v loňském roce více neţ 60 přenášek a zhruba 50 exkurzí na školách či v terénu. 

To jsou docela vysoká čísla. Dále jsme se blíţe seznámili s historií Křivoklátska, vyslechli 

povídání o přírodních zajímavostech, o ţivočiších a rostlinách, o úrovni ohroţení apod.  

Po přednášce jsem se vrátili do botanické zahrady, kde jiţ mladší kategorie soutěţila 

v její horní části. Soutěţ byla zjednodušena tím, ţe ţáci pracovali ve dvojicích. A víc hlav víc 

ví. Otázky byly opět docela těţké - z poloviny nabízely odpovědi A, B, C a z poloviny 

představovaly klasickou poznávačku (opět v DDM). Po uplynutí vymezeného času jsme 

soutěţní listy odevzdali organizátorům. Ještě před odjezdem domů (vlakem ve 12:37) se stihla 

vyhodnotit mladší kategorie, v níţ soutěţní dvojce Dominik Břicháč a Václav Hron obsadila 

1. místo. Ostatní jsme se dozvěděli později z výsledkových listin. 
                                                Napsala Alena Korbelová, IX. třída 
 

  
  

I. KATEGORIE:  4. – 5. TŘÍDA 

SOUTĚŢNÍ DVOJICE BODY MÍSTO 
Dominik Břicháč, Václav Hron 18 1. 

Petra Sunkovská, Katka Vanická 16 4. 

Radim Měchura, Karel Piškule 15 5. – 9. 

  

 II. KATEGORIE:  6. – 7. TŘÍDA 

SOUTĚŢNÍ DVOJICE BODY MÍSTO 
David Hocek, Jan Prchal 15 8. – 13. 

Zbyněk Fiala, Tomáš Vyleta 12 22. – 24. 

Tereza Bekárková, Eliška Blahová 9 28. 

 

 III. KATEGORIE:  8. – 9. TŘÍDA 

SOUTĚŢNÍ DVOJICE BODY MÍSTO 
Alena Korbelová, Anna Richtrová 20 7. – 8. 

Michal Tatzauer, Marie Zikulová 12,5 21. 

Aneta Černohorská, Zdeňka Sajfridová 12 22. 



 

 

 

 

Váţení čtenáři Jeseníčku, 
letošní velikonoční prázdniny se staly čerstvou minulostí, 

ale poslouţily k úspěšnému dokončení tohoto čísla 

školního časopisu. A protoţe šlo právě o Velikonoce, 

svátky plné lidových zvyků a obyčejů, nebude jistě 

na škodu dozvědět se o nich něco více.  

 

Na začátku našeho letopočtu byl o Velkém 

pátku ukřiţován Jeţíš Kristus a ze soboty na neděli 

se odehrál zázrak zmrtvýchvstání. Tato noc se nazývá také Velkou nocí. A právě z  ní byl 

odvozen náš název Velikonoce.  

 

V roce 325 rozhodl církevní koncil v Niceji (nicejský, téţ nikajský sněm), ţe 

Velikonoční neděle bude vţdy první nedělí po prvním jarním úplňku. Připadne-li úplněk      

na neděli, budou se Velikonoce slavit aţ neděli příští, aby se nesetkaly s ţidovským svátkem 

Pesach, který je památkou na vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Velikonoční neděle 

se tak můţe pohybovat v  širokém rozmezí 35 dnů, a to od 22. března do 25. dubna. 

 

Obdobím příprav na Velikonoce je v křesťanství 40denní půst, který začíná Popeleční 

středou (letos připadla na 17. 2. 2010). Název tohoto dne pochází ze zvyklosti pálit vrbové 

proutky z Květné neděle minulého roku a takto získaný popel pouţívat při bohosluţbě 

Popeleční středy, kdy se jím dělal kříţek (tzv. popelec) na čelech věřících. Ten měl kaţdému 

připomenout pomíjivost pozemského ţití. „Prach jsme a v prach se obrátíme,“ říkávalo se. 

 

Jiţ zmíněné postní období bývá orámováno šesti postními nedělemi. Předcházejí 

pašijovému (tedy předvelikonočnímu) týdnu a kaţdá z nich má svůj název:  

 

POSTNÍ NEDĚLE VÝZNAM A ZVYKY 

1. 
PUČÁLKOVÁ 

ČERNÁ 

Pučálková - pojmenovaná podle pučálky – pokrmu z praţeného 

naklíčeného hrachu. 

Jedl se namočený hrách, posléze usmaţený a pocukrovaný. 

Černá - pojmenovaná podle černých šatů, do kterých se ţeny 

oblékaly. 

2. PRAŢNÁ Pojmenovaná podle praţma – pokrmu z praţeného nedozrálého obilí. 

3. KÝCHAVÁ 
Věřilo se, ţe kolikrát kdo během této neděle kýchne, tolik let bude 

ještě ţít.  

4. DRUŢEBNÁ 
Pojmenovaná podle „druţbů“, kteří s ţenichy navštěvovali domy,  

do kterých chtěli přijít o velikonoční pomlázce na námluvy. 

5. SMRTNÁ 
Pojmenovaná podle obecně rozšířeného zvyku vynášení Smrtky - 

strašidelné figuríny ze slámy a sena. Nejčastěji byla za velkého jásotu 

vhazována do potoků či řek, anebo se upalovala na hranicích. 

6. KVĚTNÁ 

Světily se rozvinuté vrbové proutky (tzv. kočičky) na památku 

příjezdu Jeţíše Krista do Jeruzaléma. 

Květnou nedělí začíná Svatý (téţ Pašijový) týden, který je jedním 

z nejvýznamnějších období křesťanského liturgického roku. 



SVATÝ TÝDEN VÝZNAM A ZVYKY 

1. MODRÉ PONDĚLÍ 

Pojmenované podle modré látky, která se tento den 

vyvěšuje na oltáři. 

Slouţí se mše a čtou evangelia. 

2. ŠEDIVÉ ÚTERÝ 

Čtou se nebo zpívají pašije – části evangelií popisující 

poslední večeři, zatčení, smrt a zmrtvýchvstání Jeţíše 

Krista. 

3. 

ŠKAREDÁ STŘEDA 

SAZOMETNÁ STŘEDA 

ČERNÁ STŘEDA 

Škaredá – pojmenovaná podle toho, ţe se prý Jidáš 

škaredil na Krista. 

Sazometná (téţ Smetná) – pojmenovaná podle toho, ţe se 

tento den vymetaly komíny. 

Nikdo se nesměl mračit, jinak by se pak mračil po všechny 

středy v roce. 

4. ZELENÝ ČTVRTEK 

Den poslední večeře Páně, při níţ se Jeţíš loučil 

s apoštoly. 

Měla se jíst především zelená strava, aby byl člověk  

po celý rok zdráv. 

Utichly zvony – říkalo se, ţe odletěly do Říma. 

5. VELKÝ PÁTEK 

Den smutku, kdy si křesťané připomínají Jeţíšovu smrt. 

Podle lidových pověstí se otvírají skály se skrytými 

poklady. 

6. BÍLÁ SOBOTA 

Bílá - pojmenovaná podle barvy oděvu těch, kteří byli 

tento den křtěni. 

Opět se rozezněly zvony, které utichly ve čtvrtek. 

Světil se oheň zapálený před kostelem. 

7. 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
BOŢÍ HOD VELIKONOČNÍ 

Připomíná den Jeţíšova zmrtvýchvstání.  

První neděle po prvním jarním úplňku. 

Světily se velikonoční pokrmy. 

8. 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

ČERVENÉ PONDĚLÍ 
Vyvrcholení svátků velikonoční pomlázkou. 

 

Barvy i motivy na velikonočních vajíčkách měly svoji symboliku. Typickým motivem 

byla cestička lásky - jakási šroubovice, ozdobená kytičkami. Ta naznačovala, ţe děvče má          

o chlapce zájem. Pokud chlapec dostal vajíčko s motivem zkříţených ratolestí, věděl, ţe by si 

ho toto děvče rádo vzalo za manţela. Pokud však obdrţel vajíčko s motivem košíčku, 

znamenalo to "dostat košem".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 ☺☺Doplňte čísly všechna pole 

soutěţního sudoku a sečtěte ta ve čtyřech 

vyznačených čtvercích. Součet napište. 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

13/2009-2010: 

 
1.- STEJNÝ OBSAH 
 Stejný obsah měl v pořadí 

druhý obrazec. 

 

2.- DOPLŇOVAČKA 

 Velký blondýn s černou botou. 

V úzké uličce na předměstí bylo 15. června 

nalezeno tělo mrtvého pana Wilera. Byl zabit 

noţem. Jak zjistil lékař, smrt nastala den předtím 

ve večerních hodinách. Vyšetřování trvalo dlouho, 

neţ policie konečně zjistila, ţe pachatelem byl 

Wilerův kolega ze zaměstnání, který se jmenoval 

Hapel. Byl zatčen v prosinci, tedy půl roku po této 

události. 

Podle Hapelovy výpovědi ho Wiler napadl 

s noţem v ruce. Došlo ke rvačce a Hapel při ní 

Wilera v sebeobraně zabil. Událost neohlásil, 

protoţe se obával sloţitého vyšetřování a nejistého 

výsledku. Teď, kdyţ mu hrozilo obţalování 

z vraţdy, byl ochoten spolupracovat a také uvést 

svědka.  

Jistý pan Paren viděl konec jejich střetnutí 

a rovněţ jeho tragický výsledek. Inspektor Perner 

předvedl Parena k výslechu. 

„Stalo se to před půl rokem. Po sedmé 

hodině večer jsem projíţděl právě tou ulicí. Čas si 

pamatuji, protoţe jsem se vracel ze zaměstnání. 

Nevím, co se předtím dělo, protoţe jsem měl 

rozsvícena potkávací světla. Náhle však světlo 

reflektorů padlo zblízka na dva muţe. Jeden z nich 

měl v ruce nůţ a vrhl se na toho druhého. Ten ale 

uhnul, muţ s noţem upadl a zůstal leţet. Vystoupil 

jsem z auta, abych se podíval, co se stalo. Spolu 

s napadeným muţem jsme zjistili, ţe útočník při 

pádu nalehl na vlastní nůţ. Byl okamţitě mrtev. 

Neměl jsem zájem případ sám hlásit policii. 

K tomu jsem vyzval napadeného. Jen jsem nu 

předal svou vizitku pro případ, ţe by potřeboval 

mé svědectví. Půl roku se nikdo neozval. Kdyţ 

však má být nyní pan Hapel obţalován za vraţdu, 

pokládám za svou povinnost svědčit.“ 

„Jenţe vaše svědectví panu Hapelovi moc 

nepomůţe,“ překvapil svědka inspektor Perner. 

„Obsahuje totiţ nepravdivý údaj, a je proto 

nevěrohodné!“ 
Jakou nepravdu ve svědecké výpovědi inspektor 

objevil? 

 

Čerpáno z knihy Luďka Broţka  

„Záhady pro detektivy začátečníky“ 
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JESENÍČKU 

JMÉNO  
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