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     Ve čtvrtek 15. května 
2008 jsme se vypravili 
(v tomto školním roce 
bohužel již naposledy) 
do divadla. Počasí bylo 
nádherné a náš autobus 
se blížil ku Praze…   
 
     Naší první zastávkou 
se stala Dendrologická 
zahrada na okraji hlav-
ního města. Zde nás za-

ujala nejen krása květin a stromů, ale též místní prolézačky - a především stánek se 
zmrzlinou. 
      
     Den se rozvíjel podle plánu, sluníčko příjemně hřálo a my jsme zamířili do Průhonic  
navštívit další provoněnou zahradu. I tady to vypadalo jako v ráji: mohli jsme se opalovat 
a užívat si téměř letní pohodu, která je v naší metropoli tak vzácná. Člověk se tu cítil 
opravdu báječně!  
  
     Výlet zvolna dospěl 
k hlavnímu programo-
vému bodu - návštěvě 
Divadla Pod Palmovkou. 
Zhlédli jsme působivé 
představení nazvané „Ještě 
jednou, profesore“. Bylo 
vážně super, protože se 
divák musel neustále 
smát. 
      
     Musím říci, že výlet 
do Prahy se opravdu 
vydařil. Už se těšíme na 
příští školní rok, až s Klubem mladého diváka znovu vyjedeme vstříc dalším kulturním 
zážitkům. Ještě musím dodat, že nám skvělými průvodci byly paní učitelky M. Šiková, V. 
Knappová a paní Kovářová.                                           Napsala Martina Müllerová, VIII.B 
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ATLETIKA ŽÁK Ů I. STUPNĚ ZŠ 
Pátek 16.5. – III. ZŠ Rakovník 

JMÉNO TŘÍDA  50 m DÁLKA MÍ ČEK 1500 m 

Dominik Břicháč 

III. 

X X 27,50 m  
(9. místo) X 

Karel Červenka X 300 cm  
(15. místo) X X 

Barbora Havlíčková 
8,9 s 

(4. místo) X X X 

Zbyněk Fiala 

IV. 

X X 28,00 m 
(8. místo) 

6:33,0 min 
(5. místo) 

David Hocek X 348 cm 
(4. místo) 

32,40 m 
(6. místo) X 

Michal Kabela 
8,8 s 

(13. místo) 
303 cm 

(15. místo) X X 

Michaela Sajfridová 
9,9 s 

(16. místo) X X X 

Daniel Houdek 
V. 

8,2 s 
(7. místo) 

349 cm 
(9. místo) X X 

Jaroslav Mutínský X X 46,00 m 
(3. místo) 

6:56,0 min 
(11. místo) 

 
 

ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST  -  KRAJSKÉ KOLO 
17.5. – 18.5.2008 – Hostivice 
KATEGORIE  HLÍDKA  SLOŽENÍ BODY CELKEM  MÍSTO  

MLADŠÍ 

Jasánci - A  

Michal Tatzauer 
Tomáš Vyleta 
Veronika Dolejšová 

57,0 

115,5 4. 

Jasánci - B 

Aneta Černohorská 
Zdeňka Sajfridová 
Marie Zikulová 

58,5 

Soutěž  mladších hlídek vyhráli Castoři Rakovník ziskem 153,5 bodu. 

STARŠÍ 
Jasánci - A 

Pavlína Tomašovská 
Monika 
Procházková 
Denisa Slabá 

73,0 
148,0 3. 

Jasánci - B 
Ondřej Uher 
Alena Korbelová 75,0 

Soutěž starších hlídek vyhráli Andrtálci Kladno ziskem 166,5 bodu. 
 

VÍCE NA STRANĚ 4 
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   V sobotu 
17.5.2008 

se výprava jesenických „ekologů“ 
vypravila na středočeské krajské 
kolo přírodovědné soutěže Zelená 
stezka – Zlatý list do Hostivice. 
Odjíždělo se již v pět hodin ráno, 
což pro většinu z nás bylo hrozné. 
Celkem nás cestovalo jedenáct 
soutěžících a jako doprovod paní 
učitelka Vlastimila Knappová 
s paní Tatzauerovou. Trasa: Jesenice 
→Rakovník→Kladno →Hostivice. 
Další, zhruba jednokilometrový úsek 
bylo třeba zdolat pěšky.  

  Na místě jsme se ubytovali a pak čekali, co bude 
dál. Mladší zanedlouho vyrazili na trasu. Měli celkem 
dobré počasí – na rozdíl od nás starších, pro které soutěž 
začínala až v neděli. Volný čas jsme využili k návštěvě 
geologické výstavy na místním úřadu. Naši mladší 
kamarádi se pak s námi rozloučili a vydali se s paní 
Tatzauerovou na zpáteční cestu domů. To už jsme všichni 
věděli, že skončili na hezkém 4. místě. 
  V neděli hned ráno jsme si v předstihu sbalili svá 
zavazadla, nasnídali se a mezi prvními se pustili do řešení 
úkolů na „zelené stezce“. Počasí nám ale vůbec nepřálo! 
Pršelo a všude bylo bláto. I pořadatelé se nechali slyšet, že 
takhle mokrý Zlatý list v Hostivici ještě nezažili. Další 
záludností byl úkol postavit ptačí budku z připravených 
prken. Budky pak prý budou vyvěšeny u zdejších rybníků. 
I s tím jsme si nakonec poradili. Zmrzlí, ale nezranění jsme 
se šli po soutěži rychle převléci a ohřát.  
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Odchod z areálu byl stanoven na 14. hodinu. „Zpestřením“ cesty domů byla výluka mezi 
Kladnem a Kamennými Žehrovicemi, kdy železniční dopravu nahradila doprava autobusová. Ale 
to nám nemohlo zkazit náladu - již ve vlaku jsme se totiž po telefonu dozvěděli, že jsme v soutěži 
skončili t řetí!                                                                           Napsala Pavlína Tomašovská, IX.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ve středu 21.5.2008 odjelo 18 žáků naší školy do Rakovníka na  IV. EKOLOGICKOU 
OLYMPIÁDU.  Kdo z nich ve zdejší botanické zahradě prokazoval své znalosti, ukazuje 
výsledková tabulka:  

 

KATEGORIE  SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY MÍSTO  POZNÁMKA  

4. – 5. TŘÍDA 

Tomáš Vyleta, Tereza Bekárková 18 7. 
Celkem soutěžilo 

14 dvojic. 
Daniel Houdek, Jiří Chalupa 16 9. – 11. 

Eliška Brdová, Kristýna Pudivítrová  13 13. 

6. – 7. TŘÍDA 

Anna Richtrová, Zdeňka Sajfridová 28 1. – 2. 
Celkem soutěžilo 

22 dvojic. 
Alena Korbelová, Jana Vinšová 28 1. – 2. 

Michal Tatzauer, Aneta Černohorská 23 10. 

8. – 9. TŘÍDA 

Ondřej Uher, Monika Procházková 40 2. 
Celkem soutěžilo 

19 dvojic. 
Nela Bekárková, Pavlína Tomašovská 33 4. 

Jaroslav Červenka, David Chvojka 26 6. – 8. 

 
                                                                                                   

 
 
 

Pracovalo se ve dvojicích, od nás se v každé kategorii zúčastnily tři. Olympiáda byla 
sladěna tak, že když mladší žáci soutěžili, starší měli v zemědělské škole přednášku                     
o obojživelnících. Vše se zvládlo v průběhu dopoledne, a tak jsme ve 12:28 opustili Rakovník a 
vrátili se do Jesenice.                                                                  Napsala Pavlína Tomašovská, IX.B 
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Při pravém okraji stránky stojí pětice 
medvídků, z nichž pouze dva jsou 
zcela identičtí. Pod kterými písmeny 
se tito stejní medvídci skrývají? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŘEŠENÍ  HÁDANEK 
Z ČÍSLA 16/2007-2008 
 
1.- JED: 
            Cyankáli působí velice 
rychle. Z toho důvodu by paní 
Stromerová nebyla schopna po 
požití jedu napsat dopis a poté 
odejít do ložnice. Rovněž je 
velmi nepravděpodobné, že by 
zhasla světlo. 
 
2.- OSMISMĚRKA:  
            Pěnkava obecná. 

1 

2 

7-4, 6-2, 3-2, 9-4, 3-2, 6-2, 5-2, 9-3 // 2-1 // 6-1, 2-1, (2-3, 4-2), 7-3, 4-3. 
Každá dvojice čísel nad tímto textem představuje jedno písmeno z klávesnice 
mobilního telefonu (viz obrázek). První číslo z dvojice je číslem klávesnice, 
druhé číslo určuje pořadí písmene na dané klávesnici. 

NÁPOVĚDA:   Tajenkou hádanky je zašifrovaný název české filmové 
komedie pojednávající o studentech druhého ročníku pražského gymnázia, 
kteří odjíždějí na lyžařský výcvik…   

Spisovatel Ota Pavel nenapodobitelným  
způsobem popsal život své židovsko-české rodiny v předválečných a 
válečných letech. Režisér Karel Kachyňa se těchto překrásných povídek 
chopil a pospojoval  je v souvislé  dějové pásmo.  Výsledkem je  
působivý film, jehož název je tajenkou následující doplňovačky. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                

 
SOUTĚŽNÍ 

KUPON 
JMÉNO  
TŘÍDA  

Nápověda:  
10/SKÝVA, 13/BARMA. 

1/Škraboška. 2/Protějšek samice. 3/Jméno zpěváka 
Gotta. 4/Pohonný stroj. 5/Ohbí paže. 6/Svatá kniha 
islámu. 7/Věhlas. 8/Kurýr. 9/Malý kůň. 10/Pruh 
ornice. 11/Opak západu. 12/Muchomůrka růžovka. 
13/ Dřívější název Myanmaru. 14/Opak začátku. 
15/Dívčí jméno (13.12.). 16/Děs. 
  

3 
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Vybráno z časopisu Jak na počítač 
č. 9/2008, str.7. 

SKYPE 
Známý program, který se stal 

synonymem internetového telefonování, 
má svůj název odvozen z angličtiny. Sky 

(angl. nebe) peer to peer (angl. rovný 
s rovným). Jeho autory jsou Estonci 

Niklas Zennström a Janus Friis, tvůrci 
dříve populárního programu pro sdílení a 

stahování dat – Kazaa. 

NERO 
Jméno římského císaře Nerona Claudia 
Caesara Augusta Germania si vypůjčili 

tvůrci tradičního vypalovacího 
programu. Podle velmi populární 

legendy Nero nechal zapálit Řím, přesto 
jej jiné starověké zdroje vykreslují jako 

populárního vládce. 

SPAM 
Název pochází ze značky amerických 

konzerv lančmítu (opak spamu je ham = 
angl. šunka). Výrazem spam se nejprve 
označovalo mnohonásobné rozesílání 
téže zprávy, ale pak se jeho význam 
posunul a nyní znamená zneužívání 

skupin k šíření různých nepřípadných 
textů a reklamy, dnes nejčastěji 

prostřednictvím e-mailů. 

THUNDERBIRD 
Název oblíbeného poštovního klienta má 
své kořeny v indiánské mytologii a býval 
tak označován opeřenec nesoucí dobré 
zprávy. Původní název programu byl 

Minotaur inspirovaný řeckou mytologií. 

APPLE 
Jablíčko v názvu věhlasné společnosti 

má patrně spojitost s příběhem, který stál 
u objevu gravitačního zákona Isaaca 

Newtona. Právě tento anglický fyzik byl 
i s neposedným ovocem v původním 

znaku společnosti. 

MOZILLA 
Slovo Mozilla vzniklo spojením slov 
Mosaic killer (killer = angl. zabiják), 
čímž byla vyjádřena chuť sesadit z trůnu 

tehdy populární webový prohlížeč 
Mosaic a zároveň odkaz na fiktivní 

monstrum Godzillu. 
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NÁRODNÍ PARKY ČESKÉ REPUBLIKY: 
 
♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ VYHLÁŠEN  ROZLOHA INFORMACE 

KRKONOŠSKÝ 
NÁRODNÍ PARK 1963 362 km2 www.krnap.cz  

NÁRODNÍ PARK 
PODYJÍ  1991 63 km2 www.nppodyji.cz  

NÁRODNÍ PARK 
ŠUMAVA 1991 685 km2 www.npsumava.sz  

NÁRODNÍ PARK 
ČESKÉ  ŠVÝCARSKO 1999 79 km2 www.npcs.cz  

 

24.5.  -  EVROPSKÝ DEN PARKŮ  
 

Od roku 1999 se z iniciativy Federace 
EUROPARC každým rokem slaví 24. květen jako 
Evropský den parků.  
 

Historie národních parků se začala psát v roce 1872, 
kdy americký kongres přijal zákon zřizující na území států 
Wyoming a Montana Yellowstonský národní park - první 
národní park na světě.  

 
24. května 1909 bylo ve Švédsku vyhlášeno prvních devět národních parků v Evropě.      

Z iniciativy Federace evropských parků EUROPARC se od roku 1999 (na počest 90. výročí) 
tento den slaví jako Evropský den parků. Jeho smyslem je zdůraznění významu národních 
parků při záchraně přírodního a kulturního dědictví evropského kontinentu.  

 
V roce 1990 se prvním českým členem Federace stala Správa Krkonošského národního 

parku (KRNAP) a v následujících letech se připojily i správy dalších českých velkoplošných 
lokalit. EUROPARC Česká republika vznikl v roce 2000 jako šestá národní sekce.  

 
Evropská federace EUROPARC dnes zastřešuje 370 organizací z 38 zemí Evropy, které 

se starají o více než 400 chráněných území. Jedná se nejen o národní parky, ale také chráněné 
krajinné oblasti či přírodní parky a biosférické rezervace.  
Posláním Federace je:  
� Napomáhat environmentálnímu vzdělávání, mezinárodní spolupráci, vzájemné podpoře a 

výměně zkušeností.  
� Podporovat aktivity zainteresovaných organizací i jednotlivců v chráněných územích. 
� Utvářet povědomí o významu ochrany přírody. 

 
Letošní IX. ročník jednoho z nejvýznamnějších svátků přírody připadl na sobotu a stejně 

jako v minulosti přinesl řadu akcí pro veřejnost. Po celé republice se uskutečnily nejrůznější 
exkurze, dny otevřených dveří, výstavy, přednášky, soutěže apod. 

 
V České republice tvoří 

chráněná území dohromady asi 
pětinu rozlohy státu - celkem 
20,4 % území. Vinou člověka 
však od roku 1950 přišla naše 
příroda o 1 300 km2 luk, 2 400 
km2 mezí a remízků a 4 000 km 
alejí. Celkem se jedná zhruba o 
4 000 km2, což je území, do 
něhož by se okres Rakovník 
vešel čtyřikrát. 

 
JESENÍČEK  – ČASOPIS ZŠ A MŠ JESENICE ☺ JESENÍČEK  – ČASOPIS ZŠ A MŠ JESENICE 

 


