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17. LISTOPAD  -  DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
(1939, 1989)

Rok 1939 přinesl českým
zemím pouze smutek a zklamání
z pokračujícího vývoje událostí.
Nacistické Německo se nespokojilo jen s obsazením našich pohraničních území na základě
Mnichovské dohody z 29. září 1938 a dne 15. března 1939 zabralo zbytek okleštěného státu.
16. března 1939 byl výnosem Adolfa Hitlera zřízen protektorát Čechy a Morava. Národ se
cítil podveden a zaprodán.

28. října 1939, v den výročí založení samostatného československého
státu, byl při protinacistické demonstraci zraněn střelou do břicha student
Lékařské fakulty Karlovy univerzity Jan Opletal (narozen 1.1.1915). Ačkoliv
byl okamžitě převezen na kliniku profesora A. Jiráska, vzdor snaze lékařů
11. listopadu zemřel. Jeho pohřeb 15. listopadu rozpoutal novou vlnu
protiněmeckých demonstrací, jichž se účastnili především studenti. V Praze
dokonce došlo k potyčkám s jednotkami SS. Odveta nacistické moci byla

brutální: za úsvitu 17. listopadu přepadly oddíly SS a německé policie vysokoškolské koleje
v Praze, Brně a v Příbrami. Všech deset českých vysokých škol bylo zavřeno a na 1200
studentů odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen1. Devět studentských předáků
bylo bez soudu v Ruzyni zastřeleno. Z důvodu připomenutí této události byl 17. listopad
vyhlášen Mezinárodní unií studentů Světovým dnem studentstva.

17. listopadu 1989, 50 let od popsané události, se konal pietní akt pražských studentů
vysokých škol k uctění památky Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939. Povolené
shromáždění záhy přerostlo v demonstraci, požadující na vládnoucí komunistické straně
politické reformy. Skupiny studentů, které se sešly na Albertově (sídle lékařské fakulty), se
vydaly po nábřeží a kolem Národního divadla Národní třídou ke středu města. U obchodního
domu Máj byl však průvod zastaven kordonem pohotovostního pluku ministerstva vnitra…

Studenti usedli na zem proti příslušníkům pohotovostního pluku ozbrojeným pendreky
a chráněným štíty. Ti však na ně nelítostně zaútočili. Mnoho studentů zbili a odvlekli do
připravených autobusů či úřadoven Bezpečnosti. Tvrdý zásah policie na Národní třídě v
Praze, při němž bylo zraněno téměř 600 osob, vzbudil masové pobouření a uvedl celou
společnost do pohybu proti komunistické moci. 17. listopadem tak začala tzv. sametová
revoluce (nestála jediný lidský život), která vedla k rozsáhlým změnám v politickém a
hospodářském uspořádání Československa.

Vývoj po událostech 17. listopadu byl překvapivě rychlý. Hned v následujících dnech
začaly masové demonstrace zejména na Václavském náměstí v Praze a poté na Letenské
pláni, jichž se účastnily statisíce občanů. 19. listopadu večer bylo v Činoherním klubu v Praze
založeno Občanské fórum - hnutí, v jehož čele stanul nejznámější představitel opozice, jeden
ze zakladatelů Charty 77 a později devátý československý prezident Václav Havel. Na
Slovensku byla o den později založena obdoba Občanského fóra - hnutí Veřejnost proti násilí.
Ve společnosti se tak nastartovaly změny, které následně vedly k definitivnímu konci vlády
jediné strany v Československu.
                                                          
1 Na základě intervence prezidenta Emila Háchy byli studenti později z koncentračního tábora
propuštěni, poslední v roce 1942.

         Česká republika si v sobotu připomněla historické
události spojené se 17. listopadem, kdy proti studentům v
roce 1939 krvavě zakročili n ěmečtí nacisté a o padesát let
později komunistická moc…
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ŠKOLNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUT ĚŽE

V druhé polovině měsíce listopadu si žáci druhého stupně

školy spolu se žáky V. třídy otestovali své znalosti dopravních
předpisů pro mladé cyklisty. V následující tabulce se nyní můžeme
seznámit se jmény těch, kteří z 20 možných bodů získali ve svých
třídách nejvyšší počet.

V. TŘ. VI. TŘ. VII. TŘ. VIII.A VIII.B IX.A IX.B
Daniel
Houdek

Zdeňka
Sajfridová

Alena
Korbelová

Tomáš
Jelínek

Veronika
Michálková

Patrik
Korbel

Václav
Ryšlavý

14 bodů 18 bodů 16 bodů 15 bodů 18 bodů 18 bodů 16 bodů
Karina

Šatánková
Miroslav
Vinduška

Petr
Trhlík

Martina
Müllerová

Ondřej
Uher

Martin
Tran

14 bodů 17 bodů 15 bodů 17 bodů 17 bodů 16 bodů
Dominika
Altmanová

Monika
Procházková

15 bodů 17 bodů

Až další následné testy pomohly vybrat z této skupiny
absolutního vítěze školního kola dopravní soutěže. Stal se jím
Patrik Korbel  z IX.A, který se pokusí zúročit své znalosti
v okresním kole této soutěže v Rakovníku dne 11.12.2007.
Budeme mu držet palce!

STRUČNĚ

� V říjnu odevzdala ZŠ a
MŠ Jesenice díky žákům
550 kg víček od PET
lahví.

V úterý 20. listopadu 2007
pokračoval okresní turnaj
v sálové kopané za účasti
našich starších žáků. Ti se
utkali ve skupině s týmy
3. ZŠ Rakovník, ZŠ Mšec
a ZŠ Křivoklát, a přestože
hráli s nadšením, na své
soupeře tentokrát nestačili
a skončili na čtvrtém,
nepostupovém místě.
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POSTUP ŘEŠENÍ:
Nejprve vyplňte všech osm řádků v obou doplňovačkách.
Pak v odpovídajících si řádcích vyhledejte písmeno, které
v řádku druhé doplňovačky chybí. Chybějící písmena
postupně vepište do sloupce označeného šipkou. Ve směru
šipky shora dolů přečtete tajenku výpustky.

LEGENDA:

�Ještě nedávno byl Peter Parker obyčejný student. Malé
kousnutí ozářeným pavoučkem ho však radikálně změnilo.
Tak začíná filmový příběh, jehož název je tajenkou dnešní
VÝPUSTKY.
       1/ Velikán.  2/ Nejsilnější prst.  3/ Lupeny.  4/ Potřeba
        parašutisty.  5/ Vydání.  6/ Zavazadlo (obecně),
       7/ Druh motocyklu.  8/ Kupa.  9/ Osmý měsíc.

       1/ Bicykl.  2/ Místnost pro zadržené osoby.  3/ Sloh.
       4/ Jednouchý stroj.  5/ Poslání (úkol).  6/ Hodnota
       zboží vyjádřená penězi.  7/ Skladiště.  8/ Pocit nena-
       sycenosti.  9/ Tlak.
NÁPOVĚDA:  1/5 – EMISE, 2/7 – DEPO.

ŘEŠENÍ HÁDANEK
Z ČÍSLA
5/2007-2008:

1.- DETEKTIVNÍ P ŘÍBĚH:
    Útočník by se nemohl v nízké
chodbě rozmáchnout a udeřit
zezadu svou předkloněnou oběť
do temene hlavy. Pan Klubíček
své přepadení pouze předstíral,
aby se zmocnil tržby za divadelní
představení.

2.- ROZDĚLENÝ
TROJÚHELNÍK:
    Záhada „zlobivého čtverečku“
spočívá v tom, že malý červený
trojúhelník a složený horní
trojúhelník nejsou podobné:

104

40

104

39

13

5

8

3 ≠≠ neboli

Projevuje se to tím, že přepona
horního trojúhelníku je nepatrně
prohnutá dolů, kdežto přepona
dolního „trojúhelníku“ je
nepatrně vyklenutá nahoru.
Útvar ohraničený prohnutými
přeponami má obsah rovný

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8

     Doplňte některá chybějící čísla od 1 do 15 tak,
aby součet v každé vyznačené řadě (po 3 číslech)
byl vždy 20. Pozor: čísla se mohou opakovat!

2

1
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1 2 3 4 5 6 7 8
1/ Bývalé hlavní město

Nigérie.
2/Vzdělávací instituce.

3/ Zimní měsíc.
4/ Samec kozy.

5/ Podnebí.
6/ Obyvatel Polska.

7/ Umělá bytost
rabbiho Löwa.
8/ Část hlavy.

DETEKTIVNÍ P ŘÍBĚH
Do kanceláře inspektora Kopřivy nakoukl strážmistr
Petráně: „Pane inspektore, pojďte si něco poslechnout.
Na stopadesátosmičce jsme nahráli zajímavou věc.“
Inspektor se posadil a zaposlouchal se do hlasů z
magnetofonu. Jeden patřil službu konajícímu
policistovi na dispečinku, druhý, rovněž mužský hlas
byl neznámý a zněl značně rozrušeně.
„Haló, policie?“
„Ano, co si přejete?“
„Chci ohlásit vraždu.“
„Kde se stala a kdo ji spáchal? Viděl jste čin na vlastní
oči?“ dával policista rutinní otázky.
„Stalo se to v garážích u ruzyňského letiště v patře H,
na stání označeném 81. Parkoval jsem vůz a podíval se
do zrcátka. Naproti taky zastavilo auto a vystoupil z
něho nějaký muž. Než však stačil auto zamknout,
přiběhli dva maskovaní muži a zastřelili ho. Potom
utekli.“
„Zůstaňte na místě, posíláme tam výjezdovku.“
„To bohužel nepůjde, za chvilku mi odlétá letadlo.“
Inspektor neváhal a zavelel: „Sežeňte techniky a
jedeme!“
„To ale není zapotřebí, my jsme tam už byli a na té H
81 jsme nic nenašli. Žádný mrtvý, žádná krev, prostě

nic. Musel to být nějaký hloupý fór!“ namítl strážmistr
Petráně.
„Jenže ono se to také nestalo na H 81,“ prohlásil
inspektor Kopřiva, „ale na …“
Víc už neprozradíme. Kde ke zločinu došlo, to jistě
vyřeší čtenáři Jeseníčku!
Zdroj: Internet, Marek Veselý, ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

3
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ÚKOL:
Odeberte 4 zápalky tak, aby
vznikly 4 trojúhelníky.

5

   NAJDI   PĚT   ROZDÍL Ů

Jaderné zkoušky v Tichomoří přinesly své ovoce. Na scéně
se objevilo zmutované monstrum gigantických rozměrů…

SOUTĚŽNÍ KUPON JESENÍČKU

JMÉNO
TŘÍDA

6
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II. KOLOÚKOL č. 1 – POZNEJ ŽIVOČICHA:

ÚKOL č. 2
VYBARVI  ŽIVO ČICHY:

       Archy papíru s originálními obrázky
živočichů si vyžádejte u Nely Bekárkové
nebo Ondry Uhra z IX. třídy.

Monarcha stěhovavý
Kočka divoká
Žluva hajní
Strakapoud malý
Brkoslav severní
Křivka obecná
Šoupálek dlouhoprstý
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ÚKOL č. 3 – OZNAČ ŽIVOČICHY:
Označ ty živočichy, kteří se na zimu ukládají k spánku.
JEŽEK VEVERKA PRASE DIVOKÉ K ŘEČEK
KRÁLÍ ČEK OBECNÝ LIŠKA MEDV ĚD JEZEVEC

Odpovědi je třeba odevzdat do konce listopadu!

* POŘADÍ  SOUTĚŽÍCÍCH  PO  1.  KOLE - MLADŠÍ ŽÁCI *
JMÉNO BODY V 1. KOLE TŘÍDA BODY MÍSTO
Tomáš Uher 32 II. 32 1. – 3.
Alice Čížková 32 II. 32 1. – 3.
Tomáš Vyleta 32 IV. 32 1. – 3.
Zdeněk Cink 31,5 IV. 31,5 4.
Miroslav Lisner 31 II. 31 5.
Jan Čech 30,5 II. 30,5 6.
Václav Hron 30 III. 30 7. – 8.
Eliška Blahová 30 IV. 30 7. - 8.
Tereza Bekárková 29,5 IV. 29,5 9.
Marie Vernerová 29 II. 29 10.
Jolana Ťažiarová 28,5 II. 28,5 11.
Lucie Wünschová 27,5 II. 27,5 12.
Denisa Spurná 27 II. 27 13.
Dominik Jankovský 25 II. 25 14.
Roman Jaroš 24 II. 24 15.
Michal Kabela 14 IV. 14 16.
Jiří Čech 13 IV. 13 17.

* POŘADÍ  SOUTĚŽÍCÍCH  PO  1.  KOLE - STARŠÍ ŽÁCI *
JMÉNO BODY V 1. KOLE TŘÍDA BODY MÍSTO
Alena Korbelová 32 VII. 32 1. – 2.
Marie Zikulová 32 VI. 32 1. - 2.
Anna Richtrová 31,5 VII. 31,5 3. – 4.
Markéta Podoláková,  Markéta Sojková 31,5 VII. 31,5 3. - 4.
Aneta Černohorská, Veronika Dolejšová 29,5 VI. 29,5 5.
Michal Tatzauer 28 VI. 28 6.
Daniel Houdek, Nguyên The Tiep 17 V. 17 7.
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VÍŠ, DRAHÁ, DOBRÁ ZPRÁVA JE, ŽE JSEM BYL
JMENOVÁN ŘEDITELEM ODBORU.  ŠPATNÁ ZPRÁVA JE,

ŽE BYL TENTO ODBOR ZRUŠEN.

Pan Novák vstoupí do kupé ve vlaku a co nevidí – jeden spolucestující hraje šachy se psem!
Chvíli oba nevěřícně pozoruje, ale pak už to nevydrží a poznamená: „Pane, vy ale máte
chytrého psa!“
„Chytrého? Pchá! Ze tří partií už
dvě prohrál!“

„V čera jsem dostal dvakrát
nařezáno,“ stěžuje si Karlík
spolužákovi. „Poprvé, když jsem
tátovi ukázal žákovskou knížku,
a podruhé, když zjistil, že je jeho
vlastní.“

„Pepíku, skoč natřít okna do
skladu!“ velí lakýrnický mistr
učňovi. Ten se za hodinu vrátí a
ptá se: „Okna jsou natřená, pane
mistr, mám vzít i rámy?“

Soudce přísně oznamuje obžalovanému: „Svědek vás bezpečně poznal jako zloděje, který mu
v noci vykradl byt!“
„Lže! Vždyť ležel v posteli a hlasitě chrápal!“

„Znáš ten vtip o tom dítěti, jak přišlo k tátovi a říká:
Tati, já jsem spolkl napínáček, a táta povídá:
Z toho si nic nedělej, maminka ti dá jiný?“
„Neznám, řekni mi ho…“

Ptá se otec na třídní schůzce: „Tak co, pane učiteli, jak jde synovi historie? Já z ní odjakživa
propadal.“
„Ano, ano,
vzpomínám.
A historie se
opakuje…“

„Tak jsem se rozhodl, že naučím
našeho Azora zaštěkat, když dostane
hlad.“
„Neříkej! A jak se ti to daří?“
„Tak napůl. Zatím se nedotkne
žrádla, dokud nezaštěkám já.“

„Jak se jmenovala královna, kvůli
níž se rozpoutala legendární válka
Řeků s Trójany?“ ptá se učitelka
dějepisu Heleny Kropáčkové.
„Nevím.“
„Tak já ti pomohu. Jmenovala se
jako ty.“
„Cože? Kropáčková…?“

„Jak to,“ zlobí se tatínek na Milana,
„že máš z dějepisu zase pětku?“
„Víš, tati, to je kvůli Napoleonovi.“
„Tak proč s ním kamarádíš?“


