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Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 

zavítali do naší školy dva pracovníci 

z Naučného střediska ekologické 

výchovy z  Kladna.  Pro žáky 2. a 3. 

třídy měli připravený program „JAK 

ZVÍŘÁTKA ZIMUJÍ“.   

    Po krátkém povídání jsme 

nejdříve měli za úkol rozdělit 

zvířátka do čtyř různých skupin 

podle toho, jak přezimují. Přišli jsme 

na to, že jedna skupina zvířátek 

prospí celou zimu, zatímco další skupina 

zvířátek je tu s námi celé zimní období a můžeme je vidět třeba v lese. Třetí skupina odlétá do 

teplých krajin a zvířátka v poslední skupině jsou ta, která přežijí zimu ve strnulém stavu.  

    Dalším úkolem bylo přiřadit k těmto skupinám asi dvacet karet s obrázky živočichů.  

Nakonec jsme dostali několik hádanek týkajících se zmiňovaných živočichů.  

    Pro 4. a 5. třídu měla návštěva z Kladna připravený program s názvem „CO PO NÁS 

ZŮSTÁVÁ“.  Zamýšleli jsme se nad tím, které odpadky v přírodě mohou zvířátkům nějak 

ublížit a se kterými si příroda sama časem poradí. Nebezpečí na zvířátka číhá hlavně z těchto 

odpadků: sklenice, rozbité sklo, PET lahve, provázky, barvy, dráty, oleje a jiné ropné látky, 

plechovky, léky apod. 

    Nakonec jsme obrázky s těmito odpadky třídili do skupin: které zvířátkům ublíží, 

poraní je, po jakých by jim mohlo být špatně nebo by se po nich otrávila. Martin a Lucie nám 

také vyprávěli, o jaká zvířátka se u nich v záchranné stanici na Čabárně starají a jaké mají 

nejčastější úrazy. Bylo nám zvířátek líto a jsme rádi, že se o ně starají. Program se nám líbil, 

byl naučný i zábavný.                                                                                                     

Zpracováno z příspěvků žáků 

 

 

 Netrpělivě očekávaný lampionový průvod se 

konal v pátek 9. listopadu. Začínal v 17
00

 hodin na 

nádvoří základní školy a jeho účastníci měli namířeno 

ke kapličce za městem. Cestu k ní zabezpečovali 

příslušníci policie.  

Když průvod dorazil na pole za Jesenicí, začali 

jsme vypouštět své lampiony štěstí. Byla to moc 

pěkná podívaná! Lampiony se poklidně vznášely a jitřily naši fantazii.  
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Program poté pokračoval diskotékou v kulturním domě. O příval písní se staral pan 

Svítil. Písničky byly prokládány soutěžemi pro nejmenší a také vystoupeními, která si 

připravily žákyně ZŠ a MŠ Jesenice. Diskotéka trvala do 21 hodin a splnila očekávání. Den se 

prostě vydařil a rádi na něj budeme vzpomínat. 

Napsaly: Monika Šantorová a Barbora Havlíčková 

 

 

 

V pátek 9. 11. 2012 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády.  

Téma letošního ročníku (v pořadí již 42.) mělo název „Od 

pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Soutěže, která 

je určena pro žáky 8. a 9. tříd, se letos zúčastnilo 14 zájemců 

z výše uvedených ročníků. Našli se však i dva chlapci ze 7. třídy 

(Milan Ondič a Roman Jaroš), kteří měli chuť se do soutěžního 

klání rovněž zapojit. A že si vůbec nevedli špatně, dokládají 

přiložené výsledkové tabulky. 

    Soutěžící pod dohledem paní učitelky Hrůzové plnili 26 

úkolů, zaměřených na lidové zvyky, křesťanství a pranostiky. 

Úlohy byly zajímavé a velmi pestré - od doplňovaček, seřazování, 

výběru z mnoha možností, přesmyček až po práci s obrázky. 

    Celkem bylo možné získat 70 bodů. Úspěšným řešitelem 

se stal ten, kdo získal minimálně 60 %, tj. 42 bodů. Letos se 

tohoto úspěchu podařilo dosáhnout čtyřem soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši školu 

v okresním kole soutěže (vítěz Vašek Hron z 8. třídy, Šárka Hudčeková z 8. třídy, Roman 

Jaroš a Milan Ondič ze 7. třídy).  

    Postupujícím do okresního kola blahopřejeme a ostatním soutěžícím děkujeme za 

účast. 

Mgr. Petra Hrůzová 

 

JMÉNO TŘÍDA BODY  JMÉNO TŘÍDA BODY 
       

1. Václav Hron 
VIII. 

45,5  8. – 9. B. Komárková VIII. 
31 

2. Šárka Hudčeková 44  8. – 9. Miloš Müller IX. 

3. – 4. Roman Jaroš 
VII. 43 

 10. – 11. K. Červenka VIII. 
29,5 

3. – 4. Milan Ondič  10. – 11. Žebrakovský IX. 

5. Zdeněk Cink 
IX. 

40  12. Dominik Kapoun IX. 28 

6. Jiří Čech 33  13. – 14. D. Břicháč 
VIII. 26 

7. Petra Sunkovská VIII. 31,5  13. – 14. R. Měchura 
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V polovině měsíce listopadu jsem s rodiči a 

sourozenci zavítal do Prahy. Ovšem řeknu vám, že 

se mi ten den vůbec nechtělo vstávat už v šest 

hodin. Ukázalo se však, že mě i ostatní čekal velmi 

zajímavý výlet.  

Začalo to návštěvou České televize. Viděli 

jsme jednotlivá studia, velká i malá. Ve studiu č. 3 

jsme se stali svědky natáčení pořadu Sama doma a 

ve „čtyřce“ nahlédli do zákulisí Kouzelné školky, 

což je pořad pro děti předškolního věku. 

Dalšími místy při naší návštěvě Prahy byla Kampa a slavný Karlův most. A také 

parník Taurus, kde jsme si dopřáli občerstvení a užívali si plavbu po Vltavě. Moc se mi to 

líbilo a skoro jsem litoval, že se musíme vrátit domů. 

Martin Pokorný  

 

 

 

Historie se opakuje. Právě takhle si mohli postesknout žáci naší 

školy, kteří se ve čtvrtek 22. listopadu 2012 zúčastnili kvalifikačního 

fotbalového turnaje základních škol v Rakovníku. Stejně jako před rokem, 

i letos obsadili ve své skupině třetí, nepostupové místo. Finálový turnaj 

jim unikl díky dvěma remízám, jedné porážce a pasivnímu skóre 2 : 5. 

SKUPINA A 
ZŠ 

LUBNÁ 

2. ZŠ 

RAKOVNÍK 

ZŠ a MŠ 

JESENICE 

ZŠ 

KOUNOV 
SKÓRE BODY MÍSTO 

ZŠ LUBNÁ 2 4 : 3 3 : 0 8 : 1 15 : 4 9 1. 

2. ZŠ RAKOV. 3 : 4 0 1 : 1 1 : 0 5 : 5 4 2. 

ZŠ JESENICE 0 : 3 1 : 1 1 1 : 1 2 : 5 2 3. 

ZŠ KOUNOV 1 : 8 0 : 1 1 : 1 2 2 : 10 1 4. 

 

 

Šplhá po skalách, chodí stokilometrové pochody a nad hlavu 

zvedne 75 kilogramů. To je naše mistryně Evropy - paní Adina Hyková 

z Krt. 

Tato devětašedesátiletá žena si prožila těžký, ale i veselý život. 

Zamiloval se do vojáka, provdala se za něho, přišla první dcera a po ní 

druhá. V roce 1969 její manžel emigroval do ciziny a paní Adinu 

s oběma dcerami zde zanechal. Nikdo nevěděl, kde je, a zda je v pořádku.  
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Po čase se paní Adina znovu provdala. Opět se jí narodila dcera a opět od ní manžel 

odešel. „Od sedmadvaceti jsem zůstala s dětmi sama a můžu vám říci, že to byl pořádný 

životní nářez,“ vypráví paní Adina. 

A právě tato paní se stala 18. října 2012 mistryní 

Evropy v bench pressu v kategorii masters, veteránů 

nad 60 let. Zvítězila nad osmi závodnicemi mimo jiné 

z Ruska, Německa, Francie či Švédska. Rovněž 

vyhrála ve váhové kategorii do 63 kg a je spolu-

držitelkou evropského rekordu 75 kg.  

Poprvé vyjela na závody v roce 1994, a to 

na mistrovství Evropy ve Švédsku, kde skončila 

devátá. O rok později se zúčastnila i mistrovství 

světa v Kanadě. „Na bednu“ však vystoupila až 

v Bratislavě, kde skončila druhá.  

Adina Hyková vzdorovala nejen soupeřkám, 

ale i nemocem. Dokonce se již smiřovala s myšlenkou, že skončí na 

invalidním vozíku. To ji před třemi roky skolila zákeřná borelióza, kvůli které musela 

vynechat celou sezónu. V těžké době jí pomáhaly její dcery a hlavně její trenérka, paní 

Juščáková. „Ta si mě vzala pěkně do parády! Říkala, že mojí jedinou šancí je začít pořádně 

cvičit,“ usmívá se dnes paní Adina. Již je zase fit a stále pilně cvičí. Navíc ještě trénuje 

mladého svěřence Vojtu Vyskočila ze Slabec. A aby toho nebylo málo, začala opět chodit 

pochody. Jedním z nejdelších byl 170kilometrový pochod do Lidic. „Měla jsem se 

rozhodnout mezi silovým trojbojem nebo pochody. Rozhodla jsem se pro trojboj a vidíte, kam 

až jsem se dostala.“ 

Paní Adina Hyková žije v Krtech na Rakovnicku. Je spokojená jak v obci, tak i ve 

sportovních soutěžích. Přejeme jí, aby jí to vycházelo i nadále. A paní Adina dodává: „Stojí 

za to žít!“ 

Napsala Dominika Šprincová, VII. třída 
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Babička užívá bahenní koupel. 

Vnučka přijde k vaně, pozoruje 

hustou černou tekutinu a káravě 

se ptá:  

"Babi, jak dlouho ses nemyla?" 

Učitel: “Má-li tvůj bratr pět jablek 

a ty mu z nich tři vezmeš, co mu 

zbude?“ 

Žák: „Jemu všechna jablka a mně 

modřiny.“ 
 

„Obžalovaný, poznáváte tento nůž?“ 

„Ano.“ 

„Konečně jste se přiznal!“ 

„No dovolte, jaké přiznání?  

Ten nůž mi ukazujete už třetí týden.“ 

 
 

Jdou dva spínací 

špendlíky po poušti  

a jeden říká: „To je ale 

horko.“ A druhý na to: 

„Tak se rozepni.“ 
 

Ryba se z posledních sil 

dostane z rybářské sítě. 

Doplave pod kámen, 

zapne mobil a zděšeně 

čte:  

„VÍTEJ ZPĚT V SÍTI.“ 

 
 

Povídá babička vnučce: „Mařenko, je tu 

zima, přilož do kamen dvě lopatky s uhlím.“ 

„Ale babi,“ koktá Mařenka,  

„vždyť my máme jen jednu lopatku.“ 

 
 

Do 

stránky 

humoru 

významně 

přispěl 

Milan Ondič 

ze VII. třídy 
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MATEMATICKÉ SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 – 2013 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: 
 

 Pro kategorii Z5 

Okresní kolo proběhne 23. ledna 2013 na školách.  

Výsledky okresního kola (opravené práce úspěšných řešitelů) je třeba zaslat do 8. února 2013 

na adresu:  
 

Mgr. Dagmar Sršňová 

ZŠ Nové Strašecí 

Komenského náměstí 209 

27101 Nové Strašecí 
 

Hodnocení – školní kolo: výborně, dobře, nevyhovuje. Úspěšným řešitelem je ten, kdo vyřeší 

alespoň 4 úlohy výborně nebo dobře. 

Hodnocení – okresní kolo: za každou úlohu lze získat maximálně 6 bodů (budou 3 úlohy - 18 

bodů). Úspěšný řešitel – nejméně 9 bodů. 
 

 Pro kategorii Z9 

Okresní kolo proběhne 23. ledna 2013 od 8,00 hodin v Klubu DDM. 

Výsledky školního kola (opravené práce úspěšných řešitelů) je třeba zaslat do 17. ledna 2013 

na výše uvedenou adresu. 

 
 

 Pro kategorii Z6 - Z8 

Okresní kolo proběhne 29. března 2013.  

Výsledky školního kola (opravené práce úspěšných řešitelů) je třeba zaslat do 15. března na 

výše uvedenou adresu. 

 

PYTHAGORIÁDA 
 

Školní kolo je třeba uspořádat tak, aby jména úspěšných řešitelů a účastníků „okresního kola“ 

bylo možno poslat: 

 pro 5. ročník do 10. března 2013 

 pro 6., 7. a 8. ročník do 9. ledna 2013 na adresu: 
 

Mgr. Dagmar Sršňová 

ZŠ Nové Strašecí 

Komenského náměstí 209 

27101 Nové Strašecí 
 

Okresní kolo Pythagoriády proběhne:  

 pro 5. ročník v květnu 2013 na školách  

 pro 6., 7. a 8. ročník v květnu 2013 na 2. ZŠ Rakovník 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 
 

Letošní kolo se uskuteční 22. března 2013.  

Vyplněnou statistiku je třeba zaslat do 31. března 2013 na adresu DDM Rakovník. 

Uvádí se rovněž informace o počtu účastníků a počtu 

úspěšných řešitelů školního i okresního kola na škole. 

Opět se uvádí informace o počtu účastníků a počtu 

úspěšných řešitelů školního kola. 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA  

5 / 2012-2013: 
 

1.- DOPLŇOVAČKA 

 Jesenice 

 

2.- SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Součet čísel ve zvýrazněných 

čtvercích je 4 + 1 + 3 + 8 = 16 

 

3.- RÉBUS 

Eva nese koláče. 

 

 

 

 
Algebrogram je rébus, jehož řešení 

spočívá v doplnění čísel místo písmen v příslušné početní operaci, a to tak, abychom dostali 

správný výsledek. V našem případě nahraďte písmena slov JESENÍČEK a JENÍČEK číslicemi 

0 až 6, aby vyšel součet 307 043 210. Každému písmenu odpovídá jediné číslo, tedy máme 

sedm různých písmen a sedm různých čísel. 

 

Čtenářská soutěž JESENÍČKU 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
SLOVA K DOPLNĚNÍ: 

1/Zvíře s bodlinami. 2/Domácky Eliška. 3/Černý zpěvný 

pták. 4/Zvíře v chlévě. 5/Poslední měsíc v roce. 6/Notýsek 

pro tajné osobní záznamy. 7/Mňoukavý domácí mazlíček. 

8/Šperk do ucha. 9/Kapesní kalkulátor (obecně). 

 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


