
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOP 
A SKOK 

S ROZBĚHEM!  
 

JAK SE 
SLUŠÍ 

NA SPORTOVCE 

TĚLEM 
I DUŠÍ! 
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V úterý 18. prosince 2007 měla 

jesenická veřejnost příležitost zhlédnout 
kulturní vystoupení, která si nacvičili 
žáci místních škol i přespolní.  

Odbila půl pátá a představení 
mohlo začít. Paní Vanická všechny 
mile přivítala a účinkující se začali 
pouštět do „rozbalování dárků“, tedy 
svých scének. Nejprve svůj „dárek 
rozbalil“ kroužek country tanců paní 
Mottlové a po něm následovala 
mateřská škola. Děti odříkaly několik 
básniček a dokonce zazpívaly písničku. S opravdu velkým dárkem přišla speciální škola. Její 
žáci zazpívali, zarecitovali a zahráli divadlo. Potom jsme vystoupili my, členové pěveckého 
kroužku ZŠ. Zazpívali jsme vánoční koledy a „předali slovo“ III. třídě paní učitelky Peterové. 
Písnička Jingle Bells v podání třeťáků vyzněla hezky jak v češtině, tak i v angličtině. Svůj 
program předvedly i děti z petrohradské školy. Zaujalo nás, že zpívaly bez jakéhokoli 
doprovodu. Poté vystoupilo kytarové „duo Martina“. Slova se chopil i nedávno odstoupivší 
starosta Jesenice pan Petr Sunkovský a po jeho pochvalné řeči pokračovala přehlídka utěšeně 
dál. Monika Procházková zarecitovala Vánoční báseň a třída paní učitelky Peterové si 
zacvičila. Zlatý hřeb večera nakonec obstarala písnička Last Christmas v podání pěti děvčat 
z VIII. tříd. Všechny účinkující pak odměnila paní Vodrážková sladkou fidorkou.  

Napsala Martina Müllerová, VIII.B 
 
 

VÝSLEDKY BASKETBALOVÝCH UTKÁNÍ NAŠICH ŽÁK Ů  

PROTI ŠKOLÁK ŮM Z KRALOVIC VE ST ŘEDU 19. PROSINCE 2007 
 
 

Napřed si zahrály mladší žákyně, a i když ještě minutu 
před koncem naše děvčata vedla, z vítězství se radovaly 
soupeřky z Kralovic → 13 : 11 (jesenické body obstaraly: 
Blanka Gábrišová (4), Klára Dubcová (4), Anička Richtrová 
(2) a Markéta Sojková (1 bod + 4 fauly!)). Alena Korbelová, 
Markéta Podoláková, Verča Ryšlavá a Verča Machová 
pomáhaly v obraně.  

Po deváté hodině nastoupili mladší žáci, a také si 
nevedli nijak špatně. Přesto i oni nakonec podlehli Kralovickým 

19 : 10. O naše body se zasloužili: Míra Hazucha (5), Lukáš Lísal (2), po 
1 bodu zaznamenali Tomáš Benedek (utrpěl zranění nohy), Pavel Zelenka a Marek Břicháč (5 
faulů!). V obraně pomáhali Ondra Wopat, Martin Tauš a Josef Lukáč. 

Nejhůře dopadli (řekněme však upřímně, že podle očekávání) naši starší žáci, kteří 
utrpěli nejvyšší porážku 40 : 4. Jeden koš za celé utkání (2 x 15 minut) dal Martin Vondrák a 
ten druhý (a poslední) Evžen Oláh. Petr Pacourek, Michal Hazucha, Radek Červenkovič, 
David Chvojka a Vašek Ryšlavý jen neúspěšně bránili.  
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DISKŽOKEJOVÉ SE POM ĚRNĚ SNAŽILI…  

To nejlepší (a nejhezčí) pro jesenický basketbal přišlo až na závěr, kdy naše starší 
žákyně porazily své soupeřky z Kralovic 41 : 13. Bodově se dívčiny podílely na vítězství 
takto: Kačka Černá (14), Pavlínka Tomašovská (8), Denisa Slabá (6), Ilonka Podoláková (4), 
Monika Procházková (3), Olina Hanauerová (2), Katka Mutínská (2) a Veronika Michálková 
(2). Děvčata (a trochu i kluci), děkujeme.                Pavel Knapp 
 
 
 
 
 

V pátek 21. prosince mysleli školáci 
více na nadcházející vánoční prázdniny než na 
zkrácenou dopolední výuku a společnou 
diskotéku, jak navrhl školní parlament. Právě 
taneční kreace v tělocvičně naší školy měly žáky 
slavnostně naladit před tolik očekávanými dny 
volna. Plán byl jednoduchý: první dvě dopolední 
hodiny bude tělocvična patřit dětem z prvního 
stupně, další dvě hodiny pak mohou protančit 
žáci druhého stupně. Jenže starším ročníkům se 
do skotačení na parketu  v rytmu hudby vůbec 
nechtělo! Jen výjimečně se sem tam utvořila 
skupinka odvážných, kteří se pokusili strhnout 
ostatní. Jak by asi probíhaly „večírky“ 
v jednotlivých třídách, kdyby si žáci sami museli 
připravit svůj program? Některé třídy by se 
zřejmě o sebe postaraly, ale co ti ostatní? Svůj 
příspěvek do pohodové atmosféry přece 
demonstrovali tím, že nečinně seděli a toliko 
přihlíželi snahám osamocených jedinců. Dobře 
míněný program tak nakonec vyzněl poněkud 
rozpačitě. Lze jen doufat, že do nového 
kalendářního roku vstoupí naši žáci s mnohem 
větší aktivitou! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NĚKTEŘÍ ŽÁCI SE HODN Ě SNAŽILI…  

NĚKTEŘÍ SE MOC NESNAŽILI…  

ZE ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK…  
VYBRÁNO Z INTERNETU  
 
� Pravidelně chodí do školy nepravidelně. 
� Na hodinu fyziky přišel o 45 minut později. 
� Vědomosti Vaší dcery se rovnají nule. Pro 

postup do vyššího ročníku je třeba, aby je 
minimálně zdvojnásobila. 

� Dělá si kuličky a střílí z trubičky. 
� Za zády se mi směje do očí. 
� Z Vašeho syna mě pravděpodobně ranní 

mrtvice. Stane-li se tak, nepřeji si, aby mi 
přišel na pohřeb. 
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ŘEŠENÍ 

HÁDANEK 
Z ČÍSLA 8/2007-2008: 
 
1.- VÝPUSTKA:  
 Fantomas 
 
2.- NAJDI PĚT ROZDÍL Ů: 
 1/ Obočí 
 2/ Vousky 
 3/ Ucho 
 4/ Ocas 
 5/ Ocas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zlá čarodějnice se chtěla 
pomstít  královské rodině a     

vyřkla proto strašlivou kletbu: princezna Jasněnka se neprovdá 
za nikoho jiného než za usmoleného ševce. To je úvod 
k filmové pohádce, kterou televize Nova uvedla na Boží hod 
vánoční v úterý 25.12.2007. Většina čtenářů Jeseníčku už ví, že 
jde o pohádku O princezně Jasněnce a… (dokončení názvu je 
tajenkou doplňovačky). 

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

              
              
              
              
              

1/ Obyvatel Polska.  2/ Jméno masožravé rostliny, která ještě 
nevečeřela. 3/ Malý vodní tok.  4/ Část těla. 5/ Desátý měsíc.  
6/ Orgán dýchací soustavy.  7/ Součást peckovin.  8/ Jedlá 
houba (ústřičná).  9/ Vyhynulý chobotnatec.  10/ Nádoba 
z proutí.  11/  Snížení ceny zboží.  12/ Pracovník kovárny.  13/ 
Dřevěná vana.  14/ Část dveří. 

  

DOPLŇOVAČKA  

1 

2 

OVCE 

            Když přivážeme 
ovci provazem k jednomu 
kolíku, vyžere z trávy 
kruh. Pokud protáhneme 
kroužkem u krku provaz, 
jehož konce přivážeme 
ke dvěma kolíkům, ovce 
vyžere plochu ohraniče-
nou elipsou. Jak zařídit, 
aby ovce vyžrala v trávě 
čtverec? 

DETEKTIVNÍ P ŘÍBĚH    Inženýr Zahradník, stavbyvedoucí přehrady Horní 
Sedlo, přijížděl každodenně vlakem na nejbližší nádraží ráno v 5:30. Ve stejném čase vždy 
přijížděl z přehrady k nádraží osobní automobil, který ho poté dovezl na pracoviště. 
Jednou v pondělí přijel Ing. Zahradník na nádraží již ve 4:30 a šel tedy automobilu po 
silnici zvolna naproti. Jakmile se s ním setkal, nasedl a přijel na přehradu o 20 minut dříve 
než obvykle. Tak to alespoň vysvětloval příslušníkům police. Ten den se totiž ráno stala u 
silnice vražda. Policie odhadla dobu vraždy podle rozbitých hodinek oběti na 5:25. Měl 
inženýr alibi nebo je opravdu vrahem Zahradník?          Podle (http://zerzi.ic.cz/hlavolam/h.htm)  
 

3 
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TECHNICKÝ KVÍZ  
1.- VOLT je jednotkou elektrického: 
a) napětí 
b) proudu 
c) odporu 
 
2.- BENZINOVÝ MOTOR je motor:  
a) reaktivní 
b) vznětový 
c) zážehový 
 
3.- DIODA slouží v elektrickém  
obvodu jako: 
a) zdroj napětí 
b) usměrňovač 
c) zesilovač 
 
4. Stáří ZEMĚKOULE se odhaduje  
na přibližně: 
a) 3 miliardy let 
b) 5 miliard let 
c) 7 miliard let 
 
5.- OCASKA se používá: 
a) k řezání 
b) k vrtání 
c) k broušení 
 
6.- Za vynálezce ŽÁROVKY je 
považován Američan: 
a) Benjamin Franklin 
b) Alexander Graham Bell 
c) Thomas Alva Edison 
 
7.- SKLO je látka: 
a) pevná a kujná 
b) tvrdá a křehká 
c) pružná a ohebná 
 
8.- Pád tělesa je důkazem působící: 
a) gravitace 
b) navigace 
c) izolace 
 
9.- Termika se zabývá: 
a) světlem 
b) zvukem 
c) teplem 
 

4 

5 

   K tomu, abyste vyluštili tajemné slovo, vám musí 
stačit šifrovací tabulka výše, klíč v podobě spojení 
číslo – písmeno (např. 7-C znamená K ) a důvtip. 
ÚKOL:  
a) Vyluštěte zašifrované slovo. 
b) Co toto slovo znamená? 
 

5-D, 4-C, 3-D, 4-C, 8-A, 7-B, 5-D, 1-F. 

6 

Napište (případně nakreslete), jak bude vypadat 
další člen řady: 
a) 

  
b) 
  P   Ú   S   Č   P   S 
c)  
  1   4   9   16   25   36 

SOUTĚŽNÍ KUPON  

JMÉNO  

TŘÍDA  
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Čtenářská soutěž - ukázka č. 4 
Poznejte autora a název knížky podle následujících řádků: 
  

 Kopčem jako zkamenělý sebou ani 
nehnul. Jen očima rejdil po vyprahlém 
trávníku. Náhle poskočil vpřed – skok, 
dva! - a pod jeho bosou nohou něco 
písklo: „Siík!“ Kopčem se sklonil a 
zvedl ocásek zabitého hraboše. A už jej 
chroupal a olizoval se. Srstnatou 
kůžičku a kostičky vyplivoval.  
 Teď sebou mrskl Šklíba a hbitě 
drapl hraboše, který běžel udupaným 
žlábkem. A brzy i jiní hoši chytili 
hraboše. Libovali si, jak jsou vypasení 
a dobří. Mají bříška plná chutných 

kořeněných věcí. Takový hraboš – dobré sousto. (...)  
 Za hochy sem přišlo několik dívek. Z dálky uhodly, že tu hoši asi našli něco na zub. Byly 
hladem uplakané. Hoši je neodehnali, naopak chtěli se před dívkami ukázat. Ale nevedlo se 
jim. Poplašení hraboši zůstávali v dírách a hoši marně čekali. (...)  
 Veverčák uražen popadl jednu nezbednou dívku a vykrákal ji za vlasy. Několik vlasů mu 
uvázlo v prstech. I Kopčem přiskočil, jednou rukou si přidržel Žabku za rameno a druhou ji 
škubal vlasy. (...) „Tiše, Žabko, dostaneš hraboše.“ Z vlasů ukroutil tenkou šňůrku a na konci 
udělal smyčku.  
 „Dej kousek!“ řekl Broučkovi, který stahoval z uloveného hraboše jemnou kůžičku. 
Nečekal, až mu Brouček kousek masa nabídne, vydrápl mu úlovek z ruky a odtrhl z hraboše 
nožičku s kouskem krvavého masa. Rozhlédl se po suchém pažitě a lehl si k jedné hraboší 
díře. (...) 
 Netrvalo dlouho a z díry vykoukl hraboš. Kopčem v mžiku zatáhl za šňůrku, vyskočil a 
na šňůrce se mu houpal hraboš, chycený za krček. 
 Děti vykulily oči.  
 A už holky ječely! Všichni hoši k nim přiskočili a rvali jim vlasy. (...) Za chvíli byl lov 
v plném proudu. (...) Hrabošů jako by ani neubývalo. Děti se měly dobře. 
 

Odpověď na ukázku č. 3 zněla: Daniel Defoe (J. V. Pleva) – Robinson 
Crusoe.  Jirka Chalupa opět nalezl správné řešení.  
 

Připomínám: Odpověď (buď vyplněný a vystřižený kupón, nebo odpověď na 
kousku papíru, ale se všemi požadovanými údaji) můžete paní učitelce Konířové nebo 
p. učiteli Modrému nosit do té doby, než v Jeseníčku zveřejníme správnou odpověď.  
 

Jméno soutěžícího 
 
 

Třída Ukázka č. 

Autor 
 
 

Název knížky 
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Říká malý Ládínek tatínkovi na 
koupališti: 
,, Tati, já už nechci do bazénu.“ 
,,A pročpak?“ 
,,Já už nemám žízeň.“ 
 

Přijde host do restaurace a poručí  
si specialitu podniku. Na stůl mu přinesou objednané jídlo, ale 
host není spokojen a stěžuje si: ,, Co jste mi to dal na talíř? 
Zmačkaný kapesník, šišku, dva žaludy a jednu bukvici!“ 
,, Ale to je v pořádku, pane,“ obhajuje se vrchní. ,,Objednal jste 
si přece ,,Tajemství Rumcajsovy kapsy.“ 
 

Pane vrchní, co to plave v té 
polévce?" 
"Odkud jste?" ptá se číšník. 
"Z Hradce, proč?" 
"Takže vy vážně nepoznáte 
mouchu?" 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,, Slečno, máte banány?“ 
,, Ne, nemáme.“ 
,, A dostanete?“  
,, Ne, nedostaneme.“ 
,, Jak to, vždyť banánů 
je všude dost!“ 
,, To je pravda, ale my 
jsme drogerie!“ 
 

„Pane doktore, dneska 
jsem se celou noc obracel 
ze strany na stranu a 
nemohl jsem usnout. 
Poraďte mi, co mám 
dělat?“ 
„Zkuste ležet klidně.“  

Dalibor se vrátil domů z tábora. 
,,Tak jak ses tam měl?“ ptá se otec. „Určitě ses dozvěděl 
spoustu užitečných informací. Co například?“ 
,,Že všichni ostatní dostávají vyšší kapesné!“ 
 

,,Pane, vy si určitě jdete 
objednat brýle,“ říká 
prodavač. 
,,Jak jste to uhodl?“ diví 
se pán. 
,,Bylo mi to hned jasné, 
když jsem vás viděl 
procházet výlohou.“  

 ,,Tati, pojď mi 
poradit s domácím 

úkolem,“ prosí 
Pepíček. 

,,Nejdřív přemýšlej 
sám,“ odbude ho 

tatínek. 
,,Ale já už jsem 

přemýšlel!“ 
„A na co jsi 

přišel?“ 
,,Že poprosím 

tebe...“ 
 

Lékař se ptá pacienta: 
,,Držel jste mé rady a jedl  
přesně to, co jí průměrné 
dvouleté dítě?“ 
,,Zajisté. Měl jsem kus 
omítky, papír, dvoukorunu, 
korálek, žížalu a dvě hrsti 
písku.“ 

Rybář chytí zlatou rybku: 
"Pustíš mě?"  

"Jo."  
"Jé, ty jsi zlatej!"  

 
Potkají se po čase dvě známé a jedna se ptá té druhé: 
„Řekněte mi, jak to děláte, že tak dobře vypadáte?“ 
„Pěstuji jógu.“ 
„Vážně? A na kolika hektarech?“ 

„Tati,” zajímá se Frantík, „co to je pašerák?” 
„To je chlap, který něco pašuje přes hranice 
a chytí ho,” vysvětluje otec. 
„A když ho nechytí?” 
„Tak to je potom pašák!” 
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Socha na nádvoří ZŠ Jesenice 

Anna Černíková 
Jana Doležalová 
Pavel Knapp 
Simona Mrázová 
 

Petra Hrůzová 
Marcela Šiková 
Radka Vodrážková (vych.) 

Jana Cinková 
Marie Jíchová (MŠ) 
Eva Konířová 
Milada Kovářová (ekon.)  
Věra Pavlisová (ukl.) 

Petr Koníř (ZŘŠ) 
Dáša Lískovcová (ukl.) 
Hana Scheinerová (MŠ) 
 

Miroslava Peterová 
Lenka Valešová 
 

Růžena Houdková (kuch.) 
Zdeňka Janíčková (vych.) 
Magda Šafránková (ukl.) 
Danuše Vopatová (ŘŠ) 

Šárka Břinková 
Vlastimila Knappová 
Ladislava Krouzová (MŠ) 

František Chalupa 
(školník) 
Vilma Michlová 
Dana Mutínská 

Jiřina Tauberová (kuch.) 

Jitka Chvojková (MŠ) 
Jaroslava Juříčková 
Zdeněk Modrý 
 

JESENÍČEK – ČASOPIS 
ZŠ a MŠ JESENICE 

ÚSPĚŠNÝ VSTUP 
DO ROKU 2008 


