
 
 

☺5. kolo přírodovědné soutěže 

Od podzimu do jara               

(V. Hron, D. Břicháč) 

☺Pokyny k matematickým 

soutěžím 

☺Recenze na PC hru   

Garfield (M. Piškule) 

☺Kampaň chodicilide.cz – 

Cesta k porozumění 

☺České divadlo 20. století 

☺Výsledky okresního kola 

dějepisné olympiády 

☺Pohádky z našeho statku 

☺Pozvánka na 10. ročník Dnů 

otevřených dveří železničních 

modelářů 

☺Čtenářská soutěž    

Jeseníčku 
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1) OSMISMĚRKA 

Potápka malá 
Potápku můžeme zastihnout na menších vodách, ve starých zarostlých ………………………. 

……………………………… apod. Hnízdí tam. Z úlomků vodních rostlin si postaví hnízdo 

ležící volně na vodě mezi rákosím. Mívá v něm čtyři až šest modrobílých vajec. Není tedy 

celkem divu, že je u nás potápek dost. Živí se převážně rybkami, vodním hmyzem a měkkýši.  

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: ANEKDOTA, ARBITR, ASISTENTKA, BYROKRAT, ČTYŘSTUP, 

DORUČOVATEL, DOTAZ, GLORIA, HRANKA, IOTA, JEDNOTKA, KATEDRÁLA, KURD, 

KONZERVA, LETECTVO, NAHRÁVKA, OBUTO, OSVĚDČENÍ, OZOBAT, PLYNÁRNA, 

PALETA, PODPAL, POETA, PŘELUD, PŘÍPITEK, SOUČASNÍK, SOUKROMÍ, SPOJIVKA, 

STUDNA, TKANIČKA, TOČNA, VDĚČNOST, VLET, VÝVĚVA, ZAMĚSTNANEC, ZIRKON.  

 

2) VYHLEDEJ SLOVA 

Vyhledej ve větách slova, která mají něco  

společného s vodou. Slovo vždy napiš vedle  

věty: 
a) Sokol šedý letí nad lesem. 

b) Chcete to pole nechat ležet ladem? 

c) Pod keřem ležela stará kost. 

d) Louku zahrnula navážka kamení. 

e) Honzo, kup struhanku! 

f) To není jen nepořádek, to je skoro binec. 

g) Měli bychom zasít i na jaře. 

h) To je naše zahrada, ale pole k ní nepatří. 

i) Drak přece neexistuje! 

j) Kapradina roste převážně v lese.  

 

 

Z A S Ř A A Í A K Č I N A K T Č N B 

T I K O A K N A R H Í CH N R A O V Y 

A O R V U R T E P K U R D R B A L R 

K K Č K Á K V N K T Í M U U O I E O 

E E T N O R R Ý E D S N T P Z P T K 

T G Y O A N H O V T O O S N O Ř E R 

I L Ř E N CH Z A M Ě S T N A N E C A 

P O S V Ě D Č E N Í V I A Č Č L T T 

Í R T K A T E D R Á L A S Z Ě U V A 

Ř I U A S P O J I V K A L A P D O P 

P A P D O R U Č O V A T E L A P V S 

3) SKOREC VODNÍ  

Vyhledej pět informací o skorci 

vodním a napiš je: 

 

1) ---------------------------------------- 

2) ---------------------------------------- 

3) ---------------------------------------- 

4) ---------------------------------------- 

5) ---------------------------------------- 

 

3) VYBER RYBU  

Vyber si rybu, nakresli ji a pak  

o ní napiš pět informací. 
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POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH PO ČTVRTÉM KOLE SOUTĚŽE 

JMÉNO – STARŠÍ ŽÁCI TŘÍDA 
BODY 

ve 4. kole 

BODY 

celkem 
MÍSTO 

Adéla Hronová 7. 40 131 1. 

Eva Konířová 6. 40 126 2. 

Šárka Hudčeková, Barbora Komárková 8. 40 125 3. 

Miroslav Lisner 7. 40 117 4. 

Monika Bezstarostová, Pavla Petrániová 7. 25 63,5 5. 

 

JMÉNO – MLADŠÍ ŽÁCI TŘÍDA 
BODY 

ve 4. kole 

BODY 

celkem 
MÍSTO 

Martin Vyleta 4. 40 126 1. 

František Lísal 3. 40 116,5 2. – 3. 

Veronika Honzíková 4. 30 116,5 2. – 3. 

Karolína Čirčová 3. 40 109 4. 

Vojtěch Stibor 5. A 22,5 87,5 5. 

Veronika Doležalová 4. Odstoupila ze soutěže. 

 

 

 

 

V Jeseníčku č. 6/2012-2013 jsme na sedmé straně zveřejnili seznam matematických 

soutěží ve školním roce 2012-2013. Protože však mezitím došlo ke změnám některých 

termínů jejich konání, uvádíme nyní aktuální přehled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Okresní kolo se bude konat 17. dubna 2013.  

 Výsledky školního kola (opravené práce 

úspěšných řešitelů) je třeba zaslat do 10. dubna 

2013 na adresu ZŠ Nové Strašecí – Dagmar 

Sršňová. 

 Školní kolo je třeba uspořádat tak, aby jména 

úspěšných řešitelů bylo možné poslat do konce 

března 2013. 

 Okresní kolo Pythagoriády proběhne: 

o pro 5. ročník 15. května 2013 na školách 

o pro 6.,7. a 8. ročníky 15. května 2013 od 

14,00 hodin na 2. ZŠ Rakovník 

 

 Letošní kolo se bude konat 22. března 2013.  

 Vyplněnou statistiku je třeba zaslat do             

31. března 2013 na adresu DDM Rakovník. 
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Ahoj! Opět vítejte v dalším dílu seriálu Game Page! Původně jsem chtěl napsat 

recenzi na Half-Life 2, jenže se blížily Vánoce, svátky míru, a tak jsem se rozhodl udělat 

recenzi na hru Garfield. Na ni totiž vzpomínám nejraději. 

 

Garfield (2003, +7) je zřejmě první hra, kterou 

jsem hrál. Pamatuji si, že jsem u ní strávil poměrně dost 

času. A jéje! Odie nadělal pěknou paseku a Jon je pryč! 

Mimochodem: Jon je majitel kocoura Garfielda a psa 

Odieho. Jestli se Jon vrátí do takového nepořádku, všechno 

bude na Garfielda! Ale existuje řešení: s Garfieldovým 

vysavačem můžete všechen nepořádek uklidit, avšak 

musíte to stihnout v limitu deseti hodin. Jestli se vám do 

uklízení nechce, můžete místo toho plnit všelijaké úkoly, 

luštit hádanky, sbírat kousky puzzle, které jsou rozházené 

po celém domě, a dokonce si můžete zahrát i zábavné 

„minihry“. Hru zpříjemňuje hudba na pozadí, a abychom 

se ani na chvíli nenudili, doplňují ji Garfieldovy vtipné 

hlášky. Ale pozor na Odieho! Jakmile za vás zaběhne, na 

chvilku (2 sekundy) vás zdrží nebo vás dokonce dostane do 

nepěkných problémů. 

 

Ve hře je spousta lokací a ve všech je nepořádek. 

Lokace se postupně odemykají, jak postupně uklízíte 

jednu místnost za druhou. Když naleznete předmět, který 

do nějaké místnosti nepatří, pamatujte, že patří do jiné. 

Pokud jde o zamčenou místnost, bude třeba ji 

odemknout. Tak postupně poznáváte celý Garfieldův 

dům. Ve hře vystupuje celá řada postav, například 

Arlena, Lyman, Pooky, Odie, Garfield a další. Je sice 

pravda, že tato hra je určena mladším dětem, ale vyplnila 

kousek mého dětství a já jsem si ji chtěl jednak připomenout, jednak inspirovat případné 

zájemce. 

 

Najdou se však i úskalí. Pamatuji se, jak jsem 

jednou postupoval po schodech nahoru, když se náhle 

kamera zbláznila a mě to načetlo rovnou na půdu, kterou 

jsem měl zamčenou. Na půdě vás čeká „uklízení 

hraček“. Jakmile však tuto „minihru“ dokončíte, celá hra 

se sekne a nakonec spadne. Nevím, jestli je to vlastní 

hrou, nebo kompatibilitou systému (zjištěno pod 

Windows 7 Home Premium). Garfield se mi tak zdá 

prostě nedohratelný. Zatímco hudba na pozadí někdy vadí, grafika je na tu dobu opravdu 

kouzelná a modely postav jsou kvalitně propracované. Inu, bylo fajn si zase zavzpomínat. 

 

Pokud budete chtít, abych udělal recenzi na hru podle vašeho přání, pište na: 

GamePageJesenicek@email.cz. Na spolupráci se těší Marek Piškule (a Zoubek). 

mailto:GamePageJesenicek@email.cz


5 
 

 

V těchto dnech vstupuje do českých škol sociální kampaň chodicilide.cz s tvůrčí 

výzvou MOJE CESTA. Cílem výzvy je oslovit děti, aby se zamyslely nad tématy překonávání 

a zvládání vlastních nesnází, vzájemné pomoci a jinakosti. Jde o zlepšení komunikace mezi 

lidmi se zdravotním postižením a bez něj, o odstranění vzájemných nedorozumění a 

předsudků.  

Nyní máš možnost ukázat, jak jsi překonal nějakou nesnáz, jak 

pomáháš druhým s jejich trápením, jak pomáhají ostatní tobě … 

Svůj příběh můžeš zpracovat písemně, výtvarně nebo prostřednictvím 

fotografií. Všechny práce budou vystaveny na velké interaktivní výstavě v Praze v červnu 

letošního roku a také v on-line galerii, kde bude u každého autora uvedena i škola, do níž 

dochází.  

Do výzvy Moje cesta se může zapojit každý ve věku od 6 do 18 let včetně. Stačí 

napsat, namalovat nebo fotograficky zdokumentovat svůj příběh. Pokud příběh zpracuješ 

výtvarně nebo prostřednictvím fotografií, připoj k dílu vysvětlující komentář.  

POZOR - nejde o soutěž! Výzva nemá výherce ani žádné ceny, protože nás zajímají 

příběhy všech. Neexistuje lepší nebo horší příběh. Každý příběh je jedinečný, stejně jako ty. 

Ukaž, co v tobě je, a buď inspirací pro ostatní. 

PODMÍNKY: 

PSANÝ TEXT 
VÝTVARNÉ 

ZPRACOVÁNÍ 
FOTOGRAFIE 

Jedinou podmínkou 

pro zařazení do projektu 

je čitelnost textu. 

Rozsah textu je maximálně 

dvě strany A4. 

 

Obrázek musí být maximálně 

ve formátu A4. 

Na jeho druhou stranu napiš 

údaje o sobě. 

Svůj výtvor do obálky 

nepřehýbej. 

Minimální velikost fotografie 

je 2,5 MB, maximální 5 MB. 

 

V každém případě nezapomeň připojit údaje o sobě a souhlas rodičů,  

že se můžeš do projektu zapojit. 

Souhlas se zapojením do projektu je ke stažení na adrese: 

http://www.chodicilide.cz/pro-skoly/vyzva 

Text pošli na adresu:  

Moje cesta, Nuselská 53, 

140 00 Praha 4  

nebo na e-mail: 

mojecesta@chodicilide.cz . 

Obrázek pošli na adresu: 

Moje cesta, Nuselská 53,  

140 00 Praha 4. 

Fotografie pošli jako přílohu 

k e-mailu: 

mojecesta@chodicilide.cz . 

Uzávěrka projektu je 31. března 2013. V dubnu zveřejníme on-line galerii děl a v červnu 

otevřeme netradiční výstavu. 

http://www.chodicilide.cz/pro-skoly/vyzva
mailto:mojecesta@chodicilide.cz
mailto:mojecesta@chodicilide.cz
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Kdo z žáků by neuvítal, když pravidelné vyučování 

vystřídá nějaké kulturní pásmo či herecké vystoupení? Toho 

druhého jsme si užili ve čtvrtek 24. ledna, kdy k nám do školy 

přijela dvojice herců z Divadélka pro školy z Hradce Králové.  

Na webové stránce http://www.divadelkoproskoly.cz/ 

se můžeme dočíst, že všechny uváděné hry doplňují výuku v 

souladu s učebními osnovami a jsou podávány zábavnou 

formou, která je pro mládež nejpřijatelnější. S tím asi každý 

z nás souhlasil, protože do programu byli zapojeni i někteří 

spolužáci, což atmosféru v tělocvičně naší školy náležitě 

uvolnilo.  

V průběhu zhruba hodinového vystoupení jsme vyslechli a zhlédli zajímavosti 

z období Osvobozeného divadla a z tvorby mistrů českého humoru Jiřího Voskovce a Jana 

Wericha, dále ukázku z divadelního zpracování románu Karla Čapka Válka s mloky a rovněž 

jsme se přenesli do padesátých a šedesátých let 20. století, kdy měla zásadní význam tzv. 

„divadla malých forem“. Proto herci neopomněli zmínit ani kolébku české populární hudby, 

tedy pražské divadlo Semafor a jeho ikony Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.  

Nejvíce veselí však způsobily dvě závěrečné scénky. První byla z legendárního 

muzikálu brněnského divadla Husa na provázku „Balada pro Banditu“, v níž si naše 

spolužačka Katka Vanická zahrála roli Eržiky, družky Nikoly Šuhaje, hrdiny knihy 

spisovatele Ivana Olbrachta „Nikola Šuhaj loupežník“. Představení pak vyvrcholilo ukázkou 

svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana ze hry "Vyšetřování ztráty třídní knihy". 

Jsem přesvědčen, že vystoupení herců Víta Troníčka a Michala Moravce z králové-

hradeckého Divadélka pro školy nikoho nezklamalo a líbilo se všem stejně jako mně.  

Napsal Radim Měchura, VIII. třída   

 

 

JMÉNO BODY POŘADÍ 

Milan Ondič 51,5 11. 

Václav Hron 49,5 12. – 13. 

Šárka Hudčeková 43,5 17. – 18. 

Roman Jaroš 32,0 24. 

 

 

 

 

 

     Do krajského kola postupuje vždy vítěz a dále 

žáci, kteří dosáhli alespoň 60 % z maximálního 

počtu bodů /úspěšní řešitelé/. 

20. leden 2013 

http://www.divadelkoproskoly.cz/
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Každý čtvrtek třetí vyučovací hodinu má naše třída 5. B tělocvik. Ve čtvrtek 24. ledna 

jsme však do tělocvičny nešli cvičit. Shromáždili jsme se zde spolu s ostatními třídami 

prvního stupně, abychom zhlédli představení nazvané Pohádka z našeho statku. To si pro nás 

připravili dva herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové. 

 

Všichni jsme se těšili na dobrou zábavu. V pohádce 

vystupovali nejen oba herci, ale také několik maňáskových 

loutek, například pejsek Voříšek, beran Mates, prasátko 

Pašík husa Kačka a další zvířátka. Právě pejsek Voříšek 

komunikoval s dětmi nejvíce. Seznámil nás se životem na 

venkovském statku, pomohl statkáři vypátrat zloděje slepic a 

vytrestal neposlušného berana Matesa. Příběhy to byly veselé i poučné a ukázaly nám, jak by 

se lidé měli chovat ke zvířátkům i sami k sobě.  

 

Mně osobně se toto představení líbilo a těším se na nějaké další. 

Napsal Martin Pokorný, 5. B 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 
 8/2012-2013: 
 

1.- OBRÁZKOVÉ RÉBUSY 
 a) Stírací los 

 b) Strašpytel  

 

2.- PODIVNÝ TEXT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato zpráva vám ukáže, jak naše 

mysl dokáže neuvěřitelné věci. 

Působivé věci! Na začátku to bylo 

těžké, ale teď na tomto řádku 

tvoje mysl může číst automaticky, 

bez přemýšlení. 

Buď na sebe hrdý! Pouze někteří 

lidé tohle přečtou. 

1/ Na jaký hudební nástroj hrál slavný 

Sherlock Holmes?  

a) Na housle   b) Na buben   c) Na klavír 

2/ Jaký je soukromý 

detektiv Adrian Monk? 

a) Bohém 

b) Pedant 

c) Karbaník 

3/ Jak se jmenoval šéf pátrací stanice 

v Četnických humoreskách? 

a) Ambrož     b) Arazím     c) Abrhám 

4/ Jak se jmenoval první 

pán komisaře Rexe 

z vídeňské kriminálky? 

a) Mosser 

b) Novák 

c) Novotný 

5/ Jaké národnosti je 

detektiv Hercule 

Poirot? 

a) Francouz 

b) Čech 

c) Belgičan 

6/ Jak se jmenuje vlastním jménem slečna 

Marplová? 

a) Julie     b) Josefa     c) Jane 

a) Lehká jako peříčko, nemá ráda 

teplíčko. Tančí něžně, snad i lehce, 

roztát v kapku vody nechce. Potká-li 

své sestřičky, svět je bílý celičký. 

 

b) Má to rohy beraní, v zimě se to 

prohání po cestě i po stráni. 

A co v létě? Spí to v kůlně,  

kde je tuze neútulně. 

 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


