
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 8. ledna si naše nově založená skupina Paranormal Hunters CZ (vznikla za 

účelem zkoumat paranormální jevy) naplánovala první společnou výpravu do okolí 

jesenického kostela. Asi tak v jednu hodinu jsme se sešli s panem učitelem Jindříškem, který 

nám zevrubně ukázal, kde co je. Poté vedly naše kroky do márnice vedle kostela. Zatímco se 

zde Petra s Vencou po pěti minutách vystřídali, Dominik šel obhlédnout kostel a staré 

náhrobní kameny ze židovského hřbitova. Během pátrání pořídil Venca kamerou záznam, na 

kterém je zachycen podivný jev. Zatímco pokládal různé otázky, rozpohyboval se na malou 

chvíli krystal zavěšený na prkně. Petra zaznamenala na videu podivný šum. Na pořízených 

fotkách se však nic zvláštního neobjevilo. 

Po návštěvě márnice jsme si šli prohlédnout stodoly 

a zahradu. Ani zde jsme nenarazili na nic neobvyklého. 

Zbýval už jen kostel. Dozvěděli jsme se o chodbičce (asi 

ventilační), ve které byly údajně viděny kosti. Možná je 

máme zachyceny na fotografiích, ale na nich toho není moc 

poznat. No, shodli jsme se, že by to tu stálo za noční 

výpravu. Uvidíme, zda se nám naše pátrání podaří zopakovat 

i v létě.  

Akce s nádechem tajemna se zúčastnili: Vašek Hron, 

Petra Sunkovská a Dominik Břicháč. Naše skupina je ve skutečnosti čtyřčlenná, zatím však 

bez patřičného speciálního vybavení. A tak si nejsme jisti, zda nám neunikly nějaké důležité 

paranormální jevy. 
Napsali Petra Sunkovská a Vašek Hron, IX. třída 
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Čtvrť Xochimilco ve městě Ciudad de Mexico je protkána vodními kanály, které jsou 

plné umělých ostrůvků, tzv. chinampas. Jedním z nich je i Isla de las Muñecas neboli Ostrov 

panenek, o kterém chci čtenáře Jeseníčku informovat.   

Temný příběh tohoto ostrova 

se začal psát před více než padesáti 

lety, kdy zde žil jediný obyvatel 

Julian Santana Barrera. V té době 

se poblíž jeho ostrůvku utopila 

malá dívenka. Její tělo objevil právě 

Barrera. Záhy po této události našel 

panenku a na dívčinu počest ji 

vystavil na stromě. Tím to ovšem 

neskončilo. Po dívčině smrti začal 

Barrera ve vodách kanálu nacházet 

další panenky, které postupně roz-

věšoval po celém ostrově. Časem 

panenky sám vyhledával, neboť se 

staly jeho posedlostí a smyslem 

života. Dnes jich tak turisté mohou 

spatřit na stromech a keřích stovky. A je to pro někoho strašidelná podívaná! Mnohé 

návštěvníky ostrova přepadá tísnivý pocit a někteří údajně tvrdí, že je panenky pozorovaly a 

dokonce na ně promlouvaly.  

Ačkoliv Barrera ostrov ozdobil s dobrým úmyslem, osud se mu nijak neodvděčil – v 

roce 2001 se utopil. Prý téměř na tom samém místě jako nešťastná dívenka, kterou objevil… 
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Beseda na téma „Gynekologie“ se uskutečnila 18. prosince 

v učebně přírodopisu. Byla určena dívkám z 8. a 9. třídy, které 

pozorně sledovaly povídání pana doktora Marouška. Pan doktor nám 

nejprve vysvětlil, co nás čeká při první návštěvě gynekologické 

ambulance a také se zaměřil na problematiku antikoncepce a prevence 

různých onemocnění. Radil, odpovídal na četné dotazy a vysvětlil 

vše, co nás zajímalo. Za všechna děvčata z 8. a 9. ročníku děkujeme. 

Napsaly: Štěpánka Kouglová, Pavla Petrániová a Kateřina Vanická.   

 

S poděkováním se připojuji i já, a to jak děvčatům za pozornost a velké množství 

dotazů, tak samozřejmě i panu MUDr. Ivu Marouškovi za velmi pěkně prezentovanou 

přednášku, která byla příjemným zpestřením a velkým přínosem k danému tématu. 

Vlastimila Knappová 

 

 

 

 

      Další výlet Klubu mladého diváka se 

uskutečnil v pondělí 13. ledna 2014. Tentokrát 

jsme se seznámili s pražskými židovskými synagogami a zhlédli představení „Lhář“ v Divadle 

V Dlouhé.  

Synagogami a Starým židovským hřbitovem nás provázel starší průvodce, který 

mluvil o zajímavé židovské historii. Trošku nám vadilo, že jsme neměli více času projít si 

celé prostory synagog.  

Nejdříve jsme si prohlédli Maiselovu synagogu, kde byly k vidění koruny na Tóru a 

model ghetta, a poté navštívili synagogu Pinkasovu, na jejíchž stěnách bývala napsána jména 

českých a moravských Židů, zavražděných v koncentračních táborech. Oběti holocaustu 

připomíná rovněž stálá expozice dětských kreseb z koncentračního tábora Terezín. Nedaleko 

Pinkasovy synagogy stojí Starý židovský hřbitov, kde se nachází 

téměř 12 000 náhrobních kamenů. Zajímavé je, že kvůli nedostatku 

místa na hřbitově byli Židé pohřbíváni do několika vrstev nad 

sebou. Na tomto místě je pochován i slavný rabi Löw (zemřel roku 

1609), který podle pověsti vytvořil umělou bytost – Golema. Jsou 

zde však pohřbeni i jiní významní pražští Židé, například primas 

Židovského města pražského Mordechaj Maisel.  

V těsném sousedství Starého židovského hřbitova se nachází 

Klausová synagoga. Ale pozor, nejmenuje se podle pravicového 

exprezidenta ČR Václava Klause, jak by se mohlo zdát! Její název 

je odvozen z německého slova „Klaus“ ve významu „malá budova“. 

Zde jsme mohli mimo jiné spatřit i originál židovské Tóry (židovská 

náboženská kniha).   
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Nedaleko od Klausové synagogy je Obřadní síň, kde 

jsme se dozvěděli podrobnosti o pohřbívání Židů. Po chvilce 

chůze jsme se pak dostali před nejstarší pražskou synagogu -  

Staronovou. Jelikož je stále činná, museli mít chlapci na hlavě 

nějakou pokrývku. Většina z nás si vybrala modrou jarmulku, 

kterou jsme si pak mohli odnést na památku domů. Ke 

Staronové synagoze se váže i řada pověstí. Jedna z nich praví, 

že zde rabi Löw uložil na půdě svého Golema. 

Poslední synagogou, kterou jsme v Praze navštívili, 

byla Španělská synagoga. Je postavena v maurském slohu a 

slouží k pořádání koncertů.  

      Po krátkém občerstvení v  McDonaldu  jsme se přesunuli do Divadla V Dlouhé, 

abychom zde zhlédli představení „Lhář“ od Carla Goldoniho. Hlavní roli ztvárnil Jan 

Vondráček, který za postavu Lelia získal Cenu Alfréda Radoka za mužský herecký výkon 

roku. 

          Co dodat na závěr? Výlet se zdařil a představení se nám také líbilo. Už se moc těšíme 

na další, tentokrát březnový.  

Napsali: Milan Ondič a Roman Jaroš, VIII. třída 

 

 

 

 

    V pátek 17. ledna 2014 se do naší školy přišel podívat 

pan Roman Zajaczkowski, který má k našemu městu osobní 

vztah. Doprovázela ho jeho čínská manželka Nancy, učitelka 

angličtiny ze Šanghaje, která projevila přání zhlédnout výuku 

tohoto cizího jazyka v České republice. Nejprve si společně 

s ředitelkou školy prohlédli některé učebny a celkové 

prostředí naší základní školy a poté se šli podívat na výuku 

anglického jazyka do deváté třídy. 

Oba výuku se zájmem sledovali, a dokonce se do 

některých aktivit přímo zapojili. V závěrečné čtvrthodince 

pak naši žáci 9. ročníku uplatnili své znalosti angličtiny. 

Nancy se svým manželem totiž odpovídali na jejich dotazy 

ohledně života v Číně. Diskuse deváťáky natolik zaujala, že probíhala i po zvonění. Poté ji 

však bylo nutné s ohledem na další výuku ukončit. Manželé naše žáky pochválili za jejich 

znalosti angličtiny, rozdali drobné dárky a slíbili, že v naší škole rozhodně nebyli naposledy. 

    Návštěva manželů Zajaczkowských znamenala vítané zpestření výuky angličtiny. Žáci 

se nejen dozvěděli zajímavosti o vzdálené Číně, ale především měli příležitost procvičit si 

anglický jazyk „v praxi“. Přínosem je také navázání kontaktu Nancy s vyučující anglického 

jazyka v naší škole, p. uč. Hrůzovou, s výhledem na další spolupráci. 

Mgr. Danuše Vopatová, Mgr. Petra Hrůzová 
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1) POZNÁVAČKA 

Pojmenuj nerosty: 

a) fialová odrůda 

křemene 
b) hornina složená  

ze tří nerostů 
c) nalézt ho můžete 

u Rabštejna 

d) nerost používaný 

v obyčejných 

tužkách 

 

 

 

 

 

 

   

Název: 

 

 

Název: 

 

Název: 

 

Název: 

 

 

2) OTÁZKY A ÚKOLY 

a) Žula je složena ze tří nerostů.  

Napiš jejich názvy.  

b) Z jaké horniny je postaven náš 

nejstarší kamenný most v Písku? 

c) Jaký nerost má tvrdost 10? 

 

 

 

4) KŘEMEN 

3) MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI  

Vyjmenuj materiály uváděné v Mohsově stupnici 

tvrdosti. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Křemen je jeden z nejběžnějších nerostů, má mnoho odrůd. Napiš názvy některých z nich. 

Fialová odrůda se jmenuje: Žlutá odrůda se jmenuje: Hnědá odrůda se jmenuje: 

 
 

 
 

Bezbarvá odrůda 

se jmenuje: 

Růžová odrůda 

se jmenuje: 

Vrstevnatá odrůda 

se jmenuje: 

 
 

 
 

 

Vypracované úkoly 5. kola soutěže odevzdej do 3. února 

Vaškovi Hronovi z 9. třídy nebo paní učitelce Knappové.  

Po tomto termínu nebudou již odpovědi přijaty! 
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JMÉNO – STARŠÍ ŽÁCI TŘÍDA 
BODY 

v 2 a 3. kole 

BODY 

celkem 
MÍSTO 

Radim Měchura 9. 37 + 22 87 1. – 2. 

Eva Konířová 7. 38 + 27 87 1. – 2. 

Bára Komárková a Šárka Hudčeková 9. 34,5 + 29 85,5 3. 

Miroslav Lisner 8. 0 + 27 44 4. 

Vojtěch Stibor 6. 0 + 0 21,5 5. 

 

JMÉNO – MLADŠÍ ŽÁCI TŘÍDA 
BODY 

v 2. a 3. kole 

BODY 

celkem 
MÍSTO 

Lucie Marešová 5. 37 + 29 94 1. 

Karolína Břicháčová 4. 28 + 23 79 2. 

Karolína Čirčová 4. 28 + 28 78 3. 

Veronika Honzíková 5. 0 + 13 40 4. 

Nikola Abrahámová 2. 0 + 0 28 5. – 6. 

Magda Houšková 5. 0 + 0 28 5. – 6. 

Veronika Doležalová 5. Odstoupila ze soutěže. 

 

 

 

 

Tento článek je věnován mému 

tátovi, se kterým jsem byl v Normandii 

(severozápadní cíp Francie) v roce 2012. 

Následující informace jsou však pouze 

zbytky toho, na co si vzpomenu.  

Víte, čím je Normandie speciál-

ní? Svým Dnem D, tedy 6. červnem 

1944, kdy započala bitva o Normandii 

(operace Overlord), zahajující osvobo-

zování západní Evropy Spojenci. Nej-

větší boje probíhaly na pláži s krycím jménem Omaha, kde byly velmi strmé břehy a pláž byla 

velmi dobře kryta křížovou palbou z mnoha kulometů a děl. I přes značné ztráty a počáteční 

chaos ve velení invazních vojsk byla i tato pláž večer 6. června dobyta.   

Invaze se samozřejmě neobešla bez početných obětí. Všude zmar a trosky. Osobně 

jsem zde navštívil jeden bunkr a zapózoval před tankem (viz foto). Jinak zde ale bylo 

nádherné moře plné řas. A také, to je můj názor, tu mají nejlepší hamburgery! V Normandii 

ale můžete navštívit mnoho dalších zajímavých míst, například útesy Point nu Hoc nebo pláž 

Arromanches, kde se dodnes dochovaly pozůstatky vraků lodí z 2. světové války. Tak to jsou 

moje vzpomínky i výletní tip.  

Napsal Marek Piškule, VII. třída  
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3.- HÁDANKA     

Protože i druhá polovina hmotnosti kapra pana Novotného je 20 kg, vážila by celá ryba 40 kg. 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

 

Řešitel hlavolamů a hádanek si koupil nový dvoudílný Lexikon zábavné 

matematiky. Otevřel desky prvního dílu, na předsádku napsal své jméno, 

knihu opět zavřel a pak obě dvě knihy spořádaně postavil vedle sebe do 

knihovny. To ovšem netušil, že když knihu podepisoval, spadl mezi 

desky a první list nepozorovaně červotoč, který se okamžitě pustil do 

hryzání. K prokousání jednoho listu potřebuje jeden den a k prokousání 

desek tři dny. Každý díl lexikonu má sto listů.  

Jak dlouho bude červotoči trvat, než narazí na zadní desky druhého 

dílu? 

/Čerpáno z knihy: Heinrich Hemme, Kolumbovo vejce a jiné záludné hříčky/  

 

          

Bývalý učitel Josef Tkaloun se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce 

v parku. Proto přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví v menším supermarketu. Tak zní 

nápověda k dnešní doplňovačce, jejíž tajenkou je název české filmové komedie z roku 2007. 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 

 ŘEŠENÍ 

HÁDANEK 

Z ČÍSLA 

9/2013-2014: 

1.- SUDOKU 

Součet čísel je 4 + 1 + 7 + 3 + 8 = 23 

2.- DOPLŇOVAČKA 

Rudá planeta. 

1/Jméno p. učitele Knappa. 2/Hrací 

list. 3/Drahý kov. 4/Malý vodní tok. 

5/Větřík. 6/Dívčí jméno (2. 9.). 7/ 

Tlustý prst. 8/Vyčerpanost. 9/Obal 

(skleněný). 10/Komik. 11/Parazit. 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 
J E S E N Í Č E K  –  Č A S O P I S  Z Š  A  M Š  J E S E N I C E  


