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V pátek 20. září 2013 se konala v rakovnické botanické zahradě tradiční podzimní 

ekologická soutěž. Mezi žáky je tato soutěž oblíbená, neboť v ní plní úkoly ve dvojicích. 

Letošním ústředním tématem bylo ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl. 

Na soutěžní stezce odpovídali žáci na otázky rozmístěné v areálu zahrady. Horní částí vedla 

trasa pro mladší kategorii, dolní částí pro starší. Zde byly otázky podstatně záludnější. 

Otázky pro mladší cílily hlavně na poznávání rostlin, tématu ekozemědělství se týkaly 

pouze dvě. Pokud žáci právě nesoutěžili, byla pro ně připravena soutěž Bioriskuj a přednáška 

Ekologické zemědělství na Křivoklátsku.   

  Počasí nám příliš nepřálo, byla zima a cestou na vlak 

jsme i zmokli. Přesto si myslím, že se soutěžní den vydařil a 

všichni byli spokojeni. Navíc jsme se  umístili ve většině 

případů na stupních vítězů. Rovněž kategorie středoškoláků 

byla zastoupena naší bývalou žákyní Anetou Černohorskou, 

jež společně se svým kolegou získala nejvyšší počet bodů. 

Nezklamali ani páťáci, kteří na tuto soutěž jeli poprvé. Anetka 

s Verčou obsadily smolnou bramborovou příčku, přestože 

získaly stejný počet bodů jako dvojice na 2. a 3. místě. V 

tomto případě rozhodoval tzv. "rozstřel", což jsou doplňující 

otázky, a ten se děvčatům nepovedl.  

Mgr. Vlastimila Knappová 
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VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE 

I. KATEGORIE: 4. – 5. TŘÍDA I.  II. KATEGORIE: 6. – 7. TŘÍDA 

SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY MÍSTO  SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY MÍSTO 

Veronika Doležalová 

Aneta Moučková 
14 4.  

Michal Jelínek 

Eva Konířová 
17 2. 

Daniel Mottl 

Martin Vyleta 
12 9. – 11.  

Barbora Svatoňová 

Simona Šindlerová 
14 8. – 13. 

Veronika Honzíková 

Julie Rácová 
9 19. – 20.  

Petr Jaroš 

Kateřina Jančová 
12 15. – 21. 

Soutěže se zúčastnilo 22 dvojic žáků.  Soutěže se zúčastnilo 26 dvojic žáků. 
 

III. KATEGORIE: 8. – 9. TŘÍDA I.   

SOUTĚŽNÍ DVOJICE BODY MÍSTO     

Šárka Hudčeková 

Barbora Komárková 
21 2. – 3.     

Václav Hron 

Petra Sunkovská 
18 7. – 9.     

Adéla Hronová 

Jolana Ťažiarová 
18 7. – 9.     

Soutěže se zúčastnilo 29 dvojic žáků.   

 

 

 

Tradiční Hubertský den, který 

na podzim pořádají Lesy 

České republiky, připadl 

tentokrát na úterý 24. září. 

Byl to vhodně zvolený 

termín, protože počasí 

celé akci přálo.  

Cestou na Sv. 

Hubert (celkem asi 4,5 km) zapisovaly děti od třetí do 

páté třídy odpovědi na otázky, které deváťáci Venca 

Hron a Dominik Břicháč rozvěsili různě po stromech. 

Nejprve se na trasu vydala čtvrtá třída s paní učitelkou 

Knappovou a několika žáky z deváté třídy (Šárkou 

Hudčekovou, Barčou Komárkovou, Radimem 

Měchurou, Andreou Kukiovou a Ivanou 

Horvátovou). Šel s námi dokonce i bývalý spolužák Štefan Puška. U pečovatelského Domu 

Krajánek se čtvrťáci rozdělili na skupiny a ke každé byl přiřazen jeden deváťák. 
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        Já jsem se přidala ke Kateřině 

Viktorové a Valerii Bartošové (dívky se 

pojmenovaly „Koně“), za námi šla Barča 

se „Šmoulinkami“ (Karolína Čirčová a 

Sabina Jankovská). Šmoulinky nás záhy 

dohonily v kaštanové aleji a připojily se k 

nám. Pozor, neopisovaly!  

Otázek naučné stezky bylo celkem 

dvacet pět, a jakmile je skupiny všechny 

zodpověděly, počkaly u závory na ostatní. 

Potom se společně přemístily k zámečku 

Sv. Hubert. Tam už mezitím „úřadovaly“ 

deváťandy Barbora Havlíčková, Kateřina 

Vanická a Petra Sunkovská, malý stánek 

s odměnami „obsluhoval“ Karel Červenka. 

Odevzdali jsme soutěžní kartičky („Koně“ 

získali 25 bodů z 25) a pustili se do soutěží 

připravených pracovníky Lesní správy 

Lužná. To už dorazili také třeťáci s paní 

učitelkou Řehořovou a pomocnicemi 

Káťou Dolejšovou a Karolínou Pokornou 

a nedlouho po nich i páťáci s panem 

učitelem Modrým.  

Volně jsme se pohybovali v okolí 

zámečku a užívali si všech zdejších 

atrakcí. Dalo se tu jezdit s povozem, na 

koni a poníkovi a účastnit se soutěží 

znalostních i dovednostních. Byli tady 

trubači, sokolníci i kynologové. Nechybělo 

samozřejmě ani neodmyslitelné opékání 

špekáčků. Děti si vysoutěžily spoustu 

hezkých cen.  

Když se čas nachýlil k odchodu 

(všichni jsme chtěli stihnout oběd ve 

škole), vydali jsme se po třídách na 

zpáteční cestu k Jesenici. Páťáci přitom 

naplnili několik igelitových tašek odpadky. 

Aspoň trochu tak ulevili přírodě. Třídy 

došly v pořádku a v dobré náladě. Jsem 

přesvědčena, že se Hubertský den líbil 

všem účastníkům.  

Napsala Šárka Hudčeková, IX. třída 
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     9. třída společně se zájemci z 8. třídy se ve středu 25. září vypravila s paní učitelkou 

Hrůzovou do rakovnického muzea na výstavu „Někomu život, někomu smrt“. Výstava se 

konala u příležitosti 70. výročí operace Anthropoid.  

      Do Rakovníka jsme přicestovali vlakem. Na Husově náměstí se všichni shromáždili 

okolo paní učitelky, která objasnila okolnosti atentátu na zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha. Teprve poté se naše skupina odebrala do muzea. Expozice byla 

umístěna v jedné místnosti, kde organizátoři zpřístupnili zajímavé články o 2. světové válce. 

Texty doplňovaly informace, které nám paní učitelka předtím sdělila.      

Mně osobně se exkurze moc líbila. Kdybychom nemuseli jít na vlak, klidně bychom 

poslouchali paní učitelku ještě déle, protože to bylo opravdu zajímavé. 

STRUČNÝ POPIS ATENTÁTU:  

Atentát na R. Heydricha se uskutečnil 27. května 1942 v Praze. 

Českoslovenští hrdinové Jozef Gabčík a Jan Kubiš měli za úkol 

zlikvidovat třetího nejmocnějšího muže SS. Jakmile Heydrichovo 

auto vjelo do prudké zatáčky, vytáhl Gabčík samopal, ale ten se 

zasekl. Heydrich nařídil zastavit, což se mu stalo osudným, protože 

v tu chvíli vytáhl Kubiš granát a hodil ho na auto. Heydrich 

nezemřel na místě, nýbrž v nemocnici Na Bulovce na otravu krve. 

Atentátníci zemřeli v úkrytu v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a 

Metoděje, kde se zastřelili, protože nechtěli být zajati nacisty. 

Napsal Milan Ondič, VIII. třída 
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Ve středu 25. září se téměř kompletní 

sedmá třída vypravila brzy ráno vlakem na 

dalekou cestu do Vlašimi. Pod vedením paní 

učitelky Knappové a paní učitelky Šikové nám 

začala první fáze expedice 4P. Co vlastně spojení 4P 

znamená, nikdo kromě paní učitelek zatím nevěděl, vše 

nám měla prozradit až blízká budoucnost.  

 Hned po příjezdu do Vlašimi jsme se ubytovali a těšili se na náš první program. Vše se 

hned na začátku začalo odvíjet od dopisu napsaného tajemným S. T. Dopis nám oznamoval, 

že nás čeká přesun vlakem do Lhotky Veselky. Expedice je expedice, a tak jsme vyrazili. Ve 

Lhotce Veselce jsme vystoupili a otevřeli obálku č. 1 (obálky byly přiloženy k dopisu od S. 

T.). Dle pokynu mělo být naším prvním úkolem konání dobrých skutků. No a podobné úkoly 

jsme plnili i nadále, jak jsme postupně otevírali všechny obálky. Naše putování skončilo na 

jakési farmě, kde jsme se rozdělili do skupin podle následujících činností: 

 dojení krav (s návazností na hlídání malé Marie Anny), 

 rozdělávání ohně (původně bez sirek, nakonec se sirkami), 

 sbírání vajec (na nich jsme si následně pochutnali, stejně jako na domácím sýru a 

opečeném rohlíku),  

 „prohlídka“ strojů. 

Spokojení z úspěšně završené akce jsme se vraceli zpět – nejprve pěšky do vesničky 

jménem Milovanice a odtud autobusem do Vlašimi. Odměnou nám byl dobrý pocit ze 

splněných úkolů a také pšenice, kterou prý budeme zítra potřebovat. Navíc nám vedoucí 

odtajnili jedno P – pamatuj! První den byl krásný, leč poněkud vyčerpávající.   

Napsala Barbora Svatoňová 

 

Ráno jsme vstali, vyčistili si zuby a 

posnídali Anetinu barevnou bábovku. 

Všichni, kteří bábovku ochutnali, se shodli, 

že byla dobrá. V té době se také našel další 

dopis od záhadného S. T. Byl zastrčen pod 

koberečkem přede dveřmi a stálo v něm, že 

máme ve skupinkách upéct chléb, jak to 

dělávali naši předkové. Pšenici na chléb 

jsme dostali včera jako odměnu za vykonanou 

práci. Chléb jsme upekli, ale jestli byl tak dobrý 

jako Anetina bábovka, to si netroufáme tvrdit. 

Oběd (polévka a kuře s bramborovými knedlíky) všem chutnal, a tak jsme si v dobré 

náladě zašli s paní učitelkou Šikovou ještě něco koupit do prodejny Albert. V 15 hodin 

začínal venku odpolední program. Následovali jsme vedoucí Jirku a Janu k bráně naproti 

parazoo, kde pro nás připravili hru „Slepý čtverec“. Uspět v této hře se podařilo Jirkovu 

družstvu až napotřetí, Janinu družstvu napodruhé.  
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Jen co hra skončila, začalo pršet. Schovali jsme se pod bránu a vyčkali, až déšť ustane. 

Hned poté jsme se pustili do plnění dalšího úkolu. Ve skupinkách jsme kladli lidem otázky od 

S. T., které Jirka nalezl na stole. My jsme zadávaly (Aneta a Markétka) otázky „Co je kvásek 

a co je droždí?“ a „Pečete doma chléb, anebo nepečete?“ Vše se mělo stihnout v průběhu tří 

hodin.  

Po splnění úkolu si každý rád dopřál odpočinek na půdě ubytovny. Vlastně to úplný 

odpočinek nebyl, protože jsme si měli připravit text pro zítřejší povídání do Rádia Sázava. 

Moc se nám teda nechtělo.  

Chvíle volna záhy skončila a my jsme se vypravili za zvířátky do parazoo a potom 

zpět na půdu. Tady nás vedoucí Lenka seznámila s hrou Monstra. Všem se v ní docela dařilo. 

Hra příjemně vyplnila čas do 20. hodiny, kdy jsme se vydali na noční stezku při svíčkách. 

Někteří se báli, že na ně někdo nebo něco vybafne, jiní se zase strachovali, aby nezakopli 

nebo někam nespadli. Nakonec jsme všichni v pořádku došli k nějakému stavení. Ozařovaly 

ho pochodně a jedna svíčka. Podle informací z dopisu jsme směli vejít dovnitř, pokud budeme 

v naprosté tichosti. Každý byl velmi zvědavý, a tak jsme potichu vstoupili. Na stole 

v místnosti ležela truhla. Našli jsme v ní několik dopisů, z nichž jeden se od ostatních 

odlišoval. Každý si ho přečetl a konečně se dozvěděl, kdo je onen tajemný S. T. a co znamená 

spojení 4P. Bylo to velmi působivé vyvrcholení naší dobrodružné expedice. Doufáme, že se i 

ostatním třídám po nás bude poučný projekt 4P líbit, jako se líbil nám.  

Napsaly Aneta Deverová a Markétka Tranová 

 

Budíček v 7:15 odstartoval náš poslední den ve Vlašimi. 

Po snídani jsme si ještě zahráli nějaké hry na rozehřátí, 

například „Z vody do vody“, „Kuli, kuli“ apod. Trošku 

z nás tak spadla nervozita před odchodem do studia 

Rádia Sázava, kde jsme odpovídali na otázky, které 

nám pokládal pan redaktor. Všechny otázky se 

týkaly chleba, například jestli si lidé v dnešní 

době ještě umějí chleba upéct, kolik korun dnes 

chleba stojí nebo jaký je rozdíl mezi 

celozrnnou a bílou moukou. Byla to pro nás 

docela zajímavá zkušenost – viděli jsme 

nahrávací studio a vyzkoušeli si sami na vlastní 

kůži, jak vše funguje. 

Po návratu na ubytovnu jsme ještě 

poobědvali, rozloučili se a pak se přesunuli na 

vlakové nádraží. Cesta z Vlašimi do Jesenice 

vedla přes Benešov, Prahu, Lužnou u Rakovníka a 

Rakovník. Expedice 4P se stala minulostí. Všem se 

velmi líbila díky pestrému programu a spoustě nových 

zkušeností.                  
Napsal Marek Doležal 
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         Motýl, jehož název je ukryt v dnešní osmisměrce, se zdržuje od konce května do 

srpna na loukách, pastvinách a křovinatých stráních. Housenka žije nejprve na mateřídoušce, 

později se stěhuje do mravenišť. 

N A M J A K M N K V O D C Ž P Ž A A 

L A U M A J O R U E A Í E Í Í L L N 

E S R A Z B P R R D Č N L L Á S O

O 

V 

T Ú U U Á S L E Y O A E A Z Í Y V O 

O C T K Z N A K K T T Č N N Z M T Ť 

V E U I O E T R O I O Ě Č A A N R Š 

I P F L S O B E T E J O K E L S M I 

S U S V U K A S Z E S V D K R S Č J 

K K O Š T Ě O N L E A K M Í Č V R O 

O R V L Í H E A Ů K R E N N L Ý E P 

K O R E S P O N D E N T Ž Á N O T N 
 

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: ALEJ, ANANAS, CELA, ČERVEN, DÍLO, DŮL, FUTURUM, 

HOSTITEL, JABLKO, KAJMAN, KAVKAZ, KMEN, KOČÍ, KORESPONDENT, KORYTO, 

KOŠTĚ, KROV, KUPEC, LÁZNĚ, LETOVISKO, MAJOR, MÍČ, MÍLE, MRTVOLA, 

MYSL, NUDA, PENZE, PÍLE, PLATBA, POJIŠŤOVNA, SLANEČEK, SLON, SRAZ, ŠÍP, 

ŠLE, TERČ, TEZE, TONÁŽ, TOUŠ, URAN, ÚTISK, VANA, ZNAK, ŽENA, ŽÍLA.  

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

2 / 2013 – 2014: 

1.- KVÍZ – FILMOVÉ HLÁŠKY 

1a) Bota jménem Melichar 

2b) Cesta do hlubin študákovy duše 

3c) Marečku, podejte mi pero! 

4a) Škola základ života 

5b) Sněženky a machři 

6c) Vrať se do hrobu 

 Představ si, že ti spolužák řekne: 

„Vsadím se o 1,- Kč, že když mi daruješ 

5,- Kč, vrátím ti za to 10,- Kč. 

Přijmeš takovou sázku? 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


