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Ahoj, čtenáři Jeseníčku. Pokud tě zajímá historie, tak si určitě přečti následující článek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novou rubriku připravují pro čtenáře 

Jeseníčku Milan Ondič a Roman Jaroš 

z osmé třídy. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ CÍSAŘOVNA 

Za nejkrásnější císařovnu své doby bývala považována 

Alžběta Bavorská, řečená Sissi (1837 – 1898). Alžběta byla 

po celý život posedlá svým vzhledem. Za svoji největší pýchu 

považovala své neuvěřitelně dlouhé a husté hnědé vlasy, které 

po čase dosahovaly až na zem. Další její posedlostí byla její 

hmotnost – nikdy se nepřehoupla přes 55 kilogramů.  

S manželem Františkem Josefem I. měla čtyři děti:  

 Žofie (1855 - 1857) - zemřela v pouhých dvou letech  

 Gizela (1856-1932) - v sedmnácti letech se provdala  

za bavorského prince Leopolda  

 Rudolf (1858-1889) - v roce 1881 se oženil s belgickou  

 princeznou Stefanií. 30. ledna 1889 spáchal za nevyjasněných okolností sebevraždu 

 Marie Valerie (1868-1924) - v roce 1890 se provdala za Františka Salvátora Rakousko-

Toskánského, s nímž měla10 dětí 

Život císařovny Sissi ukončil roku 1898 italský anarchista Luigi Lucheni, který ji 

probodl pilníkem, když byla na cestě do ženevského přístavu.  

 

NEJKRUŤEJŠÍ KRÁLOVNA 

            Marie I. Tudorovna (1516 – 1558) - panovala na anglickém 

trůně od roku 1553 až do svého úmrtí v roce 1558. Byla dcerou 

zakladatele anglikánské církve Jindřicha VIII. a Kateřiny Aragonské, 

dcery katolických panovníků Ferdinanda II. Aragonského a Isabely I. 

Kastilské. Po vzoru své matky byla přesvědčená katolička. V procesu 

potlačování protestantismu nechala upálit na 300 církevních rebelů a 

získala přídomek Krvavá Marie, anglicky "Bloody Mary". Její 

manželství s Filipem II. Španělským zůstalo bezdětné. 

 
NEJLEPŠÍ KRÁLOVNA 

            Za nejlepší královnu považuji Viktorii (1819 – 1901), která stála v čele Spojeného 

království Velké Británie a Irska od roku 1837 až do roku 1901. Stala se tak nejdéle vládnoucí 

královnou na britském trůně. Doba její vlády (63 let a 7 měsíců) bývá označována jako 

viktoriánské období a je charakteristická bouřlivým průmyslovým, politickým, vědeckým a 

vojenským rozvojem britských území.  
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V roce 1840 se Viktorie provdala za svého bratrance, prince 

Alberta. Když v roce 1861 zemřel na tyfus, držela po celý zbytek 

života za svého manžela smutek a chodila pouze v černém oděvu. Pro 

svých devět dětí a 42 vnoučat dohodla manželství po celé Evropě a 

právem si vysloužila přezdívku „evropská babička“. 

Napsal: Roman Jaroš  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Možnost poznat blíže přírodu  

měla naše pátá třída u příležitosti  

Dne stromů. Ve škole jsme si ho  

připomněli 22. října s paní učitelkou  

Knappovou. Nejprve jsme odpovídali  

na otázky z pracovních listů, například:  

„Který strom je u nás nejstarší?“ Pak došlo na  

konkrétní úkoly. Běhali jsme sem a tam a vyhledávali listy stromů a jehličí. 

Zase jsme se něco naučili a moc se nám to líbilo. 

Napsala Adéla Parpelová, V. třída 
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Americké děti chodí od domu k domu se známou frází „trick or treat“ (dejte nám 

koledu, nebo vám něco provedeme) a odcházejí s plnými taškami sladkostí. Název 

Halloween je zkratka ze slovního spojení „All Hallows' Evening“ nebo též „All 

Hallows' Eve“, tedy předvečer svátku všech svatých.  

Nejznámějším symbolem svátku je vydlabaná oranžová dýně, tradičně 

nazývaná Jack O'Lantern, a strašidelné kostýmy. V USA se Halloween vyvíjel 

odtrženě od Evropy a stylizoval se do jakéhosi podzimního karnevalu. 

V této nové podobě se pak vrátil k nám. Halloween je totiž pozůstatkem 

staroevropských zvyků z předkřesťanských dob. Tehdy se počítal čas ve 

vztahu ke střídání ročních období trochu jinak a listopadem začínala 

zima. Byla to doba, kdy si lidé mohli naklonit magické síly. Pro pohany to 

byl tak důležitý svátek, že v počátcích evropského křesťanství musela 

být za něj poskytnuta adekvátní křesťanská náhrada.   

Druhý listopadový den je u nás spojen s Památkou zesnulých 

neboli Dušičkami. Podle tradice lidé v tomto období vzpomínají na své 

blízké, kteří zemřeli. Víc než kdy jindy navštěvují jejich hroby, kde 

zapalují svíčky, provádějí sváteční výzdobu a vzpomínají.  

ŠKOLNÍ HALLOWEEN  

Jak známo, Halloween se slaví 31. října. Naše devátá třída 

si však tento svátek připomněla v pátek 1. listopadu.  

ÚVOD 

Na poslední říjnový den připadá Halloween - 

svátek, který je populární především v USA, 

Velké Británii a dalších anglicky mluvících 

zemích a který si začíná nacházet oblibu 

i u nás. Ve Spojených státech je dokonce 

druhým největším komerčním svátkem roku. 
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Protože k Halloweenu patří i strašidelné masky, přišli někteří 

spolužáci do školy již částečně namalovaní, aby pak neměli tolik 

práce s líčením.   

Po první vyučovací hodině (matematika) jsme se 

přesunuli do učebny výtvarné výchovy, kde začalo naše 

malování a převlékání. Já (Šárka H.) jsem byla za Samaru 

Morgan, Vašek Hron za smrtku bez kosy a Karolína 

Pokorná za čarodějnici. Ostatní si zvolili masky bez 

názvu. „Fleška“ s prezentací byla připravena, a jakmile 

zazvonilo na třetí vyučovací hodinu, začala se z učebny 

výtvarné výchovy ozývat strašidelná hudba. To bylo 

znamení pro jednotlivé třídy prvního stupně, které se 

v učebně postupně prostřídaly. Nikdo nechtěl nikoho 

vystrašit, přesto se občas našel někdo, kdo se nás možná 

malinko polekal. Děti dostávaly otázky a za odpovědi 

získávaly bonbony. Když jako poslední odešli páťáci, uklidili jsme učebnu, někteří se 

odmaskovali a pak se naše třída vrátila do vyučování. 

Napsala Šárka Hudčeková, IX. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Kdo by neznal      

                     drakiádu? My,    

                          kteří na ni  

                             chodíme  

        každý rok, víme, že je  

        to dobrá zábava. Letos  

se příznivci drakiády sešli 

na plácku u ulice V Jahůdkách   

v sobotu 2. listopadu.   

 

 

 
Začínalo se ve 14

30
 a přišlo  

asi 12 rodin s dětmi. Děti za  

své draky dostávaly čokoládu. 

Mně osobně se líbil nejvíce drak 

Vojty Laciny, který i dobře létal. 

Spolu s dětmi pouštěli své výtvory 

i dospělí a bylo vidět, že se i oni 

dobře baví.  

Drakiádě ZDAR! 

Napsal Martin Pokorný, VI. třída 
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Každý, kdo má rád akce s nádechem tajemna, se těšil na 

pátek 8. listopadu, kdy se konal lampionový průvod Jesenicí. Jeho 

účastníci se sešli na nádvoří základní školy v 17
00

 hodin. Když jich 

byl dostatečný počet, zamířili s rozsvícenými lampiony směrem 

k jesenickému hřbitovu. Ani já jsem si nenechala tuto příležitost 

ujít. Průvod prošel městem a zastavil se na poli za Jesenicí. Zde 

pak spousta dětí i rodičů vypustila své lampiony štěstí. Byl na ně 

kouzelný pohled.  

Jakmile akce na poli skončila, odebrali jsme se do 

kulturního domu na diskotéku. Při ní se nejen tancovalo, ale probíhaly i různé hry a soutěže. 

Děti si to náramně užívaly. Na závěr diskotéky přišlo překvapení – ohnivá show. Bylo to 

skvělé završení skvělého dne! 

   

 

 

 

 

  

Ve čtvrtek 14. listopadu si pátá třída 

udělala výlet do Prahy. Hlavním cílem byla 

návštěva planetária, kam se každý těšil. Než 

jsme však do planetária přišli, udělali jsme 

krátkou zastávku na Pražském hradě. Budovami jsme však 

neprocházeli, zůstalo jen u nahlížení dovnitř.  

Jak jsem se zmínila, přijeli jsme do Prahy hlavně kvůli 

návštěvě planetária. To nabízí naučné programy pro školy a patří 

k největším na světě. Promítli nám zde na velkou kopuli hvězdnou oblohu, Slunce, planety a 

jejich měsíce. Také nám řekli mnoho zajímavého o kosmonautech a raketě.   

Z planetária jsme se šli podívat na Karlův most, potom na Václavské náměstí a 

nakonec do McDonaldu, abychom se občerstvili. Tím náš pobyt v Praze skončil. Výlet se nám 

všem líbil, protože jsme toho hodně viděli a také jsme se dozvěděli spoustu nových informací. 

Napsala Aneta Moučková, V. třída 

Napsala Denisa Spurná, VIII. třída 
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OTÁZKA 
 ODPOVĚĎ 

 NE SNAD, NĚKDY ANO 

1/ Vyhýbáš se kritice svých přátel v jejich 

nepřítomnosti? 
 0 1 bod 2 

2/ Jestliže o nich mluví někdo jiný, považuješ za 

nesprávné říkat víc, než bys jim pověděl do očí? 
 0 1 bod 2 

3/ Připadá ti naprosto nemožné podlézat člověku, 

kterým pohrdáš, jen proto, že ho potřebuješ? 
 0 1 bod 2 

4/ Dokážeš zachovat tajemství svých přátel, i když by 

ti jeho prozrazení mohlo posloužit? 
 0 1 bod 2 

5/ Vycítíš, kdy by ses mohl svých přátel bolestivě 

dotknout nebo je urazit? 
 0 1 bod 2 

6/ Dokážeš věřit v něco nebo v někoho, i když to 

někdy vypadá beznadějně? 
 0 1 bod 2 

7/ Dovedeš odmítnout výhody, které se ti nabízejí, 

protože bys musel jednat proti svému přesvědčení? 
 0 1 bod 2 

8/ Když jsou tvoji přátelé napadeni, postavíš se ihned 

na jejich obranu? 
 0 1 bod 2 

9/ Vyřizuješ-li něco jménem svých přátel, chováš se 

stejně svědomitě, jako by šlo o tvou vlastní záležitost? 
 0 1 bod 2 

10/ Slyšíš-li o svých přátelích něco ošklivého, 

neodsuzuješ je a počkáš, až ti vše vysvětlí sami? 
 0 1 bod 2 

 

HODNOCENÍ: 

14 – 20 bodů  
Jestliže jsi odpovídal poctivě, je tvůj charakter pevný. A pevné je 

samozřejmě i tvé přátelství. 

5 – 13 bodů  
Někdy zapomínáš na své lepší vlastnosti. Víc sebekázně a poctivosti 

by neuškodilo. 

Méně než 5 bodů  Musíš se hodně polepšit, aby tě měli tvoji přátelé upřímně rádi. 

 

 

 

 

 

 

„Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl 

nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, 

jsou po tvém boku téměř všichni.“ 

Mark Twain 

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého 

srdce, který ti ji přezpívá, když ji 

zapomeneš.“ 

Albert Einstein 
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ZŠ a MŠ Jesenice se účastní 

různých projektů, které mají za cíl 

prohloubit znalosti žáků a seznámit 

je s danou problematikou zábavnou 

formou. 

   Ani letošní školní rok není 

výjimkou. Tentokrát se jedná o 

projekt určený na rozvoj komunikačních 

dovedností v anglickém jazyce. 

       Škola získala díky své bývalé žákyni, 

paní Marcele Šímové, kontakt na paní učitelku Amandu Davidson ze základní 

školy v americkém Birminghamu (stát Michigan), která je hlavní koordinátorkou 

projektu, do něhož jsou zapojeny školy z celého světa (např. Brazílie, Kanada, 

Dominikánská republika, Izrael, Francie, Německo, Švédsko, Spojené arabské 

emiráty, USA atd.) a také naši žáci. Účastníci pracují každý měsíc na jednom 

tématu (např. škola, zvyky a obyčeje, knížky, domov, moje země apod.) a získané 

informace (samozřejmě v angličtině) si vyměňují pomocí e-mailu, případně 

prostřednictvím komunikačního programu skype. 

      Z naší školy je do projektu zapojeno 15 žáků a žákyň z 6. až 9. třídy. 

Každý má jako partnery k dopisování určené 2 až 4 žáky z birminghamské školy 

v USA. V září a říjnu děti zpracovávaly téma „Naše škola“ a v listopadu a prosinci 

si budou se svými „penfriends“ v USA dopisovat o našich zvycích a obyčejích. 

Mají tak jedinečnou 

příležitost procvičit 

si anglický jazyk a 

zároveň se také něco 

dozvědět o svých 

vrstevnících v USA. 

Bližší informace  

o projektu lze najít 

na adrese:  

http://blogs.birmingham.k12.mi.us/piercewearetheworld/category/goal/. 

                                                                            Mgr. Petra Hrůzová, vyučující AJ 

http://blogs.birmingham.k12.mi.us/piercewearetheworld/category/goal/
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Learning Targets Učební cíle 

1. To expose students to the life ways of a 

diversity of cultures around the world. 

1. Přiblížit studentům způsoby života 

různých kultur ve světě. 

2. To help students understand that all people 

need the same basic things and use what they 

have available in their environment to obtain 

those things. 

2. Pomoci studentům uvědomit si, že všichni 

lidé mají stejné základní potřeby a používají 

věci, které jsou v jejich prostředí dostupné. 

3. To teach students to respect cultural 

differences. 

3. Naučit studenty respektovat kulturní 

rozdíly. 
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17. listopad, známý jako Mezinárodní den studentstva, se v Česku vztahuje ke dvěma 

historickým milníkům, které od sebe dělí půl století: uzavření českých vysokých škol v roce 

1939 a začátek sametové revoluce v roce 1989.   

Mezinárodní den studentstva připomíná události v protektorátu Čechy a Morava roku 

1939. Rozbuškou k nim se stala pražská demonstrace po pohřbu studenta Jana Opletala 15. 

listopadu 1939, která přerostla v protesty proti německé okupaci. Opletal podlehl 11. 

listopadu následkům střelného zranění, jež utrpěl během násilného potlačení demonstrace 

studentů u příležitosti 21. výročí vzniku Československa. 

Německý vůdce Adolf Hitler následně nařídil uzavření všech českých vysokých škol, 

k němuž došlo právě 17. listopadu. V zemi proběhlo rozsáhlé zatýkání mezi 

studenty. Více než tisícovka jich byla převezena do koncentračního tábora 

Sachsenhausen. V bývalých ruzyňských kasárnách pak Němci popravili 

devět studentů, kteří podle nich stáli v čele studentských organizací. 

Padesát let staré události si občané připomněli také v roce 

1989, kdy povolené pietní shromáždění studentů přerostlo v 

protirežimní demonstraci, požadující na vládnoucí komunistické 

straně politické reformy. Dav skandoval hesla jako „Zrušte 

monopol KSČ!“ nebo „Svobodné volby!“ a provolával slávu 

Chartě 77, Tomáši G. Masarykovi a představiteli opozice 

Václavu Havlovi. Potlačení této demonstrace odstartovalo 

tzv. sametovou revoluci, která nakonec vedla ke 

svržení totalitního režimu v Česko-

slovensku. 
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Nedávno nám poslal pozdrav bývalý žák naší školy Daniel Skála a podělil se s námi  

o radost, kterou mu přináší práce s modely: 

… Po delší době jsem měl doma opět čas na modely, takže pomalu dokončuji to, co 

bylo již dlouho rozděláno. Proto jsem se rozhodl poslat fotky Tatry 111 HSC-5 od MM Brno 

v měřítku 1 : 87. Pokud vše dopadne podle představ, tak se jistě objeví na modulovce  (nejspíš 

asi na žst. Čistá u nakládky dřeva). Stav Tatry je situován do doby, kdy už nebyla v nejlepší 

formě, a tak je používána jen pro nakládku/vykládku za skladištěm. Velice podobná stávala 

ve Strojeticích na pile, ale pamatuji si ji jen matně, 

myslím, že ji tenkrát odvezli do Rokycan do muzea, 

ale nejsem si jist.  

Na modelu jsem se učil poprvé lakovat v 

domácích podmínkách airbrushem za použití barev 

Life color, worn efektu a washů od AK. Jeřáb ještě 

není hotový, budu ho muset stříknout žlutou barvou a 

dát mu wash.  Snad se bude Tatřička líbit! 

http://danielskala.rajce.idnes.cz/Tatra_111_HSC-5_MM_Brno_1_87  

Krátký komiks věnovaný vzpomínce na sametovou revoluci 1989 si můžete přečíst na 

internetové stránce http://www.dvacatestoleti.eu/komiksy/ . 

http://danielskala.rajce.idnes.cz/Tatra_111_HSC-5_MM_Brno_1_87
http://www.dvacatestoleti.eu/komiksy/
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

5 / 2013-2014: 

 

1.- ZÁSILKA 

Martina zamkne krabičku svým  

zámkem a zašle ji Tomášovi.  

Tomáš přidá na krabičku svůj zámek  

a zašle Martině krabičku zpět.  

Martina sejme z krabičky svůj zámek  

a zašle ji Tomášovi uzamknutou  

jeho zámkem.  

Tomáš odemkne svůj zámek a vyjme  

cenný předmět. 

 

2.- NAJDI 5 ROZDÍLŮ 

1/ vlasy chlapce 

2/ zuby chlapce 

3/ záhyb trika chlapce 

4/ rukávy dívky 

5/ čára u boty dívky 

  

3.- DOPLŇOVAČKA 

Císař a tambor. 

 

4.- KVĚTINY PRO JULII 

Kytice se skládá pouze ze tří květin: 

z jedné růže, jednoho tulipánu 

a jednoho karafiátu.  

 

Přesuň dvě zápalky 

tak, aby zůstaly čtyři 

stejně velké čtverce. 

 

☺ Řeka Berounka a zážitky šťastného dětství 

s tatínkem, maminkou a dvěma bratry – tak 

začíná poetický film Karla Kachyni na motivy 

povídek spisovatele Oty Pavla. Malý kluk zvaný 

Prdelka je přitahován tatínkem a převozníkem 

Proškem k rybaření. S tím také souvisí název 

filmu, který je tajenkou doplňovačky… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          
 

1/Samec kozy. 2/Část vajíčka. 3/Metropole ČR. 

4/Pátý den v týdnu. 5/Pomůcka k psaní na tabuli. 

6/Jednoděložné rostliny, jejichž zástupce (běžně 

rostoucí v ČR) má přízvisko jesenní. 7/Skleněný 

obal nápoje. 8/Vzdělávací instituce. 9/Zbytek po 

pokáceném stromu. 10/Samice lva. 

TAJENKA 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


