Vážení čtenáři,
vítám Vás ve školním roce 2014/2015. Tento školní
rok bude navždy zapsán do historie naší školy jako rok, ve
kterém se změnil venkovní vzhled budov i jejich okolí. Od
jara letošního roku nastal ve škole stavební ruch při
zateplování budov. Stavební práce pak vyvrcholily během
prázdnin výměnou topného systému školy. V současné
době probíhají stavební práce i v okolí školy – rekonstrukce
kotelny a teplovodů a revitalizace Školní ulice včetně
rekonstrukce veřejného osvětlení. Doufám, že zvládneme
provoz i v tomto nelehkém období tak, aby zde nedošlo ke
zranění či úrazu. K tomu je ale zapotřebí dodržovat
pravidla slušného a bezpečného chování a vzájemné
ohleduplnosti.
Přeji Vám všem úspěšný
školní rok a doufám, že si
nově opravené školy budete
vážit a všichni společně se
budeme snažit o vytváření
příjemného prostředí.
Hodně štěstí do nového
školního roku!
Mgr. Danuše Vopatová,
ředitelka školy
« Žáci deváté třídy se s námi
rozloučili v pátek 27. června.

PŘEHLED PRÁZDNIN A DNŮ VOLNA VE ŠKOLNÍM ROCE

2014/2015
PRÁZDNINY

SVÁTEK

TERMÍN

POZNÁMKA

xxx

Den české státnosti

28. září 2014

Neděle

Den vzniku samostatného
čs. státu (28. 10. 14 – Út)
Den boje za svobodu
a demokracii

27. 10. + 29. 10.
2014

So + Ne + Po + Út + St

17. listopadu 2014

Pondělí

Podzimní prázdniny
xxx
Vánoční prázdniny

Den obnovy samostatného
22. 12. 14 – 2. 1. 15
českého státu (1. 1. – Čt)

Volno:

Celkem 16 dnů volna

Pololetní prázdniny

xxx

Pátek 30. 1. 2015

Volno: Pá + So + Ne

Jarní prázdniny
Velikonoční
prázdniny
xxx

xxx
Velikonoční pondělí
(6. 4. 2014)
Svátek práce

9. 3. – 15. 3. 2015

Celkem 9 dnů volna

1. 5. 2015

Pátek

xxx

Den vítězství

8. 5. 2015

Pátek

2. 4. – 3. 4. 2015
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Volno:
Čt + Pá + So + Ne + Po

Dvojice ochránců přírody z občanského sdružení Penthea (původně Merlin) není na
naší škole žádným nováčkem. Její program je vždy dynamický, názorný a srozumitelný pro
všechny věkové kategorie. Nejinak tomu bylo i v pondělí 23. 6. 2014, kdy za námi přijeli
s povídáním o dravcích, spojeným s ukázkami jejich letových schopností.
Ukázky probíhaly v sousedství sportovního hřiště školy, kde se shromáždili nejen žáci
obou stupňů, ale i děti ze školy mateřské. Přítomní se dozvěděli, jakou úlohu hrají dravci
v přírodě, jakým způsobem loví a jak je třeba jim rozumět. Zajímavé, věcně podané povídání
bylo doplněno dokonalým předváděním letů dravců v otevřeném prostranství i ukázkou lovu
atrapy.
Dravce jsme si mohli prohlédnout i zblízka, hlavně jsme je nesměli vyplašit rychlými
pohyby a hlukem. Zájemci z řad žáků i učitelů si mohli vyzkoušet jejich přílet až na ruku,
takže kontakt s opeřenci byl opravdu bezprostřední.
Program nakonec vyvrcholil krátkou soutěží, při níž si žáci zopakovali podstatné
informace, a navíc za správnou odpověď dostávali hezké informační letáčky s obrázky
dravců. Vystoupení bylo nakonec oceněno spontánním potleskem, a to zcela zaslouženým.
Těšíme se na příští setkání.

Před rokem (téměř na den přesně)
nepřálo této tradiční předprázdninové
soutěži počasí. Indiánská stezka tehdy
vedla nikoli lesními cestami a venkovními
stanovišti, nýbrž chodbami a učebnami
školy. I když vše proběhlo ke všeobecné
spokojenosti, vyslovila paní učitelka
Knappová, hlavní organizátorka soutěže,
přání: „Snad nám za rok bude počasí
více nakloněno.“ (viz Jeseníček č. 1/2013-2014, str. 7).
A její přání bylo vyslyšeno!
V úterý 24. 6. 2014 lákalo přívětivé sluníčko účastníky
Indiánské stezky k soutěžení již od rána. Všichni se těšili na
zajímavě prožité dopoledne a tomu také podřídili své snažení.
Více již prozradí paní učitelka Knappová.
INDIÁNSKÁ STEZKA
V úterý 24. června 2014 proběhla každoroční Indiánská
stezka. Letošnímu ročníku bylo nakloněno počasí, a tak mohla
soutěž proběhnout ve venkovním prostředí.
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Katka Dolejšová, Barča Bárí Havlíčková a Katka Vanická nešetřily úsměvy.

Start i cíl se nacházely v Jahodovém lese, kde nám manželé Müllerovi zpřístupnili
bezplatně lanové hřiště a nedalekou střelnici. Trasa byla okružní, vedla převážně po lesních
cestách (měřila asi 3 km) a stálo na ní 13 stanovišť s úkoly. Soutěžní hlídky (většinou
4členné) se vydávaly na trať postupně, měřil se jim čas, a pokud hlídka udělala chybu na
stanovišti, připočetla se jí k výslednému času trestná minuta. Nezáleželo tedy jen na rychlosti,
ale především na dovednostech a vědomostech jejích členů.
Mezi nejoblíbenější stanoviště (získávalo se zde
nejvíce bodů) děti zařadily: RYBY, PLÍŽENÍ a LANO.
Nejvíce zabrat dala soutěžícím POZNÁVAČKA BYLIN
a STŘELBA ZE VZDUCHOVKY. Indiánské stezky se
zúčastnily děti z 1. až 5. třídy a zbytky 6. a 7. třídy, neboť
v tento den probíhal v tělocvičně ZŠ i florbalový turnaj
pro zájemce. Spolupořadateli Stezky byli deváťáci, někteří
osmáci a ekologové (připravili úkoly pro jednotlivá
stanoviště). Děvčata na startu navíc vyhodnotila soutěžní kartičky – spočítala body a určila
pořadí soutěžících. A tady jsou výsledky:
NEJLEPŠÍ DRUŽSTVA Z JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
1. TŘÍDA – SUPERPELIKÁNI
2. TŘÍDA – KONÍCI
3. TŘÍDA – ŠAMŠULÍNI

Petr Pošta, Pavel Půta, Dan Černohlávek, Fanda
Köszeghy, Ríša Dulaj
Nikola Abrahámová, Eliška Machová, Liliana
Mikšovičová, Kristýna Rampasová, Jitka Chalupová
Dominik Prchal, Roman Bešík, Lukáš Houdek, Denis
Matějka
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4. TŘÍDA – PARTA HOLEK

Kája Břicháčová, Adélka Švandrlíková, Nela
Havlíčková, Veronika Dunová

5. TŘÍDA – KOLIBŘÍCI

Tomáš Horvát, Matyáš Devera, Milan Šika

6. TŘÍDA – ČTYŘKA

Tereza Alexijová, Dominika Laubrová, Michal Bešík,
Eva Jiroušková

7. TŘÍDA – MIMONI

Bára Svatoňová, Áďa Churanová, Eliška Stupková,
Simča Šindlerová

Nejlepšího běžeckého času dosáhli KOLIBŘÍCI
(38 minut), nejméně trestných minut nasbírali
PAVOUCI z 1. třídy (17 minut) a SKUNCI z 5.
třídy (18 minut).
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5:1
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5:0
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0:5
1:5
0:8

T-MOBILE

ADRENALIN
LAMKY Z JESENICE
T-MOBILE
OSMANDY

LAMKY
Z JESENICE

ADRENALIN

Poděkování patří manželům Müllerovým
za poskytnutí zázemí v areálu Jahodového lesa a
Radimu Měchurovi, který povolení zařídil. Dále
všem pomocníkům na stanovištích a děvčatům
ze 7. třídy, která pomáhala na trase prvňákům.
Dík rovněž náleží všem soutěžícím a učitelskému
sboru za hladký průběh soutěže.
Mgr. Vlastimila Knappová

18 : 1
8:8
9 : 12
2 : 16

6
4
2
0

1.
2.
3.
4.

ADRENALIN

Marek Doležal, Michal Jelínek, David Kadeřábek, Tomáš
Kejla, Dominik Kolář, František Moučka, Tomáš Rampas

LAMKY Z JESENICE

Rudolf Kysela, Jan Opat, Jakub Pokorný, Tomáš Tatzauer

T-MOBILE

Daniel Braun, Petr Koníř, Josef Kougl, Vojtěch Stibor, Pavel
Sunkovský, Tomáš Uher, Tomáš Vašmucius

OSMANDY

Štěpánka Kouglová, Pavla Petrániová, Denisa Spurná, Marie
Vernerová, Lucie Wünschová
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Školní turnaj ve streetballu
se uskutečnil ve středu 25. června.
Přihlásilo se šest týmů a v turnaji si
zahrál „každý s každým“. Rolí
rozhodčích se ujali naši bývalí žáci
Venda Dlask a Honza Procházka,
se zápisem pomáhali deváťáci. Vše
běželo „jako na drátku“ a kolem
poledne jsme mohli vyhlásit vítěze.
Se sedmi body zvítězilo
družstvo děvčat z 9. třídy ve složení
Katka Vanická, Ivana Horvátová a
Barča „Bárí“ Havlíčková. Pořadí
na dalších medailových postech
bylo velmi těsné – rozhodovalo až
skóre. Druhé místo obsadil tým 4EVER v sestavě Lucka Wünschová, Pája Petrániová a
Štěpka Kouglová, třetí se umístila děvčata z 8. třídy, jmenovitě Máňa Vernerová, Monča
Bezstarostová a Pavlína Pekarčíková. Nejlepší střelkyní turnaje byla vyhlášena Monika
Bezstarostová. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další sportovní setkání.
Pavel a Vlastimila Knappovi

3 GRÁCIE

Katka Vanická, Ivana Horvátová, Barča „Bárí“ Havlíčková

4EVER

Lucka Wünschová, Pája Petrániová, Štěpka Kouglová

ČUNI

Máňa Vernerová, Monča Bezstarostová, Pavlína Pekarčíková

ADRENALIN

Fanda Moučka, Dominik Kolář, Tomáš Kejla

TNT

Ruda Kysela, Anežka Čížková, Adéla Churanová

MIMONI

Barča Svatoňová, Simča Šindlerová, Klára Švidroňová, Pepa Kougl
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Dějepisná exkurze do Terezína, která navazovala na projektové dny „Holocaust tragédie lidstva“, se uskutečnila den před rozdáním vysvědčení, tedy ve čtvrtek 26. 6. 2014.
Od školy jsme odjížděli v 6:45 a do Terezína přijeli kolem půl deváté. Autobus nás
zavezl přímo před Muzeum ghetta, kde na nás čekal pan průvodce. Nejprve nám pustil
nacistický propagandistický film z r. 1944 s názvem „Město darované“ (asi 10 min.) a poté
došlo na otázky. Ty jsme všichni dobře zodpověděli. Následně jsme se rozdělili do dvou
skupin (1. skupina - žáci 5. - 7. třídy s paní učitelkou Šikovou a paní učitelkou Valešovou; 2.
skupina - žáci 8. a 9. třídy s paní učitelkou Hrůzovou) a vydali se na komentovanou prohlídku
bývalého ghetta (odborný průvodce).
Náš průvodce - Mgr. Jiří Kleker - nám ukázal „heim“ chlapců a potom nás zavedl na
náměstí s majestátním kostelem, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii ghetta.
Byla velmi poučná a smutná. Také jsme nahlédli do tajné synagogy a pokojů. Synagogu
poničila povodeň v roce 2002, ale pokoje v patře živlu odolaly. Byly velmi úsporně vybavené
- od oblečení až po hrnce a náčiní. Když jsme si vše prohlédli, zamířili jsme k bývalé vlečce z
Bohušovic nad Ohří, kam byli zpočátku přiváženi Židé deportovaní do Terezína. Nakonec
následovala prohlídka ženských pokojů.
Mladší žáci odešli na náměstí,
kde se seznámili s historií města.
Poté si prohlédli starou vlečku a pak
se odebrali do kolumbária. Všichni
jsme se nakonec setkali v jídelně na
výborném obědě (vývar, americké
brambory, přírodní vepřový plátek a
tatarka).
Po obědě se naše skupina
vrátila do Muzea ghetta a pracovala
zde ve workshopu nazvaném „Efekt
přihlížejícího“ (povídali jsme si o
přihlížení, např. vražda, krádež, ale i
kino, divadlo apod.). Mladší zůstali
v budově Magdeburských kasáren, kde zkoušeli napodobeninu ženského pokoje. Poté se
přesunuli na půdu a pracovali s textem.
Skupiny se opět sešly u Malé pevnosti a pak odděleně pokračovaly v prohlídce této
bývalé policejní věznice pražského gestapa (opět s odborným průvodcem). Ta zahrnovala
Muzeum Malé pevnosti, ubikace vězňů, samotky. Do jedné z nich (s číslem 2, to je ta temná)
nás pan průvodce dokonce zavřel. Nahlédli jsme také do cely, v níž byl vězněn atentátník ze
Sarajeva - Gavrilo Princip, který v roce 1914 zavraždil rakouského následníka trůnu Františka
Ferdinanda d´Este s manželkou. Exkurze pokračovala prohlídkou sprch a umýváren (bývalá
uhlírna). Rovněž jsme sestoupili do temných podzemních chodeb a vyšli u popraviště.
Následovala prohlídka pozůstatků masového hrobu (těla zakopaná do země), ubytoven
komand SS (bazén, kino, …) a dalších vězeňských ubikací a samotek. Zájemci mohli
navštívit i III. (ženský) dvůr a další expozice (obrázky, koncentrační tábor Litoměřice, velitelé
Malé pevnosti, …).
Tím byl náš bohatý program naplněn. Děkuji paní učitelce Hrůzové za přípravu této
exkurze a paním učitelkám Valešové a Šikové za doprovod.
Napsal Roman Jaroš, VIII. třída
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 20/2013-2014:
1.- OSMISMĚRKA

2.- NAJDI PĚT ROZDÍLŮ

… šestadvacet dní.

1) boty, 2) květina, 3) kopec, 4) vlasy, 5) pták.

3.- ŠVÉDSKÁ KŘÍŽOVKA
Struhadlo.
Z vraždy Billiho Dona, bubeníka ve skupině
Killing Music, byli podezřelí jeho dva kolegové,
hudebníci John Dow a Jeremy Nickson. Oba mu
dlužili hodně peněz a Bill po nich chtěl, aby je vrátili.
Inspektor Perner přišel nejdříve do bytu prvního z nich. Otevřel mu
vyděšený John Dow, zřetelně pod vlivem drog. Když uslyšel, že inspektor
je od policie, vytáhl pistoli a začal střílet. Inspektor uslyšel, jak mu kulka
proletěla kolem hlavy a neškodně se zaryla do zdi za ním. Okamžitě opětoval palbu, až se
útočník přestal hýbat. Přivolaná hlídka pak prohledala byt a našla velké množství heroinu.
Poté inspektor Perner navštívil Nicksona. Ten ho přátelsky uvítal, avšak odmítal
jakékoli podezření. Druhý den se dostavil k výslechu.
„Kde jste byl v sobotu večer?“ zněla inspektorova otázka.
„Na koncertu smyčcového orchestru v Music Hallu.“
„Máte na to svědky?“
„Ne, šel jsem na koncert sám, ale v orchestru už dlouhá léta hraje na trubku můj kamarád
Max Donnington a ten mě mohl vidět.“
„O tom já ale velmi pochybuji, pane Nicksone. Na tom koncertu
1
jste nebyl a nanejvýš jste si o něm přečetl na plakátech!“
2
Co dokazovalo, že Nickson nebyl na koncertu?
3
 Čerpáno z knihy Kriminální případy pro detektivy začátečníky
4
od autorské dvojice Luděk Brožek a Jan Drahorád.
5
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Na dovolenou k Jadranu vyráží sympatická
Jolana s rodiči, dvě šarmantní starší dámy,
dvojice gayů či sukničkář Max. Z lidí, kteří
se vidí poprvé v životě, se blonďatá průvodkyně Pamela rozhodne
vytvořit správnou partu…
1/Jednostopé motorové vozidlo. 2/Domácí zvíře. 3/Metropole ČR.
4/Části kostry. 5/Jedovatý hřib. 6/Opak začátku. 7/Dýchací orgán.
8/Dojem. 9/Těžká práce (obecně). 10/Samec kozy. 11/Věhlas.
12/Desátý měsíc v kalendáři.
13/Skákavý cizopasník. 14/Intelekt. SOUTĚŽNÍ KUPON
JMÉNO
15/První měsíc v kalendáři.
16/Pomalý člověk (obecně).
TŘÍDA
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