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Ráno 15. 5. kolem 6:30 jsme vyjeli (já s matkou) osobním automobilem do Mělníka, 

kde se konalo krajské kolo biologické olympiády kategorie C, tedy kategorie žáků 8. a 9. tříd. 

Soutěž probíhala v DDM.  

Po příjezdu jsme byli uvítáni a seznámeni s pracovním harmonogramem. Nejprve nás 

čekal teoretický test, poté poznávačka rostlin a živočichů a nakonec laboratorní práce. Cílem 

laboratorní práce bylo pomocí chemikálií uvolnit z listu rostliny zelené barvivo chlorofyl. To 

bylo něco, co jsme ve škole ještě nikdy nedělali. Z mého pohledu se však olympiáda povedla 

a sami pořadatelé byli velmi příjemní. 

Miroslav Lisner, IX. třída 

 

 

 

 

 

Po vítězství ve školním kole biologické olympiády kategorie D (viz Jeseníček č. 

15/2014 - 2015) a druhém místě v kole okresním (viz Jeseníček č. 17/2014 - 2015) jsem se 

začala zajímat o termín krajského kola. To se konalo v Mělníku ve středu 20. května.  

Cesta z Krt do města na soutoku Labe s Vltavou byla dlouhá, ale měla jsem tak aspoň 

čas na „doučení“. Navíc se mnou jeli rodiče a sestra, kteří mi drželi palce.  

Přijeli jsme do Mělníka a vyhledali DDM, kde jsem se přihlásila a vybrala si soutěžní 

číslo. Pak proběhlo přivítání přítomných a oficiální zahájení. Velmi mě překvapilo, když nám 

organizátoři řekli, abychom si připravili vstupní úkoly. Vůbec jsem netušila, že mám něco 

takového mít, a tak mě málem ze soutěže vyřadili. Naštěstí mi to ale odpustili a já jsem se 

mohla pustit do práce. Čekal na mě těžký test, dále poznávání živočichů a rostlin a nakonec 

laboratorní práce na téma „lýkožrout“. Dle mého názoru byl nejnáročnějším úkolem test. 

Obsahoval hodně témat, o kterých jsme se ve škole ještě neučili.  

Když olympiáda skončila, koupila jsem si horkou čokoládu a nanuk a počkala na 

rodiče. Cestou domů jsme se zastavili v jedné prodejně akvarijních rybiček a koupili druhy, 

které jsem kdysi jako malá měla. Poslední zastávku udělali rodiče v Praze kvůli večeři. Byla 

stylová, protože nám jídlo přivezl na vagónku vláček. Velmi jsme si pochutnali. Celý den se 

mi opravdu líbil a příští rok bych si vše ráda zopakovala. 

Julie Rácová, VI. třída 

POZNÁMKA: 

Oběma účastníkům krajského kola BO samozřejmě blahopřejeme a pro čtenáře Jeseníčku 

přinášíme výsledky: 
  

KATEGORIE – D: 

JMÉNO TŘÍDA 
LABOR. 

PRÁCE 

POZN. 

ROSTLIN 

POZN. 

ŽIV. 
TEST BODY MÍSTO 

Julie Rácová VI. 9,5 12 17 46 84,5 33. 
 

KATEGORIE – C: 

JMÉNO TŘÍDA 
LABOR. 

PRÁCE 

POZN. 

ROSTLIN 

POZN. 

ŽIV. 
TEST BODY MÍSTO 

Miroslav Lisner IX. 13 6,5 12 62,5 94 29. 
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Biologická olympiáda je jednou z přírodovědně 

orientovaných soutěží, které se naše škola pravidelně 

účastní. Každým rokem pořadatel (Česká zemědělská 

univerzita Praha) vybere jedno téma. Letošní ročník byl 

zaměřen na život stromu. Na webových stránkách 

biologické olympiády najdou zájemci přípravný text a 

také seznam organismů určených pro teoretickou i 

praktickou část soutěže. Toto vše slouží k přípravě 

soutěžících. Soutěž má více kol a je postupová, což znamená, že vždy tři nejlepší v každém 

kole (školním, okresním, krajském) postupují dále. Konečné pro naši kategorii je kolo národní 

(střední školy mají i mezinárodní kolo).  

V letošním školním roce se podařilo postoupit až do krajského kola dvěma žákům naší 

školy: Julii Rácové ze 6. třídy (kategorie D –  6. a 7. tř.) a Mírovi Lisnerovi z 9. třídy 

(kategorie C – 8. a 9. tř.). S umístěním asi nebyli moc spokojeni, ale už to, že se probojovali 

tak daleko, je úspěch a oba si zaslouží velkou pochvalu. Ze všech přírodovědných soutěží 

patří právě biologická olympiáda mezi nejnáročnější a nejlépe hodnocené soutěže. 

Ještě jednou oběma blahopřeji a Mírovi, protože letos končí 9. ročník, děkuji za 

dlouhodobou vzornou reprezentaci školy a přeji mu hodně zdaru v jeho dalším působišti.  

Mgr. Vlastimila Knappová  

 

   

 

 

 

 

 

JMÉNO – MLADŠÍ ŽÁCI TŘÍDA 
BODY 

v 7. kole 

BODY 

celkem 
MÍSTO 

František Köszeghy 2. 30 202,5 1. 

Petr Pošta 2. 30 199,5 2. 

Vladimír Bouda 2. 22 199 3. 

Vojtěch Lacina 4. 25 198 4. 

Petr Kadlec 2. 22,5 188 5. 

Jitka Chalupová 3. 24 180 6. 

 

JMÉNO – STARŠÍ ŽÁCI TŘÍDA 
BODY 

v 6. kole 

BODY 

celkem 
MÍSTO 

Ján Jašek 8. 30 203,5 1. 

Miroslav Lisner 9. 30 198,5 2. 

Eva Konířová 8. 25 193 3. 

Jan Sejpka, Tomáš Uher 9. 24,5 177 4. 

Sy Nguyen Tran 5. 18 172 5. 

Daniel Dostál 5. 0 168 6. 

Karolína Břicháčová 5. 0 151,5 7. 

Veronika Končeková 6. 14,5 128 8. 
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1/ Vysvětli pojem enologie a napiš, kdo je enolog. 
 

2/ Co je vyžínač a k čemu slouží? 
 

3/ Napiš název Evropského stromu roku 2015. 
 

4/  
 
 

5/ Co jsou herbicidy a k čemu slouží? 
 

6/ Co jsou fungicidy a k čemu slouží? 
 

7/ Napiš název květenství a uveď příklad rostliny: 
 

a) 
 

 

 

 

 b)  c) 

     

     

d) 

 

 

 

 

 e)  f) 

     

 

8/ Napiš pět druhů ovoce – peckovin: 
 

 

 

    

 

9/ Napiš čtyři druhy ovoce – bobulovin: 
 

 

 

   

 

10/ Napiš dva druhy ovoce – malvic: 
 

 

 

 

 

11/ Vyber si jedno cizokrajné ovoce, namaluj ho a napiš o něm 10 informací. 
 

Vypracované úkoly 9. kola odevzdávejte do 22. června Ádě a Jolče z 9. třídy. 

Popiš list 
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Kategorie: 2008 – 2007 

CHLAPCI – 600 m 

 

DÍVKY – 600 m 

JMÉNO ČAS BODY MÍSTO JMÉNO ČAS BODY MÍSTO 

Lukáš Kougl 3:18 2 1. T. Procházková 3:11 2 1. 
 

Kategorie: 2006 – 2005 

CHLAPCI – 600 m 

 

DÍVKY – 600 m 

JMÉNO ČAS BODY MÍSTO JMÉNO ČAS BODY MÍSTO 

Roman Bešík 2:17 4 1. N. Abrahámová 3:09 3 1. 

Zbyněk Hudček 2:33 3 2. V. Rezanková 3:38 2 2. 

Matěj Herčík 2:43 2 3.     

Petr Pošta 2:52 1 4.     

Matyáš Finta 2:55 1 5.     

Jaroslav Ciesarik 3:03 1 6.     

Fabián Stibor 3:31 1 7.     
 

Kategorie: 2004 – 2002 

CHLAPCI – 800 m 

 

DÍVKY – 800 m 

JMÉNO ČAS BODY MÍSTO JMÉNO ČAS BODY MÍSTO 

Josef Kougl 2:59 3 1. Julie Rácová 3:29 2 1. 

Tomáš Spurný 3:04 2 2.     
 

Kategorie: 2001 – 1999 

CHLAPCI – 1 400 m 

 

DÍVKY – 800 m 

JMÉNO ČAS BODY MÍSTO JMÉNO ČAS BODY MÍSTO 

Tomáš Tatzauer 5:01 4 1. Š. Kouglová 3:30 3 1. 

Tomáš Kejla 5:02 3 2. M. Tranová 3:32 2 2. 

Ján Jašek 5:03 2 3.     

Jakub Rampas 5:25 1 4.     

Dominik Kolář 5:29 1 5.     
 

POMOCNICE: Monika Bezstarostová, Marie Vernerová. 
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Poslední zájezd KMD na divadelní představení do Prahy 

se uskutečnil ve čtvrtek 28. května. Plni očekávání jsme zamířili 

autobusem nejdříve do Lán, kde byl pro nás připraven program. 

Začal krátkým výkladem paní průvodkyně o životě Tomáše 

Garrigua Masaryka a první světové válce. Věřím, že 

pro žáky z nižších tříd v něm zazněla spousta nových 

informací, ale pro nás (deváťáky), kteří jsme již vše 

probrali v hodinách dějepisu, to bylo spíše unavující. 

Následně jsme dostali příležitost prohlédnout si celé 

muzeum, zaměřené právě na osobnost Tomáše G. 

Masaryka, jeho rodinu, 1. světovou válku, osobnosti 

první republiky, módu apod. Pobyt v Lánech dále 

pokračoval prohlídkou budovy Českého Červeného 

kříže, spojené se jménem Alice Masarykové, a 

návštěvou zdejšího hřbitova, kde je pochován již tolikrát zmiňovaný první 

československý prezident Tomáš G. Masaryk společně se svou ženou 

Charlottou, synem Janem a dcerou Alicí.   

Z Lán se naše výprava přesunula čtyřicet kilometrů na východ do 

hlavního města. Na Václavském náměstí byl vyhlášen asi hodinový rozchod, který každý 

využil po svém – někdo zašel do McDonaldu, aby se občerstvil a připojil se na wi-fi (jako 

třeba já ), shopaholici (spíše shopaholičky) šli nakupovat oblečení. Všichni jsme se nakonec 

sešli „u koně“, jak by řekli Pražáci, a vyrazili v čele s paní učitelkou Konířovou k divadlu 

Minor.  

V divadle jsme zhlédli představení s názvem „A cirkus bude?!“. Když trošku název 

upravíme, získáme frázi, již si asi říká každý učitel, když ráno vchází do školy, totiž: „Bude 

cirkus?!“.  

Nemohu říci, že by se mi představení nelíbilo, ale nemělo hlavu ani patu! A děj, jestli 

se tomu tak dá vůbec říkat, mi připadal poněkud zmatený. Nicméně 

nám herci předvedli úžasné akrobatické kousky na trampolíně, čímž si 

můj obdiv získali.  

Při cestě domů jsme zažili ještě spoustu zábavy a hodně jsme se 

nasmáli. Celkově výlet hodnotím velmi kladně, já osobně jsem si ho 

užil. Jelikož je tento článek v Jeseníčku nejspíš můj poslední, chtěl 

bych tímto školnímu časopisu popřát ještě spoustu let úspěšného 

vydávání a mnoho talentovaných spisovatelů a žurnalistů z řad žáků. 

Doufám, že jsem Vás, čtenáře, svými články nenudil a že snad za něco 

stály. 

Napsal Milan Ondič, IX. třída 

 

 

 

Sportovní odpoledne ke Dni dětí uspořádala Kulturní komise při Městském úřadu 

Jesenice za podpory Základní školy a mateřské školy Jesenice v sobotu 30. května. Milovníci 

pohybu se sešli na hřišti u ZŠ, kde se zaregistrovali v některé z pěti věkových kategorií a 

čekali na zahájení. 
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Zdatnost sportovců prověřily 

celkem čtyři soutěžní disciplíny: skok 

do dálky, skoky přes švihadlo, běh na 

60 metrů a hody na koš. To ale nebylo 

zdaleka vše. Hlavní pohybové aktivity 

doplňoval pestrý doprovodný program, 

který zahrnoval například ping pong, 

baseball, volejbal, bodyforming nebo 

ukázku aerobicu (předváděla ji Klárka 

Prasková ze 4. tř. se svou kamarádkou 

z Aerobic☺clubu☺Angels☺Rakovník  

Nikolou Kuklovou).    

Celé odpoledne komentovali 

známí moderátoři Radia Relax Michal 

Pospíchal a Honza Ladra. A protože přálo i počasí, vyvedla se akce na jedničku. Vítězové 

všech kategorií sice obdrželi věcnou cenu, ale o tu vlastně ani nešlo. Největší odměnou byla 

radost z pohybu, což se podařilo. 

Napsala Barbora Svatoňová, VIII. třída  

  

 
 

Rakovník 3. června 2015 

SKUPINA 

B 

ZŠ NOVÉ 

STRAŠECÍ 

2. ZŠ 

RAKOVNÍK 

ZŠ a MŠ 

JESENICE 
BODY SKÓRE MÍSTO 

ZŠ NOVÉ 

STRAŠECÍ 
 10 : 6 12 : 11 2 22 : 17 1. 

2. ZŠ 

RAKOVNÍK 
6 : 10  6 : 3 1 12 : 13 2. 

ZŠ a MŠ 

JESENICE 
11 : 12 3 : 6  0 14 : 18 3. 

 

DO RAKOVNÍKA CESTOVAL TÝM VE SLOŽENÍ: Matyáš Devera, David Halámek, Tomáš Horvát, 

Daniel Krejčí, Milan Šika, Adéla Parpelová, Julie Rácová (všichni 6. třída), Jan Blaho, 

Miroslav Jelínek, Martin Krejza a Tomáš Nistor (všichni 5. třída). Třetí místo našich hráčů ve 

skupině znamená, že zápasy okresní olympiády dne 11. 6. 2015 se odehrají bez naší účasti. 
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MEDIÁLNÍ SMYČKA 

Zeptám se vás, odkud v dnešní době 

čerpáte zprávy a aktuality? Z drbů lokálních 

babiček? Asi ne. Je dost pravděpodobné, že 

řeknete: „Noviny, televize, internet nebo také 

rádiové stanice jsou zdrojem informací.“ A 

odkud přesněji? 

To je někdy problém. Média tohoto 

typu nám dodávají takové informace, že 

z toho máme zbytečný stres nebo deprese. 

Vím, že cílem jedné stanice je přitáhnout 

diváka, ale některé taktiky jsou vskutku k pláči. Pokaždé, když zapnu televizi a tam vysílají 

zprávy, většinou narazím na: „Prezident Ruska vydírá vybombardováním a válkou. Tohle 

způsobuje rakovinu. Ta nabourala, ta umřela. Tohle ukradli…“  

Všechno je buď negativní, přehnané, nebo totální nesmysl. Občas mě dostává, když se 

baví o násilí ve videohrách, vymývají mozky, přitom v hlavím čase vysílají ten nejkrvavější 

krvák, kde se snad i znásilňují mrtvoly (pokud obědváte, dobrou chuť). A jako třešničku 

nabídnou reality show v intelektuální úrovni dementní opice – třeba Výměna manželek, 

VyVolení nebo Prostřeno. Jen dodám, že dětských pořadů se tu moc nenabažíte – buď tu 

nejsou, nebo jsou, ale s rozpočtem rohlíků z Kauflandu. A kde jsou Pokémoni? 

Chci tím říct, že mi tohle nepřipadá v pořádku, obzvláště když si osoba bere tu danou 

informaci příliš k srdci a stresují ji ostatní lidi. Třeba ty konflikty na 

Ukrajině nebo Putinovy vyhrůžky. 

Ale víte co? Myslím si, že jsou na světě mnohem krásnější a 

hlavně důležitější věci. A kdyby náhodou vypukla mobilizace a válka, 

tak jsme docela zapadlé městečko. Nemyslíte?  

Až si příště půjdete pustit zprávy, nezapomeňte si toi-tojku a 

helmu z alobalu. Ne vše je totiž pravda. 

Marek Piškule 
 

BEZ PŘÁTELSTVÍ NESTOJÍ ŽIVOT ZA NIC 

Přátelství, jak to jenom popsat, no každopádně z mého pohledu vznikne tehdy, když si 

začnou dva lidé mezi sebou rozumět. Pro mě je přátelství jedna z nejdůležitějších věcí, stejně 

jako rodina a láska. Přátelství je v životě zapotřebí, vzniká sice pomalu, ale jistě. Z mého 

pohledu je pro vznik kamarádství zapotřebí důvěra, spolehlivost, pochopení a všímavost, 

protože je to pouto, které vyžaduje určitou péči. 

Myslím si, že se všichni v životě snažíme dostat na vrchol, mít dokonalou práci, 

vysoký plat, dobré bydlení atd. Ale přitom všem snažení si neuvědomujeme, že když máme 

spolehlivou rodinu a přátele, máme vlastně všechno, co potřebujeme a co si můžeme přát. 

Když se nad tím tak zamyslím, k čemu by nám byla dokonalá práce a bydlení, když bychom 

neměli žádné přátele ani rodinu? K ničemu, žili bychom bez lásky a bez lidí, kteří by nás 

mohli podržet. Nikdy bych se do takové situace nechtěla dostat a nikomu bych to nikdy 

nepřála. Prostě si nejspíš nedovedu představit, že bych neměla nikoho, kdo by mě vyslechl 

jako nejlepší přítel. 

Jednoduše řečeno, z mého pohledu život bez lásky a přátel nestojí za nic. 

Aneta Deverová 
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BEZ PŘÁTELSTVÍ NESTOJÍ ŽIVOT ZA NIC 

Kamarádství je pro mě něco jako 

můj život. V životě zažijeme radost, ale i 

smutek. Mrzí mě, že někteří lidé nemají 

kamarády, s nimiž by si mohli popovídat 

v těžkých chvílích a prožít i mnoho 

krásných zážitků, na které by ve stáří 

vzpomínali. Ale myslím si, že mít sto 

falešných přátel není to nejlepší. Raději 

mít jednoho nejlepšího než sto falešných.  

Kamarád se pozná podle toho, že dokáže 

pomoci ve chvíli, kdy je to potřeba. Nenechá nás 

v průšvihu. Nemám v oblibě lidi, kteří si hrají na toho 

nejlepšího, přetvařují se, jen když něco potřebují. A když 

budete potřebovat pomoc vy, tak se na vás vykašlou. Proč to 

dělají? Nejdřív potřebují pomoci, pomůžeme jim, a oni nám ne? Takoví lidé na zemi jsou a 

bohužel ještě budou. Kdyby ale lidi byli všichni stejní, dokonalí… život by nestál za nic. 

Jsem ráda, že mám nejlepší kamarádku, která mi pomůže, podpoří. Je při mně i přes 

všechno to, co se stalo. Za nic bych ji nevyměnila. Život bez ní – to by nebylo ono. 

Markéta Tranová 

 

 

Jako inspiraci pro své básničky si zvolily Jesenici Jitka Chalupová (3. tř.) a Eliška 

Kudráčová (4. tř.). Jejich dílka nyní představujeme i čtenářům Jeseníčku. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESENICE U RAKOVNÍKA 
Jitka Chalupová 

 

Je to krásné město, 

je nás tady přes sto. 

Je tu spousta rybníků, 

ale málo vodníků. 

Jsou tu krásné lesy, 

žádné kouře kdesi. 

Máme kostel Petra, Pavla, 

zpíváme si trala-lala. 

Nádherný kostel, 

jdu spát na postel. 

Už se viklá viklan, 

je to těžký balvan. 

 

JESENICE 
Eliška Kudráčová 

 

Jesenice je městečko krásné, 

v létě zde svítí sluníčko jasné. 

Ráda tu chodím s pejskem  

na procházky, 

v krajině vídám památky krásný. 

V létě plavu v rybníce 

bez koupací čepice. 

Jezdí zde maličký vláček motoráček, 

v něm moje sestřička lítá jako dráček. 

Je tu pěkná školka i škola, 

a v lese krásná obora. 
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K nejvýznamnějším českým šlechtickým rodům patřili 

jihočeští Rožmberkové – páni erbu červené pětilisté růže ve 

stříbrném poli. Zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora, a tak se 

často velmi výrazně zapsali do dějin českého státu.  

Rožmberkové se odvozují z rodu Vítkovců, který se rozdělil na několik větví s růží ve 

znaku: 

 páni z Hradce - † 1604 

 páni z Krumlova - † 1290 

 páni z Rožmberka - † 1611 

 páni z Landštejna - † konec 14. / počátek 15. století 

 páni ze Stráže - † druhá polovina 15. století 

Jako zakladatel rodu Rožmberků je uváděn Vítek III. 
z Prčice a Plankenberka. Své jméno získala tato větev 

Vítkovců nejspíše podle hradu Rožmberk, který založil 

Vítkův syn Vok I. z Rožmberka. 

 Moc i statky rodu postupem času vzrůstaly. Tomu 

napomohlo nejen dědictví po pánech z Krumlova, ale také 

zásada dědičnosti statku pro nejstaršího syna, čímž se zabránilo dělení majetku. Postupně tak 

došlo k vytvoření tzv. dominia, které bylo pevně urbanizováno a mělo své purkrabství. 

 Rožmberkové patřili k mocenské elitě, která byla často schopna postavit se moci krále. 

Zastávali vysoké funkce, působili jako místodržící, nejvyšší komorníci i maršálové. Nevyhýbali 

se ani duchovním hodnostem. V 16. století zaujímal rožmberský vladař nejpřednější místo v 

hierarchickém systému české šlechty 

 V 70. – 80. letech 16. století byl jednou z klíčových osobností Království českého 

Vilém z Rožmberka (1535 – 1592). V roce 1570 jej císař Svaté říše 

římské a  český král Maxmilián II. Habsburský jmenoval nejvyšším 

zemským purkrabím, což byl úřad srovnatelný s dnešním předsedou 

vlády. Filip II. Habsburský, vladař stále ještě nesmírně mocného 

Španělska, mu v roce 1585 dokonce udělil za zásluhy (a snad i u 

příležitosti životního jubilea) prestižní Řád Zlatého rouna. Věhlas 

Viléma z Rožmberka dosahoval takových rozměrů, že se o něm 

roku 1573 uvažovalo jako o kandidátovi na uprázdněný polský trůn! 

 Po Vilémově smrti v roce1592 se vlády ujal jeho mladší bratr 

Petr Vok z Rožmberka (1539 - 1611). Kvůli dluhům musel prodat 

dvě třetiny rodového majetku – císař císař Rudolf II. Habsburský 

například koupil Český Krumlov, proto se novým sídlem Rožmberků 

stala Třeboň. I přes dluhy však patřili Rožmberkové k nejbohatší 

české šlechtě.  

Rubriku připravují pro čtenáře Jeseníčku  

Milan Ondič a Roman Jaroš z deváté třídy. 
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Petr Vok se na rozdíl od svého bratra Viléma 

příliš nevěnoval politické kariéře, zato po celý život 

rozvíjel svoji sběratelskou vášeň. Ve starší literatuře 

bývá často zachycen jako rozmařilý prostopášník. 

Vybudoval rozsáhlou rožmberskou knihovnu, jejíž 

správou byl pověřen knihovník a archivář Václav 

Březan. Když Petr Vok z Rožmberka 6. listopadu 1611 

zemřel na zámku v Třeboni, uzavřely se třísetleté 

dějiny jednoho z nejvlivnějších českých šlechtických 

rodů. Tělo posledního Rožmberka bylo uloženo do 

rodinné hrobky v klášteře ve Vyšším Brodě. 

Po smrti Petra Voka připadlo rodové jmění dle 

smlouvy Švamberkům, na jednotu dominia navázali 

Eggenberkové a později Schwarzenbergové. 

 

Otázka: Co je divného na obrázku Petra Voka 

z Rožmberka?  

Odpověď se dočtete v Jeseníčku č. 20 / 2014-2015). 

Roman Jaroš 

 

 

 

 

 

Hasičské závody představují pro členy hasičského kroužku jakousi tečku za jejich 

činností ve školním roce. Ty letošní proběhly ve dnech 29. – 30. 5. 2015 v Rakovníku. 

U jesenické „hasičárny“ jsme se sešli v pátek 29. května v poledne. Naložili jsme 

stany, spacáky a všechno další potřebné vybavení na dva dny, nasedli do Avie a spolu s naším 

velitelem Pavlem (pan školník) vyjeli směrem na Rakovník.  

Stany se postavily na vyhrazeném místě na Zátiší, poté následovala prezentace 

družstev. Předali jsme organizátorům kroniku k nahlédnutí a obdrželi balík pitné vody. Ještě 

týž den se běžela štafeta CTIF, která byla dost povedená. Večer jsme si pak opekli buřty a 

koupili si gyros. A protože začalo pršet, zalezli jsme urychleně do stanů a vyprávěli si 

strašidelné historky.  

Požární útoky startovaly v sobotu. Došli jsme si pro čaj, rozcvičili se a těšili se na 

první závod – štafetu 4 x 60 metrů. Zadařilo se, odběhli jsme ji bez trestných bodů. Během 

následující pauzy bylo třeba připravit hadici a džberovou stříkačku na další disciplínu – útok 

CTIF. Ten už nebyl tak úspěšný, ale špatný také ne.  

Během polední přestávky jsme se naobědvali v jídelně 2. základní školy. Na hřišti pak 

pokračoval závod požárním útokem. Rozhodčí ho odstartoval výstřelem a my jsme běželi 

zapojit soustavu savic, čerpadla a hadic. Koš na konci savice jsme ponořili do kádě s vodou. 

Proudy stříkaly suprově a vše se zdálo být dobré. Jenže druhý pokus se vůbec nepovedl! 

Pustili jsme vodu moc rychle, takže se nám nepodařilo natáhnout rozdělovač s hadicemi. 

Výsledek: diskvalifikace. Nakonec jsme tedy skončili na 12. místě z 15 družstev.  

Napsala Tereza Alexijová, VII. třída 
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POLÁK VELKÝ je potápivá kachna, která se živí 

většinou rostlinnou stravou. Je to tažný pták – odlétá od nás na podzim do západní Evropy, 

odkud se vrací v dubnu a o měsíc později si na rybnících staví v pobřežních rostlinách hnízdo. 

Samička snáší …(tajenka) …, jednobarevně žlutozelených. Po necelých čtyřech týdnech se 

z nich vylíhnou kachňátka. 

E K V L Á K A T E O E L R E O S T K 

Y C K K C M S V R C E C I N D A R Í 

S M I I E O E A K N I S U R B P O N 

O D R N N S U M K A L N S L Ř É A V 

R Á T V E D R O G E R I E E O R M O 

T A A L Ř Z I K V R D T D Č O V L H 

I R I A U T A K O T Y P I Z A C E O 

M C T T O R U S J R O Z E T Y L E R 

E B O M B A R D O V Á N Í N Á K T U 

N S R A Z V C T Ě K Í N D A R H A Z 

T A N R V K S Ď J E D O R P D E Ř P 
       

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: BOMBARDOVÁNÍ, BRUSINKA, CIRÁT, CLO, DEKA, DROGERIE, 

DRN, KVART, LAKMUS, MENTA, MRAVNOST, MRZUTOST, 

NAROZENÍ,  PŘEDPOVĚĎ,  PŘEDPRODEJ, OKRSEK, OTIATR, 

RADNICE, RCI, REVOLUCE, ROHOVNÍK, ROSY, ROZETY, 

RYZÍ, SAPÉR, SAZENICE, SKVRNA, SORTIMENT, STORY, 

SRAZ, TABLET, TLAČENICE, TOKAT, TORUS, TRIK, TRN, 

TYPIZACE, UTKÁNÍ, VESELICE, VLÁKAT, VZBOUŘENEC, 

UNO, ZAHRADNÍK. 

 

  

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 18/2014-2015: 

1.- JEDINÝ PŘÍTEL 

Saka mívají kapsičku na levé straně, proto byla fotografie zkopírována 

stranově obráceně. Fridge byl fotograf, takže to dokázal udělat sám. 

Zavražděný měl tudíž zraněnou pravou ruku a tou by nenapsal úhledný 

dopis. 

2.- SILUETY 

1 – C, 2 – E, 3 – B, 4 – A, 5 – D.  

 

Vylušti sudoku  

a napiš součet čísel  

ve vyznačených čtvercích. 

SOUTĚŽNÍ 

KUPON 

JM.  

TŘ. 
 

 


