Zdařilou výchovně vzdělávací
akcí naší školy byl tzv. DEN ZDRAVÍ,
který připadl na čtvrtek 4. června. Jak
název napovídá, byl to den poněkud
odlišný od těch ostatních.
Žáci prvního stupně (1. – 4. tř.)
se odebrali do areálu Domova mládeže
ISŠ Jesenice na oslavu Dne dětí a Dne
integrovaného záchranného systému,
pořádaného ISŠ. Zúčastnili se tu řady
soutěží a ukázek. Ostatní třídy, tedy
5. – 9., zůstaly ve škole. Byl pro ně
připraven pestrý program, jehož společným jmenovatelem bylo zdraví, zdravý životní styl a
bezpečné chování. A že byl opravdu pestrý, dokládá následující seznam stanovišť:
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Podle harmonogramu zhlédly
třídy poučný pořad o nebezpečnosti
drog a příslušné prevenci, prakticky
si vyzkoušely postupy při poskytování
první pomoci, připomněly si zásady
bezpečnosti cyklistů v silničním provozu, poznaly různé způsoby masáží
a správného posilování. Na jeden den
toho bylo opravdu hodně, takže jsme
si všichni odnesli spoustu užitečných
informací, ale i dovedností. Je zřejmé,
že se člověk musí stále učit.
Napsala Denisa Spurná, IX. třída
POZNÁMKA:

Zvláštní poděkování patří
paní Marcele Worofkové
a paní Janě Hockové,
které nám sponzorsky zajistily
stanoviště
MASÁŽE a BODY FORMING.
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Rok utekl jako voda a Integrovaná střední škola v Jesenici znovu pozvala do areálu
domova mládeže děti a žáky ze všech místních škol i škol z okolí. Den dětí a Den s
integrovaným záchranným systémem si nenechala ujít ani redaktorka Rakovnického deníku
Šárka Hoblíková, jejíž reportáž si můžeme přečíst na drese
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/ucili-se-jak-zachranit-cloveka-a-prosli-ipohadkovym-lesem-20150605.html.
Z jejího článku vybíráme:
Žáci integrované školy se proměnili v pohádkové
postavy a přichystali dětem procházku pohádkovým
lesem. Dále zazpívali členové pěveckého kroužku při
Základní škole a mateřské škole v Jesenici a několik písní
od Zdeňka Svěráka přidali žáci Základní školy, Mateřské
školy speciální a Praktické školy Jesenice. Skupina
historického šermu zase ukázala, že ženy ve středověku
to vůbec neměly jednoduché.
O největší „rozruch“ se určitě postarali policisté, záchranáři, hasiči i vězeňská služba.
Dětský den v Jesenici byl totiž zároveň Dnem s integrovaným záchranným systémem. Proto
přítomní viděli například slaňování profesionálních hasičů z plošiny nákladního auta, mohli si
vyzkoušet pod odborným vedením záchranářů nepřímou masáž srdce nebo jaký je to pocit být
umístěný v nafukovacích nosítkách.
Čekalo je také jedno velké překvapení. Kolem desáté hodiny přiletěl policejní vrtulník.
„Přistát tady nemůže, není tu vhodný prostor, tak alespoň zakrouží a předvede nějaké
manévry," popisoval pan René Černý, organizátor programu integrovaného záchranného
systému, a pokračoval: „Během dne si můžete prohlédnout jednotlivá stanoviště. Máme tu
Sbor dobrovolných hasičů Jesenice, lezeckou skupinu hasičů z profesionální stanice
v Rakovníku, záchranáře z Rakovníka i policisty z místního oddělení v Jesenici."
Samotný závěr ukázek patřil těm nejmladším – mladým dobrovolným hasičům
z Jesenice, kteří předvedli požární útok. A občerstvení? To už má také svou zavedenou
tradici: opékání špekáčků, zákusky od budoucích cukrářů nebo kedlubny od budoucích
zahradníků jesenické integrované školy.
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Ve čtvrtek 4. 6. šli žáci prvního stupně na Den dětí
do ISŠ. Tam každý dostal kartičku se seznamem úkolů,
které bylo třeba splnit. Kartičku jsme si podepsali. Než
došlo na úkoly, zhlédli jsme kulturní program.
Nejprve vystoupily malé mažoretky, pak zatancovaly dívky z Profi Fitness Millenium
z Rakovníka a šermíři předvedli souboj s holemi. Šermovala i naše paní učitelka Řehořová.
Pak zatancovala břišní tanečnice a vystoupily sbory Sluníčko a flétnový a pěvecký sbor ZŠ a
MŠ Jesenice.
Kulturní program se nám líbil a hezké byly i soutěže. Chodili jsme po jednotlivých
stanovištích a plnili úkoly – například u prince a princezny, bílé paní, klauna, čertů, vodníků,
Křemílka a Vochomůrky, Jeníčka a Mařenky, Sněhurky i čarodějnice. Také dovádění na
skákací žirafě bylo prima.
Předvedla se i zásahová jednotka vězeňské
služby. Ukázala divákům, jak postupuje při nepokojích
ve věznicích. Záchranáři zase umožnili zájemcům
vyzkoušet si první pomoc.
Velký ohlas měl přílet vrtulníku. Manévroval
nad našimi hlavami, ale nepřistál. I tak to byl skvělý
zážitek. Viděli jsme rovněž ukázku požárního útoku
v podání mladých hasičů, mezi nimiž byli i naši
spolužáci Roman Bešík, Vojta Lacina a Markéta a
Martina Laubrovi. Všechno se nám moc líbilo a do
školy jsme se vraceli s krásnými zážitky.
Napsali žáci IV. třídy:
Petr Jankura, Veronika Horvátová, Barbora Koudelová a Klára Prasková
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V pondělí 8. 6. proběhlo na 1. stupni ŠKOLNÍ KOLO VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDY,
kterého se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníku. Své znalosti prokazovali v základních předmětech –
Čj, M, Aj a ČaS. O vítězích rozhodoval celkový počet bodů:

1. TŘÍDA
JMÉNO
1. Jiří Klementovič
2. Dan Max Weber
2. Miluše Vachtlová
3. Eliška Hortová
4. Anna Kudráčová
5. Jan Kadlec

2. TŘÍDA
BODY

177
175
174
171
163

3. TŘÍDA

JMÉNO
1. Vladimír Bouda
2. Jaroslav Ciesarik
2. Petr Pošta

BODY

3. Tereza Procházková

187
186
184

190
188

4. Jan Dostál
5. Erik Weber

Maximální počet bodů: 182

Maximální počet bodů: 194

4. TŘÍDA

5. TŘÍDA

JMÉNO
1. Dominik Prchal
2. Vojtěch Lacina
3. Petr Jankura
4. Barbora Koudelová
5. Markéta Laubrová

BODY

223
212
208
204
195

Maximální počet bodů: 238

JMÉNO
1. Tran Sy Nguyen
2. Daniel Dostál

BODY

3. Karolína Břicháčová

4. Martin Krejza
5. Veronika Dunová

240
211
194
192
191

Maximální počet bodů: 262

Další zajímavou výstavu mohou zájemci zhlédnout
ve Vlastivědném muzeu Jesenice od prvního červnového
týdne (vernisáž se konala 2. 6.). Výstava nese název
NAŠE OBEC a je vytvořena z výtvarných prací žáků ZŠ
a MŠ Jesenice. Například naše 9. třída měla za úkol
nakreslit jakoukoliv místní památku a něco o ní napsat.
Nápadů byla spousta, a tak se mezi náměty objevila
kašna, kostel, stará německá škola a další památky. Na
tuto výstavu samozřejmě přispěli svými pracemi i žáci
ostatních tříd. Myslím si, že všechny mohu říci, že to
byla docela fuška. Výsledek ale stojí za to a návštěvníky
výstavy snad potěší.
Napsala Denisa Spurná, IX. třída
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JMÉNO
1. Jitka Chalupová
2. Natálie Štefanová

3. Jan Paradovský
4. Nikola Abrahámová

5. Tadeáš Kapoun

BODY

205
201
199
189
187

Maximální počet bodů: 240

Třídní výlet je akce, na kterou
se těší jistě každý žák. Náš výlet se
uskutečnil v úterý 9. června a jeho
cílem byly Mariánské Lázně a Lázně
Kynžvart.
Od školy jsme vyjeli autobusem
kolem osmé hodiny pod dohledem
paní učitelky Šikové a paní učitelky
Hrůzové. Všichni byli natěšení, i když
nám počasí moc nepřálo.

První zastavení proběhlo u kláštera Teplá, který je národní kulturní památkou. Zvenčí
jsme si prohlédli celou stavbu a poté pokračovali v cestě na zámek Kynžvart. Ten je znám
především jako bývalé letní sídlo rakouského kancléře Klemense von Metternicha. V zámku
se nachází jedna z nejcennějších zámeckých knihoven v Čechách. Mě zde ale nejvíce zaujal
kabinet kuriozit, které Metternich získával od významných osobností z různých zemí. V té
době pobýval na zámku například i slavný německý básník Johann Wolfgang Goethe.
Dalším cílem našeho výletu se staly proslulé Mariánské Lázně. Zde jsme navštívili
park Boheminium se zmenšeninami důležitých stavebních a technických památek České
republiky. Když jsme se pokochali pohledem na dokonalé miniatury, sešli jsme dolů do města
a dopřáli si rozchod na nákup lázeňských oplatek a všelijakých dobrot a zákusků.
Výlet se mi líbil a myslím si, že ostatním spolužákům také.
Napsala Markéta Kinštová

Konečně nadešel dlouho očekávaný
den 10. 6., kdy se naše druhá třída vydala
na pokračování programu „S LESNÍKEM
DO LESA“. Ráno jsme se sešli ve škole a
společně zamířili na hráz Velkého rybníka.
Tam už na nás čekaly Anička a Kristýna.
V lese jsme si povídali o práci lesníka a
hráli zajímavé hry.
Dozvěděli jsme se rovněž, k čemu
je důležitý lapák a jak funguje. Každý si ho
mohl zblízka prohlédnout. Také jsme měřili
průměrkou průměr stromu a dalším zajímavým přístrojem zvaným výškoměr jsme zjišťovali
jeho výšky. Nakonec si každý vytvořil smrkovou paletku.
Dopoledne se nám moc líbilo, škoda jen, že uběhlo tak
rychle.
Žáci 2. třídy za pomoci paní učitelky Doležalové
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MLADŠÍ
ŽÁCI

Rakovník 10. června 2015
JMÉNO

60 m

1 000 m

Jakub Rampas

X

X

Josef Kougl

X

X

60 m

1 500 m

STARŠÍ
ŽÁCI

JMÉNO
Tomáš Tatzauer
Tomáš Kejla

STARŠÍ ŽÁKYNĚ

JMÉNO

8,20
5:02,0
(13. místo) (5. místo)
5:15,0
X
(9. místo)
60 m

800 m

Adéla Churanová

X

Kristina Sojková

X

3:14,0
(8. místo)
3:38,0

Barbora Svatoňová

X

X

Lucie Wünschová

X

X

Štěpánka Kouglová

X

X

ŠTAFETA
STARŠÍ ŽÁKYNĚ

(11. místo)

MÍČEK
53,10
(2. místo)
52,40
(3. místo)

VÝŠKA
X

DÁLKA
375
(11. místo)

X

382
(9. místo)

KOULE

VÝŠKA

DÁLKA

X

X

X

X

X

X

KOULE

VÝŠKA

DÁLKA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

423
(4. místo)

8,26
(4. místo)
7,34
(7. místo)
X

Adéla Churanová, Štěpánka Kouglová,
Kristina Sojková, Barbora Svatoňová
37,0 s
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6. místo

Rakovník 11. června 2015
ZŠ a MŠ Jesenice – ZŠ Nové Strašecí

3. ZŠ Rakovník – 2. ZŠ Rakovník

9:1

18 : 2

UTKÁNÍ O 3. MÍSTO

UTKÁNÍ O 1. MÍSTO

2. ZŠ Rakovník – ZŠ Nové Strašecí

ZŠ a MŠ Jesenice – 3. ZŠ Rakovník

12 : 0

9:6

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. místo: ZŠ a MŠ Jesenice
2. místo: 3. ZŠ Rakovník
3. místo: 2. ZŠ Rakovník
4. místo: ZŠ Nové Strašecí

Po středeční atletické části pokračovala sportovní
olympiáda základních škol ve čtvrtek 11. června 2015
hrami. Na ně se do Rakovníka vypravilo i naše dívčí
basketbalové družstvo s panem učitelem Knappem.

Úvodní zápas jsme sehrály v tělocvičně 1. ZŠ
s týmem Nového Strašecí a byl to pro nás zápas vítězný.
Soupeřky jen nevěřícně koukaly. Čekaly jsme nyní na vítěze utkání mezi 3. ZŠ Rakovník a

2. ZŠ Rakovník. Úspěšnější v tomto duelu byla 3. ZŠ a právě
s ní nás čekal souboj o zlato.
Průběh finálového střetnutí byl opravdu nervy drásající.
Chvílemi jsme prohrávaly, ale jesenické dívky se jen tak nevzdávají!
Bojovaly jsme ze všech sil a vytoužené zlato získaly. Podle mě
zcela zaslouženě.
VÍTĚZNÝ TÝM TVOŘILY: Monika Bezstarostová, Anežka
Čížková. Štěpka Kouglová, Pavlína Pekarčíková, Pavla Petrániová,
Máňa Vernerová, Lucka Wünschová, Adéla Churanová a Barbora
Svatoňová.
Napsala Barbora Svatoňová, VIII. třída
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Rubriku připravují pro čtenáře Jeseníčku
Milan Ondič a Roman Jaroš z deváté třídy.
V minulém čísle Jeseníčku jsem vám položil otázku: „Co je
divného na obrázku Petra Voka z Rožmberka?“
Odpověď zní:
Je to Řád zlatého rouna, který Per Vok nikdy nezískal.
Řád zlatého rouna se uděloval pouze katolíkům, ale tím Petr
Vok nebyl. Řádem zlatého rouna byl ovšem
oceněn jeho starší bratr Vilém z Rožmberka,
vysoký představitel české šlechty a zároveň
držitel nejvýznamnějších funkcí v Českém
království.
Roman Jaroš

Soutěž Lidice pro 21. století je vědomostní soutěž pro mládež od 10 do 19 let. Její
desátý ročník byl zahájen 1. února 2015 a úvodní kolo skončilo 1. března. Přihlásilo se do
něho přes tři tisíce soutěžících ze 136 škol. Já jsem se umístil mezi 42 nejlepšími, kteří byli
pozváni na vyhlášení výsledků na zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun.
Druhé kolo již bylo
mnohem náročnější. Na jeho
zvládnutí jsme měli jediný
týden, avšak s pomocí paní
učitelky Hrůzové se vše
podařilo odeslat v řádném
termínu. 14. května pak byla
zveřejněna první tři místa,
na žádné jsem však bohužel
nedosáhl.
Vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 11. června 2015 na Novém Hradě v Jimlíně,
kam mě dovezl můj táta. Začínalo se v 10 hodin registrací a vyzvednutím jídelních kuponů.
V 11 hodin jsme měli sraz v rytířském sále zámku, kde jsme obdrželi věcné ceny, přečetly se
nejlepší literární práce (v podání herečky Máši Málkové), předvedla se scénka z historie
zámku (Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu a její choť Adam František ze Schwarzenbergu)
a vyhlásili se tři nejlepší soutěžící z obou kategorií. Na prvním nádvoří probíhaly středověké
trhy, hrála kapela Dei Gratia z Tábora a skupina historického šermu Vítkovci předváděla
ukázky dobových soubojů. Ve 13 hodin se pak uskutečnila prohlídka zámku. Celý den se
něco dělo a já jsem si ho opravdu užil.
Napsal Roman Jaroš, IX. třída
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Výlety na kole bývají zajímavé.
O tom se v pondělí 15. června 2015
přesvědčila naše šestá třída, když se
v doprovodu paní učitelky Hrůzové,
paní učitelky Knappové a pana učitele
Knappa vypravila na cyklistický výlet
po naučné stezce Jesenicko.
Vyjeli jsme od školy v 8 hodin
ráno a zamířili k informační tabuli na
náměstí Míru. U ní jsme se na chvíli
zastavili, abychom si řekli nějaké
zajímavosti a také si ujasnili, na co se
během cesty soustředit.
Další zastávkou byl Luční potok.
Nedaleko se nachází tzv. „Šibeniční vrch“, kde ve středověku stávala šibenice. Když jsme
k tomuto místu došli, pověděla nám Lucka Marešová pověst, která se k němu váže.
V následující etapě výletu bylo třeba zdolat nepříjemný kopec, na jehož vrcholu jsme
se přivítali s naší spolužačkou Adélou Parpelovou. Přivezla ji sem maminka, protože Adéla
měla problémy s kolem. Společně jsme pak zamířili k bývalé Švýcarské hájovně. Ta byla
postavena roku 1841 hrabětem Evženem Karlem Černínem a zanikla po roce 1945, kdy v ní
byli ubytováni sovětští vojáci.
Přijeli jsme ke skalám Malého Yosemitu, kde nám přišla vhod 20minutová pauza na
svačinu. Další postupný cíl, volně přístupná zřícenina hradu Petrohrad, už nebyl daleko. Pod
hradem jsme pak odložili kola a úzkou pěšinou začali stoupat k raně barokní kapli Všech
svatých, která je nejzachovalejší součástí zříceniny. U strážní věže jsme objevili díru, snad
hladomornu, z velké část zasypanou.
Cesta z kopce dolů nyní vedla přímo do Petrohradu, obce s vyhlášenou pizzerií Gabbi.
Zde jsme se zdrželi asi hodinu. Poté jsme vyjeli směrem na Stebno. Když jsme míjeli 900 let
starý památný dub, pokusili se ho někteří z nás obejmout.
Nedaleko od cesty spojující Petrohrad se Stebnem stojí v poli smírčí kříž, jehož
zachovalost jsme mohli posoudit. Také se řešil návrh, zda ze Stebna pokračovat k bývalému
žulovému lomu, ale nakonec pan učitel Knapp prosadil směr na Blatno.
Asi v polovině cesty jsme si dopřáli krátkou přestávku, během které Matyáš Devera
zjistil, že si u smírčího kříže zapomněl batoh. Situaci naštěstí zachránili Milan Šika, Julie
Rácová a pan učitel, kteří batoh Matyášovi přivezli – do Blatna, kde byla další zastávka.
V místním obchodě si každý nakoupil většinou pití a sladkosti.
Do Jesenice nám zbývalo už jen šest kilometrů. Obcí Krty jsme jen projeli a
zanedlouho minuli i ceduli s nápisem Jesenice. Já osobně musím poděkovat panu učiteli a
paním učitelkám za moc pěkný výlet.
Napsal Daniel Mottl
OHLASY:

K*L*A*D*Y
Petrohradské skály
Pizza
Šibenice a otisk stopy

Z*Á*P*O*R*Y
Mnoho zastávek
Bahnitý terén

C*E*L*K*O*V*Ě
Skvělý výlet

Den po výletě vyplňovali šesťáci pracovní list. Nejlépe si vedli: Dan Mottl, Maruška Mourová,
Verča Doležalová a Adéla Churanová.
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Výlet naší deváté třídy začal srazem u školy
ve středu 17. června. Příjemné překvapení nám
přichystala bývalá spolužačka Domča Šprincová,
která se k nám připojila. Batohy jsme naskládali do
auta a v 8 hodin vyšli pod vedením paní učitelky
Konířové a paní učitelky Doležalové směrem na
Zdeslav. Cesta byla dlouhá, ale docela zábavná.
Paní učitelka Konířová nám sice celou dobu tvrdila,
že půjdeme asi sedm až osm kilometrů, ale když
jsme dorazili na místo, prozradila, že to bylo 12 km.
Během pěšího přesunu jsme stihli návštěvu starého tvrziště a bloudění v obci Nová
Ves, vše se ale zvládlo k všeobecné spokojenosti. Cíle (Zdeslav) bylo dosaženo mezi 12. a 13.
hodinou. Paní učitelka Konířová nám rozdala klíče od chatek v rekreačním areálu, kde jsme
se ubytovali a následně vrhli do víru her. Hráli jsme badminton, líný tenis, fotbal, volejbal i
karty. Poté jsme se převlékli do plavek a vydali se k blízkému rybníku Boubrláku. Většina
z nás šla hned do vody. Já (Štěpka) a Domča jsme naopak daly přednost opalování. Jenže to
nám dlouho nevydrželo! Jiného názoru totiž byli Honza Opat s Tomášem Tatzauerem, kteří
nás chtěli odnést do rybníka. Domča šla raději dobrovolně, mě tam však museli odnést
násilím ☺.
Po koupání v Boubrláku jsme se vrátili do chatek. V 1800 hodin byla večeře (špagety)
a po ní volný program. Pouštěli jsme si písničky, tancovali a opět hráli hry. Večer nám paní
učitelka Doležalová a Jolča Ťažiarová zahrály na kytaru a zazpívaly. Pár lidí se k nim přidalo.
Protože se nikomu ještě nechtělo končit pohodový den,
pokračovalo se v chatkách povídáním, hraním karet
a zpíváním (možná i trochu hlasitým ☺). Den
tak utekl, než jsme se nadáli.
Ráno v 8 hodin nás vzbudily paní
učitelky. Šli jsme se nasnídat a poté se
pomalu připravovat k odchodu. Někteří
využili zbývající čas k dospání „prodloužené večerky“, ale ve 12 hodin už
museli být všichni na obědě (kuře
s bramborem) a připravení na příjezd
autobusu. Spásný autobus objednala
paní učitelka Konířová, protože od rána
pršelo a jen málokdo měl s sebou bundu
nebo pláštěnku. Řidič zastavil v Jesenici
u hotelu Na Cháti, kde jsme se rozloučili a
každý se vydal svou cestou. Byl to náš nejlepší,
bohužel poslední třídní výlet.
Napsaly Štěpka Kouglová a Lucka Wünschová
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 19/2014-2015:
1.- OSMISMĚRKA
… kolem osmi vajec …
2.- SUDOKU
7 + 1 + 5 + 6 = 19

b/ Na kře čekal spásu
trosečník z Texasu.

c/ Vrať mi ty granule,
já je dám Andule.

d/ Zkrátila si cestu loukou,
přinesla nám pytel s moukou.

e/ Moje sestra Tamara
bude ženou Omara.

SOUTĚŽNÍ KUPON
JESENÍČKU

f/ Komu jsou libo brambory
před dlouhou cestou na hory?

g/ Narovnej se, Aleno,
chodíš jako poleno!

a/ Pan Dalibor s rodinou
přijel už před hodinou.
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JMÉNO
TŘÍDA

