Ve středu 10. 6. 2015 podnikl
ekologický kroužek výlet na kolech k
Podbořánským rybníčkům a okolí.
Vyjeli jsme z Jesenice směrem
na Krty a pokračovali dále ke Krtským
skalám. Zde se nachází tzv. Čertův kámen,
k němuž se váže pověst o čertovi, který
otiskl svá kopýtka do kamene, když
prohrál sázku o duši krtského chalupníka.
Poté jsme zamířili ke starému zatopenému lomu, kde se kdysi těžila žula. Paní
učitelka Knappová nám zadala úkol najít v okolí lomu plavuň vidlačku, která se v těchto
místech hojně vyskytovala, ale po vykácení březového háje se její výskyt skoro vytratil.
Další zastávkou byla PP Ostrovecká olšina, kde
rostou prstnatce májové – ještě jich pár kvetlo. Odtud
jsme jeli ke Chvojkovskému mlýnu. Koupili jsme si
nanuk a pokračovali lesní cestou k PR Podbořánské
rybníčky. Kromě masožravé bublinatky zde kvetly
lekníny, rostla spousta rašeliníku a suchopýr.
Bublinatka je zajímavá tím, že svou vůní láká malé
živočichy, např. bruslařky, kterými se živí.
Náš výlet se chýlil ke konci. Domů jsme se
vraceli přes Žďár a Štikový rybník unavení, ale plní
zážitků a zajímavých informací z historie a přírody.
Celkem jsme ujeli skoro 28 kilometrů.
Napsal Matěj Růžička, V. třída

V úterý 16. června podnikli žáci sedmé
třídy spolu s paní učitelkou Valešovou a paní
učitelkou Konířovou výlet do Plzně. Nejprve
jsme cestovali vlakem do Blatna a odtud autobusem do metropole Plzeňského kraje.
Naší první zastávkou byla Techmania
Science Center, vyhledávaný turistický cíl
v Plzni. Sídlí ve zrekonstruované tovární hale v areálu plzeňské Škodovky, kde nyní nabízí
expozice zaměřené na fyzikální hrátky, experimenty a zajímavé vědecké novinky. Nás zaujala
například kabinka, ve které se měřila hlasitost našeho řevu, nebo běžecká dráha, na níž jsme si
mohli ověřit, zda bychom předběhli divočáka, koně či jiná zvířata. Bylo tam toho tolik, že to
ani nejde všechno napsat.
Ve vedlejší budově je moderní 3D planetárium, první svého druhu v České republice.
Viděli jsme velkorozměrná znázornění planet, kdo chtěl, mohl se vyfotit ve skafandru
kosmonauta nebo si sáhnout do zmenšeného tornáda. Prostě paráda!
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Z Techmanie jsme přešli do multikina Cinema City
v nákupním centru Plzeň Plaza. Jedna skupina si vybrala ke
zhlédnutí drama Jurský svět a druhá českou komedii Život
je život. Obě si však přišly na skvělý filmový zážitek.
Plni dojmů z Techmanie a Cinema City jsme uvítali
možnost rozchodu po Plaze. Kochali jsme se pohledy na
bohatý sortiment a sem tam si něco koupili. Čas však byl
neúprosný. Všichni jsme se opět sešli a odebrali se na
autobusové nádraží, kde už čekal autobus do Blatna.
V Blatně jsme pak přesedli do aut, která nás v pořádku
dopravila do Jesenice. Byl to super výlet!
Napsala Tereza Alexijová

Baseballový a softballový tým EAGLES PRAHA pořádal ve středu 17. června 2015
III. ročník softballového turnaje PRAGUE BASEBALL SCHOOL CUP 2015. Turnaj se konal
v areálu EAGLES PRAHA a zúčastnilo se ho přes 200 dětí ze základních škol z Prahy 4 a okolí.
Navíc byl doplněn dovednostními soutěžemi, ve kterých děti soutěžily v hodu do dálky, běhu
na rychlost a odpalu do dálky.
Turnaj se odehrál již tradičně
ve dvou kategoriích: 2. – 3. třída a 4.
– 5. třída. Naše družstvo čtvrťáků,
které do Prahy přivezl pan učitel
Knapp, nastoupilo ve starší kategorii
v tomto složení: Roman Bešík, Matěj
Duna, Petr Jankura, Zdeněk Konček,
Vojtěch Lacina, Jaroslav Lazar, Matěj
Louženský, Tomáš Spurný, Veronika
Horvátová, Markéta Laubrová a Martina Laubrová. V konkurenci silných
a sehraných týmů nakonec naši žáci
dosáhli na konečné 7. místo.
Gratulujeme!
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Rušno bylo na Školním statku Středočeského kraje (Bulovně) ve čtvrtek 18. 6., kdy
zde probíhal IV. ročník soutěže „CO VÍŠ O ČESKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ?“. Zúčastnilo se ho
celkem 31 soutěžních dvojic z osmi základních škol rakovnického okresu: ZŠ a MŠ Jesenice,
2. ZŠ Rakovník, 3. ZŠ Rakovník, ZŠ Nové Strašecí, ZŠ Lužná, ZŠ Šanov, ZŠ Kněževes a ZŠ
Pavlíkov. A takto se v soutěži umístili naši žáci:

I. KATEGORIE (5. – 6. třída)
JMÉNO

II. KATEGORIE (7. – 9. třída)

BODY

MÍSTO

50

3.

44,5

12.

Veronika Končeková
Julie Rácová
Daniel Dostál
Tomáš Tran

JMÉNO

BODY

MÍSTO

Barbora Svatoňová
Klára Švidroňová

47,5

6.

Eva Konířová
Simona Šindlerová

47

7.

Akci zaštítil Středočeský kraj s podporou Agrární komory rakovnického okresu.

JMÉNO – MLADŠÍ ŽÁCI
František Köszeghy
Petr Pošta
Vladimír Bouda
Vojtěch Lacina
Petr Kadlec
Jitka Chalupová

JMÉNO – STARŠÍ ŽÁCI
Ján Jašek
Eva Konířová
Miroslav Lisner
Sy Nguyen Tran
Daniel Dostál
Jan Sejpka, Tomáš Uher
Karolína Břicháčová
Veronika Končeková

TŘÍDA

BODY
v 8. kole

BODY
celkem

MÍSTO

2.
2.
2.
4.
2.
3.

30
28
26
26
25
26

232,5
227,5
225
224
213
206

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TŘÍDA

BODY
v 8. kole

BODY
celkem

MÍSTO

8.
8.
9.
5.
5.
9.
5.
6.

28
27
0
26
23
0
0
14,5

231,5
220
198,5
198
191
177
151,5
128

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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V minulém roce vznikl na dějepisném kroužku
nápad zorganizovat projektový den k 600. výročí upálení
mistra Jana Husa. Aby nebyl celý den zaměřený jen na
osobnost českého kazatele, zvolili jsme i další zajímavá
témata: husitství, husitská literatura, husitské umění
a husitští vojevůdci. Nakonec jsme si témata rozebrali –
husitství se ujal Roman Jaroš, husitského umění Honza
Sejpka, vojevůdce zpracoval Petr Jaroš, husitskou
literaturu si vybrala paní učitelka Hrůzová a já (Milan)
jsem měl na starost ústřední téma celého projektového
dne – Jana Husa.
Každý si ke svému tématu připravil prezentaci
a dále pracovní listy nebo různé aktivity, například puzzle,
přiřazování obrázků husitských zbraní k popiskám, práce
s textem - ukázky z husitské literatury. Já jsem k prezentaci přidal desetiminutové video
o Janu Husovi, na které navazovaly otázky a diskuse. Téma jsem se snažil vyložit zábavnou
formou a s ostatními žáky diskutoval o myšlenkách a odkazu Jana Husa. Pokud mohu soudit
podle svých hodin, byli žáci pozorní a zapojovali se, za což jim děkuji. Dále děkuji panu
učiteli Modrému, že mi ochotně zapůjčil svou učebnu a že mi v hodinách pomáhal.
Napsal Milan Ondič, IX. třída

A co o projektovém dnu píše Milanův spolužák Roman Jaroš?
Projektový den se konal v pátek 19. 6. 2015 v učebnách ZŠ Jesenice. Přípravy na něj
trvaly čtyři měsíce. Já osobně jsem se připravoval velmi důkladně: vytvořil jsem prezentaci,
pracovní list a skrývačku zbraní ve větách.
19. června paní učitelka Hrůzová svolala ranní schůzku, kde nám předala ofocené
materiály a rozvrhy jednotlivých skupin. Já jsem začínal 7. ročníkem, kterému jsem nejspíš
vše osvěžil v paměti. Mnohokrát děkuji paní učitelce Konířové za pomoc v hodinách a za
vypůjčení třídy.

SLOVO NA ZÁVĚR
Projektový den měl za cíl přiblížit
žákům druhého stupně osobnost Jana Husa a
období husitství. Protože jde o téma široké,
podíleli se na jeho přípravě a realizaci mimo
jiné členové dějepisného kroužku pod
vedením p. učitelky Hrůzové - Milan Ondič,
Roman Jaroš, Jan Sejpka (všichni 9. tř.) a
Petr Jaroš (7. tř.). Chlapci svůj úkol splnili
velmi dobře - nejenže si připravili prezentace, pracovní listy a různé další aktivity, ale také svoji práci prezentovali zajímavým
způsobem. Proto jim právem náleží velké poděkování. Projektový den by nemohl proběhnout
bez spolupráce učitelů 2. stupně - i jim děkuji.
Žáci odcházeli domů s pracovními listy, shrnujícími nejdůležitější poznatky o jednotlivých tématech, a spokojení.
V roce 2016 budeme slavit 700. výročí narození Karla IV. Také k tomuto významnému datu
připravujeme projektový den.
Mgr. Petra Hrůzová
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Vzhledem k deštivému červnu nám v pondělí 22. 6. dopoledne počasí přálo. Soutěžilo
se v těchto disciplínách: běh na 60 m, dlouhý běh (dle věku 200 m a 400 m), skok do dálky a
hod kriketovým míčkem. Všichni žáci soutěžili s chutí a nasazením všech sil. Na stanovištích
nám pomáhali žáci 9. třídy, tímto jim děkuji za vzorně odvedenou práci.
1. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI
1.
2.
3.
4.

Kadlec Jan
Klementovič Jiří
Kougl Lukáš
Weber Dan Max
Hlaváček Jakub
5.
Drahoňovský Jiří

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gažková Nela
Kudráčová Anna
Halámková Kateřina
Vinšová Dominika
Vachtlová Miluše
Benešová Lucie
Gažková
Braunová Michaela
Nela
obsadila
Kuncová Natálie
3x
Potklanová Sára
1.
místo
Řezáčová Kristýna
Čížková Adéla
Sejpková Hana

2. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI
Pošta Petr
Ciesarik Jaroslav
Kadlec Petr
Dostál Jan
Tryner Milan
Trpák Jan
Dulaj Richard
Pavelek Lukáš
8. Pešek Dominik
Köszeghy František
9. Weber Erik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Pavlisová Eliška
Velebilová Monika
Rezanková Vanesa
Mottlová Natálie

Pošta
Petr
obsadil
3x
1. místo

Pavlisová
Eliška
obsadila
3x
1. místo

3. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hudček Zbyněk
Herčík Matěj
Finta Matyáš
Churan Daniel
Daniel Denis
Stibor Fabián
Navrátil Šimon
Mour Matěj
Vachtl Antonín
Kadeřábek Tomáš
Pavelek Radek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rampasová Kristýna
Chalupová Jitka
Makovská Marie
Abrahámová Nikola
Machová Eliška
Štefanová Natálie

4. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI
1. Matějka Denis
2. Bešík Roman
Lazar Jaroslav
3.
Spurný Tomáš
4. Lacina Vojtěch
Jankura Petr
5.
Hort Ondřej
6. Duna Matěj
7. Kinský Daniel
8. Louženský Matěj

1. Laubrová Martina
2. Prasková Klára
3. Laubrová Markéta
Kudráčová Eliška
Čížková Stanislava
Kejlová Tereza
5.
Rácová Vlasta
6. Koudelová Barbora
4.

5. TŘÍDA

DÍVKY

CHLAPCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nistor Tomáš
Jelínek Miroslav
Krejza Martin
Blaho Jan
Lekeš Dominik
Růžička Matěj
Tran Sy Nguyen
Dostál Daniel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nistor
Tomáš
obsadil
ve všech
disciplínách
1. místo

Viktorová Kateřina
Dunová Veronika
Jančová Tereza
Hortová Renata
Jankovská Sabina
Čirčová Karolína
Dlouhá Kateřina
Břicháčová Karolína
Rusiňáková Darina

Viktorová
Kateřina
obsadila
3x
1. místo

Zpracovala Mgr. Jana Doležalová

Poučným a jistě i užitečným
počinem bývá Den s Lesy České
republiky. Přesvědčila jsem se o tom
se svými spolužáky ze sedmé třídy v
úterý 23. června, kdy jsme zhlédli
praktickou ukázku těžby dřeva.
☺ Dopolední program začal
vycházkou k viklanu, který je vzdálen
od Jesenice asi dva a půl kilometru.
Cestou jsme si procvičovali názvy stromů. U viklanu nám těžaři předvedli, jak se stromy
značí a kácí a pak pomocí traktoru vyváží na cestu. Poté jsme šli k ohni, abychom si mohli
opéct buřty. Nesmím zapomenout, že nám ještě ukázali paroží jelena a losa a lebku vlka a
srnky. Navíc jsme dostali odměnu v podobě balíčků se sladkostmi a propiskami. Ti, kteří
správně pojmenovali všechny stromy, získali ještě puzzle, švihadla, trička a spoustu dalších
cen. Bylo to super! Děkujeme zaměstnancům LČR a paní učitelce Valešové za hezký zážitek.
Napsala Tereza Alexijová
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Další setkání Terezínské štafety,
konané tentokrát v Praze, proběhlo v pondělí
22. června 2015. Do Prahy cestoval náš tým
Jesenice boys vlakem ve složení: já, Honza
Sejpka, Petr Jaroš a paní učitelka Hrůzová.
Sraz na nádraží v Jesenici byl v 8:30.
Do Prahy jsme dojeli s časovým předstihem,
proto jsme měli čas na občerstvení a drobné nákupy. Na Masarykově nádraží jsme si koupili
levné DVD (samozřejmě dějepisné) a k obědu si dali pizzu v metru.
Program začal na náměstí Jana Palacha před budovou Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Nejprve jsme si zazpívali Terezínský marš a poté se rozdělili na tři skupiny
(Brušperk, Humpolec a Západ – sem patřila i Jesenice s Plzní a Sokolovem), které postupně
navštívily tři památky spjaté s židovskou kulturou (Pinkasova synagoga, židovský hřbitov a
Staronová synagoga).
Skupina Západ šla nejdříve do Pinkasovy synagogy, kde si každý našel své město (v
našem případě Rakovník), z něhož byli Židé transportováni do koncentračních a
vyhlazovacích táborů. Samozřejmě jsme se seznámili i s historií synagogy. Další zastávkou
byl starý židovský hřbitov, který jsme si prošli a opět vyslechli jeho historii. A totéž se dělo i
při prohlídce Staronové synagogy. Na všech třech místech museli muži nosit jarmulku.
Setkání pokračovalo na Staroměstském náměstí. Čekali jsme, až se dá do pohybu
proslulý orloj, a poté se odebrali do Skautského institutu, který se nachází nedaleko. Zde jsme
zpívali písně, povídali si, co kdo prožil za ty tři měsíce a co plánuje. Můj příspěvek byl o tom,
jak jsem se dostal do Jimlína se soutěží Lidice pro 21. století a jak jsme zorganizovali
projektový den o Janu Husovi.
Další atrakcí byly lodičky, tedy vyhlídková plavba po Vltavě, při které jsme si
připomněli historii Karlova mostu. Průvodce nám mimo jiné ukázal, kde byl do Čertovky
vhozen klavír z filmu Veselé Vánoce přejí chobotnice. Po 45 minutách plavba skončila.
Vrátili jsme se na náměstí Jana Palacha a odtud se přepravili metrem na Masarykovo
nádraží. V Rakovníku nás vyzvedl můj táta, který nás odvezl do Jesenice. Poslední setkání
Terezínské štafety se (až na déšť) vydařilo.
Napsal Roman Jaroš, IX. třída
DODATEK
Závěrečné setkání týmů, které se zúčastnily druhého ročníku soutěže „Převezměte
terezínskou štafetu“, bylo skutečně vydařené - soutěžící si domů odváželi spoustu nezapomenutelných zážitků.
Družstvo „Jesenice boys“ (Roman a Petr Jarošovi, Jan Sejpka a Milan Ondič) v klání
dosáhlo výborných výsledků - v konkurenci šedesáti týmů z celé republiky obsadili chlapci
v prvním kole skvělé 2. místo, ve druhém kole pak byli 11. Proto jim patří poděkování za
vzornou reprezentaci školy. Moc děkuji také panu Jarošovi za pomoc při zajištění dopravy na
různé akce.
Projekt „Převezměte terezínskou štafetu“ však nekončí, už teď se připravuje nový
ročník soutěže. Družstvo z naší školy se v nejbližší době rovněž zapojí do další činnosti
„terezínské štafety.“ Chlapci budou spolupracovat s Gymnáziem Přírodní škola Praha na
vydání vzpomínek přeživšího terezínského vězně. Zároveň slíbili na začátku příštího školního
roku uspořádat besedu o své činnosti a zážitcích, aby motivovali další zájemce k pokračování.
Mgr. Petra Hrůzová
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V úterý 23. června jsme se sešli
v půl osmé u školy a následně odjeli
autobusem do Plzně. Cílem společného
výletu 4. a 5. třídy byl známý plzeňský
West Park.
Naše exkurze začala v indiánské
aréně. Tam nás přivítali, představili se
nám účinkující a řekli nám, co všechno
si můžeme vyzkoušet. Například: hod
lasem na hlavu bizona, rýžování zlata,
jízdu na poníkovi, hod vysokou botou
do díže, podkovou na tyč, tomahavkem
či střelbu s lukem. Také jsme se nechali
pomalovat barvami a někteří si vyrobili indiánské čelenky. Pak nám paní učitelka rozdala
kartičky s otázkami. Nejdříve jsme museli utvořit dvojici a potom spolu s kamarádem napsat
odpovědi. Po vyplnění se kartička vhodila do džbánu s nápisem SOUTĚŽ. Mají tu rovněž
zajímavý obchůdek. Kromě občerstvení je zde oddělení s indiánskými trofejemi, kovbojskými
klobouky a zbraněmi.
Asi po hodině nás svolal kovboj, který nás přivítal, a přišla první hraná scénka pistolnická přestřelka, kde se hádali, kdo je šikovnější střelec. Mohli jsme si zastřílet i my.
Druhé vystoupení, ukázky indiánských tanců, proběhlo v aréně. První tanec se jmenoval tanec
trávy, pak následoval tradiční ženský tanec a do hadího tance a tance přátelství se zapojil
každý, kdo tam ten den přijel. Bylo to velmi zábavné!
O životě lovců kožešin nám udělal přednášku traper. Ukazoval nám různé druhy
kožešin, pastí, zbraní a obydlí. Řekl nám spoustu zajímavostí.
Po půl dvanácté začalo opékání vuřtů na ohýnku. Jakmile jsme se najedli, opět jsme se
rozeběhli po atrakcích, které nás nejvíc bavily. Pak nás zase svolali a ukázali nám poslušnost
honáckého psa. A došlo i na vyhodnocení soutěže. Z naší školy správně odpověděla jedna
dvojice děvčat – Darina se svou kamarádkou. Dostaly pohled a náramek. Opět jsme chvíli
rýžovali zlato, jezdili na poníkovi, házeli lasem nebo podkovou či botou. Nakonec přišlo
poslední vystoupení kovboje, který nám ukázal, co všechno umí s bičem. Nejdřív s jedním,
pak se dvěma.
Výlet zhodnotíme větou, kterou napsala Klárka Prasková. Hovoří za všechny a za vše:
BYLO TO VŠE SUPER!
Z prací žáků 4. a 5. třídy sestavila Mgr. Jaroslava Řehořová
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Na ŠKOLNÍ INDIÁNSKOU stezku se soutěžní družstva vypravila ve středu 24. června.
Přestože se na ně počasí zpočátku kabonilo, nakonec mírný deštík ustal a mohlo se závodit
s plným nasazením. Zde uvádíme seznam stanovišť, na nichž družstva plnila znalostní a
dovednostní úkoly:
1. LANO
Dominik

2. OŠTĚP,
GRANÁT
Áďa, Jolča

6. ROSTLINY
Bára, Klárka

7. STOPY
Eliška, Síma

11. MATIKA
Milan

12. SAVCI
Anežka

3. KULTURNÍ
PAMÁTKY
Roman
8. VODNÍ
ŽIVOČICHOVÉ
Anetka, Markétka
13.
MORSEOVKA
Maruška, Pavlína

4. PLÍŽENÍ
Honza, Kuba
9. RYBY
Denda

5. PTÁCI
Evík, Eliška
10. UZLY
Lucka, Štěpánka

14. STŘELBA,
HOD ŠIŠKOU
Míra, Tomáš

Za zdárný průběh INDIÁNSKÉ STEZKY zaslouží poděkování nejen sami závodníci, ale
i dívky z 8. třídy, které doprovázely družstva prvňáčků a druháků, a dále pomocníci na startu
(Pája) a jednotlivých stanovištích. A samozřejmě děkujeme i všem dospělým, kteří se na akci
podíleli, zejména pak paní učitelce Knappové, která měla na starosti celou organizaci závodu.
VÝSLEDKY – MLADŠÍ KATEGORIE
1. TŘÍDA

TRAKTOŘI

1. TŘÍDA

ČERNÉ INDIÁN. E. Hortová, K. Řezáčová, H. Sejpková,
SRDCE
M. Vachtlová

2. TŘÍDA MODROFOUSCI
3. TŘÍDA

TRYSKÁČI

J. Klementovič, L. Kougl, R. Žebrakovský

1 : 22
1 : 22

A. Čóková, T. Procházková, D. Pešek, M. Tryner

1 : 04

N. Abrahámová, E. Machová, L. Miškovičová,
K. Rampasová

1 : 02

Nejlepší běžecký čas → 0,47
VÝSLEDKY – STARŠÍ KATEGORIE
4. TŘÍDA

JELIMANI

M. Duna, D. Kinský, V. Lacina

1 : 06,30

5. TŘÍDA SATANI

V. Dunová, T. Jančová, K. Viktorová

1 : 06

6. TŘÍDA EKOLOGOVÉ

V. Končeková, M. Mourová, J. Rácová

1 : 08

7. TŘÍDA

M. Bešík, D. Braun, J. Kougl, J. Rampas

0 : 53

H. I. V.

Nejlepší běžecký čas → 0,36
8. TŘÍDA OSMÁCI

M. Doležal, M. Jelínek, T. Kejla, T. Rampas

11 trestných minut.
Nejlépe hodnocená stanoviště: STŘELBA (14), MATIKA (13) a LANO (13).
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0 : 57,50

Čtvrtek 25. 6. 2015
Poslední disciplínou, započítávanou do celoroční SOUTĚŽE O NEJAKTIVNĚJŠÍHO
SPORTOVCE ŠKOLY, byla jízda zručnosti cyklistů na překážkové dráze, kterou na
asfaltovém hřišti školy pomohlo vybudovat několik ochotných žáků 8. třídy. Překážek bylo
celkem pět: slalom, houpačka, průjezd mezi zavěšenými tyčemi, skákavé prkno a přenesení
předmětu za jízdy. Následující tabulky uvádějí jména a časy tří nejlepších závodníků z každé
kategorie. V několika případech se podařilo dosáhnout opravdu skvělých výkonů, kdy žáci
dosáhli času pod 20 sekund. Zejména čas Kuby Pokorného (15 s) byl ozdobou celého závodu.
Poděkování za snahu patří nejen sportovcům na dráze, ale i žákům, kteří dráhu
pomáhali budovat a po skončení závodu rušit, a rovněž tak ochotným zapisovatelkám
Štěpánce a Lucce, jež pečlivě zaznamenávaly dosažené výkony.
KATEGORIE: 2008 – 2007
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO

ČAS

MÍSTO

Pešek Dominik
Pavelek Lukáš
Köszeghy František

41 s
48 s
87 s

1.
2.
3.

JMÉNO

ČAS

MÍSTO

Procházková Tereza
Pavlisová Eliška
Velebilová Monika

22 s
43 s
47 s

1.
2.
3.

JMÉNO

ČAS

MÍSTO

Kejlová Tereza
Rácová Vlasta
Kudráčová Eliška
Abrahámová Nikola

26 s
30 s
36 s
37 s

1.
2.
3.
4.

JMÉNO

ČAS

MÍSTO

Laubrová Markéta
Dlouhá Kateřina
Horvátová Veronika
Laubrová Martina
Rácová Julie
Čížková Stanislava

24 s

1.

26 s

2.

29 s
37 s

3.
4.

JMÉNO

ČAS

MÍSTO

Churanová Adéla
Kvíderová Tereza

23 s
36 s

1.
2.

KATEGORIE: 2006 – 2005
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO

ČAS

MÍSTO

Lacina Vojtěch
Kinský Daniel
Ciesarik Jaroslav
Bešík Roman

21 s

1.

23 s

2.

24 s

3.

KATEGORIE: 2004 – 2002
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO

ČAS

MÍSTO

Kougl Josef
Drábek Jan
Sunkovský Milan
Lazar Jaroslav
Matějka Denis
Spurný Tomáš

17 s

1.

20 s

2.

21 s

3.

KATEGORIE: 2001 – 1999
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO
Pokorný Jakub
Rampas Jakub
Doležal Marek

ČAS

MÍSTO

15 s
16:28 s
16:52 s

1.
2.
3.
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA
20/2014-2015:
1.- KOMISAŘ VRŤAPKA
☺ Prodavač vykřikoval, že byl na veletrhu
okraden již pošesté. Lhal, protože se konal
teprve pátý ročník. Krádež fingoval kvůli
pojišťovně.

2.- SKRÝVAČKY - ŽIVOČICHOVÉ
a) panda, b) křeček, c) tygr, d) lasice, e) marabu, f) bobr, g) lenochod.

Co znamená nápis na obrázku?
SOUTĚŽNÍ KUPON JESENÍČKU
JMÉNO
TŘÍDA
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