V úterý 14. 10. 2014 se vydali žáci páté třídy společně s panem učitelem Konířem
a paní učitelkou Knappovou do Rakovníka.
Prvním a zároveň hlavním bodem byla návštěva rakovnické čističky odpadních vod.
Zde se nás ujal pan Ing. Vydra. Provedl nás objektem a podrobně vysvětlil, co se děje
s odpadní vodou, která sem přichází. Sledovali jsme její cestu od začátku přes mechanické,
chemické a biologické čištění až po její vypuštění do Rakovnického potoka. Vše jsme si
zblízka prohlédli a pozorně vyslechli výklad našeho průvodce. Prohlídka čističky a
zodpovězení všetečných otázek trvalo zhruba 90 minut.
Následně jsme se přesunuli pěšky podél potoka do DDM. Zde nás přivítala paní Alena
Holá, vedoucí přírodovědného oddělení. Ukázala nám zvířátka, která zde chovají, a vysvětlila
nám, čím a jak často je krmí a vůbec, jak se o ně starají. Děti byly nadšené, neboť si mohly
hady, osmáky, králíky, křečky… nejen prohlédnout, ale i pohladit a vzít do ruky.
Po svačině, kdy si většina pochutnala na pizze, jsme se vydali do muzea. Prohlédli
jsme si expozici nerostů a hornin Rakovnicka a výstavu „Jak semena putují“. Někteří stihli
velmi dobře vyplnit i pracovní list na toto téma.
Na prohlídku rakovnického náměstí nám již nezbylo moc času, pouze jsme se zastavili
u Mariánského sloupu u radnice a prohlédli si
barokní a renesanční domy. Zvláště pěkné jsou na
jeho západní straně.
Během zpáteční cesty autobusem jsme se
přesvědčili, že děti celé dopoledne opravdu pozorně
poslouchaly, protože bravurně zodpověděly naše
všetečné dotazy. Za správně zodpovězené otázky,
z nichž některé vymýšlely samy, dostávaly sladkou
odměnu.
I tato exkurze byla součástí Projektu ČaS, takže dopravu měly děti zdarma.
Mgr. Vlastimila Knappová
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Oblíbená drakiáda se i letos konala
na plácku „u zahrádek“. V sobotu 1. 11. se
tu sešlo docela dost lidí, kteří se pokoušeli
dostat své papírové draky do vzduchu.
Přišla jsem se na ně podívat se svou
kamarádkou Verčou Doležalovou. Vítr sice
foukal jen málo, ale i tak se některým
drakům podařilo vzlétnout. Ti méně šťastní
to však nevzdávali a stejně jako ostatní se
dobře bavili.
Napsala Adéla Parpelová, VI. třída

Když se řekne „Šestajovice“, asi se nám nejdříve vybaví známá svíčkárna. A právě do
Šestajovic se v úterý 4. listopadu vypravili na exkurzi třeťáci a čtvrťáci z naší školy.
Nejprve jsme šli do knoflíkárny.
Tady jsme si vyrobili knoflík pro štěstí a
pak si do látkového sáčku nasypali pšenici
s voňavou levandulí. Když se takový sáček
zahřeje a přiloží na bolavé místo, bolest se
prý zmírní. Rovněž jsme si zde vykrojili
glycerinové mýdlo.
Ve svíčkárně si každý udělal dvě
svíčky, které si zkrášlil namáčením do
rozehřátého barevného vosku. Nejhezčí
barvy byly modrá, červená, žlutá a fialová.
Zábavné bylo i zdobení perníčků sněhovou
polevou.
K areálu svíčkárny patří rovněž minifarma, kterou jsme nemohli vynechat. Nejraději
bych si pohladila všechna zvířátka. A kdo si chtěl něco koupit, mohl si zajít do zdejšího
obchůdku. Exkurze se nám všem moc líbila.
Napsala Veronika Horvátová, IV. třída

Když se v pátek 7. 11. shromáždilo na nádvoří základní školy několik desítek lidí,
bylo jasné, že se chystá nějaká velká akce. Tou akcí byl tradiční lampiónový průvod, který
vyšel od školy v 17 hodin a který zamířil na okraj Jesenice ve směru na Žatec. Na začátku
pole se zastavil a lidé začali vypouštět své lampióny štěstí. Nám bohužel nevzlétl. Velké
většině lampiónů se však vzlétnout podařilo, což vyvolalo nadšení přítomných i pohádkový
pohled na vznášející se světýlka.
Ve veselé náladě se pak všichni odebrali do kulturního domu, kde pan Ladra se svou
asistentkou připravil diskotéku pro děti a rodiče s dětmi. Také se soutěžilo o sladkou odměnu.
Byl to skvělý závěr dne před nadcházejícím víkendem.
Napsala Tereza Alexijová, VII. třída
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Dlouho, velmi dlouho čekala redakce Jeseníčku na příspěvek od někoho z páté třídy,
kdo se ve čtvrtek 13. listopadu zúčastnil návštěvy Pražského hradu. Nenašel se nikdo,
kdo by o této zajímavé exkurzi něco napsal!
A tak jen přetiskujeme informace z letáčku
pro rodiče…







Dne 13. 11. 2014, čtvrtek, odjezd v 7,32 hod. vlakem z jesenického nádraží
(sraz na nádraží v 7,20), návrat vlakem do Jesenice v 17,12 hod.
Program:
1. Prohlídka Pražského hradu (chrám sv. Víta, Zlatá ulička,
Vladislavský sál, Bazilika sv. Jiří,…)
2. Prohlídka staré Prahy – Královská cesta
S sebou: svačinu, teplé oblečení, kapesné, lísteček na rozchod – není nutné
Cena: 170 Kč – doprava a vstupné do Pražského hradu
Pedagogický doprovod: Vlastimila Knappová, Iva Dostálová

Muzeum T. G. M. Rakovník bývá častým cílem návštěv jesenických žáků. V pátek
14. listopadu se sem vypravila i naše šestá třída s paní učitelkou Hrůzovou.
Nejprve jsme vyslechli poutavou přednášku o Keltech a jejich kultuře. Potom jsme
dostali pracovní listy a úkol popsat některou z vystavených nádob. Já jsem si vybrala formu
na pečivo ve tvaru čtyřlístku.
Po této praktické části se nás ujala paní
archeoložka. Povídala nám o době kamenné,
bronzové a železné. Přitom jsme si posílali
různé předměty, například starou sekerku. Když
výklad skončil, měli jsme hodinu na prohlídku
muzea, což se nám velmi líbilo.
Po odchodu z muzea jsme měli zhruba
dvacetiminutový rozchod. Skoro všichni šli na
pizzu. Byla móóóc dobrá! Ve stanoveném čase
jsme se zase sešli a vydali se společně na
nádraží. Cestou do Jesenice
jsme si pak o svých zážitcích povídali. Jsem
přesvědčena, že se návštěva rakovnického muzea všem líbila.
Napsala Adéla Parpelová, VI. třída
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Rubriku připravují pro čtenáře Jeseníčku
Milan Ondič a Roman Jaroš z deváté třídy.

Přesně před 25 lety udělal komunistický režim, který vládl československému národu
od roku 1948, poslední chybu. Dne 17. listopadu 1989 se na Národní třídě v Praze konala
pokojná manifestace u příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Studenti si připomněli 50.
výročí uzavření českých vysokých škol nacisty. Jak zareagoval režim? Studenti byli zbiti
obušky a rozehnáni tzv. pořádkovými silami. Politici tak naposledy zasáhli proti
nespokojeným obyvatelům a tímto činem ještě více rozbouřili davy lidí. Samotní komunisté
tak zapálili dynamit jménem sametová revoluce.
V pátek 24. 11. mimořádně zasedal ÚV KSČ
(Ústřední výbor Komunistické strany Československa),
kde rezignovali na své funkce členové sekretariátu
KSČ, včetně prvního tajemníka Miloše Jakeše, a byli
zvoleni noví členové předsednictva ÚV KSČ. O dva
dny později (26. 11.) se na Letenské pláni uskutečnilo
masové shromáždění, kde vystoupil emigrant Jaroslav
Hutka se svou písní ,,Náměšť“, jejíž text vystihoval
atmosféru listopadu 1989: ,,... co je však největší, co je
však největší – ta lidská svoboda“.
V pondělí 27. listopadu se v Praze ustanovilo
demokratické fórum komunistů, které vyžadovalo
okamžité vypracování akčního programu KSČ, zrušení
vedoucí úlohy KSČ a odmítalo intervenci vojsk států
Varšavského paktu z roku 1968. Týž den probíhala
v celém Československu dvouhodinová generální
manifestační stávka, která podporovala studenty a
jejich program (odstoupení funkcionářů, propuštění politických vězňů, zrušení vedoucí úlohy
KSČ, vypracování demokratických zákonů apod.). Václavským náměstím v Praze zněla píseň
,,Modlitba pro Martu“, jejíž interpretka Marta Kubišová vystoupila na veřejnosti po
dvacetiletém zákazu zpěvu. Mimo jiné vznikla Strana zelených, usilující o řešení problémů
životního prostředí.
V úterý 28. 11. se setkal premiér vlády ČSSR Ladislav Adamec s Václavem Havlem a
představiteli OF (Občanského fóra). Dohodli se na zrušení ústavního článku č. 4 (o vedoucí
úloze KSČ) a na úpravě článků č. 6 (o Národní frontě) a č. 16 (o kultuře a vzdělávání).
V úterý 5. 12. byla jmenována nová vláda, jejíž devět členů nebylo z KSČ, a v neděli
10. 12. federální „vláda národního porozumění“. Gustav Husák odstoupil z funkce prezidenta
republiky. Nakonec byl 29. 12. 1989 zvolen prezidentem Václav Havel. Poprvé po 41 letech
tak stanul v čele státu člověk bez stranické příslušnosti.
Napsal Milan Ondič
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Exkurze do Doosan Škoda Power a Techmania
Science Center v Plzni se konala 18. listopadu 2014
a zúčastnily se jí 4. a 9. třída ŽŠ a MŠ Jesenice.
Odjezd od školy byl v 7:45. V autobuse si čtvrťáky přepočítaly paní učitelky Řehořová
a Lacinová a nás, deváťáky, páni učitelé Koníř a Modrý. Cestou do Plzně jsme si povídali, jak
to asi v té Škodovce bude vypadat.
Do Plzně jsme přijeli v 9:30, ale cesta
do středu města trvala ještě čtvrt hodiny. I tak
jsme do Doosan Škoda Power dorazili včas. Na
místě jsme se rozdělili na čtyři skupiny: dvě
skupiny čtvrťáků a dvě skupiny deváťáků
(holky a kluci). Na recepci ve Škodovce jsme si
na hlavu nasadili síťku, helmu a brýle - vše
kvůli bezpečnosti. Poté nás průvodci odvedli do
haly. Dozvěděli jsme se, že se zde vyrábějí
turbíny do elektráren a že je Doosan Škoda
Power jeden z pěti nejsilnějších světových
výrobců turbín. Vše jsme si prohlédli a udělali
si názornou představu, co taková specializovaná výroba obnáší.
Po zajímavé exkurzi v Doosan Škoda Power nás autobus odvezl do Techmania Science
Center ve zrekonstruované tovární hale a 3D planetária. V Techmanii bylo k vidění mnoho
technických exponátů a pokusů s elektřinou, teplem, zvukem, gravitací apod. Mně osobně se
tam moc líbilo. Každou hodinu zde probíhala nějaká show. Já jsem absolvoval show se
zvukem, kde jsem se dozvěděl mnoho zajímavých informací o zvuku, a všichni jsme si nějaké
pokusy i vyzkoušeli (například jsme si zahráli na „trubice“ známou píseň „Ovčáci, čtveráci“).
Poté jsme se odebrali do 3D planetária. Také zde bylo mnoho věcí k vyzkoušení, kupříkladu
jakou by měl kdo tíhu na planetách sluneční soustavy, nebo ukázka různých druhů záření.
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Nakonec nám promítali na kulovou plochu různé planety a povyprávěli o planetě Zemi. Po
přednášce jsme se všichni odebrali k autobusu, který s námi zamířil k domovu.
Cesta autobusem se však nečekaně
zkomplikovala. V Plasích, v ostré zatáčce,
vyšetřovali policisté autonehodu, což
znamenalo asi dvouhodinové čekání ve
frontě aut. Proto se náš řidič rozhodl pro
návrat do Kaznějova a objížďkou přes
různé vesničky přijet do Plas v místě, kde
byla silnice průjezdná. Než se tak stalo,
zažili jsme ještě jednu komplikaci, to
když jsme míjeli automobil v příkopu. Do
Jesenice jsme sice nakonec přijeli o něco
později, ale hlavně v pořádku a s novými
zážitky.
Hodnotím tuto exkurzi jako velmi poučnou a děkuji panu učiteli Konířovi za její
přípravu.
Napsal Roman Jaroš, IX. třída

K EXKURZI SE VYJÁDŘIL I MATĚJ DUNA ZE ČTVRTÉ TŘÍDY:
Dne 18. listopadu jely čtvrtá a devátá
třída na exkurzi do Plzně. Nejdříve do Škoda
Power, kde se vyrábějí turbíny. Ve vrátnici
jsme dostali síťku na hlavu, helmu a plastové
brýle a pak se rozdělili na skupiny. Skupiny
vedené pracovníky továrny se šly podívat, jak
se turbíny vyrábějí.
Po exkurzi ve Škoda Power jsme jeli
do Techmanie a planetária. V planetáriu nám
promítli 3D film Hluboký vesmír a pak jsme
šli ještě na Zalidněnou modrou planetu. V
Techmanii jsme mohli hrát různé hry, jezdit na
tobogánu, procházet hradním bludištěm, běhat rychleji než kůň, prase, husa,
slepice, lenochod apod. Atrakcí tam ale bylo mnohem víc. A pak jsme se vrátili
domů. Moc se mi to líbilo.
Napsal Matěj Duna, IV. třída
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Další disciplína soutěže o nejaktivnějšího sportovce školy prověřila ve středu 19. 11.
zručnost mladých atletů ve skákání přes švihadlo. Začínalo se ve 12 hodin v tělocvičně ZŠ,
kde žáci následně dosáhli těchto výkonů:

DÍVKY 2008 - 2007
JMÉNO
Vachtlová Miluše
Sejpková Hana

CHLAPCI 2008 - 2007

VÝKON

MÍSTO

JMÉNO

VÝKON

MÍSTO

10
8

1.
2.

Žebrakovský Robin
Kougl Lukáš
Chochola Aleš

20
13
7

1.
2.
3.

DÍVKY 2006 - 2005

CHLAPCI 2006 - 2005

JMÉNO

VÝKON

MÍSTO

Prasková Klára
Makovská Marie
Rácová Vlasta
Abrahámová Nikola

86
56
46
45

1.
2.
3.
4.

JMÉNO
Herčík Matěj
Pošta Petr
Stibor Fabián
Finta Matyáš

DÍVKY 2004 - 2002

MÍSTO

54
43
31
20

1.
2.
3.
4.

CHLAPCI 2004 - 2002

JMÉNO

VÝKON

MÍSTO

Doležalová Veronika

85
72
63
50
49
48
39
34
31

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

Rácová Julie
Navrátilová Aneta
Horvátová Veronika
Laubrová Markéta
Švandrlíková Adéla
Dlouhá Kateřina
Bartošová Valérie
Houšková Magda

VÝKON

JMÉNO
Horvát Tomáš
Drábek Jan

DÍVKY 2001 - 1999

VÝKON

MÍSTO

72
35

1.
2.

CHLAPCI 2001 - 1999

JMÉNO

VÝKON

MÍSTO

Sojková Kristina
Churanová Adéla
Kouglavá Štěpánka
Deverová Aneta
Tranová Markéta
Spurná Denisa

97
70
69
68
62
46

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

JMÉNO
Pokorný Jakub
Doležal Marek
Kolář Dominik
Pokorný Martin
Kejla Tomáš
Jašek Ján
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VÝKON

MÍSTO

79
78
75
65
65
58

1.
2.
3.
4.
6.

V pátek 21. listopadu 2014 se naše sedmá třída vypravila na exkurzi do cvočkárny a
podkůvkárny, kterou vlastí pan Louženský. Když jsme dorazili na místo, pozval nás pan
Louženský dovnitř a řekl nám něco o historii objektu. Poté jsme se přesunuli o místnost dál,
kde už čekal kovář se svými nástroji. Ten zase předvedl něco ze svého umění. Praktické
ukázky byly velmi zajímavé a já bych tímto chtěla poděkovat nejen panu Louženskému za
poučný výklad, ale také paní učitelce Valešové, že nás do cvočkárny a podkůvkárny vzala.
Napsala Katka Jančová, VII. třída

ZŠ NOVÉ
STRAŠECÍ

SKÓRE

BODY

POŘADÍ

3. ZŠ RAKOVNÍK

ZŠ a MŠ
JESENICE

3. ZŠ
RAKOVNÍK

SKUPINA B

GZW
RAKOVNÍK

Turnaj základních škol ve stále oblíbenějším florbalu se
odehrál v Rakovníku v pondělí 24. 11. Naši školu reprezentovali:
Josef Kougl, Jakub Rampas (oba 7. třída), Marek Doležal, David
Kadeřábek, Tomáš Kejla, Dominik Kolář, František Moučka
(všichni 8. třída) a Tomáš Tatzauer (9. třída). Chlapci se utkali
v silné skupině B s družstvy 3. ZŠ Rakovník, GZW Rakovník a ZŠ
Nové Strašecí a obsadili 3. místo.

4:0

5:3

5:0

14 : 3

9

1.

8:0

7:0

15 : 4

6

2.

0:0

3 : 13

1

3.

0 : 12

1

4.

GZW RAKOVNÍK

0:4

ZŠ a MŠ JESENICE

3:5

0:8

ZŠ NOVÉ STRAŠECÍ

0:5

0:7

0: 0

1:4

POŘADÍ

ZŠ a MŠ JESENICE

BODY

0:2

SKÓRE

ZŠ KOUNOV

ZŠ a MŠ
JESENICE

ZŚ KOLEŠOVICE

ZŠ KOUNOV

SKUPINA
UMÍSTĚNÍ

ZŠ KOLEŠOVICE

Další dva zápasy odehráli naši reprezentanti v tzv. skupině umístění, kde narazili na
týmy ZŠ Kolešovice a ZŠ Kounov. Nakonec i v této skupině skončili třetí.

2:0

4:1

6:1

6

1.

3 : 3 sn 2 : 1

3:5

1

2.

4:7

1

3.

3 : 3 sn 1 : 2
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1) POJMENUJ ROSTLINU NA OBRÁZKU
Napiš její rodové i druhové jméno.

1.

2.

3.

2) NAPIŠ NÁZEV NEJVĚTŠÍHO
LEKNÍNU SVĚTA

4.

3) CO JSOU HYDROFYTY?

4) VYJMENUJ ČTYŘI RYBNÍKY V OKOLÍ JESENICE
1.

2.

3.

4.

5) PŘIŘAĎ
BUBLINATKA

ŘÍKÁ SE JIM „DOUTNÍKY“

OROBINEC

JE TO MASOŽRAVÁ ROSTLINA

LEKNÍN BĚLOSTNÝ

ŘÍKÁ SE MU „ŽABINEC“

OKŘEHEK MENŠÍ

MÁ VELKÉ BÍLÉ KVĚTY

Vypracované úkoly 3. kola soutěže odevzdávejte paní učitelce Knappové nebo Adéle a Jolaně
z IX. třídy do 28. 11. 2014.
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JMÉNO – MLADŠÍ ŽÁCI
František Köszeghy
Vladimír Bouda
Jan Dostál
Natálie Mottlová
Jitka Chalupová
Vojtěch Lacina
Petr Pošta
Petr Kadlec
Tomáš Urban
Tereza Procházková
Matěj Mour
Richard Dulaj
Jan Trpák
JMÉNO – STARŠÍ ŽÁCI
Daniel Dostál
Karolína Břicháčová
Veronika Doležalová
Petr Jaroš
Eva Konířová
Ján Jašek
Jan Sejpka, Tomáš Uher
Kateřina Jančová
Veronika Končeková
Marie Mourová
Sy Nguyen Tran
Dita Kulhánková
Karolína Čirčová
David Kadeřábek, František Moučka
Julie Rácová
František Lísal
D. Rusňáková

TŘÍDA
2.
2.
2.
2.
3.
4.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
2.
TŘÍDA
5.
5.
6.
7.
8.
8.
9.
7.
6.
6.
5.
7.
5.
8.
6.
5.
5.
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BODY
v 2. kole
24
24
24
24
24
24
23
24
0
0
0
0
0

BODY
celkem
55
55
55
55
55
55
54
53
31
31
31
29
27

MÍSTO

BODY
v 2. kole
24
24
24
24
24
24
23
22
22
21
21
24
0
0
0
0
0

BODY
celkem
55
55
55
55
55
55
54
53
52
52
51
47
31
31
29
27
20

MÍSTO

1. – 6.
1. – 6.
1. – 6.
1. – 6.
1. – 6.
1. – 6.
7.
8.
9. – 11.
9. – 11.
9. – 11.
12.
13.

1. – 6.
1. – 6.
1. – 6.
1. – 6.
1. – 6.
1. – 6.
7.
8.
9. – 10.
9. – 10.
11.
12.
13. – 14.
13. – 14.
15.
16.
17.

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA
5/2014-2015: 1.- KOMISAŘ VRŤAPKA
Malého Stáňu unesla Nela –
schovala si jej pod bundu.

2.- RÉBUS – PLAZ
Užovka (u Ž O v KÁ).

OBRÁZEK

NÁPOVĚDA

DVOJICE SLOV

Uzenářský výrobek,
až jsem se té změny lek´,
v mléčné výrobky se změnil,
toho kouzla jsem si cenil.

SALÁM – MÁSLA

K zametání nástroj chraň,
Neházej ho jako zbraň.
Prohlížím si minarety
v oblečení do chladu,
čímž na náplň cigarety
nemám vůbec náladu.
Včera večer jsem se lekl
kostry hlavy na ničem,
až jsem si ji málem spletl
s elektrickým vodičem.

Inspektor Perner neměl zrovna žádný případ, a
tak seděl na policejní stanici se svým asistentem
Barnesem a dávali si hádanky.
Začal Perner: „Jednoho dne v šestnáctém století z vesnice u velké řeky utekl trestanec. Všichni
ho pronásledovali, ale on se chytit nedal. Přiběhl k řece a chvilku ji zkoumal. Pak vykonal svůj
plán. Dostal se za chvíli na druhý břeh, ale neběžel po mostě, nejel lodí a přitom se ani
nenamočil. Jak to udělal?“
Barnes na to za chvilinku přišel a svou odpověď řekl Pernerovi. Pak předložil svou hádanku:
„Italský magnát Magnicchio jel po dálnici z Milána do Říma a přepadl ho spánek. Spal dvě
hodiny, a když se probudil, jel ve správném pruhu a pořád stejnou rychlostí, jako když usínal.
Kdyby tě ale napadlo, že stál na místě, tak to není správná odpověď.“
Perner za chvíli také hádanky vyřešil.
Čerpáno z knihy Kriminální případy pro
Jaké jsou správné odpovědi?
detektivy začátečníky od autorské dvojice
Luděk Brožek a Jan Drahorád.
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