Firma Skloart Lubenec se zabývá výrobou
a rekonstrukcí vitráží, což je činnost sama o sobě
velmi zajímavá. A protože je zajímavá i z hlediska
předmětu výtvarná výchova, vypravila se sem na
exkurzi i naše devátá třída s p. učitelkou Valešovou
a p. učitelkou Hrůzovou.
Termín exkurze připadl na čtvrtek 9. října.
První hodinu jsme se ve škole ještě učili, ale hned
po ní jsme se všichni odebrali na jesenické nádraží,
kde nám paní učitelka Valešová koupila jízdenku.
Vlak nás nejprve dopravil do Blatna, odkud naše cesta pokračovala autobusem z důvodu
výluky. Vystoupili jsme v Lubenci a zamířili k budově firmy Skloart. Exkurze mohla začít.
Naší skupiny se ujal průvodce, který nám promítl videodokument a poté začal
vysvětlovat, jak se dělají vitráže. Seznámil nás jak s klasickou technikou, tak i technikou
Tiffani, pomocí které lze vyrobit z obyčejných sklíček efektní lustry, lampy, výplně dveří, ale
i šperky nebo dekorace do bytu. Tato technika je pojmenována po Louisi Tiffanym, jehož na
přelomu 19. a 20. století inspirovaly okenní vitráže v evropských katedrálách. Založil
manufakturu a vyvinul tradici ručně broušeného skla, spojovaného cínem a měděnými pásky
do atraktivních dekorací. Také jsme zašli do
výrobny, kde si zájemci mohli vyzkoušet
„pájení skla“. Kdo si to vyzkoušel, obdržel
výuční list. A nevynechali jsme ani obchůdek
s upomínkovými předměty.
Po exkurzi byl vyhlášen 30minutový
rozchod a poté sraz na zastávce autobusu.
Následovala cesta zpět do Jesenice, během níž
jsme diskutovali o nově nabytých poznatcích.
Za to vše paním učitelkám děkujeme.
Napsal Roman Jaroš

Již šestnáctý ročník proslulého Festiválku
přírodních sportů v Jesenici připadl na víkend
18. – 19. 10. 2014. V sobotu byly na programu
závody horských kol Jesenický Surovec MTB a
v neděli závody v terénním běhu Jesenický
Surovec cross. Do sobotního programu patřilo
rovněž otevření obnovené Naučné stezky
Jesenicko. My dvě (Máňa Vernerová a Lucka
Wünschová) jsme se však zúčastnily pouze
nedělního běhu.
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Registrace závodníků probíhala v autokempu od 9 hodin. Startovalo se v 10 hodin, od
nejmladší kategorie po nejstarší. V naší kategorii nás bylo třináct a trať měřila asi tři
kilometry. Bylo to náročné, ale v cílové rovince nás čekal povzbuzující potlesk lidí, hlavně
našich učitelů a kamarádů. Okolo 12. hodiny začalo vyhlašování nejlepších sportovců a
sportovkyň. Obě jsme byly natěšené, protože už jsme věděly, že jsme obsadily druhé a třetí
místo!
Napsaly: Marie Vernerová a Lucie Wünschová, IX. třída

ZÁVODU SE ZA JESENICI ZÚČASTNILY I DAŠÍ DĚTI:
KATEGORIE 2000/1999
2. Lucie Wünschová
3. Marie Vernerová
KATEGORIE 2008/2007
4. Jakub Hlaváček

KATEGORIE 2004/2003
7. Marie Mourová
9. Tomáš Spurný
10. Matěj Růžička

KATEGORIE 2006/2005

KATEGORIE 2010/2009
2. Michaela Knappová
3. Tomáš Klementovič
5. Marek Jacák
10. Miroslav Končický

KATEGORIE 2012/2011

5. Vojtěch Lacina
6. Matěj Mour

2. Kateřina Knappová

S otevřením obnovené Naučné
stezky Jesenicko v sobotu 18. října
2014 souviselo i vysvěcení obnovené
kaple Všech svatých v Petrohradu.
Účastníky pochodu po naučné stezce
a další přítomné přivítala u kaple
starostka Petrohradu Jitka Dondová.
Občerstvení pak zajišťoval pan Boris
Köröši. Lidé si prohlíželi výstavu obrázků s přírodní tématikou,
vnitřek kapličky, procházeli se okolím památek nebo posedávali
v altánu. Nakonec přišel pan farář a vysvětil kapličku svěcenou
vodou. Podle mého soudu se akce vydařila, vyšlo nám krásné
počasí a všichni se dobře bavili.
Napsala Pavlína Pekarčíková, IX. třída
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Jednou ze soutěží, které se žáci naší školy každoročně
zúčastňují, je botanická soutěž v rakovnické botanické zahradě.
Právě sem se naše skupina pod vedením paní učitelky Knappové
vypravila v pondělí 20. října.
Do botanické zahrady jsme zamířili rovnou z vlakového
nádraží. Spolu s ostatními soutěžícími jsme vyslechli úvodní řeč
a poté se rozdělili na starší a mladší kategorii. Zatímco žáci 8. a
9. třídy se odebrali do auly Masarykovy obchodní akademie
Rakovník na přednášku „Masožravé rostliny Jižní Ameriky“,
mladší žáci se snažili uspět v „Masožravkoriskuj“. Teprve potom
začala vlastní soutěž i pro starší, kteří se přesunuli do spodní
části botanické zahrady. Zde bylo pro ně připraveno k zodpovězení
dvacet otázek na téma „Masožravé rostliny“.
Po skončení soutěže jsme si dopřáli krátký rozchod na náměstí. Když jsme se potom
opět vrátili do botanické zahrady, zjistili jsme, že Simču Šindlerovou čeká ještě pokračování
v podobě „rozstřelu“ o třetí místo. Bohužel – nezdařil se. Simča tak obsadila 4. místo, ale i to
je pěkný výsledek. Ostatní výsledky jesenických žáků přinášejí následující tabulky.
Napsala Barbora Svatoňová, VIII. třída
I. KATEGORIE
II. KATEGORIE
JMÉNO
BODY MÍSTO
JMÉNO
BODY MÍSTO
Karolína Břicháčová
13
Julie Rácová
13
4. – 5.
1.
Matěj Růžička
8
8. – 11.
Veronika Doležalová
9
16. – 22.
Veronika Dunová
7
12. – 15.
Veronika Končeková
8
23. – 27.
Tomáš Tran
6
16. – 17.
V této kategorii soutěžilo 31 žáků.
V této kategorii soutěžilo 18 žáků.
III. KATEGORIE
JMÉNO
Simona Šindlerová
Adéla Hronová
Barbora Svatoňová
Eva Konířová
Jolana Ťažiarová

BODY
11,5
10,5
8,5
7,5
6,5

MÍSTO
4.
6. – 7.
14.
15. – 16.
18.

Ve IV. KATEGORII (střední školy)
soutěžil i náš bývalý žák Vašek Hron,
který ziskem 17,5 bodu obsadil 2. místo.

V této kategorii soutěžilo 27 žáků.

Projekt DĚTSKÝ ČIN ROKU dospěl letos do jubilejního, desátého ročníku. Do těchto
chvil byl zaslán opravdu vysoký počet dětských příběhů, které se mohou stát „Činy roku“.
Odborná porota vybrala v každé ze šesti soutěžních kategorií pět semifinálových příběhů.
Z nich vzejdou na základě právě probíhajícího online dětského hlasování vítězové šesti
kategorií desátého ročníku projektu Dětský čin roku.
Děti mohou o celkových vítězích rozhodovat do 31. října 2014. Stačí jen navštívit
stránky www.detskycinroku.cz, kde jsou semifinálové příběhy zveřejněny, a dát svému
favoritovi hlas.
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I ty se můžeš zúčastnit!
O co jde?
 Soutěž probíhá v počítačové učebně školy.
 Nastavíš si na počítači matematický test a po jeho ukončení
se zapíšeš do výsledkových tabulek.
 Program lze používat samostatně jen k procvičování.
 Celé to funguje dvojjazyčně pro školy v Česku a Slovensku.
 Žádné složité instalace.
 Spousta kladných hodnocení od učitelů.
 Vše podstatné najdeš na www.speedmath.eu

ŠKOLNÍ PERLIČKY:









Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen
do té doby, než se zkazí.
Vlak zastavil ve stanici a lidé se vyprázdnili
na nástupiště.
Ryby se rozmnožují tak, že kladou jiskry.
Děda mi řekl, že alkohol sice kazí zrak, ale
že má raději brýle než žízeň.
Česnek je zdravý pro člověka, ale společnost
ho nesnáší.
ZOO je super. Můžete tam vidět i taková
zvířata, která běžně neexistují.
Krávy nesmějí rychle utíkat, aby se jim
nevybryndalo mléko.
Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.

Sekera a pila ukradnou auto.
Sekera chce řídit, ale pila jí
v tom brání: „Nemůžeš řídit,
příliš sekáš zatáčky!“
A sekera opáčí. „Ale ty jsi
pila!“

Malá Hedvika pije vodu
z kaluže a bratr ji varuje:
"Nepij tu vodu, jsou v ní
bacily."
"Už ne, před chvílí jsem
je přejela kolem!"
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Jde babička se svým čtyřletým
vnoučkem na procházku a cestou
uvidí auto: "Koukej, Petříku, to
je brm brm."
"Ale, babi, jaký brm brm? To je
přece osmiválcový bavorák!"

V první chvíli si asi řekneš, že určitě máš. Smysl pro humor je totiž vlastnost, která usnadňuje
život. Ale pozor: jedna věc je smát se, když terčem vtipů je někdo jiný, a druhá, jestliže se
předmětem žertů stáváš ty sám!
1/ Když ráno vstáváš:
a) máš špatnou náladu
1 b.
b) chvíli trvá, než se probereš
2 b.
c) sršíš humorem
4 b.
d) mohl/a bys verše psát
3 b.
2/ Jakému druhu humoru dáváš přednost?
a) Běžnému
1 b.
b) Kanadským žertíkům
3 b.
c) Situačnímu
4 b.
d) Rafinovanému
2 b.
3/ Střílíš si ze spolužáků na apríla?
a) S chutí a často
b) S mírou
c) Ne, bojím se odplaty
d) Ne, je to hloupé

3 b.
4 b.
2 b.
1 b.

4/ Staneš-li se terčem žertů:
a) urazíš se
b) nevadí ti to
c) těší tě to
d) znervózňuje tě to

2 b.
3 b.
4 b.
1 b.

4 b.
3 b.
1 b.
2 b.

6/ Vyprávíš rád/a vtipy?
a) Velice
b) Ani ne
c) Pouze, znám-li nové
d) Neumím to

3 b.
1 b.
4 b.
2 b.

7/ Jakou barvu mobilu by sis vybral/a?
a) Hnědou
1 b.
b) Křiklavou
4 b.
c) Černou
2 b.
d) Modrou
3 b.

8/ Všimneš si, že spolužák má nějaký
nedostatek na oblečení:
a) pobaveně ho pozoruješ
b) ihned ho upozorníš
c) řekneš mu to později
d) mlčíš, jako by nic

3 b.
4 b.
1 b.
2 b.

VYHODNOCENÍ TESTU:

9/ Po příchodu ze školy zjistíš, že ti spolužáci dali do tašky zmačkanou PET láhev:
a) zasměješ se
4 b.
b) nebudeš nadšený/á
3 b.
c) začneš chystat pomstu
2 b.
d) později jim řekneš své
1 b.

5/ Spolehlivě se pobavíš u filmů:
a) s Mr. Beanem
b) s dvojicí Kaiser a Lábus
c) s Růžovým panterem
d) kreslených groteskách

9 – 18 BODŮ:
Komik z tebe asi nikdy nebude, ale smát by
ses naučit měl/a. Zkus se častěji scházet
s kamarády, s nimiž není o legraci nouze.
19 – 27 BODŮ:
Směješ se rád/a a jsi pokaždé připraven/a
vyvést nějakou taškařici. Přitom znáš míru a
dobře víš, kam až můžeš zajít, aby se ten či
onen neurazil. Běda však, kdyby si chtěl
někdo střílet z tebe! Nemáš daleko k tomu,
aby ses urazil/a, a hned přemýšlíš, jak to
dotyčné osobě oplatit.

28 – 36 BODŮ:
Máš skvělý dar brát i nemilé věci s humorem.
Určitě ses i dnes nejméně jednou od srdce
zasmál/a. Rád/a si děláš legraci z kamarádů,
ale nevadí ti, když se někdo zaměří na tebe.
Přátelé tě mají rádi, protože vědí, že bys
nikoho nedokázal/a zarmoutit.
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 3/2014-2015:
1.- DESET ADRES

2.- PYRAMIDA

Žena tvrdila, že neměla Smithovo
číslo ani adresu, ale na telefonické
požádání inspektora do Smithova
bytu přišla.
Kdo vyluští dnešní křížovku,
bude znát odpověď na tuto hádanku: „Je soudeček bez obrouček, je v něm dvojí víno, a přece
se nesmíchá.“

NÁPOVĚDA: Model Fordu (KA). Anglicky klíč (KEY). Stále populární píseň (EVERGREEN).
Anglicky mladý (YOUNG). Direkce (SMĚR). Značka kuchyňských spotřebičů (ETA).
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NÁPOVĚDA: Ve

Postupuj podle nápovědy:
 Vyškrtnutím jednoho písmene v názvu rodné
země získej porost hlavy.
-T
VLAST
VLAS
a) Vyškrtnutím jednoho písmene v názvu
malého vodního toku získej oteklinu.
-P
b) Vyškrtnutím jednoho písmene v názvu
jedovatého hřibu získej plátěný přístřešek.
-A

zpustlých říčních lázních
na břehu řeky Olše se denně potkávají tři
postarší pánové – majitel lázní Antonín
Důra, sečtělý abbé Roch a major ve výslužbě Hugo. Počasí je nestálé, většinou
poprchává, a tak svůj volný čas tráví ve
filozofických rozmluvách. Rozruch do
jejich života přinese až potulný kouzelník
Arnoštek a především pak jeho půvabná
schovanka Anna …

1
2
3

c) Vyškrtnutím jednoho písmene v názvu
vzdělávací instituce získej dopravní prostředky.
-Š

4
5
6

d) Vyškrtnutím jednoho písmene v názvu
pohádkového tvora získej korýše.
-D

7
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 Po vyplnění všech políček sudoku sečti čísla
ve vyznačených čtverečcích a součet nám napiš.
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 1/Svatá kniha islámu. 2/Slitina mědi a
cínu. 3/Samec kozy. 4/Nabalzamované
tělo nebožtíka. 5/Metropole ČR. 6/Jméno
písničkáře Kryla. 7/Nádoba na smažení.
8/Dívčí jméno (2. 9.). 9/Tlustý prst. 10/
Zápasiště. 11/Pátý den v týdnu. 12/Otisk
chodidla.

SOUTĚŽNÍ KUPON
JESENÍČKU

JMÉNO
TŘÍDA
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