Okresní kolo basketbalu je pro nás dívky vždy velkou výzvou. Změříme si své síly a
dovednosti s děvčaty z jiných škol, a když zúročíme náročnou přípravu, můžeme postoupit
dál.
Basketbalovým dnem D byla středa 24. února. S panem učitelem Knappem se naše
dívčí družstvo dopravilo do 1. ZŠ Rakovník, kde se turnaj konal. Převlékly jsme se (dívky) do
modrých dresů a v tělocvičně školy se rozběhaly. Organizátoři pak všechny týmy oficiálně
přivítali, podali instrukce a všem popřáli hodně štěstí. Turnaj mohl začít.
Nastoupily jsme hned k prvnímu zápasu s 2. ZŠ Rakovník. Brzy z nás spadla nervozita
a utkání skončilo naším vítězstvím. A stejně úspěšné jsme byly i v dalších zápasech s 3. ZŠ
Rakovník a ZŠ Křivoklát. V souboji o první místo nás však dívky ze 3. ZŠ Rakovník
přehrály, takže jsme nakonec skončily druhé. Někdo by řekl, že je to krásný výsledek, ale my
jsme cítily hořkost. Rozhodčí snad nechtěli pískat soupeřkám fauly, přestože jsme si z utkání
odnesly jeden zvrtlý kotník a zlomený malíček.
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Chci ještě doplnit, že se okresního turnaje v basketbalu dívek zúčastnilo sedm týmů
rozdělených do skupin A a B. Náš jesenický hrál ve složení: Eliška Kvíderová, Eliška Kinská,
Adéla Churanová, Dominika Laubrová, Barbora Svatoňová, Simona Šindlerová, Klára
Švidroňová a Kristina Sojková.
Napsala Kristina Sojková, IX. třída
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Jak čas rychle letí, připomněl
malým i velkým návštěvníkům oblíbený
dětský karneval, který po roční přestávce opět rozjásal jesenický kulturní
dům. V sobotu 27. února 2016 se v jeho
nově zrekonstruovaných prostorách sešlo 256 dospělých a 221 dětí, s maskou
174. Všichni si přišli užít báječnou zábavu skvěle režírovanou populárními
moderátory rádia Relax Honzou Ladrou
a Danem Adamem.
Zábava se všem moc líbila. Celou dobu se tancovalo a také soutěžilo, například
v pohádkových písničkách, hře na sochy apod. Určitě se nikdo nenudil. Celý karneval byl
moc hezký a já se už těším na jeho pokračování v roce 2017.
Napsala Marie Mourová, VII. třída
POZNÁMKA:
Každoroční dětský karneval pořádá Základní škola a mateřská škola Jesenice také díky
četným sponzorům, kterým se sluší poděkovat i na stránkách Jeseníčku. Jsou to:


































Rádio Relax
Železářství Marie Kadlecová
Johnovi – Hospůdka Drahouš
Restaurace Pod Hrází – p. A. Laubrová
Pekárna Plasy
Apetitto Plzeň
manželé Milan a Slavěna Klementovičovi
manželé Jitka a Ivan Procházkovi
manželé Berkovi
p. František Makovský
DaLuNET, s.r.o.
Roman Valuš a Jitka Hrabalová
manželé Jan a Anna Polákovi
VZP
Sport U Brány
Vito – p. Tran
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Ing. Jiří Weber, www.malopotisk.cz
Čerpací stanice Pap Oil – Roman Vaňkát
Drogerie, papírnictví – Lazarovi
DROPS GROUP, a.s.
ISŠ Jesenice
p. Hornof
Úspěšný web, p. Slabý
Lékárna U Panny Marie Pomocné
Ing. Miloslav Vyleta
p. Kinský
Volejbalový klub KVAK
Cestovní agentura Růžičková
SHŠ z Drahšperka
Potraviny p. Konček
Centrum lesní pedagogiky
Cukrárna U Páji, p. Pekarčíková

Na okresní turnaj ve vybíjené jsme jeli vlakem do Rakovníka v úterý 1. března. Náš
tým tvořili žáci 5. třídy a kapitánem byl Tomáš Spurný.
Z rakovnického nádraží jsme šli na 3. ZŠ, kde turnaj probíhal. Náš první zápas začal
kolem půl deváté proti 1. ZŠ. Myslím, že to bylo naše nejlehčí utkání. Vyhráli jsme ho 11 : 8
a dopřáli si 15minutovou přestávku. Druhým soupeřem byli hráči Kolešovic. Hráli dobře, ale
vítězství opět patřilo nám (10 : 7). Pak jsme měli dlouhou, hodinovou přestávku. Trošku náš
štvalo, že tak dlouho čekáme a že vypadneme z tempa.
Nakonec přišel poslední zápas proti 3. ZŠ. Zpočátku hra vypadala nadějně - jeden
vybitý, dva vybití a tak dále. Všichni si uvědomovali důležitost zápasu. Po dlouhém a
únavném boji jsme ale přece jen prohráli 8 : 13. „Škoda, škoda, kluci,“ litoval pan učitel
Knapp, který tam byl jako náš doprovod. Ve skupině jsme skončili druzí. „Alespoň něco,“
říkali jsme si zase my.
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Po turnaji jsme si dali rozchod po Rakovníku. Vítaná příležitost koupit si pizzu. Pak už
jen odchod na nádraží a návrat do Jesenice.
Napsal Dominik Prchal, V. třída
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3. ZŠ Rakovník celý turnaj nakonec vyhrála:
1. místo: 3. ZŠ Rakovník, 2. místo: ZŠ Nové Strašecí, 3. místo: ZŠ Kněževes, 4. místo: ZŠ Lužná.

Má drahá svíčková,
už když si na tebe vzpomenu, sbíhají se mi sliny. Tvá vůně mě dostává do euforie. Když
tě vidím na talíři, mé bříško tančí láskou k tobě. První sousto ve mně vyvolá pocit blaženosti,
jako bych byl zase malé děcko a sál mateřské mléko. Každé tvé další sousto je lepší než
předchozí. Při posledním soustu brečím, že pohádka končí. Ale druhý den jsi ještě lepší, to už
je jiný vesmír. Jsi fakt k sežrání! Přijeď! Kde jsi?
Společná práce členů slohového kroužku
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Aranžování patří vedle cukrářských kurzů k pravidelným
akcím Integrované střední školy Jesenice. Tato aktivita
podporuje nejen estetické cítění, ale i patřičné dovednosti. A to
byl také důvod, proč jsme se ve středu 2. března 2016 vypravili
do ISŠ s paní učitelkou Valešovou.
Za 20 Kč jsme si mohli vyrobit srdce z mechu a různých
rostlin. Vše potřebné bylo pro nás již připraveno včetně
drátěného obrysu. Ani vlastní postup aranžování nebyl nijak
náročný. Obrys z drátu jsme vyplnili mechem a dozdobili květinami.
Musím říci, že mě tato činnost velice bavila, a jsem přesvědčena, že mé spolužáky
také.
Napsala Markéta Kinštová, IX. třída

Představení Sněhová královna
v angličtině se konalo 2. března 2016
v Tylově divadle v Rakovníku. Jeli
jsme s paní učitelkou Hrůzovou a paní
vychovatelkou Vodrážkovou.
Sraz jsme měli v sedm dvacet
na vlakovém nádraží, kde jsme sešli a
poté vyjeli směrem na Rakovník.
Divadlo bylo velmi hezké a hodně
přínosné. Herci byli žáci z Gymnázia
Zikmunda Wintra a určitě jim muselo
dát velkou práci své role nacvičit.
Děkuji paní učitelce Hrůzové, že uskutečnila tento zájezd. Určitě stál za to.
Napsala Eva Konířová, IX. třída
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE
Ve středu 2. března se vypravilo 21 žáků naší školy do Tylova divadla do Rakovníka,
aby zde zhlédli představení pod názvem „Sněhová královna“, které si pro veřejnost připravili
studenti rakovnického gymnázia pod vedením tamějšího učitele angličtiny N. J. Cusacka.
Ano, správně předpokládáte, že celé představení - cca
55 minut – se odehrálo v AJ. Naši žáci tak měli jedinečnou
příležitost procvičit své dovednosti v poslechu i v jiné podobě,
než je tomu při výuce ve škole. Zpočátku sice měli někteří
obavy z toho, že účinkujícím nebudou rozumět, ale brzy se
ukázalo, že byly naprosto zbytečné. Představení jsme si
opravdu užili.
Věřím, že tento zážitek naše žáky povzbudí k ještě
intenzivnějšímu studiu angličtiny.
Rádi se podobných akcí zúčastníme i v následujících
letech.
Mgr. Petra Hrůzová, vyučující AJ
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Mezinárodní úřad Světové poštovné unie
vyhlašuje již 45. ročník
Mezinárodní soutěže v psaní dopisů
pro mládež do 15 let.
TÉMA:

Napište dopis sami sobě ve věku 45 let.
Vítěz soutěže získá tablet.

Text v českém jazyce na výše uvedené téma
bude napsán ve formě dopisu,
to znamená s oslovením na začátku,
datem a místem,
pozdravem a podpisem na konci.

Soutěžící na druhém místě
obdrží mobilní telefon.

Rozsah textu je stanoven nejvýše na 800 slov
a musí jít o dosud nezveřejněné a původní dílo
soutěžícího.

Na všechny tři pak ještě
čeká malé poštovní
překvapení.

Dopis může být napsán na počítači i rukou.
Soutěže se mohou zúčastnit chlapci a dívky,
kteří mají na území České republiky trvalé
bydliště a kteří ani v den, kdy dopis napíší,
nedosáhnou věku 15 let.
Na konci dopisu bude uvedeno
jméno a příjmení soutěžícího,
jeho věk a přesná adresa školy,
do které chodí.
Soutěžní práce je nutné odeslat
nejpozději do 28. března 2016 na adresu:
Česká pošta, s. p.
brand marketing
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025
Na obálce bude doplněna poznámka
„SOUTĚŽ V PSANÍ DOPISŮ“.
6

Cenou za třetí místo je
stolní hra.

Výsledky české části soutěže
budou zveřejněny
do 16. 5. 2016 na

www.vyhrajsdopisem.cz.
Výsledky mezinárodního
finále soutěže budou
zveřejněny
do 10. října 2016.
Výherci mezinárodního
finále získají zlatou,
stříbrnou
a bronzovou medaili,
čestné uznání a diplom.

Okresní myslivecký spolek Rakovník
vyhlašuje výtvarnou soutěž s tématikou
zvěře, přírody a myslivosti.

POSLÁNÍ SOUTĚŽE:
Zachytit zážitky, které děti získaly při toulkách
přírodou (při poznávání života naší zvěře),
a umocnit ekologické cítění a vnímání dětí.
Kresby či malby s motivy zvěře a přírody
je nutno zaslat nebo předat do 13. 4. 2016
na adresu:
Okresní myslivecký spolek Rakovník
Vysoká 84
269 01 Rakovník

Vyhodnoceno a oceněno
bude vždy prvních pět míst
z každé kategorie.
Současně bude vyhotovena
výsledková listina do pátého
místa ve všech kategoriích
soutěže, která bude
umístěna na webových
stránkách

www.oms-rakovnik.cz

Práce musí být opatřeny na zadní straně
popiskou s údaji:
 jméno autora, věk, třída
 soutěžní kategorie
 adresa bydliště, adresa školy
 e-mailová adresa
 název práce
 název soutěže → „Výtvarná soutěž“
Také obálku s pracemi označte názvem soutěže
„Výtvarná soutěž“.
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
1. Děti do 6 let (MŠ)
2. Děti 6 – 8 let
3. Děti 9 – 12 let
4. Děti 13 – 15 let
Práce dodané do soutěže se autorům nevrací.
Vítězné práce budou zaslány do ústředního
kola soutěže „Mé toulky za zvěří“, kterou
pořádá Českomoravská myslivecká jednota.
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do 30. 4. 2016.
Autorům vítězných prací
bude způsob předání cen
oznámen.
Vítězné práce budou rovněž
zveřejněny na webových
stránkách OMS Rakovník
a budou vystaveny
v dětských mysliveckých
expozicích různých akcí.

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 11/2015-2016:
1.- PANDA MEZI SNĚHULÁKY

2.- NEPODAŘENÝ ÚTĚK
Tom uviděl Jima špinavého, a tak si pomyslel, že je sám také špinavý,
a šel se umýt. Jim viděl Toma čistého, nevzpomněl si na uhlí a spěchal
do řady.

☺Tajenkou dnešní doplňovačky

je název české filmové komedie
z roku 1970.
Jejím hrdinou je jeden z nejvýznamnějších představitelů naší šlechty z přelomu
16. a 17. století, jímž v roce 1611 vymřel mocný a slavný rod Rožmberků.
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1/ Zvíře z vyjmenovaných slov po „s“. 2/ Můstek přes
potok. 3/ Hlavní město Česka. 4/ Pátý den v týdnu. 5/
Čtvrtý měsíc v roce. 6/ Hlodavec. 7/ Hlava katolické
církve. 8/ Drahý kov. 9/ Opak začátku. 10/ Rodná zem.
11/ Opak praváka. 12/ Těžký kov. 13/ Schránka pro
nebožtíka. 14/ Slezská metropole.

SOUTĚŽNÍ KUPON
JESENÍČKU
JMÉNO:
TŘÍDA:
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