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Červen je, jak se zdá, měsícem loučení, tedy zejména pro nás – deváťáky, děti s občankou, 

jak já říkám. Loučíme se školním rokem a se školou vůbec.  

STŘEDA 8. 6. 2016 

Symbolem loučení bývá i třídní výlet. Ve středu 8. června jsme si sbalili zavazadla a 

vypravili se do rekreačního střediska Vojtův Mlýn v Čisté. Je to celkem blízko, tak jsme těch 

zhruba patnáct kilometrů ušli pěšky. Byla to dobrá příležitost kochat se krásnou přírodou, 

památkami a dopřát si i malinovku. Cesta mi nicméně přišla náročná. Protože však holky 

pořád opakovaly typickou výletní otázku „Kdy tam už budeme?“, nebyl jsem asi jediný. 

Možná ale, že se jen nemohly dočkat. 

Když jsme po pěti hodinách chůze dorazili do areálu rekreačního střediska, ubytovali 

jsme se v chatkách. Mám-li citovat stížnosti spolužaček (kluci si většinou nestěžovali), nebyly 

tam zásuvky, byla zima, bylo vedro atd.  

ČTVRTEK 9. 6. 2016 

Druhý den probíhal ve znamení sportu. Roze-

hráli jsme turnaj v tenisu, volejbalu a ve fotbalu. Když 

jsme nebyli zrovna na tenisovém kurtu, dováděli jsme 

v rybníku poblíž. Já si však bohužel „natáhl“ při cestě 

nohu, a tak jsem sotva chodil. Na příkopy si dávejte 

pozor, prosím! Komu se sportovat nechtělo, hrál 

s kartami třeba „prší“ nebo tančil v altánku na pop 

music. Také se mohl nechat „profesionálně“ nalíčit 

od holek, oddávat se fotografování malebného okolí, 

šílet z nedostatku zásuvek a nedostupnosti internetu, 

hrát v jídelně na piano nebo nakupovat v nekonečné smyčce nanuky. 
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Večer jsme zapálili táborový oheň a 

jako druhou večeři si nad plamenem opekli 

buřty. Přitom došlo na tichou poštu a koukání 

na hvězdy, dokud stoupal kouř z doutnajícího 

zbytku ohně. Potom paní učitelka Knappová 

vyhlásila bobříka odvahy. Vyhnali jsme spící 

táborníky z chatek (k tomu účelu nám dobře 

posloužila maska kostlivce Sanse ze hry 

Undertale) a vydali se na trasu. Nočního do-

brodružství nakonec nikdo nelitoval.  

PÁTEK 10. 6. 2016 

Pátek byl posledním dnem výletu. Každý si už balil věci na cestu domů. Po snídani 

v podobě chleba s džemem a rohlíků se sýrem a šunkou se vyhodnotily sportovní soutěže a 

vítězům byly předány nanuky. Poté jsme se rozloučili s personálem Vojtova Mlýna a zamířili 

k domovu. Každý si s sebou odnášel dojmy ze společného pobytu, vzájemné pospolitosti. 

Výlet se opravdu povedl, za což je třeba poděkovat nejen všem účastníkům, ale též panu 

Šikovi, který nám vezl naše zavazadla tam a zpátky, zajistil buřty a udělal nám pěkné 

posezení u ohně! Ještě jednou – DÍKY!  

Marek Piškule 

 

PRAHA, pondělí 13. června 

Pro svůj výlet si naše pátá 

třída vybrala hlavní město Prahu. 

Jela s námi i 2. třída paní učitelky 

Peterové.  

☺☺Začali jsme návštěvou 

zrcadlového bludiště na Petříně, 

kde jsme se bavili pohledy do 

zrcadel deformujících postavy, a 

nemohli jsme zajisté vynechat ani 

vyhlídku z proslulé Petřínské roz-

hledny. Bylo odtud krásně vidět 

na Prahu, Pražský hrad, Vltavu a 

Karlův most.  

Příjemné bylo též zastavení 

v McDonaldu na Zličíně, kde jsme si dopřáli občerstvení.  

Nakonec se šlo do kina na film Alenka v říši divů. Promítal se ve 3D a všem se určitě 

líbil, stejně jako celý výlet. 

Napsala Eliška Kudráčová, V. třída 
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Plasy, úterý 14. června 

Náš třídní výlet začal cestou vlakem do Blatna a z Blatna do Plas. Pěšky jsme se pak 

přesunuli do zdejšího kláštera, který má návštěvníkům co nabídnout. Prohlíželi jsme si malby 

na stěnách a stropech místností, obrazy a staré knihy. Pěkná byla i lékárna s tajemnými 

nádobami, které kdysi obsahovaly nejrůznější léčivé bylinky. Celá obytná budova, kde mniši 

trávili svůj čas, se nazývá konvent. Dozvěděli jsme se ale i mnoho jiných zajímavostí. 

Po prohlídce kláštera jsme posvačili a kdo chtěl, koupil si 

v cukrárně točenou zmrzlinu. Prodávali například vanilkovou nebo 

čokoládovou, ale já jsem si koupila nanuk.  

Druhým lákadlem našeho výletu byla návštěva Fantasy golfu. 

Nabízí jakousi cestu kolem světa se spoustou atrakcí, kterými nás 

provázel pirát. Viděli jsme třeba klokana, opice, lva nebo bílého 

tygra, přenesli se kupříkladu do Japonska, Transylvánie či Říma. Ani 

to všechno nedokážu vyjmenovat. Vše vyvrcholilo hledáním pokladu 

v podobě čokoládových mincí, fotografováním (hlavně zvířátek) nebo 

hraním minigolfu.  

Jak je z mého článku patrno, výlet byl prostě super! 

Napsala Jitka Chalupová 

 

 

Ve středu 15. 6. 2016 se vypravily třídy 1. a 3. na školní výlet do Krásného Dvora.  

V osm hodin jsme vyjížděli od školy a těšili se na hezké zážitky. Když jsme však 

dorazili na místo, bohužel pršelo. Na zámku pro nás připravili program. Průvodkyně nás 

provedla jednotlivými místnostmi a naším úkolem bylo spočítat všechny hodiny. Potom jsme 

vyráběli loutky z připravených dřevěných válečků: přibili jsme uši a ocásky, stloukli oba 

válečky k sobě pomocí dřevěného kolíku a palice a domalovali na ně obličej a tělíčko.  
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Posledním bodem společného programu 

byla pohádka O líné princezně. Pohádka se nám 

moc líbila a velice jsme se u ní nasmáli. Mezi-

tím se venku vylepšilo počasí, takže jsme prošli 

přilehlý zámecký park a nakoupili si suvenýry a 

občerstvení. Výlet byl moc hezký a všichni se už 

těšíme na další. 

Napsali žáci III. třídy 

 

 

 

Rakovník 15. června 2016 
 
  

M
L

A
D

Š
Í 

Ž
Á

C
I 

JMÉNO 60 m 1 000 m MÍČEK VÝŠKA DÁLKA 

Tomáš Nistor 
8,50 

(12. místo) 
3:51,5 

(16. místo) 
X X X 

Tomáš Horvát X 
3:39,0 

(8. místo) 
X X X 

Daniel Krejčí X X 
54,80 

(2. místo) 
X 

395 

(14. místo) 

Matyáš Devera X X 
50,00 

(4. místo) 
150 

(4. místo) 
X 

  
   

  

S
T

A
R

Š
Í 

 

Ž
Á

C
I 

JMÉNO 60 m 1 500 m KOULE VÝŠKA DÁLKA 

Tomáš Kejla X 
5:11,0 

(7. místo) 
X X X 

Marek Doležal X X X 
155 

(5. místo) 
468 

(8. místo) 
 

M
L

A
D

Š
Í 

Ž
Á

K
Y

N
Ě

 JMÉNO 60 m 600 m MÍČEK VÝŠKA DÁLKA 

Kateřina Viktorová 
9,10 

(7. místo) 
X X X X 

Katka Dohnalová 
9,20 

(11. místo) 
X X X X 

Julie Rácová X X 
39,10 

(2. místo) 
X 

338 

(12. místo) 

Adéla Parpelová X X X 
122 

(7. místo) 
X 

 

MLADŠÍ ŽÁCI - ŠTAFETA  MLADŠÍ ŽÁKYNĚ - ŠTAFETA 

Tomáš Nistor 

Tomáš Horvát 

Daniel Krejčí 

Matyáš Devera 

VÝKON  Kateřina Viktorová 

Katka Dohnalová 

Julie Rácová 

Adéla Parpelová 

VÝKON 

34,5  36,6 

MÍSTO  MÍSTO 

6.  7. 

Závodilo 9 štafet.  Závodilo 9 štafet. 
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BASKETBAL – DÍVKY 

Rakovník 16. června 2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

bylo celkové vítězství. Klíčový zápas nám však nevyšel podle našich představ (skóre 4 : 6), 

takže jsme nakonec braly konečné 2. místo. I tak je to cenný výsledek. Nás hlavně těší, že 

jsme si hezky zahrály a na všechny sportovní okamžiky budeme rády vzpomínat. 

Napsaly deváťandy Kristina Sojková, Simča Šindlerová a Klára Švidroňová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/skola-je-dama-v-nejlepsich-letech-

oslavila-padesatku-20160621.html 

Jesenice – Padesátiletá dáma je dáma v nejlepších letech, stejně jako budova základní školy 

v Jesenici. V sobotu této opečovávané dámě, dočkala se totiž několika vylepšení, jako je nová 

fasáda, školní zahrada či vytápění, přijeli popřát současní i bývalí žáci, pedagogové a přátelé.     

Žákovský basketbal má na naší škole velkou tradici. 

Turnajů v košíkové se pravidelně účastníme. Nejinak tomu 

bylo ve čtvrtek 16. června 2016, kdy naše dívčí družstvo 

v sestavě Lenka Danielová, Adéla Churanová, Eliška 

Kinská, Markéta Kinštová, Dominika Laubrová, Kristina 

Sojková, Simona Šindlerová a Klára Švidroňová (vedené 

panem učitelem Knappem) nastoupilo k zápasům okresní 

sportovní olympiády. Probíhaly v tělocvičně 1. ZŠ Rakovník, 

kde se utkala družstva silná i slabší.  

První utkání s týmem Nového Strašecí jsme vyhrály 

poměrně hladce 20 : 2, a proto jsme k druhému zápasu s 3. 

ZŠ Rakovník nastupovaly s mírným optimismem. V sázce 
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Absolventi se nejprve shromáždili na 

školním hřišti pěkně podle roků dokončení 

základní školy a pochodem v čele s kryrský-

mi mažoretkami celou slavnost zahájili na 

prostranství před základní školou. 

Hosty přivítala ředitelka školy Danuše 

Vopatová: „Všechny nás škola spojuje, ať už 

jako žáky, či zaměstnance. Věřím, že všichni 

na ni máme dobré vzpomínky. Děkuji býva-

lým zaměstnancům za to, jaké prostředí nám 

tady vytvořili. Těm současným za práci, 

kterou odvádějí." 

Starosta Jan Polák vyzval všechny 

spolužáky, kteří na slavnost přišli, aby společně popřáli škole hodně úspěchů do dalších let  

a zavzpomínali. „Škola prošla mnoha změnami, ale v jádru zůstala tou školou, kde jsme 

společně prožili to nejútlejší mládí," řekl starosta Polák. Po té se na venkovním pódiu rozjel 

pestrý program. Děti z pěveckého kroužku základní školy pod vedením učitelky Jaroslavy 

Řehořové zahrály muzikál O dvanácti měsíčkách. Dál například vystoupil flétnový soubor, 

členové Skupiny historického šermu z Drahšperka nebo kapela The Small People ze ZUŠ 

Rakovník. 

Kdo chtěl, mohl si zavzpomínat pří-

mo ve škole a projít několika učebnami, kde 

byly vystaveny historické fotografie, učebnice, 

pomůcky, čísla školního časopisu Jeseníček. 

Otevřena byla také školní zahrada. 

Každý absolvent či žák se zvěčnil 

v pamětní knize hned u vchodu do budovy 

nebo se podepsal na velký arch papíru na zdi. 

Ten bude uschován (stejně jako pamětní 

kniha) pro další generace. 

Absolventů se přišlo do školy podívat 

opravdu hodně. Jak se to podařilo, vysvětlila ředitelka školy Danuše Vopatová: „Protože jsme 

dávali dohromady sborník, sbírali jsme fotografie a seznamy žáků a vždy jsme jich několik 

oslovili z každého ročníku. Některé jsme už získali před deseti lety při oslavě čtyřicetin. 

Oslovení pak dál hledali kontakty na své spolužáky, aby se zde mohli sejít." Školu navštívilo 

několik opravdu vzácných hostů, například pan učitel Václav Patejdl, který tu dlouhá léta 

v začátcích školy učil. Dnes žije v Plzni, a přestože je ve vysokém věku, vážil do 

Jesenice cestu. Učil tu i Václav Zuska a vedl tu kroužek železničního modelářství. Jeho 

působení připomínala výstava jeho obrazů a modelářská dílna. 

Přípravy oslav trvaly po celý rok. Začaly přípravou sborníku a finišovaly v posledních 

týdnech. Ve sborníku se najdou všichni absolventi této školy, to znamená od roku 1967 až do 

letošního roku. Jsou tam i jejich fotografie. „Dát vše dohromady dalo hodně práce. Zvláště 

fotky a seznamy. Některé fotografie máme v kronikách. Průběžně jsme 

sháněli seznamy žáků. Pátrali jsme i v třídních knihách. Nejnáročnější bylo 

přiřadit k fotografiím jména žáků," popisovala ředitelka ZŠ Jesenice 

Danuše Vopatová. Večer oslavy pokračovaly taneční zábavou  v kulturním 

domě. Od devatenácti hodin hrála skupina Sekvence Plzeň. 

Autor: Šárka Hoblíková, foto: Renata Jílková 
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SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- DOPLŇOVAČKA 

Lotrando a Zubejda 

3.- HÁDANKA 

Ani jeden. Na lípách kaštany nerostou. 

 

 

zdi byl zabudován bytelný trezor. Byl však otevřený a okolo se válely cenné dokumenty. Na 

stole uprostřed místnosti stál telefon. Také po stole byly rozházeny listiny.  

U dveří stáli čtyři lidé: pan Green, jeho sekretář pan Willis, hospodyně Elizabeth Cooperová a 

synovec pana Greena – Hektor Green.  

„Tak, pane Greene, začneme od vás. Kdy jste zjistil, že se vám něco ztratilo z pokladny?“ 

začal inspektor Perner.   

„Měl jsem dohodnutou schůzku se svým obchodním partnerem, ale zapomněl jsem si doma – 

v této pokladně – dokument o našem předchozím jednání. Poslal jsem pro něj svého sekretáře, 

který mi po dvaceti minutách zavolal do restaurace, kde jsem čekal. Sdělil mi, že našel 

pokladnu otevřenou. Okamžitě jsem přiběhl a zjistil, že žádný z mých dokumentů nechybí, ale 

zmizela všechna hotovost,“ vypověděl pan Green.  

„Kdo kromě vás a vašeho sekretáře zná kód k pokladně?“ ptal se dále inspektor pana Greena.   

„Moje hospodyně. Když jde něco koupit, musí mít s sebou nějaké peníze, ty jsem nechával 

v pokladně. Pak ho znal tady Hektor,“ odpověděl pan Green.  

„Mohl byste mi říci, co jste dělal v pracovně?“ Zeptal se inspektor sekretáře.  

„Přišel jsem sem a okamžitě uviděl tu spoušť. Vzal jsem telefon a zavolal pana Greena.“  

„Kde jste byla vy, když přišel pan Willis?“   

„Pracovala jsem v kuchyni, ta je v suterénu,“ odpověděla Elizabeth.  

„A kde vy?“ zeptal se inspektor Hektora.  

„Já jsem mu otevřel a pak jsem si četl v obývacím pokoji. Slyšel jsem také pana 

Willise, jak někomu volal.“  

„Byla jste po příchodu pana Willise ještě v pracovně pana Greena?“  

„Ne, ani jsem nevěděla, že je tady, dokud nás pan Green 

všechny nezavolal.“  

„Pak tedy zatkneme…“ 

Koho zatkli a proč? 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 18 / 2015-2016: 

1.- DESET MINCÍ 

Jeden z možných postupů ukazuje obrázek: 

Všude po bytě pana Greena pobíhali 

lidé z technického oddělení, ale stejně 

nic nenašli. Nikde nebyly žádné otisky 

prstů. Inspektor se rozhlédl po bytě. Ve 

Čerpáno z knihy Kriminální případy 

pro detektivy začátečníky od autorské 

dvojice Luděk Brožek a Jan Drahorád. 

 


