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Dobrovolnický projekt 72 hodin má v aktivitách naší školy pevné místo. Jeho 

letošní šestý ročník si připomněla sedmičlenná skupina dětí v doprovodu paní učitelky 

Knappové a pana ředitele Koníře ve čtvrtek 12. října, která si dala za cíl vyčistit ptačí 

budky v okolí Jesenice.  

Sraz jsme si dali u školy v 15
10

 a potom se vydali směrem 

k autokempu. Měli jsme s sebou hliníkové štafle a další potřebné 

pomůcky. Cílem bylo vyčistit všechny budky pro ptáky, které 

najdeme. Při lesní cestě ke dvěma rybníkům jich mohlo být aspoň 

deset, většinou plných až ke stříšce. Tím, že jsme je pročistili, 

jsme určitě odvedli dobrou práci. Už se těšíme na příští ročník, 

kdy přírodě zase trošku pomůžeme. 

        Sestaveno z příspěvků   

          Tomáše Trana (8. třída) a Martiny Laubrové (7. třída) 

 

 

Ve čtvrtek 19. října se v Rakovníku konalo podzimní kolo tradiční botanické 

soutěže, které jsme se z naší školy zúčastnily já (Veronika Končeková) a Julča Rácová.  

Přijely jsme ráno vlakem za poměrně chladného počasí. Starší žáci a středo-

školáci si nejprve poslechli přednášku pana profesora Pazdery na téma „Léčivé 

byliny“, mladší žáci začali rovnou soutěžit. Potom se i starší přesunuli do botanické 

zahrady, kde soutěž probíhala. Byla zde fronta asi tak na hodinu   

a půl! Dlouhé čekání jsme si zkrátily povídáním.   

Vlastní soutěž o užitkových a exotických rostlinách byla 

poměrně obtížná, ale i přesto dosáhla Julča na skvělé 1. místo. Zpět 

do Jesenice jsme se vrátily autobusem ve 13
00

 hodin. 

Napsala Veronika Končeková, IX. třída 

JMÉNO TŘÍDA BODY MÍSTO 
 

  Julie Rácová IX. 15,5 1. 

  Veronika Končeková IX. 14 4. – 5.  
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 Trick or Treat. Be so sweet. 
Give me something good to 
eat. 
 Give me candy. Give me 
cake. Give me something sweet 
to take! 

 
 

 

Úterý 31. října bylo až do třetí vyučovací hodiny jako 

každé jiné. Zeměpis s panem učitelem Knappem před chvíli 

začal a vše se zdálo být v běžném pořádku. Asi po dvaceti 

minutách vyučování jsme však zaslechli podivné chichotání 

za dveřmi učebny. Pan učitel řekl: „To zní, jako by sem chtěla 

vejít nějaká strašidla.“ Jsem si na sto procent jistý, že přesně 

věděl o dnešním školním Halloweenu, protože přistoupil ke 

dveřím a na strašidla, tedy naše deváťáky v maskách, z legrace 

vybafl, až se lekli. Byli opravdu dobře namaskovaní, jenže 

abych pravdu řekl, tak asi 60 procent lidí z naší třídy si je spíš 

dobíralo. Mě se spolužákem Denisem chtěli pomazat červenou 

barvou, jakože krví, ale moc se jim to nedařilo. Potom nám 

rozdali papíry s otázkami a doplňovačkou na halloweenské 

téma a kontrolovali, zda se nám podařilo vyluštit tajenku. 

Bylo to veselé zpestření vyučování. 

Napsal Šimon Navrátil, VI. třída 

 
 
 

ZDROJ: http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/halloween  
 

Jednoslovný název Halloween pravděpodobně vznikl 

zkrácením původních názvů pro slavnost v předvečer svátku 

všech svatých. Mezi nejznámější patří výrazy jako např. All 

Halloween, All Hallows' Eve, All Hallows' Evening nebo All 

Saints' Day apod. Slaví se každoročně poslední říjnový 

večer, tedy vždy 31. října, v předvečer křesťanského svátku 

Všech svatých (All Hallows' Day).  

Vznik a vývoj tohoto svátku je nejednoznačný, ale často se uvádí, že má kořeny 

v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně 

tento den. Noc, kdy říjen přecházel na listopad, nesla název Samhain podle keltského boha 

Samhaina, který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých. 

V noci Samhain probíhaly bujaré oslavy, všude hořely veliké ohně a lidé si na sebe 

navlékali masky a převleky, aby se chránili proti zlým duchům. Věřili, že duchové zemřelých 

mohou být buď nápomocní přátelům, nebo škodící nepřátelům. Keltové pojímali Halloween 

zvesela, netruchlili. Chápali smrt jako přirozenou součást života. 

HALLOWEENSKÉ KOLEDOVÁNÍ  

Dnes se již nepoužívá Keltské označení Samhain, ale všichni slaví tento svátek jako 

Halloween. Oslavy probíhají většinou v rámci rodiny, mezi přáteli nebo v místní komunitě 

(sousedé, přátelé apod.). Děti si oblékají strašidelné kostýmy a „go trick-or-treating“ (chodí 

koledovat) po okolí. Každý navštívený je koledníky vyzván k vydání sladké odměny (treat). 

Pokud koledníci nejsou obdarovaní, sešlou na dům 

„kletbu“ (trick). Jde však jen o zábavu, žádné záškodnické 

akce děti nedělají, nanejvýše dávají pastu na kliku nebo 

neškodně pomalují auto před domem. Odtud je právě ono 

kolednické pořekadlo „trick-or-treat“, což můžeme volně 

přeložit jako „Dejte mi koledu, nebo vám něco provedu“.  

http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/halloween
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Obecně prospěšná společnost LAKTEA, největší 

dodavatel mléčných výrobků do škol v celé ČR, vyhlašuje 

v rámci projektu Fitkonto soutěž  

„FIT DOBROTY Z VAŠEHO KRAJE“.  

Hlavním cílem soutěže je motivovat žáky k zájmu o lokální 

potraviny a produkty typické pro region, ve kterém žijí.    

Propagační akce FIT DOBROTY Z NAŠEHO KRAJE 

probíhá na území České republiky od 1. 10. 2017 do 11. 11. 

2017. Je určena žákům prvního a druhého stupně ZŠ, kteří 

mohou soutěžit jako třídní kolektivy, družina nebo jako 

samostatné skupiny (minimálně dvojčlenné). Podmínkou 

zařazení do soutěže je odeslání přihlášky a soutěžní práce do 

11. 11. 2017. Soutěžních kolektivů může být z jedné školy několik, avšak jednotlivec 

se může zúčastnit jen jednou (v rámci jednoho kolektivu). Přihlášku je třeba vyplnit na 

adrese: 

http://www.fitkonto.cz/index.php?sect=125&id=236&page=1&clanek=883#kotva  

POZOR: Přihláška se vyplňuje, až bude celá soutěžní práce připravena k odeslání, bez 

této přílohy nebude přihláška přijata. Maximální velikost všech příloh dohromady 

nesmí být větší než 100 MB, jinak dojde k chybě nahrávání.  

Úkolem přihlášených kolektivů je navrhnou, připravit a nafotit s krátkým 

komentářem vlastní verzi FIT DOBROTY. Vyjádřit své názory a nápady mohou např. 

ve formě receptů z vytipovaných regionálních 

potravin, dále pracovních postupů či textových 

komentářů na téma výhod konzumace místních 

produktů, a to jak z pohledu ekologie, podpory 

regionu, tak i kvality potravin apod. Nejzají-

mavější náměty budou zveřejněny po skončení 

soutěže na str. www.fitkonto.cz v části recepty. 

Na výherce čekají zajímavé ceny – viz 

obrázek letáku vlevo. Hodnotnými dárky bude 

odměněno 20 škol, deset nejlepších pak obdrží 

i šek na 3000,- Kč. 

 

 

 

 

 

LAKTEA, o.p.s. 

www.laktea.cz 

www.ovocedoskol.eu 

www.fitkonto.cz 

800 100 525 

http://www.fitkonto.cz/index.php?sect=125&id=236&page=1&clanek=883#kotva
http://www.fitkonto.cz/
http://www.laktea.cz/
http://www.ovocedoskol.eu/
http://www.fitkonto.cz/
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☺Kroužky provozované Základní školou a mateřskou školou Jesenice 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ SCHŮZKA ČAS 

 Ruský jazyk (7. třída)  p. Eva Konířová Pondělí 14
15

 – 15
00

 

 Florbal (3. - 6. třída)  p. Polák, p. Hlaváček 

Úterý 

15
15

 – 16
45

 

 Ruský jazyk (5. – 9. třída)  p. Eva Konířová 14
15

 – 15
00

 

 Kroužek anglického jazyka 

 (4., 5. tř.) – 1x za 14 dní 
 p. Petra Hrůzová 7

00
 – 7

45
 

 Konverzace v anglickém jazyce 

 (7., 9. tř.) – 1x za 14 dní 
 p. Petra Hrůzová 7

00
 – 7

45
 

 Keramický kroužek 

 (nejdéle do 15
00

) 

 p. Jana Hornofová 

 p. Martin Hornof 
Středa 

Od 13
00

 

 Příprava na přijímací zkoušky 

 z matematiky 
 p. Vilma Michlová 14

00
 – 15

00
 

 Flétny – pokročilí   p. Jana Doležalová 

Čtvrtek 

13
00

 – 13
40

 

 Pohybové hry (4. – 5. tř.)  p. Vlastimila Knappová 14
15

 – 15
00

 

 Florbal (7. – 9. tř.)  p. Spurný 16
00

 – 18
00

 

 Příprava na přijímací zkoušky 

 z matematiky 
 p. Vilma Michlová Pátek  14

00
 – 15

00
 

 Dopisovatelský kroužek  p. Zdeněk Modrý 
Nepravidelně (většinou  

ve středu od 14
00

 do 15
00

) 

 

☺Kroužky provozované občanskými sdruženími a jinými subjekty 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ SCHŮZKA ČAS 

 Karate a kickbox  p. Jastrzebski Čtvrtek 18
00

 – 19
00

 

 Fotbal mladší žáci  p. Jícha 

Pátek 

16
30

 – 17
30

 

 Mladí hasiči  p. John 15
30

 – 16
30

 

 Železniční modeláři (od 3. tř.)  p. Berka 16
00

 – 18
00

 

 

☺Nepovinné předměty ve školním roce 2017/2018 

NÁZEV PŘEDMĚTU VYUČUJÍCÍ DEN ČAS 

 Ekologie (6. – 9. tř.), sudý týden  p. Vlastimila Knappová Pondělí 15
05

 – 16
35

 

 Reedukace specifických poruch   

 učení 
 p. Jana Doležalová Úterý 12

35
 – 13

20
 

 Sportovní aktivity (6. – 9. tř.)  p. Vlastimila Knappová 

Středa 

7
00

 – 7
45

 

 Reedukace specifických poruch  

 učení 
 p. Jana Doležalová 12

35
 – 13

20
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  Že práce s textem může být zábavná, se přesvědčili žáci šesté 

třídy, když dostali za úkol napsat zajímavé vypravování doplňováním 

neúplných vět. Šablona vypadala takto: 

 

 

 

 

 Nyní můžete posoudit, jak si s tímto úkolem poradila Jitka Chalupová, jejíž 

vypravování jsme pro vás vybrali: 

KUCHAŘKA NA CESTÁCH A HLADOVÍ PTÁČCI 

V jednom malém a krásném městě bydlel starý pes 

Igor. Jednoho dne se k němu přiloudala kočka Lea a ta chtěla 

u psa Igora bydlet. Igor jí řekl: „Dobře, Leo, poskytnu ti jídlo 

i postel, ale najdeš si práci, a až budeš mít dostatek peněz, 

odstěhuješ se. Doufám, že nechrápeš.“ Malá kočka Lea se 

svými zavazadly zalezla do měkké postýlky a nechtěla 

vylézt. Bylo jí příjemně. Vtom se k ní seběhli malí ptáčci 

modráčci, ale žádný k ní nešel blíž. Jeden se zeptal Ley, 

zda nemá jídlo. Pes Igor má. 

Nikdo nevěděl, kde Igor je. Ptáčci měli hrozný hlad a všichni se shodli, že se 

rozdělí a psa Igora najdou. Ale pak se objevila kuchařka, která zavolala psa Igora, jenž 

nakupoval. Nakonec padla volba na bábovku a koláč. Ptáčci, Igor a Lea vše připravili 

a upekli. Všichni byli s koláčem i bábovkou spokojeni a všem chutnalo. „Díky, 

kuchařko!“ poděkovali vděčně.  

 

 

 

V každé době vznikají nová slova (neologismy). Některá se 

v běžné mluvě neujmou, jiná se po čase stanou světovým 

fenoménem, například Čapkův robot.  

V zapomnění upadají zkratky jako ROH, JZD, SRPŠ apod. 

a objevují se jiné. V e-mailech, SMS zprávách nebo na sociálních 

sítích vám někdo místo poděkování napíše THX (thanks) a vy 

můžete odpovědět NZ (není zač). Slovo prosím nahrazuje PLS (please) a zvolání 

„proboha!“ zkratka OMG! (Oh, my God!).  

Chcete-li vyjádřit, že se smějete, buď zvolíte smajlík (emotikon), nebo vsadíte 

na zkratku LOL (lot of laugh nebo laughing out loud, či dokonce laughing over limit), 

a pokud se opravdu smíchy válíte po zemi, pak bude příhodná doslovně přeložená 

zkratka ROTFL (rolling on the floor laughing). Podobně přesné je BTW (by the way), 

tedy mimochodem.   

Poměrně oblíbené jsou hrátky s čísly a písmeny. Kupříkladu O5 je zkráceně 

opět, W8 (wait) znamená „počkej“ a 2D (today) je dnes.  

V jednom malém …… bydlel starý …… Jednoho dne se k němu přiloudala ……  

a ta chtěla …… jí řekl: „……“ Malá …… se …… zalezla do …… a nechtěla …… 

Vtom se k ní seběhli …… ale žádný …… Nikdo nevěděl …… a všichni …… Ale 

pak se objevila …… která zavolala …… Nakonec …… Všichni ……  
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ZDROJ: http://www.novinky.cz/kultura/390595-chinaski-mandrage-kabat-krystof-a-dalsi-jak-vznikly-

jejich-nazvy.html  
 

Některé české kapely k nalezení názvu inspirovaly literární postavy, jiné vlastní písně, další 

neznámá slova, některé to, co lze přečíst smysluplně z jedné i druhé strany, jinde sehrála roli 

náhoda. 

MANDRAGE  

O svém názvu šířila plzeňská skupina v minulosti 

řadu historek. Jeho původ je prý ale ve skutečnosti spojen 

s prvním vystoupením. 

„Byl to první společný koncert zpěváka Víti 

Starého a můj. Bylo to na čtyřicátinách Víťova táty. Naši 

tátové spolu mají kapelu a my dva se vlastně tehdy moc 

neznali. Oni si ale vymysleli, že bude super, když na těch 

narozeninách vystoupíme spolu. Dohodli jsme se tedy, že zahrajeme jednu písničku od kapely 

našich tátů a Wonderwall od Oasis. Uváděl nás zpěvák kapely otců Zdeněk Žorna, který je už 

bohužel po smrti. Když jsme měli přijít na scénu, představil nás jako novou kapelu 

Mandraže,“ vypráví Právu bubeník Matyáš Vorda.  

„… Po našem vystoupení jsme se ho ptali, jak na jméno Mandraže přišel. Řekl nám, že 

den předtím viděl v televizi ruský satirický seriál Gorodok, ve kterém se ptali lidí, jaká znají 

nová slova. A jeden člověk řekl, že zná mandraže. Je to prý výraz, který se používá, když si 

nemůžete na nějaké slovo vzpomenout. Tvrdil, že je to slovo, které nahrazuje všechna ostatní. 

Paradoxně došlo k tomu, že když nás Zdeněk uváděl, nevěděl, jak se jmenujeme, a použil 

tedy slovo za všechna slova – mandraže. My si ho už nechali, jenom jsme místo ž začali psát 

g,“ dokončuje vzpomínku Vorda. A dodává, že je to pravdivá historka. 

MŇÁGA A ŽĎORP 

Kapela z Valašského Meziříčí existuje už od roku 1987. „Ve druhé polovině 80. let 

frčela nová vlna a inspirativní byly takové názvy kapel, jako třeba Třírychlostní Pepíček, Ještě 

jsme se nedohodli a další. Dlouho jsme si ale s tím naším nevěděli rady. Naštěstí jsme měli 

kamaráda z Nového Jičína, který slova mňága a žďorp používal. Ne dohromady, zvlášť. Nám 

však přišlo jejich spojení patřičně šílené. Nepamatuju si, co ta slova přesně znamenají, ale 

vycházejí jistě z tamějšího nářečí,“ vzpomíná zpěvák Petr Fiala. 

Dalším inspiračním zdrojem pro kapelu byly knihy Amálie Kutinové nazvané Gabra  

a Málinka. „Jsou to příběhy dvou dívek, které chodí na gymnázium ve Valašském Meziříčí. 

Vyprávějí o tom, jak poznávají svět… Na obalu jedné z nich byly ty dvě holky v námořnických 

oblečcích, nosily je jako školní uniformu. My si říkali, že Gabra a Málinka je skoro stejné 

jako Mňága a Žďorp, a přišlo nám to dobře ujeté. Nakonec jsme v začátcích využili pro svou 

vizáž i ty námořnické oblečky,“ dodává ještě Fiala. 

WANASTOWI VJECY 

V internetové encyklopedii se uvádí, že baskytaristu 

Petra Břetislava Chovance (P. B. Ch.) zaujal v 80. letech 

refrén písně skupiny Pražský výběr, v němž se zpívá: 

Nafta nad zlato. Text však neslyšel zřetelně a registroval 

pouze tajemné slovo „vanasto“. Na základě toho vznikly 

Wanastowi Vjecy. Zpočátku se název psal česky – Vanastový věci. S náznakem polské 

transkripce přišel později zpěvák a kytarista Robert Kodym. Wanastowi Vjecy prý značí věci, 

které jsou tak krásné, až jsou hnusné, a naopak.  

http://www.novinky.cz/kultura/390595-chinaski-mandrage-kabat-krystof-a-dalsi-jak-vznikly-jejich-nazvy.html
http://www.novinky.cz/kultura/390595-chinaski-mandrage-kabat-krystof-a-dalsi-jak-vznikly-jejich-nazvy.html
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Puštík obecný dosahuje velikosti vrány. Okolo velkých černohnědých očí má šedavý 

okrouhlý závoj. Živí se přirozeně jen masitou stravou. Kromě myší a hrabošů si velmi 

rád pochutná i na větším soustu; napadá holuby, sojky, krahujce, koroptve a také 

veverky, králíky, křečky a sysly. Rád hnízdí v … (tajenka) …, ale i v budovách, ve 

zříceninách a třeba i v králičí noře.  

A N I N Š Ě P S P Č A N D E Ř T S Ú 

R É T R O P E R O T A N A D A S O Í 

T S O K I L E V S L Á D Ě L U T L Š 

M A M N E S T I E S D Č Ě V E E D E 

Ř I K Ř I A L A P Ý CH A C V Z Ř I Ř 

Í A K D K A P A C I T A T I Z O T T 

T S I R B B U N I Č I N A E S Y Í S 

T U V T O R R K R E J Č O V S T V Í 

M C O R O F E N Z Í V A O P O K S Ř 

Š F E R M E O M L Ě B CH T S I L A P 

E C A U R T S N E M A R É I M E R P 
 

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: ALAP, AMNESTIE, AURORA, BĚLMO, BUNIČINA, 

BOREC, CVRKAT, FOTBALISTA, KAPACITA, KREJČOVSTVÍ, MENSTRUACE, 

MIKROFON, MŘÍT, MŠE, NÁSPA, OFENZÍVA, OSA, OZVĚNA, PALIST, PINKAT,  

PREMIÉRA, PRESIDIUM, PŘÍSTŘEŠÍ, PTÁČCI, REPORTÉR, SKOP, SPĚŠNINA, 

SKŘELE, SOLDATESKA, STŘELA, SVÍTÍDLO, ÚSTŘEDNA, VELIKOST, ZELÍ, 

VYZVĚDAČ.  

 

 

V družstvu gymnastů je pět mužů. Seřaďte je od největšího do nejmenšího, když víte: 
 Zdeněk je menší než Milan. 

 Libor je větší než Václav. 

 Jiří je menší než Zdeněk. 

 Milan je větší než Libor. 

 Václav je menší než Zdeněk. 

 Jiří je menší než Milan. 

 Libor je menší než Zdeněk. 

 Václav je větší než Jiří. 

 Jiří je menší než Libor. 

 Václav je menší než Milan. 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 3/2017-2018: 

1.- DOPLŇOVAČKA 

Ledové čepičky 

2.- PŘESMYČKY 

SVALY – VLASY  KORBA – KOBRA  

VESLA – SLEVA  MARKY – MRAKY  

KORÁL – ROLÁK   PARTA – PATRA  

PARKY – PRAKY   PATOS – STOPA  

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


