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 Jako každý školní rok, i letos se 

první stupeň ZŠ a MŠ Jesenice proměnil 

na jeden den v ČERTÍ ŠKOLU. Stalo se to 

v úterý 5. prosince, kdy se děti v maskách 

andělů a malých čertíků těšily nejen na 

spoustu „pekelných“ úkolů a soutěží, ale i 

návštěvu Mikuláše se svým doprovodem. 

Tohoto úkolu se již tradičně s nadšením 

chopili žáci deváté 

třídy.  

Poté, co Mikuláš navštívil nižší ročníky, zavítal i na druhý 

stupeň. Samozřejmě nevynechal ani naši sedmou třídu. Nejprve 

se ozvalo bouchání na dveře a pak se celé mikulášské procesí 

vhrnulo do třídy. Jako upomínku na toto setkání nás čerti 

pomalovali černou barvou a některé „zlobivce“ si odvedli na 

chodbu. Naštěstí je hned zase propustili. Bylo to veselé setkání, 

které nám výtečně zpestřilo výuku. 

Napsaly: Klára Prasková a Martina Laubrová, VII. třída 

 

 

Kulturní dům v Jesenici 

opravdu slouží svému účelu. 

Konají se v něm nejrůznější 

kulturní akce, jakou bylo např. 

předvánoční vystoupení 10. 12. 

Přišlo se na něj podívat hodně 

lidí, kteří se určitě nenudili. 

Zhlédli vystoupení nejen žáků 

z naší základní školy, ale též 

studentů ISŠ. Mně pak zaujala 

Simona Vítovcová, která hrála 

na akordeon a je nositelkou 

několika ocenění. Byla fakt dobrá. Program uváděly příjemné 

moderátorky Barbora a Adéla Koudelovy, Kačka Kovářová  

a Terka Procházková. Hudebníci byli také skvělí, jmenovitě 

bubeníci Matěj a Anna Herčíkovi a Petr Pošta, hráči na klavír 

Jára Lazar a Adéla Koudelová, ale i další. Na přítomné velmi 

zapůsobilo, když Matěje Herčíka doprovodil hrou na 

elektrickou kytaru hudebník Michal Hlons. Celé představení 

se mi moc líbilo a jsem přesvědčena, že ostatním také. 

Napsala Barbora Koudelová, VII. třída 
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DDM Rakovník 12. 12. 2017 

I. KATEGORIE: 4. – 5. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY ROSTLINY BODY MÍSTO 
 

Jan Trpák 21 4 6 0,5 31,5 3. 

Vojtěch Kouřil 18 2,5 7,5 2,5 30,5 4. 

Eliška Machová 7 2 3,5 1,5 14 13. 

Soutěže se zúčastnilo 15 žáků. 
 

II. KATEGORIE: 6. – 7. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY ROSTLINY BODY MÍSTO 
 

Markéta Laubrová 18 8,5 10 7,5 44 3. 

Daniel Kinský 11 10,5 5,5 4 31 8. 

Vlasta Rácová 14 2 1,5 3 20,5 14. 

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. 
 

III. KATEGORIE: 8. – 9. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY ROSTLINY BODY MÍSTO 
 

Julie Rácová 18 15 10 12,5 55,5 1. 

Tomáš Tran 17 7,5 7 7 38,5 5. 

Ver. Končeková 16 2 7,5 6,5 32 10. 

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. 

 

 

Uběhl týden od chvíle, kdy jsme si (dívky 

z osmé třídy) vyzkoušely v pracovně Integrované 

střední školy Jesenice aranžování inspirované 

blížícími se Vánocemi. V úterý 12. prosince jsme 

si aranžérské dovednosti mohly ověřit v soutěži, 

kterou ISŠ zorganizovala v sále kulturního domu.  

Soutěž začala tím, že si žáci zúčastněných škol vylosovali čísla. Poté nám paní 

učitelka z ISŠ ukázala, jak vytvořit vánoční girlandu – náš první soutěžní úkol. Podle 

vylosovaných čísel se pracovalo ve dvojicích u stolů. Druhým úkolem bylo vyrobit 

ozdobu na stůl. Všechny pomůcky měli soutěžící k dispozici, proto velmi záleželo na 

zručnosti a originalitě. Mezi úkoly probíhaly krátké přestávky, a tak tomu bylo i před 

tím třetím, posledním – výrobou ozdobné tašky.  

Před vyhlášením výsledků jsme si všichni zašli na oběd a pak se vrátili. I kdyby 

nešlo o soutěž, byla naše účast přínosná už jen tím, že jsme si mohly (dívky) 

vyzkoušet práci s různými materiály i zajímavé techniky aranžování. Navíc si každý 

mohl své výtvory odnést domů.    
Napsaly: Kristýna Janecká a Adéla Švandrlíková 



4 

 

 

 
S rozvojem moderních technologií se objevil nový 

druh šikany – kyberšikana. Jejím cílem je někomu ublížit 

nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků.  

A právě toto zlé a nepřátelské chování bylo tématem 

přednášky, které jsme se (žáci 8. třídy) zúčastnili ve 

čtvrtek 14. prosince. 

Přednášku vedla paní od policie. Nejprve nám řekla, jak kyberšikana probíhá, o co v ní 

jde a jaké přináší důsledky. Pro oběť je takové jednání psychicky zničující, neboť se většinou 

nemůže účinně bránit. Své povídání doplnila krátkým videem, po kterém následovaly různé 

dotazy, třeba i na střední policejní školu.  

Napsaly: Kristýna Janecká a Adéla Švandrlíková 

  

 

Další disciplínou započítávanou do celoroční SOUTĚŽE O NEJAKTIVNĚJŠÍHO 

SPORTOVCE jsou přeskoky švihadla. Skákat se začalo v pátek 15. 12. v tělocvičně 

ZŠ, kde mladí sportovci předvedli tyto výkony:  

DÍVKY 2009 A MLADŠÍ  CHLAPCI 2009 A MLADŠÍ 

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Anna Herčíková 59 1.  Jan Bouda 32 1. 

Kateřina Trpáková 45 2.  Ondřej Dlouhý 21 2. 

Emílie Casasová 44 3.  
 

Kateřina Kovářová 36 4.  

 

DÍVKY 2008 - 2007  CHLAPCI 2008 - 2007 

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Michaela Braunová 60 1.  Robin Žebrakovský 58 1. 

Adéla Čóková 45 2.  Lukáš Kougl 56 2. 

Tereza Dragounová 37 (30) 3.  Jan Kadlec 50 3. 

Eliška Pavlisová  37 (29) 4.  Vlastimil Sojka 22 4. 

Adéla Čížková 22 5.  Lukáš Pavelek 21 5. 

Eliška Hortová 19 6.   

 

DÍVKY 2006 - 2005  CHLAPCI 2006 - 2005 

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Klára Prasková 89 1.  Roman Bešík 86 1. 

Marie Duchková 78 2.  Zbyněk Hudček 69 2. 

Barbora Koudelová 69 3.  Petr Pošta 65 3. 

Vlasta Rácová 65 4.  Petr Kadlec 
44  4. 

Eliška Janecká 26 5.  Vladimír Bouda 

  Šimon Navrátil 37 6. 
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DÍVKY 2002 A STARŠÍ  CHLAPCI 2002 A STARŠÍ 

JMÉNO VÝKON MÍSTO  JMÉNO VÝKON MÍSTO 

Martina Laubrová 110 1.  Tomáš Horvát 77 1. 

Markéta Laubrová 80 2.   

 

 

 
 

Poslední školní týden před vánočními 

prázdninami začal výletem naší osmé třídy 

do Prahy, konkrétně do kina Cinema City 

Flora. V pondělí 18. prosince jsme se s paní 

učitelkou Knappovou jeli podívat na nový 

(v pořadí osmý) díl filmové ságy Star Wars: 

Poslední z Jediů. Jde o americký sci-fi film 

z roku 2017, který navazuje na předchozí díl nazvaný Star 

Wars: Síla se probouzí. Máme-li hodnotit film slovy Honzy 

Blaha, byl „libovej“, tzn. - líbil se.  

Po promítání jsme se vydali na procházku předvánoční Prahou. Prošli jsme 

Václavák, Staroměstské náměstí i Karlův most. Sváteční atmosféru jsme si všichni 

náramně užili, stejně jako celý výlet.  

Napsali: Jan Blaho a Veronika Dunová 
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POČÍTAČOVÝ VIRUS 
Program, který se umí vložit do jiného programu a 

s ním se šířit, aniž by to uživatel zjistil. Nejčastěji 

napadá spustitelné soubory na pevném disku. To se 

děje tak, že se k nim „tělo viru“ připojí (obvykle na 

jejich konec) a při spuštění takového souboru dojde 

k aktivaci viru.  

Zatímco některé viry mohou být cíleně ničivé 

(mazání souborů na disku), jiné viry mohou být jen 

obtěžující. Do počítače se nejčastěji dostávají jako 

příloha e-mailu nebo z přenosného média. 

POZNÁMKA: 

Naprostá většina virů se dnes nachází v přílohách zpráv. Podezřelá je například každá 

příloha obsahující spustitelný program, tj. program s příponou EXE, COM, SCR, PIF, 

SYS, BIN, VBX.  

 

ADWARE 
Aplikace způsobující otravné zobrazování reklamy během práce na 

počítači. Některé seriózní programy právě reklamou financují svůj 

vývoj. 
 

BACKDOOR 

Program umožňující vzdálenému útočníkovi 

převzít kontrolu nad infikovaným počítačem 

⟶ V infikovaném systému „otevírá zadní 

vrátka“. 

 

 

DIALER  Aplikace, která dokáže změnit telefonní číslo poskytovatele 

připojení k internetu na jiné telefonní číslo s vyšším tarifem 

(podvodné přesměrování na tzv. „žluté linky“). Uživateli jsou pak 

naúčtovány vysoké částky za prohlížení internetových stránek přes 

vytáčené telefonní spojení. 

 

DOWNLOADER 

Škodlivý kód, který stahuje z internetu do systému počítače 

další škodlivé programy. Počítač se tak může stát téměř 

nepoužitelným pro svou pomalost a chování. 

 

DROPPER 
Přenašeč skrytého škodlivého softwaru (nejčastěji typu EXE). 

Stěžuje antivirovým programům jeho detekci. 

 

KEYLOGGER 

Nenápadný program, který zaznamenává a ukládá 

všechny stisknuté klávesy. Vzdálenému 

útočníkovi tak zjišťuje hesla, čísla kreditních karet 

apod. 
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MAKROVIRUS 

Virus, který není součástí programu, nýbrž dokumentu (textu - 

DOC, tabulek - XLS) obsahujícího makra. Je schopen zkopírovat 

sám sebe z jednoho dokumentu do druhého. 

 

MALWARE 

Souhrnné označení pro software, jehož cílem 

je proniknout do uživatelova počítače. V něm 

může páchat škodu, nebo sbírat relativně 

neškodné informace. 

 

 

RANSOMWARE 

Viry, které uživateli zablokují, nebo ztíží 

přístup k počítači nebo jeho datům. Obvykle se 

rovnou zobrazuje výzva k platbě. Po zaplacení 

může, ale také nemusí být přístup obnoven. 

 

ROOTKIT 
Aplikace, která proniká hluboko do systému počítače, v němž 

pak maskuje přítomnost a činnost škodlivého softwaru.  

 

SCAREWARE 

Nežádoucí software, který se tváří jako legitimní bezpečnostní 

řešení, například falešný antivir nebo firewall. Uživateli pro-

skenuje počítač a najde v něm neexistující hrozbu, za jejíž 

„odstranění“ vyžaduje platbu. 

 

SPYWARE 

Špionážní software, který se sám nainstaluje na počítač uživatele 

při stahování dat z Internetu. Poté bez jeho vědomí sbírá a odesílá 

data z počítače, aby je pak poskytl jinému uživateli (např. IP 

adresu, seznam používaných programů, záznamy o pohybu  

na internetu apod.). 

 

TROJSKÝ KŮŇ 

Program, který se navenek tváří jako zajímavá 

a užitečná aplikace, ale po spuštění provede 

v pozadí nežádoucí operaci. Například může 

přijít v e-mailu jako oznámení o výhře. Na 

rozdíl od virů a červů se sám nekopíruje.   

 

 

WORM (ČERV) Škodlivý program, který se do počítače dostává jako 

součást e-mailu nebo nového programu a poté se kopíruje 

k dalším a dalším hostitelům. Některé druhy červů se 

vyskytují na webových stránkách a při jejich prohlížení se 

umí nainstalovat na disk počítače. Dokážou například 

vzdáleně spouštět jiné aplikace, a to bez vědomí uživatele.  

Červy nelze detekovat klasickou formou antivirového SW. 
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SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- SKRÝVAČKY 

1) MARS 3) MERKUR 5) VENUŠE 7) ZEMĚ 

2) NEPTUN 4) URAN 6) SATURN 8) JUPITER 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 
Paní Lenová, stará hodná paní, odpoledne zemřela. Na infarkt. Jejímu lékaři však ten 

infarkt připadal dost podezřelý. Řekl, že byl pro něj naprosto nečekaný, protože paní 

Lenová, která patřila mezi jeho stálé klienty, měla sice slabší srdíčko, ale byla v dobré 

kondici a netrpěla poslední dobou žádnými stresy. Proto se tímto případem 

začala zabývat policie, jmenovitě inspektor Perner. 

 Ten zjistil, že po paní Lenové měly dědit dvě ženy – její hospodyně 

a vnučka. V posledním týdnu se však paní Lenová nechala slyšet, že jedna 

z nich dědit nebude; nevyjádřila se přesně, která. Inspektor se tedy vydal 

do jejího domu. Potkal tam hospodyni, která si právě balila věci. Zeptal se 

jí, jestli mu může k celému případu něco říct.  

 „To teda můžu a hodně,“ začala hned vyprávět. „Paní Lenová měla svátek   

a přišel jí poštou balíček. Stála jsem vedle ní, když balíček rozbalovala. Hned jak ho 

otevřela, spatřila pavouka, který byl uvnitř. Paní Lenová měla ráda všechna zvířata 

kromě pavouků. Těch se opravdu děsila. Přesně jsem poznala, co to bylo za pavouka, 

protože jsem ho nedávno viděla v televizi. Byla to tarantule. Ihned jsem jí balík vytrhla 

z rukou, ale bylo už pozdě. Paní Lenová vykřikla hrůzou, chytila se za srdce, padla na 

zem a už se neprobudila.“ 

 „Kdo všechno o jejím strachu mohl vědět?“ 

 „Samozřejmě já a také vnučka paní Lenové, ukážu vám její fotografii,“ vzala 

jednu fotografii ze stolu. Na obrázku byla mladá dívka pod palmou, přes něj se táhl 

nápis Pozdrav z Palerma. 

 V tu chvíli vnučka vešla do místnosti. Velice se podivila, že tam není její 

babička, a když jí inspektor řekl, že zemřela na infarkt, zůstala zkoprněle stát. 

 „Vaše babička se asi stala obětí nějakého hloupého vtipu,“ oznámil jí inspektor. 

 „To musel být někdo z jejího blízkého okolí, když věděl, že babička se tak 

strašně bojí pavouků,“ řekla vnučka. 

 „A zvlášť tarantule!“ doplnila hospodyně. 

 „Mám pocit, že už vím, kdo zabil paní   

Lenovou,“ řekl inspektor.    KDO BYL VRAH? 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 6/2017-2018: 

1.- DOPLŇOVAČKA 
Někdo to rád horké. 

 

Čerpáno z knihy Kriminální případy pro detektivy 

začátečníky od autorské dvojice Luděk Brožek a Jan 

Drahorád. 

 


