Zhruba šest kilometrů na jih od krušnohorského města Vejprty se nachází obec
České Hamry. Leží těsně u německých hranic – k saskému Hammerunterwiesenthalu
je to co by kamenem dohodil. A právě sem, do Českých Hamrů, zamířili účastníci
lyžařského kurzu ZŠ a MŠ Jesenice.
 Na lyžařský kurz
jsme odjížděli od školy už
v neděli 17. února. Každý
měl s sebou sjezdové lyže a veškeré příslušenství pro
bezpečné lyžování. A samozřejmě osobní výbavu na
týdenní pobyt na horách. Cestovali jsme autobusem
do Českých Hamrů v Krušných horách pod pedagogickým dohledem p. uč Peterové (vedoucí kurzu), p.
uč. Doležalové, p. vych. Vodrážkové (zdravotnice), p.
uč. Knappa a lyžařského instruktora Petra Zemana.
Naším dočasným útočištěm se stal hotel Habsburg. Dostali
jsme klíče od pokojů a každý se šel ubytovat. První večeři
(zeleninová polévka a kuře s bramborovou kaší) jsme měli v 1830.
Po jídle se všichni sešli, aby si vyzkoušeli lyže a boty, což bylo
nutné před vlastním nácvikem lyžování. Následovalo poučení o
chování v hotelu, na sjezdovce a na vleku, seznámení s desaterem
lyžařského výcviku a denním režimem. Večerku jsme měli ve
2200 hodin.
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Budíček v 715 hodin narušilo
několik nedočkavců již v šest hodin.
Po ranní hygieně, snídani a přípravě
jsme jeli na Klínovec, který je od
hotelu Habsburg vzdálen asi šest
kilometrů. Zdejší skiareál je největší
lyžařský areál v Krušných horách.
Tady nás učitelé rozdělili do skupin
podle našich lyžařských dovedností.
Sportování venku bylo moc fajn.
Výcvik na sněhu pokračoval
i odpoledne, ovšem už ne společně.
„Nelyžaři“ trénovali na menším
svahu u hotelu, ostatní odjeli skibusem na Klínovec. Vrátili se až v 1630. Začátečníci
zakončili svou snaživost na lyžích příjemným krmením koz a ovcí u hotelu. Pak už se
čekalo na večeři, po níž následoval společný večerní program. Z her můžeme zmínit
například hledání identity, bingo či rozplétání. Po vyhlášení večerky jsme byli už tak
utahaní, že jsme okamžitě usnuli.
Na hory jsme přijeli proto, abychom si je pořádně
užili. A tak nás hned po snídani dopravil skibus do střediska
Neklid na sjezdovky, kde jsme (opět ve skupinách) pilovali
00
své dovednosti. Ve 12 hodin jsme vystoupali lanovkou na oběd a pak se znovu
věnovali lyžování. To nám vydrželo do 1530. Pak si nás na parkovišti vyzvedl skibus
a dovezl zpátky k hotelu. Tam jsme si následně poslechli zajímavé povídání z úst
pracovníků Horské služby. Dozvěděli jsme se důležitá telefonní čísla pro zavolání
první pomoci, seznámili se s činností a kompetencemi Horské služby a připomněli si
též bezpečné chování na sjezdovce a vlecích.
I dnešní večer patřil hrám a
soutěžím, například židličkované,
uzdravování zvířátek, pantomimě
nebo hádání „poznej, kdo jsem“.

Dopolední program navázal
na úterní veselé soutěžení. Ve výběhu pro kozy před chatou jsme si
to rozdali v trojboji, jehož disciplínami byly běh do kopce, vrh hůlkou a
hod koulí do kýble. Po svačině navázal na trojboj závod na běžkách a
štafeta. Je zřejmé, že nám po tom všem oběd (rýže s omáčkou) pořádně
zachutnal!
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Odpoledne jsme se vydali na běžkách na
několikakilometrovou trasu do Vejprt. Cestou
jsme viděli ledopády a měli krásný výhled do
Německa. Vždyť Vejprty tvoří s německou obcí
Bärenstein opticky jeden celek, rozdělený pouze
hraničním potokem Polava. Ve městě, které čítá
kolem tří tisíc obyvatel, jsme zašli do malého
krámku a koupili si něco dobrého na zub.
Zpátky do Českých Hamrů nás dovezl autobus.
Prožili jsme opět skvělý den a počasí nám přálo.


Dnešek byl zasvěcen celodennímu lyžování na Klínovci. Musíme říci, že jsme
si to všichni pořádně užívali. Každý si uvědomoval, že kurz se chýlí ke svému konci a
že se zítra budeme s horami loučit.

Po návratu do hotelu se přistoupilo k vyhodnocení celého týdne, rozdání
diplomů a odměn. Poté se opět soutěžilo a hrály hry. Nakonec vše vyvrcholilo večerní
stezkou odvahy, kterou připravily paní učitelky, a nechyběla ani sladká tečka na závěr.
Páteční budíček zazněl v 700 hodin. V plánu byl ještě
jeden odjezd na hory, ale k němu už nedošlo z důvodu
velmi deštivého počasí. Proto jsme si šli balit své věci před
odjezdem domů. Ještě jsme se naobědvali (vývar s nudlemi a knedlíky s omáčkou) a
pak už jen čekali, až pro nás přijede autobus. Na jedné straně nám bylo líto, že kurz
končí, na druhé straně se už každý těšil domů. Ale bylo to super a my bychom chtěli
poděkovat všem, kdo nám to umožnili.
Sestaveno z příspěvků účastníků lyžařského kurzu 2019
DOPLNĚNÍ K LYŽAŘSKÉMU KURZU
Velké poděkování patří také všem
dětem, které byly opravdu velmi hodné a
vzájemně si pomáhaly. Všude byly včas,
poslouchaly a s chutí se účastnily všech
her a soutěží. Sešla se super parta a bylo
nám s vámi příjemně. Těšíme se na další
setkání na horách.
Učitelé z lyžařského kurzu

4

V pátek 8. března ráno se naše 5. třída sešla na jesenickém nádraží. V 730 jsme
odjeli vlakem do Rakovníka a odtud dalším spojem do Křivoklátu. Naše první cesta
vedla do Informačního centra LČR, kde se konala přednáška na téma „Ptactvo
Křivoklátska“. Asi po třiceti minutách následovala přestávka, kterou jsme využili
k prohlídce zdejší expozice. Exponáty tvořily především vycpaniny zvířat. Dalo se tu
však i soutěžit a hrát různé hry. Po patnácti minutách pak začala druhá část přednášky.
Skončila poznávačkou ptáků, v níž si nejlépe vedli: 1. Miluše Vachtlová, 2. Martina
Jelínková, 3. Natálie Václavíková a Jéňa Kadlec. Z informačního centra jsme ještě
zašli na lesní hřiště a pak už nás čekala cesta domů. Počasí se vydařilo a exkurze se
všem moc líbila. Děkujeme paní učitelce Knappové a paní učitelce Valešové za hezký
výlet.
Napsal Jiří Klementovič, V. třída

DOPLNĚNÍ
V hodnocení exkurze žáci oceňovali nejvíce přednášku
pana Ing. Miroslava Pechy, dále pak hřiště s herními
prvky, interaktivní expozici a prohlídku nádvoří hradu.
Nejvíce zaujali páťáky tři ptáci – stehlík obecný, dlask
tlustozobý a čáp černý. Také jsme se dozvěděli, že
ptákem roku 2019 byla Ornitologickou společností ČR
vyhlášena hrdlička divoká.
Text doplnila Mgr. Vlastimila Knappová

Školní kolo BO proběhlo v pondělí 11. března na téma „Příjem a výdej látek
aneb Něco dovnitř a něco ven“. V obou kategoriích C a D se ho zúčastnili tři žáci,
jejichž bodový stav a umístění ukazují následující tabulky:

KATEGORIE C
JMÉNO
Tomáš Tran
Markéta Laubrová
Daniel Kinský

TEST

POZN. R

POZN. Ž

BODY

MÍSTO

40
23,5
23

12
12,5
8,5

6,5
11,5
10

58,5
47,5
41,5

1.
2.
3.

TEST

POZN. R

POZN. Ž

BODY

MÍSTO

5
9
10

6,5
6,5
5

12,5
8,5
8,5

24

1. – 2.

23,5

3.

KATEGORIE D
JMÉNO
Eliška Machová
Vojtěch Kouřil
Natálie Mottlová

Téma letošní olympiády je velmi obsáhlé a těžké, a proto se okresního kola
v mladší kategorii nezúčastníme. Nezúčastní se ho ani vítěz kategorie C Tomáš Tran,
který dává přednost přijímacím zkouškám na střední školu. V dubnu nás tedy budou
reprezentovat pouze Markéta a Dan ve starší kategorii.
Mgr. Vlastimila Knappová
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1. – NAŠE ŽÁBY:
 Tažní ptáci se vracejí z jižních krajin letos dříve než obvykle (skřivani o 14 dní),
začínají se též rozmnožovat obojživelníci.
 Urči pět našich žab – stačí rodové jméno. Vybarvi nebo jinak označ znaky, podle
kterých si je poznal/a.

2. – UTVOŘ DVOJICE – SPOJ ČAROU:
Pulci velcí 10 – 18 cm

KUŇKA OBECNÁ

Břicho s oranžovými skvrnami

BLATNICE SKVRNITÁ

Samička klade živé larvy

MLOK SKVRNITÝ

Ocasatý obojživelník, celý život ve vodě

ROSNIČKA ZELENÁ

Konce prstů paličkovitě rozšířené

ČOLEK OBECNÝ

Samci v době páření jsou modří

ROPUCHA OBECNÁ

Bradavkovité vyvýšeniny na hřbetě, parotidy

SKOKAN OSTRONOSÝ

3. – ZJISTI:
a) Čím se zabývá herpetolog?

b) Všichni naši obojživelníci patří mezi chráněné
(kromě skokana hnědého).
Co znamenají zkratky: KO, SO, O?

4. – PŘIŘAĎ:
 Přiřaď k jednotlivým snůškám obojživelníka: ROPUCHA, SKOKAN, ČOLEK,
BLATNICE, ROSNIČKA
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5. – OTÁZKA:

Spousta obojživelníků zahyne pod koly aut. Jak se dá tomu
zabránit?

6. – ÚKOL:

Vyber si jednoho obojživelníka, nakresli jej a napiš o něm sedm
informací.

Vyplněný list odevzdej do 22. března.

Soutěž je určena
všem žákům
od 6 do 12 let,
kteří mají
fantazii a chuť
promítnout ji
do příběhů.
Napište pohádku
na téma
PŘÍRODA.

PRAVIDLA:
 Soutěže se mohou zúčastnit děti se svými rodiči nebo děti ve školách v rámci výuky.
 Příběh-pohádka může mít rozsah maximálně 2 normostrany textu psaného na PC
(jedna normostrana představuje 1800 znaků včetně mezer).
 Každé dítě může do soutěže zaslat pouze jednu pohádku – ať už samo, nebo ve
spolupráci s jiným dítětem.
 Pohádka musí být odeslána nejpozději 18. dubna 2019, a to prostřednictvím:
b) pošty na adresu

a) e-mailu ve formátu word nebo pdf
na adresu

Bambini litera
P. O. BOX 40
186 00 Praha 8 – Karlín

bambinilitera@skanska.cz

 Organizátor soutěže může literární dílo slohově upravit do „čtivé“ podoby.
 Zaslané pohádky posoudí porota sestavená ze zástupců společnosti Skanska Reality,
a.s., a vydavatelství Albatros.
 Porota vybere pohádky, které budou souhrnně vydány v knižní podobě.
 Podmínkou pro účast v soutěži je řádné vyplnění registračního formuláře zákonným
zástupcem soutěžícího – viz
https://reality.skanska.cz/492162/siteassets/main-section/bambinilitera/downloads/registrani-formula-2019.pdf
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 14/2018-2019:
1.- BOŘÍKOVY BLÁZNIVÉ LAPÁLIE
96 min 107 s = 97 minut 47 sekund

2.- VELBLOUDI
V karavaně bylo 30 dvouhrbých
a 10 jednohrbých velbloudů.

3.- SUDOKU
7 + 1 + 9 + 5 + 1 = 23

Jednoho dne zavítal do vesnického hostince návštěvník, který neměl peníze. Vlastnil
však nádherný zlatý řetízek, složený ze sedmi článků. A tak se s hostinským domluvil,
že mu každý den za stravu a nocleh právě jeden zlatý článek ze svého řetízku
přenechá. Jenže rozpilovat takový nádherný šperk na jednotlivé díly – to bylo oběma
líto. Proto se spolu dohodli, že hostinský bude podle potřeby části řetízku, které
dostane, vyměňovat s hostem tak, aby jich musel rozpilovat co nejméně. Tím se také
celý týden skutečně řídili. Hostinský dostal denně jeden zlatý článek řetízku – o nic
více, o nic méně.
OTÁZKA:
Kolik článků zlatého řetízku musel náš host rozpilovat, aby jich poškodil co nejméně a
zároveň dodržel podmínky úmluvy?

Jakýsi muž přinesl ke kováři 5 kusů řetězu, každý kus o 3 článcích. Požádal kováře,
aby je opět spojil v jeden celek:
Kovář si stanovil tuto cenu:
 Přeseknutí článku ………………………… 10 korun
 Opětovné svaření článku …………………. 20 korun
OTÁZKA: Stačila muži stokoruna na opravení řetězu?

  Máte tři krabice plné kuliček. Krabice jsou
označeny nálepkami BÍLÉ, ČERVENÉ, BÍLÉ A
ČERVENÉ, které vyjadřují barvu kuliček v
krabicích. Jednoho dne někdo nálepky přemístil
tak, že žádná není správně. Pokud se nepodíváte
do krabic, kolik musíte vytáhnout kuliček, abyste
mohli dát všechny popisky správně?
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SOUTĚŽNÍ KUPON
JESENÍČKU
JMÉNO
TŘÍDA

