Botanická soutěž, která se konala v pátek
17. května 2019, byla poslední z přírodovědných
soutěží pořádaných v rakovnické botanické
zahradě v tomto školním roce. Poslední byla i pro
mě, protože v červnu ze základní školy odcházím
jako její absolvent.
Do botanické zahrady zamířila naše desetičlenná skupina s paní učitelkou Knappovou hned
po příjezdu do Rakovníka. Já (coby reprezentant
nejstarší kategorie) jsem se od ostatních oddělil a
odebral se do DDM na přednášku o chráněných
rostlinách. Trvala přibližně 45 minut. Po přednášce
jsem se vrátil na test, který sestával z deseti otázek s výběrem ze tří možností. Jak si
celá naše skupina vedla, dokládají přiložené tabulky.
KATEGORIE – I.
4. – 5. TŘÍDA
JMÉNO

KATEGORIE – II.
6. – 7. TŘÍDA

BODY MÍSTO

Jiří Klementovič
Michaela Burstová
Kristýna Řezáčová
Natálie Václavíková
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JMÉNO

BODY MÍSTO

Natálie Mottlová
Eliška Machová
Jan Trpák
Vojtěch Kouřil
Eliška Pavlisová

1.
2.
4. – 5.
11. – 17.

15

5. – 9.

12

15. – 21.

11
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22. – 24.
30.

Soutěžilo 21 žáků.

Soutěžilo 30 žáků.

KATEGORIE – III.
8. – 9. TŘÍDA

Soutěž se mi líbila, a protože byla
má poslední, chtěl bych nyní popřát všem
svým následovníkům hodně štěstí. Já sám
budu rád vzpomínat.

JMÉNO

BODY MÍSTO

Tomáš Tran
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8. – 9.

Napsal Tomáš Tran, IX. třída

Soutěžilo 24 žáků.

Zoologická a botanická zahrada v Plzni je, jak název napovídá,
zároveň zoologická i botanická. Právě sem se v úterý 21. května
vypravily 5. a 7. třída naší školy, doplněné některými žáky 6. třídy. Na
poznávací výlet autobusem s námi jely paní učitelky Valešová,
Knappová a Procházková.
Po vstupu do areálu zahrady jsme si zevrubně prohlédli nejbližší okolí, než se
nás ujala ochotná průvodkyně Klára. Vysvětlila nám, jak se máme v zahradě chovat,
že nemáme krmit zvířata a být příliš hluční. Poté jsme se vydali na prohlídku.
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Začali jsme u lvů, přešli ke klokanům a pak
k dalším a dalším zvířatům v ZOO. Byla to
zajímavá exkurze a hodně nových věcí jsme
se dozvěděli.
Po prohlídce zoologické zahrady jsme
si domluvili rozchod. Skoro všichni se hned
odebrali na jídlo. Protože zbývalo dost času,
šel jsem s kamarády Fabiánem a Petrem
Poštou navštívit proslulé Plzeňské historické
podzemí. I zde mají za sklem různá zvířata,
například myši, netopýry nebo sklípkany. Podzemí jsme si prošli dvakrát.
Výlet se nám líbil a těšíme se na další.
Napsal Šimon Navrátil, VII. třída

Letošní ročník soutěže Šikovné ruce vyvrcholil
v úterý 21. května vyhlášením konečných výsledků.
Slavnostní událost proběhla tradičně v areálu Dřevoobchodu Lubná za přítomnosti žáků zúčastněných
škol a některých významných osobností. Probíhalo to
tak, že ředitel pořádající firmy držel v ruce mikrofon a
postupně jmenoval všechny kategorie. Tím se stalo, že
jsem se párkrát postavil na stupeň vítězů, protože můj
dřevěný hřebínek (viz Jeseníček číslo 20/2018-2019,
str. 5) byl vyhodnocen jako nejlepší soutěžní výrobek
v několika z těchto kategorií. Hlavní cenou, kterou jsem
obdržel, byla aku vrtačka od jedné z přítomných firem.
Myslím si, že soutěž Šikovné ruce je skvělá, protože podporuje tvořivou práci
a zejména truhlařinu, která začíná být stále více žádanou profesí.
Napsal Matěj Louženský, VIII. třída
DODATEK
Předávání cen v soutěži Šikovné ruce se zúčastnily i dvě významné osobnosti:
olympijská vítězka ve střelbě ze vzduchovky a mistryně Evropy a světa Kateřina
Emmons a známý publicista
a pedagog Václav Klaus ml.
To jen svědčí o vzrůstající
prestiži této soutěže, za jejíž
organizací stojí pan inženýr
Pergler, jednatel společnosti
Pinie Lubná.
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Přibližně pět kilometrů od Jesenice leží
obec Podbořánky, která se pyšní upraveným
golfovým hřištěm. A tak se zrodil plán, že by
naše 5. třída mohla toto blízké hřiště navštívit.
Ve středu 22. 5. pro nás přijel minibus.
V Podbořánkách se paní učitelka Peterová
přivítala s trenéry Radkem, Láďou a Luckou,
kteří nás rozdělili do tří skupin. V nich jsme si
prohlédli golfové hřiště, vyzkoušeli si hraní
míčků do jamek i vystřelování míčků do dálky.
Většina z nás se s těmito dovednostmi setkala poprvé. Velkým úspěch měla i jízda na
golfovém vozítku.
Pobyt na hřišti jsme zakončili dobrým
jídlem a občerstvením v restauraci. Potom nás
minibus odvezl zpátky do školy.
Sestaveno z příspěvků žáků V. třídy
SEZNAM SE S NĚKTERÝMI GOLFOVÝMI
POJMY:
Bag [beg] - vak na nošení holí
Caddie [kedy] - nosič bagu s holemi
Drive [drajv] - první dlouhý odpal
Eso – trefa míčku z odpaliště do jamky na jediný pokus
Flight [flajt] - skupina hráčů na hřišti (2 - 4)
Hole-in-one [houl in van] - jamka zahraná na jeden úder
Tee [tý] (také týčko) - odpaliště nebo stojánek při první ráně z odpaliště
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1. – POJMENUJ VODNÍ A BAHENNÍ ROSTLINY
(RODOVÉ I DRUHOVÉ JMÉNO):

STULÍK
ŽLUTÝ

LEKNÍN BÍLÝ

POMNĚNKA

BAHENNÍ

RDESNO

OROBINEC

OBOJŽIVELNÉ

ÚZKOLISTÝ

 Zakroužkuj názvy dvou rostlin zvláště
chráněných:
LEKNÍN BÍLÝ

STULÍK ŽLUTÝ

 Podtrhni název jednobuněčné řasy
BLATOUCH
BAHENNÍ

KRÁSNOOČKO
ZELENÉ

KRÁSNOOČKO ZELENÉ

2. – a) NAPIŠ NÁZVY ČTYŘ JESENICKÝCH RYBNÍKŮ:
VELKÝ RYBNÍK

HORNÍ FIKAČ

DOLNÍ FIKAČ

MLÝNSKÝ RYBNÍK

b) ODPOVĚZ:
1. Na jakém potoce leží?

Na Rakovnickém potoce

2. Kde pramení?

Mezi Drahouší a Tlestkami

3. Do jaké řeky se vlévá?

Do Berounky

4. Do kterého moře teče voda z našich rybníků? Do Severního moře

3. – PŘIŘAĎ:
BUBLINATKA

Říká se mu „doutníky“

OROBINEC

Je to masožravá rostlina

LEKNÍN BĚLOSTNÝ

Říká se mu „žabinec“

OKŘEHEK MENŠÍ

Má velké bílé květy
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4. – POZNEJ NÁZEV STROMU PODLE POPISU:





Z jeho dřeva se vyráběly hokejky, nyní se z něj vyrábějí násady a topůrka
Má tvrdé dřevo
Roste v lužních lesích, je součástí tvrdého luhu
JASAN ZTEPILÝ
Jesenice podle něj získala název

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OD PODZIMU DO JARA PROBĚHNE
NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU.

K vedoucímu klenotnictví přijde známý a povídá: „Slyšel jsem, pane Skočdopole, že
váš zlatník utekl s vaší dcerou, šperky i penězi. Je to pravda?“
„Ano, je to tak. Ale zanechal mi vzkaz, že mi všechno postupně vrátí. Je to slušný
člověk, dceru už mám doma…“
 Posluchačka rozhlasového vysílání
volá do studia: „Haló, dovolala jsem
se do rádia?“
„Ano, co si přejete?“
„A to mě uslyší všude?“
„Jistě, paní.“
„I v obchodech?“
„Samozřejmě, i tam.“
„Honzo, nekupuj vajíčka, Mařka mi
donesla domácí! Opakuji, NEKUPUJ
VAJÍČKA!“

 Ptá se student rabína: „Rebe, smí se při
studiu Talmudu kouřit?“
„Ne, nesmí!“
Student zklamaně odejde, ale kamarád ho
utěšuje: „Zeptal ses špatně, to musíš jinak:
Rebe, smí se při kouření studovat Talmud?“
„Ano, smí.“

Dva tatínkové se sejdou před školou.
„Hele, Franto, vyřešil jsi za kluka ten
včerejší úkol z matematiky?“
„No, dalo mi to zabrat, ale nakonec jo.
Proč?“
„A nemohl bych si ho od tebe opsat?“
Karlík se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!”
„Ježíšek není hluchý,” domlouvá mu sestra.
„Ale babička ano!”
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MLADŠÍ ŽÁCI: 2. – 4. TŘÍDA
JMÉNO
Michaela Burstová
Jakub Ketner
Ondřej Kondelík
Vojtěch Gasper
Tomáš Václavík
Tereza Dragounová
Patrik Václavík
Vlastimil Sojka
Matěj Kadeřábek
Michaela Narovcová
Jan Bouda
Ondřej Dlouhý
Adam Nováček
Lukáš Pavlis
Anna Herčíková
Hana Králíčková

1. – 7. KOLO

8. KOLO

CELKEM

MÍSTO

224
218,5
196
168,5
125,5
73
62,5
61,5
47,5
45,5
43
41,5
23,5
19,5
17,5
7

28,5
25,5
23,5
25,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

252,5
244
219,5
194
125,5
73
62,5
61,5
47,5
45,5
43
41,5
23,5
19,5
17,5
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. – 7. KOLO

8. KOLO

CELKEM

MÍSTO

184,5
168,5
167
115
54,5
53
47
45,5
41,5
28
27,5
27
26,5
26,5
25,5
23,5
21
10

20,5
25,5
22
19,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

205
194
189
134,5
54,5
53
47
45,5
41,5
28
27,5
27
26,5
26,5
25,5
23,5
21
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. – 14.
13. – 14.
15.
16.
17.
18.

STARŠÍ ŽÁCI: 5. – 8. TŘÍDA
JMÉNO
Jiří Klementovič
Michaela Braunová
Erik Weber
Eliška Hortová
Sára Potklanová
Jan Trpák
Adéla Čóková
Dan Max Weber
Radek Pavelek
Daniel Kinský
Natálie Václavíková
Dominika Vinšová
Jan Kadlec
Roman Bešík
Robin Žebrakovský
Šimon Navrátil
Eliška Pavlisová
Kristýna Řezáčová

7

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 20/2018-2019:
1.- NAJDI 5 ROZDÍLŮ
1) Knoflík na čepici
2) Výložka
3) Kapsa

4) Rukáv
5) Podrážka

2.- DOPLŇOVAČKA
Tmavomodrý svět

3.- PŘEJETÁ HUSA

ŘŽT4

Soused Chytrolín si vzal od cyklisty 100 korun, dalších 50
korun přidal ze své peněženky a těchto 150 korun odevzdal
majiteli husy Popelníkovi. Přejetou husu si samozřejmě
ponechal. Přišla ho na pouhou padesátikorunu, což bylo
i pro něho důvodem ke spokojenosti.
Kolik čtverců 2 x 2 je na obrázku?

Na pobřeží stojí tři majáky. První maják svítí po dobu tří sekund a pak
je tři sekundy vypnutý. Druhý maják svítí čtyři sekundy a pak je čtyři
sekundy vypnutý. Třetí maják svítí pět sekund a pak je pět sekund
vypnutý. Všechny tři začaly svítit naráz.
Ve které sekundě se poprvé stane, že jsou všechny tři majáky naráz
vypnuté?

Ředitel podniku odjíždí na dovolenou na svou chatu v Jesenici. Sekretářce sdělí adresu
a pověří ji, aby mu veškerou služební korespondenci posílala za ním do Jesenice. Když
mu už týden žádná pošta z podniku nepřichází, je mu to divné. Zvedne telefon a do
podniku zavolá.
„Omylem jste s sebou odvezl klíč od poštovní schránky,“ vysvětluje sekretářka, proč
nemohla korespondenci ze schránky vybrat a poslat mu ji. Řekl jí, že to ihned napraví.
Neprodleně vložil klíč od podnikové
schránky do obálky, nadepsal adresu
SOUTĚŽNÍ KUPON
podniku a šel na poštu dopis odeslat.
Přesto mu během následujícího JMÉNO
týdne opět žádná korespondence
TŘÍDA
nepřišla. Víte, proč?
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