Barevný týden byl trošku bláznivý týden. Vlastně šlo o jakousi
legrační hru na barvy, kterou pro děti z družiny vymyslely paní
učitelky. Od pondělí 20. 5. do pátku 24. 5. jsme docházeli v barevném
oblečení podle tohoto rozpisu:
PONDĚLÍ
červená

ÚTERÝ
modrá

STŘEDA
zelená

ČTVRTEK
černá

PÁTEK
bílá

Kdo předepsané barvy nedodržel, musel splnit nějaký úkol. A protože to byla
legrace, rády se připojily i děti, které do družiny nechodí. Na konci každého dne se
pořídila fotografie a samotný Barevný týden vyvrcholil sladkou odměnou pro všechny.
Sestaveno z příspěvků dětí ŠD

ZDROJ:

http://skolasanov.cz/clanky/sport/micove-hry/23-05-2019-fotbalovy-turnaj
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 se sjely žákovské
týmy z Čisté, Jesenice, Kolešovic a Lubné, aby
mezi sebou poměřily síly v přátelských utkáních
ve fotbale.
Na přípravě turnaje se podíleli chlapci
a dívky z 8. a 9. ročníku místní školy. Dívky si
pro své soupeře a soupeřky připravily sladké
pohoštění, medaile a diplomy. Zúčastněným
školám patří poděkování za to, že se nenechaly
odradit nepříznivým počasím a i přes komplikovanou dopravu do Šanova dorazily. Odměnou
všem byla dobrá nálada, skvělé sportovní výkony
i drobná odměna v podobě hakisáku.

V pátek 31. května 2019, po roční přestávce, hostil areál Domova mládeže ISŠ
Jesenice návštěvníky Dne dětí a integrovaného záchranného systému. Nechyběly při
tom ani děti z prvního stupně jesenické základky, tedy ani naše 5. třída.
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Pro příchozí byl opět připraven pestrý program. Kromě pohádkových postav na
soutěžních stanovištích (žáci ISŠ) zde byly zastoupeny všechny složky integrovaného
záchranného systému, tzn. záchranáři, policisté a hasiči. Ti všichni nám předvedli
ukázky své činnosti a opět každého přesvědčili o své
důležitosti. Mohli jsme si tu koupit různé pamlsky a
také opéct buřty. Moc se mi to líbilo.
Napsala Martina Jelínková

Každý si představuje Strašidelný les jinak. Jedno
však mají tyto zábavní akce společné – totiž strašidla.
V sobotu 1. června 2019 se jich sešla pestrá společnost:
vodníci, zombie, bílá paní, baba u perníkové chaloupky,
rodina Addamsových, krvežízniví upíři, zlí loupežníci,
kostlivci, jeptišky, hysterické matky, čarodějnice, čerti
i strašidelní klauni…
Trasa začínala v osm hodin večer na hrázi mezi
Fikači a končila na jesenickém kempu. Lidé, a bylo jich
podle mého odhadu aspoň 200, procházeli jednotlivými
stanovišti, kde za dobře splněné úkoly dostávali nějakou
sladkost, případně si mohli (u vodníků) vylovit utopence.
Na kempu si pak každý mohl opéci buřty a něco si koupit. Protože i počasí bylo
příjemné, všichni se dobře bavili a společný večer si náramně užili.
Napsal Radek Pavelek, VII. třída
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V neděli 26. 5. 2019 před polednem jsme odjeli od ZŠ
Jesenice v počtu 17 dětí (z 5., 6., 8. a 9. třídy) a dvou učitelek
(Miroslavy Peterové a Jany Doležalové) do Šanova a Čisté,
kde přistoupili další účastníci zájezdu. Celkem jelo 43 dětí
a šest učitelek. V Plzni se k nám ještě přidala milá průvodkyně
Adéla, od níž jsme se v průběhu celého pobytu v Anglii
dozvěděli mnoho zajímavostí.
1. DEN - CESTA ZAČÍNÁ…
Od hraničního přechodu Rozvadov vedla naše cesta do Německa a dále přes
Belgii do Francie. V přístavu Calais jsme se nalodili na trajekt společnosti DFDS,
který nás přeplavil přes kanál La Manche rozdělující Francii a Velkou Británii. Pluli
jsme zhruba 1 hodinu a 45 minut, přičemž se čas posunul o hodinu zpět. Po vylodění
jsme stanuli na území Velké Británie v přístavu Dover a následně pokračovali v cestě
do Londýna, kam jsme dorazili v 8 hodin.
2. DEN – LONDÝN
TOWER BRIDGE

Návštěva Londýna začala procházkou
po parku a čtvrti Greenwich. V parku se nalézá
známá královská observatoř a prochází tudy
nultý poledník, který jsme společně překročili.
Dále jsme se svezli lodí po řece Temži kolem
Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge, odkud
máme společnou fotografii. Prohlédli jsme si
londýnský hrad The Tower, který sloužil jako
královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav
a nyní je domovem korunovačních klenotů. Prošli jsme se po finančním centru
Londýna – The City, viděli památník velkého požáru města, banku, St. Paul’s Catedral,
Millenium Bridge a galerii Tate Modern. Každý tak za dnešek našlapal 16 kilometrů.
Večer jsme se vrátili lodí k autobusu a v 18:30 odjeli z Londýna do Berkshire
College, kde nás čekala večeře a ubytování. Příjemně nás překvapilo prostředí, v němž
se škola nachází. Celý objekt je postaven v typickém anglickém stylu s rozlehlými
pozemky a zelení všude kolem. Personál, který se tu o nás staral, byl velmi vstřícný,
milý a přátelský. Sympatie byly vzájemné. Všichni zaměstnanci jazykové školy ocenili
„naše“ děti za jejich chování, přístup a snahu oproti ostatním zahraničním studentům.
3. DEN – WINDSOR CASTLE
Ráno se děti rozdělily do skupin pro
dopolední výuku angličtiny. Po obědě pak
navštívily největší a stále obývaný hrad ve
Velké Británii Windsor Castle, který je též
sídlem královské rodiny. Viděli jsme zde
množství úžasných exponátů – kulku, která
zabila admirála Nelsona, Podvazkové řády,
slavné portréty členů královské rodiny aj. Součástí výletu byl i nákup suvenýrů. Po
návratu jsme se prošli po blízkém okolí školy.
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4. DEN - WARNER BROS STUDIOS
Stejně jako předchozí den nás čekala dopolední výuka a po obědě následovalo
odpoledne plné nezapomenutelných zážitků ve filmových ateliérech. Užili jsme si
jedinečnou expozici o natáčení filmů o Harrym Potterovi, atmosféra z filmů o mladém
kouzelníkovi na nás dýchala na každém kroku. Po návratu byla večeře a osobní volno,
které děti vyplnily hraním společenských her.
5. DEN – OXFORD
Proběhla poslední dopolední výuka angličtiny a po obědě nás čekal výlet do
centra slavného univerzitního města Oxford. Oxford je nejstarší univerzita v Anglii,
převážně v gotickém stylu. Prošli jsme ulicí High Street, kolem kostela St. Mary the
Virgin, slavné knihovny Bodleian Library, pozoruhodné knihovny Radcliffe Camera,
divadla Sheldonian Theatre, kolem mnoha kolejí a zajímavostí. Došli jsme až k
největší koleji Christ Church College, kterou jsme si prohlédli a podívali se až do míst,
kde se také filmovaly scény pro filmy o Harrym Potterovi (v jídelně je původní
vybavení a dodnes slouží ke svému účelu).
6. DEN – LONDÝN – WESTMINSTER
Dnes byl na programu náročný výlet do centra Londýna. Popojeli jsme metrem
a zamířili k asi největším aktuálním lákadlům – obřímu vyhlídkovému kolu London
Eye a 4D kinu. Z kabinek vyhlídkového kola byl nádherný výhled, k čemuž nám
dopomohlo i krásné počasí. London Eye je největší vyhlídkové kolo v Evropě a je
postaveno na jižním nábřeží řeky Temže. Je vysoké 135 m a nese 32 klimatizovaných
kabin, z nichž každá pojme 25 cestujících. V jednom okamžiku se tak na Londýnském
oku může svézt až 800 návštěvníků. Jedna jízda (otáčka) trvá přibližně 30 minut. Kolo
se otáčí rychlostí pouhých 26 cm za sekundu (želva se pohybuje 2x pomaleji). Při
jasné obloze lze dohlédnout až do vzdálenosti 40 – 50 km. „Let“ na obřím kole byl
nezapomenutelným zážitkem pro všechny.
Cestou z London Eye jsme míjeli Big Ben, Houses of Parlament, Scotlandyard,
Horsesguards, Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall,
náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square a čínskou čtvrť Soho.
Tentokrát každý nachodil 14 kilometrů. V podvečer jsme nakoupili další suvenýry a
přeplněným metrem se vrátili zpět k autobusu. Před odjezdem se dokoupilo nezbytné
jídlo a pití na cestu a ve 20 hodin opouštěl autobus Londýn. Následná cesta trajektem
skýtala poslední možnost, jak utratit zbývající libry. Do České republiky jsme přijeli
v sobotu 1. června ve 13:30 a ke škole dorazili v 16:15 hodin.
Zájezd hodnotíme jako velmi naučný
a plný zážitků. Děkujeme dětem za jejich
vzorné chování, dochvilnost a respekt vůči
ostatním a těšíme se na další podobné výlety.
Napsaly paní učitelky Miroslava Peterová
a Jana Doležalová
Do Jeseníčku použita zkrácená verze:
http://zsjesenice.cz/files/dokumenty/20182019/ANGLIE.pdf
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Sportovní lukostřelba se vyvinula z dávných loveckých a vojenských
dovedností našich předků. Jejím cílem je co nejpřesněji zasahovat terč a
tím získávat co nejvíce bodů. A právě o to se snažili i mladí lukostřelci naší
školy, kteří se v pátek 31. 5. 2019 sešli u dalšího klání celoroční soutěže
O nejaktivnějšího sportovce (SoNS).

KATEGORIE: 2005 + STARŠÍ
JMÉNO
Petr Jankura
Tomáš Spurný
Dominik Lekeš
Miroslav Jelínek
Jan Blaho
Vojtěch Klein
Jaroslav Lazar

BODY MÍSTO
16
12
10
8
6
5
5

JMÉNO
Marie Duchková
Kateřina Dlouhá
Sabina Jankovská
Eliška Kudráčová
Valérie Bartošová
Vlasta Rácová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

BODY MÍSTO
16
11
11
9
5
4

1.
2.
2.
4.
5.
6.

KATEGORIE: 2006 – 2007
JMÉNO
Jan Kadlec
Vlastimil Sojka
Jan Trpák

BODY MÍSTO
16
9
5

1.
2.
3.

KATEGORIE: 2008 – 2009
JMÉNO
Dan Max Weber

BODY MÍSTO
10

JMÉNO
Tereza Dragounová
Michaela Narovcová
Michaela Burstová

1.

BODY MÍSTO
6
4
3

1.
2.
3.

Po společném výletu do Plzně (21. 5.) se sedmá a pátá třída vypravily tentokrát
do Prahy. Do zábavního parku TOBOGA Fantasy v Praze na Zličíně nás ve středu
5. června doprovázely paní učitelky Valešová a Peterová.
Než jsme vstoupili do areálu plného atrakcí, museli jsme se zout, abychom
dodrželi hygienické a bezpečnostní předpisy. Své věci jsme si uložili do skříněk. Pak
už nám nic nebránilo vydovádět se na skluzavkách, trampolínách či prolézačkách, byly
zde vyzdobené židle a obrovský nafukovací krokodýl. Velké pozornosti se těšila
horolezecká stěna a elektrická dráha s autíčky a čtyřkolkami. Nikdo se tady určitě
nenudil!
Ve 1300 hodin jsme si ve zdejší jídelně objednali hranolky s kuřecími stripsy,
což byla skvělá tečka za ještě skvělejším výletem.
Napsal Šimon Navrátil, VII. třída
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STARŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ
ŽÁKYNĚ

MLADŠÍ
ŽÁCI

Okresní sportovní olympiáda základních škol je oslavou
zdravého pohybu a fair play soutěžení. Ve středu 5. června patřila
závodní kolbiště žákům druhého stupně, mezi které se zařadila též
devítičlenná skupina reprezentantů ZŠ Jesenice. Všem účastníkům
patří naše poděkování a samozřejmě gratulace medailistům za zisk
jednoho druhého a dvou třetích míst (viz tabulka výsledků).
JMÉNO

60 m

1 000 m

MÍČEK

Francisco Čechman

8,1 s
3. místo

3:15,0
2. místo

X

JMÉNO

60 m

800 m

KOULE

9,4 s
7. místo

X

X

125 cm
7. místo

X

Martina Laubrová

X

3:20,0
10. místo

X

X

X

JMÉNO

60 m

1 500 m

KOULE

Jaroslav Lazar

8,5 s
12. místo

X

X

X

455 cm
10. místo

Tomáš Spurný

X

X

145 cm
6. místo

X

Roman Bešík

X

X

X

X

Zdeněk Konček

X

X

X

X

Daniel Kinský

X

X

X

389 cm
13. místo

Matěj Duna

X

X

135 cm
9. místo

X

32,7 s

6. místo

Klára Prasková

4 : 56,0
3. místo
5 : 33,0
7. místo

7,68 m
11. místo
6,77 m
13. místo
X

VÝŠKA DÁLKA
X

X

VÝŠKA DÁLKA

VÝŠKA DÁLKA

ŠTAFETA
STARŠÍ ŽÁCI
Francisco Čechman, Roman Bešík, Jaroslav Lazar, Tomáš Spurný
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 21/2018-2019:
1.- ČTVERCE
Na obrázku je celkem 8 čtverců formátu 2 x 2.

2.- MAJÁKY
Všechny tři majáky začnou opět naráz svítit v 6. sekundě:

3.- KLÍČ OD SCHRÁNKY
Dopis s klíčem od podnikové schránky samozřejmě opět skončil v podnikové schránce,
která tak nadále nešla otevřít.


1/ Které planetě říkáme
VEČERNICE nebo JITŘENKA?

2/ U které z planet nelze
přistát na povrchu?

3/ Příliv a odliv jsou
způsobeny především:

a) Venuše
b) Mars
c) Jupiter
d) Saturn

a) Merkur
b) Venuše
c) Mars
d) Uran

a) Střídáním r. období
b) Gravitací Měsíce
c) Otáčením Země
d) Slunečním větrem

2.- DOPLŇOVAČKA:
Tmavomodrý
svět.
4/ Jak dlouho letí sluneční
světlo
5/ Meteor
je:
k poslední planetě sluneční soustavy?
a) Kámen, který dopadne na zem
a) Několik sekund
b) Několik minut
c) Několik hodin
d) Několik dní

b) Světelný efekt při průletu drobného
3.- JMÉNO: Například:
HELENA, ALENA apod.
tělíska atmosférou
c) Mohutný výtrysk sluneční hmoty
d) topinky
Jiný název
kometu
4.- HÁDANKA: Tři
lze pro
připravit
za 90 sekund.

Na každé kartě je napsáno trojmístné číslo.
Součet těchto tří čísel je 826.
Urči součet jednomístných čísel zapsaných
zakrytými číslicemi.

SOUTĚŽNÍ KUPON JESENÍČKU

JMÉNO
TŘÍDA
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