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Očekávanou tečkou byl nákup hraček a suvenýrů. Výlet se nám moc líbil! 

Sestaveno z příspěvků žáků 1. třídy   

 

 

Červen je měsíc školních výletů. 

Naše třída s paní učitelkou Peterovou si 

vybrala za cíl nedalekou Soseň.    

Do chatového areálu jsme dorazili 

v pátek 7. 6. Paní správcová nás přivítala 

a přidělila nám čtyřlůžkové chatky. Když 

jsme se zabydleli, vydali jsme se na 

kolech na prohlídku okolních lesů. Vrátili 

jsme se akorát na večeři. Rýže s kuřetem 

všem chutnala. Na večerní program byly 
připraveny společenské hry a také se hodně 

zpívalo. Každý měl zanotovat nějakou 

písničku. Protože jsme se všichni dobře bavili, šlo se spát až v noci.  

V sobotu ráno jsme vstali, umyli se a po snídani opět vyjeli na kolech po lesních 

cestách. K obědu bylo tentokrát rizoto. Odpoledne se strhla 

vodní bitva, po které následoval piknik (uspořádala jsem ho 

já s Natálkou Václavíkovou). Program se zase trošku protáhl. 

Jenže kolem půlnoci začal někdo volat „HOŘÍ!“ Všichni 

vstali, ale byla to jenom bojovka. Ukázalo se, že nás přijeli 

strašit rodiče! Jako malé děti… V noci jsme pak měli ještě 

ohňostroj, což bylo velké překvapení. 

Pobyt na Sosni jsme zakončili snídaní, po níž si nás 

rodiče odvezli domů. Výlet byl prostě skvělý!  

Na výlet do plzeňské zoologické 

zahrady se naše třída těšila už dlouho 

předem. Dočkali jsme se ve čtvrtek 6. 6. 

Jela s námi paní učitelka Vodrážková  

a také mateřská školka. 

 Zoologická zahrada je domovem 

velké spousty zvířátek. Paní průvodkyně 

nám povídala hlavně o zvířátkách, co žijí  

 v Africe. Spolu s obrázky nám ukázala i hřívu lva, kůži opice, ocas 

žirafy a želví krunýř. Samozřejmě jsme viděli i zvířátka živá, například 

lva, velblouda, žirafu, gazelu, zebru, lemura, opice, pštrosa a jiná. Také 

jsme navštívili statek, kde mají čerstvě narozené telátko, malého býčka.  

Po prohlídce ZOO přišel každému vhod odpočinek a prolézačky 

a skluzavky na dětském hřišti. Závěr výletu patřil návštěvě tropického 

pavilonu, kde poletovali motýli a kde žila další moc zajímavá zvířátka.  

 

Napsala Martina Jelínková, V. třída 
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V sobotu 8. 6. 2019 proběhly v Kněževsi 

závody mladých hasičů o hrdý titul „ŽELEZNÝ 

HASIČ“. Úkolem bylo zdolat překážkovou dráhu, 

kde bylo třeba spojit hadice, 10x uhodit palicí do 

hřebíku na špalku, oběhnout metu s kanystrem, 

3x převalit pneumatiku tam a zpět apod. Za naši 

školu a hlavně i za sebe a jesenické hasiče získal 

2. místo Patrik Václavík z 2. třídy. Blahopřejeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. hodiny. Ubytovali jsme se v chatkách po pěti a po třech (děvčata) a po šesti (kluci) 

a hned poté naskákali do přilehlého bazénu. To bylo něco pro nás! Ve vodě jsme 

dováděli až do večeře (guláš s těstovinami) a po večeři ve vodních radovánkách 

pokračovali, ale také hráli různé hry, například tenis, na schovávanou nebo si jen tak 

kopali s míčem. Spát se šlo kolem 23. hodiny. 

Druhý den ráno jsme vstávali v osm hodin a po snídani se opět vrhli do bazénu, 

který byl velkou atrakcí. V parném počasí jsme tak dali přednost koupání před 

vycházkou po naučné stezce „Po stopách Jaroslava Vrchlického“ a na hřbitov, kde je 

pochován pan Jan Jakub Frida, otec J. Vrchlického. Vodní osvěžení nám přišlo vhod 

před úmornou zpáteční cestou pěšky do Jesenice. Ještě že nám batohy odvezli do 

Jesenice pan a paní Koudelovi! I tak nás v cíli trochu bolely nohy, ale to nikomu 

nevadilo. Každý totiž věděl, že náš výlet byl SUPER!  

Napsaly Klára Prasková a Markéta Laubrová 

 

 

 

 

 

 

 

  Vojtův mlýn je známé rekreační 

středisko na říčce Javornici 

nedaleko obce Čistá  

na Rakovnicku. Sem se 

             naše osmá třída vypravila  

v úterý 11. června. Od školy 

jsme šli pěšky v doprovodu  

paní učitelky Konířové a paní  

    učitelky Hrůzové. Zavazadla nám do střediska 

odvezla paní Kinská, Danova maminka.   

   Do Vojtova mlýna jsme dorazili kolem  

Maminka k synovi: 

„Volala mi paní 

učitelka, že mám 

přijít do školy,  

nevíš proč?“ 

„To nevím, neviděl 

jsem ji už celý 

měsíc.“ 
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Čtyři dny společného třídního výletu od 10. 6. do 13. 6. 2019 v jihočeské 

Třeboni byly úžasné, i když už připomínaly blížící se závěr školního roku, našeho 

posledního na základní škole. Doprovázely nás paní učitelky Knappová a Valešová, 

kterým děkujeme za všechny ty skvělé zážitky. 

PONDĚLÍ 10. 6. 

Třídní výlet začal setkáním na vlakovém 

nádraží v Jesenici, odkud naše cesta po železnici 

vedla přes Blatno (tam přistoupili Dominik a 

paní učitelka Valešová) a Plzeň do Českých 

Budějovic. V metropoli Jihočeského kraje jsme 

si v úschovně uložili zavazadla a vydali se na 

prohlídku náměstí Přemysla Otakara II. 

s barokní Samsonovo kašnou. Během 

rozchodu si každý dopřál chutnou 

zmrzlinu.  

Z Českých Budějovic nás 

dopravil autobus do Třeboně.  

Z autobusového nádraží jsme již 

pokračovali pěšky po přibližně 

tříkilometrové hrázi do sportkempu Doubí poblíž Opatovického rybníka. Zde jsme se 

ubytovali v dvoulůžkových chatkách. Někteří z nás následně využili blízkost rybníka  

a v jeho vodách se příjemně osvěžili. Večerku jsme měli kolem 23. hodiny. 

Napsaly Veronika Dunová a Adéla Švandrlíková 

ÚTERÝ 11. 6. 

Hlavní náplní dopoledního programu byla plavba na lodičkách. Probíhala by 

hladce, nebýt komára, kterého chtěli někteří umlčet pádlem. Dopadlo to tak, že se 

překlopili, čímž obveselili všechny ostatní.  

Po plavbě na lodičkách jsme se vydali pěšky do 

Třeboně. Zdejší zámek patří k největším zámeckým 

komplexům v České republice, o čemž svědčí více než sto 

obytných místností. My jsme si ho však prohlédli zvenčí, 

prošli zámecký park a poté si dopřáli rozchod na náměstí.  

Zbytek dne připadl zejména sportování, konkrétně 

oblíbenému pádlování na lodičkách (tentokrát k malému 

ostrůvku), tenisu či prohánění fotbalového míče. Den uběhl velmi rychle. 

Napsaly Kristýna Janecká a Sabina Jankovská 
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STŘEDA 12. 6. 

Ve středu jsme lodičky vyměnili za 

kola, která jsme si vypůjčili na nádraží 

v Třeboni. V okolí je spousta cyklostezek 

vedoucích nádhernou krajinou. Projeli 

jsme trasu mezi lesy a rybníky dlouhou 40 

kilometrů, a to v čase od 11
30

 do 16
15

.  

Když jsme v pořádku vrátili kola  

a cyklistické přilby, přesunuli jsme se na 

autobusové nádraží a nechali se odvézt 

autobusem až do kempu. Nebyla to jízda 

úplně idylická, protože nás cestou stavěla městská policie a navíc spolužáka Fandu 

chytila křeč do nohy.  

Večer jsme si opekli buřty na ohni a ve 23
00

 měli večerku. 

Napsali Daniel Dostál a Dominik Lekeš 

ČTVRTEK 13. 6. 

Nadešel poslední den našeho výletu. 

Nasnídali jsme se a pustili se do balení 

svých zavazadel a úklidu chatek. Zavazadla 

nám poté jedna ochotná paní odvezla na 

autobusové nádraží, čímž nám usnadnila 

pěší přesun do města.  

Návrat do Jesenice proběhl po stejné 

trase, avšak v opačném směru: Třeboň – 

České Budějovice – Plzeň – Blatno – Jesenice. Přijeli jsme zdraví, opálení a šťastní. 

Napsala Karolína Břicháčová 
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SFÉRICKÉ KINO V NAŠÍ ŠKOLE 

Působivý prostředek, jak poznávat věci nově, představuje tzv. sférické kino. Do 

naší školy přijelo v úterý 11. června. Ve školní tělocvičně postavilo svůj velký „stan“ 

ve tvaru polokoule, v němž diváci leží na podlaze a sledují vybraný film. Naše třída 

s panem učitelem Knappem sledovala dokumentární film o druhé světové válce a 

vůdci nacistického Německa Adolfu Hitlerovi. Ve filmu mě zaujaly fotografie matek 

s dětmi s uvedenými roky, kdy byly snímky pořízené. Všichni jsme si toto představení 

užili, i když bych měl jednu výtku – chybějící polštáře. 

Napsal Šimon Navrátil, VII. třída 

DOPLNĚNÍ 

ZŠ a MŠ Jesenice a ZŠ a PrŠ Jesenice ve spolupráci s MAP ORP Rakovník II 

zajistili projekce ve sférickém kinu. Vzdělávací akce proběhla v rámci projektu Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rakovník II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701. 

Vzdělávací akce se zúčastnilo 181 dětí a žáků, u kterých došlo k podpoře klíčových 

kompetencí v přírodovědných a technických oborech s důrazem na rozvoj sociálních  

a občanských dovedností. 
 

Děti a žáci v několika skupinách postupně zhlédli různé filmy zaměřené na 

výuku a přizpůsobené jejich věku – viz tabulka:  

1. a 2. třída 
Jak šel Měsíc na návštěvu 

ke Slunci 

Žáci se seznámili se všemi znameními 

zvěrokruhu a fázemi Měsíce.  
   

3. a 5. třída Astronaut 
Jakou přípravou musí člověk projít, 

než se stane astronautem? 
   

MŠ  

ZŠ a PrŠ 
Naši kamarádi zvířátka 

Děti poznávaly zvířata z džungle, 

savany, pouště, pólů i oceánu. 
   

4. a 6. třída Původ života 
Jak vznikl vesmír, galaxie, Sluneční 

soustava a život na Zemi? 
   

7. třída II. světová válka 

Žáci si připomněli stěžejní momenty  

II. světové války, doplněné o dobové 

filmové nahrávky i fotografe.  

  

Akce byla financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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Pozorovatelný vesmír   Velikost asi 93 miliard světelných let 
   

Nadkupa galaxií Laniakea  

(z havajštiny „Nezměrné nebe“) 
 
 Velikost asi 520 milionů světelných let 

 Obsahuje asi 100 tisíc galaxií 
   

Místní nadkupa galaxií v Panně 

(Virgo Supercluster) 
 
 Velikost asi 110 milionů světelných let 

 Obsahuje asi 2 tisíce galaxií 
   

Místní skupina galaxií  
 Velikost asi 10 milionů světelných let 

 Obsahuje asi 30 galaxií 
   

Mléčná dráha  
 Velikost 120 – 130 tisíc světelných let 

 Obsahuje 200 – 400 miliard hvězd 
   

Sluneční soustava  
 Velikost asi 30 miliard kilometrů 

 Obsahuje 8 planet + 5 trpasličích planet 
   

Planeta Země   Rovníkový průměr 12 756 kilometrů 
   

Evropa   Rozloha přibližně 10 180 000 km
2
 

   

Česká republika   Rozloha 78 867 km
2
 

   

Okres Rakovník   Rozloha 896 km
2
 

   

Základní škola a mateřská škola 

Jesenice 
  Školní 323 

 

 

Jak se to vezme. Pohled na hodinky i tam samozřejmě řekne, kolik právě je v časovém 

pásmu, na které jsou nastaveny. Na severním pólu 

se ale všechna časová pásma stýkají a žádné z nich 

tam neplatí.  

Moc nepomůže ani astronomie. Například  

v pravé poledne by mělo být Slunce na obloze právě 

na jih od nás, jenže na severním pólu ho vidíme na 

jihu neustále. Stejně dobře se dá říct, že v tomto bodě 

vládne věčná půlnoc, protože tam končí datová čára 

a svým způsobem se tam včerejšek neustále stýká  

s dneškem 
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2.- KARTY S ČÍSLY 

 

           5 + 4 = 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyřeš sudoku a napiš nám součet čísel 

ve vyznačené diagonále. 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 22/2018-2019: 

1.- KVÍZ – SLUNEČNÍ SOUSTAVA 

1a) Venuše   4c) Několik hodin 

2d) Uran   5b) Světelný efekt 

3b) Gravitace Měsíce 

b) c) d) e) 

a) 

Uvažujme čtverec ABCD s délkou 

strany 3 cm.  

Body M a N leží po řadě na stranách 

AD a AB tak, že úsečky CM a CN 

dělí čtverec na tři části o stejném 

obsahu. 

 

 

 

 

Vypočítej vzdálenost bodů D a M. 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO: TŘÍDA: 

 

 

 

 


