Předposlední etapou celoroční soutěže O nejaktivnějšího
sportovce byla v pátek 7. června překážková cyklodráha, kterou
si zkusilo projet 27 cyklistů. Jak si v jízdě zručnosti vedli, ukazují
následující tabulky:
KATEGORIE: 2005 + STARŠÍ
JMÉNO
Roman Bešík
Jaroslav Lazar
Dominik Lekeš
Matěj Duna
Tomáš Spurný

VÝKON MÍSTO
22,8
24,2
28,2
29,4
30,3

JMÉNO
Vlasta Rácová
Kateřina Dlouhá

1.
2.
3.
4.
5.

VÝKON MÍSTO
32,5
38,7

1.
2.

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

VÝKON MÍSTO
22,3
24,1
27,6
32,3

JMÉNO
Tereza Procházková
Eliška Pavlisová

1.
2.
3.
4.

VÝKON MÍSTO
21,9
38,0

1.
2.

KATEGORIE: 2008 – 2009
JMÉNO
Lukáš Kougl
Jakub Ketner
Dan Max Weber
Jakub Hlaváček
Josef Lieber
Matěj Kadeřábek

VÝKON MÍSTO
25,7
25,8
28,2
29,2
34,1
41,7

JMÉNO
Michaela Burstová
Lucie Benešová
Anna Herčíková
Kateřina Trpáková
Michaela Narovcová
Markéta Rojíková

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

VÝKON MÍSTO
25,1
29,2
32,2
36,6
36,6
45,7

1.
2.
3.
4.
6.

KATEGORIE: 2010 + MLADŠÍ
JMÉNO
Tomáš Václavík
Tobiáš Kovač

VÝKON MÍSTO
32,4
33,7

JMÉNO

1.
2.

O tom, že si děti rády hrají, nemůže být pochyb.
V pátek 14. 6. se děti ze školní družiny s chutí pustily
do poslední společné hry „HLEDÁME POKLAD“. Ve
třech skupinách se vydaly na kratší trasu kolem školy,
přičemž plnily určité úkoly. Ty je nakonec dovedly ke
sladké odměně.
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VÝKON MÍSTO

Na výlet jsme se vypravili ve čtvrtek 13. června 2019. Autobus nás vyzvedl
v půl osmé před školou. Cesta rychle uběhla a v devět hodin už jsme byli připraveni
v plzeňském West Parku.
Návštěva začala přivítáním v obrovském stanu a seznámením
s programem. V průběhu celého dopoledne se programové aktivity
střídaly s volným pohybem po areálu, kde si každý našel, co ho zajímá.
Ze společných ukázek nás nejvíce zaujal indiánský tanec, který jsme se
také naučili. Velice napínavé bylo vrhání tomahavkem a také vyprávění
indiána v teepee stálo za pozornost. Dozvěděli jsme se, co nosili indiáni
na sobě, jaké používali nástroje, jaké měli nádoby na vodu, jak
rozdělávali oheň apod. Tuto praktickou ukázku si mohl posléze každý
vyzkoušet. Dovednostních disciplín zde bylo samozřejmě
mnohem víc – kromě zmíněného vrhání tomahavkem to
bylo házení podkovou, lasem nebo kloboukem, střelba
z luku či rýžování zlata. Děti si samy si vyrobily čelenku,
nechaly si pomalovat obličej a kluci si poměřili sílu na
kladivu pro siláky. Velké oblibě se těšil obchůdek, kde se
dalo dobře nakoupit, například lapače snů, klobouky,
pušky, kožené náramky, šátky atd. Kolem 11. hodiny jsme
si opekli buřtíky a čekali na závěrečné vyhlášení výsledků
soutěže. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další.
Sestaveno z prací žáků
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Mezi úspěšné železniční
modeláře v Jesenici patří i žáci
naší školy, dnes jmenovitě Kuba
Hlaváček a Jirka Klementovič
z 5. třídy. Na sobotním (15. 6.)
mistrovství České republiky žel.
modelářů v Brně se prezentovali
výrobky, které jim po zásluze
zajistily medailová umístění. Víc
již sami modeláři…
„Do soutěže byly zaslány
modely stavědlo Sudoměřice (TT)
a vůz řady Be (Jirka) a závorářské
stanoviště 112/H (Kuba). Výrobky
se zalíbily natolik, že Jirkovi vynesly 3. a 4. místo a Kubovi dokonce místo první!“
Na závěr dodejme, že se Kuba stal ve své kategorii mistrem České republiky a
bude jesenické modeláře reprezentovat na letošním mistrovství Evropy. Blahopřejeme!

Poznávací cyklovýlet 6. třídy po naučné stezce Jesenicko byl naplánován na
pondělí 17. června. Ráno v půl osmé jsme se sešli v učebně přírodopisu paní učitelky
Knappové, kde si každý vyzvedl reflexní vesty a vyslechl nezbytné poučení o
bezpečnosti na trase. Od školy nás vyrazilo 16 (společně s panem učitelem Knappem a
paní učitelkou Valešovou).
Naše výprava nejprve vyrazila k místu, kde kdysi stávala šibenice, minula
Omáčkovnu a dojela do petrohradských lesů ke Švýcarské hájovně. Zde jsme si
přečetli informace na panelu NS a našli sklep, nad nímž hájovna stávala. Odtud jsme
dojeli ke skalám, kterým se říká Malý Yosemit a kde si každý dopřál přestávku na
svačinu. Kdo chtěl, mohl podniknout výstup na skály s panem učitelem Knappem.
Dalšími zastávkami na cestě byly kaple na vrcholu Všech svatých s vyhlídkou
až na Blatno a mohutný dutý strom, do něhož se nás vešlo šest. Posléze jsme
obstoupili tisíciletý dub, který dokázalo obejmout až sedm z nás. Zpestřením na trase
byl Blatenský rybník, kde se většina cyklistů vykoupala. Ještě předtím ověřila paní
učitelka naše vědomosti o NS. Nakonec jsme přijeli do Blatna. Ve zdejším krámku si
někteří něco koupili a pak se šlo společně na hřiště. Dlouho jsme zde nepobyli a
pokračovali v cestě na Krty a do Jesenice. Vojta na svém tachometru naměřil téměř 25
ujetých kilometrů. U školy náš cyklovýlet skončil. Jsem přesvědčen, že se všem líbil.
Napsal Jan Králíček, text doplnila Mgr. Vlastimila Knappová
POZNÁMKA NA ZÁVĚR
Šesťáci si zaslouží pochvalu. Po sportovní stránce se jim nedalo nic vytknout,
co se týče chování, bylo (až na jednu malou výjimku) také v pořádku. Doufám, že
kromě zážitků žáci získali také nové informace o našem okolí a možná i tipy na výlet
s rodiči.
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Ve čtvrtek 20. června se naše druhá třída zúčastnila
přírodovědné soutěže JESENICKÉ PUTOVÁNÍ. Začínalo
se na fotbalovém hřišti u vlakového nádraží, kde proběhlo
přivítání, seznámení s programem a prezentace soutěžních
družstev. Na trase dlouhé asi tři kilometry jsme postupně
navštívili těchto 14 stanovišť:
1) PRVNÍ
POMOC

2) BYLINY
LUK A POLÍ

3) LÉČIVÉ
ROSTLINY

4) PLAZI,
OBOJŽIVELNÍCI

5) RYBY ČR

6) LESNÍ
SPOLEČENSTVÍ

7) LESY ČR

8) PTÁCI ČR

9) SAVCI ČR

10) TEST
OBRATNOSTI

11) OCHRANA
PŘÍRODY

12)
DŘEVINY

13) ZÁKLADY
TÁBOŘENÍ

14) TURISTICKÉ ZNAČKY

Ráno sice počasí ještě moc dobře
nevypadalo, dokonce spadlo i několik
kapek, ale během dopoledne se vyčasilo
a svítilo sluníčko. V lese byl příjemný
chládek. Celá soutěž se nám moc líbila,
prověřili jsme si své znalosti a obratnost
a soutěživá nálada nám vydržela po
celou dobu. Za dvě 1. místa, jedno 2.
místo a jedno 3. místo jsme obdrželi
diplomy a knížky. Na hřišti i v cíli byl
zajištěn pitný režim, dostali jsme svačinu
a párek v rohlíku nebo palačinku.
Děkujeme tímto paní ředitelce a všem zaměstnancům
Základní školy a Praktické školy Jesenice za perfektně
připravenou akci, za pozvání, milé přijetí a dobrou náladu.
Celou akci zorganizovali ve spolupráci s LČR a Domovem
Krajánek, kterým také patří náš veliký dík. Zapomenout
nesmíme ani na děvčata z osmé třídy Terezu Kejlovou
a Markétu Laubrovou za příkladnou pomoc s dětmi.
Sestaveno z prací žáků 2. třídy

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 našla paní Kovářová na školní fasádě zamotaného rorýse
obecného. Kolem krku ho svíral provázek, s nímž zřejmě bojoval od první vyučovací
hodiny. Pan ředitel hned zavolal SDH Jesenice. Ti zanedlouho přijeli a pan Vodrážka
se po žebříku dostal k trápícímu se opeřenci. Přestřihl provázek okolo krku a rorýs byl
volný. Rychle odletěl a teď už si zase užívá života. Záchrannou operaci sledovala celá
naše šestá třída. Děkujeme jesenickým hasičům!
Napsala Eliška Pavlisová
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10 WEBŮ, KDE ZA ELEKTRONICKÉ KNIHY NEPLATÍTE
Prázdniny začnou co nevidět a dobrá kniha přijde ve dnech volna vhod. Nemusí
být nutně klasická tištěná, ale můžete si stáhnout do čtečky či počítače knihu
elektronickou, a to i zdarma. Nabízíme přehled deseti webů, kde to lze legálně provést.
ZDROJ:
https://www.skrblik.cz/telefon/internet/e-knihy-zdarma-kestazeni/?utm_source=newsletter204&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
204
1) GOOGLE PLAY
Na Google Play stačí přejít do sekce Bezplatné knihy.
Stáhnout lze odbornou literaturu i beletrii. Nacházejí se zde
rovněž ukázky knížek.
Knihy jsou k dispozici na zařízeních se systémem Android.
Vedle čteček můžete tituly stahovat také do tabletů nebo
mobilních telefonů. Na Google Play naleznete cizojazyčné
i české knihy, pro děti i dospělé.


Google Play

2) MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Městská knihovna v Praze digitalizuje své sbírky a nabízí zdarma ke stažení mnoho
děl od českých klasiků. Stáhnout lze především díla od Karla Čapka, Jaromíra Haška,
Vladislava Vančury, Boženy Němcové a dalších.


Městská knihovna v Praze

3) AMAZON.COM
Ovládáte-li anglický jazyk nebo se jej chystáte učit,
jsou pro vás přichystány vybrané knihy zdarma na
Amazon.com. Stačí přejít do sekce Books, dále
Kindle eBooks, zde seřadit položky od nejlevnějších a hledat knihy s označením $0.00.


Amazon.com

4) DATABOOK
V sekci E-knihy zdarma můžete stahovat díla také na internetovém knihkupectví
databook.cz. Najdete zde přes 145 autorů, mezi nimiž se nachází např. Alois Jirásek,
Jan Amos Komenský, Martin Koláček nebo třeba Arthur Conan Doyle.


databook.cz

5) KOSMAS
V nabídce knihkupectví Kosmas jsou knihy jak od současných autorů, tak i od klasiků,
česky i anglicky. Zmiňme např. díla od Karla Čapka, Zdeňka Hrona, F. S. Fitzgeralda,
Charlese Dickense, Jane Austin a mnoha dalších. Knihy jsou
různých žánrů, pro děti i dospělé.


Kosmas.cz
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6) EKNIHYZDARMA
Na webové stránce Eknihyzdarma naleznete výběr světové i české
beletrie, ale také knihy naučné a učebnice.


Eknihyzdarma.cz

7) eKNIHOVNA
Elektronické knihy zdarma nabízí také webová stránka eKnihovna, kde se nachází přes
200 bezplatných titulů v běžných formátech. Najdete zde díla české i světové klasiky
(Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, bratři Čapkové a další).


eKnihovna

8) eBOOKEATER
Na této stránce najdete jak knihy od renomovaných autorů, tak i knihy od autorů
neznámých, kteří sem mohou svá díla volně nahrávat. Celkem je zde přes 1 000 titulů,
které můžete stahovat dle libosti, stačí vám pouhá registrace.


eBookEater.cz

9) eKNIZKY.SK
Slovenská stránka má v nabídce mnoho
různých titulů, a to zcela zdarma. Beletrie,
cestování, hobby, klasika, učebnice, ale
i recepty a mnoho dalších druhů. Stačí se
zaregistrovat a získáváte přístup k tisícům
elektronických knih. Mimo to zde můžete
diskutovat ve fóru a sami knihy nahrávat.


eKnizky.sk

10) iDNES.CZ
Kromě knih si do vašich čteček můžete stáhnout také pravidelné zasílání periodik nebo
časopisů. Jedním z nich je server iDnes, který nabízí zasílání výběru nejdůležitějších
článků zdarma každé ráno včetně víkendů. Novější vydání nahrazuje vždy to starší.


iDNES.cz

ZDROJ: https://nejinfografiky.cz/knizni-rekordy-infografika/
1. Nejmladší člověk, který kdy napsal a vydal knihu, byla Dorothy
Straight ve věku čtyř let. Stalo se tak v roce 1962.
2. Nejdelší dominový had čítal neuvěřitelných 5 318 knih.
3. Nejprodávanější knihou během prvních 24 hodin byl Harry Potter a Relikvie smrti,
prodalo se přes 8 milionů kopií.
4. A u Harryho zůstaneme: nejvýdělečnější autor knih pro děti je Joanne Kathleen
Rowlingová, která si za rok přišla na 300 milionů dolarů.
5. Guinnessův rekord drží i sama Guinnessova kniha rekordů: v roce 2010 se jí
prodalo přes 124 milionů kusů a stala se tak nejprodávanější knihou s copyrightem.
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 23/2018-2019:
1.- ZVÍŘECÍ RÉBUSY
a) Okoun

b) Užovka

c) Potkan

d) Ovce

e) Kavka

2.- SUDOKU
(8 + 7 + 3) + (9 + 4 + 5) + (9 + 8 + 1) = 18 + 18 + 18 = 54

3.- ČTVEREC
S = 3 cm ∙ 3 cm = 9 cm2

Kouzla a nadpřirozeno
se vyskytují zejména
v … (TAJENKA) …

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ (pouze vodorovně a svisle): ANAKONDA, AUTO, AVON,
ATELIÉR, DATEL, DĚLO, DOMOV, EUKALYPT, HÁDAT, HOUBA, KALORIE,
KEFÍR, KOS, KRAS, KROK, LOM, LUPA, LYŽE, MEZ, MONZUM, NAJÍT, NÁVOD,
NOS, NOTA, NOVINY, NULA, ODKOPNOUT, OKENICE, OKO, OPERACE, ORION,
OSTROV, OVOCE, OŽEHAT, PLEŠ, ROHLÍK, RÝM, RÝT, SAVO, SLEPÝŠ, SLOVO,
STROM, SYČET, TĚSTO, TRAKTOR, TROCHU, USOBRNO, VANA, VLAK, YETI,
ZKUSIT.
Alice odečetla dvě dvojciferná čísla. Potom dvě
číslice zamalovala (viz obrázek):
Najdi součet čísel na zamalovaných polích.
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SOUTĚŽNÍ KUPON
JMÉNO
TŘÍDA

