V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
 SOUTĚŽ O NEJAKTIVNĚJŠÍHO
SPORTOVCE – FESTIVÁLEK
 DOTEKY STÁTNOSTI, PRAHA
 DIVADLO KARAVANA
 HUDBA V MYŠLENKÁCH
MASARYKOVÝCH
 SÁZENÍ LÍPY REPUBLIKY
 SOUTĚŽ „PŘÍRODA, VE KTERÉ
ŽIJEME“
 BEZPEČNOST NEJEN
NA INTERNTU
 LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 2018
 NĚCO PRO ZASMÁNÍ
 ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ JESENÍČKU

Na víkend 20. 10. – 21. 10. 2018 připadl termín již 20. Festiválku
přírodních sportů v Jesenici. Milovníky pohybu ve volné přírodě čekal
opět bohatý program, do kterého se v rámci soutěže O nejaktivnějšího
sportovce mohli zapojit i žáci naší školy. Této možnosti však využili
pouze dva (viz tabulka).
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BODY CELKEM

Jan Kadlec

V.

2007– 2006
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Lukáš Kougl

V.

2009 – 2008

1

8

Výstavu Doteky státnosti připravil
v Jízdárně Pražského hradu Vojenský
historický ústav u příležitosti 100. výročí
založení naší republiky. Prohlédnout si
tuto unikátní výstavu bylo hlavním cílem
společného výletu 7. a 9. třídy do Prahy
v pondělí 22. října.
Do hlavního města jsme přijeli vlakem. Naše exkurze začala u Písecké brány,
dřívější součásti barokního opevnění Prahy, pokračovala zastávkou u vily našeho
prvního ministerského předsedy Karla Kramáře, návštěvou Pražského hradu (prošli
jsme celní prohlídkou) a vyvrcholila zhlédnutím výstavy Doteky státnosti.
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Exponáty tvořilo velké množství dokumentů, návrhy státních symbolů, návrhy
vlajky naší republiky, prezidentské standarty i vlajek vojenských, vojenské legitimace
a dokonce i bomba, jakou použil četař Jan Kubiš při atentátu na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha v r. 1942. K vidění toho bylo opravdu hodně a rozhodně
stálo za to si vše prohlédnout.
Po zhlédnutí výstavy se naše 7. třída vrátila autobusem do Jesenice, kdežto žáci
deváté třídy zamířili do kina na film Halloween. Jak jsme se později dověděli, film se
jim líbil. Nakonec se i oni vrátili domů autobusem.
Napsal Šimon Navrátil, VII. třída
Když nám paní učitelka Procházková oznámila, že k nám do školy přijede
divadlo Karavana, moc jsme se všichni těšili. Dočkali jsme se v pátek 26. října.
Představení, které v tělocvičně připravila pro 1. až 6. třídu herecká dvojice (pán a
paní), bylo velmi vzdělávací. Tak třeba: hádali jsme, které zemi patří která vlajka, čím
se o republiku zasloužil náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, jak se zrodila
česká hymna „Kde domov můj“ apod. Na konci představení jsme si pak všichni
zazpívali písničku „Ať jsi ten anebo ten, zeměkoule patří všem“.
Napsala Natálie Ptáčková, VI. třída
U příležitosti 100. výročí vzniku republiky se žáci 7. – 9. třídy naší
školy zúčastnili ve středu 31. října 2018 uměleckého vystoupení
Hudba v myšlenkách Masarykových v podání
akordeonistky Jitky Baštové a loutnisty Jindřicha
Macka. Komponovanému pásmu slova a hudby
(čeští a slovenští autoři od 19. století do
současnosti) předcházela ukázka dobového
ošacení dam v podání učitelek a
vychovatelek ze ZŠ a PrŠ Jesenice. Hned
nato se přítomní zaposlouchali do
harmonického propojení hudebních
tónů s citáty T. G. Masaryka i krátkými
vzpomínkami na některé momenty
z jeho života. Na závěr zajímavého vystoupení položil pan Macek soutěžní otázku
žákům jesenických škol: „Kolik dětí měl T. G. Masaryk a jak se jmenovaly?“
Odpovědět se nebál Daniel Kinský z 8. třídy a za svou snahu získal od autorské
dvojice hudební CD.
Na Hudbu v myšlenkách Masarykových navázala soutěž spojená s výstavou
Významné osmičky v českých dějinách 20. století v obrazech, filmových dokumentech a
zákonech 1918, 1938, 1948, 1968, instalovanou v prostoru nad sálem kulturního
domu. Skupinky žáků procházely kolem informačních panelů a nástěnných obrazů a
do soutěžního dvojlistu zapisovaly odpovědi na otázky, které k tématu připravila paní
učitelka Hrůzová. Součástí výstavy byly i filmové dokumenty zpřístupněné načtením
QR kódů. Jakmile skupina žáků vyplnila soutěžní dvojlist, přinesla ho zkontrolovat
svým vyučujícím. Za úspěšně splněný úkol pak obdržela sladkou odměnu – zákusky
dodané ISŠ Jesenice.
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V rámci oslav stého výročí vzniku republiky se v celé zemi pořádají nejrůznější
společenské akce. Jedné z nich se zúčastnila i naše škola. V pátek 2. listopadu jsme se
všichni sešli pod hrází Velkého rybníka, kde byla připravena k vysazení lípa malolistá
jako český národní strom.
Třídy se seřadily do velkého půlkruhu, odkud
dobře viděly na celý proces. Nejprve vyslechly projev
pana ředitele Koníře a pak pan starosta s panem
školníkem hodili do vyhloubené díry trochu hlíny.
Pan školník poté lípu usadil a trojice žáků z každé
třídy od první až po devátou přidávaly ke stromu
lopatku hlíny. Zapojili se i učitelé a přítomní dospělí.
U lípy stáli čestnou stráž hasiči v uniformě – pan
Bohumil Vodrážka a pan Jan Karban. Na závěr paní
učitelka Řehořová zazpívala naši a slovenskou státní
hymnu.
Po slavnostním vysazení Lípy republiky jsme
se vrátili do školy, kde se pokračovalo ve vyučování.
Napsal Jan Trpák, VI. třída
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V rámci ekologicko-přírodovědných aktivit s paní učitelkou Knappovou jsme se
zapojili do druhého ročníku soutěže „Příroda, ve které žijeme“. Soutěž pro čtyř až
šestičlenné skupiny dětí pořádá Naučné středisko ekologické výchovy (NSEV) Kladno.
My jsme vytvořili tři soutěžní týmy:
ČLENOVÉ TÝMU

VÝROBEK Z PŘÍRODNIN
LESNÍ SKŘÍTEK

I.

Michaela Burstová, Michaela Narovcová,
Sára Potklanová, Kristýna Řezáčová, Natálie
Václavíková

II.

Eliška Machová, Natálie Mottlová, Eliška
Pavlisová, Vojtěch Kouřil, Jan Trpák

DÝŇOVÍ STRAŠÁČCI
VĚNEC

Marie Duchková, Eliška Kudráčová, Markéta
III. Laubrová, Klára Prasková, Vlasta Rácová,
Tomáš Tran

VĚNEC – DÝNĚ

Soutěž je čtyřkolová, přičemž výrobou podzimních dekorací z přírodních materiálů
a napsáním seznamu použitých dřevin jsme splnili podmínky jejího druhého kola. Paní
učitelka výrobky nafotila a poslala je organizátorům soutěže. Výsledky vědomostního
přírodovědného testu v rámci třetího kola zatím ještě neznáme.

Dýňoví strašáčci ▲

▲ Věnec

◄ Lesní skřítek

1. Bříza bělokorá
2. Buk lesní
3. Dub červený
4. Jeřáb ptačí
5. Jírovec maďal
6. Líska obecná
7. Modřín opadavý
8. Ořešák
královský
9. Smrk ztepilý

Věnec – dýně ►

1. Borovice lesní
2. Buk lesní
1. Borovice lesní
3. Cypřišek
2. Borovice
4. Douglaska tisolistá
vejmutovka
5. Dub červený
3. Buk lesní
6. Hloh
4. Douglaska tisolistá
7. Hortenzie (květ)
5. Jeřáb ptačí
8. Jedle
6. Jírovec maďal
9. Jinan dvoulaločný
7. Modřín opadavý
10. Jírovec maďal
8. Ořešák královský
11. Ořešák královský
9. Růže šípková
12. Růže šípková
10. Tis červený
13. Smrk ztepilý
11. Zimostráz
14. Trnovník akát
15. Túje

1. Břečťan
popínavý
2. Buk lesní
3. Dub letní
4. Dub zimní
5. Javor babyka
6. Javor mléč
7. Jírovec maďal
8. Ořešák královský
9. Ptačí zob obecný
10. Růže šípková
11. Vrba
12. Vřes obecný

Napsaly: Sára Potklanová, Kristýna Řezáčová, Natálie Václavíková (5. třída)
5

Kdo se při práci na počítači připojuje
k internetu, měl by vědět o nebezpečích, která „na síti“
číhají. A právě o těchto nástrahách nám do 6. třídy
přišel vyprávět pan René Černý. Je to bývalý
policista, který nyní učí na ISŠ Jesenice a má
bohaté zkušenosti.
Sešli jsme se v úterý 23. října 2018
v učebně paní učitelky Konířové. Pan
Černý hovořil zejména o tzv. sociálních
sítích. Na nich se lidé seznamují a
vyjadřují se k různým problémům. Když
ale někoho neznáme, například na Facebooku, nemusí být onen člověk tím, za
koho se vydává. Proto by si zde lidé měli
zřizovat účet až od 15 let. Rovněž je
nežádoucí sdělovat termíny dovolených,
protože tyto informace mohou zneužít
vykradači bytů.
Nebezpečná mohou být i setkání skutečná. Pokud vedle nás zastaví černé auto
a neznámý člověk nám bude nabízet bonbony nebo třeba telefon, nesmíme mu věřit. Je
lepší se vymluvit, že je tu s námi otec, matka nebo někdo z příbuzných. A když bude
třeba, tak raději utéct. Je dobré si to pamatovat!
Napsala Eliška Pavlisová
Přednášku s panem Černým o nebezpečích
na internetu měla sedmá třída v úterý 6. listopadu.
Důraz byl kladen hlavně na uvážlivé chování na
sociálních sítích. Určitě by nikdo neměl nikomu
svěřovat svá hesla, adresu, telefonní číslo a další
soukromé údaje. Heslo by se mělo měnit zhruba
každý půlrok.
Pan Černý nám vyprávěl i skutečné příběhy.
Jeden byl o dívce, která se dobře učila, dobře se
oblékala a nebyly s ní žádné problémy. Přesto si
její spolužáci vytvořili na Facebooku skupinu, kde o ní psali nenávistné texty. Případ
pak dospěl až do policejního vyšetřování.
Napsala Stanislava Čížková
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Pro děti i dospělé bývá příjemnou událostí
lampionový průvod. Letos vykročil z Mírového
náměstí v pátek 9. 11. v 1700 hodin. Lidí se sešlo
opravdu hodně. Průvod zamířil k mateřské škole
a obloukem se vrátil zpět na náměstí, kde se malé
děti vyfotily s lampiony.
To už se v kulturním domě chystala diskotéka s Honzou Ladrou z Rádia Relax. Přítomní si
mohli zatancovat v rytmu veselých písniček,
dopřát si občerstvení a samozřejmě si i zasoutěžit.
Soutěžila
například
družstva chlapců a dívek, a to o balónky,
bonbony a čokolády. Já (Viki) jsem byla
kapitánkou dívek, chlapcům velel sám Honza
Ladra. Pak jsme všichni mohli tancovat, jak
se komu líbilo. Nakonec jsme se rozloučili
halloweenskými písničkami.
Napsala Viktorie Vacková, VII. třída
Novinář se ptá lidí na ulici, jestli
se v autobusu chovají zdvořile
k ženám.
„Tak například vy, pane, jezdíte
autobusem?“
„Ano, skoro každý den.“
„A když nastoupí starší paní,
pustíte ji sednout?“
„Ne.“
„Ani když je stará a slabá?“
„Ne.“
„Nepřipadá vám to nezdvořilé?“
„Ne.“
„A proč?“
„Protože jsem řidič autobusu.“
V letadle se spolu baví dva muži: „Víte, vždycky
když letím letadlem, tak se něco špatného stane.“
Vzápětí přijde letuška a oznamuje: „Letadlo padá
do moře, ale nebojte se. Každý z vás dostane
píšťalku, s níž odežene žraloky.“
„No, neříkal jsem vám to? A teď buď dostanu
pokaženou píšťalku, nebo trefím na nahluchlého
žraloka!“
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„Vojáci, teď se budete plazit po
rovné zemi!“ velí nastoupené
jednotce kapitán.
„Zem je kulatá!“ ozve se čísi hlas
z jednotky.
„Kdo to řekl?“ zaburácí kapitán.
„Koperník!“ zní odpověď.
„Koperník, pět kroků vpřed!“

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 4/2018-2019:
1.- TRAGICKÁ HÁDKA
Mladou ženu prozradilo, že měla suché vlasy. Nemohla proto chodit dvě
hodiny venku za neustálého deště. Výstřel si soused chybně vyložil jako
bouchnutí dveří.

2.- KRUHOVÁ DOPLŇOVAČKA
Tabule

„Moudrost je dcerou …
… (TAJENKA)“
Leonardo da Vinci

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ:
ADEPT, AMONIAK, ANODA,
APRÍL, BOUŘE, BRIDŽ,
BYTNÁ, CENTR, ČEPEL,
DÍLKO, FUTSAL, HOVOR,
HRNEC, HRNEK, JÁTRA,
JESTŘÁB, KAMNA, KOJNÁ,
LEKCE, LEOPARD, MSTITEL,
ODLOV, PODNOŽ, POINT,
POPUD, RODEO, ROZMYSL,
RYTÍŘ, SEKCE, SÍTKO, SRDCE, STŘET, SVÍCEN, ŠVIHADLO, TRADICE, VEJCE,
VEČEŘE, VLOHA, VOJNA.

VSUVKA

ZÁMĚNKA

VÝPUSTKA

Družka krále zvířat
písmeno si přidá
a máme tu stolek,
kam si školák sedá.

V notesu písmeno
sportovec vyměnil,
poté do arény
nastoupit nelenil.

Z lůžka si pro sebe
písmeno vypůjčil,
aby svou zprávu pak
co nejdřív doručil.

PŘESMYČKA

KRAB JE U BAS

SOUTĚŽNÍ KUPON
JMÉNO

Přeházej písmena, změní se věta,
na jméno toho, co psal romaneta.

TŘÍDA
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