♣♣♣ Po dohodě s paní Nikolou

Štefánkovou, vedoucí Vlastivědného
muzea Jesenice, si žáci druhé třídy
přišli ve středu 12. 12. prohlédnout
výstavu vánočních výrobků. Děti se
postupně zastavovaly u exponátů,
které je nejvíce zaujaly, tedy zejména
u nápaditých sněhuláčků a skřítků ze
šišek. Přitom si povídaly o vánočních
zvycích. Nejvíce se však těšily na
výrobu svíček z včelího vosku. A práce

jim šla pěkně od ruky! Na závěr si
svíčku nazdobily uvázáním provázku
s vánočním razítkem.
♣♣ K dalšímu zastavení došlo

v obchůdku muzea, kde si děti něco nakoupily. Venku se ještě
potěšily s živým betlémem, nakrmily zdejší zvířátka a spokojeně se vrátily do školy
s vlastnoručně vyrobeným dárečkem.
Druháčci tímto děkují zaměstnancům muzea za ochotu, vstřícnost a příjemnou
atmosféru.
Florbalový turnaj v obci Lubná
proběhl ve čtvrtek 13. prosince 2018
za účasti čtyř žákovských týmů: ZŠ
Lubná A, ZŠ Lubná B, ZŠ Čistá a ZŠ
Jesenice. Náš tým ve složení Jakub
Hlaváček (brankář), Jan Kadlec, Jiří
Klementovič, Lukáš Kougl, Dan Max
Weber a Robin Žebrakovský (všichni
5. třída) přivezli do Lubné auty pan
ředitel Koníř a pan školník. Přestože se vzájemně utkala jen čtyři družstva, měl turnaj
správnou sportovní atmosféru. Nakonec jsme sice skončili až čtvrtí, ale všechny
zápasy se nám líbily.
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. místo – ZŠ a MŠ Čistá
2. místo – ZŠ a MŠ Lubná A
3. místo – ZŠ a MŠ Lubná B
4. místo – ZŠ a MŠ Jesenice
Napsal Jiří Klementovič
POZNÁMKA: Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se na hřišti o rozměrech 40 × 20 m
s lehkým dutým plastovým míčkem. Při standardní herní situaci je z každého týmu na hřišti
v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči při hře používají speciální florbalové
hole a snaží se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři žádnou hůl nepoužívají.
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Předvánoční koncert byl připravován
již během podzimu, kdy paní učitelka Jana
Doležalová oslovila žáky, o nichž věděla, že
na něco hrají, a následně pak jejich vyučující.
K nim se přidala školka, první třída, kroužek
aerobiku a sbor složený z dobrovolníků 2. a
4. třídy, který jsem si vzala na starost já.
Celý program sestavila a řídila paní
učitelka Doležalová. K sobě si vybrala dvě moderátorky – Káťu Kovářovou a Adélu
Koudelovou. Žáci ostatních škol se podíleli na výzdobě sálu a prostorů kulturního domu.
Celkem vystoupila necelá stovka účinkujících a sál s rodinnými příslušníky praskal ve
švech. Během koncertu byly slyšet nejen vánoční písně v podání kytar, bicích, tahací
harmoniky, klavíru, fléten, saxofonu či zpěvu, ale jak již bylo zmíněno, byl tu k vidění
také tanec, a to jak od prvňáčků, tak od těch trochu starších.
Mgr. Jaroslava Řehořová
Po úspěšném absolvování čtyř kol soutěže „Příroda, ve které žijeme“ postoupily
děti do finále, které proběhlo v pondělí 17. 12. v NSEV Kladno – Čabárna. Sem nás
dovezl pan starosta hasičským autem, za což mu patří naše velké poděkování.
Finále se skládalo ze tří částí: testu s patnácti otázkami, poznávačky dřevin a ptáků
v okolí ekocentra a závěrečné prezentace na téma
Památný strom. Děti ve složení Míša Burstová, Míša
Narovcová, Natálka Václavíková, Kristýna Řezáčová
a Sára Potklanová obsadily s 29 body celkové 2. místo.
Vítězný rakovnický tým získal 35 bodů a 3. tým
z Kladna obdržel 25 bodů.
Mgr. Vlastimila Knappová
Ve středu 19. 12. vstoupilo do finále soutěže
„Příroda, ve které žijeme“ naše starší družstvo ve složení
Tomáš Tran, Markéta Laubrová, Martina Laubrová,
Klára Prasková, Eliška Kudráčová a Marie Duchková. Také my jsme museli absolvovat
základní kola. Do povinné prezentace o nějakém památném stromu jsme si vybrali
Petrohradský dub, kterému se říká také Selský dub. Je to jeden z našich nejstarších
památných stromů. Práce na prezentaci ale nebyla vůbec jednoduchá! Buď se z nějakého
důvodu odkládala, nebo byl někdo nemocný. Nakonec se protáhla zhruba na čtyři dny, ale
prezentaci se podařilo odeslat včas.
19. 12. jsme tedy přijeli hasičským autem do naučného střediska Kladno – Čabárna,
kde se konalo finále soutěže. Začínalo se otázkami, z nichž některé se objevovaly už
v dřívějších testech na počítačích. Následovala přestávka na svačinu a po ní se
pokračovalo v terénu. Dostali jsme mapu a podle očíslovaných bodů na ní jsme plnili
poznávačku zvířat a rostlin. Závěrečným bodem naší účasti pak byla zmíněná prezentace
o Petrohradském dubu. Jakmile své projekty představily i ostatní skupiny, čekalo se na
vyhlášení výsledků. Tak jsme se dozvěděli, že jsme po sečtení všech bodů obsadili 4.
místo. Je to pěkné umístění, ale trochu nás mrzí, že na 3. místo nám chyběl pouhý bod a
na 2. místo body dva. Takže finále bylo hodně vyrovnané.
Chceme poděkovat paní učitelce Knappové, že se nám věnovala po celou dobu příprav
i v závěrečném finále.
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Napsaly Marie
Duchková a Eliška Kudráčová, VIII. třída

Návštěva předvánoční Prahy spojená s exkurzí do
vybraných míst byla cílem poznávacího výletu 9. třídy ve
čtvrtek 20. prosince.
S paní učitelkou Knappovou a paní učitelkou
Valešovou vyjeli deváťáci vlakem z jesenického nádraží
v půl osmé ráno. Přestupovalo se v Rakovníku a vystupovalo v pražském Veleslavíně. Odtud nás metro dovezlo
na Staroměstské náměstí.
Po prohlídce Staroměstského náměstí jsme se přesunuli k Národnímu muzeu. Je to nejstarší muzejní ústav v Čechách a jeho historická
budova prošla nedávno důkladnou rekonstrukcí. Kvůli dlouhé frontě návštěvníků jsme
si však muzeum prohlédli jen zvenku.
Nejdůležitějším bodem programu byl ale Geosvět – známá expozice minerálů
a hornin. Na začátku exkurze nás pracovnice Geosvěta přivítala, vysvětlila nám, kde se
můžeme pohybovat a předala nám pracovní listy, které jsme vyplňovali. Asi po
hodince jsme se sešli, abychom zkontrolovali úspěšnost našeho hledání odpovědí.
Před odchodem si někteří z nás zakoupili v krámku na památku nějaký minerál. Poté
jsme si zašli na oběd do nákupního centra Flora a po jídle se metrem vrátili zpět na
nádraží Veleslavín. Odtud nás vlak dovezl domů.
Napsali Dominik Lekeš a Veronika Dunová

V pátek 21. 12. se ve škole
neučilo. Hned ráno se žáci prvního
stupně shromáždili v tělocvičně, kde
herci z Divadélka pro školy zahráli
veselou námořnickou pohádku .
Jmenovala se „Poklad kapitána Baltazara“ a naše pátá třída se na ni šla
podívat s paní učitelkou Janíčkovou.
Představení bylo fajn. Kromě
povídání jsme si také zazpívali písničku „Jo, ho, ho, rovnou za pokladem…“ A o ten
poklad šlo. Tedy nejen o něj, ale také o legrační scénky. Například když šel plavčík
pro prut a kapitán mu řekl, ať ho nahodí. Jenže
on místo toho prut zahodil, a když ho zkoušel
vylovit, vytáhl kraba. Hlavně však chtěli najít
poklad kapitána Baltazara. Jak ale dostat do
vody plavčíka, když na něj číhá žralok? Dalo se
čekat, že nakonec všechno dobře dopadne, a tak
se také stalo. Představení bylo velmi pěkné a
dětem se líbilo.
Napsala Martina Jelínková, V. třída
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Zajímavým zpestřením pátečního dopoledne
před vánočními prázdninami byla návštěva Divadélka
pro školy z Hradce Králové. Pro žáky druhého stupně
si herecká dvojice připravila pořad „Romantismus není
jen romantika.“ Představení probíhalo v tělocvičně
školy, kde byl prostor pro zapojení žáků do některých
scén. A tak si romantické role zahráli například
Dominik Lekeš, Kristýna Janecká, Veronika Dunová,
Valerie Bartošová a další žáci nejen z deváté třídy.
Přítomní se zároveň seznámili s díly Johanna W.
Goetha, Jaroslava Vrchlického, Alexandra Sergejeviče
Puškina či Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Představení
nepostrádalo ani humorné scény, například tu s Karlem
IV. a jeho manželkou převlečenou za panoše.
Napsaly Karolína Břicháčová a Adéla Švandrlíková, IX. třída
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Sváteční atmosférou dýchá každoroční florbalový turnaj, k němuž žáci nastupují
před vánočními prázdninami. Ani letos tomu nebylo jinak. V pátek 21. prosince se
v tělocvičně školy utkalo šest nadšeně hrajících týmů, které se následně umístily takto:
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SLOŽENÍ TÝMŮ:
1. TI NEJLEPŠÍ

Roman Bešík, Daniel Kinský, Zdeněk Konček, Tomáš Spurný

2. ROŠŤÁCI

Matyáš Finta, Zbyněk Hudček, Tomáš Kadeřábek, Matěj Mour,
Radek Pavelek, Antonín Vachtl

3. DÁMIČKY

Tereza Kejlová, Markéta Laubrová, Martina Laubrová,
Klára Prasková, Matěj Duna, Jaroslav Lazar
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4. PERNÍČCI

Francisco Čechman, Filip Černohorský,
Jan Kadlec, Petr Kadlec, Lukáš Pavelek,
Petr Pošta

5. DEVÁŤÁCI

Jan Blaho, Dan Dostál, Dominik Lekeš,
Tomáš Tran, Kristýna Janecká

6. SHOWMENI

Jaroslav Ciesarik, Jakub Hlaváček,
Jiří Klementovič, Lukáš Kougl, Vojtěch
Kouřil, Petr Makovský, Dan Max Weber,
Robin Žebrakovský
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Novomanželé jedou na svatební cestu.
Na letišti si novomanželka povzdechne:
„Kéž bychom si s sebou vzali ledničku!“
„Prosím tě, proč?“ zeptá se manžel.
„Protože na ní leží naše letenky.“

Paní učitelka zkouší: „Pepíčku, když ti dám
dvě kočky plus dvě kočky a ještě jednou
dvě kočky, kolik budeš mít koček?“
„Sedm.“
„Tak znovu, a dobře mě poslouchej. Když
ti dám dvě kočky plus dvě kočky a ještě
jednou dvě kočky, kolik jich budeš mít?“
„Sedm,“ odpoví znovu Pepíček.
„Nevadí, zkusíme to jinak. Když ti dám
dvě jablka plus dvě jablka a ještě jednou
dvě jablka, kolik budeš mít jablek?“
„Šest.“
„Výborně. Takže když ti dám dvě kočky
plus dvě kočky a další dvě kočky, kolik
jich budeš mít?“
„Sedm.“
„Proč sedm, Pepíčku?“
„Protože jednu kočku už doma máme.“

Pan Novák si koupil motorovou pilu, kde
bylo uvedeno, že nařeže až deset kubíků
dřeva za jednu hodinu. Za měsíc přišel do
obchodu s tím, že pila nařeže maximálně
šest kubíků, a to se opravdu hodně snaží.
Prodejce tedy uchopil motorovou pilu,
nastartoval ji a za hodinu nařezal deset
kubíků. Pan Novák se na to dívá a potom
vyčítavě řekne: „To jste tam ale nenapsali,
že se má pila nastartovat!“
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 8/2018-2019:
1.- ZASTŘELENÝ ÚNOSCE
Inspektor nevěřil výpovědi proto, že Greta byla v županu. Odpoledne před
knihkupectvím ho na sobě neměla a únosce by pro svou oběť župan určitě
nechystal.

2.- TROJÚHELNÍKY
Na obrázku je 18 trojúhelníků.

Než děti odešly ze školy
vstříc právě začínajícím
vánočním prázdninám,
předaly své paní učitelce
přáníčko. A protože jim
ani trochu nechybí smysl

pro humor, „vyšperkovaly“ ho pravopisnými chybami (snad právě proto, že paní učitelka učí
český jazyk). A na vás, milí čtenáři Jeseníčku, je chybná slova spočítat:

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

◄ Komu by se chtělo být tři sta let po škole? Mladé
čarodějnici Saxaně rozhodně ne. Využije tedy první
příležitost a uteče do světa lidí…
Tak zní nápověda k tajence, kterou je název českého filmu.

1/ Potřeba k mytí rukou. 2/ Dlouhá srst na krku koní.
3/ Pracovník v kovárně. 4/ Karetní hra. 5/ Metropole
ČR. 6/ Opak začátku. 7/ Úsilí. 8/ Ohebná část ruky.
9/ Divadelní závěs.
SOUTĚŽNÍ KUPON
10/ Potřeba k zametání.
11/ Podzemní dráha.
JMÉNO
12/ Zeď. 13/ Hnací stroj.
TŘÍDA
14/ Potřeba čtenáře.
8

