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JMÉNO TŘÍDA BODY  MÍSTO 
    

Richard Dulaj VII. 52 1. 

Vladimír Bouda VII. 51 2. 

Jan Dostál VII. 47 3. 

Matěj Mour VIII. 
45 4. – 5.  

Petr Jankura IX. 

Zbyněk Hudček VIII. 41,5 6. 

Radek Pavelek VIII. 40,5 7. 

Tereza Procházková  VII. 33 8. 

Markéta Laubrová  IX. 29,5 9. 

Antonín Vachtl  VIII. 29 10. 

Maximální počet bodů: 65 

Do okresního kola soutěže postupují: Richard Dulaj, Vladimír Bouda a Jan Dostál. 

 

 
 

Přednáška Nehodovost mladých řidičů se uskutečnila v učebně matematiky ve 

čtvrtek 28. 11. Byla určena žákům osmé a deváté třídy, kteří se v blízké budoucnosti 

stanou aktivními účastníky motorizovaného provozu. Přednášel nám pan Černý, jehož 

bohaté zkušenosti z praxe jsou pro posluchače velmi užitečné. 

Na úvod nás pan Černý seznámil 

se statistikami dopravních nehod a také 

vyjmenoval nejčastější příčiny, proč 

k nim dochází. Neopomněl zmínit ani 

chodce, kteří jsou v takových situacích 

nejzranitelnější. Počet dopravních nehod 

by byl jistě mnohem nižší, kdyby každý 

dodržoval pravidla silničního provozu. 

To se týká například i spolujezdců v autě, 

kteří musí mít zapnuté bezpečností pásy 

a nesmí během jízdy rozptylovat řidiče. 

K čemu vede nekázeň a nepozornost, 

dokumentoval pan Černý fotografiemi 

nehod, k nimž došlo kupříkladu na Rakovnicku včetně Jesenicka.  

Jak se však zachovat, když jste svědky dopravní nehody? I o tom pan Černý 

pohovořil. Základní pravidla první pomoci by měl znát každý. Jde o lidské životy. 

Myslím si, že jsme si to všichni velmi dobře uvědomovali a přednášku vnímali jako 

velmi poučnou. Mně osobně se moc líbila. 

Napsal Radek Pavelek, VIII. třída  
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Docela dost lidí si nenechalo ujít letošní 

Advent v muzeu. Konal se v sobotu 30. 11. 2019 

společně s rozsvícením vánočního stromu na 

Mírovém náměstí.  

 Mě hned na začátku zaujala prohlídka 

podzemí. Ve sklenicích podél stěn svítily svíčky 

a vytvářely pohádkovou (i trochu strašidelnou) 

atmosféru. Strašidelnost podtrhovaly pavučiny 

z prostěradel. Velice působivé byly ukázky 

ručních prací a tvořivé dílny. Děti si mohly 

vyrobit vánoční přáníčka, zhotovit zvířátka 

z dřevěných hoblin nebo si nějaký dřevěný 

výrobek koupit. Za 50 korun si mohly nechat 

vyrazit u kováře i tzv. „čertův pěťák“. Měli zde 

občerstvení v podobě horkého čaje či svařeného 

vína a zákusky. Bylo to hezké. 

Napsal Petr Makovský, V. třída 

 

 

Soutěž proběhla v pondělí 2. prosince 2019 ve dvou kategoriích, 

z nichž nejlepší tři účastníci postupují do okresního kola. To se uskuteční 

v Rakovníku 10. prosince. 

KATEGORIE: 4. – 5. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY ŽIVOČICHOVÉ BODY MÍSTO 

Vlastimil Sojka 19 17 3 39 1. 

Petr Makovský 11 13,5 2 26,5 2. 

Michaela Burstová 7 12,5 6,5 26 3. 

Š. + J. Danielovy 11 0 4 15 4. 

Tomáš Václavík 8 0 1 9 5. 
 

KATEGORIE: 6. – 7. TŘÍDA 

JMÉNO TEST RYBY ŽIVOČICHOVÉ BODY MÍSTO 

Vojtěch Kouřil 18 14 11 43 1. 

Jan Trpák 17 15 8,5 40,5 2. 

Jiří Klementovič 10 20 4,5 34,5 3. 

Jakub Hlaváček 10 20 2 
32 4. 

Vladimír Bouda 15 14,5 2,5 

Eliška Hortová 12 14,5 4 30,5 6. 

Kristýna Řezáčová 10 14 2 26 7. 
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Pan René Černý je bývalým policistou, nyní 

vychovatelem v ISŠ Jesenice. Na naši základní školu 

chodí dělat přednášky. Vybírá velmi závažná témata, 

ke kterým jistě patří i šikana. A právě o ní nám přišel 

vyprávět ve čtvrtek 5. prosince.   

Každý už o šikaně něco slyšel, takže se k ní 

mohl vyjádřit: co je vlastně šikana, jak se projevuje, 

jaké může mít následky. Pan Černý nám vyprávěl o 

dívce z rakovnické školy, které se spolužáci nejprve 

smáli, pak o ní prohlašovali, že zapáchá, a nakonec ji 

téměř dohnali k sebevraždě! 

Nikdo z nás by neměl být k šikaně lhostejný. Takové jednání musí být pro oběť 

hrozné. Proto si myslím, že přednáška byla důležitá. 

Napsal Lukáš Pavelek 

 

 

Ve čtvrtek 5. 12. se škola pro děti proměnila ve 

školu pro malé pekelníky z celého širokého okolí. 

Třídy byly plné čertíků a čertic s pekelnými jmény, 

kteří plnili ďábelské úkoly z matematiky, českého 

jazyka, čtení, výtvarné výchovy a tělocviku.  

Celé to dovádění měly na starost paní učitelky 

z prvního stupně, které se také proměnily v čertice. 

Když se den blížil ke konci, přišla skupina pekelníků 

společně s Mikulášem a andělem na kontrolu do 

každé třídy. Všichni čertí žáčci obstáli v plnění úkolů 

a společném zpívání písničky, a tak zaslouženě dostali 

sladkou odměnu a čertí vysvědčení s velkou jedničkou.  

 

 
Nastal měsíc prosinec a role školního Mikuláše 

s anděly a čerty se ujala naše devátá třída. Ve čtvrtek 

5. 12. 2019 jsme se převlékli do kostýmů a vydali se 

na obvyklou trasu. Prvním cílem byla školka. S dětmi 

jsme se pozdravili, rozdali jim balíčky a poté zamířili 

na městský úřad. Zde si mohli zaměstnanci vysoutěžit 

perníčky, museli však splnit zadané úkoly. Cestou 

z úřadu zpět ke škole jsme zašli k předškolákům vedle 

jídelny. Teprve pak následovaly návštěvy jednotlivých 

tříd a zjišťování, jak byl kdo hodný. Snad se žákům 

naše vystoupení líbilo.  

Napsaly Tereza Kejlová a Klára Prasková 
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O čertí škole jsme se v naší páté třídě hodně 

dohadovali, protože nebylo jisté, zda nás Mikuláš se 

svým doprovodem navštíví v učebně na druhém 

stupni školy. Akorát končila velká přestávka, když 

jsem s kamarádkou Amálkou zahlédla postavy čertů 

a anděla. Hned jsme se rozběhly do třídy, kde se 

všichni začali bát. Naštěstí nás paní učitelka 

uklidnila a pustili jsme se do čtení z učebnice. Jenže 

po pár minutách to začalo! Za dveřmi se ozvalo 

dupání a řinčení řetězů, takže bylo jasné, že se 

Mikuláš chystá k nám. Všichni ztuhli a začali se bát 

ještě víc. Pak se dveře otevřely a do třídy vešly 

holky jako čertice, pak holky jako andělé a nakonec 

vstoupili kluci jako čerti. To už celá třída řvala, protože čerti začali naše kluky odnášet 

a po nich i pár holek. Mě kupříkladu neodnesli, zato mě ale pořádně pomalovali 

obličej černou barvou. Vlastně nás pomalovali všechny. Ovšem nejlepší bylo, když 

odnesli i paní učitelku Procházkovou. To bylo super! Nakonec však zase všechny 

přinesli zpátky, ale to už se nikdo nebál a každý si tu legraci užíval. Už se těšíme na 

příštího „Mikuláše“! 

Napsala Natálie Liliana Černá 

 

 

                  V sobotu 7. prosince 

se v jesenickém kulturním domě 

konala mikulášská nadílka pro 
děti. Pestrý program řídil z pódia 

známý moderátor rádia Relax 

Honza Ladra, kterému pomáhali 
myšák Eda a jeho kamarádi a také 

princezna s korunkou. Nemohl 

samozřejmě chybět ani Mikuláš 

s pěti hodnými anděly a čtyřmi 

zlými čerty. Nálada byla veselá, 

lidé spolu vytvořili živý vláček, 

tancovalo se a soutěžilo. Dostali 
jsme také dárkové balíčky. I když 

přišlo méně lidí než obvykle, 

všichni se dobře bavili. Bylo to 

moc hezké. 

Napsal Marek Měchura, V. třída 

 

 

 

Mikuláši, Mikuláši, 

kdo to tady děti straší? 

Čert tu řinčí řetězem! 

Pročpak s tebou přišel sem? 
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Po úspěchu ve školním kole soutěže Vánoční kapr 

odjela naše skupina s paní učitelkou Knappovou na okresní 

kolo. To se konalo v Rakovníku v úterý 10. prosince. Z naší 

páté třídy jsme jeli já, Míša Burstová a Vlastík Sojka, jinak 

nás ale bylo celkem devět dětí.  

Soutěž probíhala v DDM. Usadili jsme se u stolů v přízemí a obdrželi dva 

papíry s otázkami. Po jejich vypracování následovalo promítání obrázků vodních 

živočichů a potom přestávka. Následně se všichni přesunuli do kabinetu, aby zde 

určovali živočichy z vodního prostředí. V dalším patře byla připravena pestrá ukázka 

ryb, které jsme měli rovněž poznat. 

Jakmile soutěž skončila, opustili jsme budovu DDM a dali si rozchod na 

rakovnickém náměstí. Nakonec jsme došli na nádraží a vlakem se vrátili zpět do školy. 

Napsal Petr Makovský 

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA 

I. KATEGORIE: 4. – 5. TŘÍDA 

JMÉNO 
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Č
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BODY MÍSTO 

        

Michaela Burstová 11 9 18 8 11,5 57,5 4. 

Vlastimil Sojka 13 13 6 9 7,5 48,5 5. 

Petr Makovský 11 4 10 8 3,5 36,5 10. 

V I. kategorii soutěžilo 21 žáků. 
 

II. KATEGORIE: 6. – 7. TŘÍDA 

JMÉNO 
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Á
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V

A
Č
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BODY MÍSTO 

        

Vojtěch Kouřil 18 19 19 X 10 66 2. 

Jan Trpák 15 16 16 X 7,5 54,5 5. 

Jiří Klementovič 13 13 13 X 13 52 8. 

V II. kategorii soutěžilo 30 žáků. 
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III. KATEGORIE: 8. – 9. TŘÍDA 

JMÉNO 
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Č

K
A

 

BODY MÍSTO 

        

Kristýna Řezáčová 12 2 19 X 8 41 14. 

Jakub Hlaváček 13 3 13 X 1 30 19. 

Eliška Hortová 8 4 10 X 6 28 20. 

Ve III. kategorii soutěžilo 23 žáků. 

POZNÁMKA: 

V nejstarší kategorii si zasoutěžili naši šesťáci Kristýna, Kuba a Eliška. Jak je 

z tabulky vidět, některé soupeře nechali za sebou.  

 

 

Vánoční aranžování pořádané Integrovanou střední školou Jesenice je každo-

roční tvořivá soutěž, které se pravidelně zúčastňují nejstarší žákyně naší školy. V úterý 

10. prosince 2019 na ni vzala paní učitelka Valešová skupinu dívek ve složení Klárka 

Prasková, Bára Koudelová, Markéta Laubrová, Terka Kejlová, Kristýna Rampasová  

a Vlasta Rácová.  

 Soutěž v aranžování 

probíhala v kulturním domě. 

Po příchodu na sál jsme si 

vylosovaly čísla pracovních 

stolů a nahlásily svá jména. 
Než vlastní aranžování začalo, 

zhlédly jsme ukázku pracov-

ního postupu. Každý si poté 

vybral materiál na adventní 
věnec. Na jeho dokončení byl 

čas asi hodinu a půl.  

Po této první fázi měli soutěžící přestávku, během níž si dopřáli svačinu 

v podobě chlebíčků a cukroví. K dispozici byl i teplý nápoj nebo voda. Posilněni se 

pak pustili do druhého (svícen s vonnou svíčkou) a třetího úkolu. Třetí úkol (závěsná 

ozdoba na dveře) byl nejtěžší, protože docházel materiál i čas. I tak se podařilo 

všechno zvládnout a mohlo se jít na oběd. Po jídle se soutěžící vrátili, aby si vyslechli 

vyhlášení výsledků. Z naší školy obsadila Klárka Prasková skvělé druhé místo mezi 

jednotlivci a stejně skvěle se umístilo i družstvo ve složení Terka Kejlová, Bára 

Koudelová a Klárka Prasková. Od vítězství dělil naše dívky pouhý jeden bod! Soutěž 

se mi moc líbila, protože byla dobře zorganizovaná a každý se při ní hezky bavil.  

Napsala Vlasta Rácová, IX. třída 
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draslíku; výkon fotbalisty. B/ 1. ČÁST TAJENKY. C/ Anglicky „více“; oživená socha 

rabína Löwa; zkratka pro „Integrovaný studijní informační systém“. D/ Státní převrat; 

2. ČÁST TAJENKY; ryk (řev). E/ 3. ČÁST TAJENKY. F/ Nula. 

DOPLŇ SLOVA SVISLE: 

1/ Druhé písmeno abecedy. 2/ Iniciály (první písmena jména a příjmení) zpěvačky Olgy 

Matuškové. 3/ Citoslovce výskoku. 4/ Věnuj. 5/ „Vezme nohy na ramena“. 6/ Slůvko 

bečení; anglická zkratka pro „globální polohový systém“ (Global Positioning System). 

7/ Bol (žal). 8/ Ohebná část nohy. 9/ Patřící jí. 10/ Iniciály herce Karla Effy; šavle. 11/ 

Vstane z mrtvých. 12/ Sypký stavební materiál. 13/ Vojenský úvar (formace). 14/ 

Zkratka pro „kus“. 15/ První písmeno abecedy. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A                
B                

C                
D                
E                
F                

  
 V každé z následujících vět je skryto slovo,  

které má vztah k blížícím se Vánocům.  

Najdi tato slova. 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 5/2019-2020: 

1.- DOPLŇOVAČKA 

Myšlení je jako padák – nejlépe FUNGUJE, KDYŽ SE OTEVŘE. 

2.- PŘEKVAPENÍ 

Všechny lidi s notebooky u stolů překvapil čtenář papírového 

Jeseníčku.             

 

DOPLŇ SLOVA VODOROVNĚ: 

A/ Strom na hrázích jesenických rybníků; chemická značka  

Ze stejných písmen daného slova 

vytvoř nové slovo dle nápovědy: 

KOLOS DRAVEC SOKOL 
   

MAŠLE PREDÁTOR  

KOTEL ČÁST RUKY  

KLIMA JMÉNO  

KLOPA TANEC  

POSEL JEZERO  

 

a) Ozvalo se hlasité „prsk“ a kavka odletěla. 

b) Odpoledne je pro městský provoz doba 

kritická. 

c) Zbrojařský mistr o meče klopýtl. 

d) Každá reklama má svůj záměr. 

e) Odnes víčka z PET lahví do školy.  

 


