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Přistoupit k výukovým projektům lze různě, ovšem využít k tomu zážitkové
aktivity v přírodě přináší spoustu bonusů. Děti z druhé až čtvrté třídy měly na takovou
seberealizaci dokonce celý týden, a to od pondělí 25. 4. do pátku 29. 4. Dejme nyní
slovo Martině Z. Gasperové a Tobiáši Řezáčovi ze 4. třídy, kteří nám o tom napsali…

☺ Celý jeden školní
týden jsme spolu strávili
v STRNADOVSKÉM MLÝNĚ
u Sedlčan, kam s námi jely
paní učitelky Peterová a
Vodrážková, a ještě paní
Brdová. Na místě jsme se
potom ubytovali ve dvou
budovách – zvlášť kluci a
zvlášť děvčata. Pokoje se
nám líbily a jídlo
bylo také
moc
dobré.
Nic tedy nebránilo venkovním aktivitám, kterých
jsme si řádně užívali. Například jsme se seznámili s chovem
ovcí, koní i poníků, absolvovali kurz zdravovědy, zkoušeli různé
výtvarné techniky a zahráli si pohybové hry v přírodě. Neustále se
něco dělo a týden utekl jako voda.
Děkujeme paním učitelkám, že jsme toho tolik prožili a hodně se
Děkujeme paním učitelkám, že jsme toho tolik prožili a hodně se toho naučili.
toho naučili.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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Ve spolupráci s paní učitelkou Řehořovou se v úterý
10. května konalo ve školní družině navlékání korálků. Děti
se seznámily s postupem výroby skleněných korálků, poté
soutěžily a začaly pracovat na svých náramcích. Každé dítě
si vyrobilo náramek se svým jménem. Paní učitelce proto
děkujeme za krásné odpoledne.
Děti ŠD

Hrdličkovo muzeum člověka je malé pražské muzeum,
které se nachází v budově biologického oddělení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jsou zde k vidění různé antropologické exponáty
– od mumií, posmrtných masek přes kosterní pozůstatky až po atypické anatomické
exponáty. Návštěvu hlavního města jsme však spojili i s jinými zajímavými místy.

Z Jesenice jsme vyjeli vlakem ve středu
11. května ráno. V Rakovníku jsme přestoupili
do vozu společnosti Arriva a v Praze vystoupili
na Masarykově nádraží. Odtud pak naše kroky
vedly na Staroměstské náměstí, kde na člověka dýchá historie a kde je opravdu co
obdivovat. Dalším lákadlem byla barokní katedrála sv. Mikuláše na Malé Straně, u níž
se někteří z nás setkali s bývalým premiérem Andrejem Babišem. Holky říkaly, že to
byl pro ně zážitek na celý život.
Paní učitelka Knappová s paní asistentkou Nikolašovou nás poté dovedly na
Pražský hrad, kde jsme se soustředili zejména na jeho dominantu – katedrálu sv. Víta.
Jsou zde pochováni panovníci a svatí patroni České země. Teprve po tomto zastavení
jsme zamířili na stanici metra, abychom splnili hlavní cíl našeho zájezdu, tedy
návštěvu Hrdličkova muzea. Muzeum se jmenuje podle svého zakladatele Dr. Aleše
Hrdličky a jeho expozice je rozdělena do čtyř tematických celků. Všechny jsou
zaměřeny na člověka, jeho vývoj i jeho nemoci. Na někoho to působilo až nepříjemně.
Záměr byl splněn,
a tak jsme si nyní mohli
dopřát občerstvení v „Mc
Donaldu“. Moc jsme se
tu ale nenajedli, protože
jim prý vypověděl systém.
Padlo tedy rozhodnutí
přesunout se do úžasné
Metropole Zličín, kde se
nám moc líbilo. Měli jsme
tu dvě hodiny na rozchod
a bylo to fakticky super.
Vlastně byl skvělý celý
náš výlet, na který bych
hned jela znovu.

Napsala Gabriela Kačírová
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Dobu příchodu dítěte dnes málokdo ponechává
náhodě. Plánované rodičovství patří mezi znalosti,
které se předpokládají již u absolventů povinné školní
docházky. Zahrnuje jak postupy určené k oddálení
otěhotnění, tedy antikoncepci, tak metody určené k
naplánování početí dítěte v době, která se jeví jako
optimální. Nejen o tom si ve čtvrtek 12. května přišel
popovídat s děvčaty z osmé a deváté třídy MUDr. Ivo
Maroušek.
Za základní požadavek plánovaného rodičovství je považován zodpovědný
přístup k sexuálnímu životu, který je nutno předávat mladým lidem již od dětství,
současně s osvětou o negativních aspektech promiskuitního způsobu života. Pro početí
dítěte je z biologického hlediska nejvhodnější věk krátce po dosažení 20. roku života.
Stále více manželů však odsouvá početí prvního dítěte na dobu pozdější.
Plánování rodičovství je ve všech vyspělých zemích považováno za základní
lidské právo. Pro mladé lidi by se mělo stát samozřejmostí. Je důležité, aby rodiče
dítěti zodpovědně připravili to nejlepší prostředí, do kterého se narodí a ve kterém
bude vyrůstat.

Ve středu 18. května se ve třídě 1. A konal odpolední flétnový koncert. Úderem
16. hodiny vystoupilo pod vedením paní učitelky Jany Doležalové postupně sedm dětí
z 1. až 4. třídy. Nejprve zahrály všechny společně, potom následovaly samostatné
písničky. Dále děti prezentovaly některé písničky ve skupinách a s doprovodem paní
učitelky na kytaru. Působivé bylo i duo flétny a basové flétny. Každou písničku
posluchači ocenili potleskem – a že se jich sešlo hodně: rodiče, prarodiče i sourozenci.
Koncert se moc povedl a malým muzikantům dodal novou motivaci pro další cvičení.
Děkujeme paní učitelce Doležalové za vedení dětí k hudbě a pěkně připravené
vystoupení.
Napsala Ing. Jitka Pecková
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Populární přírodovědná
soutěž v rakovnické botanické
zahradě proběhla ve čtvrtek 19.
května 2022. Nechyběli v ní ani
jeseničtí žáci, s nimiž cestovaly
paní učitelka Knappová a Klára
Prasková, její pomocnice.
Stěžejním tématem byly
jedovaté rostliny. Hodinovou
přednáškou o nich vstoupila do
soutěže družstva šesté a sedmé
třídy, žáci 8. a 9. třídy mezitím
soutěžili v botanické zahradě a
družstvo čtvrťáků zkoušelo štěstí v soutěži RISKUJ (skončilo na 6. místě). Pak se
skupiny vystřídaly.
Po splnění všech úkolů jsme měli hodinový rozchod u prodejny Billa a také na
náměstí, kde jsme si koupili různé dobroty, kupříkladu kebab box, zmrzlinu, tříšť,
trdelník atd. Pestrý den v Rakovníku se nám moc líbil.
Napsala Laura Zelenková, 6. třída
Nyní se společně podívejme na výsledky našich žáků:
KATEGORIE – I.
4. – 5. TŘÍDA
JMÉNO

KATEGORIE – II.
6. – 7. TŘÍDA

BODY MÍSTO

Miluše Staňková
Victoria Hořejší
Nela Lazarová
Martina Gasperová
Václav Štercl

11
10
9

6. – 9.
10. – 12.
13. – 18.

8

19. – 23.

Soutěžilo 24 žáků.

JMÉNO

BODY MÍSTO

Michaela Burstová

14
6. – 9.
Michaela Narovcová
12
13. – 18.
Vojtěch Gasper
11
19. – 22.
Nikola Kulíšková
10
MS
Julie Demková
9
28. – 29.
Laura Zelenková
7
35. – 37.
Soutěžilo 38 žáků, z toho 1 MS.

KATEGORIE – III.
8. – 9. TŘÍDA
JMÉNO

BODY MÍSTO

Eliška Machová
17
6. – 7.
Jan Trpák
13,5 12. – 13.
Vojtěch Kouřil
11
20. – 21.
Natálie Mottlová
10,5
22.
Jiří Klementovič
9,5
23.
Soutěžilo 34 žáků.
MS = Mimo soutěž, FOTO: https://www.ddmrako.cz/hlavni-udalosti/335-okresnibotanicka-soutez-jaro-2022
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Pro mladší žáky KUŽELKY, pro starší STŘELBA ZE VZDUCHOVKY – taková
byla sportovní nabídka pro účastníky dalšího kola soutěže O nejaktivnějšího sportovce
ve čtvrtek 19. května. Kdo této možnosti využil a jak dobře si vedl, ukazují tabulky:

KATEGORIE: 2013 + MLADŠÍ → KUŽELKY
JMÉNO
František Pecka
Jakub Nový
Filip Spielberger
Jan Vondrák
Šimon Kinský

BODY MÍSTO
10/4
10/4
8/2
4/1
4/1

JMÉNO
Laura Prasková
Markéta Vojtová
Hana Langerová
Marie Červenkovičová
Veronika Zelinková
Andrea Sýkorová
Natálie Iblová
Adéla Sárová
Natálie Vaicová
Johana Hájková
Soňa Šmídová

1.
2.
3.
4.
5.

BODY MÍSTO
9/4
8/3
8/3
7/1
6/1
5/1
4/1
4/1
4/1
3/1
1/1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
7.
10.
11.

KATEGORIE: 2012 – 2011
JMÉNO
Tobias Naxera
David Grundza
Vojtěch Čóka
Tobiáš Řezáč
Jan Váňa

BODY MÍSTO
7/4
5/3
5/3
3/1
2/1

JMÉNO
Martina Gasperová
Julie Danielová
Nikola Vaicová

1.
2.
3.
4.
5.

BODY MÍSTO
6/4
5/3
2/2

1.
2.
3.

KATEGORIE: 2010 – 2009 → STŘELBA ZE VZDUCHOVKY
JMÉNO
Matěj Kadeřábek
Marek Měchura
David Rampas
Ondřej Dlouhý
Vojtěch Gasper
Josef Lieber
Adam Chochola
Ladislav Langer
Jakub Ketner
Matyas Naxera

BODY MÍSTO
38/4
32/3
30/2
29/1
16/1
12/1
7/1
4/1
2/1
0/1

JMÉNO
Kateřina Trpáková
Michaela Burstová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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BODY MÍSTO
39/4
21/3

1.
2.

KATEGORIE: 20086 + STARŠÍ
JMÉNO
Erik Dobrovolný
Štěpán Malich
Lukáš Kougl
Erik Weber
Jiří Klementovič
Dan Max Weber
Jan Trpák
Vojtěch Javůrek
Robin Žebrakovský

Vlastimil Sojka
Šimon Vaněk
Richard Dulaj
Vladimír Bouda
Daniel Makovský

BODY MÍSTO
44/4
42/3
41/2
38/1
34/1
33/1
29/1
25/1
21/1
20/1
19/1
16/1
12/1
9/1

JMÉNO
Michaela Narovcová
Tereza Procházková

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

BODY MÍSTO
34/4
32/3

Soutěže se zúčastnilo 52 žáků.
… člověk vyprodukuje 0,75 až 1,5 litru slin
denně, tj. až 37 tisíc litrů za průměrný život?

100+1 zahraniční zajímavost
č. 7/2013, str. 17

… z ropy nutné na výrobu jedné plastové tašky
by bylo možné vyrobit tolik benzínu,
že by na něj auto ujelo 11 metrů?

100+1 zahraniční zajímavost
č. 11/2013, str. 16

… lidské tělo obsahuje dost uhlíku na výrobu
900 tužek?

100+1 zahraniční zajímavost
č. 12/2013, str. 18

… podle genetické analýzy jsou včely bližšími
příbuznými mravenců než vos?

100+1 zahraniční zajímavost
č. 19/2013, str. 22

… Velká čínská zeď se táhne zhruba v délce
3 460 km, ale se všemi odbočkami měří
8 858,8 km?

100+1 zahraniční zajímavost
č. 10/2018, str. 27

… první počítačový program napsala anglická
matematička Augusta Ada Kingová, známá
jako Ada Lovelace?

100+1 zahraniční zajímavost
č. 15/2018, str. 43

… datel dokáže klovat do stromové kůry
s kadencí dvacetkrát za sekundu?

100+1 zahraniční zajímavost
č. 6/2022, str. 24

… průměrný člověk ujde za život 180 000 km?
Zvládl by tudíž 4,5krát obejít rovník.

100+1 zahraniční zajímavost
č. 7/2022, str. 29
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1.
2.

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 15/2021-2022:
1.- ZÁPALKOVÝ HLAVOLAM
2.- SKRÝVAČKY
6) PETRŽEL
7) CIBULE
8) RYBÍZ
9) MRKEV
10) SALÁT

1) ANANAS
2) ZELÍ
3) TŘEŠNĚ
4) VÍNO
5) HRUŠKA

3.- KDO JE NEJVYŠŠÍ?

4.- HÁDANKA

Všichni tři muži jsou stejně vysocí.

Troje hodiny.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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DOPLŇ:
1) Uzenina ke krájení. 2) Pozice v józe.
3) Dřevina s kmenem. 4) Mražený krém
na dřívku. 5) Jméno Ježíšovy matky. 6)
Velké lesní zvíře s parohy. 7) Obtížný
písklavý hmyz. 8) Kladná elektroda. 9)
Plod dubu. 10) Mládě ovce (slovo zapiš
obráceně. 11) Studentská ubytovna. 12) Jméno zpěvačky Bartošové. 13) Lesní porost
poškozený polámáním. 14) Matka proroka Mohameda. 15) Výplň cigaret.
Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku,
jakou květinu máš nejraději?“
„Chryzantému,“ odpoví oslovený.
„Tak mi to napiš na tabuli.“
„V tom případě ...“ → Dokončení věty
najdeš v tajence doplňovačky.

NÁPOVĚDA: 2) ÁSANA; 14) ÁMINA.
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