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Vážení rodiče, přátelé školy, 

dovolte mi zhodnotit loňský školní rok a začátek školního roku 2021/2022.  

Pro letošní školní rok jsme zřídili v základní škole přípravnou třídu, ve které se 

předškolním dětem věnuje p. uč. Bc. Martina Váchová, DiS.  

V mateřské škole je ve třídě Motýlků (2 – 3 leté děti) od 1. 9. 2021 vedle p. uč. 

Ireny Kotoučové jako chůva i jako učitelka p. Dagmar Svobodová. Ve školce nahradila 

p. uč. Martinu Váchovou p. uč. Lenka Rodová.  

V budově mateřské školy proběhla celková rekonstrukce. Proběhly stavební 

úpravy ve třídách, kde se zbouraly příčky, a došlo k propojení třídy s hernou. Jsou 

vyměněna okna, před kterými jsou z východní a jižní strany venkovní rolety. Byla 

odstraněna venkovní plynová nádrž a kotel na plyn byl nahrazen tepelným čerpadlem. 

V přízemí je podlahové vytápění a v patře jsou nová tělesa ústředního topení. Ve všech 

místnostech je vzduchotechnika umožňující automatickou výměnu vzduchu. Nové 

jsou i umývárny, WC a přípravna jídla. V celé budově jsou nové rozvody elektřiny, 

podhledy, osvětlení, podlahy, dveře. Nejmenší děti (2 – 3 leté) budou v přízemí, 

předškoláci v patře vily. Díky přístavbě jsme získali novou třídu a umývárnu s WC, 

kde budou Ježečci (3 – 4 leté děti). Součástí přístavby je hlavní vchod a společná šatna 

pro všechny děti. V rámci rekonstrukce se také podařilo upravit venkovní plochy a 

vyměnila se vstupní brána a branka. V současné době se připravuje instalace nového 

nábytku do přístavby a vestavěných skříní do tříd. Přestěhování školky proběhne 

koncem února příštího roku. 

      V říjnu 2020 se MŠ dočasně přestěhovala do prostor ZŠ a děti si na nové 

prostředí velmi brzo zvykly. Kromě tříd, které jsou pro provoz mateřské školy 

vyhovující, jsme využívali také zahradu, hřiště a školní kuchyňku, ve které jsme pekli 

svatomartinské rohlíčky, vánoční perníčky nebo posvícenské koláčky.   

1. března 2021 byla MŠ uzavřena (mimořádné opatření k ochraně před COVID 

19), ale mimo distanční výuku pro předškoláky jsme zajišťovali také provoz jako 

určená škola pro zaměstnance IZS. 12. dubna 2021 byl obnoven provoz MŠ také pro 

děti s povinným předškolním vzděláváním a 3. května 2021 byla umožněna v MŠ 

přítomnost všech dětí. 

      Během celého roku se děti prostřednictvím výukových programů seznamovaly 

se životem dravců a papoušků a dozvěděly se, jak se starat o domácí mazlíčky. Zhlédly 

také divadelní představení.  

      V průběhu měsíce června jsme pro děti v rámci projektu Šablony II (projekt 

OPVVV) připravili několik projektových dnů – „Den v lese“, „Polytechnické vzdělávání“ 

a projektový den v ZOO Plzeň s názvem „Cesta do Afriky“ a „Domácí zvířata“. 

Nejmladší děti ze třídy Motýlků podnikly celodopolední výlety na Plaveč, k Viklanu 

nebo na farmu v Tlestkách. 

      Celoroční projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme 

se zvířátky“ jsme zakončili sportovním dopolednem na hřišti ve spolupráci se ZŠ. 

Základní škola a mateřská škola Jesenice 
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      Na konci června jsme se na zahradě ZŠ rozloučili s předškoláky slavnostním 

pasováním na školáky.   

V letošním roce se MŠ (stejně jako v loňském roce) zapojila do aktivity 

„Logopedické chvilky s Lenkou“, pořádané v rámci projektu MAP ORP Rakovník 

II. Tato aktivita je určena pro předškoláky a jejím cílem je podpora oblasti řečového 

rozvoje dětí, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků mateřských škol a 

odborníků z praxe v rámci vzdělávání (společné plánování, realizace a vyhodnocování 

realizovaných aktivit), navázání pravidelné spolupráce pedagoga a odborníka v oblasti 

logopedie a vzájemné inspirování v oblasti řečového rozvoje dětí, zvyšování kvality 

vzdělávání v mateřských školách s pozitivním vlivem na výsledky dětí, podpora 

přípravy dětí na přechod z mateřské na základní školu, zpestření výuky, sdílení 

zkušeností a praxe s realizací aktivity napříč zapojenými školami. 

Projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky“, probíhající i v letošním roce, je určený pro děti od 3 do 6 let. V jeho rámci 

děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé 

netradiční aktivity.  

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí: Přirozená cvičení, 

Obratnost, Dovednosti s míčem, Rozvíjení poznání, Netradiční činnosti.  

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou 

orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová 

cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. 

Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou 

zkouší netradiční činnosti. Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby 

vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. 

V základní škole jsme 1. 9. spolu s panem starostou a místostarostou přivítali ve 

dvou třídách 31 prvňáčků. Třídní učitelkou v 1.A je Mgr. Jana Doležalová. Třídní 

učitelkou v 1.B je Mgr. Šárka Břinková. 

Rozloučili jsme se s p. uč. Mgr. Annou Černíkovou. Posilou se pro nás staly 

Mgr. Nikola Tomková a Klára Valchářová, která je třídní učitelkou v 5. tř. V tomto 

školním roce je v 1.A, 1.B, 2.B, 3., 5. a 7. třídě asistent pedagoga. V 1.A tř. je to 

Tereza Fridrichová, v 1.B Andrea Nikolašová, ve 2.B tř. Miroslava Orosová, ve 3. tř. 

Radka Vodrážková, v 5. tř. Gabriela Kvapilová, DiS. a v 7. tř. Mgr. Helena Jarošová. 

Do důchodu odešla kuchařka p. Jiřina Tauberová a jako nová kuchařka nastoupila p. 

Lucie Jesínková. Celkem má škola 42 zaměstnanců.   

V rámci projektu Škola pro všechny (projekt podaný v rámci 6. výzvy MAS 

Rakovnicko – Program rozvoje venkova) jsme pořídili do 2.B, 5. a 6. tř. lavice a židle 

pro žáky, do 5. a 6. tř. skříně a stoly pro pedagoga za 349 470 Kč. Do jedné třídy jsme 

pořídili interaktivní tabuli za 148 714 Kč. Během letních prázdnin v roce 2022 

zrekonstruujeme jednu třídu. Celkové náklady projektu jsou 999 476 Kč. Dotace je 

799 580 Kč a zbylou částku hradí škola ze svého rozpočtu.  

Využili jsme uzavření školy a v lednu a v únoru 2021 jsme zrekonstruovali 

šatny v tělocvičně. Jsou tam nové sádrokartonové podhledy, nové osvětlení, zárubně a 

jsou vyměněny všechny dveře. Částečně jsme obnovili sportovní vybavení tělocvičny. 
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V srpnu jsme podali žádost v rámci výzvy Národní sportovní agentury Kabina 

21 na modernizaci sportovního areálu. Jedná se o celkovou rekonstrukci oplocení 

multifunkčního hřiště vedle tělocvičny a pořízení skladu nářadí. Předpokládané 

náklady činí 1 407 204 Kč. Dotace je 800 000 Kč.  

V srpnu jsme rovněž vyměnili 6 ks počítačů o celkové hodnotě 177 362 Kč 

v odborných učebnách. Díky firmě DaLuNET, s. r. o., máme připojení k internetu o 

rychlosti 100/100 Mbps. 

V rámci projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji III bylo v loňském 

školním roce podpořeno osm žáků, kteří měli obědy zdarma. V letošním školním roce 

je do projektu zapojeno jenom jedno dítě. Rodiče v hmotné nouzi budou osloveni 

úřadem práce, který jim zapojení do projektu nabídne ještě v průběhu ledna.  

 

 

 

V rámci projektu Šablony II (projekt OPVVV) se v loňském školním roce 

realizovalo školení pedagogů, doučování pro žáky a projektové dny ve škole i mimo 

školu. Vzhledem k uzavření škol jsme stihli zrealizovat dva projektové dny mimo 

školu pro 6. a 7. tř. v pražské Botanické zahradě s tématy Botanické pátrání a Léčivé 

rostliny.  

Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů Mléko do škol  

a Ovoce do škol. Žáci dostávají zdarma ovoce, nebo zeleninu a mléčné výrobky.  

Žáci šesté třídy se 6. – 10. 9. 2021 zúčastnili kurzu ekologických a sportovních 

aktivit, který proběhl v rekreačním středisku Pohoda na Zvíkovci u Berounky. 

Tento rok byl pro učitele, pro rodiče i pro děti v mnoha ohledech náročný. 

Děkuji Vám za Vaši podporu a spolupráci při domácí přípravě a domácím vzdělávání.  

Do roku 2022 Vám přeji vše nejlepší a hlavně pevné zdraví.  

Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice 
 

Akce mateřské školy 2021/2022 (ms-jesenice.cz)   

Se Sokolem do života – celoroční projekt – rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí 

 9. 9.  rodičovská schůzka 

 20. 9. Divadlo Šapitó – Brémští muzikanti 

 30. 9. papoušci v MŠ 

 4. 10. logochvilky s Lenkou (akce MAP Rakovník) 

 7. 10. sportovní dopoledne na hřišti 

 11. 10. bubnování 

 19. 10. cesta za skřítkem Podzimníčkem 

 8. 11. logochvilky s Lenkou 

 18. 11. vánoční focení dětí 

 22. 11. Divadlo Šapitó – O odvážné Molly 

 27. 11. rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

 3. 12. mikulášská nadílka 

 6. 12. logochvilky s Lenkou 

  

https://ms-jesenice.cz/
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Akce základní školy 2021/2022 (zsjesenice.cz)  

 2. 9.  třídní schůzky 

 3. 9. Den zdravého životního stylu – II. st.  

 6. – 10. 9. ekologicko-sportovní kurz 6. třídy 

 17. 9. Revolution train (protidrogový vlak) – 6. a 7. tř. 

 24. 9. Noc s Andersenem – 7. tř. 

 27. 9. projektový den Přírodní a kulturní zajímavosti Jesenicka 

 30. 9. papoušci ve školní družině 

 7. 10. atletický trojboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce 

 11. 10. bubnování ve školní družině 

 13. 10. vytrvalostní běh: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce 

 18. 10. 72 hodin pro přírodu – 4. tř. 

 1. – 5. 11. barevný týden na I. st.  

 2. 11. Pythagoriáda (matematická soutěž) 6. – 9. tř. 

 8. – 12. 11.  testování 5. – 9. tř. (M, Čj, Aj) 

 11. 11. třídní schůzky 

 16. 11.  fotografování prvních a druhých tříd 

 12. 11. přednáška Brouci ve Vlastivědném muzeu Jesenice: 7. tř. 

 24. 11. exkurze Vv do Západočeské galerie – 9. tř.  

 3. 12. Čertí škola – I. st. 

 

 

Ve středu 24. 11. se skoro celá 9. třída vypravila 

na exkurzi za výtvarným uměním. Vyjížděli jsme v osm 

hodin z Jesenice směrem na Plzeň. Zatímco jsme čekali 

v Blatně, připojili se k nám Blatenští a holky z Jesenice, 

které v Blatně nocovaly. Vlak byl poloprázdný a cesta 

rychle ubíhala.    

V Plzni jsme se rovnou přesunuli do Masných 

krámů, jedné z budov Západočeské galerie. Masné 

krámy bývaly ve středověku „řeznictvím“, je to úzký 

dům s mnoha výklenky (dnes zazděnými), z kterých 

se maso prodávalo.  

V galerii probíhala výstava Aviatika v české 

vizuální kultuře a nás čekal edukativní program s ní 

spojený. Nejdříve jsme měli vybrat jeden obraz, který 

se nám líbí, a popsat, proč se nám líbí. Paní, která se 

nám věnovala, nás zkoušela z pojmů známých z hodin výtvarné výchovy (kompozice, 

grafika apod.). Řadili jsme rozstříhaný příběh o Ikarovi a Daidalovi, který už jsme 

znali z 6. třídy z literatury. Pak jsme měli namalovat naši představu nějakého létacího 

stroje a na závěr vyluštit křížovku. Výrazy bylo možno vyhledat pod vystavenými obrazy. 

Nejzajímavější byl model Sputniku, který visel ze stěny uprostřed jedné místnosti.  

Protože se hlásil hlad, navštívili jsme McDonald´s a potom zamířili na vánoční 

trhy na náměstí. Svezli jsme se na vyhlídkovém kole, někteří vylezli na věž kostela  

a Ríša utratil spoustu peněz. Cesta domů už byla jen tečkou za celým dnem.   

Napsaly: Eliška, Eliška, Náťa, Áďa, Danča 

https://zsjesenice.cz/
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kouzelný hrneček s kaší?“ nebo s kým se oženil Plaváček v pohádce „Tři zlaté vlasy 

děda Vševěda“? 

Jakmile byly otázky zodpovězeny, zahloubali se čtvrťáci do studia čertovské 

mapy. Nejprve ji zorientovali podle světových stran a pak hezky vybarvili – modře 

vodní plochy a toky, zeleně louky a lesy apod. Lesy se jmenovaly Čertňák a Belzebubov 

a čertíci v nich mohli potkat spoustu zvířátek a poznat listnaté a jehličnaté stromy.     

Kdo z dětí správně čertovsky přemýšlel, poradil si i s tajenkou matematického 

hlavolamu. Písmena tajenky bylo třeba zjistit prostřednictvím výpočtů a poté je přečíst 

odzadu. A jaké poučení z tajenky vyplynulo? „Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe!“ 

S tím souhlasíme, lhát se nemá.  

V průběhu dopoledne se toho ale stihlo mnohem více. Určitě musíme zmínit 

příchod Mikuláše v doprovodu anděla a dvou čertů. Když jsme těmto pohádkovým 

bytostem zazpívali dvě písničky, obdarovaly nás dárkovými balíčky s dobrotami, které 

připravila Kulturní komise při MěÚ Jesenice. Také jsme zhlédli ukázku pohádky   

„S čerty nejsou žerty“ a u písniček jsme si přímo ďábelsky zatancovali. Prožili jsme 

prostě nádherné čertovské dopoledne a už teď se těšíme na to příští. 

Sestaveno z příspěvků žáků 4. třídy 

 

  

Co je české, to je hezké… a často i velmi praktické. I když jsme malá země, 

české hlavičky toho vymyslely hodně a právem na sebe můžeme být pyšní. Čím jsme 

se proslavili u nás i ve světě a co o své zemi víme? Vyzkoušejte si znalosti s naším 

kvízem.   

ZPRACOVÁNO PODLE: https://www.denik.cz/spolecnost/cim-cesi-prorazili-u-nas-i-ve-

svete.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-spolecnost-gastronomie-

cesty-mesty-zvireci-denik-veda-a-technika-zdravi-pro-zeny-skutecny-zivot-dum-a-

byt&utm_campaign=newsletter&pnespid=Xr0771kB5D4dilbPt4zVTB5Z.RMy2KtwtlRGA.o

ZIJTKwwBZrcBDK_K8s3cHF5AySJnkjeA&question=1  

1) Kontaktní čočky nebo umělé vlákno silon jsou 

vynálezy, za kterými stojí český chemik.  

Znáte jeho jméno? 

a) Antonín Holý 

b) Otto Wichterle 

c) Karel Ulbrich 

     Čertí škola není jen o hravém 

vyučování, ale i (a to především) 

o zábavě a dobré náladě. Pojďme 

se v našem článku podívat, jak si 

v čertí škole vedli například žáci 

čtvrté třídy. 

     Celé veselé dopoledne začalo 

„čertovsky lehkým pohádkovým 

testíkem“. Jak z názvu vyplývá, 

opravdu nebyl těžký a děti si s 

ním hravě poradily. Kdo by např. 

neznal odpověď na otázku „Jak 

znělo zaklínadlo, které zastavilo  

 

https://www.denik.cz/spolecnost/cim-cesi-prorazili-u-nas-i-ve-svete.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-spolecnost-gastronomie-cesty-mesty-zvireci-denik-veda-a-technika-zdravi-pro-zeny-skutecny-zivot-dum-a-byt&utm_campaign=newsletter&pnespid=Xr0771kB5D4dilbPt4zVTB5Z.RMy2KtwtlRGA.oZIJTKwwBZrcBDK_K8s3cHF5AySJnkjeA&question=1
https://www.denik.cz/spolecnost/cim-cesi-prorazili-u-nas-i-ve-svete.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-spolecnost-gastronomie-cesty-mesty-zvireci-denik-veda-a-technika-zdravi-pro-zeny-skutecny-zivot-dum-a-byt&utm_campaign=newsletter&pnespid=Xr0771kB5D4dilbPt4zVTB5Z.RMy2KtwtlRGA.oZIJTKwwBZrcBDK_K8s3cHF5AySJnkjeA&question=1
https://www.denik.cz/spolecnost/cim-cesi-prorazili-u-nas-i-ve-svete.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-spolecnost-gastronomie-cesty-mesty-zvireci-denik-veda-a-technika-zdravi-pro-zeny-skutecny-zivot-dum-a-byt&utm_campaign=newsletter&pnespid=Xr0771kB5D4dilbPt4zVTB5Z.RMy2KtwtlRGA.oZIJTKwwBZrcBDK_K8s3cHF5AySJnkjeA&question=1
https://www.denik.cz/spolecnost/cim-cesi-prorazili-u-nas-i-ve-svete.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-spolecnost-gastronomie-cesty-mesty-zvireci-denik-veda-a-technika-zdravi-pro-zeny-skutecny-zivot-dum-a-byt&utm_campaign=newsletter&pnespid=Xr0771kB5D4dilbPt4zVTB5Z.RMy2KtwtlRGA.oZIJTKwwBZrcBDK_K8s3cHF5AySJnkjeA&question=1
https://www.denik.cz/spolecnost/cim-cesi-prorazili-u-nas-i-ve-svete.html?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_content=-spolecnost-gastronomie-cesty-mesty-zvireci-denik-veda-a-technika-zdravi-pro-zeny-skutecny-zivot-dum-a-byt&utm_campaign=newsletter&pnespid=Xr0771kB5D4dilbPt4zVTB5Z.RMy2KtwtlRGA.oZIJTKwwBZrcBDK_K8s3cHF5AySJnkjeA&question=1
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2) U nás i ve světě se proslavila českobudějovická 

firma Koh-i-noor Hardtmuth.  

Víte, co vyrábí? 

a) Sportovní obuv 

b) Psací a výtvarné potřeby 

c) Sýry a jogurty 

 

3) České pohádkové postavičky se těší velké oblibě. 

Jedna z nich se dokonce dostala do vesmíru.  

Byl to…  

a) … plyšový Krteček 

b) … plyšový Rákosníček 

c) … plyšový Večerníček 

 

4) Podnikatel Tomáš Baťa udělal z Československa 

obuvnickou velmoc. Kromě toho se proslavil svým 

mottem. Víte, jak znělo? 

a) Přej a bude ti přáno 

b) Kvalitně a dostupně 

c) Náš zákazník, náš pán 

 

5) Český jazyk slova nejen přijímá, ale také je 

ostatním jazykům dává.  

Kdo je autorem slova robot? 

a) Josef Čapek (pro Karla Č.) 

b) Jan Neruda 

c) Jakub Arbes 

 

6) Světoznámý bylinný likér Becherovka patří 

neodmyslitelně ke Karlovým Varům.  

Jak se likéru také přezdívá? 

a)   1. karlovarský pramen 

b)   3. karlovarský pramen 

c) 13. karlovarský pramen 

 

7) Žvýkačka Pedro byla tak vydařená, že si ji  

s sebou odváželi například kanadští hokejisté.  

Víte, kolik korun za socialismu stála? 

a)   1 Kčs 

b)   5 Kčs 

c) 10 Kčs 

 

8) V 50. letech 20. století byla v Československu 

vyrobena látka zvaná Semtex. 

Jde o …  

a) … nízkokalorický pokrm 

b) … brzdovou kapalinu 

c) … plastickou trhavinu 

   
9) Kostka cukru je jedna z drobností, kterou dnes 

považujeme za samozřejmost a která poprvé spatřila 

světlo světa právě u nás. Víte, kde to bylo? 

a) V Praze 

b) V Dačicích 

c) V Kutné Hoře 

 

10) Češi jsou dlouhodobě jedničkou ve výrobě 

hokejových puků.  

Jak se jmenuje obec na Vsetínsku, odkud putovaly 

puky na olympiádu, světové šampionáty i do NHL? 

a) Borová 

b) Rajnochovice 

c) Jesenice 

 

ŘEŠENÍ KVÍZU: 

1b 2b 3a 4c 5a 6c 7a 8c 9b 10b 
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Změň pořadí písmen v daném slově a vytvoř nové slovo podle nápovědy: 

1. KOMORA → Africký stát →  

2. STRUNA → Planeta →  

3. KARBAN → Gól →  

4. KOPULE → Lázeň →  

5. PLACKA → Nešika →  

6. TROSKY → Skelety →  

7. MIHULE → Vzácný plyn →  

8. KRAVÍN → Kůň →  

9. TRYSKA → Ptáci →  

10. ANKETA → Dívčí jméno →  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 5/2021-2022: 

1.- DOPLŇOVAČKA OD PÉTI A DÁDY 

 

      

2.- STRAŠIDELNÝ DŮM 

Pokud jste dávali dobrý pozor při 

čtení textu, vybrali jste si dveře 

číslo 3. Jelikož v domě nefunguje 

elektřina, nemůže pak fungovat ani 

elektrické křeslo. 

3.- KOSTKY 

Kostky takto poskládat nemůžeme, 

jde o optický klam. 

 

V šesté třídě ve fyzice se žáci seznamují s pojmem 

„libela“. Jaký je český ekvivalent tohoto slova? 

1) Patron české země. 2) Primát, například gorila. 

3) Žena, které zemřel manžel. 4) Statečnost.  

5) Prosincové svátky spojené s nadělováním dárků. 

6) Slabý větřík. 7) Domácky „Jan“. 8) Světadíl. 

 Máte osm očíslovaných 

pilulek. Každá má stejný 

tvar, barvu i velikost.   

Jedna pilulka váží o něco 

víc než ostatní – je totiž 

otrávená. Vy ji musíte za 

každou cenu ji najít.  

Smíte použít laboratorní 

váhy, a to pouze dvakrát. 

Jakým způsobem najdete 

otrávenou pilulku? 

 

Můžeš mne uchopit svou pravou rukou.  

Levou to ale nedokážeš. Kdo jsem? 


