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U příležitosti 480. výročí vydání Hájkovy kroniky české připravilo Muzeum T. 

G. M. v Rakovníku výstavu, kterou si nenechaly ujít pátá a sedmá třída s třídními p. 

učitelkami Evou Konířovou a Romanou Vyletovou.  

Odjíždělo ze z vlakového nádraží ráno ve středu 1. března. Na zastávkách 

postupně přistupovali přespolní žáci, takže jsme do Rakovníka dorazili v kompletních 

sestavách. Času bylo dost, a tak jsme si dopřáli dvacetiminutový rozchod u obchodu 

BILLA. Teprve poté zamířila naše výprava do muzea.  

Shromáždili jsme se v jedné místnosti, kde 

naši exkurzi zahájila zhruba hodinová přednáška. 

Dozvěděli jsme se spoustu informací o slavné 

kronice pana Václava Hájka z Libočan, vzácných 

starých tiskovinách a přepečlivě zrestaurovaných 

originálech z 16. – 19. století, mezi nimiž nechybí 

ani nejstarší vyobrazení města Rakovníka. Během 

povídání si zájemci zkusili práci na tiskařském 

lisu a vytiskli si úvodní stranu prvního vydání 

Hájkovy kroniky české, což bylo velice působivé.  

 

 

 

 

Po tomto vskutku zajímavém a poučném workshopu následoval krátký rozchod 

na náměstí. Vyplnil se tím zbývající čas do odjezdu vlaku zpět do Jesenice. Děkujeme 

za krásnou exkurzi! 
Napsala Laura Zelenková, 7. třída 
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Používání internetu a mobilních telefonů je v dnešní době u každého jedince už 

téměř samozřejmostí. Online prostředí má dozajista svá pozitiva, ale na druhou stranu 

se zde skrývají mnohá nebezpečí, která bychom neměli podceňovat. A právě o nich si 

žáci druhého stupně povídali v rámci přednášky „Bezpečné chování v kyberprostoru“, 

která se uskutečnila ve středu 1. března.   

Nejrozšířenější způsob komunikace je v současnosti realizován přes sociální 

sítě. Ty umožňují členům vytvořit si uživatelský profil, komunikovat s ostatními, 

sdílet s nimi informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Musíme si 

však uvědomit, že jde o veřejný prostor, v němž cokoliv na sociální síť umístíte, 

zůstává tam napořád a k danému materiálu se pak může dostat kdokoli. Zodpovědné 

chování v kyberprostoru je tedy nezbytné. V opačném případě hrozí ztráta soukromí, 

únik osobních a citlivých údajů a jejich případné zneužití. 

PŘIPOMEŇME SI NĚKOLIK KONKRÉTNÍCH TERMÍNŮ, O NICHŽ SE V PŘEDNÁŠCE HOVOŘILO: 

KYBERŠIKANA  = 
Šikana realizována v rámci služeb internetu nebo GSM 

sítí (mobilní telefony) 

KYBERGROOMING  

(CYBERGROOMING) 
= 

Uživatel sociální sítě vyvolává v oběti (dítěti) falešnou 

důvěru a vede ji k navázání důvěrných vztahů 

KYBERSTALKING 

(CYBERSTALKING) 
= 

Opakované intenzivní obtěžování a ponižování oběti 

(pronásledování) spojené s vyhrožováním 

FLAMING = 
Nepřátelské chování uživatelů na internetu, které 

obvykle doprovází urážky, nadávky a vyhrožování 

SEXTING = 
Elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií nebo 

videí se sexuálním obsahem 

HATESPEECH = 
Nenávistný verbální projev vyvolaný předsudky vůči 

určité skupině lidí 

TROLLING = 
Obtěžující, nevhodné a často i sprosté příspěvky 

některých jedinců (trollů) v internetových diskuzích 
 

Přednáška byla velmi zajímavá a poučná a každého jistě výrazně oslovila. 
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Exkurze do Informačního a vzdělávacího střediska Lesů 

České republiky v Křivoklátě se uskutečnila ve středu 8. března. 

Do Křivoklátu jsme přicestovali vlakem před půl devátou 

ráno. Procházkou jsme došli do IVS LČR, kde už na nás čekal pan 

Ing. Miroslav Pecha, ředitel Lesnického parku Křivoklátsko.   

Pan Pecha si pro nás připravil poučnou přednášku o ptácích. 

Každého ptáčka, o němž nám vyprávěl, nám vždy ukázal na fotce 

nebo jako vycpaninu. Přednáška trvala hodinu a půl. Přesto byla 

naše třída po celou tu dobu pozorná, psala si poznámky a s panem 

Pechou dobře spolupracovala. Dozvěděli jsme tak se spoustu zajímavostí ze života 

opeřenců a také to, že na Křivoklátsku je ptačí oblast pro 8 druhů ptáků: žlunu šedou, 

strakapouda prostředního, kulíška nejmenšího, lejska bělokrkého, včelojeda lesního, 

lejska malého, ledňáčka říčního a výra velkého.  

Po přednášce nás čekala soutěž v poznávání ptáků. Celkem jsme mohli získat 

60 bodů. Tomáš Václavík zvládl poznávačku nejlépe, získal 45 bodů. O druhé místo se 

dělila děvčata Jana Klementovičová a já (Hana Králíčková) s počtem bodů 37, na třetím 

místě byla Zora Vaňková s počtem 35 bodů. Vítězové si odnesli pravítka, ořezávátka 

apod. A protože Tomáš měl nejvíce bodů za dobu, kdy tuhle poznávačku v IVS LČR 

dávají, vysloužil si navíc knihu „Křivoklátský lesník vzpomíná“ 

s osobním věnováním, kterou pan Pecha napsal. 

Když vzdělávací program skončil, měli jsme ještě hodinu  

a půl čas do odjezdu vlaku. Proto jsme se vydali na dětské hřiště  

a naučnou stezku kolem Křivoklátu. Stihli jsme to akorát, protože 

při nastupování do vlaku začalo pršet. Musím uznat, že počasí nám 

nakonec přálo, protože podle předpovědi jsme měli moknout celý 

den.  
 Za 6. třídu napsala Hana Králíčková 
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Ve čtvrtek 9. března 2023 hostil DDM Rakovník účastníky okresního kola 

soutěže v anglickém jazyce. Ve II. žákovské kategorii reprezentovala naši školu pouze 

Taisiia Strelchenko z 8. třídy, která se s 62 body umístila 14. z celkem 27 soutěžících, 

tedy přesně uprostřed. Gratulujeme. 

 

 

Zábavný projekt s pohybem a písničkami pro děti, 

nesoucí název HEJBLÍKOVIC, si za dobu své existence 

vybudoval zasloužené renomé. U jeho zrodu stály 2 maminky 

– překladatelka Jitka Nosková a obchodní manažerka Renata 

Dudová. Obě vedly kroužky pro děti a obě si všimly toho, že 

v češtině je málo písniček s pohybem, které děti nejen baví, 

ale také učí. Rozhodly se to napravit a dnes svými veselými 

písničkami radí klukům a holkám se spoustou zajímavých 

věcí.  

Děti z prvního stupně naší školy 

si Hejblíkovic chytrou zábavu užily ve 

čtvrtek 9. března 2023, kdy mezi ně 

přijeli sourozenci Hejblík a Hejblička.  
Zkušená dvojice je zapojila do pestrého 

programu s písničkami s ukazováním   
a pohybem a dalšími aktivitami. Písničky 

s promyšlenými texty doslova vtáhly 
děti do děje a vzbudily jejich velký zájem. 

Vystoupení se zkrátka podařilo a všichni věříme, že nebylo poslední. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ani promenáda masek (každá maska dostala u vchodu zákusek z marcipánu).  

  Více písniček a tancování přinesla druhá část karnevalu s diskžokejem Petrem 

Wolfem, kdy se k dovádějícím dětem připojila i spousta rodičů. Všichni společně si až 

do půl sedmé užívali pohodové odpoledne.   

  Pestrý program zaujal nejen všechny děti bez rozdílu věku, ale i dospělé 

účastníky, kteří si přišli užít atmosféru veselého soutěžení a tanečního „diskotačení“. 

Velkým dnem pro děti se stala sobota 11. března, 

kdy Základní škola a mateřská škola Jesenice uspořádala 

v jesenickém KD tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL. Role  

 hlavního moderátora se opět 

ujal Honza Ladra z rádia 

RELAX, kterého podpořil jeho 

tým spolupracovníků: 

princezna Týnka, myšák Eda, 

žabák Standa a další kamarádi. 

Spolu s dětmi odstartovali 

pestrou směs hudby, 

pohybových a tanečních kreací, 

humoru a soutěží. Nechyběla  
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Výmluvně to dokazuje karnevalová statistika: karnevalu se zúčastnilo 176 dospělých a 

195 dětí (s maskou 156, bez masky 39).  

Nelze samozřejmě opomenout ani bohatou tombolu, na jejímž pořízení se 

svými věcnými a finančními dary podíleli četní sponzoři: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONZOŘI KARNEVALU 

• Rádio Relax 

• Střední škola a Základní škola Jesenice  

• DROPS GROUP, a. s. 

• Cestovní agentura – Emilie Růžičková 

• Čerpací stanice MOL CZ – Roman Vaňkát 

• Prodejna Vito – p. Tran 

• Obec Drahouš 

• Restaurace Drahouš – manželé Johnovi 

• Hotelový resort Jesenice 

• Železářství – p. Marie Kadlecová 

• Autodoprava Antonín Mudroch 

• Kabelky a batohy by ZU 

• IBG-NET, s. r. o. 

• Úspěšný web 

• DAS 

• Slavěna a Milan Klementovičovi 

• Jan a Anna Polákovi  

• Jakub a Markéta Johnovi  

• Roman a Jitka Valušovi 

• Manželé Vodrážkovi 

• p. František Makovský  

• p. Milan Čížek 

• p. Vladimír Kinský 

• OZ Brázda Žatec, s. r. o. 

• Gastroplus Louny 

• Pekárna Plasy 

• Apetitto Plzeň 

• Cukrárna LA MIJA 

• Bidfood 
 

         Poděkování ovšem patří nejen sponzorům, ale i organizátorům karnevalu, MěÚ 

Jesenice, obsluze občerstvení a všem dalším pomocníkům, bez jejichž přispění by 

karneval nebyl karnevalem. Takto můžeme směle prohlásit, že se dobré dílo podařilo!   
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JMÉNO STOA  

MÍSTO Oblast Serra do Curupira na venezuelsko-brazilské hranici 
 

Už ve starých legendách popisují indiáni kmene Waiká 

v okolí náhorní plošiny Kurupiry nesmírně dravého tvora, 

kterého nazývají stoa → Vypadá jako obrovitý kajman se 

silným ocasem, běhající po velkých zadních nohou.   

Rok 1909 – Slavný britský cestovatel podplukovník Percy 

Harrison Fawcett (1867 – 1925) na přednášce v Londýně 

hovořil o nepřístupných stolových horách v Brazílii a též 

možnosti přežití prehistorických živočichů na nich, čímž 

mimo jiné inspiroval spisovatele Arthura Conana Doyla 

(1859 – 1930) k napsání románu Ztracený svět (vydán   

v roce 1912) → Okouzlily ho zejména Fawcettovy příběhy 

o neobyčejně nenasytném dvounohém plazovi známém jako stoa. 

Rok 1978 – Po dvou neúspěšných 

pokusech (poprvé byl v Brazílii r. 

1968) se cestovateli a průkopníku 

kryptozoologie Jaroslavu Marešovi 

(1937 – 2021) podařilo dostat ve 

společnosti 3 přátel k úpatí stolové 

hory Kurupira → Jedním z nich byl 

skotský dobrodruh, jehož Jaroslav 

Mareš uváděl pseudonymem Reginald Riggs. Právě 

Riggsovi podal informace o stoovi příslušník kmene 

Waiká jménem Retewa. 

POZNÁMKA 1): 

Retewa vyprávěl Riggsovi i o dávném střetnutí lovců jeho vesnice s touto obludou. 

Jejich vystřelované šípy nedokázaly proniknout tvrdou kůží živočicha, a rozzuřený 

stoa jich několik zabil, než poznali marnost boje a rozprchli se.  
 

 POPIS: 

- Stoa připomíná 7 až 8 metrů dlouhého kajmana běhajícího po zadních nohou. 

- Přední končetiny má nápadně krátké a zakončené zakřivenými drápy. 

- Hlavu má kratší než kajman, s tlamou plnou velkých ostrých zubů. 

- Nad očima mu vyrůstají dva trny nebo rohy. 

- Kůži pokrývají nepravidelně rozmístění tuhé bradavice.  

- Jeho nejčastější kořistí jsou prý tapíři.  

- Mohlo by se jednat o přeživší druh dinosaura rodu carnotaurus.  

POZNÁMKA 2): 

Jaroslav Mareš napsal tři knihy specificky věnované Kurupiře: 

 Hledání Ztraceného světa (1992) – Dokumentuje expedici v roce 1978 

 Hrůza zvaná Kurupira (2001) – Popisuje setkání autora s Reginaldem Riggsem r. 1997 

 Kurupira: zlověstné tajemství (2005) – Proč se indiáni hory bojí? 
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4.- POZNEJ OSOBNOST 

a) Marie Curie-Skłodowská (1867 – 1934), b) Georg Simon Ohm (1789 – 1854),  

c) Galileo Galilei (1564 – 1642). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 12/2022-2023: 

1.- RUCE → Ruka u písmene C je levá. 

2.- ZVÍŘATA → Na obrázku můžeme spatřit tygra (bílý) a opici (černá). 

3.-  SKRÝVAČKY – STROMY 

1) BŘÍZA, TOPOL   4) MODŘÍN, JAVOR 7) OLŠE, TIS 

2) SMRK, DUB  5) JEDLE, HABR  8) PLATAN, JILM 

3) LÍPA, BUK  6) JEŘÁB, AKÁT  9) HLOH, LÍSKA 

                10) VRBA, OSIKA 

 

a) b) c) d) 

Čtverec ze zápalek je rozdělen na menší 

čtverce podle obrázku. Odeber 6 zápalek, 

aby zůstaly 3 čtverce. 

 
 

1) Nezapomeň koupit kapra, Haničko. Na 

Vánoce nesmí chybět! 

2) Kdo koupí sekeru na štípání dřeva? 

3) Jestli bere celou útratu jenom na sebe, 

je blázen. 

4) Už víš, proč voda tekla? Dno toto hrnce 

bylo celé děravé! 

5) Je to nehostinná krajina, v jejímž okolí 

nenajdeš jediný strom. 

6) Jirko, popros o kolo, Vláďa ti ho půjčí.  

 


