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     DDM Rakovník 23. ledna 2013 

JMÉNO 
POČET BODŮ ZÍSKANÝCH 

ZA JEDNOTLIVÉ PŘÍKLADY 
BODY 

CELKEM 
POŘADÍ 

1 2 3 4 

  Zbyněk Fiala 0 0 0 0 0 x 

  Miloš Müller 0 0 0 0 0 x 

  Tomáš Vyleta 0 1 5 0 6 x 
 

 
 

 

       

DDM Rakovník 7. února 2013 
  

JMÉNO GRAMATIKA SLOH 
BODY 

CELKEM 
POŘADÍ 

Barbora Havlíčková 8 2 10 14. – 18. 

Karel Červenka 6 3 9 19. 
 

 

 

 

 

 

DDM Rakovník 13. února 2013 

KATEGORIE - I. A  KATEGORIE – II. A 

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 

Michal Jelínek 27 6. – 7.  Zbyněk Fiala 25 14. – 15. 

Barbora Svatoňová 16 13. – 14.  Tomáš Vyleta 22 17. 

Eva Konířová 12 16.  Kateřina Dolejšová 13 23. 
 

 

 

 

Čistecký uzel je zimní soutěž mladých hasičů, která se koná 

pravidelně v ZŠ Čistá. Na její VI. ročník jsme se vypravili i my, 

jeseničtí hasiči. Termín soutěže připadl letos na sobotu 2. 2. 2013. 

Sraz jsme si domluvili na sedmou hodinu ráno u hasičárny. 

V 7:30 měl být odjezd, ale chybička se vloudila - nepodařilo se 

nastartovat auto. Vyjeli jsme tedy až v 8:00 jiným autem, které řídil 

pan Karban.  

Po příjezdu do Čisté jsme se nahlásili pořadatelům a obdrželi 

soutěžní čísla. Pak začal závod. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a ve 

vázání uzlů na čas. Dobrovolnou disciplínou byla „mistryně uzlů“. 

V ní zkusila štěstí i Terezka Alexijová a dosáhla na krásné 3. místo (druhá vicemistryně).  
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Závodilo se ve dvou kategoriích: mladší a starší. První šly na 

řadu starší dívky v tomto složení: Terezka a Eliška Kvíderovy, 

Gábina Svašková, Dominika Laubrová a Lucie Wünschová (já). 

Skončily jsme osmí z 11 družstev. Za mladší kategorii soutěžily: 

Martinka a Markétka Laubrovy, Maruška Májovská, Lucie Cinková 

a Terezka Alexiová. Těm se vedlo lépe, skončily na 4. místě z 10 

družstev.   

Čistecký uzel se líbil všem. Po celou dobu nám byl oporou 

náš vedoucí Pavel John, který nás celý rok cvičil. Vypomáhala mu 

Radka Vodrážková, za co jí moc děkujeme!  

Napsala Lucie Wünschová 

 

Když jsem stála na startu, strašně jsem se 

bála, že něco zkazím, ale holky z našeho 

družstva mě naštěstí podpořily. Myslím si, 

že i díky nim jsem byla třetí. Fandily mi a 

já jim za to moc děkuji. 

Tereza Alexijová 

  

 

 

 
  

 

 

O víkendu 9. a 10. února 2013 se na chodbě pavilonu B jesenické základky konal již 

10. ročník dnů otevřených dveří železničních modelářů. Členové kroužku postavili pro 

návštěvníky kolejiště, které obsáhlo celou chodbu. Jezdit se začalo ve 13:00 v tzv. digitálu, 

což znamená, že každá mašinka měla svůj vlastní ovladač. Na něm záviselo, na jakou stranu 

mašinka pojede, jakou rychlostí, jestli má svítit, houkat nebo pískat. Jízdy podle grafikonu 

(jízdního řádu) pak začaly ve 14:00. Každý měl svoji práci. Například řídil mašinku, šéfoval 

na nádraží nebo byl dispečer. Také nás vyzpovídaly reportérky Rakovnického deníku.  

Za to, že se tradiční akce jesenických modelářů opět zdařila, patří velké poděkování 

vedoucímu kroužku Ing. Jiřímu Berkovi, jeho synovi Petru Berkovi, panu Jiřímu Bočkovi a 

všem z kroužku železničních modelářů Jesenice. Jestli se chcete dovědět více, koukněte se na 

stránky železničních modelářů: http://www.zmjesenice.wz.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.zmjesenice.wz.cz/napis.gif
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POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH PO ČTVRTÉM KOLE SOUTĚŽE 

Kdo pozorně sleduje výsledky přírodovědné soutěže OD PODZIMU DO JARA, 

zajisté si povšiml nesrovnalosti v bodovací tabulce starších žáků, jejíž jedna verze se objevila 

na školní nástěnce a druhá verze v minulém čísle časopisu Jeseníček. Začali jsme pátrat a 

nakonec našli místo, kde si šotek neblaze pohrál s čísly. Nyní přinášíme tabulku, která 

skutečně odpovídá výsledkům soutěže po jejím čtvrtém kole. Všem soutěžícím se samozřejmě 

omlouváme. 

JMÉNO – STARŠÍ ŽÁCI TŘÍDA 
BODY 

ve 4. kole 

BODY 

celkem 
MÍSTO 

Adéla Hronová 7. 40 131 1. 

Šárka Hudčeková, Barbora Komárková 8. 40 125 2. 

Eva Konířová 6. 35 121 3. 

Miroslav Lisner 7. 40 117 4. 

Monika Bezstarostová, Pavla Petrániová 7. 25 83,5 5. 
 

JMÉNO – MLADŠÍ ŽÁCI TŘÍDA 
BODY 

ve 4. kole 

BODY 

celkem 
MÍSTO 

Martin Vyleta 4. 40 125 1. 

František Lísal 3. 40 116,5 2. – 3. 

Veronika Honzíková 4. 30 116,5 2. – 3. 

Karolína Čirčová 3. 40 109 4. 

Vojtěch Stibor 5. A 22,5 87,5 5. 

Veronika Doležalová 4. Odstoupila ze soutěže. 

 

 

 

 

 

  

 

1) OSMISMĚRKA: 

 

1) VYŠKRTNI SLOVA, KTERÁ NEPATŘÍ MEZI OSTATNÍ 

a) Kapr obecný, karas obecný, štika obecná, lín obecný, tolstolobik obecný. 

b) Jeřáb popelavý, kachna divoká, husa divoká, morčák velký, čírka obecná. 

c) Rákos obecný, olše lepkavá, okřehek menší, stulík žlutý, leknín bílý. 

d) Bobr evropský, vydra říční, hryzec vodní, ondatra vodní. 

 

2) DOPLŇOVAČKA 
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1)  Pták z čeledi vlaštovkovitých, který si vyhrabává hnízdo do břehů řek a potoků. 

2)  Největší rybník ČR. 

3)  Vodní plž podobný plovatce bahenní. 

4)  Dravá ryba. Je po ní pojmenováno rybí pásmo.   

5)  Druh vrubozobé kachny, pojmenované podle typické chocholky. 

6)  Největší dravá ryba našich vod. 

 

Co znamená slovo, které je tajenkou doplňovačky? 

 

3) POZNÁVAČKA 

 

1/ 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 3/ 

   

 

Vypracované úkoly 6. kola soutěže odevzdejte do 5. března Vaškovi Hronovi nebo Dominiku 

Břicháčovi, případně paní učitelce Knappové. 
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Když se ke kulturnímu domu 

začnou ve tři hodiny odpoledne 

stahovat postavy v maskách a dobré 

náladě, znamená to jediné – koná se 

DĚTSKÝ KARNEVAL. Ten letošní 

uspořádala jesenická základní škola 

v sobotu 16. 2. 2013.   

Hned u vstupu obdržela každá 

maska marcipánové prasátko a všechny příchozí vítala veselá hudba ze sálu. To se právě 

rozbíhala diskotéka pro nejmenší tanečníky. Pestré karnevalové dění moderovali Barbora 

Ladrová a Jan Ladra, pokračovatelé slavného diskžokeje Jiřího Ladry. Písničky 

byly prokládány soutěžemi, například poznáváním písniček 

z pohádek, hrou na sochy nebo tancováním s moderátory na 

pódiu. Za soutěže děti dostávaly odměnu v podobě sladkostí.  

Také děvčata ze ZŠ a MŠ Jesenice si připravila 

vystoupení. Předvedly se dvě taneční skupiny a obě sklidily 

velký potlesk. Kromě tanečních a soutěžních radovánek se děti 

mohly potěšit cukrovou vatou a bohatou tombolou. Dospělí si 

zase mohli koupit něco u baru. Po skončení diskotékového reje 

masek, které byly opravdu krásné a nápadité, přišlo na řadu 

dobrovolné focení s oběma moderátory.  

Myslím si, že se karneval tento rok opravdu povedl a že 

si ho všichni náležitě užili. Ostatně to už zjistíme ze zpracovaného dotazníku.  

 

DOTAZNÍK  

          Ve škole jsem několika náhodným žákům položila 

otázku, co se jim líbilo nebo nelíbilo na karnevalu, co by 

změnili a co by naopak nechali při starém. Odpovědi se 

často opakovaly. Nejvíce děti oceňovaly nově zavedenou 

cukrovou vatu, kterou by uvítaly i příště. Pochvalu sklidili 

moderátoři (hlavně Barča), líbilo se i závěrečné focení, 

nazdobení sálu a spousta masek a dobré písničky. Naopak 

se nelíbily dlouhé fronty, očekávalo se více her a hlavně 

výher. Starší žáci by si přáli, aby diskotéka byla méně pro 

malé děti. Také se těšili na vyhlášení konkrétních masek, 

avšak vyhlášení nakonec znělo - vyhrává každý. Mé 

zjišťování ale nakonec potvrdilo, že i přes drobné 

„zápory“ se všichni těší na příští karneval. 

Napsala Barbora Havlíčková, VIII. třída 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                    Již podruhé v tomto školním roce jsme vyjeli s KMD do Prahy. 

V divadle V Celetné se hrálo představení „Prokletí rodu Baskervillů“ a v Národním muzeu se 

konaly výstavy „Monarchie“ a „Ve stínu Olympu“. 
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Když jsme v pondělí 18. února přijeli do Prahy a dostavili se k Národnímu muzeu, 

pověděly nám paní učitelky několik zajímavostí z jeho historie. Poté jsme vešli do nové 

muzejní budovy, kde byly zmíněné výstavy zpřístupněny. Jako první jsme navštívili výstavu 

s názvem „Monarchie“.  

Naše výprava se rozdělila na dvě skupiny. 

První šla s paní učitelkou Konířovou a druhá s paní 

učitelkou Šikovou. Obě skupiny si postupně prohlédly 

fotografie z konce 19. a počátku 20. století, seznámily 

se se zajímavostmi ze života habsburských panovníků 

(hlavně Františka Josefa I.), obdivovaly jejich portréty, 

šperky, nádoby, kostýmy a rodokmeny významných 

rodů. Další částí výstavy byla expozice „Dětský svět 

za císaře pána“. Zaměřovala se na všelijaké hračky – 

kočárky, panenky, koníky, loutky, mašinky apod. 

Velmi nás zaujalo, jak vypadaly tehdejší třídy ve 

školách.  

Po zhlédnutí všech výstav z cyklu Monarchie 

následovala výstava o životě Řeků a Keltů. Také ona 

byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se tu například, 

jak se Keltové oblékali, jaké tvary měly řecké nádoby, 

jak vypadaly mozaiky nebo jakými tóny zněla lyra 

v období starého Řecka. 

První část výletu rychle dospěla ke konci. Po 

zakoupení suvenýrů jsme opustili muzeum, a protože 

nám zbývalo dost času, šli jsme se občerstvit do McDonaldu. Paní učitelka nás ještě vyfotila u 

sochy sv. Václava a pak jsme už zamířili k divadlu. Došli jsme k němu úzkými uličkami a 

vystoupali po schodech. Tady už čekaly spousty diváků. Bundy a batohy jsme nechali v šatně 

a plni očekávání se usadili do sedaček v divadle. 

Představení o detektivu Sherlocku Holmesovi, jeho věrném příteli dr. Watsonovi a 

hrůzné legendě o prokletí rodu Baskervillů mohlo začít. Herci však příběh pojali v 

komediálním duchu, což místy vedlo k nesmyslným momentům a nepřehlednosti děje. 

Nicméně i přesto se výlet KMD vydařil a už se moc těším na ten příští. 

Napsal Milan Ondič, VII. třída 

 

 

 

 

Už v předstihu nás paní učitelka Hrůzová informovala, že v úterý 19. 2. 2013 přijedou 

do naší školy dva pánové z občanského sdružení Harmonia Universalis a budou nám vyprávět 

o prevenci patologických jevů. A tak se také stalo. V úterý dopoledne se všechny třídy první 

stupně shromáždily v tělocvičně a čekaly, co se bude dít.  

Představení, které následovalo, mělo název „Vítej na palubě“. V jeho průběhu jsme se 

dozvěděli, jak se má člověk slušně chovat, že nemá kouřit, jak se vyhnout závislosti na 

počítačích apod. Také se nás ptali, co budeme chtít dělat, až budeme velcí. V programu se tato 

závažná témata střídala s písničkami, které si zazpívaly i děti v tělocvičně. A tak byla nálada 

v tělocvičně velmi příjemná, i když se hodně mluvilo o neblahých jevech, kterým je dobré se 

vyhýbat.  

Představení se mi sice líbilo, ale zdálo se mi drahé (50 Kč). 

Napsal: Martin Pokorný, V. B 
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Tajenkou osmisměrky je název mohutného ptáka, velkého téměř jako krocan. Slepice 

je menší a nenápadně zbarvená. Obývá rozsáhlé lesy našich hor. Hnízdo si staví na zemi a 

ukrývá ho v porostu. Živí se rostlinnou potravou.  

N É F T E Ř Í M S A K Š O L Ě B Ě H 

E N H P E T Ř K V A Í N E P Ě T Š R 

Z P R O S T Ř E D K O V A T E L P D 

Ú U A T T Í N E K Ř Í N A B Ž E A L 

F T K O Ň O Ř A V L A N Á R Í H L I 

S S N K K N V L L S A D E P D D E Č 

N D A M I K R O F O N R A D R Z K K 

A O Z C L E Ř T S Ý V K I S Á A U A 

R V E L K O M Ě S T O Š E N Í N V T 

T D Ř I N A D Š E N Í N E Š E Ř C A 

N E P Ř Í J E M N O S T R O S T P R 
       

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: BĚH, BĚLOŠKA, DÍŽE, DŘINA, ETNA, FÉN, HOTOVOST, 

HRDLIČKA, KADEŘNICE, KATAR, KEŘ, KLARINET, KONEV, MIKROFON, NABÍDKA, 

NÁDENÍK, NADŠENÍ, NÁPRAVA, NEPŘÍJEMNOST, ODSTUPNÉ, OKAP, OSTROST, 

POTOK, PŘÍSADA, ŘEŠENÍ, ŘEZANKA, ŘÍMSA, SANA, SKŘÍŇKA, ŠPALEK, ŠTĚPENÍ, 

TRANSFÚZE, VELKOMĚSTO, VOLANT, VÝSTŘEL, ZDRAVÍ, ZPROSTŘEDKOVATEL.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 9/2012-2013: 

1.- KVÍZ: SLAVNÍ DETEKTIVOVÉ 

1a) Na housle  2b) Pedant  3b) Arazím 

4a) Mosser  5c) Belgičan  6c) Jane 

 

    2.- CO VIDÍŠ NA OBRÁZKU? 

     Králíka nebo kachnu. 

 

3.- HÁDANKY 

a) Vločka  b) Sáně 

 

 

Co vyjadřuje obrázek vlevo? 

Napovíme vám, že jde o speciálně 

vybavenou schránku, do níž zoufalé 

matky někdy odloží své novorozené 

dítě, o které se nedokážou postarat.  

 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


