Medvídek Bobíšek
– oblíbená dětská postavička
z křivoklátských lesů.
Je to moc hodný medvídek
a s kaţdým je hned kamarád.
Kdekoliv se „diskotačí“,
nesmí Bobíšek chybět.

Myšák Eduard
V sobotu 13. února oţil taneční sál Kulturního
domu v Jesenici radostnou atmosférou tradičního
dětského karnevalu, který se tentokrát odehrával
v duchu velkého královského DISKOTAČENÍ.
Letos poprvé (novinka pro rok 2010)
se zábavný program nesl v duchu

divadelního představení:
diskotéku uváděl samotný
král všech pohádkových bytostí
(ostřílený diskţokej Jiří Ladra)
za aktivní asistence
medvídka Bobíška, myšáka Eduarda
a druţiny půvabných princezen.

Díky sponzorům (seznam je uveden
na vedlejší straně) se v tombole
sešlo 460 zajímavých cen.

– postavička, která rozesměje
nejen malé, ale i velké
návštěvníky „diskotačení“.
Je velkým fanouškem tance
a rád své kreace předvádí.

Očekávané akce se zúčastnilo
149 dospělých a 203 dětí
(s maskou 129 a bez masky 74).

PIATNIK
Dřevařská a lesnická
společnost s.r.o.
Lesospráva p. Piškule
ISŠU Jesenice
Klempířství Brda
Restaurace U Draka
Břicháčovi
p. Berka

DROPS v.o.s.
SINGER Jesenice
Velkoobchod - maloobchod
pí Lazarová - drogerie,
potraviny, pí Nováková
papírnictví
Cestovní agentura Růţičková
Pap oil - Roman Vaňkát
Lékárna U Panny Marie Pomocné
Potraviny Konček
Ţelezářství Louda
p. Hornof
Restaurace OÁZA
Johnovi Drahouš
Deverovi
p. Vyleta
pí Doleţalová
pí Janíčková

☺Základní škola a mateřská
škola Jesenice děkuje touto
cestou všem sponzorům za
příspěvky do tomboly, městu
Jesenice za bezplatné propůjčení sálu kulturního domu
a také paní Aleně Johnové za
zajištění občerstvení. Naše
poděkování patří rovněţ všem
rodičům a samozřejmě dětem
za vytvoření skvělé atmosféry
na dětském karnevalu. Díky
za hojnou účast a těšíme se
na příští karneval 2011.

Také v roce 2010 pořádá Česká pošta, s. p., soutěţ v psaní
dopisů pro kategorie ţáků do 12 a do 15 let. Organizátorem na
celosvětové úrovni je Světová poštovní unie.
Je jistě potěšitelné (a doufejme i motivující), ţe vítězka české části
minulého, 38. ročníku Mezinárodní soutěţe v psaní dopisů pro mládeţ
do 15 let Dominika Koflerová (viz Jeseníček č. 2 / 2009-2010, str. 3)
zvítězila také na celosvětové úrovni.

A jaká témata vyhlásila Česká pošta, s. p., pro rok 2010?
39. ročník Mezinárodní soutěţe v psaní
dopisů pro mládeţ do 15 let.

TÉMA:
„Napiš někomu dopis a vysvětli mu,
proč je důleţité mluvit o AIDS a chránit se
proti této nemoci.“

5. ročník Národní soutěţe v psaní
dopisů pro mládeţ do 12 let.

TÉMA:
„Napiš dopis sobě samému staršímu
o 10 let.“

Text v českém jazyce na výše uvedené téma bude napsán ve formě dopisu někomu,
to znamená s datem a oslovením na začátku, pozdravem a podpisem na konci dopisu.
Rozsah dopisu bude 500 aţ 800 slov
a bude dosud nezveřejněným a původním
dílem soutěţícího.

Dopis bude dosud nezveřejněným
a původním dílem soutěţícího.

Soutěţe se mohou zúčastnit chlapci a dívky,
kteří bydlí na území České republiky
a kteří ani v den, kdy dopis napíší,
nedosáhnou věku 16 let.

Soutěţe se mohou zúčastnit chlapci a dívky,
kteří bydlí na území České republiky
a kteří ani v den, kdy dopis napíší,
nedosáhnou věku 13 let.

Na konci dopisu bude uvedeno jméno a příjmení soutěţícího, jeho věk a přesná adresa školy.
Text musí být odeslán

Text musí být odeslán

nejpozději do 15. března 2010
na adresu:

nejpozději do 15. března 2010
na adresu:

Česká pošta, s. p.
kancelář č. 15 pro soutěţ v psaní dopisů
poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

Česká pošta, s. p.
kancelář č. 12 pro soutěţ v psaní dopisů
poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

Česká pošta odmění vítěze digitálním fotoaparátem.
Soutěţící na druhém a třetím místě obdrţí MP3 přehrávač a všichni další ocenění získají malé
poštovní překvapení.
Výsledky soutěţe budou zveřejněny
26. května 2010
na www.ceskaposta.cz,
výsledky světové části soutěţe pak 9.10.2010
u příleţitosti Světového dne pošty.

Výsledky soutěţe budou zveřejněny
26. května 2010
na www.ceskaposta.cz
u příleţitosti vydání poštovní známky
z emise Dětem.

Ve středu 27. ledna se v DDM Rakovník
uskutečnil další ročník

MATEMATICKÉ
OLYMPIÁDY
pro kategorii Z9, tedy pro ţáky
devátých tříd základních škol.
Pouze čtyři školy okresu
(ZŠ a MŠ Jesenice, 3. ZŠ Rakovník,
ZŠ a MŠ Nové Strašecí a GZWR)
vyslaly ze svých tříd celkem
16 soutěţících. Úspěšným z nich stal
pouze ten, komu se podařilo získat
alespoň 12 bodů.

Poprat se se čtveřicí náročných slovních úloh se odhodlaly i naše „deváťandy“ Klára
Dubcová a Alena Korbelová. Jak naznačuje tabulka, získaly obě dívky po devíti bodech, coţ je
řadí na 7. – 9. místo.

JMÉNO

Úloha č. 4 CELKEM

Úloha č. 1

Úloha č. 2

Úloha č. 3

Klára Dubcová

4

0

0

5

9

Alena Korbelová

4

0

0

5

9

ÚKOL č. 1 – POZNEJ

V. KOLO

Říká se, ţe pes je nejlepší přítel člověka.
K siluetám psů na obrázcích napiš název
příslušného plemena a obrázky vybarvi
podle skutečnosti.

VYBÍREJ Z NÁSLEDUJÍCÍCH PLEMEN:
KNÍRAČ

FOXTERIÉR

ČESKÝ TERIÉR

BOXER

CHRT

KOLIE

ÚKOL č. 2 – VYLUŠTI TAJENKU
Včelí produkt.

1

Bodavý hmyz.

2

Oběť kočky.

3

Souvislý porost dřevin.

4

Přítel člověka (obráceně).

5

Orel je …

6

CHKO v okresu Rakovník.

7

Kořenová zelenina.

8

Lesní policie (pták).

9

Člověk pochází z …

10

Nejjedovatější muchomůrka.

11

NAPIŠ ZNĚNÍ TAJENKY

CO TENTO POJEM
ZNAMENÁ?

NAPIŠ NEJMÉNĚ TŘI ZVÍŘATA,
KTERÝCH SE TAJENKA TÝKÁ

ÚKOL č. 3 – OBLÍBENÉ ZVÍŘÁTKO
Určitě máš doma, u babičky, u kamaráda nebo i ve volné přírodě nějaké oblíbené
zvířátko. Na čistý papír (nejlépe formát A4) napiš o vybraném zvířátku pár vět, například:
 čím ho krmíš,
 jak mu říkáš,
 co umí,
 jak se chová…
… a přidej jeho obrázek. Můţe to být fotografie nebo
tvoje kresba. Obrázky budou vystaveny na nástěnce.
VYPRACOVANÉ ÚKOLY ODEVZDEJTE
NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŢ
Představovat čtenářům Jeseníčku SUDOKU je jistě
zbytečné. Také dnes je pro ně připravena následující
hříčka s čísly:

ŘEŠENÍ HÁDANEK
Z ČÍSLA 10 /2009-2010:
1.- LUPIČ V KLENOTNICTVÍ
Klenotník si drţel obklad na pravém
spánku. Kdyby přepadení proběhlo
tak, jak vyprávěl, musel by mít
poraněný levý spánek. Lupič ho
pravou rukou nemohl praštit do
pravého spánku, zvláště kdyţ mu
překáţela levá ruka s revolverem.

2.- OSMISMĚRKA
Tetřívek obecný.

3.- KVÍZ – MOSKVA
1c – Ruska
2a – Moskvě
3b – Kreml
4/ 1 – Lomonosovova univerzita
2 – Kreml
3 – Chrám Vasila Blaţeného
5/ Jdou dva a třetí říká: My čtyři
jsme ale pěkná pětka!

4.- HÁDANKA
Na obrazu je můj syn.

SOUTĚŢNÍ KUPON
JMÉNO
TŘÍDA

Vyplňte všechna políčka čísly od 1 do 9 a
pak sečtěte čísla ve čtyřech vybarvených
čtverečcích. Výsledný součet nám napište.

Který text je napsán správně?
a) Byl uznán NEVINNÝM, pěstoval VINOU révu.
b) Byl uznán NEVINNÝM, pěstoval VINNOU révu.
c) Byl uznán NEVINÝM, pěstoval VINOU révu.
d) Byl uznán NEVINÝM, pěstoval VINNOU révu.

Horlivý čtenář Jeseníčku přepadl členy
dopisovatelského krouţku na jejich tvůrčí schůzce
a doţadoval se vydání celého minulého ročníku
školního časopisu. Aby dodal váhu svému
poţadavku, zvolal: „CHCI TO, NEBO…!“ Z této
zapeklité situace nakonec zachránilo členy krouţku
to, ţe v přepisu čtenářova zvolání zpřeházeli
písmena a vytvořili hádanku zvanou PŘESMYČKA.
Tak vznikl název ţivočicha, který dychtivého
čtenáře náleţitě vylekal. O jakého ţivočicha jde?

