


KATEGORIE  I.A
Žáci do 7. ročníku

KATEGORIE  II.A
Žáci 8. a 9. ročníku

JMÉNO MÍSTO JMÉNO MÍSTO
Martina Müllerová 11. Bohumil Lukáč 15.
Jaroslav Červenka 22. Kateřina Černá 22.
Tomáš Benedek 23.
Marek Břicháč 24.

JMÉNO TŘÍDA BODY MÍSTO
Monika Procházková VIII.A 43 10.
Josef Červenka IX. 39 13.
Ondřej Uher VIII.A 26 26.

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce – kategorie I.A
14.2.2007 – Klub DDM Rakovník

Sešli jsme se na jesenickém nádraží v 625 ráno a čekali na příjezd vlaku, v němž již
seděl Tomáš Benedek. Do Rakovníka nás necestovalo mnoho. V Oráčově ještě přistoupil
Bohouš Lukáč z VIII.A.

Po příjezdu do Rakovníka se naše skupinka vydala naproti Járovi Červenkovi k autobusové
zastávce. To už jsme byli skoro všichni. Skoro, neboť Marek Břicháč a Fanda Veselý se nedostavili. I
tak jsme v dobré náladě dokráčeli do DDM.

Nejdříve nás pořadatelé překvapili tím, že nám odpadl poslech, čímž si většina
oddychla, a druhé překvapení bylo, že dorazil – pozdě, ale přece - Marek Břicháč.
Optimismus nás však opustil po rozdání testu. Test sám o sobě nebyl těžký, ale spoustu věcí
jsme ve škole ještě neprobírali!

Po napsání testu jsme dostali na hodinu rozchod, protože se práce opravovaly. V 1020

přišlo vyhlášení výsledků. Z nás nikdo do 2. kola nepostoupil, což nás mrzelo. Ještě větším
zklamáním bylo naše umístění,
které jsme se dozvěděli
následující den. Výsledky jsou
uvedeny v tabulce:

Olympiády se
v kategorii I.A zúčastnilo 24
soutěžících, v kategorii II. A
rovněž 24  soutěžících.

                                                                                                Napsala Martina Müllerová, VII.B

Okresní kolo dějepisné olympiády
19.2.2007 – Klub DDM Rakovník

V pondělí 19. února se v Rakovníku uskutečnilo okresní kolo
dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali, a nutno dodat, že vcelku

úspěšně, tito žáci a žákyně: Monika Procházková, Ondra Uher (oba z VIII.A) a Pepa Červenka
z IX. třídy. V konkurenci 33 žáků si vedli následovně (viz tabulka).

   Možná mohla být umístění
našich zástupců ještě lepší,
nebýt podivných změn oproti
předcházejícím rokům. Poprvé
po letech nemohli soutěžící
používat dějepisné atlasy (to

je škoda, protože zvláště Ondra měl práci s atlasy dobře promyšlenou) a co je ještě více
zarážející, podle tvrzení Moniky, Pepy i Ondry někteří soutěžící z jiných škol bezostyšně
opisovali ze svých materiálů či se dokonce radili. Jeseničtí však dodržovali pravidla fair play,
a proto jejich umístění nejsou zklamáním, spíše naopak! Navíc Ondra s Monikou mohou
v příštím roce postoupit ještě výš.                                      Petra Hrůzová

Poznámka:
1. místo obsadila Kristýna Biňovcová z Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník, která docílila
68 bodů z 90 možných.



OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE ZŠ

Klub DDM Rakovník, 7. března 2007
JMÉNO TŘÍDA BODY MÍSTO
František Veselý IX. 14 11. – 13.
Tereza Dohnalová IX. 12 15. – 18.
Monika Procházková VIII.A 11 19. – 21.

Soutěže se zúčastnilo 33 žáků z 11 škol okresu.

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Titulek článku kopíruje název internetové stránky
www.bezpecnedoskoly.cz, jejímž prostřednictvím se
žáci základních i středních škol mohli v předchozích
dvou letech zúčastnit celorepublikových soutěží ve
znalostech dopravních předpisů a poskytování první pomoci. Do soutěží se zapojilo
více než 20 tisíc dětí z celé republiky. Ohlas byl natolik veliký, že soutěžní otázky
zůstaly na uvedené adrese zachovány pro další využití, například při výuce.

Pro zájemce je nyní připraveno další pokračování
vzdělávacího projektu Bezpečně do školy. První kolo
internetového kvizu začíná ve čtvrtek 15. března 2007, potrvá
30 dnů a je rozděleno na tři věkové kategorie:
a) žáci I. stupně základních škol
b) žáci II. stupně základních škol a příslušných ročníků
    víceletých gymnázií
c) studenti středních škol.

Poté, co se zaregistrujete, vyplníte své jméno a vyberete
ze seznamu svou školu, můžete vstoupit přímo do soutěže. S
pomocí obrázků budete odpovídat na otázky. Počítač vám
nabídne několik odpovědí a nepustí vás dále, dokud neodpovíte
správně. Kritérii postupu do finálového kola budou správnost
odpovědí a dosažený čas.

Druhé, finálové kolo se uskuteční počátkem května 2007
na Krajském úřadě Středočeského kraje. Ve finále prověří
znalosti nejlepších pětadvaceti soutěžících z jednotlivých
kategorií další internetový kviz a připravena je také praktická
část. Vítězové se mohou těšit na atraktivní ceny - horská kola,
digitální fotoaparáty, mobilní telefony a příslušenství pro
cyklistiku. Ještě doplníme, že iniciátorem soutěže je hejtman
Středočeského kraje Ing. Petr Bendl a patronkou soutěže
zpěvačka Lucie Bílá.



  TECHNICKÁ HÁDANKA

         č. 1                                               č. 1                                               č. 1

          A                                    B                                                       C
                         č. 2                                 č. 2                     č. 2

ŘEŠENÍ HÁDANEK
Z ČÍSLA 11/2006-2007

1.- DOPLŇOVAČKA:
Mongolsko.

2.- KARTY:
Svou kartu nedoplní

chlapec s čepicí u karty č. 3.

3.- KVÍZ:
     ZNÁTE KARLA IV. ?

1b – 1346
2c – Čtyři manželky
3c – Eliška Pomořanská
4c – Karlštejn
5b – 1348

1

Přijdete na to, jak vybrat ze dvou tyček, z nichž jedna je
magnetická a druhá železná, která je která? Jiné předměty
nejsou k dispozici.

OSMISMĚRKA
           Pták, jehož název je tajenkou naší
osmisměrky, je velký jako husa domácí.
Má oranžově zbarvený zobák. Za letu se
jeho hejno řadí do tvaru písmene V. Žije
v koloniích a u nás řídce hnízdí na
klidných rybnících. Živí se rostlinnou
potravou, hlavně trávou.

1
2
3
4
5
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2

        Film, jehož název máte vyluštit, vznikl na jeden z motivů
klasické pohádky K.J.Erbena Rozum a Štěstí. V příběhu však
nově vystupuje postava Závisti…

 DOPLŇOVAČKA   *   DOPLŇOVAČKA

1/Opak začátku.  2/Horské jezero.  3/Strom spjatý s názvem
obce Jesenice.  4/Dotěrný „bzučivý“ hmyz.  5/Jméno básníka
Máchy.  6/Ďábel.  7/Snížení ceny zboží.  8/Skladiště.  9/Jižní
plod.  10/Mohutný kus kamene.  11/Otočná část elektromotoru.
12/Část oblečení.  13/Pilot.  14/Část hlavy.

SOUTĚŽNÍ   KUPON
JMÉNO
TŘÍDA



21.2.   -   MEZINÁRODNÍ DEN
MATE ŘSKÉHO JAZYKA

Motto: Jazyk je jako strom, zdravý a košatý podle toho, jak se o něj staráme.

          21. února  si připomínáme Mezinárodní den mateřského
jazyka. Pravidelné oslavy Dne mateřského jazyka od roku 1999
dokazují, že UNESCO (Organizace Spojených národů pro
výchovu, vědu a kulturu) si přeje a je schopno pomáhat při
zachování světového jazykového dědictví.

         Každý člověk je na svůj mateřský jazyk jistě náležitě
pyšný. Já tedy určitě! Možnosti, které nám nabízí čeština, jsou
fantastické! Jen si představte – jedete se spolužáky na třídní
výlet a dlouhou jízdu dopravním prostředkem si chcete
„zkrátit“ nějakou činností. Někdo sáhne po knížce, někdo
vyloví z batohu karty, jiný by si ale rád zahrál něco jiného. Co
takhle zkusit  JAZYKOVÉ HRÁTKY?

      Například takový ���� SLOVNÍ ŘETĚZEC!  Spočívá
v návaznosti slov, která by měla být (ta návaznost) co nej-
delší. Alespoň se o to snaží všichni zúčastnění hráči.
Mohou však změnit pouze jediné písmeno ve slově, které
jim jejich spoluhráč „přihraje“. Jeden takový řetězec
lemuje i tuto stránku. Pokuste se i vy vytvořit podobný
řetězec!

Zajímavá je i tvorba ���� RÉBUSŮ. Osobně považuji

za velmi zdařilý rébus tvořený písmeny r :
r  =  malér  (malé r )
r r  =  R. U. R. (r  u r , hra Karla Čapka)
r r r  =  ještěr   (ještě r )
r r r r  =  kráter   (krát r )
r r r r r  =  páter   (páté r )
r r r r r r  =  Erfurt   (r  furt, město v Durynsku, ve

     Spolkové republice Německo), trošku
              nespisovné, já vím…

r r r r r r r  =  radost   (r  a dost)

          Rébus poněkud připomíná ���� PYRAMYDU SLOV.
Ta také začíná jedním písmenem na vrcholu a přechodem
na každý nižší stupeň přibírá jedno písmeno. Počáteční
písmeno každého nového slova se však nemění. Úkolem
hříčky je vytvoření pyramidy s co nejdelší základnou.
Úvod by mohl vypadat třeba takto:        A

        A   R
                                     A   R   A

           A   R   A   K

Poznámka:
ARAK = lihovina vyráběná z rýže.

„ BÁSNIČKY“

            Proč je titulek v uvozovkách?
Protože v žádné z obou básniček nejde
o umělecký projev, nýbrž pouze a jen
o účel…

ZVÍ ŘÁTKA V ZOO

Do ZOO se leckdo těší,
pouze bratr hlavu věší.

Proč však ale, můj ty světe,
prý že lva si s tygrem plete?

S obavou do ZOO vkročí,
odevzdaně klopí oči,

nervozita stoupá velmi.
Poznáme dvě dravé šelmy?

To jistě. Navíc si lva s tygrem
určitě nepleteme. V básničce však
můžeme vystopovat dalších 8 zvířat,
v každém řádku jedno. A stejně tak i
v básničce následující…

BABA JAGA

Z pole opar dýchne náhle,
pak zle větry zavyjí.

S větry slyším zpívat táhle
Babu Jagu árii.

Řev jak ocel o tmu buší,
mocné alty gradují,

jdu po hlase, rval mi uši,
tápu marně. Najdu ji?



VI. KOLO
ÚKOL č. 1 – Zjisti:

a) Kdy je Den vody?
b) Co to jsou u ryb skřele?
c) Která žába má přísavky na prstech?

ÚKOL č. 2 – Ryby:                  Do jednotlivých obdélníčků napiš správné názvy ryb:
    KAPR, OKOUN, SUMEC, LÍN.

1)

2)

3)

ÚKOL č. 3 – Žába:
Pojmenuj žábu, vybarvi ji a napiš o ní dvě zajímavosti.
Vyber jednu ze tří možností:  ROSNIČKA, ROPUCHA, SKOKAN.

4)



ÚKOL č. 4 – Rostliny:
Vybarvi všechny rostliny a přeškrtni ty z nich, které nerostou ve vodě nebo u vody.

1) KOSATEC 2) LEKNÍN

3) SVLAČEC

4) ZLATOBÝL

5) PENÍZEK

6) BUBLINATKA

VYPRACOVANÉ ÚKOLY 6.
KOLA ODEVZDÁVEJTE DO

20. BŘEZNA 2007.



Potkají se dva psi a jeden se
ptá: ,,Kam jdeš?“
,,K doktorovi s blechami.“

,,Nepovídej, já je
mám dva roky a nemocné
ještě nebyly!“

„Dobrý den, paní Nováková,
tady vám nesu vašeho kanárka.“
„Ale, Pepíčku, tohle není můj
kanárek, to je tvoje kočka!“
„Já vím, váš kanárek je uvnitř..“

V hotelové recepci zvoní telefon: „Haló? Zde je lord
Carnavon z pokoje číslo 98.“
„Tady je recepce. Jaké máte přání?“
„Chtěl bych vyměnit pokoj?“
„Jste snad nespokojen, pane?“
„To ne, ale teď v něm hoří…“

„Kdepak máš toho
svého?“ ptá se jedna
žížala druhé.
„ Chlapi ho vytáhli na
ryby!“

Rodina sleduje v televizi napínavý kriminální film.
„Vrahem je určitě Marek Vašut!“ rozhodně prohlásí
matka.
„Prosím tě, Ivo, vždyť v tom filmu vůbec nehraje!“
upozorní ji otec.
„Já jsem hned věděla, že bude mít dokonalé alibi!“

HÁDANKY ZE VI.  TŘÍDY
☺☺☺☺ Co se stane, když zavedeš bílou ovci
      do Černého moře?
Odpověď:   Bude mokrá!
                                      /Alina Pazdniková/

☺☺☺☺ Černá, bílá, černá, bílá, …
      Co je to?
Odpověď:   Tučňák válí sudy.
                         /Markéta Sojková/

Lékař radí obéznímu
pacientovi:
„Pane Nováku, vás
může zachránit jen
to, že začnete šetřit
na nové auto.“

Chlubí se zahrádkář kolegovi: „Vypěstoval
jsem takové  kedlubny,  jako je hlava mého
syna!“
„Tak velké?“
„Ne, tak tvrdé.“

„Chudák Martin…“
„Proč chudák? Má vilu, drahé auto,
chatu v horách, mladou ženu…“
„Ale nemá alibi!“

Táže se lékař svého dlouho-
dobého pacienta: „Tak co ta
vaše paměť, pane Pokorný,
lepší se vám?“
„Samozřejmě, že se lepší. A
kdo vůbec jste, že vás to tak
zajímá?“

„Sousedko, váš pes právě
honí nějakého člověka na
kole!“
„Nesmysl, náš Azor na
kole nejezdí!“

 ☺   „Sedm týdnů,“ říká lékař pacientovi, „sedm týdnů vás tady
léčím na žloutenku a vy mi teprve dnes řeknete, že jste Číňan!“


