
V TOMTO ČÍSLE
INFORMUJEME:
• o Klubu mladého

diváka,
• o pěveckém kroužku,
• o matematických

soutěžích,
• o exkurzi do pražské

ZOO,
• o psím testu,
• o čtenářské soutěži

Jeseníčku.
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Než pokračovala jeho oficiální část, dopřáli jsme si hodinový rozchod na Václavském
náměstí. Opětovný sraz byl určen u sochy sv. Václava. Paní učitelky nás tady spočítaly a poté
naše výprava zamířila směrem k Prašné bráně. Do Divadla v Dlouhé jsme dorazili asi ve 14.30.

Představení Škola základ života nikoho nezklamalo. Režisérka
Hana Burešová vycházela ze stejnojmenné divadelní hry Jaroslava
Žáka, kterou navíc obohatila písničkami ze třicátých let. A tak jsme
se bavili humornými situacemi ze života školy a věčného „boje“ mezi
studenty a učiteli. Vždyť kdo by neznal například hlášku „Co je

štěstí? Muška jenom zlatá!“
Po skončení představení jsme se vrátili k autobusu a vydali se

na zpáteční cestu. Někteří si ji krátili vyprávěním vtipů nebo zážitků
z výletu, jiní dali přednost spánku. Po příjezdu do Jesenice jsme už byli všichni

docela unavení a každý se těšil domů.
Na závěr bych chtěl i jménem ostatních poděkovat paní učitelce Šikové a paní učitelce

Konířové za hezký a poučný výlet. Už teď se všichni těšíme na ten příští.
                                                                                                          Napsal Daniel Skála, VIII. třída

Ve středu 16. 3. 2011 se členové Klubu mladého diváka ZŠ a
MŠ Jesenice sešli v 7.45 na nádvoří před školou.V plánu byl společný
zájezd do pražského Divadla v Dlouhé na představení ŠKOLA ZÁKLAD
ŽIVOTA.  A nejen to…

       Z autobusu jsme vystoupili
u Hlavního nádraží a vydali se ☺☺
k Národnímu muzeu. Zde se až do
července koná výstava nazvaná
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ. Jak už její
název napovídá, věnuje se legendám
a pověstem o nejstarších dějinách
Čechů.Čechů. V této souvislosti jsme obdrželi pracovní listy a naším úkolem bylo vyplnit je podle
zjištěných informací. Výstava se všem líbila a dalo se očekávat, že zajímavý bude i následující
program.
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Pátek 18. 3. 2011

KATEGORIE  CVRČEK KATEGORIE  KLOKÁNEK KATEGORIE  BENJAMÍN

JMÉNO Tř. Bo. JMÉNO Tř. Bo. JMÉNO Tř. Bo.

Petr Koníř 3.B 56 M. Bezstarostová 5. 67 Radim Měchura 6. 53

Martin Vyleta 2. 43
Alice Čížková
Štěpánka Kouglová

5. 65 Mich. Höfnerová 6. 46

Jakub Rampas 3.A 42 František Moučka 4. 56 Petra Sunkovská 6. 37

Pěvecký kroužek pracuje na naší škole řadu let
a vychoval již spoustu nadějných zpěváků. Kdo má
zájem si zazpívat, může se k nám připojit. Žánr bývá
různorodý a naše vystoupení též - od vítání občánků či
zahajování vernisáží v místním muzeu, přes štrúdlové
a jiné slavnosti, až po rozsvěcování vánočních stromků
v Jesenici a jejím okolí.

Zpívali jsme rovněž na Petrohradských slavnostech a
v letošním školním roce jsme se vrátili i do kostelů
v Jesenici a přilehlých obcích. Zde si děvčata vyzkoušela
hudební spolupráci s domácí kapelou Jesenická banda.
Kdo má chuť se k nám připojit, bude vítán, protože
dveře k nám jsou pro každého zájemce otevřené.
                                                 Mgr.  Jaroslava  Juříčková,
                                                 vedoucí pěveckého kroužku
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Rakovník 22. 3. 2011
JMÉNO MLUVNICE SLOH BODY MÍSTO
Zdeňka Sajfridová 14 4 18 6. – 7.
Marie Zikulová 6,5 2 8,5 25.

Silového čtyřboje se v úterý 22. března zúčastnila pouze děvčata ze šesté až osmé třídy.
Naše sestava přicestovala pod dohledem pana učitele Knappa do Lužné, kde v tělocvičně zdejší
školy byla připravena stanoviště čtyř disciplín: šplhu, trojskoku, hodu medicinbalem a sedů a
lehů. Všechny dívky podávaly co nejlepší výkony, což se projevilo na výsledcích. Starší holky
skončily na 4. místě, my mladší jsme byly dokonce třetí. Kromě diplomů a medailí jsme vyhrály i
dort, který jsme vzápětí snědly. V dalších sportovních soutěžích si troufáme na ještě lepší
umístění!                                                                               Napsala Barbora Havlíčková, VI. třída

JMÉNO TŘ. ŠPLH TROJSKOK HOD SED-LEH BODY MÍSTO
Bar. Havlíčková VI. 7,40 490 590 22
Mich. Sajfridová VII. 10,80 440 490 25

M
LA

D
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Í
D

ÍV
K

Y

Mon. Šantorová VII. 7,50 500 570 18
246 3.

JMÉNO TŘ. ŠPLH TROJSKOK HOD SED-LEH BODY MÍSTO
Lenka Marková IX. 8,00 500 690 17
Mon. Drábková VIII. 9,50 450 460 16
An. Černohorská IX. 5,60 560 520 13S

T
A

R
Š

Í
D

ÍV
K

Y

Aneta Alexijová IX. 4,80 550 530 17

321 4.

Rakovník 23. 3. 2011
V okresním kole Pythagoriády pro 6. – 8. ročník ZŠ

zastupovala naši školu pouze Eliška Brdová z VIII. třídy.
Ziskem 6 bodů nakonec skončila na 18. – 19. místě. Berme
to ale sportovně: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“
Každá taková soutěž je dobrou zkušeností pro budoucnost.

UKÁZKOVÝ P ŘÍKLAD ZE ŠKOLNÍHO KOLA PRO 8. RO ČNÍK

Na domácí zápas Sparty Praha mají ženy a děti vstup
zdarma. Cena lístku pro muže je 150 korun. Poměr počtu
mužů, žen a dětí je 15:3:2. Za vstupenky se celkem vybralo
225 000 korun. Kolik bylo celkem lidí na zápase?
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Pondělí 28. 3. 2011
 Když jsme v osm hodin ráno nastupovali do autobusu,
byla většina z nás ještě v polospánku. Tak se na nás podepsal
nedělní přechod na letní čas! Během jízdy do Prahy jsme se však
postupně probrali a vstřebávali informace, které nám paní učitelka
Knappová sdělovala prostřednictvím mikrofonu. Tak jsme se
dověděli mnohé zajímavostí o přírodních útvarech, památných
stavbách a jiných pozoruhodnostech, které jsme cestou míjeli.

Když jsme dorazili před zoologickou zahradu, rozdala
nám paní učitelka vstupenky a připomněla nezbytné zásady
bezpečného chování. Než si pro nás přišla průvodkyně, stihli
jsme si ještě koupit párek v rohlíku. Paní průvodkyně pak naši
skupinu provedla od lemurů až ke kočkovitým šelmám.
U každého zvířete nám podala zajímavý výklad, například o technice škrcení
hadů škrtičů, o rozdílech mezi slonem africkým a indickým, o hmotnostech
hrochů apod.

Po dlouhé prohlídce jsme se s paní průvodkyní rozloučili, ale náš
program ještě nekončil. Stále zde bylo mnoho zvířat, která jsme dosud
nenavštívili. Osobně si myslím, že nejvíce zaujaly kapybary, největší žijící
hlodavci. Nakonec jsme se všichni sešli u autobusu. Paní učitelka Valešová
měla pro nás připravené otázky, které měly prověřit, co všechno jsme si
z exkurze zapamatovali. Protože se nám celý výlet moc líbil, dokázali jsme
poměrně správně odpovídat. Pevně věříme, že dnešní exkurze nebude na delší
dobu poslední.                                                                          Napsala Štěpánka Edlová, VIII. t řída

Kdysi dávno se objevilo první auto a vyrobil ho jistý pán za jeden a půl roku. Byl to
kabriolet. Auto mělo stahovací střechu a jezdilo rychlostí 20 kilometrů za hodinu. Pak ten pán
vyrobil během tří let dvě auta. Jedno se jmenovalo Volkswagen a druhé Renault. Oba vozy
dosahovaly rychlosti 30 kilometrů za hodinu a také měly stahovací střechu. Po čase kabriolet
prodal a s Renaultem se vydal na cestu do Turecka. Ten pán se jmenoval Radek Polívka.

Cestoval i do Afriky. V Africe zůstal 28 dní a najezdil několik tisíc kilometrů. Setkal se
tam se lvy, slony i opicemi. Když se zase vrátil domů,
ani si nevzpomněl, že má narozeniny. Ale doma už
na něho čekali jeho blízcí – máma,
babička, děda. strýc a teta.
Popřáli mu k narozeninám,
společně se vyfotografovali
a všichni byli rádi, že jsou
zase spolu.

Příběh napsal Milan Sunkovský, III. A
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             Psi jsou od přírody učenliví a mají
dokonalé smysly. Díky skvělému čichu jsou
schopni najít zpáteční cestu k domovu a
dokáží vhodně zareagovat i v nebezpečí,
čímž mnohdy zachrání třeba lidský život.
Otestujte si svého chlupáče a zjistěte, jak
na tom je.

Podle Blesk magazínu č. 10 ze dne 11. 3. 2011

1.- Počkejte, až vás bude pes sledovat,
a předstírejte, že jste si vzali do ruky něco
k jídlu a následně začali jíst. Co udělá?
a) Upřeně na vás kouká, jako byste jedli
doopravdy.
b) Prozkoumá místo, odkud jste jídlo vzali.
c) Je mu to jedno.
d) Ví, že je to jen jako.

2.- Při běhu se mu dostane do cesty
překážka, například nízký plot.
Jak se zachová?
a) Začne hledat možnost, kudy by prošel.
b) Rozběhne se úplně jinam.
c) Zkusí se podhrabat nebo překážku
přeskočit.
d) Počká, až ho přenesete.

3.- Rozumí váš pes některým
slovům, která běžně používáte?
Pokud ano, kolik jich je?
a) Tři nebo čtyři.
b) Dvě.
c) Jedno.
d) Žádné.

4.- Jak zareaguje, když slyší, že
se v kuchyni připravuje jídlo?
a) Okamžitě běží do kuchyně.
b) Běží tam, jen když je hladový.
c) Zůstává v klidu.

5.- Váš pes je u dveří v předsíni a z chodby
zaslechne neznámé zvuky. Co bude následovat?
a) Začne štěkat a vrhat se na dveře.
b) Nevěnuje tomu pozornost.
c) Je potichu a pozorně naslouchá.

6.- Jste společně na procházce
a potkáte mnohem většího psa.
Jaká je obvykle reakce toho
vašeho?
a) Rozběhne se k němu, štěká
a chňape mu po nohách.
b) Z bezpečné vzdálenosti zuřivě
štěká a vrčí.
c) Uteče před ním.
d) Pomalu se k němu přiblíží
a chce si s ním hrát.

7.- Svého psa venčíte na vodítku a dojdete
k frekventované silnici. Co udělá?
a) Zastaví se na chodníku a čeká.
b) Spolehne se na povel.
c) Pokud ho nepřitáhnete za vodítko, jde klidně dál.

8.- Přestanete si se psem hrát, ale on by rád pokračoval. Jak to dá najevo?
a) Začne tiše výt.
b) Různě doráží a pokouší se vás vtáhnout znovu do hry.
c) Vrčí a štěká.
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BODOVÁNÍ:
OTÁZKA a b c d

1 2 3 1 4
2 4 1 2 2
3 4 3 2 1
4 3 3 1 -
5 2 1 3 -
6 1 3 4 2
7 4 3 1 -
8 2 3 1 -
9 1 4 3 2
10 1 4 3 4
11 4 2 1 3
12 3 2 1 -

21 A MÉNĚ BODŮ
Inteligence vašeho mazlíčka je někde pod průměrem. Občas vás
dokáže pěkně překvapit, a to jak v kladném, tak i v záporném
smyslu.
22 – 29 BODŮ
Pokud dosáhl váš mazlíček či ochránce tohoto skóre, můžete být
právem spokojeni. Máte totiž doma nadprůměrně inteligentního
psíka.
30 – 37 BODŮ
V tomto případě už máte co do činění s velice chytrým psem.
Pokud by měl sám přejít silnici, rozhodně neskočí pod jedoucí
auto.
38 A VÍCE BODŮ
Pořídili jste si čtyřnohého génia, který rozumí naprosto všemu.
A že někdy neví, jak se zachovat, nebo neposlechne? I psi mají
své dny…

9.- Pamatuje si váš čtyřnohý mazlíček
lidi, kteří k vám chodí na návštěvu?
a) Ne.
b) Ano, ty, kteří jsou na něho milí nebo si
s ním hrají.
c) Jak kdy a jak koho.
d) Ne, ale jakmile mu dají něco na zub,
dělá, že je zná.

10.- Pes se chce napít, ale miska na vodu
je prázdná. Jaká je jeho reakce?
a) Čeká tak dlouho, než si toho všimnete.
b) Najde si jiný zdroj vody, například
toaletní mísu, vodu v květníku apod.
c) Přijde k vám a začne výt.
d) Bouchá miskou a snaží se vás za každou
cenu přivolat, abyste viděli, že v misce nic
není.

11.- Přistihnete psa, že dělá to, co nesmí.
Jak se zachová?
a) Svěsí uši a ocas a zaleze do pelíšku.
b) S vystrašeným výrazem uteče.
c) Uteče, ale nic si z toho nedělá.
d) Přikrčí se a začne se klepat.

12.- Jak se chová v novém prostředí?
a) Všechno do detailu prozkoumá.
b) Očichá jen pár věcí.
c) Zajímá ho jen, kde najde něco k snědku.
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             Když přišel inspektor Perner do vily, zemřelý pan
             Rott ležel v salonu na pohovce a vedle něj klečela
plačící paní Rottová. Byl zde přítomen i lékař, který
telefonicky inspektora požádal o pomoc.
             Lékař odvedl inspektora na chodbu a tam mu
podal zajímavé informace: „Pan Rott byl velmi bohatý
člověk a byl o dvacet let starší než jeho žena. Mladá paní
milovala veselou společnost, a tak si často zvala domů
přátele, s nimiž se bavila a tančila až do rána. Pan Rott
měl ovšem rád klid, a tak si zařídil pracovnu v malém
altánu na zahradě. Přestěhoval tam svoje knihy, psací stůl,
pohovku i klec se svým oblíbeným kanárem. A právě
v tomto altánu náhle zemřel.“
             „Pane doktore, když jste přišel, bylo tělo
zesnulého ještě v altánu, nebo už zde ve vile?“
             „Pana Rotta přenesli do vily ještě dříve, než jsem
dorazil,“ potvrdil lékař.
             „Chtěl bych si ten altán trochu prohlédnout,“ řekl
inspektor a zamířil do zahrady. Když vstoupil, rozsvítil
světlo a pečlivě se rozhlédl po malé, skromně zařízené
místnosti. Prohlédl si knížky na polici, psací stůl i klec
s kanárem. Zjistil, co potřeboval, a vrátil se zpět do vily,
aby vyslechl paní Rottovou.
             „Můj muž byl jako obvykle v altánu a pracoval,“
informovala inspektora paní Rottová. Dlouho nepřicházel,
tak jsem se šla za ním podívat. Našla jsem ho zhrouceného
na stole. Zdálo se, že je v bezvědomí. Přenesli jsme ho do
domu a já jsem zavolala doktora. Ten ale zjistil, že
manžel zemřel. Myslím, že mu selhalo srdce, měl ho už
dlouho nemocné.“
            „Já mám ale jinou teorii,“ odpověděl inspektor.
„Mám podezření, že někdo vpustil do uzavřeného altánu
nějaký rychle působící jedovatý plyn!“
Co vedlo inspektora k takovému tvrzení?
                                           Čerpáno z  knihy  Luďka  Brožka
                                           Záhady pro detektivy začátečníky

ŘEŠENÍ HÁDANEK
Z ČÍSLA
13/2010-2011:

1.- ÚNOS DÍTĚTE
Rozpor spočíval v tom, že

ošetřovatelka vypověděla, jak běžela
k oknu volat o pomoc. Na podlaze
však byly pouze stopy mužských
bot. Evidentně lhala a stala se tak
podezřelou ze spoluúčasti na únosu
dítěte.

2.- SLOVNÍ FOTBAL
Například:
A/ ALMARA – RAMENO –
NOVELA – LAVINA – NADACE
B/ BLATNO – NOVELA  -
LACHTAN – ANGOLA – LAGUNA
C/ CÍRKEV – EVROPA – PANAMA
– MALINA – NAPĚTÍ
D/ DÁNSKO – KOLENO – NORSKO
– KOBYLA – LAKOTA

3.- OSMISMĚRKA
Drozd zpěvný.

4.- RÉBUS
Okoun.

1

SOUTĚŽNÍ KUPON
JESENÍČKU

JMÉNO
TŘÍDA

JESENÍČEK
ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A
MATE ŘSKÉ ŠKOLY JESENICE


