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Konalo se v Rakovníku ve středu 7. dubna 2010. 

KATEGORIE Z6 KATEGORIE Z7  KATEGORIE Z8 
Nezúčastnil se nikdo   

ze VI. třídy. 

Nezúčastnil se nikdo   

ze VII. třídy. 

 Aneta Alexijová 4 body 

 

 

 

 

 

 

      V úterý 27. 4. 2010 proběhla další exkurze ţáků 

naší školy zaměřená na historii. V určený den se v 8 

hodin ráno 46 ţáků V. a VI. třídy a členové dějepisného 

semináře vydali autobusem do Plzně. 

  Zde se program jednotlivých skupin částečně 

lišil. Zatímco šesťáci pod vedením paní učitelky 

Valešové nejprve zamířili do Západočeského muzea 

(zbrojnice, výstava), páťáci s paní učitelkou Šikovou a 

dějepisci s paní učitelkou Hrůzovou se nejdříve zastavili 

na náměstí Republiky, kde se seznámili se stručnou historií 

města a nejvýznamnějšími pamětihodnostmi. Poté jejich 

kroky zamířily do přízemí renesanční radnice, v níţ byla 

instalována výstava věnovaná náletům na Plzeň v době 2. světové války. Ţáci si se zájmem 

prohlédli dobové předměty (bomba), 

fotografie a dokumenty, a někteří si 

dokonce mohli poslechnout svědectví 

pamětnice. 

      Pak se dějepisci a páťáci vydali 

do Západočeského muzea na výstavu 

s názvem Doba ledová – giganti, 

ojedinělou svého druhu v Česku. Tady 

mohli obdivovat jedenáct exponátů 

pravěkých zvířat, mezi nimiţ nechyběl 

nosoroţec, tygr šavlozubý či oblíbený 

mamut. 

      Z muzea se ţáci organizovaně 

přesunuli na místo své poslední 

prohlídky – do ţidovské synagogy, 

postavené na konci 19. století. Údajně je 

druhá největší v Evropě ( po Budapešti ) 

a třetí největší na světě. Zde naši skupinu 

provázela průvodkyně, která nás nejen 

seznámila s bohatou historií ţidů, jejich 

obřady a zvyklostmi, ale také trpělivě 

odpovídala na četné dotazy.  

      Po prohlídce synagogy uţ příliš 

času do odjezdu autobusu nezbývalo.  
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Při procházce do centra města jsme se ještě zastavili u 

domu, v němţ byla v 15. století vytištěna první česká 

kniha (Kronika trojánská), a poté u katedrály sv. 

Bartoloměje měli ţáci volno na nákup občerstvení, 

popřípadě dárků. Někteří toto volno vyuţili k výstupu 

na kostelní věţ, která je svými téměř 102 metry 

nejvyšší kostelní věţí v České republice (301 schodů).  

      Poté následovala uţ známá cesta domů, kterou 

mnozí strávili vyprávěním svých nevšedních záţitků. 

Pozornost při této cestě ještě upoutaly cisterciácký 

klášter a rodinná hrobka Metternichů v Plasích, které 

budou cílem některého z příštích dějepisných výletů. 

      Exkurze se ţákům líbila a jiţ teď se mnozí těší 

na další cestu za poznáváním historie naší země. 
                                          Napsala Mgr. Petra Hrůzová  

 

O svém záţitku z exkurze se nám krátce svěřil také 

Miloš Müller ze VI. třídy. 

  

V úterý jsme vyjeli do Plzně za účelem podívat 

se, jaký byl svět v době ledové. Kdyţ jsme dorazili do muzea, stala se naší první naší 

zastávkou zbrojnice, prý největší v celé ČR. Aţ potom přišla na řadu zmíněná výstava o době 

ledové. Viděli jsme na ní mamuta a další ţivočichy. Po prohlídce následovala ukázka památek 

v Plzni. Na náměstí jsme dostali krátký rozchod, tak jsme vyrazili do muzea loutek nebo do 

MacDonaldu. Hodina uběhla jako voda a nastal čas návratu domů. Proţili jsme zajímavý den. 

 
 

 

Bylo ráno 27. dubna a my, patřičně natěšení, jsme 

nasedli do vlaku a rozjeli se směrem na Rakovník. Naši 

výpravu tvořila celá třída deváťáků a asi polovina třídy 

osmáků, všichni pod starostlivým dohledem pana učitele 

Kanppa a paní učitelky Knappové. Cílem návštěvy okresního 

města byl zdejší DDM, kde se uskutečnila přednáška o sexu 

a drogách.  

V 8 hodin jsme společně se ţáky některých dalších 

škol zhlédli film pojednávající o lidech, kteří se v minulosti dostali do drogové závislosti, ale 

dnes jiţ mohou vést normální ţivot. Poté jsme potleskem přivítali pana doktora Radima Uzla 

a pana Františka Doudu. Pan Uzel nám začal povídat o sexu, jak se chránit před chorobami, 

otěhotněním a podobné věci na toto téma. Pan Douda nám potom vyprávěl o drogách. I kdyţ 

většinu informací jsme slyšeli uţ několikrát, opakování je matka moudrosti! Zpestřením 

přednášky byla i přítomnost známého zpěváka Ivana Hlase, který zazpíval několik písniček.  

Celá vzdělávací akce trvala zhruba dvě hodiny. Po jejím ukončení a doznění Hlasovy 

písně Malagelo jsme se museli vrátit zpět do školy, coţ na našich tvářích usměv rozhodně 

nevyvolalo. Ale i tak děkujeme, ţe jsme se mohli přednášky zúčastnit!  

                                                                                  Napsala Alena Korbelová, IX. třída 
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DDM Rakovník, 28. 4. 2010 

JMÉNO TEORIE ROSTLINY ŢIVOČICHOVÉ BODY 

CELKEM 

POŘADÍ 

Václav Hron 66 7,5 12 85,5 1. 
Tomáš Vyleta 56,5 3 9,5 69 6. – 7. 

David Hocek 37,5 2,5 15 55 17. 

Olympiády se zúčastnilo 23 ţáků z 8 škol okresu (včetně GZW Rakovník). 

 

 

 V letošním školním roce 2009 - 

2010 se uskutečnil jiţ 38. ročník soutěţe 

kolektivů dětí a mládeţe z České 

republiky v přírodovědně - ekologických 

disciplinách s názvem Zelená stezka - 

Zlatý list. Své postřehy z okresního kola 

ZS - ZL nám opět napsala Alena 

Korbelová. 

  

Čtvrtek 29. dubna se do povědomí 

účastníků soutěţe Zelená stezka – Zlatý list 

zapsal jako příjemný slunný den. To se pak 

i jinak cestuje, v našem případě ranním vlakem do Rakovníka a pak společně s dalšími ţáky z 

ostatních škol okresu opět vlakem do Křivoklátu.  
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Zde uţ čekaly připravené 

autobusy, které nás dovezly na 

nedalekou chatu Emilovnu, kde 

celá akce začínala. 

Po nezbytném vyslechnutí 

organizačních záleţitostí se první 

šestičlenné druţstvo vydalo na 

trasu. Ta vedle krásnou přírodou 

a byla dlouhá asi tři kilometry. 

Soutěţ byla rozdělena do dvou 

věkových kategorií – na mladší a 

starší. Naše druţstvo (starší ţáci) 

se vydalo na trasu okolo 12. 

hodiny, a protoţe tentokrát nešlo o čas, tak jsem se docela loudali. Jednotlivá stanoviště měla 

následující zaměření: neţivou přírodu, savce, dendrologii, obojţivelníky, ochranu přírody, 

hmyz, byliny, mykologii a ptáky. Právě ptáci byli hlavním tématem, a tak jsme na tomto 

posledním stanovišti zúročili formou obhajovací práce naši poctivou přípravu před soutěţí. 

Po absolvování všech povinných zastávek jsme se pustili do plnění dobrovolných 

soutěţí, například poznávání stop, střílení ze vzduchovky, 

štípání dřeva a mnohých dalších. Ti, kteří zrovna 

nesoutěţili, si mohli posedět u ohýnku a opéci si buřt. 

Mnozí však dali přednost slunění, anebo dovádění 

v nedalekém rybníčku. Vše oficiálně skončilo kolem 16. 

hodiny. První tři místa v kaţdé kategorii byla vyhlášena 

ihned, na další pořadí jsme si museli počkat asi týden. 

 

 

 

 

  Týden po exkurzi do Plzně (výstava Doba ledová – giganti, 

ţidovská synagoga) čekalo na dějepisce další zpestření náplně 

dějepisného semináře. 

V úterý 4. května pro ně byla připravena přednáška na téma 

HERALDIKA. V ní pan Václav Řehoř, člen skupiny historického 

šermu Ordál, poutavě ţákům vysvětlil, čím se heraldika (jedna z pomocných věd 

historických) zabývá, jaká jsou základní pravidla tvoření znaků, a nakonec vyprávěl o erbech 

významných českých a moravských šlechtických rodů – nejenţe je podrobně popsal, ale 

zároveň ţáky seznámil s událostmi, které vedly ke vzniku jednotlivých erbů. 

Výklad pana Řehoře, doprovázený spoustou názorných obrázků, náčrtů a přehledů, byl 

pro ţáky velmi zajímavý. Škoda jen, ţe na něj nebylo ještě více času. I tak panu Řehořovi 

ještě jednou děkujeme. 

A dodatek na závěr: v úterý 18. května se dějepisci a ţáci VI., VII. a VIII. třídy mohou 

těšit na netradiční prohlídku Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku. 

                                                                                                         Napsala Mgr. Petra Hrůzová 
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V úterý 4. června jsme jeli autobusem na slíbený 

tajný výlet. Nikdo netušil, kam nakonec zavítáme. Paní 

učitelka nás trošku napálila hned u rakovnického bazénu, kdyţ nám oznámila, ţe si teď 

půjdeme zaplavat. Ale my jsme se bouřili, protoţe nikdo neměl plavky. Po chvilce jsme ale 

stáli u cedule s nápisem BOTANICKÁ ZAHRADA  a vše bylo jasné. 

Procházeli jsme zahradou 

krásně kvetoucích rostlin. Míjeli 

jsme rostliny hajní, poté mokřadní. 

Nejdéle jsme se zdrţeli u „jedové 

zahrádky“ a nekonečného záhonu 

všemi barvami hrajících tulipánů. 

Můţeme říci, ţe nás z těch barev 

přecházel zrak. Malebný byl také 

záhon se zahradními bylinkami. 

Po chvíli se k nám připojil 

pan Laňka, který nám řekl mnoho 

zajímavého a provedl nás zbytkem zahrady. Největší záţitek pro nás ale připravil Honza Opat, 

kdyţ se nebojácně nechal cvaknout rakem do prstu. Po něm to vyzkoušela i paní vychovatelka 

Vodráţková, která nás doprovázela spolu s paní učitelkou Doleţalovou. 

Krátký, ale přínosný výlet jsme zakončili svačinou v nádherném koutku botanické 

zahrady. Na další výlety se těší ţáci 4. třídy.           (Vybráno ze slohových prací ţáků 4. třídy) 
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Čtvrteční ráno 6. května 

nevyhlíţelo zrovna moc přívětivě. 

Bylo zataţeno a schylovalo se 

k dešti. Nám to ale nevadilo, 

hrnuli jsme se do autobusu a 

těšili se na výlet. Doprovod nám 

dělaly paní učitelky Konířová, 

Juříčková a Doleţalová. 

 První zastávka se konala 

ve Stradonicích, kvůli dešti jen 

u cedule “OPPIDA“, kde nám 

paní učitelka Konířová řekla několik zajímavostí. Nezapomněla ani na pověst a pár otázek    

na ověření naší pozornosti a paměti. 

 Odtud jsme jeli na zámek Niţbor, který jsme nejdříve obešli a zjistili, ţe stojí na úzké 

skále. Naskytl se nám krásný pohled na městečko a řeku Berounku. V zámku nás průvodkyně 

rozdělily na tři skupiny. Zhlédli jsme dokument o ţivotě Keltů v 3D kině, viděli jsme, co a jak 

vyráběli. Dále nám paní průvodkyně ukázala dřevěnou chatrč, kde Keltové bydleli, ta se nám 

líbila asi nejvíce. Ve vedlejší místnosti stál nástroj na výrobu náramků a postavy Keltů 

v dobových oblecích. 

 Následovala Keltská expozice s mnoţstvím dotykových obrazovek, promítání duchů   

a rovněţ jsme si zkusili, jak se dříve mlela mouka. V přízemí jsme se nechali vyzkoušet       

od přísného Kelta, který k nám promlouval jako ţivý. Nezapomněli jsme nakoupit suvenýry   

a po dvou hodinách, které utekly jako voda, jsme se v autobusu vrhli na svačiny a zamířili    

do oblasti  Koněpruských jeskyní. 

 Průvodce se nás ujal po deseti minutách. Před vstupem do jeskyně nás zaujaly obrázky 

sestavené z kamenů v jiţ uzavřeném lomu. Škoda, ţe padla mlha a nebylo téměř nic vidět. 

Teplota v jeskyni nás nezaskočila, neboť zde bylo 10 °C, stejně jako venku. Hned na začátku 

se nám líbily krápníky, které mířily proti sobě. Říká se jim „věčná touha“. Rostou totiţ 

miliony let a ještě se nedotkly. Nebo vysoký komín, ve kterém krápníky vypadaly jako 

krokodýl, kterého honí myš. Záclonky z krápníků, propast, stráţce, kosti pravěkých zvířat, to 

vše a mnoho dalšího tu bylo k vidění. Dozvěděli jsme se, ţe krápníky rostoucí dolů se jmenují 

stalaktity, nahoru stalagmity, a kdyţ se spojí, jsou to stalagnáty. Celkem jsme šlápli na 520 

schodů. Kaţdý z nás si představoval, ţe tu kdysi bylo moře, ve kterém se prohánělo mnoţství 

ryb. V nejniţším místě se nad námi tyčilo 40 metrů skály.  

 Venku jsme utratili poslední kapesné a plni záţitků a se spoustou nových 

informací jsme se vraceli domů. Výlet se nám moc líbil.  

           (Vybráno ze slohových prací ţáků 4. třídy) 
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ŘEŠENÍ HÁDANEK 

Z ČÍSLA  15/2009-2010: 

1.- OSMISMĚRKA 

Babočka kopřivová. 

2.- DOPLŇOVAČKA 

 Tanec s vlky. 

 

 

 

Detektivky i kriminální seriály patří na televizních 

obrazovkách k nejoblíbenějším pořadům.  Máte je 

rádi i vy? Jak znáte nejslavnější světové detektivy   

a vyšetřovatele? 

 1/ Soukromý detektiv Hercule Poirot autorky 

Agathy Christie je původem: 

a) Angličan.         b) Belgičan.         c) Francouz. 

2/ Detektiv šéf inspektor Tom Barnaby odhaluje 

vraţdy v: 

a) Southsomeru    b) Westsomeru    c) Midsomeru 

3/ Domácím mazlíčkem státního zástupce 

v americkém seriálu „Jake a Tlusťoch“ je: 

a) anglický 

buldok 

b) jorkšírský 

teriér 

c) perská kočka 

 
4/ Slavný francouzský komisař Maigret kouří: 

a) lulku                  b) cigarety          c) doutníky 

5/ Jessica Fletcher ze seriálu „To je vraţda, 

napsala“ je: 

a) prodavačka        b) spisovatelka   c) novinářka 

6/ Jak se jmenuje křestním jménem poručík 

Colombo? 

a) Antonio             b) Frank              c) Paolo 

1 

2 

Jaký je největší moţný součet ok 

na horních stěnách tří hracích 

kostek na obrázku? 

Součet ok na dvou protějších 

stěnách je vţdy 7. 

SOUTĚŢNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


