KRAJSKÝ PŘEBOR
ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ
V JESENICI
Modely vysoké kvality představili železniční
modeláři na krajském přeboru, který se uskutečnil
v sobotu 24. května 2008 v klubovně ŽM Jesenice
v areálu naší školy. Z celkového počtu 55 předváděných výrobků (30 seniorských, 5 juniorských a 20 žákovských) vybrala porota ty modely,
které postupují na mistrovství České republiky. Jak se v soutěži umístili žáci jesenického Klubu,
ukazuje tabulka.

KATEGORIE

JMÉNO

Bž

Cž

Daniel Skála

2. místo

Nákladní vůz ZI

2. místo

Přejezd Mukoděly

Jaroslav Skála

3. místo

Nákladní vůz Z

4. místo

Přejezd Mukoděly

7. místo

Přejezd Potvorov

Marek Doležal

14. místo

Přejezd U mlýna

Roman Jaroš

15. místo

Přejezd K rybníkům

Ondřej Mareš

16. místo

Přejezd K rybníkům

Radim Měchura

17. místo

Přejezd K rybníkům

Miloš Müller

Petr Berka, stálý člen kroužku a jeden z jeho vedoucích, zhodnotil výsledky nejmladších
účastníků přeboru slovy: „U našich žáků je třeba si uvědomit, že to byla jejich první soutěž a že
soutěžili s modeláři z devátých tříd v jedné kategorii. Takže to považujme za dobrý základ do
budoucna.“

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZLATÁ KULIČKA
Uskutečnilo se za téměř letního počasí na školním hřišti ZŠ Jesenice v pátek 23. května.
Cílem hráčů bylo umístnit cvrnkáním 10 kuliček do důlku, a to ve dvou kolech. Do bodového
konta každého jednotlivce se kromě počtu cvrnknutí započítal i úvodní hod. Soutěže se
zúčastnilo 34 žáků, z nichž trojice nejlepších představujeme v následující tabulce.

I. TŘÍDA

II. TŘÍDA

III. TŘÍDA

IV. TŘÍDA

V. TŘÍDA

1. Aneta
Deverová
2. Eva Konířová
2. Marek Doležal

1. Jolana
Ťažiarová

1. Barbora
Havlíčková
2. Kateřina Vanická
2. Václav Hron

1. Michaela
Sajfridová

1. Štěpánka
Edlová

2. Patrik Přikryl

2. Nikola Pokorná

3. Michal Jungman

3. Kritýna
Pudivítrová

3. Ondřej Mareš

2. Alice Čížková
3. Štěpánka
Kouglová

3. Radim Měchura
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JÁ NIC, JÁ MUZIKANT
Tak se jmenovalo představení, o kterém se na
webových stránkách naší školy píše:
V pondělí 26. května v naší škole vystoupil pro
první stupeň herec a muzikant v jedné osobě pan Ivan
Urbánek.
Krátce o představení: dirigentovi a skladateli se
nedostavil orchestr. To vše ve chvíli, kdy se chystal uvést
v premiéře svou novou skladbu a zároveň netrpělivě
očekával příchod slavného hosta. Po ukázce hudebních
nástrojů naštěstí orchestr zdatně zastoupili naši žáci.
Tomáš Vyleta bravurně zahrál na heligón, premiéru na
housle měla Jolana Ťažiarová, ostatní pak hráli na flétny,
triangl, bicí. Dirigoval Jan Drahoňovský. Děti zpívaly
písničky Šel tudy měl dudy, Komáři se ženili a Já jsem
muzikant. Na závěr dorazil houslový virtuos Niccolo
Paganini a zahrál svůj mistrovský koncert.

POHÁR ROZHLASU
Do atletických disciplín Poháru rozhlasu zasáhli v úterý 27.5.2008 pouze naši starší žáci
ve složení – viz tabulka.

JMÉNO
Bohumil Lukáč
Petr Pacourek
Martin Vondrák
David Chvojka
Radek Červenkovič
Michal Hazucha
Marek Břicháč

60 m
8,10

X
X
7,50

X
X
8,30

1500 m VÝŠKA DÁLKA KOULE 4x60 m
456
X
X
X
5:08,00
9,39
ŠTAFETA
X
X
30,10
145
10,53
X
X
492
X
X
X
155
482
X
X
X
11,08
X
X
X
X
5:19,00
X
X
X
X

KONEČNÉ POŘADÍ ŠKOL:
1. místo 2. ZŠ Rakovník
2. místo 3. ZŠ Rakovník
3. místo ZŠ a MŠ Nové Strašecí
4. místo ZŠ a MŠ Jesenice
5. místo ZŠ Lubná
6. místo 1. ZŠ Rakovník

5951 bodů
5622 bodů
5380 bodů
5203 bodů
4860 bodů
4272 bodů

Závodník mohl startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě.
V jedné disciplíně mohli startovat tři závodníci (závodnice), z
nichž bodovali dva nejlepší. V běhu na 4x 60 m mohly nastoupit
dvě štafety, přičemž za družstvo bodovala ta lepší. 3

BOTANICKÁ SOUTĚŽ
Ve středu 28. 5. 2008 se v Botanické zahradě SZeŠ
Rakovník konalo jarní kolo tradiční botanické soutěže, jehož se
zúčastnili i žáci ZŠ a MŠ Jesenice. Pavlína Tomašovská z IX.B
o tom napsala…
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, přičemž 4. kategorie
byla určena žákům středních škol. Těch se ale sešlo pouze šest –
dva z místní SZeŠ a čtyři z gymnázia. Pro všechny připravili
organizátoři poznávačku rostlin a také otázky týkající se lokalit
jejich výskytu. Z naší výpravy se nejvíce dařilo Anetě
Černohorské (1. místo) a Janě Vinšové (3. místo), které uspěly
v nejpočetnější kategorii viz tabulka:

KATEGORIE

I.
4. – 5. třída

II.
6. – 7. třída

III.
8. – 9. třída

JMÉNO

BODY

MÍSTO

18
17
16
15
12
32
30
25
25
21
19
23
22
21
21
18

9. – 12.
13.
14. – 18.
19. – 21.
25. – 26.
1.
3.
5. – 8.
5. – 8.
17. – 20.
24. – 26.
7. – 11.
12. – 14.
15. – 18.
15. – 18.
20. – 21.

Štěpána Edlová
Tereza Bekárková
Tomáš Vyleta
Eliška Brdová
Kristýna Pudivítrová
Aneta Černohorská
Jana Vinšová
Zdeňka Sajfridová
Alena Korbelová
Michal Tatzauer
Anna Richtrová
Nela Bekárková
Ondřej Uher
Pavlína Tomašovská
Monika Procházková
David Chvojka

Poznámka:
S budováním botanické zahrady se
započalo v roce 1963, kdy byly pro
tento účel získány pozemky o výměře
téměř 1,5 hektaru. To znamená, že
zahrada letos slaví 45. výročí svého
vzniku. Proto se zahájení botanické
soutěže neslo ve slavnostním duchu
– dostavil se například starosta
královského města Rakovníka pan
Zdeněk Nejdl, náměstek hejtmana
Středočeského kraje Ing. Vilém Žák
a rovněž spoluzakladatel zahrady
pan Walter Richter.
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POZNÁMKA
V I. kategorii
soutěžilo 26 žáků.

Ve II. kategorii
soutěžilo 37 žáků.

Ve III. kategorii
soutěžilo 23 žáků.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ JESENÍČKU
Už několik hodin bez přestání
pršelo. Auto inspektora Wernera
klouzalo po mokrém asfaltu
k místu neštěstí.
Dveře bytu otevřel inspektorovi mladý blondýn. Zavedl ho do pokoje,
kde na podlaze ležela mrtvola muže. V pravé ruce svíral nebožtík
pistoli.
„Můj bratr spáchal sebevraždu,“ řekl zdrceným hlasem blondýn. Mezi
oběma muži byla na první pohled patrná sourozenecká podoba. Mrtvý
však musel být starší, neboť měl dost šedivých vlasů, zatímco ve
vlasech druhého, jasných a pečlivě učesaných do vln, nebylo po
šedinách ani stopy.
„Bratr mne vydržoval během mých studií,“
pokračoval ve vyprávění blondýn, „ale
v poslední době jsem si začal hledat nějakou
práci. Právě dnes jsem se měl setkat
Z ČÍSLA 17/2007-2008
s člověkem, který mi přislíbil pomoc. Odešel
jsem z domova asi tak před hodinou, když mi
1.- MEDVÍDCI:
náhle dotyčný zavolal na mobilní telefon a ze
Stejní medvídci se skrývají
schůzky se omluvil. Vrátil jsem se domů a
pod písmeny A a D.
našel svého bratra mrtvého…“
„Budete muset jít se mnou na oddělení,“ řekl
inspektor.
„Prosím, abyste se oblékl.“
2.- ŠIFRA:
Blondýn
vzal na sebe zmáčený plášť a
Sněženky a machři.
přistoupil ke dveřím.
„Přišel by vám vhod deštník nebo klobouk,“
3.- DOPLŇOVAČKA:
řekl inspektor.
Smrt krásných srnců.
„Bohužel, ani jedno z toho nevlastním.
Myslíte, že se u vás zdržím dlouho?“
„Obávám se, že ano, usuzuji-li, že jste se
přičinil o bratrovu smrt!“
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ŘEŠENÍ HÁDANEK

2

Jak to mohl inspektor Werner tvrdit?

S pravidly sudoku jsme se na stránkách Jeseníčku již seznámili: v žádném řádku, sloupci ani
čtverci 3x3 se nesmí žádná číslice opakovat. Až sudoku vyluštíte, zjistěte součet číslic ve
zvýrazněných políčkách a ten nám napište.
Základnu pyramidy tvoří 6písmenné slovo LAVICE. Každý
následující vyšší stupeň má vždy o jedno písmeno méně.
Úkolem je doplnit do jednotlivých stupňů slova až k vrcholu
pyramidy:
1/Samice lva. 2/Psovité šelmy.
3/Římskými číslicemi 155.
4/Monogram pí uč. Valešové.
5/Značka objemu.
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SOUTĚŽNÍ
KUPON
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JMÉNO
TŘÍDA

Integrovaná střední škola
Jesenice za podpory města
Jesenice uspořádala v pátek 30. května 2008 v areálu domova
mládeže Den dětí. Této pečlivě připravené akce se zúčastnila
také naše školka a první stupeň základní školy. Na úvod
vystoupil country kroužek pod vedením paní Mottlové,
následován žáky Speciální a Praktické školy Jesenice. S ukázkou
práce se služebním psem se prezentovali příslušníci Městské
policie Rakovník a malou exkurzi do středověku zprostředkovala skupina historického šermu Ordál. Pozadu nezůstali ani
jeseničtí hasiči, kteří
bravurně zasáhli proti
požáru – sice uměle
vyvolanému, přesto
nebezpečnému, pokud
by se vymkl kontrole.
Dopoledním lákadlem
pro malé návštěvníky
byla jistě i skákající žirafa a drobné soutěžní úkoly,
které děti plnily pod dohledem známých pohádkových
postaviček. V závěru vydařeného programu si dokonce mohly opéci chutný špekáček.

* POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH PO 4. KOLE - MLADŠÍ ŽÁCI *
(Otázky a úkoly 4. kola byly uveřejněny v Jeseníčku č. 11/2007-2008)
JMÉNO
Tomáš Uher
Tomáš Vyleta
Tereza Bekárková
Alice Čížková
Zdeněk Cink
Lucie Wünschová
Marie Vernerová
Václav Hron
Miroslav Lisner
Jolana Ťažiarová
Štěpánka Kouglová
Jan Čech
Eliška Blahová
Denisa Spurná
Dominik Jankovský
Roman Jaroš
Kateřina Vanická
Milan Ondič
Michal Žebrakovský
Michal Kabela
Jiří Čech

BODY VE 4. KOLE

TŘÍDA

BODY

MÍSTO

26
24
26
23
21
25
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II.
IV.
IV.
II.
IV.
II.
II.
III.
II.
II.
II.
II.
IV.
II.
II.
II.
III.
II.
IV.
IV.
IV.

98
96
95
93
92,5
71,5
50
49
46
44,5
40
30,5
30
27
25
24
20
18
15
14
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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* POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH PO 4. KOLE - STARŠÍ ŽÁCI *
JMÉNO

BODY VE 4. KOLE

TŘÍDA

BODY

MÍSTO

24
19
20

VII.
VI.
VII.

95
71
70,5

1.
2.

0
22
0
0
0

VII.
V.
VI.
VI.
V.

67,5
41
32
29,5
17

4.
5.

Alena Korbelová
Michal Tatzauer
Markéta Podoláková, Markéta Sojková

Anna Richtrová
Jiří Chalupa

Marie Zikulová
Aneta Černohorská, Veronika Dolejšová
Daniel Houdek, Nguyên The Tiep

3.

6.
7.
8.

8.6. - SVĚTOVÝ DEN OCEÁNŮ
Byl vyhlášen na Konferenci
OSN o životním prostředí a
rozvoji v Rio de Janeiru v r.
1992, aby lidem připomínal
význam a životodárnou roli
oceánů.
Vliv člověka na život v mořích a oceánech je závažný a neustále roste. Kvůli průmyslovému rybolovu mizí z oceánů některé druhy ryb. Například stavy tresek jsou podle Světového
fondu na ochranu přírody (WWF) natolik zdecimovány, že pokud bude rybolov pokračovat
dosavadním tempem, do 15 let tento dříve hojný druh ze světových moří zcela zmizí.
Ochrana moří se zatím zaměřuje zejména na pobřežní ekosystémy a tropické korálové
útesy. V poslední době však vědci varují také před ničením hlubokomořských ekosystémů.
Hluboké moře představuje 85 % plochy a 90 % objemu světového oceánu a je místem dvou typů
ekosystémů - podmořských hor a chladnomilných korálových útesů. Protože nadměrný pobřežní
rybolov vedl k velkému snížení počtu ryb, přesunuli se rybáři právě na hlubší vody. K lovu
používají vlečné sítě a každým rokem zničí 15 milionů km2 mořského dna.
V roce 1998 podepsala Česká republika Chartu
oceánů a přihlásila se tak k principům ochrany oceánů a
moří. Jako vnitrozemský stát, který je povodím řek Labe,
Odry a Dunaje, cítí odpovědnost za ochranu Severního,
Baltského a Černého moře. Proto je i členem mezinárodních
komisí na ochranu těchto řek. Díky opatřením, prováděným
na území ČR, se od roku 1989 podařilo snížit znečištění
vodních toků o téměř 90 %, a tím zásadně zlepšit kvalitu
vod, odtékajících z našeho území.
Ve dnech 26. srpna až 4. září 2002 se v jihoafrickém Johannesburgu konal Světový
summit o trvale udržitelném rozvoji. Z jeho jednání vzešel jednoznačný požadavek, aby v
mezinárodních vodách vznikla chráněná území, která by pomohla k regeneraci oceánů a v nich
žijících živočišných druhů. Chráněno by mělo být 20 až 30 % každého mořského biotopu.
Členské státy OSN by měly tato území navrhnout do roku 2012.
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Vběhne Lojzík do prodejny se smíšeným
zbožím a nedočkavě volá: „Prosím, rychle,
sestru napadl včelí roj!“
Prodavačka se zděsí: „Proboha! My tady ale
žádné léky nemáme, to musíš do lékárny!“
„Kdo tu mluví o lécích? Já chci co nejrychleji
film do foťáku!“
Povídají si děti ve školce: "Umí tvůj bratříček
chodit?"
„Ta cesta
"Neumí, ale nohy má!"
od
šatny
k ringu
"A má vlasy?"
je hrozně
"Ne, je úplně holohlavý!"
dlouhá!“
"A má zuby?"
stěžuje si boxer
"Ani jeden!"
Willi.
"Tak to vás v porodnici ošidili. Místo miminka vám dali dědečka!"
„Tím se netrap,“
radí mu trenér,
V ředitelně základní školy zadrnčí telefon a ozve se hluboký hlas:
„zpátky tě stejně
„Omluvte syna, má chřipku!“
ponesou.“
„Kdo, prosím, volá?“ zajímá se ředitel školy.
„No přece můj táta!“

☺ Mánička říká Hurvínkovi: "Mě
nenapadlo nic, co bych do té slohové
práce napsala. Tak jsem odevzdala
jen čistý papír."
"Propána, já taky! Teď si bude úča
myslet, že jsme od sebe opisovali!"

Rodiče odjeli do města nakupovat a
Pepíček musel hlídat svoji mladší sestru.
To mu ovšem zkřížilo plány, protože chtěl
jít na ryby. Nakonec se rozhodl, že zvládne
obojí. Po návratu povídá matce: "Tohle už
víckrát neudělám. Nechytil jsem vůbec nic!"
"Ale no tak, Pepíčku, buď trochu trpělivý. Když to sestřičce vysvětlíš, příště ti určitě ryby
nevyplaší."
Strýček houpe na
"Jenže ono nejde o plašení, Evička mi snědla všechnu návnadu!“
kolenou malého Vašíka.
Po chvilce se zeptá:
"Tak, jak se Ti to líbí?"
"Líbí.
Ale na opravdovém
oslovi to bylo lepší!"

V obchodě s padáky vysvětluje prodavač zákazníkovi:
"Aby se vám padák otevřel, zatáhnete za modrou šňůrku vpravo."
"Co když se mi ale padák neotevře?" zapochybuje zákazník.
"Když se vám neotevře, zatáhnete za červenou šňůrku vlevo."
"A když se mi neotevře ani teď…?"
"Když se vám ani teď neotevře, jednoduše zatáhnete za žlutou šňůrku uprostřed."
Zákazníkovi to ale pořád nedá: "A co když se mi neotevře ani potom?"
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Prodavač se jen usměje a řekne: "Stejně se nic neděje.
Prostě si ho k nám přijdete vyměnit a ještě
dostanete slevu 20%."

