
V červnu zastavil na rakovnickém nádraží
Revolution Train známý též jako
PROTIDROGOVÝ VLAK.
Ve čtvrtek 9. 6. 2011
do něho nastoupili
i žáci naší
školy.
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Po exkurzi 4P jsme se rozhodli předat naše tajemství dál. K tomuto účelu se přímo nabízel
Světový den životního prostředí, který je připomínán vždy 5. června. My, žáci 6. třídy, jsme si pro
náš záměr vybrali den hned následující, tedy pondělí 6. června 2011.

Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina vytvořila vlastní prezentaci, například o Naučné
stezce Jesenicko, o pověstech z okolních obcí, o bývalé cihelně, cvočkárně či mlékárně v Jesenici.

K předvádění prezentací přicházely nejprve děti z prvního
stupně. Pro ty nejmladší byly připraveny méně náročné ukázky
s jednoduchými otázkami, starší děti už sledovaly náročnější
prezentace a odpovídaly na obtížnější otázky na pracovních listech.
Co je kupříkladu BIO výrobek, co znamená pojem „fair trade“
apod.

Odpoledne, po vyučování, se přišli na naše prezentace
podívat paní učitelky a páni učitelé. Všem se to moc líbilo, stejně
jako našim rodičům, babičkám a dědečkům, které jsme též pozvali.
Jen ty naše otázky je trošku zaskočily. Ne, že by snad neznali
odpovědi, jen se zpočátku ostýchali odpovídat. Ale bylo to fajn a
všichni jsme se poučili i pobavili.

                                                          Napsala Katka Vanická

Ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 se naše škola zúčastnila testování, které
realizovala společnost SCIO. V tomto testování skvěle obstál Michal Bešík ze III. B, který
v konkurenci sedmi tisícovek stejně starých žáků dosáhl třetího nejlepšího výsledku ve
Středočeském kraji. K tomuto významnému úspěchu Michalovi upřímně blahopřejeme.
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                     Ve čtvrtek 9. 6. 2011 se žáci 7. a 8. třídy vypravili s paní ředitelkou Vopatovou
a paní učitelkou Valešovou do Rakovníka na interaktivní atrakci nazvanou „protidrogový vlak“.
V jeho vozech chtěli organizátoři akce dětem ukázat, jak jsou drogy nebezpečné.

Souprava měla tři vagóny přibližující krutou realitu návykových látek. Ještě před vstupem do
prvního z nich jsme byli seznámeni s programem. Poté prohlídka mohla začít.

Vnitřek prvního vagónu nás překvapil modře osvětlenou promítací místností, kde jsme
zhlédli část příběhu mladých lidí a kde jsme následně hlasovali, zda bychom si návykovou látku
vzali. Pak se plátno odsunulo a děj pokračoval situací v jistém baru, kde ti, co připustili, že by si
návykovou látku vzali, měli ochutnávat vodu s aromatickou přísadou nahrazující alkohol.

V další části vlaku se nacházel pohyblivý tunel, který vyvolával pocit drogového omámení.
Na každého samozřejmě působil jinak. Také jsme zhlédli druhou část filmu, v níž se hlavní postavy
děje odhodlaly k řízení automobilu pod vlivem drog. Samozřejmě zavinily autonehodu. Plátno se
opět odsunulo a vyvalil se řídký kouř z auta poškozeného po střetu s motorkou. Muž v hasičském
obleku a se nás zeptal, jestli udělali hrdinové filmu dobře, když do toho auta nastoupili. Pak nás
odvedl do stísněného vězení, v němž by pokračoval osud hazardérů.

V další místnosti k promítání bohužel nedošlo kvůli závadě. Ale konec to ještě nebyl.
Průvodce nás zavedl do poslední
části vlaku, kde bylo názorně
ukázáno, v čem závislí na drogách
vlastně žijí. Všechny nás dostal
nepříjemný zápach, ale prý existují
ještě horší ruiny, ve kterých závislí
přebývají.

Návštěva protidrogového vlaku
v nás zanechala silný dojem a byla
cenným poučením o škodlivosti a
nebezpečnosti drog.
Napsala Štěpánka Edlová, VIII. třída

             Ve čtvrtek 7. dubna 2011 si
Bára Havlíčková a Katka Vanická
ze šesté třídy zajistily vítězstvím
v okresním kole INDIÁNSKÉ STEZKY

účast v kole regionálním. To se
uskutečnilo v úterý 7.6.2011 v areálu
Naučného střediska ekologické
výchovy na Čabárně (Kladno). Obě
naše zástupkyně absolvovaly více
než 20 dovednostních a znalostních
úkolů a díky celkovému času 3 : 13
skončily na konečném 5. místě ve
své kategorii.
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    O platnosti známého českého přísloví
„Nechval dne před večerem!“ se mohli v úterý
14. 6. 2011 přesvědčit někteří žáci IX. třídy.
Na tento den byla naplánována dějepisná
exkurze do nedaleké Chyše u Žlutic. V této
třídě jsou velmi oblíbené cyklistické výlety, a
proto si žáci jako dopravní prostředek zvolili
po dohodě s třídní učitelkou svá kola.
          Navzdory nepříliš příznivé předpovědi
počasí vyrazilo v úterý ráno za svitu slunce
sedm žáků IX. třídy spolu s paní učitelkou
Hrůzovou a paní učitelkou Valešovou směrem
k Chyši. V Blatně se připojilo dalších pět žáků
s panem Sajfridem a skupina, teď už kompletní
a hýřící dobrou náladou, šlapala po silnici
směrem k Žihli.

Záhy se však objevily první potíže.
V Pastuchovicích musel výletníky pro problémy
s kolem opustit Lukáš Kinský a totéž potkalo
nedaleko Nového Dvora Zdeňku Sajfridovou.
Lukáš nemohl kvůli poškozené šlapce dále
pokračovat (přijel pro něj otec), Zdeňka se
však projevila jako velká bojovnice. Zatímco
zbývajících deset žáků se svými učitelkami
pokračovalo přes Jablonné a Luby směrem
k Chyši (byla objednána prohlídka zámku),
Zdeňka s otcem se snažili zalepit děravou duši

a skupinu dojet. Na všechny díry
však záplaty nestačily (přes deset
děr), a proto musela s novou duší
přijet maminka. I když se Zdeňka
z důvodu opravování kola nemohla
prohlídky zámku zúčastnit, ne-
vzdala se, kolo za pomoci rodičů
zprovoznila a s otcem pak čekala
na ostatní v Tisu, aby společně
s nimi alespoň sjela do Blatna.
          Výletníci, teď už naštěstí bez
problémů, dojeli do Chyše. Zde
měli chvilku čas na nákup jídla a
pití a poté, ve 12 hodin, začala
prohlídka zámku, proslaveného
mimo jiné pobytem Karla Čapka.
Po zhlédnutí zámeckých interiérů
následovala procházka nádherným
zámeckým parkem.
Asi v půl druhé, stále ještě za

slunečného počasí a ve výtečné náladě, se
výletníci vydali směrem k domovu, tentokrát
přes Kračín a Tis. Počasí se však začalo měnit
k horšímu. Ve Žďárku spadly první kapky a
brzy nato se strhla hotová průtrž mračen. Před
deštěm nebylo možné se schovat, a tak všem
nezbývalo nic jiného, než za vydatného lijáku
pokračovat dále v cestě. V Tisu se skupinka
setkala se Zdeňkou a jejím otcem a po chvíli,
když se déšť zmírnil, všichni zamířili do
Blatna. Při sjezdu se však zranila Aneta
Alexijová, pro kterou si musel přijet otec.
Zatímco Aneta s paní učitelkou Valešovou
čekala na otce, zbylí žáci s paní učitelkou
Hrůzovou sjeli už bez nesnází do Blatna, kde
k všeobecnému údivu svítilo sluníčko. Odtud
někteří zamířili rovnou domů, na 6 žáků s paní
učitelkou Hrůzovou ale čekalo posledních šest
kilometrů do Jesenice. Sem už skupina dojela
bez problémů kolem 15. hodiny.
   Přes všechny potíže, které nás při cestě
potkaly, se výlet vydařil. Žáci udělali něco pro
své zdraví a při tom se obohatili o nové
poznatky. Velkou zásluhu na pohodové
atmosféře výletu měli samotní žáci, kteří se
chovali vzorně a neztráceli smysl pro humor
ani za nepříznivého počasí. Poděkování patří
též rodičům, kteří nám poskytli svou pomoc,
zvláště pak panu Sajfridovi.
                                          Mgr. Petra Hrůzová



JMÉNO
KATEGORIE:  2. – 4. třída

TŘÍDA BODY
v 7. KOLE

BODY
v 8. KOLE

BODY
CELKEM

1.- Veronika Doležalová       II. 32 40 235,5
2.- Eva a Petr Konířovi III.B+IV. 30 37 224
3.- Kateřina Jančová    III.A 32 44 220
4.- Miriam Knotková    III.B 0 0 100
5.- T. Alexijová, D. Laubrová    III.A 0 0 48
6.- Kateřina Louženská    III.B 0 0 40
7.- Barbora Svatoňová      IV. 0 0 37

8.- Eva Jiroušková    III.A 0 0 31

9.- Aneta Deverová IV. 0 0 29

10.- Adéla Ujváryová    III.B 0 0 28
11.- Kateřina Jastrzebská .  III.A 0 0 22
12.- David Kadeřábek IV. 0 0 14

KATEGORIE: 5. – 8. třída TŘÍDA v 7. KOLE v 8. KOLE  CELKEM
1.- T. Uher, T. Tatzauer      V. 36 38 217,5
2.- Š. Hudčeková, K. Vanická      VI. 25 23 158
3.- A. Hronová, J. Ťažiarová       V. 0 0 80
4.- V. Hron, R. Měchura      VI. 0 0 78
5.- P. Sunkovská, A. Krejčová      VI. 0 0 56
6.- B. Komárková, I. Horvátová      VI. 0 0 46,5
7.- Kateřina Vančová    VIII. 0 0 31
8.- T. Bekárková, K. Brádlová     VII. 0 0 12
9.- Karina Šatánková    VIII. 0 0 11

Paní učitelka Lenka Valešová, protidrogový koordinátor naší školy, zorganizovala pro žáky
druhého stupně DEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU . V pátek 24. června 2011 tak mohly
třídní kolektivy navštívit celkem osm tematicky zaměřených stanovišť, kde se dozvěděly spoustu
užitečných informací, důležitých nejen pro blížící se prázdninové dny, ale pro život vůbec. Reportáž
o celé akci přineseme v příštím vydání Jeseníčku.

1. HODINA 2. HODINA 3. HODINA 4. HODINA 5. HODINA

6. TŘÍDA Pohybové hry
Hřiště/tělocvična

Zdravá výživa
Učebna D

Ekologie
Učebna Př

Odpad
Učebna Vv

Osobní bezpečí
Učebna M

7. TŘÍDA
Osobní bezpečí

Učebna M
Pohybové hry
Hřiště/tělocvična

Zdravá výživa
Učebna D

Ekologie
Učebna Př

Odpad
Učebna Vv

8. TŘÍDA Právo
Učebna Vv

Mimoř. události
Učebna M

Osobní bezpečí
Učebna Z

Zdravá výživa
Učebna D

Ekologie
Učebna inform.

9. TŘÍDA Ekologie
Učebna inform.

Právo
Učebna Vv

Mimoř. události
Učebna M

Osobní bezpečí
Učebna Z

Zdravá výživa
Učebna D



6

 Na třídní výlet jsme se chystali
s koly a cyklistickou výbavou. Byli jsme
připraveni vyjet od sochy v osm hodin,
když najednou začalo pršet. Pan učitel
Knapp a paní učitelka Knappová tedy
rozhodli, že se půjdeme schovat do
budovy. Nezbylo než čekat, až se
počasí zlepší. Po hodině a půl se zdálo,
že se tak stane. Nasedli jsme na kola,
ale znovu se spustil déšť. Nakonec
vyšel až třetí pokus.

Dojeli jsme k celnímu kolu ve
směru na Plzeň, kde si Vašek Hron všiml, že nemá přilbu. Bylo nutné

se vrátit. Kdo si myslel, že to byla poslední komplikace, ten se mýlil.
U školy Katka Vanická a Petra

Sunkovská zjistily, že mají měkké
duše. U Petry to zavinil povolený

ventilek, Katka však kolo píchla. Než pan učitel Knapp
závadu opravil, hráli jsme ve škole různé hry. Teprve potom se
odjezd zdařil.

Pohybovali jsme se po trase Naučné stezky Jesenicko.
V Petrohradu jsme udělali zastávku a navštívili výstavu
fotografií z přírody a loutkové divadélko. K obědu si skoro
každý zvolil pizzu. Posilněni jsme zamířili k domovu. U
Velkého jesenického rybníku pak někteří odvážlivci neodolali
pokušení a vykoupali se v jeho vodách. Máme zase na co
vzpomínat.

           Napsaly Karolína Pokorná a Katka Dolejšová

Na konání školního výletu se naše třída letos nedomluvila. Nakonec se rozhodlo, že se
půjdeme projít někam ven. Bohužel však začalo pršet. Odebrali jsme se do tělocvičny a tam
sportovali, jak se dalo. Když jsme dostatečně protáhli těla a venku přitom neustával déšť, přišla na
řadu kultura. Máme třídu vybavenou počítačem a interaktivní tabulí, takže nebyl problém vybrat na
internetu nějaký zajímavý film a pustit si ho. Ne každý chtěl ale sledovat parodii na nejrůznější
žánry, a tak někteří dali přednost stolním hrám.

Po obědě program pokračoval dalším sportováním v tělocvičně. I když jsme výlet tentokrát
prožili jinak než obvykle, vyřádili jsme se i tak víc než dost. Příště se snad už

ale domluvíme na nějakém zájezdu.                     Napsala Monika Šantorová

                               Stejně jako ostatní třídy jsme se i my, osmáci,
vypravili na výlet v úterý 21. června. V plánu byl pobyt v přírodě

s cílovým místem nad Horním Fikačem.
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Přestože bylo zataženo a strašil nás drobný déšť, vykročili jsme směrem k Velkému rybníku,
abychom pokračovali přes hráz a kolem autokempu až na mýtinu, která o prázdninách slouží jako
základna pro letní tábor Sluníčko. Došli jsme k prodejně paní Wünschové a už bylo jasné, že se náš
výlet zkomplikuje. Začalo poměrně vydatně pršet. Pan učitel Modrý nemohl rozhodnout jinak, než
se vrátit do školy a počkat, až se počasí umoudří.

Usadili jsme se do lavic ve své třídě a přijali návrh Štěpánky Edlové pustit si z internetu na
interaktivní tabuli seriál tajuplných příběhů Věřte nevěřte. Zhlédli jsme pár dílů a tipovali, zda se

zfilmované příběhy skutečně staly, anebo šlo o výmysly autorů. Z okna
učebny jsme ale stále pokukovali ven, jestli ještě prší. Protože déšť
neustával (a nikomu se nechtělo odcházet), pustili nám kluci ještě film
Nikdy to nevzdávej. Když skončil, přestalo i pršet. Mohli jsme
konečně opustit školu a vydat se na cestu.

Během pochodu pořizoval pan učitel fotografickou
dokumentaci. S pořízenými snímky byl však stále méně spokojen,

až nakonec prohlásil, že s foťákem něco je a že
budeme asi bez obrázků. Naštěstí něco nafotily holky
svými aparáty.

Když jsme došli na „Slunný palouk“, každý si hned začal hledat
místo, kam by si odložil své zavazadlo. Měli jsme spoustu volného
času a možnost se řádně vydovádět. Za tímto účelem si kluci přinesli

míč, dívky se zase shromáždily okolo Štěpánky, která si donesla kytaru. Nádherně nám na ni
zahrála a také zazpívala krásné písničky. Také se rozdělal oheň (škrtnutím jediné zápalky to zvládl
Honza Hazucha) a v suprové náladě se opékaly špekáčky.

Ani jsme si neuvědomili, jak rychle se přiblížil čas odchodu. Nechali jsme oheň dohořet
a pak ho ještě definitivně uhasili vodou z rybníka, kterou v PET lahvích ochotně nanosil Pepa
Čerňák.

Při cestě zpět do školy nás čekalo ještě jedno překvapení. Na hrázi mezi Fikači jsme potkali
rodinku labutí. Byly nádherné. Naházeli jsme jim do vody kousky chleba, a kdyby nám pan učitel
Modrý neřekl, ať je necháme, tak je tam snad obdivujeme ještě teď. Dál už se pak nepřihodilo nic
dobrodružného. Vrátili jsme se do školy, kde jsme se v 15 hodin rozloučili a každý zamířil ke svému
domovu. I když nám každou chvilku zapršelo, prožili jsme vcelku nádherný den.

                                                                                                 Napsala Kristýna Pudivítrová

21. června 2011 se vydala 9. třída (plus další, aby
doplnili autobus) na výlet. Naším cílem bylo dobýt horu
Říp.

Cestou jsme se zastavili na hradě Červený Újezd,
který byl postaven poměrně nedávno, v letech 2001 - 2002.
Stavba této „historické“ pozoruhodnosti trvala 18 měsíců,
instalace zařízení a expozic pak dalších 6 měsíců. Prohlídka
hradu všechny zaujala a dostali jsme povolení prozkoumat i skansen hradu.

Hlavním záměrem našeho výletu však bylo zdolání hory Říp. Poté, co se nám podařilo
vyškrábat se až na její vrchol, jsme zahájili prohlídku rotundy sv. Jiří, původně zasvěcené sv.
Vojtěchovi. Každý se dozvěděl zajímavosti z historie a různých pověstí.

Po dlouhé a klouzavé cestě dolů z vrcholu jsme se vrátili k autobusu a odjeli směrem na
Terezín. Při návštěvě zdejší Malé pevnosti nás přepadl velký déšť. Prchli jsme do teplého a suchého
autobusu a zamířili rovnou do Jesenice k naší škole. Sem jsme dojeli přibližně ve čtvrt na pět. Výlet
se nám líbil i přesto, že nás po celou dobu provázel déšť.
                                                                                 Napsaly Marie Zikulová a Veronika Dolejšová
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ŘEŠENÍ HÁDANEK
Z ČÍSLA 18/2010-2011:

1.- CO NAPSAL
ZAVRAŽD ĚNÝ?
Hospodyně ukázala inspektorovi
lístek se jménem obráceně, než
jak ho umírající pan Skoff
napsal. Na schodech inspektora
napadlo, že lístek je třeba obrátit.
A skutečně, když lístek otočil,
slovo IWON se změnilo na NOMI.
To tedy bylo jméno nájemníka,
kterého pak šel inspektor Perner
zatknout.

2.- DOPLŇOVAČKA
Van Helsing.

                      Prohlédněte si obrázky v devíti polích mřížky a
odpovězte na otázku: KDO (NEBO CO) KLEPE NA DVE ŘE
ŠKOLÁK ŮM V ZÁV ĚRU ŠKOLNÍHO ROKU?

1 2 3
4 4 6

7 8 9

se ještě neprobral. Hlasitě se ubezpečovali, že jim nemohu
utéct, protože zámek u dveří je solidní a navíc dveře zvenku
zajistili trámem zapřeným o velký kámen, který vyčníval ze
země. Z jejich dalšího rozhovoru jsem pochopil, že poslali mé
sestře dopis s požadavkem výkupného. Sestra totiž nedávno
podědila značný majetek. Když odjeli, kopal jsem do dveří,
ale nic to nepomáhalo. Za několik hodin se vrátili a já jsem
z jejich radostného pokřikování pochopil, že se jim akce
podařila a že už mají peníze v ruce. Dva únosci odešli k autu
a třetí se měl věnovat mně. Měl jsem strach, že se mě bude
chtít zbavit.
Postavil jsem se vedle dveří s židlí v ruce. Když únosce dveře
otevřel, zůstal jsem jimi zakrytý s židlí připravenou k úderu.
V okamžiku, kdy se ukázala hlava únosce, snažil jsem se ho
zasáhnout. V posledním okamžiku mě však uviděl a uskočil.
Potom mě udeřil pažbou pušky do hlavy. Ztratil jsem vědomí,

a když jsem se probral, ležel jsem před vrátky domu, kde bydlí má sestra. To je všechno.“
„Ve vašem dramatickém vyprávění je jedna závažná logická chyba, která celou vaši výpověď činí
nevěrohodnou. Je velmi pravděpodobné, že vy sám jste zinscenoval únos, abyste od sestry získal ty
peníze.“
Jakou chybu ve vyprávění Freda
Cruse inspektor objevil?
Čerpáno z knihy Luďka Brožka
Záhady pro detektivy začátečníky

„Prosím, povězte mi, jak probíhal únos,“ požádal inspektor
Perner mladého Freda Cruse.
„Na ulici před domem, kde bydlím, mě přepadli tři muži.
Přemohli mě, naložili do auta a uspali neznámou látkou.
Probudil jsem se v malé místnosti s betonovou podlahou
a s jedním malinkým okénkem u stropu, kterým dovnitř

pronikalo trochu světla. Člověk by se jím ale neprotáhl.
V místnosti byla jen jedna dřevěná židle. Slyšel jsem, jak se
venku  přede dveřmi moji únosci dohadují.  Mysleli si, že jsem
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