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Každoročně pořádá Integrovaná střední škola v Jesenici Den 
otevřených dveří. Jeden z letošních termínů připadl na středu 

15. října, čehož některé třídy využily k návštěvě školy a 
jejích provozů. Také my, žáci předmětu Estetika (a 
rovněž žáci předmětu Domácnost),  jsme tuto 
příležitost uvítali.  

Nejprve jsme zhlédli výstavu věnců, určených 
pro hroby zesnulých a k předvánoční výzdobě. Poté 

naše kroky zamířily na zajímavou expozici svatebních 
kytic. Byly zde rovněž nainstalovány panely s ukázkami 

zájmové činnosti žáků. Každý si tu mohl nechat změřit 
krevní tlak. Poděkovali jsme za zajímavé povídání a přesunuli 

se do cukrářské dílny a poté i do místnosti s dorty a jinými 
sladkostmi. Kdo chtěl, mohl tyto dobroty ochutnat. 

V budově školy nás v patře uvítaly usměvavé 
dívky. Ukázaly nám počítačovou učebnu s asi 
patnácti osobními počítači. Bylo toho samozřejmě 
více, co jsme mohli spatřit na vlastní oči, a všem se 
to, myslím, líbilo.                                                

                    Napsala Jana Vinšová, VIII. třída 

 
 
 

 
Řekne-li se Praha, určitě si většina dětí vybaví vedle historických památek také 

zoologickou zahradu. A právě do ZOO Praha a kina IMAX se ve čtvrtek 16. října vypravili 
žáci VII. – IX. třídy.  

Nejdříve jsme zamířili do zoologické zahrady, rozprostírající 
se v dolní části pražské Troje. Byla založená v roce 1931. Ukazuje 
zvířata v podmínkách, které se co nejvíce blíží jejich přirozenému 
prostředí. Tady jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna se odebrala s 

průvodcem k prohlídce areálu, druhá měla program zaměřený na ochranu 
živočichů. Pak se skupiny vyměnily. Bylo to velmi zajímavé a poučné.  
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I . KATEGORIE →  4. – 5. TŘÍDA (45 žáků) 
JMÉNO BODY MÍSTO 
Václav Hron 18 11. – 13. 
Karel Červenka 17 15. – 18. 
Dominik Břicháč 

15,5 20. – 23. 
Tomáš Vyleta 
Tereza Bekárková 14 28. – 29.  

 
II. KATEGORIE →  6. – 7. TŘÍDA (54 žáků) 
JMÉNO BODY MÍSTO 
Aneta Černohorská 31 10. – 12. 
Veronika Dolejšová 28,5 16. – 17.  
Michal Tatzauer 26,5 24. – 27.  
Marie Zikulová 24 32. – 33.  
Zdeňka Sajfridová 21 44. – 45.  

 
III. KATEGORIE →  8. – 9. TŘÍDA (41 žáků) 
JMÉNO BODY MÍSTO 
Alena Korbelová 29 6. 
Jana Vinšová 27 7. 
Anička Richtrová 25 8. 
David Chvojka 19 18. – 20. 
Jaroslav Červenka 17,5 25. 
Kateřina Mutínská 12,5 37. 

 

Po návštěvě ZOO nás pan řidič odvezl 
autobusem k paláci Flora, kde se nachází i 
kino IMAX. Producenti filmů IMAX 
vybírají témata tak, aby co nejvíce 
vyhovovala vzdělávacím požadavkům škol. 
Nám byl promítnut dokumentární film Dinosauři 
3D, vypovídající o životě těchto dávno vyhynulých 
tvorů. Šlo o prehistorické plazy s mnohotvárným 
vzhledem. Někteří chodili po dvou, jiní po čtyřech, 
někteří měli drápy, jiní zase kopýtka, jedni plnou 
tlamu hrozivých zubů, druzí byli bezzubí a někteří se 
dokonce pyšnili jakoby kachními nebo papouščími 
zobáky. 
  Když se náš program v Praze vyčerpal, nastoupili jsme opět do autobusu a vydali se na 
zpáteční cestu domů.                                                              Napsala Zdeňka Sajfridová, VII. t řída 
                                                      

 
  V pondělí 20.10.2008 ráno 

jsme se pod vedením paní učitelky 
Knappové vydali do Botanické 
zahrady v Rakovníku, kde se konalo 
podzimní kolo botanická soutěže, 
zaměřené tentokrát na plevelné 
rostliny.  

 
 
 
Na místě jsme se rozdělili do 

skupin. První skupinu tvořily děti ze 
4. a 5. třídy, které se odebraly do 
DDM na přírodovědné soutěže. 
Další skupinu tvořili žáci 6. a 7. 
třídy, kteří se stejně jako my starší 
(tedy žáci 8. a 9. třídy) rovněž 
přesunuli do DDM - nikoliv ovšem 
na soutěže, nýbrž na přednášku o 
plevelných rostlinách. Přednáška 
trvala asi hodinu a poté se skupiny 
žáků druhého stupně ZŠ vrátily zpět 
do Botanické zahrady SZeŠ 
Rakovník, kde už čtvrťáci a páťáci 
soutěžili v její horní části.  

Vydali jsme se na krátký 
okruh s otázkami a poznávačkou 
plevelů. Zastávek bylo dvacet a 
otázky na nich velmi těžké. Jinak se 
nám ale soutěž líbila. Vše jsme 
zvládli během dopoledne a krásně 
stihli odpolední vlak do Jesenice.       
 
Napsala Alena Korbelová, VIII. třída 
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N Ú N A V A T S Ý V K V A R T Á L C 
M O M E N T K A R R Y P O L E D N E 
K L I H Z L T R E S K A B O R Ř R N 
Ý Í C S I N H M V S H N N P P Á L E 
K A N Z Í K A Ě E C D I A L E K T Ř 
K O E L M C D L H R L K O A V N A Ě 
Ě Ň L Š E Č E O O Č U V E T S A R V 
M A I Í E Z R N I S Á Ň Y K O R B O 
N C M N Č O U N E R T A K A L B O P 
E K Í Ř B E Ž O N Č Í P Ř A D E N O 
N Á R A M E K A K T U T I T S O R P 

 
                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ŘEŠENÍ HÁDANEK   
         Z ČÍSLA 3/2008-2009: 
 
1.- DOPLŇOVAČKA  
 Statečné srdce. 
 
2.- HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA  
 A) Jaroslav Marvan 
 B) Adina Mandlová 
 C) Nataša Gollová 
 D) Vlasta Burian 

 

Ptáček, jehož jméno získáte vyluštěním následující osmisměrky, je 
velký jako vrabec. Typická je jeho velká hlava s klínovitým zobákem 
a krátký ocas. Žije v lesích, parcích a zahradách. Po stromech šplhá i 
hlavou dolů. Copak je to za ptáčka? 
 

1 

ALL, BAVLNA, BRANKÁ Ř, BROKY,                                                                            
ČINŽE, DIALEKT, HEVER, HNIS, 
CHOROBA, KACHNA, KAPR, KINA, 
KOLÍČEK, KOUZELNÍK, KREMACE, 
KLIH, KVARTÁL,  MĚKKÝ, MERUŇKA, 
MILENCI, MOMENTKA, MŠICE, 
NÁRAMEK, NEZNALOST, OBLAKA, 
OBRAT, OPLATKA, PROSTITUTKA, 
POVĚŘENEC, PLOVÁRNA, POLEDNE, 
PŘADENO, SELE, SION, SKLIZEŇ, 
TRESKA, UČENEC, ÚNAVA, VÝSTAVA, 
VYSVĚDČENÍ, ŽEBŘÍK.  
 

2 

Devět rukou je umístěno v různých 
polohách. Určete,  která ruka do skupiny 

nepatří. 
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            Prohlédněte si obrázek postaviček 
z televizních večerníčků a odpovězte na 
následující čtyři otázky: 
a) Jak se postavičky na obrázku jmenují? 
b) Čím je tento obrázek zvláštní? 
c) Kdo je literárním autorem postaviček? 
d) Jak se jmenují ilustrátoři postaviček? 
 

            Odhlédneme-li od vzájemné polohy, 
měly by být automobily na obrázku stejné. 
Podíváme-li se však pozorněji, zjistíme, že se 
liší v pěti detailech. Ve kterých? 
 

4 

5 

V grafickém editoru GIMP jsme barevně 
upravili fotografii jednoho známého místa 
v Jesenici. Poznáte, o jaké místo jde? 
 

SOUTĚŽNÍ KUPON 
JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  
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Organizace spojených národů (OSN) oficiálně vznikla 24. října 1945, kdy byla 
Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií a většinou 
ostatních signatářských zemí OSN. Každoročně je proto 24. říjen oslavován jako Den 
Spojených národů. 

  Charta Spojených národů je ustavující 
dokument světové organizace, který stanovuje 
práva a povinnosti členských států a kodifikuje 
základní principy mezinárodních vztahů - od 
suverenity a rovnosti mezi státy až po zákaz 
užití síly při řešení mezinárodních sporů.  
             
  Cílem Organizace spojených národů je 
udržovat mír a bezpečnost, rozvíjet přátelské 
vztahy mezi národy a spolupracovat při řešení 
všech palčivých otázek současnosti. Zásadním 
nástrojem OSN jsou její Mírové mise. O jejich 
důležitosti svědčí fakt, že v roce 1988 obdržely 
tyto síly Nobelovu cenu míru. 

 
  Členství v OSN je přístupné všem mírumilovným státům ochotným přijmout 
povinnosti vyplývající z  Charty. Nové členské státy přijímá Valné shromáždění na základě 
doporučení Rady bezpečnosti.  
 

Od roku 1947 působí v Praze Informační centrum OSN (UNIC), které je součástí sítě 
informačních středisek ve více než 70 zemích světa. Poskytuje široký informační servis, 
vydává měsíčník OSN v ČR, pořádá vzdělávací semináře, tiskové konference, informační 
kampaně a tematické výstavy. 
 
 
 
 
 
 

V úterý 28. října si lidé v celé naší republice připomněli 90. výročí vzniku 
samostatného Československa.  
 

Československá republika nevznikla ze dne na den. 
Trvalo mnoho let, než se českým a slovenským politikům, 
vojákům i obyčejným lidem podařilo prosadit samostatný 
československý stát. Jak se psaly naše dějiny v roce 1918? 

 
→ 6. ledna 1918 - Čeští poslanci přijímají Tříkrálovou 
deklaraci, v níž zaznívá požadavek na sebeurčení všech národů 
žijících v Rakousku-Uhersku. 
→ 8. ledna 1918 - Je zveřejněno čtrnáct bodů amerického 
prezidenta Woodrowa Wilsona (1856-1924). V 10. bodě se hovoří 
o budoucím uspořádáním rakousko-uherské monarchie tak, že 

jednotlivým státům by měla být poskytnuta možnost "nejširšího autonomního vývoje". 

Císař Karel I. 
(1887-1922) 
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→ 17. - 25. ledna 1918 - Probíhají masové demonstrace. Hlavní heslo: 
Mír, svoboda, chléb! V letácích se požaduje navrácení politických 
svobod, uzavření příměří na všech frontách a také to, aby o delegátech 
na mírových jednáních mohli rozhodnout i obyčejní lidé. 
→ 30. května 1918 - V americkém městě Pittsburgh podepsali zástupci 
českých a slovenských krajanských organizací s Tomášem Garrigue 
Masarykem Pittsburskou dohodu, v níž se shodli na vzniku společné 
republiky. 
→ 14. října 1918 - Tajemník Národní rady československé Edvard 
Beneš oznámil dohodovým státům, že se ustanovila prozatímní 
československá vláda:  
� Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) je jmenován prezidentem, 

předsedou ministerské rady a ministrem financí,  
� Edvard Beneš (1884 – 1948) ministrem zahraničí, 
� Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) ministrem války.  
Prozatímní vládu několik dní na to uznala Francie (15. 10), Velká 
Británie a Srbsko (23. 10), Itálie (24. 10) a další státy. 
→ 16. října 1918 - Císař Karel I. vydává manifest, ve kterém slibuje 
přeměnu monarchie ve spolkový stát 
→ 18. října 1918 - Prozatímní československá vláda reaguje na 
císařský manifest a vydává Washingtonskou deklaraci jako prohlášení 
československé samostatnosti. 
→ 28. října 1918 - Rakousko-Uhersko kapituluje Andrássyho nótou. 
Monarchie přijímá nabízené podmínky a je ochotná zahájit okamžitá 
jednání o příměří. Tento krok je signálem k vytvoření samostatné 
československé republiky. 
→ 28. října 1918 - Navečer je na Václavském náměstí v Praze 
spontánně vyhlášena ČSR. Ještě téhož dne vydává Národní výbor 
zákon o „zřízení samostatného československého státu“. 
 
 
 
 
 
 
 Florbalový kroužek je velmi početný. Každých 14 dní jej navštěvují chlapci od páté 
do deváté třídy: V. třída → Z. Fiala, D. Hocek, P. Přikryl, T. Vyleta, VI. t řída → V. Dlask, 
J. Mutínský, Z. Vondrák, VII. t řída → P. Brož, J. Pokorný,  M. Tauš, VIII. t řída → A. 
Kašpárek, IX. t řída → T. Benedek, J. Červenka, D. Chvojka, O. Wopat a P. Zelenka.  

 
Protože nemáme žádného odborného trenéra, je smyslem kroužku hra a 

radost ze hry. Odborného vedení se ujímají nejstarší chlapci, kteří pravidla hry 
učí své mladší kamarády. Jejich přístup je o to cennější, že předávají i 
pravidla fair play – hry bez urážek a nadávek, hry se smyslem pro 
spravedlnost. Ne boj o vítězství za každou cenu, ale hra pro radost a 
potěšení. Samozřejmostí je i omluva za nechtěný zákrok.  
   
  Pravidelně pořádáme školní turnaje, ten první letošní bude už příští 
měsíc. Účastníme se i okresního turnaje, ale opět jen v duchu 
olympiády – důležitější je zúčastnit se.                Eva Konířová 
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MUSÍM VÁM ŘÍCI 
TOTÉŽ, CO TRENÉR 

NAŠICH FOTBALIST Ů: 
„STŘELBA, STŘELBA  
A ZASE STŘELBA!“  

„Pane vrchní,“ ptá se host v restauraci, 
„nedalo by se to kuře dopéct?“ 
„Vám p řipadá nedopečené?“ 
„No, já nevím, ale vyzobává mi z talíře 
brambory…“ 
 

„M ůj soused se pokoušel vyrobit nový 
model auta. Část vzal z Peugeotu, část 
z Fiatu a zbytek ze škodovky.“ 
„A co mu z toho vyšlo?“ 
„Pět let nepodmíněně!“ 
 

„Kolikrát jsem ti říkala, že se nemáš 
prát. Podívej se, přišel jsi o dva zuby!“ 
zlobí se matka na syna. 
„Nepřišel, mami, mám je v kapse…“ 

ŘEKNĚTE UŽ NĚKDO 
TOMU 

POSTŘELENÉMU,  
AŤ NÁM POŘÁD NEŘVE 

DO TOHO HALALI! 

„Pane Nováku, od čeho máte tu bouli 
na čele?“ 
„Stal jsem se obětí reklamy! Pořád 
někde vychvalovali toaletní vodu, tak 
jsem to zkusil - a prkénko mě 
praštilo přes hlavu…“ 

NESTYDÍŠ SE? NEJLEPŠÍ 
PŘÍTEL ČLOVĚKA  

A ZROVNA PŘED HONEM  
SE HODÍŠ MAROD!  

V KNIHOVNĚ: 
„Prosím vás, kde tady máte nějaké knihy 
o sebevraždách?“ 
„Pátý regál zleva, střední police.“ 
„Ale tam žádná kniha není!“ 
„Tak vidíte, jací jsou lidi. Půjčí si knihu, 
a nevrátí!“ 

Pokojská povídá recepčnímu: „Host na 
pokoji 115 dostal záchvat smíchu, 
mám zavolat doktora?“ 
„Není potřeba, stačí, když mu ukážete 
hotelový účet.“ 

☺☺☺Lékař povídá ženě pacienta: „Paní 
Novotná, váš manžel se mi vůbec nelíbí.“ 
„Mn ě také ne, pane doktore, ale je hodný 
na děti.“ 


