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V rámci výuky prvouky jsme se učili o Jesenici, a tak nám domluvila paní učitelka 

exkurzi v muzeu. Někteří z nás zde byli poprvé. Viděli jsme, jak místní obyvatelé dříve 

bydleli a jak vypadala tvrziště.  Líbily se nám vykopávky a platidla, která vypadala jako 

náušnice, staré dřevěné zámky, pečetidla, zbraně a spousta dalších zajímavých věcí. 

Dozvěděli jsme se něco o historii Jesenice a vyslechli pověst o kameni na Sosni.  

 Nejdelší dobu jsme strávili ve staré lékárně, kde jsme si vše řádně prohlédli a kde 

největším zážitkem pro nás byla výroba mastičky. Nejdříve nám dalo hodně práce rozdrtit 

v hmoždíři bylinky na jemný prášek. Všichni přidali ruce k dílu, potom jsme pomalu 

vmíchávali tento prášek do vazelíny, která je potřeba k výrobě mastičky. Každý si odnesl 

malinký kousíček, ale šťastný, že se na výrobě sám podílel.  

  Podívali jsme se i na výstavu forem a formiček, kde se zdržely hlavně dívky. 

Mezitím kluci okukovali stálou výstavu živočichů. Největší zájem 

vzbudila živá ropucha v akváriu.  Tu chtěl vidět zblízka každý. 

V muzeu jsou vystaveni vycpaní živočichové, kteří žijí v našem 

okolí, hlavně u jesenických rybníků. 

 Celou naši návštěvu v muzeu bedlivě sledoval pan 

Měchura se svým fotoaparátem a dokumentoval ji. Se zájmem 

jsme zhlédli jeho překrásné fotografie, které vystavuje v patře. 

Hledali jsme známé budovy na záběrech pořízených v Jesenici, 

ale moc se nám líbily i snímky z ciziny. 
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 Tímto děkujeme panu Měchurovi za možnost podívat se do míst, kam se třeba nikdy 

nedostaneme. A velký dík patří také paní Bílé, která nás celým muzeem provedla a seznámila 

s historií, dochovanými předměty a umožnila nám výrobu mastičky. 

                                                           Sestaveno ze slohových prací žáků 3. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarování v naší škole – to byla událost, na 

kterou jsme se všichni v družině moc těšili. Když 

ve čtvrtek 11. října přijel pan kouzelník se svými 

pomocnicemi, každý žasl, kolik různých věcí a tašek si 

s sebou přivezl. Za chvíli čarování začalo. Kouzelník 

předváděl jeden trik za druhým, například udělal na šátku uzel 

a pak z něho vykouzlil kanárka. Čaroval také s kruhy, no – bylo 

toho mnoho k vidění. 

Po skončení představení si každý zkoušel nějaké triky s provázkem, tak 

nás vystoupení kouzelníka zaujalo! Když odcházel, skoro se všemi si plácl. Bylo 

to moc hezké!   

Veronika Honzíková a Marie Mourová, IV. třída 
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O škodlivosti kouření se na pracovní schůzce 

dopisovatelského kroužku rozepsala Adéla Sirotková 

ze sedmé třídy. Doplnili jsme její text některými 

aktuálními údaji (zejména ze stránky Centra odvykání 

kouření http://www.exnico.com/cisla-a-fakta-o-koureni) a 

konečnou podobu článku přinášíme našim čtenářům. 

Kouření je zajisté jedním z nejvýznamnějších 

rizikových faktorů, které nepříznivě ovlivňují zdraví 

člověka. V současnosti kouří ve světě téměř 1,5 

miliardy lidí a na následky této zhoubné závislosti 

jich každoročně nejméně pět milionů umírá! Co 

všechno o kouření víme? 

 V průměru si kuřák zkracuje každou cigaretou život o 5 minut. Pokud vykouřil denně 

jednu krabičku, zkrátil si ho o jeden a půl hodiny. Za rok je to 25 dní, tedy bezmála 

jeden celý měsíc. Celoživotní kuřáci přicházejí v průměru o 14 let života. 

 70 % procent současných kuřáků tvrdí, že by chtěli zcela přestat kouřit. 

 Dnes víme, že většina kuřáků nezemře na rakovinu plic (přestože asi 90 % onemocnění 

rakovinou plic je zaviněno kouřením), ale na kardiovaskulární choroby, zejména na 

infarkt myokardu.  

Diplomy za první místo nám 

přišli ukázat účastníci 

letošního 14. ročníku 

Festiválku přírodních sportů  

a cestování Karolína Pokorná 

a její bratr Jakub.  

Plni sportovního odhodlání se 

ve dnech 20. – 21. 10. 2012 

postavili na závodní tratě 

horských kol a terénního běhu 

a slavili zasloužený úspěch. 

K němu jim redakce Jeseníčku 

upřímně blahopřeje! 

http://www.exnico.com/cisla-a-fakta-o-koureni
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22 % všech zemřelých by ještě mohlo žít, kdyby neexistovaly cigarety! 

 

 

Kuřáci vědí, že cigarety 

obsahují nikotin. Ti závislí na 

nikotinu, a těch je většina, kvůli 

tomu nemohou s kouřením 

přestat. Vědí také, že při hoření 

vznikají karcinogenní látky, ale 

jsou přesvědčeni, že většinu z 

nich zachytí cigaretový filtr. 

Málo kuřáků ovšem tuší, že v 

tabákovém kouři bylo až dosud 

identifikováno více než 4 000 

chemických substancí, které se na škodlivých účincích kouření rovněž podílejí. 

Závislost na tabáku je nemoc, která se podílí na vzniku dalších asi 50 nemocí, a to 

vesměs vážných. Nejčastější příčinou smrti v důsledku kouření jsou nemoci srdce a cév 

(především infarkty, mrtvice a uzavírání cév na nohou). Významnou skupinou jsou chronická 

plicní onemocnění, asi ze tří čtvrtin způsobená kouřením. Kouření zvyšuje riziko vzniku 

dalších nemocí jako je šedý zákal, zdvojnásobuje riziko cukrovky, zpomaluje hojení ran po 

operaci, zvyšuje výskyt pooperačních komplikací a způsobuje mužskou impotenci.  

PLÍCE 
NEKUŘÁKA 

PLÍCE 
KUŘÁKA 

► V Česku kouří celkem 2,3 milionu 

lidí; z toho 1,7 milionu by chtělo 

přestat, milion to každoročně zkusí. 

Úspěšná jsou ale jen dvě až tři procenta. 

► 55 % českých kuřáků kouří déle než 

10 let, 34 % kouří 4 až 10 let. 

► Více než polovina kuřáků (54 %) 

kouří 6 až 15 cigaret denně, 23 % 

kuřáků kouří více než 15 cigaret denně. 

► V ČR je vysoký podíl kouřících 

lékařů (33%) a sester (49%), který je 

nesrovnatelný s 5% u lékařů v USA  

a 17% u sester v USA. 
 

       V České republice zemře 

každým rokem přibližně sto 

tisíc osob. V důsledku vraždy 

je to asi 200 osob, v důsledku 

sebevraždy 1 300 osob,  
v důsledku dopravní nehody 1 000 osob, 

v důsledku ostatních úrazů asi 2 000 

osob, v důsledku užívání drog méně než 

50 osob. V důsledku kouření zemře ročně  

 
22 000 osob, z toho 16 000 v produktivním věku. 

To je 60 každý den. Tedy o 10 víc, než kolik jich 

zemře na užívání nelegálních drog za celý rok. 

Současně je to jedna pětina všech úmrtí.  
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U HRÁZE SE VÁLEL FUNKČNÍ GRANÁT 

21.10.2012 09:42 

 

Jesenice – Předmět, který tvarem připomínal ruční granát, 

se objevil u hráze rybníka Dolní Fikač. Nálezce vše ohlásil 

na policejní oddělení v Jesenici. 

 

Policisté oblast uzavřeli. Policejní pyrotechnik na 

místě zjistil, že se jedná o ruční granát M 24 Stielhandgranat 

– německé výroby a je plně funkční. Po zajištění granátu ho pyrotechnik odvezl k likvidaci. 

„Během akce nedošlo k žádnému poškození majetku ani zranění osob. Policisté po 

odjezdu pyrotechnika oblast opět otevřeli pro veřejnost," sdělila tisková mluvčí rakovnické 

policie Jana Žáčková. 

Autor: Šárka Hoblíková, Rakovnický deník 

http://rakovnicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/u-hraze-se-valel-funkcni-granat-20121019.html  

 

Poznámka redakce Jeseníčku: 

Nálezcem nebezpečného předmětu byl Miroslav Lisner ze sedmé třídy. Z vrozené skromnosti 

však bližší informace redakci Jeseníčku neposkytl. 

 

I STROMY MAJÍ SVOJI PAMĚŤ, STEJNĚ JAKO MY, LIDÉ 
26.10.2012 12:20 

 

Rakovník – Stromy člověku neposkytují jen stín, kyslík a dřevo, ale také s ním píší 

dějiny. Proto se pondělní ekologická soutěž na botanické zahradě, věnovaná Dni stromů, 

jmenovala Paměť stromů. 

 

Žáci ze základních i středních škol na ní nejen předvedli své botanické znalosti, ale 

museli v paměti vylovit i některá dějepisná data. Otázky připomínaly Svatováclavský dub na 

Stochově, nejkrásnější buk na Rakovnicku ve Mšeckých Žehrovicích, nebo pradávný 

Platonův olivovník.  

Tentokrát organizátoři připravili jednu 

novinku. Rostliny při poznávačce nebyly jen na 

obrázcích, ale soutěžící je měli naživo. V mladší 

kategorii musí poznat deset přírodnin, ve starší 

třicet.  

„Ukazuje se, že se praktická znalost 

přírody vytrácí. Děti znají buněčnou a 

molekulární podstatu hmoty, ale na to, co lidem 

dříve umožnilo v přírodě přežít, se zapomíná. 

Proto se snažíme jim to na našich soutěžích 

připomenout," řekl František Pazdera ze střední 

zemědělské školy, který otázky připravoval. …. 

„Na konci soutěže s dětmi probíráme 

správné odpovědi, nebo si jednotlivá stanoviště 

procházejí se svými učiteli, takže si zase 

odnesou nějaké vědomosti navíc," vysvětloval 

František Pazdera. 

http://rakovnicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/u-hraze-se-valel-funkcni-granat-20121019.html
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Mezi účastníky byste těžko vybírali úplné nováčky, snad jen mezi těmi nejmladšími. 

Většina se sem opakovaně vrací a o přírodu se zajímá. Jako třeba Šárka Hudčeková: „Paní 

učitelka mě vybrala už poněkolikáté. Na soutěž jsme se připravovali. Prohlíželi jsme si 

stromy na videu. Hodně už znám, příroda mě baví. Venku jsem skoro každý den, protože 

jezdím na koni a nejvíce mě baví vyjížďky do lesa." 

Kromě praktické vědomostní části si soutěžící také trochu zahráli. A to i ti největší. V 

klubu mládeže na ně čekala soutěž „Stromko – riskuj". Připravila ji Jiřina Prošková s dcerou z 

Informačně vzdělávacího střediska Budy Křivoklátsko.   

Soutěž tradičně připravila Střední zemědělská škola v Rakovníku ve spolupráci s 

Domem dětí a mládeže v Rakovníku a Informačně vzdělávacím centrem Budy Křivoklátsko. 

Finančně ji podpořilo město Rakovník. 

Další soutěž se na botanické zahradě uskuteční na jaře v dubnu ke Dni Země. V 

příštím roce zahrada oslaví padesát let od svého vzniku. 

 

Autor: Šárka Hoblíková, Rakovnický deník 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/i-stromy-maji-svoji-pamet-stejne-jako-my-lide-

20121025.html  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 29 MOBILŮ ZÍSKÁTE 

GRAM ZLATA  
 

      Jestliže se mobilní 

telefony likvidují ekologicky, 

lze 80 % jejich hmotnosti 

znovu využít. Podle Jana 

Vrby ze zpracovatelské firmy 

ASEKOL obsahují mobilní 

telefony také zlato. "Zatímco 

těžba jednoho gramu zlata 

generuje téměř tři tuny 

odpadu, stejné množství lze 

získat recyklací pouhých 29 

mobilů," uvedl.  

 

      Dále se uvádí, že 

mobilní telefony obsahují 

mnoho cenných kovů, jež lze 

po recyklaci znovu použít ve 

výrobě. Např. z pěti milionů 

nepoužívaných přístrojů by se 

mohlo recyklací získat až 170 

kg zlata, 45 kg paladia, 1 250 

kg stříbra, 45 000 kg mědi a z 

baterií 19 000 kg kobaltu. 

 

☺☺☺☺☺☺ 
 

DVAKRÁT PEPÍČK 

„Pepíčku, ty jsi rozbil všechny dárky 

od ježíška?“ 

„Ne, jeden zůstal.“ 

„A který?“ 

„Kladivo.“ 

 

„Pepíčku, dělal jsi ten domácí úkol 

sám?“ ptá se paní učitelka. 

„Ano, akorát se zavražděním svatého 

Václava mi pomáhal tatínek.“ 

 

Vtipy z notesu 

Romana Jaroše 

ze 7. třídy 

 

Udivený soused: 

„To je 

fantastické,  

váš pes umí hrát 

šachy!" 

"Ale vůbec ne,“ 

odporuje majitel 

psa,  

„vždyť už třetí 

partii prohrál!“ 
 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/i-stromy-maji-svoji-pamet-stejne-jako-my-lide-20121025.html
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/i-stromy-maji-svoji-pamet-stejne-jako-my-lide-20121025.html
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                      ŘEŠENÍ HÁDANEK 

Z ČÍSLA 3/2012-2013: 

1.- ZÁPALKY 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

2.- OSMISMĚRKA 

Skřivan polní 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

 

Nestárnoucí pohádka vypráví o 

krásném princi v žaláři, smutné 

princezně a dvou intrikánech, 

kujících pikle u královského 

dvora. Úspěšnou pohádkovou 

komedii s hudbou a písničkami 

natočil režisér Bořivoj Zeman a 

do hlavních rolí obsadil dvě 

nejpopulárnější hvězdy tehdejší 

pop-music: Václava Neckáře a 

Helenu Vondráčkovou. 

1/Příznak nachlazení. 2/Školní 

učebna. 3/Tlustý prst. 4/Dívčí 

jméno (13. 8.). 5/Opak začátku. 

6/Zeď. 7/Pět plus pět. 8/Palác. 

9/Bývalá planeta. 10/Pohonná 

jednotka. 11/Jméno p. učitelky 

Valešové. 12/Věhlas. 13/Osmý  

 měsíc v kalendáři. 14/Uzenářský výrobek. 15/Královský 

potomek. 16/Domácky Renata. 17/“Chechtavý“ pták. 18/ 

Den začínající samohláskou. 19/Samec kozy. 20/Ostuda. 

21/Hlavní město České republiky. 
 

              Spočítej všechny čtverečky,  

které překrývá (a to i částečně)  

obrázek číšníka. 

 

 
 

Přemístěním 

písmen v daných 

slovních spojeních 

vytvořte výrazy 

podle nápovědy: 

ANKA KDES HAČÁ ČESKÁ HÁDANKA 
 

STROJ A NOVÝ PULT Kniha J. Verna 

NITKA DŘE VÍC „Úpravna“ účesů 

OKNO DRŽÍ CHLAP Sportovec 
 

SOUTĚŽNÍ KUPON JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 


