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II. KATEGORIE                                      III. KATEGORIE 

JMÉNO TŘ. BODY MÍSTO  JMÉNO TŘ. BODY MÍSTO 

S. Šindlerová 6. 14 3.  Václav Hron 8. 25 1. 

Adéla Hronová 7. 

11 15. - 25. 

 K. Vanická 8. 17,5 3. 

J. Ťažiarová 7.  P. Sunkovská 8. 16 4. – 5. 

Eva Konířová 6.  Š. Hudčeková 8. 14 8. – 9. 

Roman Jaroš 7. 10 26. – 29.  B. Komárková 8. 9,5 22. 

Soutěže se zúčastnilo 38 žáků.  Soutěže se zúčastnilo 41 žáků. 
 

V pondělí ráno se naše jesenická výprava odebrala na vlak, který nás dopravil do 

Rakovníka. Hned z nádraží jsme zamířili do botanické zahrady, kde byla připravena soutěž 

„Paměť stromů“. Po zápisu a krátkém uvítání  se družstva přichystala k plnění úkolů. Součástí 

botanické soutěže byla i soutěž STROMKORISKUJ, jíž se však zúčastnila pouze mladší kategorie. 

Článek o botanické soutěži s názvem „Paměť stromů“ přinesl 

Jeseníček v minulém čísle na straně 6. Ještě připomínáme, že soutěž 

proběhla v Botanické zahradě Rakovník v pondělí 22. 10. 2012 a my 

dnes přinášíme výsledky našich žáků: 

I. KATEGORIE 

JMÉNO TŘÍDA BODY POŘADÍ 
Eva Jiroušková 5. A 12 6. 

Petr Jaroš 5. A 
11 8. – 10. 

Milan Sunkovský 5. A 

Kateřina Louženská 5. B 
10 9. – 17. 

Dominika Laubrová 5. A 

Soutěže se zúčastnilo 27 žáků. 
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Pětice žáků ve složení Simona Šindlerová, Eva 

Konířová, Adéla Hronová, Jolana Ťažiarová a 

Roman Jaroš v ní obsadila vynikající 2. místo. 

Protože nám byly ještě týž den sděleny správné 

odpovědi na všechny soutěžní otázky, udělali 

jsme si představu o případném umístění 

jednotlivců. Nakonec všechno dopadlo tak, jak 

ukazují tabulky na předchozí straně.  

Napsal Václav Hron, VIII. Třída 

   

 

 

Přednáška, která byla určená žákům VIII. a IX. třídy, se 

uskutečnila v učebně hudební výchovy ve středu 24. 10. 2012. 

Téma „Láska a všechno, co k ní patří“ mělo být pro každého 

poměrně dost atraktivní. Přesto, když nás přednášející PhDr. 

M. Škábová vyzvala k anonymním dotazům na lístečcích, se 

nikdo neodhodlal nějakou otázku napsat. A to se nás snažila 

k aktivitě probudit i paní učitelka Šiková! Tak se nás paní 

doktorka alespoň ptala na různé problémy, a pokud jsme na 

otázky nedokázali správně odpovědět, vždy nám všechno 

řádně vysvětlila. Přednáška byla zajímavá a poučná, ale možná 

jsme se měli více zapojit. 

Napsali:  

Matěj Rampas, Barbora Havlíčková a Monika Šantorová 

 

Jednou z ohlášených akcí pro děti i veřejnost byla DRAKIÁDA. 

Připadla na sobotu 27. října., kdy se počasí hodně pokazilo. Přesto se 

k pouštění draků sešlo asi deset lidí. Všichni se snažili, ale nejlépe si 

vedl můj bratr (Petr Koníř, 5. B), kterého drak nejvíce poslouchal. Za 

účast a snahu pak každý dostal fidorku a bonbony. I když nám 

počasí příliš nepřálo, odcházeli všichni v dobré náladě. 

Napsala Eva Konířová, VI. třída 

 

 

Proběhlo v úterý 30. 10. 2012 za účasti 11 žáků (6 z IX. třídy, 5 z VIII. třídy) s těmito 

výsledky: 

JMÉNO BODY MÍSTO  JMÉNO BODY MÍSTO 
Barbora Havlíčková 20,5 1.  Tomáš Vyleta 18 3. 

Karel Červenka 
19 2. 

 Monika Šantorová 17 4. 

Zbyněk Fiala   
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Čabárna je název Naučného střediska ekologické výchovy 

Kladno. Právě odtud přijeli ve čtvrtek 1. 11. do naší školy paní 

Lucie a pan Martin, aby nám, žákům obou pátých tříd, povídali o 

zvířátkách a o nebezpečích, která jim hrozí kvůli nezodpovědným 

lidem. V Čabárně taková zvířátka léčí, když jsou zraněná. 

Také jsme třídili odpadky podle nebezpečnosti. Některé 

se sice po čase rozloží, jako třeba papír, jiné ale v přírodě zůstávají a hrozí úrazem. Pokud 

někdy uvidíte poraněné zvíře, tak raději někoho zavolejte. Celé to povídání bylo velmi 

zajímavé, a když zazvonilo na konci hodiny, všichni bouřlivě tleskali. 

Napsala Štěpánka Šprincová, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejně jako v loňském roce, tak i letos si devátá třída připravila halloweenský program 

pro žáky z prvního stupně školy. Halloween je anglosaský lidový svátek, během něhož se děti 

oblékají do strašidelných kostýmů a užívají si spoustu legrace. Proto jsme se i my v pátek 2. 

11. převlékli do těch nejbláznivějších kostýmů a neméně bláznivě jsme se namaskovali.  

 Již v předstihu jsme si za tímto účelem připravili různé prezentace, kvízy a 

omalovánky, protože jsme nechtěli své mladší spolužáky postrašit (možná jen trošku), ale spíš 

je malinko poučit o svátku, který se slaví zejména v USA, Kanadě, Velké 

Británii apod. I tak se však některé děti bály, jiné se však rychle osmělily a 

dělaly si legraci spolu s námi. Byla to prostě super akce! Každý z nás jen 

litoval, že si školní Halloween už nezopakuje, neboť příští rok už bude 

coby středoškolák na ZŠ jen vzpomínat. 

Napsaly: Monča Moný Šantorová a Barča Bárí Havlíčková 
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1) OSMISMĚRKA: 

☺Kormorán velký (Phalacrocorax carb) je tažný pták z čeledi kormoránovitých. Je velmi 

nebezpečný hlavně pro ryby, protože z dvaceti naklovaných ryb jich sežere pouze asi pět.  

Š K C O O T A H D Z M L C Ž K T Á T 

R E V O L V E R Á Y R T I B E T I I 

A K Č I N D E L Š O F V V Č T Á A D 

C L A Í V P E L S R N R O M U R K E 

Y E S M T Ž E E M O B P A D O A T C 

T T N Á I N F Ř S I O Ě S N K P S S 

A I Ý T K O Š T Ě T Š I V O C A R P 

K T O A R A N D E L I D N A T O S T 

É S T P Ř Í S L U Š N O S T L T U V 

T O D Š K O D N É V T Í L U Í O O Z 

O H E C I L S E V Ř Y T Č O P F B M 
       

Tajenka: …………………………………………………………. 

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ: BOLAVĚ, CENTR, ČTYŘVESLICE, FOTOAPARÁT, FRANCOUZ, 

HOSTITEL, KAMION, KOŠTĚ, KOUTEK, LEDNIČKA, LETOPOČET, LIDNATOST, 

MOTTO, MYŠLENKA, NOC, ODŠKODNÉ, OLD, OTÉKAT, POČTY, PRACOVIŠTĚ, 

PROFESOR, PŘÍSLUŠNOST, RANDE, REPT, REVOLVER, RUMOR, SCEDIT, SRSTKA, 

SLET, TAH, TÁT, TBC, TIBET, ULÍT, VČASNÝ, VELMI, VODKA, VŠAK, ZÁLEŽITOST, 

ŽIVNOSTNÍK. 

OTÁZKY: 

2) Jak má žába přirostlý jazyk? 3) Čím se živí v zimě ropucha? 

4) Vodní brouk vírník dokáže hlídat prostor nad hladinou a současně hlídat i vodu 

pod sebou. Jak je to možné? 

5)  Kde žije šídlo královské? 

      a) Na zámku 

      b) Pod zámkem 

      c) U potoků, řek a rybníků 

6) Vedle jeseterovitých ryb je největší sladkovodní 

rybou v Evropě sumec velký. Do jaké délky dorůstá? 

     a) Až 50 cm 

     b) Až 1 m 

     c) Až 3 m 

7) V evropských potocích a řekách žije larva chrostíka. Čím je její život zajímavý? 

     a) Z kousků kůry a listů si vytváří schránku, která jí slouží za úkryt a ve které přebývá. 

     b) Živí se dospělými jedinci svého druhu. 

     c) V noci výrazně světélkuje. 
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Ahoj! Právě čteš nový článek s titulkem GAME PAGE! Doufám, že tě bude zajímat 

moje recenze na hru Half-Life.  

  

Tuto hru si zahráli i vaši tatínkové. Half-Life 1 byla na svou dobu velmi povedená hra. 

A také velmi oblíbená. Běží na Gold Source Engine (vylepšený Quake Engine) a je poměrně 

nenáročná. Nebýt jí, neměli bychom Counter-Strike, že?  Hru vyvíjí společnost Valve 

Corporation a vydává ji společnost Sierra.  

Děj se odehrává v laboratořích Black 

Mesa Research Facility v Novém Mexiku. 

Hlavní postavou je sedmadvacetiletý fyzik 

Gordon Freeman. Začátky bývají obvykle 

těžké, ale tady? Vláček vás pohodlně vyveze 

na vaše pracoviště a vy se vzápětí ocitáte v 

situacích, které pro vás vytvořili vývojáři. 

Například plané spuštění alarmu, zapnutí 

počítače, nastavení mikrovlnky tak, aby v ní 

kafe explodovalo a další perličky. Chráníte 

se H.E.V. oblekem, který vás bude rozčilovat 

pokaždé, když se něco zvrtne (někdo vás 

postřelí, spadnete z obrovské výšky, jste příliš dlouho pod vodou 

nebo se nacházíte v radioaktivním prostředí).  

 

Vše oficiálně začíná, když se na Zemi teleportují potvůrky 

z planety zvané Xen. Příkladem je Headcrab, který se přichytává 

na hlavu oběti, vyžírá jí mozek a přeměňuje ji na zombíka. Další 

příšerkou je Bullsquid, jehož specialitou je vražedná tekutina. Lze 

jej snadno zneškodnit brokovnicí. Pak tu máme Ternicle - ten zase 

zabijí svým velmi silným ťukáním. No, budete se muset prokousat 

ven pouze s páčidlem, přičemž vás budou krátce doprovázet 

strážci. Tato ochranka vám zároveň odemyká dveře. 

 

Hra přináší maximum dobrodružství. Budete bojovat proti 

mutantům, budete řídit vláček se čtyřmi rychlostmi, čeká vás řešení 

logických úkolů či setkání s G-Manem, hlavním strůjcem celého 

příběhu Half-Life. Nejakčnější je však to, na co každý hráč 

doopravdy čeká, a to je planeta Xen. Dostanete se na ni přes 

teleportér, který vám připraví vědci. Když se na planetě konečně 

objevíte, spatříte létající ostrůvky. Budete muset přeskakovat 

z jednoho ostrůvku na druhý a přitom čelit dalšímu střílení. Míjíte 

oběti odvážlivců, kteří se před vámi snažili dobýt Xen a spasit svět. 
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Nakonec se ocitnete v tmavém prostředí, kde je 

umístěn teleportér k tzv. Boss aréně. Zde se objeví 

příšera Nihilanth, připomínající jakési obrovské 

přerostlé mimino. Je to vlastně prezident celé 

planety Xen, kterého je třeba zneškodnit.  

 

Po vítězství nad Nihilanthem ztmavne 

obrazovka a objeví se G-Man. Ten vám poděkuje 

za záchranu světa (dočasnou) a vy se vrátíte do 

vláčku, ve kterém jste byli na úplném začátku hry. 

Zeptá se vás, jestli chcete pro něj dále pracovat, 

nebo ho pustíte k vodě. Pokud ho pustíte k vodě, 

nechá vás zemřít v moci Vortiguantů. V lepším 

případě nabídku přijmete a G-Man vás nechá žít.  

 

KONEČNÝ NÁZOR 

Half-Life 1 je skvělá hra. Je sice stará, ale pořád má úžasnou šťávu, kterou dnešní hry 

postrádají. Je tu však problém. Engine nezvládá velké mapy, proto můžeme říci, že to 

nejčastější, co vidíme, je nápis LOADING. Naštěstí to není taková katastrofa, protože se hra 

jinak načítá poměrně rychle. Příběh je opravdu úžasný, ale tímto slovem hru urážím – ona je 

AMAZING! To bohužel o nových hrách říci nemůžu. Dnes se vývojáři zaměřují spíše na 

grafiku, než na srdce hry - poutavý příběh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohadují se Američan, Rus a Čech,  

kdo dokáže vyrobit ze skla  

nejhodnotnější výrobek. 

Američan říká: "My děláme ze skla  

tu nejdelší a nejčistší tyč, se kterou můžeme 

sledovat dno oceánů." 

"A jak se to jmenuje?" 

"HLOUBKOHLED!" 

Rus opáčí: "My zase brousíme ze skla  

takovou řadu čoček, se kterou můžeme  

sledovat nejvzdálenější galaxie." 

"A jak se to jmenuje?" 

"KOSMOHLED!" 

A Čech povídá: "My děláme ze skla  

tak úžasnou věc, se kterou je vidět  

skrz zeď." 

"To není možné! Jak se to jmenuje?" 

"OKNO!"       
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Doplň chybějící čísla a potom sečti ta,  

která jsou ve zvýrazněných čtvercích. 

Součet nám napiš. 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 

4/2012-2013: 

1.- DOPLŇOVAČKA 

Šíleně smutná princezna 

2.- PŘEKRYTÉ ČTVEREČKY 

Překrytých čtverečků bylo 58. 

3.- PŘESMYČKY 

- Tajuplný ostrov 

- Kadeřnictví 

- Plochodrážník 

 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

SLOVA K DOPLNĚNÍ: 

1) Lesní zvíře s parohy. 

2) Josef domácky. 

3) Chroptět. 

4) Domácí mazlík i hlídač. 

5) Opak dne. 

6) Evropský stát (na Apeninském poloostrově). 

7) Domácí zvíře (chované hlavně pro vlnu,   

                  maso a mléko). 

                  8) Náš světadíl. 

JESENÍČEK – ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY JESENICE 

Dívka s krátkým jménem přináší 

oblíbené dobroty: 

 

 

 

SOUTĚŽNÍ KUPON 

JMÉNO  

TŘÍDA  

 

 


