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Náš příběh, příběh „horalů“, se začal psát v pondělí 5. 12. 2011 

ráno, kdy jsme pod vedením pana učitele Knappa, paní učitelky 

Knappové a paní učitelky Peterové vyjeli směrem na Špindlerův 

Mlýn. V autobuse nám paní učitelka Peterová rozdala kolíčky s našimi 

jmény a vyhlásila celolyţařskou hru KOLÍČKOVANOU. Cesta sice 

trvala asi čtyři hodiny, ale nám čas rychle utíkal. Zdálo se, ţe jsme na 

místo dojeli během „chvilky“.  

Protoţe nám věci odvezli autem, nikomu následná půlhodinka 

chůze k chatě Horalce příliš nevadila. Ale kdyţ jsme dorazili, byli jsme rádi. Ubytovali jsme 

se na pokojích a zhruba za hodinu se shromáţdili před chatou. Zajímalo nás, jak vypadá naše 

sjezdovka ve Špindlerově Mlýně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 16 hodin jsme se odebrali do sídla krkonošské Horské sluţby. Tady nás náčelník HS 

seznámil nejen s historií a současností jejich práce, ale umoţnil nám i prohlídku vybavení 

potřebného k záchraně zraněných lyţařů a turistů.  

Večeře byla přichystána na 18. hodinu a jiţ 

v 19 hodin se rozběhl kolotoč her a soutěţí. Zábavnou 

formou jsme se navzájem blíţe seznámili a také plnili 

první úkoly za ztracené kolíčky. Já (Tomáš) jsem 

s Alešovou pomocí stavěl sněhuláka a Jirka Beneš měl 

za úkol přinést co nejvíce věcí od písmene B. 

Ještě neţ byla ve 22
00

 vyhlášena večerka, 

navštívili nás anděl (Eliška) a čert (Vašek). Přinesli 

tajuplný balíček a tím udělali tečku za naším prvním 

dnem na horách. 
Napsali Tomáš Uher a Aleš Zaspal 
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Kolíčky stojí i za vznikem básničky, kterou sepsaly  

Lucka a Petra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hned ráno po snídani jsme se vypravili na sjezdovku, kde 

jsme lyţovali aţ do 11. hodiny. Pak bylo třeba zdolat šílený kopec 

k chatě, kde uţ byl připraven chutný oběd. Dobře se najíst bylo 

velmi důleţité, protoţe lyţování na svazích pokračovalo i odpoledne.  

Večerní program opět stál za to. Začal nápaditými úkoly za kolíčky, do nichţ se 

tentokrát zapojili Zbyněk a Patrik, kteří museli své obličeje otisknout do sněhu, a také Andrea, 

jeţ musela po celý den nosit lyţařské brýle (tento úkol pro ni vymysleli deváťáci). Dále jsme 

se seznámili s novou hrou DOUBLE a ve zbytku času předváděli pantomimu. Prostě se tady 

pořád něco děje.                                                             Napsaly Petra Sunkovská a Katka Vanická   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes jsme se probouzeli bez 

budíčku, který měli obstarat Vašek 

s Filipem. Opravdu nikomu se vstávat 

nechtělo. Nicméně vstali jsme a po 

bohaté snídani se opět odebrali na sjezdovku. Protoţe tam ze včerejška zůstaly naše lyţe, 

nemusel se s nimi nikdo zbytečně tahat. Jen Míša s Matějem si s sebou vzali snowboard. 

S vervou jsme se pustili do lyţování, které nám trošku kazilo pomyšlení na nechutný krpál, 

který při návratu do chaty musíme vţdycky zdolávat.  

 

Na hory jsme jeli dnes, 

uviděl nás horský pes. 

Velká hlava, malá huba, 

svačina nám rychle 

zhubla. 
 

 

Michalka to viděla, 

do hlavy se praštila. 

Čím? Kolíčkem na 

prádlo, 

div nespadlo letadlo! 
 

Po sjezdovce frčíme, 

Horskou sluţbu 

míjíme. 

Ta vyjíţdí k případům 

lyţařek a lyţařů. 
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Po obědě a poledním 

klidu byl naplánován výlet 

do Špindlerova Mlýna. Tuto 

zprávu jsme uvítali jako 

příleţitost k návštěvě zdejší 

cukrárny a obchodu. Jak se 

zdá, nakupování baví snad 

kaţdého.  

Před návratem jsme 

se rozdělili na dvě skupiny. 

Zatímco první zamířila přímo 

k chatě, druhá zvolila o 1 km 
delší cestu s kočárkem s malou 

Míšou. Všichni jsme se setkali 

aţ na chatě. Čekala nás večeře 

a dlouhá přednáška o Krkonošském národním parku (KRNAP). Večer pak vyvrcholil plněním 

úkolů za kolíčky, při kterém jsme si uţili spoustu legrace.  

                                                                                   Napsali Eliška Brdová a Filip Vodráţka 

 

Ani dnes ráno nás nikdo nevzbudil. Pan učitel Knapp se 

divil, ale bylo to tak. Rychle jsme se oblékli, nasnídali a dali si sraz 

před naší chatou Horalkou, abychom se připravili na další lyţování. 

Oddělili se však od nás paní učitelka Knappová a Michal Jungman. 

Měli namířeno k doktorovi na rentgen, protoţe Michal si poranil 

ruku.  

Odpoledne si šli někteří projít trasu, kudy večer povede 

stezka odvahy. Na čerstvém vzduchu jsme postavili sněhuláka, 

zasportovali si a pak se na chatě převlékli do suchého. Věděli jsme, co nás čeká, ale ještě tu 

byl večerní program a hry na pantomimu, elektřinu a na zvířata (slona, kachnu a opici). Potom 

ale přišlo překvapení v podobě večerky. 

Všichni se odebrali spát, protoţe to 

vypadalo, ţe ze stezky odvahy nic 

nebude. Jenţe ve 22
00

 přišla paní 

učitelka Knappová a oznámila nám, 

ţe se máme obléci a shromáţdit se 

v jídelně. Stezka odvahy začala.  

Vycházeli jsme samostatně 

nebo ve dvojicích. Celá trasa byla 

lemována hořícími loučemi a u kaţdé 

louče byl umístěn lísteček s obrázkem 

či slovem, sem tam se objevil i čert. 

Měli jsme vyluštit větu Sněženky a 

machři z chaty Hromovka. Protoţe 

však některé louče dohořely, uhodla 

většina z nás tajenku aţ po nápovědě. 

Na závěr jsme všichni získali sladkou 

odměnu.  

Napsaly Karolína Pokorná a Katka 

Dolejšová 
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Náš poslední den na horách začal jako obvykle: budíček, 

snídaně, lyţování. Pokud se ale někomu do lyţování nechtělo, 

mohl si odskočit na čaj. Většina se však oddávala poctivému 

sportování. Na svahu jsme 

strávili docela dost času, 

protoţe se nám vůbec 

nechtělo sedat na mokré 

sedačky na lanovce. Do 

chaty jsme se vrátili celí 

promáčení aţ poté, co si 

přijeli pro naše vaky na lyţe. Rychle jsme si sbalili 

ostatní věci a došli si na oběd. Nasycení jsme pak 

naloţili svá zavazadla do auta, které je odvezlo 

k autobusu. Čas odjezdu nadešel. 

Cesta k domovu ubíhala celkem rychle. Někdo 

spal, někdo poslouchal písničky, ale kaţdému se hlavou 

honily vzpomínky na uplynulé dny na horách. Ještě 

jsme udělali zastávku v Mladé Boleslavi, kde si kaţdý 

něco koupil v MacDonaldu, a pak uţ jsme nerušeně 

pokračovali v další jízdě. V dobré náladě jsme v 18
30

 

dorazili do Jesenice. Byli jsme doma, bohatší o krásné 

záţitky.                                      Napsala Eliška Brdová 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nevšední záţitek čekal 

na ţáky naší školy a děti 

z mateřské školy ve čtvrtek 8. 

prosince, kdy do ZŠ a MŠ 

Jesenice zavítal známý chovatel 

šelem Jaroslav Káňa se svým 

pomocníkem a neposedným 

mládětem medvěda hnědého. Osmiměsíční medvědí slečna Poca, coţ znamená malá, uţ ale 

tak malá nebyla, a kdyţ se domáhala šlehačky ve spreji, dokázala vyvinout velkou sílu. Celé 

nám to připomnělo večerníčkovskou pohádku o medvíďatech Elišce a Honzíkovi. Skotačení 

roztomilého chlupáče střídaly otázky ze ţivota medvědů a odpovědi na zvídavé dotazy ţáků. 

Tak jsme se například dozvěděli, ţe u nás v Česku tyto šelmy ve volné přírodě neţijí nebo ţe 

největším současným medvědem je medvěd kodiak, který tak předstihl medvěda ledního. 

Nakonec se s námi chovatelé i medvídek rozloučili a za velkého potlesku odešli. Mně osobně 

se toto setkání moc líbilo, protoţe být tak blízko ţivého medvěda byl opravdový záţitek. 

 Napsala Katka Vančová, IX. třída 
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   SOŠ a SOU Podbořany pořádala jako realizaci 

projektu „Florbalová akademie“ v rámci dotačního projektu 

Ústeckého kraje „Sport 2011“ dne 14. 12. turnaj základních 

škol ve florbalu, na který byla pozvána i naše škola. 

  Zápasy byly rozděleny do dvou skupin, 4 druţstva 

ve skupině hrála systémem kaţdý s kaţdým. Druţstvo 

jesenické základní školy ve sloţení Zbyněk Fiala (brankář), 

Jiří Beneš (oba 8. třída), Václav Dlask, Jaroslav Mutínský, 

Zdeněk Novotný, Jakub Svatoň a Zdeněk Vondrák (všichni 

9. třída) se hladce probojovalo ze základní tabulky do finále, 

kde uhájilo velmi pěkné druhé místo. Vedle diplomů si 

chlapci odvezli stříbrné medaile, pohár a florbalové míčky.  

Oceněni byli také nejlepší brankář a nejlepší hráč – 

střelec. Ceny druţstvům a nejlepším jednotlivcům předávali 

ředitel školy Mgr. Bc. Jiří Bejček, starosta Podbořan Mgr. 

Radek Reindl a hejtman ústecké florbalové unie Ing. Marek 

Kalanin. Celý turnaj probíhal ve velmi přátelské atmosféře. 

Doprovodným programem byla prohlídka školy a internátu.                                                      

 

KONEČNÉ POŘADÍ ŠKOL 

1. ZŠ Husova Podbořany  5. ZŠ Čistá 

2. ZŠ a MŠ Jesenice  6. ZŠ Klášterec n. O. – Krátká ul. 

3. ZŠ TGM Podbořany  7. ZŠ Klášterec n. O. – Petlérská ul. 

4. ZŠ R. Koblice Kadaň  8. ZŠ Postoloprty 

Mgr. Eva Konířová 
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Nejlepší „ rybáři“ naší školy se 14. prosince zúčastnili okresního kola soutěţe Vánoční 

kapr. Duchovním otcem této tradiční předvánoční akce je pan Václav Laňka, který je také 

autorem testu a poznávaček.  

Tak jako kaţdý rok proběhla soutěţ v přátelské atmosféře, k níţ přispěli pracovníci 

rakovnického DDM. Naši podali velmi dobré výkony a v silné konkurenci se neztratili (viz. 

tabulky níţe). Někteří členové našeho druţstva – David Hocek, Honza Lisner a Dominik 

Břicháč tak zúročili své vědomosti nabyté při práci v rybářském krouţku. Škoda jen, ţe se pro 

nemoc nemohl zúčastnit Míra Lisner, který ve školním kole dosáhl nejlepšího výsledku. Na 

soutěţ se velmi těšil. Tak tedy aţ příště.                                         Mgr. Vlastimila Knappová 

         

I. KATEGORIE (4. – 5. třída) 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

Jan Lisner 10 17 1 3 31 3. 

 

II. KATEGORIE (6. – 7. třída) 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

Václav Hron 7 28 20 16 71 1. 

D. Břicháč 11 16 7 14 48 4. – 5. 

Š. Hudčeková 11 9 13 13 46 7. 

 

III. KATEGORIE (8. – 9. třída) 

JMÉNO TEST RYBY PREPARÁTY DIAPOZITIVY BODY MÍSTO 

David Hocek 10 26 5 9 50 3. 

T. Bekárková 7 14 9 7 37 9. – 10. 

Jan Prchal 11 4 2 8 25 16. – 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRESNÍ 

KOLO 

 
 

Manţelé Ivan a Jitka Procházkovi  

opět zvou všechny občany Jesenice  

a okolních obcí na společné setkání  

u SILVESTROVSKÉHO OHŇOSTROJE. 

Ohňostroj pořádají v sobotu 31. 12. 2011 

v 19
00

 hodin na náměstí Míru v Jesenici. 
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Pták, jehoţ název je tajenkou dnešní osmisměrky, se na našem území vyskytuje v šedé i černé 

formě. Tvoří i smíšené populace. Obývá lesnatou krajinu. Hnízdo z větví vystlané mechem, 

trávou a chlupy si staví vysoko v korunách stromů. Za potravu mu slouţí drobní obratlovci, 

ptačí vejce, hmyz, červi, semena, ovoce apod. 

Í N E L O K Š V E C I N L Á D R N K 

L N E C I N P U T S E Z V E S O E Í 

Ř O E Á O O D P A D E K L O S T T V 

M Á T Z A D A R H Ý V H O N U Y Č T 

I A T E A K P Ý T O Z T Í O B S A S 

N S P N R L L Ů K O E K H O O K L Ř 

I Á E A E I H C R C N O D T T O Í A 

S B C A O V E C H C K B E I U Ř S K 

T O N Á Ţ R N N O C E Č Z Ţ A I Y É 

R L O B U V I I R O N I E N Á C V L 

V K K T A K L I N A V A T S D E Ř P 

SLOVA K VYŠKRTÁNÍ:  
AUTOBUS, DÁLNICE, DOBYTÍ, CHLAZENÍ, INVENTÁŘ, IRONIE, KLOBÁSA, 

KOHOUTEK, KONCEPT, KŮL, LÉKAŘSTVÍ, LOTERIE, LOUŢE, MAPA, MINISTR, 

NOSNÍK, OBUV, ODPADEK, ODPŮRCE, OTÝPKA, PŘEDSTAVA, ROH, ROZHLED, 

SEČ, SKOŘICE, STUPNICE, ŠKOLENÍ, TONÁŢ, TURECKO, VANILKA, VIZITKA, 

VRT, VÝHRADA, VYSÍLAČ, VZESTUP, ZOOTECHNIK, ŢITO.  

     

            CO JE    TO ZA „STAVBU“? 

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŢ 

JESENÍČKU 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA  

6/2011-2012: 
 

1.- KVÍZ: ČESKÉ SERIÁLY 
1c) Hříšní lidé města praţského. 5b) O zvířatech a lidech. 
2b) Byl jednou jeden dům. 6a) Četnické humoresky. 
3a) Byli jednou dva písaři. 7a) Kamenný řád. 
4c) Dobrodruţství kriminalistiky. 8c) Přátelé zeleného údolí. 

 

2.- ČTYŘI TRAMPOVÉ 
Z prvních písmen slov věty z papíru lze sestavit text: ZABIL 

MNE ADAM. 

 

SOUTĚŢNÍ KUPON 

JESENÍČKU 

JMÉNO  

TŘÍDA 
 

 


