Na společný výlet druháků a třeťáků do pražského Planetária
ve středu 9. 12. 2009 zavzpomínali žáci třetí třídy. Jejich postřehy
a dojmy si nyní můžeme přečíst
na úvodních stránkách
Jeseníčku.
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Maximum 30 bodů → 20 jazyková část, 10 sloh.
1.

Alena Korbelová 26 bodů (18 + 8)

2.

Jana Vinšová

20 bodů (14 + 6)

Aneta Alexijová
Anna Richtrová

19 bodů (14 + 5)
19 bodů (12 + 7)

3.-4.

Markéta Podoláková
Markéta Sojková
Aneta Černohorská
7. - 8.
Zdeňka Sajfridová
Linda Sirotková
9. - 10.
Marie Zikulová
5. – 6.
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18 bodů (12 + 6)
18 bodů (13 + 5)
17 bodů (12 + 5)
17 bodů (11 + 6)
16 bodů (10 + 6)
16 bodů (12 + 4)

Poslední akcí Klubu mladého diváka v roce 2009 byl zájezd do pražského divadla
ABC v pátek 4. prosince. Tentokrát se mladí milovníci umění mohli těšit na známý
pohádkový příběh Jana Wericha „Lakomá Barka“, který půvabně pranýřuje nechvalně známé
lidské vlastnosti, jakými jsou lakota, hamižnost a sobectví.
Stejně jako ostatní Werichovy pohádky, také „Lakomá Barka“ okouzluje jedinečným
humorem, jazykovým vtipem i moudrostí. V podání herců ožil příběh z vesnice Dejvice, jejíž
obyvatelé však čest jménu své obce vůbec nedělali - žádný z nich totiž ničeho více nedával.
Největší lakotou pak „vynikala“ farská kuchařka Barka. Byla nejen lakomá, ale také zvědavá,
a proto se jí dostalo zasloužené odplaty. Trestu neušli ani ostatní lidé z vesnice, kteří se
neostýchali šidit a podvádět. Pouční příběh s veselými písničkami určitě nikoho z diváků
nezklamal.

Nejen umění hráčů na hudební
nástroje a dětských zpěváků ze ZŠ a MŠ
Jesenice, pěveckého sboru Speciální a
Praktické školy Jesenice, žáků ZUŠ
Rakovník či klientek místního Domova
Krajánek, ale též originální kulisy
namalované žáky naší školy ve
volitelném
předmětu
alternativní
výtvarná výchova potěšily ve čtvrtek 17.
prosince 2009 každého, kdo si přišel do
jesenického „kulturáku“ poslechnout tradiční Vánoční zpívání. Například žáci 5. třídy pojali
své vystoupení jako „Africké Vánoce“, jak ostatně dokládá přiložená fotografie zmíněných
kulis. Děti tak v předstihu předaly přítomným posluchačům hezký vánoční dárek.
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V pátek 18. prosince navštívil naši školu pan Milan Zaleš, aby nám pověděl mnoho
zajímavého o životě dravých ptáků a také o jejich výcviku. Na jeho webových stránkách
http://www.dravcizales.cz/index.php se můžeme dočíst, že ukázky výcviku dravců začal
profesionálně provádět již v roce 1993 u loveckého zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou,
dále v Rakousku na zámku Schwarzenau a od roku 1995 do roku 2005 na státním hradě Rabí.
V roce 2006 dostal nabídku od Zoologické a botanické zahrady města Plzně, kde rovněž
předvádí svá vystoupení.
Ideálním místem pro demonstraci letových vlastností dravců, jejich rozpoznávacích
znaků i pro sledování poučného výkladu je tělocvična ZŠ, v níž se postupně vystřídali žáci
druhého a prvního stupně. Někteří
se společně s učiteli zapojili i do
praktických ukázek, případně do
improvizované soutěže „Chcete být
milionářem?“, jak by každému jistě
potvrdila paní učitelka Marcela
Šiková (coby „přítel na telefonu“)
a Vašek Hron z 5. třídy (coby hlavní
postava soutěžního kola). Vystoupení
pana Zaleše bylo v každém ohledu
velice zajímavé a poučné.

Středočeský kraj v rámci krajské informační kampaně ke třídění odpadů vyhlásil pro
základní školy SOUTĚŽ O VYTVOŘENÍ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NÁSTĚNKY na téma „Co se
děje s tříděným odpadem“ s názvem „Cesta odpadu“.
Třídění odpadů je již běžná věc. Všichni dobře víme,
kam s papírem, plasty i sklem. Už méně je ale známo, co se
děje s vytříděným odpadem dál. A právě toto bylo záměrem
soutěže: vytvořit zajímavou nástěnku o tom, kde a jak končí
odpad, který lidé vyhodí do barevných kontejnerů na třídění.
Cestou odpadu byl tedy míněn proces zpracování
jednotlivých vytříděných odpadů až k novému výrobku. Co se děje třeba s použitým papírem?
Skončí v modrém kontejneru na papír, odkud jej svozové auto dopraví k třídicí lince. Zde je
roztříděn na jednotlivé využitelné či nevyužitelné druhy. Balíky roztříděného papíru putují z
třídící linky do papíren, kde je materiál různými způsoby využit při výrobě nových výrobků,
nejčastěji kartonových krabic a novinového papíru.
Do soutěže se nakonec přihlásilo 74 základních škol, včetně té naší. Vyhodnocování
jejich nástěnek probíhalo na základě zaslaných fotografií, což hodnotícím neumožňovalo vždy
přesně docenit některé detaily nástěnek. Byla zohledňována jejich přehlednost, nápaditost,
věcná správnost i výtvarné provedení. Nás velmi těší, že se na hodnotném 7. místě umístily
nástěnky žáků čtvrté třídy paní učitelky Doležalové a žáků páté třídy paní učitelky Knappové.
Blahopřejeme!
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Každoroční vánoční florbalový turnaj se letos konal v pondělí 21.12.2009 a zúčastnilo
se ho šest družstev, složených (kromě Káji Červenky) z žáků druhého stupně.
Vyzkoušeli jsme nový systém – hráli jsme každý s každým a porovnali síly se všemi
družstvy. Kvůli časové tísni však byla doba zápasů zkrácena na 7 minut.
S radostí mohu konstatovat, že většina hráčů hrála podle pravidel fair play,
nefaulovala, hrála pro radost a s plným nasazením. Rozhodčí nám dělali David Chvojka, Jára
Červenka a Ondra Wopat, lonští absolventi a zakladatelé florbalové tradice na zdejší škole.
Děkuji všem za klidný průběh a těším se na jarní turnaj.
Eva Konířová

Tabulka zápasů:



Hemoglobins
Trottles
1:0

0:1
0:1
0:3
0:2
0:8

FLORBAL Výkvět
Výkvět
Hemoglobins
Trottles
Máslíčka
Pumy
Street Kings
Parkour

1:0

Street
Parkour BODY MÍSTO
Kings
3:0 2:0
8:0
15
1.



4:3

10 : 1 6 : 1

9:0

12

2.

3:4
1 : 10
1:6
0:9


0:4
0:6
0 : 11

4:0

1:3
1:5

11 : 0
5:1
2:0


9
6
3
0

3.
4.
5.
6.

Máslíčka

Pumy

6:0
3:1

0:2

Složení družstev:
Výkvět
Hemoglobins Trottles
Máslíčka
Pumy
Street Kings
Parkour

B. Gábrišová, K. Dubcová, T. Čížek, O. Synek
M. Tauš, P. Brož, M. Podoláková, M. Sojková, A. Kašpárek
Z. Fiala, J. Mutínský, Z. Novotný, V. Dlask
J. Čech, D. Kapoun, J. Beneš, S. Pfejfer, T. Vyleta, M. Žebrakovský,
P. Přikryl
L. Sirotková, D. Sára, M. Podolák, F. Rampas, J. Lukáč
K. Červenka, J.Prchal, M. Rampas, D. Hocek

O den později, v úterý 22.12.2009, byl ve školní tělocvičně rozehrán další turnaj
v kolektivní hře – stretbalu. Jak lze zjistit z fotogalerie na internetových stránkách naší školy,
stanula na prvních třech místech tato hráčská
družstva:
Petr Brož, Martin Tauš,
1. místo
Aleš Kašpárek, Ondra Synek.
Aneta Alexijová, Venca Dlask,
2. místo Honza Hazucha, Jarda
Mutínský, Zdeněk Vondrák.
Klára Dubcová,
3. místo Alena Korbelová, Markéta
Podoláková, Markéta Sojková.
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Malá
stonožka se
ptá maminky:
"Mami, co je
to člověk?"
"To je tvor
kterému
chybí 98
nohou."
☺ Na Vánoce volá malý Filípek z obýváku na
maminku: "Mamí, mamí, stromeček hoří!"
"Říká se „svítí“, a ne hoří," poučí ho od
sporáku matka.
Chvíli ticho a pak znovu: "Mamí, mamí, už
nám svítí i záclony!"

☺ Dva ve vrtulníku: „Hele,
nezdá se ti, že tady přestala
fungovat klimatizace?“
„Jak jsi to poznal?“
„No, jak? Ten ventilátor nad
námi se přestal točit a pilot
se strašně potí.“
Přijde muž k lékaři a stěžuje si, že
je jeho manželka nahluchlá. Doktor
se zamyslí a povídá: „A z jaké
vzdálenosti vás manželka ještě
slyší?“ Muž neví, ale slíbí, že to
zjistí. Přijde domů a už ode dveří
volá: „Miláčku, už jsem doma, co
bude dneska k večeři?“ Nic. Ani
slovo. Vstoupí tedy do předsíně a
opakuje otázku: „Miláčku, už jsem
doma, co bude dneska k večeři?“
Opět žádná odezva. Vejde tedy do
kuchyně, obejme manželku kolem
ramenou a zahlaholí: „Miláčku, co
bude dneska k večeři?“
A manželka nasupeně povídá: „Dej
se, prosím tě, vyšetřit. Už potřetí ti
říkám, že KUŘE!“
7

Odeberte čtyři
zápalky tak,
aby vznikly
čtyři
trojúhelníky.

ŘEŠENÍ HÁDANEK
Z ČÍSLA 7/2009-2010:
1.- KVÍZ
ČESKÉ FILMOVÉ POHÁDKY

1a/ Pyšná princezna
2c/ Císařův pekař, pekařův císař
3a/ Šíleně smutná princezna
4b/ Byl jednou jeden král
5a/ Princezna ze mlejna
6b/ Princezna se zlatou hvězdou
7c/ Tři oříšky pro Popelku

Téma západního odboje a hrdinství všech, kteří se ho
zúčastnili, bylo ještě donedávna tabu, a proto neexistuje
ani mnoho filmů, které by se tomuto období věnovaly.
Režisér Jan Svěrák se rozhodl tento dluh napravit a
natočil příběh o statečnosti, lásce, přátelství a chlapské
cti. Název jeho válečného dramatu je tajenkou dnešní
doplňovačky.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.- SKRÝVAČKY
1- LABE,
2- DYJE
3- RADBUZA

4- ODRA
5- OHŘE
6- MŽE

1/ Hnací stroj. 2/ Rodinné prostředí. 3/ Metropole ČR. 4/
Dělník v kovárně. 5/ Část věty. 6/ Obyvatel Rumunska.
7/ Hitlerovo jméno. 8/ První kalendářní měsíc. 9/ Jméno
zpěváka Gotta. 10/ Pomůcka pro lepší vidění. 11/ Stát
s největší rozlohou. 12/ Jméno pana učitele Knappa. 13/
Významný černomořský přístav. 14/ Pátý den v týdnu.

Chceme si udělat 3 topinky. Jedna strana krajíčku
chleba se opeče za 30 sekund. Za jaký nejkratší
čas lze připravit všechny tři topinky, vejdou-li se
na pánvičku pouze dva krajíčky chleba?

SOUTĚŽNÍ KUPON

Které dívčí jméno
je ukryto
v daném obrazci?

JMÉNO
TŘÍDA
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