SRPEN
Výjezd učitelů do Krkonoš
Ve st edu 26. srpna jsme brzy zrána sm r Harrachov vyjeli, to abychom v konci prázdnin krásy krajiny
vid li. Počasí se umoud ilo, dop álo nám pohodu, bychom mohli bez deštníku poznat krkonošskou
p írodu. Lanovkou na blízkou horu - to byl velký zážitek, pro n koho chvíle hr zy za ten krásný
prožitek. Po návratu začala práce na školním programu, kdy, co, kam, jak za adíme podle loňských
záznam . Sto t icet let jesenické školy bude velká událost, proto každý zapojí se, aby bylo všeho dost.
Po vým n zkušeností p išly dobré nápady, jak to všechno zkoordinovat do st edeční porady. Večer
potom p i pivečku vznikla pravá nálada: zpívalo se, tancovalo, prost byla zábava.
Čtvrtek - ten byl relaxační, šlo se houfn do kopc , na Mumlavských vodopádech bylo mnoho
zájemc . Zp t ke sklárn sp chali jsme ve slunném počasí, neboť dole velkou žízeň místní pivko uhasí.
Odpoledne svých „p t švestek“ každý hbit zabalil, by autobus Ěaž dorazíě rychle všechny odbavil. Po
hodin spavé jízdy dosp li jsme ke hradu ĚHrubý Rohozecě, tady jsme se občerstvili, neztratili náladu.
Tém všichni cht li slyšet komentá e pr vodce, jen t i muži hov li si na d ev né lavičce. Vpodvečer
nás p ivítala Jesenice slunečná, všichni rychle vystoupili a to byla konečná. D kujeme Šárce, Dáše za
p ípravu výjezdu, snad se zase n kdy sejdem na báječném zájezdu.

Petr Čenský

Tenisová mistryně
Jesenickou školu navšt vují mnozí vynikající sportovci a n kte í z nich se umisťují na p edních místech
v republikových i mezinárodních sout žích. Baseballista - nadhazovač Viktor Šmidt, loňský absolvent
naší školy, si zahrál za juniorskou národní reprezentaci na mistrovství Evropy, významných úsp ch
dosáhla o letních prázdninách tenistka Lucie Kaňková Ě4.Bě: vyhrála sv tové finále 2009 OUATT Kids
Cup ve Francii ('Once Upon a Time Tennis' /OUůTT/ je nejv tší sv tová turnajová série pro mladé
tenisty) v kategorii dívek do ř let a též zvít zila na mezinárodním turnaji d tí do 9 let BT MJ BABOLAT
MASTERS, kterého zúčastnilo 166 d tí z celé st ední Evropy. Zdá se, že nám vyr stá nad jná tenisová
hv zda. Blahop ejeme a p ejeme další úsp chy!

Petr Čenský
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Slavnostní den
V úterý 1. zá í se konala na nám stíčku p ed budovou školy slavnost k zahájení školního roku. D ti se
shromáždily podle t íd pod barevnými deštníky a spolu s rodiči a učiteli p ivítaly na pódiu vedení
školy, zástupce obce a vzácného hosta - ř0letého pana učitele Miroslava Šmída, který byl čty mi
desetiletími t ídním učitelem editele naší školy Mgr. Josefa Buchala. ĚTento p íkladný a krásný vztah
učitele a žáka byl dokonce zmín n v projevu ministryn školství Miroslavy Kopicové k zahájení školního

roku.) Po odpočítání posledních 10 sekund prázdnin zazn la státní hymna a hosté v čele s panem
editelem pop áli všem žák m a zvlášt prvňáčk m mnoho úsp ch v novém školním roce. Pan editel
též pozval p ítomné na oslavu 130. výročí založení školy v Jesenici, která se bude konat 9. íjna 200ř,
a požádal je o spolupráci. Poté pan školník Petr Papírník zvoncem oznámil zahájení vyučování.
Prvňáčci dostali od žák ř. t íd kytičku a spolu s t ídními učiteli je za zvuk písn doprovodili do jejich
t íd; ostatní žáci je následovali. Tak začal nový školní rok...

Blažena Dlouhá

Fotografování
Na pátek 11. zá í se pedagogové a d ti p ipravovali již od začátku zá í. Tento den p ijel pan fotograf,
aby po ídil fotografie žák v dobovém oblečení pro nást nný kalendá 200ř/2010, aby bylo stylov
p ipomenuto 130. výročí založení jesenické školy. D ti, pro které rodiče zhotovili nebo vyp jčili
historické kostýmy, se fotografovaly v r zných školních prost edích. Nutno poznamenat, že všem to
náramn slušelo. ůle ani pedagogové nez stali pozadu. Byl tu editel v cylindru, krajánci, údernice,
učitelka s rákoskou, dívky ze šantánu, pražské vážené dámy, kucha ky a nechyb l ani bakalá s biblí
v ruce.

Blažena Dlouhá

Školní h iště a klub
Dlouhodobý zám r vybudovat d tské h išt na školním pozemku, které citeln chyb lo pro venkovní
vyžití mladších d tí, se konečn poda ilo zrealizovat. Za ušet ené peníze za školné v mate ské školce i
družin vzniklo na „zahrad “ školy krásné h išt s altánem, pískovišt m a mnoha herními prvky, na
kterém s e vydovádí nejen nejmenší z mate ské školky či po náročné výuce d ti z prvního stupn .
H išt využívá též nový školní klub, ve kterém žáci od pátých do devátých t íd nacházejí ve volných
chvílích pracovn odpočinkové útočišt . Školní klub, do n hož se p est hovala knihovna, pod vedením
paní Matulové nabízí mnoho rozmanitých aktivit a možností jak strávit volný čas, n co si p ečíst,
zahrát si hru, nakreslit si, jen tak si odpočinout nebo zajít na výlet...

Petr Čenský

Oborové dny 200ř/2010
Oborové dny na ZŠ a MŠ Jesenice již zapustily ko eny natolik, že ani letos jsme na n nemohli
zapomenout. Žáci II. stupn se podle zájmu zapisují na oborové dny s rozličnými tématy vypsanými
učiteli. Jako každý rok, i letos nabídka obor byla velmi pestrá. Oborový den je vypln n odhalováním
taj vybraného tématu. Mezi oborovými dny žáci sepisují - pod odborným dohledem p íslušného
pedagoga - oborovou práci, na které pr b žn pracují celý školní rok. Výsledek své práce budou žáci
prezentovat p ed ostatními kolegy oborové skupiny a žáci devátých t íd Ěa tv rci nejpoveden jších
prací z Ř. t íd) obhajovat p ed učitelskou komisí, aby získali čestný titul Jesenický doktor ĚJeDr.ě.
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Petr Čenský

ÍJEN
Elektronická škola
S novým školním rokem vstoupil do další fáze grantový projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji
klíčových kompetencí žák (INFORMACE - INSPIRACE - INOVůCEě, na který škola získala finanční
podporu ze strukturálních fond Evropské unie. V zá í bylo završeno školení pedagog v kancelá ských
programech a digitální fotografii, tečkou za kurzem PowerPointu pro žáky se stala sout ž o nejlepší
prezentaci na téma „naše škola“, kterou vyhráli páťáci Eda R t a Tomáš Karas. Projekt pokračuje pro
pedagogy tvorbou elektronických výukových materiál a pro žáky kurzem „Tvo íme web aneb ukaž co
umíš“.
Technické vybavení po ízené v rámci projektu začíná pln sloužit učitel m k začleňování interaktivních
metod do výuky. Interaktivní tabuli si n kte í učitelé značn oblíbili a často s ní pracují, notebooky
neslouží pouze k výuce informatiky. Elektronizace výuky jako nevyhnutelný proces je pro všechny
učitele velkou výzvou a v tšina z nich má up ímnou snahu se s tímto trendem vyrovnat a uchopit jej
tak, aby z n ho m li žáci prosp ch.
Čekají nás testy na Facebooku, zem pisné výklady s Google Earth, rodičovské sch zky v Second Life?

Petr Čenský

Noční t ídní akce
1. íjna se pro 7.ů konala první t ídní akce v tomto školním roce. Spaní ve škole je mezi žáky hitem a
tak jsme to nemohli ani my vynechat. Sešli jsme se v 16 hodin v naší kmenové učebn a p ed p l
pátou vyrazili do kina Cinema City Galaxie na Hájích. Jelikož jsme m li možnost výb ru, t ída se
rozd lila na dv poloviny a každá šla na jiný film. Následovala veče e v KFC a po návratu do školy
odstartoval sportovní blok – obsadili jsme ob dv t locvičny, v malé t locvičn se hrála vybíjená a
p ehazovaná, ve velké t locvičn fotbal, florbal a basketbal. Ješt p ed spaním jsme si zahráli ping
pong v podob „obíhačky“ a šli na kut . P íjemný večer, a tak máme na co vzpomínat.

Jan Hoštička

Oslava 130 let jesenické školy
Je pátek ř. íjna, ráno. O n kolik kilogram lehčí taška na zádech, s úsm vem na rtech a s p íjemným
pocitem v duši se chystám do školy. „Co se asi v té škole d je, že se ob d ti do ní nehorázn t ší?“
ptá se m j tatínek maminky ráno p i snídani. „Ty jsi zapomn l, Pavle, že se dneska oslavuje 130 let
jesenické školy!“ zadívá se maminka na tatínka s p ekvapeným výrazem. „No jo… vlastn !“ Zasmáli
jsme se a já společn se sestrou Klárkou pádíme do školy.
P i vkročení do budovy školy jsem ucítila lákavou v ni jablečných závin , dort a jiných dobrot, které
p inášeli rodiče se svými d tmi na p ipravovanou večerní jablečnou hostinu. I já se sestrou jsme m ly
co d lat, abychom štr dly nevyklopily p i cest do školy. ůle nakonec se dostaly nepoškozené na místo
určení. O dv hodiny pozd ji jsem m la p ipravenou a podepsanou visačku s názvem ORGůNIZÁTOR.
V 17 hodin velké oslavy začínají. Spousta lidí se hrnula do hlavních školních dve í. „Už je to tady,“
vyhrkla ze sebe moje mladší sest ička, která byla také organizátor. Vítala bývalé žáky, učitele a hosty
a nechala je podepisovat do arch , které jí byly p id leny. Já jsem m la na starosti prodej perník ve
tvaru školy a výročního školního časopisu. Hned vedle kamarádka nabízela úžasný kalendá , na kterém
jsme vyfoceni v dobovém oblečení, a o kus dál byly výstavky historických p edm t , dokument o
založení školy a r zných listin.
O n co pozd ji m l hezký proslov náš pan editel spolu se svými kolegy, zástupci obce a hosty
Ěnavštívil nás nám stek ministryn školství nebo paní d kanka pedagogické fakultyě. Pak už jen stačilo
slavnostn zasadit lípu, p ipravit lampiony na lucerničkový pr vod obcí a historický povoz s koňmi pro
čestné hosty. To byla krása, vid t mnoho svítících lampion a veselých lidí. Na lucerničkový pr vod asi
nikdy nezapomenu. P íjemn nás doprovázela dechová hudba, a kdyby náhodou ho elo, postarali by
se o nás jeseničtí hasiči. Po návratu do školy na nás čekalo jablečné pohošt ní. Bylo vid t, že všem
chutná, a naše školní jídelna doslova praskala ve švech. ů jako zakončení oslav nás všechny oslnila
barevná noční obloha, čili krásný ohňostroj.
Stačí už jen íct: „Školo, tak ať sloužíš dalších n kolik desítek let žák m, kte í t budou mít rádi jako
my.“

Kate ina Pokutová Ě9.A)

Výlet za svatým Václavem
13. íjna si naše t ída 4.ů jela spolu se t ídou 4.B do i osv žit svoje v domosti z vlastiv dy. Nedávno
jsme oslavili svátek svatého Václava a v té samé dob jsme se učili kdo sv. Václav byl... Nyní jsme
m li p íležitost vid t historii prvních P emyslovc ve form divadelního p edstavení. Šlo o divadlo
jednoho herce a paní herečka byla moc šikovná, vynalézav p edstavovala jednu historickou osobu po
druhé Ěvčetn muž ě...
To ale nebylo všechno. M li jsme také možnost vyzkoušet si svoji emeslnou zručnost p i ražb
keltských mincí, výrob koženého pytlíčku a d ev ného „vlčka“. Prošli jsme si též staré chaloupky
skanzenu, kde byly vystaveny r zné lidové výrobky z vlny, hlíny... Ukázka práce na tkalcovském stavu
vhodn doplnila historickou atmosféru.

Dojm bylo hodn a nep ijeli jsme s prázdnou. Vlastnoručn zhotovené výrobky jsme si vezlii dom ,
abychom se jimi mohli pochlubit rodič m. I to počasí se nakonec umoud ilo, a i když ani vzdálen
nep ipomínalo babí léto, bylo p íjemné.

Hana Pátková

ASTRONOMICKÝ KLUB
V íjnu na jesenické škole vznikl kroužek, zabývající se astronomií. Mým cílem je p iblížit obory, které
vyučuji, co nejvíce a prakticky a vyp stovat v žácích kladný vztah k v dám a ke vzd lání v bec.
Náplní našeho ůstronomického klubu je seznamovat zájemce nejen se zajímavými jevy na noční
obloze, ale i s jejich podstatou a s taji vesmíru. To vše formou lekcí, v pr b hu kterých mladí
astronomové provád jí r zné experimenty nebo si doplňují pracovní listy a sestavují myšlenkové mapy
na základ p ednášek a videopo ad . D ležitá jsou i praktická cvičení: orientace na noční obloze
s hv zdnou mapkou nebo výroba pom cek pro naše experimenty. Mezi nejd ležit jší prvky práce
ůstronomického klubu pat í praktická pozorování, usktečňovaná v rámci tematických večer ve škole
nebo v pr b hu „astronomických expedic“ na vybraných hv zdárnách.

Robert ehák

Škola v p írodě v Žihli
Jako každý rok, i letošní p inesl školu v p írod , tentokrát podzimní. Místem pobytu 6. - ř. t íd a
v tšiny druhostupňových pedagog se stala škola v p írod Sklárna, velký Ětypicky socialistickýě areál
uprost ed les poblíž obce Žihle. P tidenní výjezd, zorganizovaný panem zástupcem Purkarem, se
uskutečnil 1ř. - 23. íjna a zúčastnilo se ho na 160 d tí. Žáci, kte í z stali ve škole, m li p ipravený
šestihodinový výukový program, na který dohlíželo n kolik zbývajících kantor .
Trochu jsme se strachovali o počasí. Týden p ed výjezdem napadl sníh - na horách až metr! -, bylo
nevlídno a teploty klesaly k nule. Prosincové počasí v polovin íjna! B hem pobytu nás sice mráz
štípal do tvá í a bez rukavic nebylo radno vyjít ven, ale nesn žilo, ba i sluníčko občas vykouklo zpoza
mrak .
V Žihli jsme jako kanto i m li jednu vymoženost - profesionální vychovatele. Dopoledne a večer jsme
m li pro d ti program p ipravený my učitelé, ráno, odpoledne a v noci je m li na starost vychovatelé.
Ve „volném čase“ jsme ovšem nezaháleli: p íprava akcí dala n kdy zabrat!
Žáci rozhodn nem li čas nudit se, program akcí byl pestrý a zajímavý. Jeho výchovn -vzd lávací část
byla realizována projektovým dopolednem, v n mž se na praktických činnostech - nap . m ení
objemu p llitry, kbelíky a sudem - opakovala probíraná školní látka, celodenním poznávacím výletem
Ěpodle t íd do ZOO nebo Pivovarského muzea v Plzni, event. p šky do Rabštejna nad St elouě,
učebními hodinkami v podvečer nebo p ednáškou astronom z pražské Štefánikovy hv zdárny.
Sportovní aktivity zajišťovaly h išt na fotbal či p ehazovanou, t locvična, trampolíny, lanové centrum
či okolní hustý les a členitý terén, jako stvo ený pro orientační b h. Volný čas byl vypln n populární
lasergame Ěoblíbená i u pedagog ě, nesm ly chyb t večerní diskotéky a co by to bylo za školu
v p írod bez noční „zkoušky odvahy“. Zkrátka - bylo toho hodn a d tem se ani necht lo odjet
dom ...
Pobyt v Žihli bohužel nedoprovázely jen p íjemné zážitky: deváťáci „op t nezklamali“ a jejich
proh ešky byly na po adu snad každého dne. V tšina d tí se však chovala p ímo vzorov a tak jsme si
školu v p írod s nimi mohli i my, kanto i, skv le užít.

Petr Čenský

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dobrý pedagog se neustále vzd lává a efektivn uplatňuje zkušenosti, které získává vlastní praxí i
absolvováním r zných školení nebo komunikací s pedagogy jiných škol. Kvalitní pedagogický sbor je
priorita každého editele, a náš pan editel k dosažení tohoto cíle uskutečnil n kolik zásadních krok .
Pravidelná školení se díky projektu INFORMůCE - INSPIRACE - INOVůCE stala nedílnou součástí života
jesenických učitel . O své zkušenosti a nabyté znalosti se budou moci pod lit s kolegy z okolních škol
v regionu v rámci nového grantového projektu KOKOS ĚKooperace a konkurenceschopnostě
podpo eného financemi z EU a ízeného občanským sdružením P átelé angažovaného učení ĚPůUě.
V projektu se 11 základních škol ze St edočeského kraje, včetn ZŠ a MŠ Jesenice, stane partnerskými
za účelem spolupráce, získávání inspirace a nových profesních zkušeností. Úvodní setkání kantor
z partnerských škol prob hlo již v zá í a íjnu, p ed samotným začátkem projektu.
Nez stalo však jen u partnerských škol. 26. íjna celý učitelský sbor vyjel na náslechy do hodin na ZŠ
Jižní IV. v Praze 4, která byla angažována v jiném projektu PůU. ů že tam bylo co obdivovat!
KOKOS nebude jediný nový EU projekt realizovaný na naší škole. B hem celodenního školení o tvorb
školního vzd lávacího programu, jehož redakce a úpravy nás čekají, panem dr. Tomkem z VÚP Praha
manželé Kolátorovi p edstavili projekt VUREES, zam ený na podporu ekonomického myšlení a
environmentální výchovy.
Na profesní zdokonalování kantor je na jesenické škole kladen velký d raz, protože jedin
kompetnentí učitel m že rozvíjet kompetence žák .

Petr Čenský

LISTOPAD
Volba povolání
První listopadový týden jsem vytáhla naše ,,deváťáky“ do Informačního a poradenského st ediska pro
volbu povolání na Ú ad práce v Praze. Jako obvykle se nám po celou dobu v novala pí. Konopková,
která pro nás p ipravila besedu k volb budoucích profesí. Společn s d tmi prodiskutovala jejich slabé
a kladné povahové charakteristiky, které by m ly zúročit p i výb ru jejich povolání. Žáci si také mohli
prost ednictvím počítačového programu vyhledat vhodný studijní nebo učební obor podle svých
schopností a p íslušných nadání. Záv r akce byl vyhrazen pro individuální konzultace s pí.
Konopkovou. Ve škole žáci všechny podstatné a nové informace zpracovali a následn v rámci
vyučování prezentovali.
Ve čtvrtek 12. 11. jsme se vypravila s deváťáky na Schola Pragensis 200ř - veletrh st edních škol,
učilišť a gymnázií, který se konal v Kongresovém centru. Žáci m li možnost navštívit širokou nabídku
r znorodých st edních škol, státních či soukromých. Vyzvedli si informační letáky, zjistili si dny
otev ených dve í a poptali se na kritéria p ijímacích ízení. Doufám, že získané informace zodpov dn
zúročí p i svém dalším životním kroku.

Markéta Ladová

Anglické divadlo
V pátek 6. listopadu se v t locvičn uskutečnilo pro t etí až páté t ídy divadelní p edstavení v
anglickém jazyce, které se jmenovalo Lenka a čarod jnický čaj. Celý p íb h odehrál jeden herec, který
se postupn p evlékal za Lenku i čarod jnici. V pr b hu p edstavení jsme se učili nová anglická
slovíčka. Čarod jnice cht la Lenku začarovat, a proto jí uva ila kouzelný čaj. Lenka se napila a narostl
jí prasečí nos a také myší uši. Potom si čarod jnice zavolala na pomoc p t d tí z hledišt . D ti se
p evlékly za ducha, kostru, upíra, obludu a čarod jnici a Lenku strašily. Nakonec ale všechno dob e
dopadlo a Lenka se za pomoci kouzelného d dečka prom nila zpátky. P edstavení bylo velká legrace.

Jaroslav Louda (4.C)

Policejní muzeum
Devátého listopadového dne navštívily t ídy 3.ů a 3.C Muzeum Policie ČR v Praze, tradiční cíl školních
jednodenních „výjezd “, aby shlédli program Kolo tety Berty. D ti byly velmi poutavou formou
seznámeny s tím, co pat í k povinnému vybavení kola a jak se má cyklista chovat na silnici. Herci
vtáhli n které d ti p ímo do d je, využili prvky černého divadla, kouzelnou h lku Harryho Pottera a
Bílou paní Perchtu, která všem p ipomn la desatero správného cyklisty. Všechny d ti se t ší na jarní
m síce, kdy nás čeká návšt va dopravního h išt , kde nabyté v domosti mohou ukázat p i praktických
jízdách.

Zdeňka Valentová

Vodní hrad Švihov
10. listopadu naše t ída 4.ů spolu se 4.B vyrazila na výlet na vodní hrad Švihov. Cesta byla dlouhá, ale
zp íjemnila nám ji sout ž týkající se hrad České republiky.
Na švihovském hrad nás p ivítala p íjemná paní pr vodkyn , od které jsme se dozv d li, že hrad byl
zp ístupn n pouze pro nás Ěostatní návšt vníci si budou muset počkat do jara p íštího rokuě. Hrad
odemkla obrovskými klíči, které pozd ji zap jčila Míšovi Pitrovi, aby mohl otev ít další část na
prohlídku.
Prošli jsme všechny části expozice p ístupné ve ejnosti a v každé d ti dostaly otázku, za správou
odpov ď pak sladkou odm nu. Nejv tší atrakcí byla návšt va kaple, kde byla na st n umíst na
kamenná zadnice, na kterou si mohly d ti sáhnout a mít tajné p ání. Na konci prohlídky si také mohly
po ádn zak ičet, a tak se s hradem rozloučit.
Výlet na hrad, kde se natáčela filmová pohádka T i o íšky pro Popelku, byl p ínosným zpest ením
výuky českých d jin.

Hana Pátková

Astronomická expedicce
Vzhledem k viditelnosti planet jsme na první z n kolika plánovaných expedic školního ůstroklubu vyjeli
v pátek 13. listopadu. Naším cílem byla hv zdárna v Rokycanech, kde jsme od pátečního večera do
ned lního odpoledne plnili náš pozorovací plán, doplňovaný o tematické po ady v p ednáškovém sále.
Počasí nám zpočátku celkem p álo, takže jsme v pátek večer provedli experiment týkající se
viditelnosti hv zd a prakticky jsme si vyzkoušeli orientaci na noční obloze. V sobotu nám odm nou za
brzké ranní vstávání bylo vyda ené pozorování Saturnu, Marsu a M síce. V pr b hu dne jsme vyráb li
skutečn létající rakety z PET lahví, které jsme pak slavnostn odpálili, a absolvovali zajímavou
p ednášku - počasí pozorování tentokrát nep álo. V ned li jsme však mohli vesele p istoupit k dalšímu
bodu programu, k pozorování Slunce. Sluneční disk byl čistý, bohužel nikde žádná skvrna, ale díky
speciálnímu dalekohledu jsme mohli vid t krásnou sluneční protuberanci. Ned lní blok pokračoval
po adem o atmosferických jevech s praktickými ukázkami meteorologických p ístroj a zakončili jej
dalším experimentem.
Naší expedici hodnotím jako velmi úsp šnou, protože členové ůstronomického kroužku mohli zažít
v du v praxi a rozší it si své „učebnicové“ znalosti.

Co už umíme
Neuplynulo p íliš mnoho času od začátku školního roku, ale prvňáčkové se už mohli svým rodič m a
prarodič m pochlubit, co se naučili. T ída 1.ů m la téma „Podzim čaruje“, 1.C „Perníková chaloupka“.
Do t chto témat se prolínaly znalosti českého jazyka, matematiky, prvouky a jednotlivých výchov.

Snaha d tí byla odm n na v elým potleskem a spokojenými úsm vy tatínk , maminek, d dečk
babiček. Na záv r 1.ů p íjemn své rodiče p ekvapila balíčky sušeného ovoce.

i

Marie Vo íšková & Petr Čenský

Halloweenské setkání
V čase p edhalloweenském p ijaly naše pozvání d ti a paní učitelky ze ZŠ Universum z Prahy. Plán
setkání pátých t íd uzrál již p i naší společné návšt v Skotska vloni na ja e. Vše domluvené se
poda ilo zrealizovat, a tak ve čtvrtek 22. listopadu začal pravý strašidelný rej. Týmy kostlivc ,
čarod jek a černých koček mezi sebou sout žily v ešení anglických kvíz , hádanek a rébus . Zručnost
celého družstva byla prov ena p i výrob velkých svítilen z dýní. Jako správní hostitelé jsme p ipravili
pro návšt vu k veče i originální tousty a maminky našich d tí napekly spoustu dobrot. Večer se t ída
5. ů prom nila ve strašidelnou diskotéku, plnou tanečních sout ží a p edstavení. Jen skutečnost, že
malá „strašidla“ musí další den ráno zasednout do školních lavic, nás donutila ukončit úžasnou
atmosféru tanečního maraton. Na dobrou noc d ti p edčítaly své vlastní p íb hy ostatním kamarád m,
kte í pomalu usínali ve svých spacácích obklopeni bezpečnými zdmi školního klubu.

Romana Šílová

Ch ipkové prázdniny
Do Česka vpadla s plnou silou ch ipka. ů dokonce dvojí. Jednak „obyčejná“ - sezónní, jednak tzv.
„prasečí“, což je respirační onemocn ní u prasat zp sobené virem ch ipky typu ů ĚH1N1ě, který se
p enesl na lidi a začal se celosv tov ší it. Zatímco počet lidí v ČR nakažených prasečí ch ipkou
nep ekročil n kolik tisíc, sezónní ch ipka doslova skosila jesenické žáky - 20. listopadu jich chyb lo
35 %, a proto na následující týden byly vyhlášeny ch ipkové prázdniny. Radost d tí pon kud zkalila
porce domácích úkol , zato pedagogové mohli p ipravovat novou verzi školního vzd lávacího
programu. Pracovní prázdniny...

Petr Čenský

PROSINEC
Výlet do Ho ic
První prosincový pátek jsme se vydali Ět ída 4.ů a 5.ůě na výlet do Ho ic, kde se vyráb jí, jak známo,
výborné trubičky a oplatky. M li jsme možnost vid t malou, tém rodinnou výrobu, založenou na
poctivé ruční práci. Oplatky a trubičky jsme samoz ejm ochutnali, a to p ímo horké z výroby.
Následoval nákup pochutin a potom už jsme vyjížd li sm r Šestajovice, kde se nachází výrobna svíček
a malá Zoo.
Po p íjezdu do obce se d ti vrhly k ohradám s malými prasátky, kozami, oslíkem, poníky a dalšími
zví aty. Za chvilku už jsme byli ve svíčkárn a barvili svíčky a sáčkovali koupelovou s l. Také jsme
odlévali vosk do sko ápek od o ech a zahájili tak p ípravu na vánoční svátky. Po koupi výrobk z
vosku jsme odjeli zp t do Jesenice.
Na výlet jsme zapojili ruce i mozek, vyrobili si či nakoupili spoustu dárk .

Helena Švandová & Hana Pátková

Mikulášská nadílka
V pátek 4. prosince prob hla tradiční mikulášská nadílka v mate ských školách i základní škole, kterou
p ipravili žáci devátého ročníku základní školy ve spolupráci s vedením školy. Naši nejmenší p edškoláci - se tak mohli setkat s moudrým Mikulášem, hodnými and ly a d sivým, ale
dobromyslným čertem. Každé z malých d tí bylo za svoji statečnost odm n no sladkou odm nou. Za
to d ti nepozemským host m ukázaly, co už umí a že byly celý rok hodné.
Žáky, malé i v tší, navštívila celá kohorta čert a and l doprovázená d stojným Mikulášem. O legraci
ani sladké odm ny nebyla nouze, nový venkovní pingpongový st l byl dárek nejv tší. Pod kování pat í
všem, kte í vytvo ili úžasnou mikulášskou atmosféru.

Petr Čenský

Kde se vyrábějí vánoční ozdoby?
V úterý Ř. prosince jsme spolu s dalšími t eťáky a druháky byli ve sklárn v Poniklé v Podkrkonoší. Jeli
jsme p es Jičín, Mladou Boleslav, Jilemnici a jiná m sta a vesnice, trochu jsme bloudili a p ijeli jsme o
hodinu pozd ji. Vid li jsme, jak výroba ve sklárn v Poniklé probíhá. Hotové korálky se uvnit st íb í a
zvenku barví. V této sklárn se v jako jediné u nás korálky vyráb jí už p es sto let. Dozv d li jsme se,
že musejí vyrobit moc a moc korálk za den.
Ve sklárn jsme si vytvo ili z korálk vánoční hv zdu. Potom jsme si ješt n jaké ozdobičky koupili, ale
to už nebylo ono.
Výlet byl super a návšt vu této sklárny doporučujeme.
Žáci 3.C

Vánoční trhy
V podvečer sedmnáctého prosince se po nám stíčku p ed školou linula v n „svá áku“ a klobás,
neklamný signál, že se konají tradiční vánoční trhy. I tentokrát byl zájem ve ejnosti veliký a cukroví
domácí výroby, drobné dárkové p edm ty a výrobky d tských rukou doslova mizely p ed očima ze
stánk jednotlivých t íd. V tšinu výrobk vyráb ly sami d ti ve vánočních dílnách, ovšem n které
výtvory m ly na sv domí také rodiče d tí. Nezapomn lo se ani na občerstvení, horký čaj v zim zah ál
a klobása s ho čicí zasytila. Dá se íci, že trhy – to je stmelení starých emesel, ať už je to výroba
vánočních v nc , voskové svíčky nebo malované výtvory.
Část z výt žku trh bude v nována do Indie pro žáky adoptovaného kamaráda Chinnappana Rubana
Wilberta, 7.B op t podpo í útulky opušt ných zví at, zbytek poputuje do t ídních fond .

Petr Čenský

Adopce na dálku
Naše základní škola již čty i roky spolupracuje v projektu ůdopce na dálku s ůrcidiecézní charitou
Praha a sponzoruje dv d ti z okresu Kundapur v daleké Indii. Chlapce jménem Chinnappan Ruban
Wilbert finančn podporují ve vzd lávání žáci naší školy, dívku Susmithu Bovi sponzorují učitelé.
Rodiny t chto d tí se potýkají s existenčními problémy, s nedostatkem pracovních p íležitostí, mnohdy
žijí v extrémní chudob . B žným jevem v t chto oblastech je negramotnost obyvatel, až 40 % indické
populace neumí číst a psát a Indie se stále adí k málo rozvinutým oblastem sv ta. Naše škola se do
tohoto sponzorského programu zapojila s ochotou pomoci zprost edkovat vzd lání d tem z t chto
chudých oblastí.

Romana Šílová

LEDEN
Spojenými silami na pomoc útulkům
Již podruhé letos prob hla na ZŠ Jesenice dobročinná sbírka na pomoc opušt ným zví at m. Výt žek
sbírky byl následn p edán do t í vybraných útulk :
ůZYL RITů HOSPIC PRO OPUŠT NÉ PSY, PCHERY
KOČIČÍ DOMEK PR HONICE
KOČIČÍ ÚTULEK BONů, ČESKÁ LÍPů
Do útulk jsme p ed Vánoci p edali mnoho granulí, konzerv a pamlsk pro psy a kočky. Finanční
výt žek sbírky činil 4 300 Kč. Chci pod kovat Vám všem, kterým život opušt ných zví at není lhostejný
a kte í jste menším nebo i v tším dílem p isp li.

Lenka Kravčaková

Plavecký kurz
Žáci druhých t íd jezdí v tomto školním roce do plaveckého bazénu školy OPEN GůTE v Babicích u
íčan. Každá t ída absolvuje 15 lekcí, které vedou dv zkušené trenérky. Jedna z nich je z p íslušné
školy, druhou najímá naše škola, neboť každé lekce se v pr m ru účastní 24 žák . Dozor nad žáky
konají t ídní učitelky a vychovatelky, takže bezpečnost žák je zajišt na. Plavecký výcvik hradí škola,
cestovné rodiče. Výuka je pestrá, od základ plaveckých styl po vodní radovánky, d ti baví a na
výsledcích je to vid t. Celkem jezdí do bazénu 73 žák druhých t íd.

Blažena Dlouhá

Matematické soutěže
Osmnáctého ledna prob hlo školní kolo matematické sout že Pythagoriáda pro 6. a 7. ročníky. Letos
se zúčastnilo 14 žák ze šestých a 6 žák ze sedmých t íd. Žáci pracovali se zájmem a cht li ve
zkoučce obstát. Nejlepší postoupili do okresního kola, v n mž na p kném 6. – 10. míst skončila Beáta
Horáková Ě6.Bě a n kolik dalších šesťák se umístilo do patnáctého místa.
V polovin dubna se konala další matematická sout ž, tentokrát ve více kategoriích. Matematického
klokana 2010 se zúčastnili žáci ze 3. až ř. t íd, rozd lených do čty kategorií.
Výsledky: Kategorie Cvrček – Vít Porazil Ě2.Bě, Klokánek - Tereza ežábková (4.A), Benjamin – Daniel
Kozel (7.B), Kadet – Dominik Pánek Ěř.ůě. Všem úsp šným ešitel m gratulujeme!

Petr Čenský

Skleněné vysvědčení
28. ledna 2010 m ly d ti unikátní možnost pozorovat ve škole um ní mistra sklá e Michala
Zahradníka z Prahy. Pan sklá v n kolika setkáních p edvedl sv j program postupn v tšin ročník .
Žáky stručn zasv til do teorie výroby skla, poté p edvedl r zné techniky a nakonec p išlo na adu
vyfouknutí sklen né kuličky, které si žáci sami vyzkoušeli. D ti nejvíce zaujala práce se sklem;
pozorovaly ezání, mačkání, lepení a foukání a když mistr sklá p ed jejich očima vyfoukl jednorožce a
z jejich samostatného výrobku vytvo il píšťalku, byly u vytržení a kuličku si s radostí odnesly dom .
Byl to zajímavý program.

Blažena Dlouhá

INFORMACE - INSPIRACE – INOVACE
Projekt Informace-Inspirace-Inovace, finančn podpo ený z evropských strukturálních fond , vstoupil
tento školní rok do další fáze. Zatímco kurzy pro pedagogy skončily a kanto i nyní mají možnost
pr b žn vytvá et honorované digitální učební materiály ĚDUMyě, v nichž zúročí své IT znalosti, kurzy
pro žáky pokračovaly „Tvorbou webu“ pod vedením osv dčeného lektora Davida Pa íka a „Digifotem“
učitele Petra Čenského. Oba kurzy, které se desetkrát konaly v odpoledních hodinách a žáci se jich
účastnili ve svém volném čase, byly hojn navštíveny Ěvždy p es sto účastník ě a nadšení zejména
prvostupňových, kte í s vervou zakládali blogy nebo po izovali makrofotografie „obyčejných“ v cí,
h álo u srdce všech, kte í je vid li p i práci.
Úsp ch zaznamenala i následná sout ž o nejlepší web na téma „st edočeský kraj“, ve které zvít zil Jan
Hanzal z V.B. Sout ž v digitální fotografii bude vyhlášena na začátku p íštího školního roku.
Tematické exkurze finančn hrazené z projektu p edstavovaly v druhém pololetí jeho další část. Každá
t ída z t etího až devátého ročníku vyjela na n jaké místo v Čechách související s aktuáln probíranou
látkou a následn exkurzi zpracovala do podoby referátu ve Wordu nebo prezentace v PowerPointu.
Samoz ejm že se taková výuka žák m líbila...
Nezbývá než pod kovat koordinátorovi aktivit panu učiteli Hoštičkovi za skv le p ipravený a vedený
projekt, který nám m že leckterá škola závid t.

Petr Čenský

ÚNOR
Zápis do prvních t íd
Dne 11. února 2010 od 14. hod. probíhal na naší základní škole zápis žák do 1. ročníku.
P edškoláčci v doprovodu svých rodič byli lehounce nervózní a plní očekávání. Chvíle čekání na
setkání s paní učitelkou jim zp íjemňovali žáci devátých ročník . V pohádkových kostýmech provázeli
d ti školou a společn v hern plnili pohádkové úkoly.
Rodič m fundovanou radou z oblasti školní zralosti pomáhali odborníci – paní Zdeňka Valentová, školní
psycholožka, a paní Jarmila Hrdličková, výchovná poradkyn pro 1. stupeň ZŠ. Zápis probíhal
v p íjemné atmosfé e, d ti si odnášely pam tní list a malý dáreček v upomínku na jejich „Velký Den”.
Na obvyklou otázku, zda se t ší do školy, v tšina stydliv , však souhlasn kývala. K zápisu se v tento
den dostavilo celkem ř0 d tí.

Romana Šílová

Jesenické vajíčko
16. února 2010 se konala recitační sout ž Jesenické vajíčko. Nejd íve sout žily d ti ve svých t ídách.
Ti nejlepší postoupili do školního kola. Jejich p ednes hodnotila porota složená z učitel 1. a 2. stupn .
D ti, další učitelé a n kte í rodiče byli v roli divák . Všechny d ti se opravdu snažily. N které m ly
ješt trochu trému, jiné už p ednášely s v tší jistotou.
Všichni s nap tím očekávali, kdo obsadí nejlepší místo na pomyslném stupni vít z . Rozhodování o
prvních t ech místech v každé kategorii bylo opravdu t žké. ů kdo vyhrál? V 1. kategorii, ve které
sout žili žáci z prvních t íd, byl nejúsp šn jší ůntonín Bláha (1.A). Ve 2. kategorii sout žili žáci
druhých a t etích t íd. Na prvním míst se umístila skupina dívek – Kate ina Švandová z 2. ů a Jessika
Nováčková s ůnetou Kopčanovou ze 3.C. Na stejném míst skončili i Jakub Čakan a Marek Blažek
z 2.C. Ve 3. kategorii vystoupili žáci čtvrtých a pátých t íd. První místo obsadil Oliver Kodíček (5.A) a
Petar Veruovič (4.C). Na 2. stupni nejlépe recitovala Johanka Porazilová ze t ídy 6.ů. P kný výkon
p edvedla Iva Nedelková z ř.ů. Lucie Lavičková ze stejné t ídy dokonce vystoupila s vlastní básní.

Co napsat na záv r? V dnešní dob počítač je zájem o poezii snad ješt více cen n. Všichni sout žící
si zaslouží pochvalu. T ší nás také, že v letošním roce sout žilo ješt více d tí než v roce
p edcházejícím. D kujeme všem za p íjemn prožité odpoledne.

V ra Langerová

Den s Alonzem
V polovin února jsme ve spolupráci s paní profesorkou S. Catiou z vancouverské soukromé st ední
školy v Kanad p ipravili Den s ůlonzem, rodilým mluvčím z USů. Jmenovaný, afroameričan, je velký
sportovec a basktebalový trenér. Žáci devátého ročníku s ním absolvovali hodinu t lesné výchovy, ve
které d ti naučil n kolik basketbalových trik . Následn se zúčastnil n kolika hodin angličtiny na 1. i 2.
stupni.
Žáci byli ve všech hodinách náramn motivovány a bylo lhostejné, kdo má z angličtiny jedničku nebo
trojku. D ti pochopily, že podstatné je dokázat anglicky komunikovat. Nutno uznat, že si v tšina žák
s ůlonzem porozum l velmi dob e.
S paní profesorkou domlouváme výpravu jejích studentek na ja e p íštího roku do ČR, kdy by zavítaly i
do naší školy.

Josef Buchal

Dva dny s didaktikou matematiky
PF UK v Praze uspo ádala 1Ř. a 1ř. února 2010 již čtrnáctý ročník akce Dva dny s didaktikou
matematiky, které se zúčastnilo šest učitelek z 1. stupn naší školy. Na úvodní p ednášce profesorky
Stuchlíkové hledali pedagogové klíč k motivaci v matematice prost ednictvím psychologie. Odpoledne
si vybírali z 1Ř dílen a 22 jednání v sekcích. Páteční dopoledne pat ilo hospitacím v osmi pražských
školách a následné vým n zkušeností mezi učiteli. Odpoledne m li účastníci možnost výb ru ze 4
dílen a 12 odborných jednání. Na chodbách fakulty nabízela r zná nakladatelství učebnice, pracovní
sešity a hry nejen pro výuku matematiky. Pedagogové si z akce odnesli mnoho nových rad a motivací,
seznámili se s didaktickými hrami i publikacemi, které zvýší efektivitu p i výuce.

Blažena Dlouhá

Projektový den ve druhých t ídách
18. února 2010 prob hl již t etí projektový den na téma „Člov k a p íroda“, tentokrát ve form dílen.
D ti se st ídaly u t ech vyučujících. Ve 2. ů pomáhaly planet Zemi p i získávání kyslíku množením a
výsadbou pokojových rostlin a bylinek a vyráb ly slunce – dárce života na Zemi. Ve 2. B vyráb ly
z novinového papíru a použitých obal vázičky a tím p isp ly k recyklaci odpadu. Ve 2. C probíhalo
barvení látek p írodními barvami, zkoumání barev a plod čichem. Nakonec si d ti vyrobily ubrousek
s dekorativním vzorem. Poznaly, že p íroda kolem nich je bohatým dárcem, jen je t eba se naučit, jak
jejích dar využít.

Blažena Dlouhá

Literární soutěž O NEJLEPŠÍHO PÍSA E
Ve školním roce 200ř/10 byla vyhlášena v naší základní škole literární sout ž O NEJLEPŠÍHO PÍSů E
pro žáky od čtvrtého do devátého ročníku. Žáci si mohli zvolit libovolnou literární formu. Ti mladší psali
práce na téma „Náš sv t – sv t lidí a zví at“, ti starší na téma „Internet – sv t, který pomáhá i
ubližuje“. Vyhlášení nejlepších prací se uskutečnilo dne 23. 2. 2010. A kdo se umístil mezi nejlepšími?

Na prvních místech se umístili Ěpodle ročník ě: Michal Matula Ě4. ůě, Lucie Škopková Ě5. Bě, Dominika
Dvo áková Ě6.ůě a Beata Horáková Ě6.Bě, Barbora Hubková Ě7.Bě, Ema Šoferová ĚŘ. Bě, Edita Šoferová
Ěř. ůě a Pavel Tichý Ěř. A). Blahop ejeme!

V ra Langerová

B EZEN
Základní umělecká škola
Ministerstvo školství rozhodlo: od 1. zá í 2010 se z izuje p i stávající ZŠ a MŠ Jesenice základní
um lecká škola s cílovou kapacitou 210 žák . Jako koordinátor p íprav pro ZUŠ byla vybrána paní
MgA. ůlena Živná. V souvislosti s touto zm nou škola získala nový název Základní škola, Mate ská
škola, Základní um lecká škola Jesenice a také novou internetovou doménu www.jesenickaskola.cz.
S prvním zá ijovým dnem p jdou žáci nejenom do školy, ale šikovné d ti, které mají chuť a talent se
mohou učit hrát na hudební nástroje, kreslit, malovat, modelovat, tančit, hrát divadlo, zpívat sólov i
ve sboru. Základní um lecká škola bude pro žáky od 5-18 let a nabídne všechny čty i obory: hudební,
výtvarný, taneční i literárn dramatický. Jesenická škola takto podpo í i po um lecké stránce rozvoj
d tí a mládeže a regionu poskytne užitečnou službu.

Petr Čenský

Soutěž divadelních sborů
Dne 11. b ezna 2010 se v Kulturním centru Jílové u Prahy konalo oblastní kolo sout že d tských
divadelních soubor . Naši školu reprezentovaly vít zky školního kola Jesenického vajíčka Kate ina
Švandová z 2.ů, ůneta Kopčanová a Jessica Nováčková z 3.C. V oblastním kole zvít zily a postoupily
do širšího výb ru. Blahop ejeme d včat m i paní učitelce Tobolové, která je na sout ž p ipravovala.

V ra Danielovská

Astronomická noc
Od pátečního odpoledne 12. 3. do sobotního dopoledne prob hla v rámci našeho ůstroklubu první
akcička tohoto druhu...
Sešli jsme se v pátek v 15 hodin v jazykové učebn . Po seznámení s programem prob hla
astronomická lekce, v rámci které jsme shlédli po ad o planet Merkur. Na základ po adu jsme
podnikli pátrací hru po škole, p i které žáci hledali indície, které potom doplnili do pracovního listu a
tím získali zajímavé informace o této planet .
Protože nám počasí nep álo, po společné veče i mladé astronomy čekala procházka mezi souhv zdími.
V černočerné chodb pomocí baterek objevovali žáci souhv zdí a jejich názvy, které zakreslovali a
zapisovali do pracovních list ... Po společném vyhodnocení jsme se díky interaktivní tabuli p enesli do
virtuálního TV studia, kde se dv skupiny sout žících utkaly v astronomické v domostní sout ži.
P ed ulehnutím ke spánku jsme ješt dali oblíbenou schovávací hru.
Sobotní ráno. Po snídani jsme si dali další lekci astronomie, tentokrát dopln nou o záb ry kosmických
sond z Merkura a Venuše a animace povrchu t chto vnit ních planet. Naší akci jsme ukončili v 11
hodin. Jsme velice pot šen, že se naší akce zúčastnili také žáci ostatních t íd, kte í nejsou členy
našeho klubu. ůstronomie je zajímavý obor, který dokáže d ti zaujmout.

Robert ehák

Posezení u samovaru
Dne 16. b ezna 2010 se konalo v hudebn školy setkání rusky mluvících rodič , jejich d tí a žák s
učiteli na slavnosti s názvem Zvyky a tradice v Rusku. Společn slavili k esťanský svátek s názvem
Maslenica – podobný českému masopustu. Paní učitelky Mgr. Irena P ibilová a rodilá mluvčí Mgr.
Svetlana Voskanyan p ipravily se žáky bohatý program plný písniček, scének, hádanek, jazykolam a
vypráv ní v ruském jazyce. Písn doprovázela paní učitelka Voskanyan na akordeon. Nechyb lo ani
tradiční občerstvení, na kterém se podíleli i rodiče – čaj ze samovaru, sušenky, bliny a bonbony.
Ruskému jazyku se u nás učí 30 žák a školu navšt vuje 14 d tí z rusky mluvících zemí.

Blažena Dlouhá

Mezinárodní výzkumy
Jesenická škola byla vybrána, aby se její 4. ročník v polovin b ezna zúčastnil mezinárodních výzkum
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) a TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Studyě, jejichž hlavním cílem je zjišťovat úroveň čtená ské gramotnosti,
resp. v domosti a dovednosti žák v matematice a p írodov dných p edm tech na základních školách.
Výzkum , které organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledk vzd lávání, se účastní školy z
mnoha zemí sv ta, za Českou republiku 34 škol. Testování pomáhá již adu let porovnat kvalitu
českého vzd lávacího systému se zahraničními a stanovovat jeho slabiny, p ednosti a priority do
budoucna.

Petr Čenský

Správná volba
P tadvacet žák z mé t ídy ll. B má doma počítač, a proto jsem se rozhodla začít s výukovými
programy na školních noteboocích. Procvičovali jsme češtinu a matematiku. S instalací a hladkým
chodem program pomáhal pan učitel Čenský se svými žáky-asistenty. Moji žáci nem li s prací na
počítači problém a hrav vy ešili vše, co jsem jim p ipravila. Nejlépe si počínal David Zatočil, který
pracoval i na úkolech pro 3. t ídu. Také ostatní získali dobré až výtečné výsledky, a proto v této výuce
budeme pokračovat.

Blažena Dlouhá

Velikonoce na statku
Toulc v dv r i letos po ádal tradiční po ad s názvem Velikonoce na statku, kterého sezúčastnil celý
prvník ročník. Na statku se d ti seznámily s velikonočními tradicemi Ě ehtačka, pomlázka, jidášě, poté
následovaly dílny, ve kterých d ti vyráb ly jarní kv tiny z papíru a barvily vajíčka r znými technikami
Ěvoskem, cibulíě. Nakonec si upekly jidáše, který byl chutnou tečkou za výletem.

Marie Vo íšková

Hrusice – Velikonoce s kocourem Mikešem
Jarní výzdoba, velikonoční výzdoba – tím vším nás p ivítal památník Josefa Lady v Hrusicích.
Pr vodkyní byla velikonoční slepička, která p i povídání nezapomn la ani na černého kocoura Mikeše s
jeho kamarády a naučila naše d ti z 1.C velikonoční básničku. Vše bylo dopln no procházkou jarními

Hrusicemi se zastávkou u kostelíku či místa, kde stávala chalupa Pepíka ševc . Všem se výlet moc líbil,
což bylo pro nás učitele velkou odm nou.

Marie Vo íšková

Den učitelů
Poslední b eznový pátek oslavila naše t ída 3.C Den učitel netradičn a to tak, že jsme si s paní
učitelkou V rou Danielovskou vym nili role. Žáci učili a paní učitelka se posadila do lavice.
Na celou akci dohlížel stopkami Filip Horák, abychom se spravedliv v roli učitele vyst ídali. Kuba Č. i
se zran ným kotníkem učil matematiku, Kuba R. a Péťa Ž. byli učitelé prvouky a já jsem se stala
učitelkou češtiny, což byl pro m velký zážitek. Celé t íd se tato vým na moc líbila, užili jsme si to a
myslím, že i paní učitelka!

ůneta Kopčanová Ě3.Cě

Velikonoce ve 3.C
P i oslavách Velikonoc jsme ve t íd pletli pomlázky. P išel nám s tím pomoci d deček Filipa. Ve
dvojicích jsme pletli pomlázky z osmi proutk , ale nesm li jsme je mít moc silné. Jeden držel konec a
druhý pletl pomlázku, potom jsme se vyst ídali.
Také jsme malovali voskem na vyfouklá vajíčka. S tím nám pomáhala teta Zlata, která nám p inesla
stojánky s voskem. Paní učitelka nám pak provlékla stužku skrz namalované vajíčko, které jsme si
odnesli dom . Myslím, že se celé t íd tato vajíčka povedly a celý den se všem líbil.

Eliška Zrzavá Ě3.Cě

23. Jarní petrklíč
Již t iadvacátý svátek hudby plný virtuózních výkon na hudební nástroje a lidových písní, Jarní
petrklíč 2010, rozezn l 25. b ezna jesenické Společenské centrum. Zakladatel sout že a její editel,
Josef Buchal, m že být právem hrdý na to, že jeho sout ž zapustila pevné ko eny v život mnohých
základních i základních um leckých škol po celé republice. Bez významné podpory obce Jesenice a
spolupo adatelství gymnázia PORG a občanského sdružení Dlouhý, Široký a Bystrozraký, stejn tak
bez výpomoci mnohých ochotných žák z osmého a devátého ročníku by se však akce st ží mohla
uskutečnit. I jim velké díky!
Také letos byla sout ž rozd lena do kategorií mladší a starší zp váci, mladší a starší instrumentalisté,
malé a velké sbory/soubory, které hodnotily dv poroty složené ze zkušených orchestrálních
hudebník a operních p vc . Každá kategorie byla siln obsazena, ale i p es velkou konkurenci
jeseničtí účastníci zaznamenali p kné úsp chy: Lenka Jandošová Ěř.ůě získala v kategorii staší zp váci
bronzovou stuhu, akordeonista Jakub Rous Ě7.ůě stejné umíst ní v kategorii starší instrumentalisté,
st íbrné bylo rovn ž p vecké trio Tereza Hrdličková, Eliška Šílová, Tereza Rosenbaumová (6.B),
zatímco p vecké duo Lenka Jandošová a Ema Šoferová bylo zlaté! Velkou pozornost získali absolutní
vít zové klavírista Minh Van Nguyen z Gymnázia Nad ůlejí z Prahy 6, ůkordeonové duo ze ZUŠky
v Praze 1 a úžasný multiinstrumentální soubor „Hra je to“ ze ZŠ Gen. F. Fajka DFC, Praha ř.
Velký aplaus ale pat í všem zúčastn ným, kte í aktivn a pro svoji radost provozují hudbu, a už
netrp liv vyhlížíme další ročník Jarního petrklíče.

Petr Čenský

Co p inesl b ezen v 5.A
Ve škole se toho v b eznu událo docela dost. „Helpík“, tak se nazýval kurz první pomoci. Dozv d li
jsme se, jak se máme chovat v určitých situacích. Vid li jsme ukázky, které nebyly moc p íjemné. Od

učení nás na jeden den vysvobodila naše t ídní, když nás vzala do kina na film ůlenka v ísi div . Bylo
to dobrý.
V tomto m síci prob hlo finále Jarního petrklíče. Je to sout ž ve zp vu lidových písní a h e na hudební
nástroj a z naší t ídy se tam probojovaly Sára Mészárosová a Terka Eckertová. Sice se neumístily, ale i
tak jsme na n byli hrdí, že to dotáhly tak daleko! ů co víc, sout ž vyhrálo p vecké trio našich
šesťaček!
Tento m síc uzavírá projekt Lidské t lo. Ve výtvarce jsme zúročili naše v domosti z p írodov dy a
vytvá eli jednotlivé soustavy, nap . trávicí, dýchací, vylučovací, atd., a to vše za pomoci nití, balónk ,
modelíny a jiných.
Nejhorší z celého m síce byl český jazyk, protože jsme probírali p ídavná jména a bylo to dost t žké.
Za úsp ch v tomto m síci považuji, že jsem byl vybrán do turnaje ve florbalu proti Kunraticím.

David Šnajberk (5.A)

DUBEN
Bowling a noc ve škole 6.A
Je Ř. dubna p l čtvrté odpoledne a naše t ída se schází p ed školou. Odnášíme si spacáky do t ídy a
poté se s naší paní učitelkou Langerovou a panem učitelem Purkarem p esouváme na bowling na kraji
Jesenice. Shazujeme kuželky dv hodiny a pak se vracíme do školy, kde čekáme na objednané pizzy.
Po dobré veče i hrajeme r zné hry a n kte í p ipravují noční bojovku. Když se škola pono í do tmy,
strašidelná stezka odvahy začíná. Chodíme po t ech a m žeme mít i baterku. Pár strašidel opravdu
nahání hr zu. Maska gorily vyd sí i ty nejodvážn jší. Trasa vede k t locvičn , kde po skončení bojovky
hrajeme vybíjenou a fotbal. Nadšeni a zároveň unaveni se vracíme do t ídy a jdeme na poslední hru –
na schovávanou. Po druhé hodin ranní uléháme do spacák a jdeme spát.
Jsme moc rádi, že paní učitelka Langerová a pan učitel Purkar si ud lali na nás čas a p ipravili nám tak
p kný zážitek.

Monika Očenášková Ě6.ůě

KOKOS není na kokos
Regionální setkávání učitel spojené s r znými školeními v rámci projektu KOKOS (Kooperace a
konkurenceschopnost), který organizuje občanské sdružení P átelé angažovaného učení a na jehož
realizaci plynou peníze i z Evropské unie, již pevn zaujal místo v pracovní náplni jesenických kantor .
Pravidelná oborová setkávání a vzájemné náslechy učitel partnerských škol či školení renomovaných
odborník o nových metodách výuky p ispívají k profesnímu zdokonalování zúčastn ných. Pravidelný
program je obohacen o další zajímavé akce, nap íklad 7. dubna prob hla v MŠ a ZŠ Sunny Canadian
p ednáška prof. Karla Rýdla na téma stav českého školství, a další p ednášky či seminá e se plánují.
Už v íte, ze KOKOS není na kokos?

Petr Čenský

Oborový den Člověk a p íroda ve druhých t ídách
V pond lí 1ř. dubna se druhé t ídy vydaly za p írodou na Koko ínsko. Trasu dlouhou 4 km prošly d ti
krásnou p írodou a pozorovaly skalní útvary zvané Pokličky a vyslechly legendy, které se vážou
k t mto míst m. Cestou poznávaly v chrán ném území faunu a floru Koko ínska. Krkolomné stezky a
stoupání ke hradu Koko ín zvládaly bravurn . Hrad na skalním ostrohu a výborný výklad pr vodkyn
všechny zaujal a každý si krom zážitk odnesl i suvenýr. Také cesta autobusem byla zábavná. D ti
sout žily v poznávání 15 českých hrad a zámk . Počasí nám p álo a účastníci výletu mohli být
spokojeni.

Blažena Dlouhá

Popelá Bohouš
Na ekologický program Popelá Bohouš, p ipravený Toulcovým dvorem, naše t ída 1.C vyrazila 22.
dubna. Ostatní t ídy prvního ročníku jej absolvovali o den, resp. dva dny p ed námi. Na statku se nás
ujala slečna Hanka. Všechny d ti hravou formou seznámila, jaké máme druhy odpad a jak s nimi
správn naložit a rozt ídit je. Samoz ejm si to d ti hned samy v sout žním duchu vyzkoušely.
Ekologická výchova žák je zárukou udržitelné budoucnosti p írody a krajiny, ve které žijeme, a proto
bude nadále trvalou součástí školního vyučování.

Marie Vo íšková & Petr Čenský

Spolupráce jesenické školy se školami v regionu
Dne 2Ř. 4. 2010 navštívilo p t učitelek a paní zástupkyn editele Základní školu v Kunraticích, aby
shlédly hodiny moderní matematiky v 1. a 2. t ídách. Žáci pracovali metodou profesora Hejného
s učebnicemi z nakladatelství Fraus ve skupinách i samostatn . Vyučující st ídali činnosti a d ti byly
neustále aktivní, samy hodnotily výkony skupin. Vyučování bylo pestré a zábavné, d ti učivo zvládaly
dob e. Vyučovací metody, výzdoba t íd, prohlídka školy byla pro zúčastn né inspirativní. Vzájemné
návšt vy, vým na zkušeností a náslechy budou pokračovat.

Blažena Dlouhá

Závody v orientačním běhu
V pátek 30. dubna se osm žák z t etích a čtvrtých t íd zúčastnilo závodu v orientačním b hu ve Zvoli.
V celkem p ti kategoriích získali jedno páté, dv t etí místa, dv druhá a jedno první místo.
V kategorii t etích t íd dvojice Sofie Moravcová a ůntonín Wijas z 3.B dob hla t etí a další dvojice
Nikola Rabiňáková a Martin Vokoun z 3.C jako druhá z celkem 31 sout žních dvojic.
V kategorii čtvrtých t íd na 1. míst dob hl Dalibor Rohan ze 4.B, druhý byl Michal Pitr ze 4.ů a t etí
místo získal t eťák Viktor Melkes Ěve své v kové kategorii mu chyb l parťák do dvojiceě. Posledním z
našich reprezentant byl Marek Daniel ze 4.ů a také on obsadil velmi p kné páté místo. Všem
sportovc m pat í pod kování za úsp šnou reprezentaci naší školy.

Irena P ibilová

Školní klub
Školní klub p i Š Jesenice funguje necelý rok. B hem této doby se do n j p ihlásilo více než sedmdesát
d tí, které nyní pravideln klub navšt vují.
Čas strávený v klubu d ti využívají k relaxaci, hrají stolní a karetní hry, pracují na domácích úkolech
nebo čtou časopisy a knihy ze školní knihovny, která se od zá í stala součástí klubu a díky daru rodič
a pana učitele eháka rozší ila o celou adu zajímavých knih.
Sout živ jší d ti se zapojují do kvíz , her a turnaj . Mimo jiné d ti sout žily o nejlepšího hráče
piškvorek nebo porovnaly své schopnosti v klání „Holky versus kluci“. Zúčastnily se sout že o
nejlepšího tanečníka atd.
Vyjeli jsme společn na n kolik výlet nap . do noční ZOO, na výstavu lega v Roztokách u Prahy, do
muzea miniatur, na Pet ín a na spoustu dalších míst.
Tvo ivé d ti si vyrobily obrázky z d ev ných špachtlí technikou decoupage, vymodelovaly si drobné
plastiky, zkusily si napsat své jméno čínskými znaky, ozdobily si origináln tričko, vyrobily si sádrovou
masku podle svého obličeje. Mohly si tém každý týden vyzkoušet n jakou novou výtvarnou techniku.
Členové školního klubu též hojn využívají školní h išt , zahradu a t locvičnu, protože ve zdravém t le
je zdravý duch.

Školní klub se za dobu svého p sobení stal nedílnou součástí života školy a p ispívá k jejím bohatým
aktivitám.

Jaroslava Matulová

Když duben p ichází...
Velikonoční prázdniny jsme doma prožili tak, že jsme jeli k babičce a d dovi na Vysočinu. Malovali
jsme tam vajíčka a pletli jsme pomlázky. Bráchovi Matoušovi jsem večer schovala pomlázku a druhý
den jsem mu nasekala jako první. Samoz ejm , že mi ji sebral a dostala jsem o to víc. Velikonoce byly
moc hezké...
V dubnu nás ve škole čekaly konzultace ve t ech, tedy setkání učitele, žáka a jeho rodič . Jednu
st edu jsme si zabrali kuchyňku, protože jsme d lali pizzu. Já se spolužačkou Markétou jsme tu pizzu
vymyslely a náhodou byla dobrá! 20. dubna prob hly oborové dny. Já mám za obor ůstronomie a
tentokrát jsme jeli do pražského planetária.
V tomto m síci jsme se fotografovali na ročenku. Fotili jsme se na chodb , ve t íd , dohromady i ve
skupinkách. Nejlepší ale bylo, když jsme se fotili sami. Prob hly také p ijímačky, z naší t ídy se
p ihlásilo osm d tí. Z toho zatím usp li Honza a Petr. Po p ijímačkách k nám do školy zavítala návšt va
z N mecka. Na druhém stupni je provázeli deváťáci a ukazovali jim, jak to u nás chodí. V záv ru
m síce jsme m li besedu na téma šikana a další den se uskutečnil fotbalový turnaj nazývaný
McDonald’s Cup, ve kterém náš ročník získal t etí místo. Poslední dubnový den byly čarod jnice. Na
zahrad jsme si opékali bu ty a hned poté, co jsme je sn dli, začalo pršet, takže jsme m li docela
št stí.
Fajnový duben.

Terezie Eckertová Ě5.A)

Projekt VUREES – chov včel
Projekt VUREES ĚVzd lávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostechě,
podpo ený z fond EU a státního rozpočtu a ešený ůsociací pedagog základního školství ČR, se snaží
svým obsahem p isp t ke vzd lávání pro udržitelný rozvoj a ekonomickou gramotnost.
V environmentálních otázkách jsme se zam ili na oblast Člov k a p íroda a z toho na blanok ídlý
hmyz – včely. D vod je n kolik. Jsou nepostradatelné pro p írodu a mohou sloužit jako vhodný vzor
pro výchovu vlastností zam stnanc a budoucích podnikatel .
Základní a st ední školství vychovává zejména zam stnance a nikoliv budoucí podnikatele. Projekt
VUREES integrovaný do jednotlivých vyučovacích p edm t prvního i druhého stupn ZŠ a včela ského
kroužku vhodnou formou postupn žáky seznamuje s praktickými základy podnikání. Tzv. školní
podnik založený pro 1. stupeň je zam ený na chov včelstev, jejich ošet ování, pozorování a
seznamování se se včela skou abecedou. Včelami vytvo ený med je stáčen do sklenic a pod značkou
“Jesenický med” distribuován ve škole. A proč zrovna včely? Aby d ti jako včela svým p ístupem a
pracovitostí k p írod a ke společnosti podobn zodpov dn p istupovaly ke svým budoucím profesím
a podnikatelským zám r m.
Pro druhý stupeň se p ipravuje školní podnik zam ený na výrobu elektrické energie fotovoltaickou
elektrárnou.

Petr Kolátor (manažer pro školní podniky)

Zápis do ZUŠ
Sen o jesenické základní škole se stává realitou. Po druhém kole zápisu máme p ihlášených 100 žák
do hudebního oboru a po 60 d tech do tanečního, literárn dramatického i do výtvarného, čili plnou
kapacitu. T chto 2Ř0 zájemc ješt doplní p edškoláci. Komplikace p inese zdržení realizace p dní
vestavby, určené mj. jako prostory pro ZUŠku, prvních n kolik m síc se mladí um lci budou muset

tísnit v b žných učebnách, ale snad všechno dob e dopadne a v pr b hu školního roku bude sen pana
editele spln n stoprocentn .

Petr Čenský

Úspěšní reprezentanti školy
V dubnu a kv tnu se vrátila ada úsp šných reprezentant školy s diplomy a medailemi vít z i
umíst ných. Oslavovali jsme bronzovou Hanku Tran z ř.B z krajského kola olympiády v českém jazyce.
adu medailí všech kov p ivezli prvostupňoví žáci z okresní sout že v orientačním závod ve Zvoli.
Vít zn se vrátili naši florbalisté 6. – 7. ročníku z Kunratic, z turnaje o pohár paní starostky.
Vít zky krajského kola zdravotn -výchovné sout že pro žáky 5. t íd Helpík v pohár, Kate ina Soósová
a Kristýna H rská, reprezentovaly nejen jesenickou školu, ale celý St edočeský kraj v národním kole v
Jeseníku. Sout ž probíhala formou branného závodu s praktickým pln ním zdravotnických etap a
t ebaže jesenické žákyn nestanuly na stupních vít z , rozhodn neud laly ostudu.
Obdiv a uznání za dramatické vystoupení se dostalo našim prvostupňovým reprezentantkám vedených
paní učitelkou Tobolovou od poroty na krajské p ehlídce divadelních soubor a recitátor ve Stochov .

Josef Buchal

Tematická výuka husitství
Na druhou polovinu kv tna p ipravil učitel d jepisu Jan Hoštička pro sedmý ročník tematickou výuku
husitství. V duchu moderních učebních metod žáci získávali informace o Janu Husovi a husitech
zážitkovou výukou, interaktivn a prost ednictvím informačních technologií.
T i celodenní akce tvo ily program výuky. Čtrnáctého kv tna bylo žák m husitství p edstaveno pomocí
videí, interaktivních prezentací, sout ží a divadelních scének, kterých se se zápalem sob vlastním ujali
učitelé Robert ehák a Lucie Honzalová. Následující týden prob hla velká exkurze do Tábora a na další
jihočeská místa spojená s husitským hnutím Ěvýlet byl trochu poznamenán menší nehodou autobusu
p i odjezduě. Tato exkurze prob hla v rámci projektu I-I-I, čili doprava či vstupné byly hrazeny
z rozpočtu projektu. Poslední část tematické výuky pat ila powerpointové prezentaci. Žáci m li
stanovený obsah prezentace a informace k její tvorb čerpali nejen z internetu, ale i z učebnic a
vlastních poznatk z „terénu“. Tém všichni žáci p istoupili k tomuto úkolu velmi zodpov dn a jejich
powerpointové práce m ly vysokou úroveň, byly mnohdy lepší než deváťák , kte í m li podobou akci
na téma „baroko“.
Pozitivní ohlas na tento zp sob výuky a slova chvály na adresu pana učitele Hoštičky jsou d kazem
toho, že d ti umí ocenit netradiční p ístup učitele a vybočení ze stereotypu standardní výuky.

Petr Čenský

Co p inesl květen v 5.A
Začátkem kv tna se gymnazisti dozv d li výsledky p ijímaček, ve kterých šest d tí z naší t ídy usp lo.
Uplynul týden a m li jsme poslední oborový den. Poté jsme odevzdávali oborové práce, na kterých
jsme pracovali od začátku roku, a obhajovali jsme je. Také jsme uspo adali humanitární sbírku, kterou
jsme cht li pomoci lidem na Morav , kterou zasáhla ničivá povodeň. Celkem jsme vybrali ř 700 Kč.
Tuto sumu jsme poslali p es Červený k íž pot ebným.
2Ř. kv tna jsme jeli na týdenní školu v p írod v Janov nad Nisou, na které byla opravdu velká
legrace. M li jsme diskotéky, túry, r zné výlety a sout že, nap íklad olympiádu. Celou školou v p írod
probíhala hra Pevnost Boyard, podle televizní sout že.
První den jsme prozkoumali hotel Murano a vybalili si. Druhý den byl sportovní, hráli jsme hodn her,
na kterých jsme se zasmáli a prob hali. T etí den byla dlouhá túra, která všechny hodn utahala.
Čtvrtý den byl nejhezčí, hned po snídani jsme odjeli do libereckého IQ parku, kde jsme si dost potrápili
mozek. Pátý den jsme batikovali trička a šli do herny hrát m stečko Palarmo. P i tú e na Královku
jsme si zajezdili na moc hodných koních. Když jsme se vrátili do hotelu, navečer nás p ivítala paní,
která chová 21 ps husky, a tak nám o nich povídala. P edpolední den jsme se na n jeli i podívat.
Šestý den jsme navštívili Bozkovské dolomitové jeskyn . Večer na nás čekal karneval s vlastními

scénkami. ůkci zakončila prima diskotéka. Samotný záv r školy v p írod pat il bojovce v lese – museli
jsme jít lesem, dojít ke studni a nabrat vodu do hrnečku. Cestou na nás učitelé bafali. ů osmý den
jsme jeli dom a začal poslední m síc ve škole...

Denisa Váchová a Sára Mészárosová (5.A)

ČERVEN
Škola v p írodě v Chlumu u T eboně
V rámci napln ní vzd lávacího programu Člov k a p íroda si vybraly t ídy l. C a ll.B objekt v jižních
Čechách v Chlumu u T ebon na hrázi rybníka Hejtman pro plánovanou školu v p írod od 26. 5. do 2.
6. 2010. Dopolední vyučování se mnohdy neobešlo bez dešt , ale odpolední vycházky okolní p írodou
i hry na h išti byly p íjemné. Chlumecký Den d tí byl plný sout ží a her. Naši žáci dokonce vyhráli
veliký dort a žák l. C i velikou plyšovou žirafu. 31. kv tna jsme na celodenním výlet navštívili m sto
T eboň. D ti si se zájmem prohlédly stálou výstavu T eboňsko, shlédly dva filmy o výlovu rybníka
Sv t, navštívily v podzemí zámku výstavy Bestie a Vodníci. Také akvárium a rybá ské muzeum v
Krčínov dom obohatilo d ti o nové poznatky o rybách a rybá ích. Poslední tečkou za školou
v p írod byl veselý karneval masek a následné vyhodnocení sout ží diplomy a drobnými odm nami ze
sponzorských dar rodič ...
Další t ídy z prvního stupn se na školy v p írod rozjely do r zných kout Čech: Janov nad Nisou
zvolily pro společný podnik 4.ů a 5.ů, Benecko poznalo jesenickou 3.ů a 3.C, 2.ů zvolila ŠvP Mozolov,
zatímco 4.C dala p ednost osv dčené Žihli. Týden plný akcí, her a poznávání je sice pro kantory vždy
náročný, ale tyto dny strávené s d tmi pat í tém vždy k t m nezapomenutelným.

Blažena Dlouhá & Petr Čenský

Obhajoby oborových prací
Co by to bylo za oborové práce, kdyby nebyly rádn obhájeny p ed učitelskou komisí. Žáci devátých
t íd se tak p ipravují na budoucí životní výzvy, ať už p jde o maturitu, vysokoškolská kolokvia nebo
firemní prezentace a brífingy. Je pot šitelné, že v tšina žák k obhajob p istoupila zodpov dn a
odevzdala kvalitní oborové práce podpo ené powerpointovými prezentacemi a v oboru “d jiny módy”
dokonce praktickými ukázkami. Vysoký počet nových jesenických doktor Ě1řě a dokonce i t i
“docenti”, čili dokto i z osmého ročníku, kte í znovu usp li na výtečnou ĚM. Eckert, K. Pokutová a G.
ůrnoštováě, v protikladu k jediné žákyni, která neobhájila, dokládá, že d ti vnímají tuto aktivitu jako
užitečnou a že koncept oborových dn našel pevné místo v jesenické školní výuce.
Letos i pro žáky pátých t íd byly p ipraveny oborové dny včetn “malých obhajob” a n kte í si v ničem
nezadali s mnohem staršími spolužáky. ů tak se máme v dalších letech na co t šit...

Petr Čenský

Zahraniční návštěvy
V dubnu navštívila naši školu skupina žák a učitel z n meckého Wittenbergu a pražských Nuslí ĚZŠ
Táborskáě. Jeseničtí žáci je provedli naší krásnou školou a p edstavili její bohatý program. Hlavním
dorozumívacím jazykem byla n mčina a vypomohla i angličtina.
Začátkem června jsme hostili p edstavitele z n mecké st ední školy Franziskusschule v Bornheimu.
P átelské vztahy s paní editelkou Henny Hartmannovou, která byla jedním z host , se datují k dob
p sobení Dagmar Ryčlové na ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla v Praze ř; nyní se do partnerské spolupráce

zapojí jesenická škola: plánují se vým nné pobyty, e-Twinningové aktivity a další akce. Pro zahraniční
hosty byl p ipraven nabitý program v podob nejen prohlídky školy, ale p edevším výlet po
st edočeských kulturních krásách, bowlingového turnaje nebo domácí veče e u D. Ryčlové. N mečtí
p átelé se dokonce naučili trochu česky, a tak roztomilá anglicko-n mecko-česká konverzace podtrhla
báječnou atmosféru vzájemného setkání, kterého se zúčastnila i ada kantor . Vyv šená n mecká
vlajka naznačila novou kapitolu v život jesenické školy.

Petr Čenský

Práce St ediska volného času
Celý školní rok mohly d ti navšt vovat po škole, ve svém volném čase, nejr zn jší zájmové kroužky,
kterých letos bylo v nabídce dvacet, od florbalu a šermu p es flétnu, dramatickou výchovu, keramiku
či angličtinu až po astroklub, šachy, informatiku a logické hry. Další možnosti nabídly organizace,
kterým škola poskytla prostory (Sport-Pop Balet, taneční studio Hazard, Taekwondo, Hudební škola
Yamaha apod.). Sportovní, výtvarné, hudební, jazykové a v decké mimoškolní aktivity naplno
zam stnaly d ti a rozvíjely jejich zájem a talent. P i prezentaci výsledk práce St ediska volného času
v pond lí 21. 6. jist m ly rodiče ze svých šikovných ratolestí radost.

Petr Čenský

Sportovní olympiáda
22. června se v ZŠ Jílové uskutečnila sportovní olympiáda regionálních základních škol pro žáky 1.
stupn . 16 jesenických reprezentant z 2. - 5. ročníku pod vedením Ireny P ibilové p edvedlo
vynikající výkony a v disciplínách jako hod na koš, sprint, skok do dálky nebo b h na 600 metr
vybojovalo ř vít zství a celkové první místo mezi školami. Blahop ejeme!

Petr Čenský

Školní sportovní p ebor
Sportovní klání žák 6. – ř. t íd, které obvykle vyplnilo den d tí 1. června, se tentokrát p esunulo na
p edposlední školní týden, konkrétn na 22. června. V organizaci t locviká Šárky Pajačové a Josefa
Hegyese byla pro „sportuchtivce” p ipravena ada tradičních i mén b žných disciplín: fotbálek a
florbal pat ily mezi ty první, tradiční, sprint se žín nkou nebo sout ž v saltech spadaly do druhé
kategorie. Sportovního ducha bohužel p íliš neprokázali deváťáci, kte í si již jist vid li na
absolventském plesu, zato šesťáci se zápalem bojovali o to, která t ída bude v součtu všech bod
nejlepší. Výsledk m nakonec vévodili bojovníci ze 6.B, kteží vít zným pok ikem zakončili den plný
sportovního úsili, potu a fair play.

Petr Čenský

Všude dob e, mimo školní škamna nejlépe
Nesed t po ád jen v lavicích, ale vyrazit co nejčast ji do terénu aneb „škola prakticky“, to je filosofie
mnohých škol, ale u naší to platí dvojnásob. Široká paleta exkurzí, výlet , oborových dn , školy
v p írod a dn t ídy neodmysliteln pat í k náplni jesenického školního roku.
Letos byly exkurze ješt posíleny realizovaným projektem I-I-I, v rámci n hož t etí až deváté ročníky
vyjely na n jaké místo související s probíranou látkou, ať už to byl husitský Tábor pro sedmé t ídy,
fyzikální Techmania v Plzni pro šesťáky a osmáky, Lidice pro pátý ročník nebo Mariánské lázn a

Karlovy Vary pro 4.ů, která se zrovna učila o českém lázeňství. Další tematické exkurze a výlety po
celých Čechách zpest ovaly výuku každé t ídy, od prvního ročníku po devátý, tém každý m síc.
Rovn ž dny t ídy, které p ipadly na 23. – 27. června, v tšina t íd pojala jako malou „školu v p írod “ a
vyrazila si užít záv r školního roku mimo Jesenici. Extra výlety jako zájezd do n meckého Legolandu
doplňovaly „cestovní“ program žák i pedagog .
Zkrátka jesenická škola pulsuje životem.

Petr Čenský

Dny t ídy druháků
Ve dnech 23. – 25. června m la každá t ída sv j vlastní program, v novaný nejr zn jším akcím,
výlet m a exkurzím. Druháci vyjeli na zámek Konopišt , aby vid li r žovou zahradu a večerníčkového
medv da Kazimíra. Na zámek se svezli vláčkem, který všem ud lal radost. Procházka zámeckou
zahradou skončila ob dem v restauraci v podzámčí. Po dobrém ob d autobus všechny odvezl do
D tského ráje na zámku Berchtold. Tady si všichni prohlédli miniatury zámk , pohádkové postavy a
nejv tším lákadlem bylo peklo s čerty. Poté se v novali jízd na lanovce a sportování na h išti. Druhý
den odjeli žáci 2.B spolu s n kolika dalšími t ídami z prvního stupn do kina na film Jana Sv ráka Kuky
se vrací. Byla to skv lá volba. Všechny d ti se pobavily a ukázaly, že se umí na ve ejnosti slušn
chovat.

Blažena Dlouhá

Výlet t ídy 6.A do Sušice
Ve st edu 23. 6. 2010 jsme se vydali na výlet do Sušice, kde jsme bydleli ve srubech obklopeni
krásnou šumavskou p írodou. Druhý den po p íjezdu jsme si sjeli Otavu na kánoích pod hrad Rabí, což
byl pro nás úžasný vodácký zážitek.
Také jsme poznávali okolí Sušice. V pátek jsme podnikli 6 km dlouhou túru na rozhlednu Svatobor.
Rozhledna má 1Ř2 schod a je z ní nádherný pohled do šumavské krajiny a na obci Sušici. Večer, i
když jsme byli unaveni, jsme si p ipravili noční hru v lese. N kte í z nás m li strašidelné masky, aby se
ostatní mohli p kn bát.
V sobotu jsme se vypravili na celodenní výlet na Šumavu do Povyd í. Šli jsme od Čenkovy pily na
ůntýgl. Cesta vede malebnou krajinou podél Vydry. Na zpáteční cest jsme se ješt zastavili na Kvild
a ochutnali dobroty ve vyhlášené pekárn .
Náš výlet jsme zakončili večerním posezením u ohn s opékáním vu t . V ned li jsme si objednali na
ob d pizzu, sbalili se a odjeli dom .
Moc se nám výlet líbil a doufáme, že se ješt n kdy takový uskuteční.

Monika Očenášková (6.A)

Slavnostní ceremonie
Je milou tradicí a hezkým zvykem ve ejn ocenit nejúsp šn jší žáky z každé t ídy a pod kovat
kantor m za jejich práci. Slavnostní ceremonie se uskutečnila v pond lí 2Ř. června na nám stíčku p ed
školou, pod tropicky horkou oblohou, za účasti vedení obce. Rozhodnout, kdo bude vyhlášen jako
„nejúsp šn jší”, a jak toto slovo uchopit a na jeho základ t i žáky vybrat a odm nit p knými knihami,
to p edstavuje každoroční nelehký úkol jak pro t ídního učitele, tak pro samotný t ídní kolektiv. Každá
t ída k tomu p istoupila jinak, od p ímého hlasování p es tajnou volbu až po rozhodnutí učitele. O
jednom jmén však nemohlo být pochyb: Matouš Eckert z ř.B, p edseda školního parlamentu a pravá

ruka jak t ídní učitelky Ladové, tak učitele informatiky Čenského, dostal od vedení školy jako zvláštní
pod kování rodinnou vstupenku do divadla Fidlovačka. V p ímém kontrastu k Matoušovi si dva jiní
deváťáci svými pr švihy týden p ed koncem roku „vykoledovali” dvojku z chování...
Každý zam stnanec školy dostal z rukou starosty Pánka či místostarostky Čmelíkové kv tinu a žáci ho
v tšinou odm nili bou livým potleskem. Sounáležitost se školou, pocit, že jsme dobrý TÝM, pat í
k velkým úsp ch m současného managementu a fakt, že zam stnanci jsou spokojeni a nikdo z nich
nepokukuje po jiné škole, je toho d kazem.

Petr Čenský

Absolventský ples
Jako každoročn po ádala jesenická škola na konci školního roku absolventský ples pro deváté
ročníky. I tentokrát bylo na co se dívat. Ples zahájily d ti Ěvícemist i ČR ve freestyle) z tanečního
studia HůZůRD se svými vystoupeními Kominíci a Zodiac. Hned po té následoval slavnostní nástup
žák devátých ročník , šerpování a p edávání diplom získaných p i obhajobách oborových prací.
Následoval tanec žák s učiteli i rodiči. Sváteční nálada prostoupila celým večerem a my jsme mohli
sledovat jedno vystoupení za druhým. T ída ř.ů p edvedla nastudování známé skladby Mamma Mia a
Jamese Bonda, ř.B pak muzikál Chicago a Pomádu. Jako p ekvapení pro deváté ročníky si organizující
osmáci natrénovali mix t í písní legendárního Michaela Jacksona. Celý večer bravurn moderovala paní
učitelka Táňa Tobolová.

Radka Horáková

Velké loučení
Velké loučení s devátými ročníky, p i kterém mladším spolužák m ukápla nejedna slza, nastalo
poslední školní den, 30. června. Tradiční poslední zvon ní spojené se slavnostním ob dem, o který se
postarali žáci osmých ročník , zahájilo vydávání vysv dčení, které, tak jako vždy, n které žáky
pot šilo, jiné spíše zarmoutilo. ů pak už se deváťáci po boku nejmenších žák – prvňáčk – se adili do
špalíru a za hlasitého cinkotu zvonk , zvonečk a klíč ostatních žák prošli z druhého patra až do
jídelny. Samoz ejm , že v čele špalíru pan školník zvonil na sv j slavnostní zvonec.
V jídeln již na naše absolventy a zam stnance školy čekali osmáci v roli „hostitel “ a číšník .
Záv rečná slova na rozloučenou, pronesená editelem J. Buchalem a t ídními učiteli J. Hegyesem (9.A)
a M. Ladovou (9.B) vyst ídal slavnostní p ípitek, podbarvený písní Michala Davida „Nesnáším
loučení...“ Bohatý a chutný ob d byl završen zákuskem v podob „hi-tech dort “, jejichž polevu tvo ila
vytišt ná – jedlá - fotografie t ídy.
ů tak absolventi 2010 zakončili jednu etapu svého života a po dvou m sících zahájí novou,
st edoškolskou... Kanto i se však po prázdninách vrátí, aby vychovali další absolventy...

Petr Čenský

