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Pedagogové základﾐí uﾏělecké školy 



ZÁTÍ 

 
Slavnostní zahájení školního roku 
 



 
 

Základní umělecká škola 
 

V dnešní době, kdy mají školní děti na jedné straně celou Uadu možností, jak a kde trávit volný čas, 
objevuje se pUesto na druhé straně problém kvalitní nabídky využití volného času. Ideální stav pak je, 
pokud existuje taková možnost v místě školní docházky či ještě lépe bydliště. V Jesenici se to podaUilo: 
základní umělecká škola otevUela své dveUe s 1. záUím 2010. Talentované děti ve věku 5 – 18 let tak 

dostaly pUímo v Jesenici možnost rozvíjet své hudební, pěvecké, taneční, výtvarné či herecké nadání. 
Dík patUí pUedevším Uediteli nyní již tUí školských zaUízení „pod jednou stUechou“, tedy základní, 
mateUské a základní umělecké školy, Mgr. Josefu Buchalovi, jemuž se tento chvályhodný počin 
podaUilo realizovat s nezanedbatelnou podporou vedení obce.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blažena Lvová 
 
 

StUelnice u TUebotova 
 
A je to tady, 1. záUí 2010! 
První den školy nám zpUíjemnily paní učitelky Langerová a Pajačová spolu s panem Ueditelem 
Buchalem; vymysleli pro nás – novopečené žáky sedmých tUíd – odpolední výlet do TUebotova na 
stUelnici s grilováním selete. 
Okolo tUetí hodiny nás vyzvedl autobus pUed školou. Za necelou hodinku jízdy jsme byli na místě. 
Selátko se už grilovalo, ale my si ještě prohlédli okolí. Až když nám dostatečně vyhládlo, šlo se na sele, 
které bylo výborné. 
Po jídle nám byla pUedvedena ukázková stUelba. Potom jsme si sami mohli zastUílet ze vzduchovky do 
terče. Někomu se daUilo a jinému zase méně. Měli jsme tUi pokusy a každý si mohl svůj terč vzít na 
památku domů.  
Na stUelnici se nám všem líbilo. Bylo to pUíjemně strávené odpoledne na hezkém místě. 
 
Dominika DvoUáková, VII.A  
 

 
Školní zahrada 
 

Naše škola má poměrně velkou zahradu. Postupně si ji budujeme. V létě 200ř se nám podaUilo 
vytvoUit (s pUihlédnutím k návrhům dětí) krásné školní hUiště. To nyní slouží k rekreaci pro školní 
družinu, školní klub i pro mateUskou školu.  Altán je v pěkném počasí dokonce mnohdy používán jako 
venkovní učebna. 
Naším cílem je vzdělávat a vychovávat žáky jako dobré hospodáUe. Na školní zahradě k tomu máme 
mnoho pUíležitostí. Nyní zde budujeme sad ovocných stromů a keUů. Nová výsadba stromů by měla 
zajistit vedle výchovně vzdělávacích aktivit i potUebné zastínění školní budovy i pozemku pro hru dětí. 
Plánovaná výsadba je pochopitelně finančně náročná. Oslovili jsme rodiče našich žáků s žádostí o 
spoluúčast. Ani jsme nečekali tak rychlou a významnou reakci mnohých. Každý pUispěl dle svých 
možností a my opravdu děkujeme všem.  
Ještě na jaUe 2010 jsme kontaktovali zahradního architekta pana Václava Větvičku, který nám pomohl 
zkušenými radami s návrhem osazení. Vzniklo tak stromoUadí ovocných stromů vedoucí podél plotu 
mezi základní a mateUskou školou, malý vinohrad čítající 12 druhů palic vína, dále místo pro dva 
oUešáky a část okrasné zahrady. 
Hned po letních prázdninách jsme se vrhli do realizace první etapy výsadby. Po zajištění kvalitní 
zeminy a nákupu stromků zástupci tUíd už jen vybírali ten „svůj“ stromek. Každá tUída za asistence 
tUídního učitele nebo učitele pUírodovědy strom zasadila na pUedem pUipravené místo. Stromky budou 
označeny cedulkami s názvem stromu i tUídou. Na jaUe 2011 bude pokračovat další etapa, tentokrát 
výsadba okrasné části zahrady. 
 
Radka Horáková  



 

  

Žákovský parlament  
 

V jesenické základní škole funguje již tUetím rokem žákovský parlament. Minimálně jednou do měsíce 
se sejdou zástupci tUíd od 3. ročníku po ř. ročník a debatují o věcech, které se týkají školy. Druhý den 
zástupci z parlamentu informují své spolužáky ve tUídě, jakož i tUídní učitele, co se všechno na jednání 
parlamentu projednalo. Následně v mnoha pUípadech probíhá ve tUídách diskuze nad aktuálními 
tématy či problémy, které vzešly na parlamentu a žáci tak mohou vyjádUit svůj názor, který bude za 
danou tUídu na dalším jednání žákovského parlamentu pUednesen.   
Práci v žákovském parlamentu nevnímáme jako nudu, ale bereme to jako pUíležitost pUispět k lepšímu 
prostUedí a atmosféUe ve škole. Výhodou je i to, že pUi jednáních se vzájemně poznáváme a často se i 
náramně zasmějeme.  

 

 
 
S. Šeberlová z 5.C a K. Soukupová z ř.B 
 

 

VČELATSKÝ KROUŽEK 
 

V letošním školním roce 2010/2011 zahájil na jesenické škole činnost včelaUský kroužek pod 
vedením paní učitelky Radky Horákové a odborných lektorů-včelaUů. Aktivity kroužku včetně jeho 
financování jsou začleněny do projektu VUREES, financovaného z fondů EU, v rámci něhož kroužek 
figuruje jako budoucí pilotní školní podnik, který žáky zejména z 1. stupně bude nenásilnou formou 
seznamovat s praktickými základy podnikání a environmentální etikou. Kroužek je zaměUený na chov 
včel, jejich ošetUování, pozorování a na seznamování se s včelaUskou abecedou. Med vytvoUený našimi 
včelami je stáčen do malých skleniček a používán k prezentaci kroužku.  
 



 
 
 
R. Horáková 



 

 

Den bez aut 
 

Obec Jesenice oslavila 22. záUí Den bez aut a pUipojila se tak k několika desítkám českých měst a obcí, 
která tímto způsobem bojují za zlepšení svého životního prostUedí a snížení dopravní zátěže. 
MateUská školka v Jesenici získala pUi této pUíležitosti od obce 32 dětských reflexních vest, které by 
měly posloužit tomu, aby byla skupinka dětí na procházce dostatečně nepUehlédnutelná.  
V základní škole v Jesenici, jejíž okolí bylo pro automobilovou dopravu uzavUeno, byl celý den ve 
znamení sportovních soutěží a besed s dopravní tématikou. Tada rodičů se aktivně zapojila a dorazila 
s dětmi na kolech či na kolečkových bruslích.  Odpoledne se vydal peloton kolečkových bruslí a 
koloběžek na okružní jízdu po pUilehlých ulicích, vrcholem odpoledního programu byla soutěž  
o nejoriginálnější ekologické vozítko vlastní výroby z recyklovatelných materiálů.  
Škoda, že den bez aut je jen jeden v roce. Planeta Země by jich potUebovala víc...  

 

 
 
Petr Čenský 
 

 

TÍJEN  
 

Chraňme pUírodu 
 
Dne 1. 10. 2010 začal ve škole cyklus pUednášek s názvy Člověk a pUíroda, Tajemné sovy a Mláďata. 
Firma  Merlin, která  vlastní  Záchrannou stanici Praha, pUednášela a besedovala  s žáky o ovzduší, 
změnách počasí, tání ledovců, kácení pralesů, o vetUelcích a vymírání druhů živočichů a rostlin. Žáci se 
zájmem sledovali, jak člověk svou činností produkuje ohromné množství odpadků a zplodin a tím ničí 
životní prostUedí nejen sobě, ale i ostatním živočichům a rostlinám. Dověděli se, jak pUispět se svou 
troškou do mlýna –omezit jízdy autem do školy, chránit ohrožená zvíUata, tUídit odpad.V závěru 
pUednášky si  prohlédli ohrožená zvíUata a v soutěži prokázali, že se budou snažit pUírodu chránit .  



 

 
 
Jana Hesová 



 

 

7. výročí školy  
 

Na pátek Ř. Uíjna 2010, kdy měla naše paní tUídní učitelka Věra Danielovská svátek, pUipadlo 7. výročí 
naší školy. První hodinu jsme se učili podle rozvrhu, a pak pUi hodině AJ nečekaně zazněl poplach. 
Naštěstí cvičný. Poplach znamenal, že všichni musí okamžitě opustit budovu školy. PUed budovou jsme 
se všichni shromáždili a vyslechli projev pana Ueditele  a slavnostní hudbu od paní učitelek ze ZUŠ. 
PUedsedové tUíd pUevzali pUipravené dorty a paní učitelka nám dort nakrájela a rozdělila. V tento den 
jsme si také společnými silami zasadili na zahradě školy náš strom morušu. Moruša díky naší práci tam 
pěkně stojí a doufáme, že rychle vyroste. Tento den byl pro nás všechny velkým zážitkem.  
 

 

 



 
 
Aneta Kopčanová, 4. C  
 

 



Vlastivědná výprava 5. A do PaUíže 
 

Brzy ráno 15. Uíjna 2010 se naše tUída společně s paní učitelkou vydala na letecký výlet do PaUíže.  
PUed osmou hodinou ráno jsme pUistáli na letišti v PaUíži. PUed letištní halou na nás čekal autobus. 
Nasedli jsme do něj a jeli  poznávat  PaUíž. První zastávka byla v moderní čtvrti La Défense. Další 
zastávkou byl zámek Versaille a jeho zahrady. Odtud jsme míUili k Eiffelově věži. Je z ní krásný výhled 
po celé PaUíži a jejím okolí.     
Další cesta vedla kolem Louvru, pUed kterým je skleněná pyramida, kde je umístěn známý obraz Mony 
Lisy. Viděli jsme  také Vítězný oblouk a Uíkali si, že jsou na něm zapsané všechny bitvy, které Napoleon 
Bonaparte vyhrál. Zastavili jsme u katedrály Notre Dame, prohlédli si chrám Sacre Couer.   
Na závěr našeho celodenního  putování jsme měli možnost koupit si něco malého v obchodě Walta 
Disneyho. Tím jsme udělali tečku za naším výletem po PaUíži a jeli na letiště. V Praze už nás unavené, 
ale pUesto nadšené pUivítali rodiče a odvezli domů do našich postýlek. 

 

 
 
 
Adéla Paulusová, 5.A 
 

 

Projektové vyučování na Típu 
 

21. Uíjna 2010 vyrazili žáci 4. tUíd společně s průvodci CK2 na projektové vyučování na horu Típ. 
Zpočátku se zdálo, že počasí statečné žáky pUemůže a dobrou náladu odežene, ale opak byl pravdou. 
Jakmile jsme docestovali k Típu, objevilo se na obloze slunce, a ačkoli foukal vítr, nepršelo, nesněžilo, 
bylo fajn. 

Naši výuku jsme začali u mistra Jana Husa, který nás seznámil se svými životními útrapami, společně 
s ním jsme si prohlédli rotundu sv. Vojtěcha a sv. JiUí. Pak jsme postupovali podle pUedem pUipravené 
mapy na další stanoviště. Chlapce nejvíce zaujal panoš a sám sv. Václav. Panoš nás poučil o životě ve 
stUedověku a hlavně nám vysvětlil pravidla rytíUských soubojů. Chlapci se snažili získat rytíUské ostruhy 
ve vzájemných soubojích, nejvíce se vedlo rytíUi Maxi Markovi z Jesenice. Všem se vystoupení postav 
z minulosti moc líbilo, dozvěděli jsme se hodně informací, které jsme společně zpracovávali na 

pracovních listech. Použijeme je jako podklad pro tvorbu projektové práce Za krásami naší vlasti. 



 
 
 
Zdeňka Valentová 
 

 
Spolupráce s Franziskusschule Bornheim  
 

V červnu loňského roku byla navázána spolupráce s německou základní školou v Bornheimu, díky 
kontaktům Dagmar Ryčlové a Markéty Ladové.  
Naše škola v červnu hostila paní Ueditelku Henriette Heitmann a pana učitele Quirina Härleho, který 
léta organizuje výměnné pobyty. Cílem této návštěvy bylo, aby v budoucnu došlo k výměně žáků 
našich obou škol.  
Na závěr červnového pobytu, který se celý vyznačoval vzájemnými sympatiemi a vstUícností, dostal 
pan Ueditel a další učitelé pozvání k podzimní návštěvě německé školy.  

Ta se uskutečnila 27.-31.10.2010. Zde jsme se podrobně seznámili s chodem a historií školy, byli jsme 
na hodinách žáků, měli jsme pUipravený velmi pestrý program, v němž jsme se seznámili s historií a 
pamětihodnostmi blízkého Bonnu a Kolína.   
Tato návštěva dala zrod naší konkrétní spolupráci, která bude spočívat v týdenním výměnném pobytu 
žáků Ř. ročníku ještě v letošním školním roce.   
VěUíme, že srdečnost a lidskost, která panuje mezi námi a německými kolegy, dá vznik i vztahům mezi 
žáky.  
 
Marcela Slunéčková  
 

 

LISTOPAD 
 

 
TUeťáci v Muzeu Policie ČR 
 

Devátého listopadového dne navštívili výletníci z 3.A a 3.C Muzeum Policie ČR v Praze, aby shlédli 
program Kolo tety Berty. Děti byly velmi poutavou divadelní formou seznámeny s tím, co patUí 
k povinnému vybavení kola a jak se má cyklista chovat na silnici. Herci vtáhli některé děti pUímo do 



děje, využili prvky černého divadla, kouzelnou hůlku Harryho Pottera a Bílou paní Perchtu, která všem 
pUipomněla desatero správného cyklisty. 
 
Zdeňka Valentová  

 
 

Vodní hrad Švihov 
 
10. listopadu naše tUída 4.A společně s 4.B vyrazila na výlet na vodní hrad Švihov. Tam jsme si 
prohlédli pUímo hrad s výkladem. Největší atrakcí byla návštěva kaple, kde byla na stěně umístěna 
kamenná zadnice, na kterou si děti mohly sáhnout a mít tajné pUání. Exkurze byla zpestUením 
vlastivědné výuky. 
 
Hana Pátková 
 
 

 
Bowling a spaní ve škole 
 
Celá naše tUída 7. A se moc těšila na 11. listopad 2010, kdy bude spát ve škole. Když pUišel dlouho 
očekávaný čtvrtek, sešli jsme se v půl čtvrté odpoledne pUed školou. PUed čtvrtou hodinou jsme se 
pUemístili na bowling, kde jsme si užili spoustu zábavy. Bowlingu se kromě žáků naší tUídy a paní 
učitelky zúčastnil i pan učitel Čenský. Hra utekla jako voda, ještě společná fotografie a byl čas na 
návrat do školy. 
Ve škole jsme si objednali v místní pizzerii večeUi, pUi které jsme si pustili film na DVD. Po výborném 
jídle, kdy jsme si pochutnali na pizze nebo těstovinách, nás čekala bojová hra. Část žáků se šla 
namaskovat a pUipravit trasu. Zbylí žáci si prošli bojovku, kde potkali napU. zombie, gorilu, čarodějnici 
a další strašidla. Na závěr večera nechyběla ani diskotéka, o kterou se postarali Honza Novotný a 
Tomáš Richtr. Pak jsme už unaveni zalehli do spacáků. 
Bowling i spaní ve škole jsme si moc užili, bylo to fajn, tak jako vždy. Jsme moc rádi, že nám to naše 
paní učitelka Langerová umožnila, za to jí děkujeme a těšíme se na pUíště. 
Chtěli bychom také poděkovat panu učiteli Purkarovi a panu učiteli Čenskému, kteUí si na nás udělali 
čas.  

 

 

Monika Očenášková a kolektiv tUídy 7. A 
 

 
 
 



Astronomická expedice 
 

Vzhledem k viditelnosti planet jsme na astronomickou expedici vyjeli v pátek 13. listopadu. Naším 
cílem byla hvězdárna v Rokycanech, kde jsme od pátečního večera do nedělního rána plnili náš 
pozorovací plán, doplňovaný o tematické poUady v pUednáškovém sále. V pátek večer jsme provedli 
experiment týkající se viditelnosti hvězd. V sobotu nám odměnou za brzké vstávání bylo vydaUené 
pozorování Saturnu, Marsu a Měsíce. V průběhu dne jsme vyráběli létající rakety z PET lahví. V neděli 
jsme pozorovali Slunce. Slunečný disk byl čistý, nikde žádná skvrna a díky speciálnímu dalekohledu 
jsme viděli krásnou sluneční protuberanci. Krásné zážitky!!! 
 
Robert Tehák  

 

 

Šestky v Harrachově 
 

Poslední dny 10. školního týdne si žáci šestých tUíd zpUíjemnili pobytem v penzionu Bílá voda 
v Harrachově.  
Po pUíjezdu je pUivítal pUíjemný personál, ale velmi nepUíjemné počasí, které je bohužel provázelo po 
celou dobu pobytu. Nezdolní šesťáci se tím však nenechali zlomit, Krakonošovi navzdory vyrazili zlézt 
Čertovu horu. Jejich elán nezchladil ani fakt, že musejí jít po svých, neboť lanovka zrovna procházela 
pravidelnou sezonní údržbou. Pravda, k vrcholu je krkonošský pán nepustil, zahalil jej neprostupnou 
mlhou, ale těsně pod něj dorazil úplně každý. Odměnou byl všem pohled z nedalekého Mamutího 
můstku. Večer se obě tUídy věnovaly akcím zaměUeným na utužení kolektivu.  
Druhý den čekala žáky prohlídka místní sklárny a muzea. Nejvíce času strávili výběrem vhodného 
dárku v místní podnikové prodejně. Odměnou za pUíkladné dopolední chování byl žákům odpolední 
program. NejdUíve se zúčastnili akce ve vertical parku, pak je čekala sladká odměna – zmrzlinový 
pohár.  
Zlatým hUebem druhého, posledního večera pobytu byl program nazvaný „Žáci baví svého učitele“. 
Žáci si již od rána měli pUipravit po pokojích scénku, pěvecké či taneční vystoupení. PUes rezervovaný 
pUístup jsme byli doslova omráčeni kvalitou většiny vystoupení. Bylo velmi těžké určit toho nejlepšího. 
Nakonec byli vítězové vybráni, ceny pUedány a večer zakončila diskotéka. Další den už nás čekal pouze 
odpolední odjezd do Jesenice. 
Za zdar celé akce – na tom, že byla úspěšná, se shodli všichni zúčastnění – bych chtěl poděkovat 
hlavní organizátorce pí uč. Ladové a bedlivému oku zdravotnice pí uč. Pajačové. Doufám, že si 
podobnou akci někdy v budoucnu zopakujeme. 
 
Josef Čížkovský   
 
 

 
Listopadový exkurzní den 
 

V úterý 23. listopadu 2010 Ř. ročník v rámci tematických exkurzí navštívil největšího českého výrobce 
automobilů Škodu Auto v Mladé Boleslavi. Tento rok totiž v zeměpisu probíráme Česko a jedním 
z probíraných témat je i průmysl v Česku. Po pUíjezdu do Mladé Boleslavi se nás ujali zaměstnanci 
muzea. Nejprve jsme navštívili samotný provoz a mohli tak na vlastní oči spatUit, jak se vyrábí 
automobily. Poté jsme usedli do místního kinosálu a zhlédli film o historii výroby místních automobilů.  
A na závěr jsme si prošli celé muzeum, kde jsme mohli obdivovat jednotlivé historické vozy.       
Ostatní ročníky z druhého stupně se rozjely na další místa po Čechách. Šesťáci si dějepisné znalosti 
prohlubovaly v Městském paláci Templ rovněž v Mladé Boleslavi, sedmáci bystUily své mozky a 
získávali praktické poznatky z fyziky v IQ parku v Liberci a devátý ročník zavítal do židovského ghetta 
v Terezíně. Šesté a sedmé tUídy jely v rámci projektu III, proto náklady byly hrazeny z EU. 

 
Jan Hoštička 
 

 



Co už umíme 
 

Dne 25. 11. 2010 v 17 hodin pUedvedly děti z 1. A, B, C čemu se za 3 měsíce ve škole naučily. TUídy 
byly zaplněny rodiči a prarodiči. Všichni žáci četli slova a věty z tabule, skládali slova, počítali,  
soutěžili, zpívali, recitovali a pUedváděli se v různých scénkách. Odměnou jim byl potlesk a spokojenost  
všech hostů i vedení školy.  
 

 
 
Eva Baladová 
 
 

 
PROSINEC 
 

Exkurze do manufaktury v Míšni 
 

V roce 2010 slavila nejstarší a nejslavnější manufaktura na výrobu porcelánu v Evropě 300 let od 
svého vzniku. TUída 5.A se proto společně se některými žáky 6. ročníku rozhodla, že tuto manufakturu 
a muzeum výroby míšeňského porcelánu navštíví. 
V typicky zimním počasí jsme ř. prosince vyrazili na dlouhou cestu. V poUádku jsme dorazili do Míšně a 
navštívili porcelánku. Zhlédli jsme film o historii a viděli, jak se hnědá hmota proměňuje v malované 
sošky a hrníčky. Prohlédli jsme si také centrum města, kde právě probíhaly adventní trhy, a vystoupali 
k místnímu hradu Albrechtsburg. Závěr naší cesty patUil zastávce u vodního zámku Moritzburg, kde se 
natáčela velmi známá a oblíbená pohádka TUi oUíšky pro Popelku. 
PUedvánoční atmosféru celé cesty podtrhly adventní trhy, kde jsme mohli ochutnat místní speciality.   
Návrat domů nám trochu zkomplikovalo počasí, a tak jsme čas strávený v autobusu využili tematicky a 

pustili si Popelku. Teď už jsme poznávali schody, kde Popelka ztratila stUevíček, ale i jiná místa 
z pohádky nám byla bližší. 



 První adventní koncert 
 

První adventní koncert, který se konal 14. prosince, byl také první pUíležitostí pUedstavit v Jesenici 
teprve zcela nedávno založenou základní uměleckou školu. Adventní čas byl proto tím nejvhodnějším, 
v němž mohli po krátké době svého působení a práce pUedvést výsledky svého úsilí malí i větší žáčci, 
mnohdy společně se svými učiteli. Koncert se konal ve zcela nových prostorách budovy jesenické školy 
– ve tUetím patUe, které vzniklo pUestavbou na místě původních půdních prostor. 
V úvodu pan Ueditel Josef Buchal poděkoval všem, kteUí se podíleli jak na samotné pUestavbě půdních 
prostor, tak na realizaci ZUŠ. Zasloužený potlesk se rozezněl pUi slovech díků pro paní zástupkyni 
Ueditele pro ZUŠ Alenu Živnou, která se významně zasloužila o sestavení odborného pedagogického 
sboru, zápisu žáků a pod jejím vedením byl celý podvečerní program nachystán. 
Protože nová základní umělecká škola má všechny čtyUi obory (hudební, výtvarný, taneční a literárně 
dramatický) byla po úvodních slovech v rámci malé vernisáže pUedstavena první výtvarná dílka  
keramická a malíUská, vytvoUená žáky ZUŠ.  A pak už sál, plný návštěvníků, sledoval s napětím, 
zvědavostí  i s úsměvy vystoupení těch nejmenších muzikantů, zpěváčků, tanečníků a tanečnic. 
Dramatizace básně K. J. Erbena „Vrba“, nastudovaná žáky literárně dramatického oddělení pod 
vedením a za pUímé aktivní účasti T. Tobolové, sklidila zasloužený úspěch. Společné zpívání koled v 
závěru koncertu pak bylo půvabnou tečkou za prvním koncertem nové základní umělecké školy.   
 

 



 
 
Blažena Lvová 
 

 



 

Návštěva zámku Loučeň 
 

V úterý 14. prosince 2010 všechny 4. tUídy prožily pUíjemný  den na zámku Loučeň. Výprava byla 
součástí celoročního projektu Za krásami naší vlasti. Zimní náladu umocňovala okolní zasněžená 
krajina, mráz a pod bílou peUinou skrytý zámek. 
Vánoční program byl pUizpůsoben věku a znalostem dětí, průvodci nám byli kněžna a kníže Thurn - 

Taxis v dobovém oblečení. Ve všech místnostech byla adventní a vánoční výzdoba,  děti ocenily, že ve 
velké jídelně mohly usednout k slavnostně prostUené tabuli. V hudebním salonku zpívala 4.C koledy, 
4.A a 4.B si vyslechly klavírní produkci svých spolužáků. Jednotlivé místnosti působily dobově, děti 
obdivovaly krásnou patrovou knihovnu, koupelny a záchod kněžny Marie Thurn - Taxis, dětský 
pokojíček s velikým domkem  i další pUekrásné prostory zámku. Během prohlídky viděly výstavu a 
výrobu vánočních perníků, samy si mohly vyzkoušet jejich zdobení. To, co si nazdobily, někteUí hned 
ochutnaly se šálkem čaje.  
TUídy 4.A a 4.C cestou na zámek soutěžily ve znalostech z historie  a tradic Vánoc a vánočních zvyků a 
tUída 4.B cestou domů  prověUovala své znalosti z toho, co na zámku viděla a slyšela. Všem 
zúčastněným se výprava moc líbila. Určitě by bylo pěkné podívat se do těchto míst i v jiném ročním 
období. 
 
Zdeňka Valentová 
 
 

Výstava Staré pověsti české 
  
V prosinci navštívily tUídy 3. A a 3. B výstavu Staré pověsti české, která se konala v Národním muzeu 
v Praze.  Výstava zachycovala období od bájného praotce Čecha až po dobu BoUivoje, prvního 
historicky doloženého PUemyslovce. 
 Vedle jedinečných archeologických exponátů si děti mohly vyzkoušet, jak se oblékala kněžna Libuše, 
stUetly se s bájným kancem siláka Bivoje, hledaly zvíUátka v pralese. AutoUi nezapomněli ani na filmové 
a hudební ztvárnění tématu. 
 V průběhu výstavy děti ve skupinkách plnily úkoly na daném pracovním listu. Výstava byla velmi 
interaktivní, zábavná a všichni jsme odcházeli s pocitem, že jsme alespoň trochu nahlédli do života 
dávných Slovanů. 

 
 
 

Helena Švandová 



 

 
Vánoční trhy 
 
Ve čtvrtek 16. prosince se pUed školou i v jejím pUízemí konal vánoční trh. Všechny tUídy si pUipravily 
nejrůznější výrobky, vánoční ozdoby, svícny a jiné dekorace, voňavé a chutné občerstvení, školní sbor 
vystoupil s koledami.  

Trh pUilákal stovky rodičů a dalších blízkých rodinných pUíslušníků a pUátel školy. Ohlas na tento 
tradiční školní jarmark v adventním čase je nejen v naší tUídě velmi dobrý. 
U nás v Ř.A jsme rádi, že jsme se tu mohli sejít jako tUída. Užijeme si tu spoustu legrace a právě tady 
se pozná týmová spolupráce. Všichni se dokážeme dohodnout, kdo co pUinese, rodiče upečou cukroví, 
vánočky, koláče a něco nazdobí.  
I když je venku velká zima, jednou za rok to prostě pUetrpíme a nabízíme zboží, abychom vydělali 
peníze do tUídního fondu. Častí peněz putuje i na studia chudého indického chlapce Rubbana Gilberta.  
Trh nás všechny moc baví. Můžete tu vidět, co všechno dokážou udělat i malé děti a jak si některé 
tUídy dokážou pomoci i bez pana učitele tUídního. NapUíklad my, Ř.A, jsme vše zvládli bez nějaké velké 
pomoci učitelů, protože nám nejen chyběl pan učitel tUídní (p. Hoštička), ale i zástupce tUídního učitele 
(p. Kubát). Myslím, že tímto jsme udělali oběma učitelům velkou radost a také jsme si jako tUída něco 
dokázali.  

 
 

 
Natálie Kacelle a Kristýna Crkvová, Ř.A   
 

 
Vánoční posezení u stromečku tUídy 7.A 
 

21.12.2010 pUed blížícími se Vánocemi jsme si pUipravili se spolužáky vánoční posezení u stromečku. 
Program, který pro nás pUipravily některé spolužačky se jistě všem líbil. Zahájili jsme módní 
pUehlídkou. Děvčata si pUinesla z domova své oblečení, aby ho tUídě pUedvedla. Za stolem seděla 
porota a vše hodnotila. Po pUehlídce jsme hráli hry. Nejvíce nás bavila hra Pět proti pěti, která 
prověUila naše znalosti. 
Na závěr jsme si rozdali dárky, které se v průběhu besídky shromáždily pod stromečkem. Každý byl 
napjatý, jaký dárek objeví pod stromečkem od svého kamaráda. Také jsme dostali dárek od paní 
učitelky Langerové a pana učitele Purkara. Svou návštěvou nás také poctila malá chlupatá fenka Nella. 
Všichni jsme si prožili pUíjemné odpoledne. 
 

Dominika DvoUáková, 7.A 



 

 

TUídní akce – VIII. A 
 

TUídní akce poUádáme pravidelně, větší i menší, ať už jde o návštěvu kina Galaxie nebo spaní ve škole.  
V adventním čase v úterý 21. prosince 2010 jsme společně navštívili vánoční trhy na Staroměstském 
náměstí v Praze. Kochali jsme se krásně ozdobeným vánočním stromem, prohlédli jsme si nabízený 
sortiment v jednotlivých krámcích a náležitě se občerstvili. Poté jsme absolvovali pUibližně hodinovou 
procházku po staré Praze, kde jsme „nasávali“ vánoční atmosféru.  
Ve čtvrtek 20. ledna 2011 nás čekal dlouhý večer – a spaní ve škole. Nejprve jsme si byli na dvě 
hodiny v Jesenici zahrát bowling a následně jsme se pUemístili do školy. Na 20. hodinu jsme měli 
objednanou večeUi – tentokráte jsme měli pizzu. Po večeUi následovaly různé společenské hry a 
v pozdních večerních hodinách jsme se pUemístili do tělocvičny, kde jsme si nejprve zahráli fotbal a 
poté vybíjenou. Po sportu jsme zalezli do spacáků ve své tUídě, ale tuto noc jsme toho opravdu moc 
nenaspali…   
Den po vysvědčení v úterý 1. února 2011 jsme si vyzkoušeli, jaké to je být hokejovým fanouškem. 
Jako tUída zhlédli hokejové utkání extraligy ledního hokeje mezi HC Slavia Praha a HC Plzeň 1ř2ř 
v pražské O2 areně.  Atmosféra v hale byla vynikající, jak díky fanouškům pražské Slavie, tak i díky 
velkému počtu plzeňských fanoušků. NěkteUí z nás od začátku fandili Slavii, část se však v průběhu 
zápasu nechala strhnout neustálým fanděním Západočechů a spíše jsme pUáli Plzni... Ještě druhý den 
ve škole v nás dozníval pUíjemný pocit, že jsme prožili společně opět něco, na co nikdy 
nezapomeneme.      

 

 
 
Jan Hoštička 
 

 

 

Staráme se o opuštěná zvíUata 
 

Již po tUetí  proběhla na ZŠ Jesenice pUedvánoční dobročinná sbírka na pomoc opuštěným zvíUatům. 
Výtěžek sbírky byl následně pUedán do vybraných útulků AZYL RITA - hospic pro opuštěné psy a 
KOČIČÍ ÚTULEK BONA. Celkem se vybralo 3100 Kč, 62 kg suchého krmiva, 34 kg konzerv  + piškoty, 
pamlsky, hračky, vodítko na psa, dvě deky... 
Chci poděkovat Vám všem, kterým život opuštěných zvíUat není lhostejný a kteUí jste menším nebo i 
větším dílem pUispěli. 
 
Mgr. Lenka Kravčaková 
 

 



 

 
Vánoční besídky v MŠ 
 
„Paní učitelko, co to píšete? To je dopis pro Ježíška? A napíšete tam, že jsem hodná?“  Ptá se mě 
jedna holčička. „Já taky, já jsem byl taky hodný,“ pUidávají se i ostatní děti, které odpočívají po obědě 
a ještě nespí.   Tíkám  jim, že píši o vánoční besídce. Moje odpověď jim kupodivu stačí, protože už  
žádné všetečné otázky nekladou. Na dětech je úžasná jejich spontánnost a upUímnost. Nehrají žádné 
psychologické hry jako dospělí a narovinu Ueknou, co právě chtějí, co jim vadí nebo co si myslí. A 
právě tato dětská vlastnost je koUením takových besídek. Našich nevyjímaje. To když do ticha jeden 
chlapeček pronesl : „Mně se chce smrkat“ nebo v zápětí se jiný kluk pUi zpěvu rozčiloval: „Paní 
učitelko, vy to zpíváte špatně, tam není tydlidum, ale tydlidam.“  
Některé děti se zalekly té spousty diváků, jiné v davu hledaly své rodiče a vehementně jim mávaly. Ale 
i pUes to všechno se jim Uepa podaUila vytáhnout, zvíUátka vyhnala paní Zimu i Karkulka vyzrála na 
vlka, protože měla u sebe mobil. Písničky se zazpívaly, básničky odUíkaly, maminky fotily, tatínkové 
natáčeli, babičky  a dědečkové  tleskali, ale podstatné bylo, že se všichni usmívali a měli radost jaké 
mají šikovné děti.  
Vánoční besídky skončily, ať žijí besídky – tentokrát ke dni matek. Uteče to jako voda. 
 
Lenka Zrzavá 
 
 

LEDEN 
 

Pythagoriáda pro páťáky 
 

13. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se jí 
1Ř žáků. Úspěšnými Uešiteli se stali ti, kteUí získali devět a více bodů z patnácti možných. Těch 
úspěšných bylo celkem pět a postoupili tak do okresního kola, které se uskutečnilo 2Ř. ledna 
v Základní škole v Černošicích. 
Všech pět účastníků nás v Černošicích velmi dobUe reprezentovalo. Z patnácti možných získali od osmi 
do čtrnácti bodů a obsadili místa v první polovině výsledkové listiny. Nejúspěšnějším z naší výpravy se 
stal Dmitry Lubyakov, který se celkově umístil druhý. Pro naše žáky to byla dobrá zkušenost, mohli 
poměUit své matematické schopnosti s dalšími více než šedesáti páťáky z celého StUedočeského kraje.  

 
 



 
 
Hana Pátková 
 
 



LyžaUský výcvik 7. ročníků 
 

Na lyžaUský výcvik do Roudnice v Krkonoších jsme vyrazili s dobrou náladou. Vzali jsme s sebou i 
obětavé paní učitelky: Šárku Pajačovou, Ivanu Kavlíkovou, KateUinu Šimotovou a nesmíme 
zapomenout na nezapomenutelného Míru Kotrče (z Horské služby). Ubytovali jsme se v krásném 
penzionu jménem Arnika. Na sjezdovce nás rozdělili do čtyU skupin podle zdatnosti. Lyžování bylo 
úžasné, i když občas bylo pod mrakem. Sjezdovka byla dobUe upravovaná, ostatní lyžaUi ohleduplní a 
paní učitelky trpělivé (naštěstí). Na večer byl vždy pUipraven zajímavý program: týmové hry a poučné 
pUednášky od Míry, který nám vyprávěl o Horské službě. Poslední den čekal na všechny slalom. 
PUestože pršelo, všichni ho zajeli v perfektním čase. Večer jsme měli pUedání cen těm nejlepším a 
závěrečnou diskotéku. Všichni jsme si to tam moc užili a na Arniku by se každý z nás rád vrátil. 
Tímto bychom také rády poděkovaly za celou 7. A a 7. B paním učitelkám a Mírovi za to, že se o nás 
tak hezky starali, a také všem, kdo se podíleli na organizaci tohoto zájezdu. 
 

 Johanka Porazilová 7. A a Valerie Vokounová 7. B  
 

 

Zápis do 1. ročníku 
 

... se konal 20. ledna od 14 do 1Ř hodin. Rodiče s dětmi uváděli žáci Ř. a ř. tUíd pod vedením paní 
učitelky Horákové do tUí prvních tUíd, kde na ně čekalo 12 učitelek. V patUe byla otevUena herna, kde 
se mohly čekající děti pod vedení vychovatelek zabavit. PUišlo celkem 12ř dětí, z toho ŘŘ ze spádových 
oblastí, 1Ř z nespádových, 23 rodičů požádalo pro své dítě o odklad školní docházky. 
Děti kreslily, snažily se opsat tUi slabiky, počítaly do deseti, poznávaly obrázky a barvy, podepisovaly 
se.  Zkoušející učitelky posuzovaly školní zralost, výkony dětí zaznamenávaly a v závěru doporučily 
rodičům, co zlepšit, aby bylo dítě ve škole úspěšné. Dárečky pro budoucí spolužáky tradičně vyrobily 
žáci z 1.–5. ročníků pod vedením svých učitelek. Děti obdržely pamětní listy, které navrhla paní 
učitelka Fialová. Všichni  měli  rovněž možnost se poradit se školní psycholožkou, paní učitelkou 
Valentovou.  

 
 
 
Blažena Dlouhá                             
 

 
 

 
 
 



Hadi a opičky v MŠ 

 

26.1. 2011 mohly děti v jesenické mateUské škole shlédnout cvičené opičky, tUi šikovné pejsky, kteUí 
uměli skákat, chodit po pUedních i po zadních a zvládli mnoho dalších triků.PUedstavení zakončila 
pUehlídka tUí hadů. Děti se o nich něco dozvěděly a nakonec, kdo se nebál, si toho nejdelšího škrtiče 
mohl i pohladit. Všem se to moc líbilo. Své nadšení a obdiv šikovným zvíUátkům vyjadUovaly děti 
potleskem, hlasitým smíchem i obdivným óóó. Můžeme se těšit, že za rok zase pUijedou.  
 

 
 
Lenka Zrzavá 
 
 

ÚNOR 
 

Za zdravý životní styl dětí a mládeže 
 

Dne 1. února 2011 se v jesenické škole sešel obecní štáb prevence za zdravý životní styl. Účastníci se 
zabývali otázkami prevence patologických jevů z pohledu školního, z  pohledu  zástupců obce, obecní 
policie, lektorky prevence (pí Honsová), výchovné poradkyně (pí učitelka Ladová) a školní psycholožka 
(pí učitelka Valentová). 
Komise zhodnotila  činnost za minulý rok, zejména v oblasti mapování školního prostUedí a práce 
s tUídními kolektivy. Nastínila program pro rok 2011, který vyplní nejen další práce s tUídními kolektivy 
(zaměUená na prevenci patologických jevů, na vztahy mezi vrstevníky, na pomoc v krizových 
situacích), ale též besedy s hosty (reálné pUíběhy, otevUené zpovědi účastníků). 
Nový starosta obce Dalibor Wijas informoval o tom, jak postupuje obec v této otázce a podpoUil 
činnost štábu. Jednání obecní štábu se dále zabývalo naplněním volnočasových aktivit dětí, a 
konstatovalo, že i nadále bude trvat úzká spolupráce školy a Policie ČR.   

 

Zdeňka Valentová 
 

 

 

Protidrogová prevence v Muzeu Policie ČR 
 
Ve stUedu 2. února 2011 navštívily děti z 1. a 2. tUíd v Muzeu Policie ČR pohádku Moje tělo – můj hrad. 

Herci s loutkami pUedváděli dětem zábavnou formou, jaké nebezpečí hrozí tělu člověka, který kouUí, 
pije alkohol či užívá drogy. V závěru dostali všichni návod, jak svému tělu zajistit zdraví a pohodu. Po 
zhlédnutí pohádky si děti prohlédly muzeum a výstavu papírových modelů. 
 
Blažena Dlouhá 



 

 

Další vzdělávání učitelů 
 

V době pololetních prázdnin – v pátek 4. 2. 2011 – se všichni pedagogové z jesenické školy spolu 

s dalšími kolegy ze škol zapojených pro projektu Kooperace a konkurenceschopnost zúčastnili 
celodenního workshopu v Základní škole Jílové u Prahy. Témata si učitelé vybrali pUedem. Mluvilo se 
napUíklad o tom, jak nepodléhat stresu,  o kázni, jak pracovat s nadanými dětmi, o  spolupráci s rodiči, 
o práci s hlasem, o novém pUedmětu etická výchova a dalších tématech. Nabyté vědomosti 
pedagogové využijí ve své praxi. PUínosem byla i výměna zkušeností mezi kolegy a pUednášejícími.  
 
Blažena Dlouhá 
                                                                         
 

 
 
NovináUská návštěva 
 

Dne Ř. 2. 2011 navštívila redaktorka Lidových novin  hodiny matematiky v 1. a 2. tUídě, kde se děti učí 
konstruktivní metodou profesora Hejného. Děti počítaly tvoUivě a hravě pomocí krokování, pyramid a 
pavučin, procvičovaly jemnou motoriku a pUedstavivost geometrickými hrami, stavěly z kostek stavby 

a tvoUily plány, cvičily paměť pUi hUe „Autobus“. Novou metodou pomocí učebnic nakladatelství Fraus 
se vyučují žáci od školního roku 200ř–2010. Učivo vede žáky zábavnou metodou pUedevším 
k logickému myšlení. 
V Lidových novinách, v pUíloze Akademie, skutečně rozsáhlý článek o naší škole vyšel.  
 
Blažena Dlouhá 
 

 

PUehlídka recitátorů jesenické školy 
 

Dne 15. února. 2011 se konala v naší škole školní pUehlídka recitátorů Jesenické vajíčko. Zúčastnilo se 
jí pUes padesát žáků 1. i 2. stupně ZŠ, kteUí byli rozděleni do čtyU kategorií.  Nejpočetněji byla 
zastoupena kategorie  2. a 3. tUíd. Jejich výkony sledovala čtyUčlenná porota složená z učitelů ZŠ.  
PUehlídku zahájili členové dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Táni Tobolové dramatizací 
Erbenovy balady Vrba. Poté už porota bedlivě sledovala výkony jednotlivých účastníků. Byla s nimi 
velmi spokojena  a ocenila je barevnými vajíčky.   
Cílem Jesenického vajíčka však není určit toho nejlepšího, podstatou je, jak Uekl již v úvodu Ueditel 
školy Josef Buchal, radost ze společného setkání, strávení hezkého odpoledne ve společnosti poezie. A 
to se bezesporu podaUilo. Mnohé děti sice více či méně bojovaly s trémou, vždyť pro některé z nich to 

bylo vůbec první vystoupení pUed početným publikem a nutno Uíci, že bojovaly úspěšně.  Děkujeme 
všem za pUíjemně strávené odpoledne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Čížkovský 



 

 

 
Akce mateUské školy 
 

Divadélko – Kominíček a štěstí  
 

17. února mohly děti shlédnout pohádku o kominíčkovi, který nebyl šťastný a chtěl být něčím jiným, 
než kominíkem. Nakonec pUišel na to, že tím čím byl, bylo to nejlepší a zůstal kominíkem. Děti se 
účastnily dění v pohádce, holčičky tančily jako orientální tanečnice a chlapci se snažily pobavit velkého 
šejka tUeba básničkou nebo písničkou. 
 

Karneval v MŠ  
 

Ve stUedu 23. února se to ve školce hemžilo princeznami, čaroději a čarodějnicemi, šašky i zvíUátky. 
Konal se totiž karneval. Děti v kostýmech tančily, soutěžily a dělaly módní pUehlídku. Náležitě si to 
užily. A kdo by se nechtěl na chvíli proměnit v někoho úplně jiného. Holčičky chodily v šatičkách jako 
opravdové princezny a kluci se snažily co nejvíce podobat svým hrdinům, jejichž kostým měli. 
 

Cirkus Adonis  

Cirkus, který pUijel do školky 4. bUezna,  se dětem moc líbil. Nejvíc asi kouzelnické vystoupení. Pak si 
děti celý den lámaly hlavu, jak to ten kouzelník udělal, že dokázal vyčarovat z budíku rádio, z papíru 
peníze a změnit asistentku v šaška a naopak. Kouzelník si z dětí vybral několik svých asistentů, kteUí 
mu pomáhali kouzlit. Všechny děti jednohlasně souhlasily, aby cirkus pUijel i pUíští rok. 
 

Lenka Zrzavá 
 

 



Tajemné sovy 
 

Dne 1Ř. 2. jsme byli na poUadu Tajemné sovy. Byli tam sovy výreček malý, výr velký, sovice sněžná, 
sova pálená, puštík obecný atd. Zaujalo nás, že sovy nevidí nablízko a že jsou docela hloupé. Ukázali 
nám, jak sovy loví myš, jak si létají pro potravu a jaké dělají zvuky. Líbilo se nám, že jsme si mohli 
pohladit výra velkého Růženku. Na všechny otázky nám chovatelé odpověděli a nakonec byla soutěž o 
skládačky. Bylo to bezva :-) 

 
 
 
Jessica Nováčková, 4.C  
 

 

Masopust ve školní družině 
 

V úterý 22. 2. 2011 poUádala školní družina v jídelně Masopustní odpoledne. Děti z družiny si vyrobily 
nebo zakoupily masky, do kterých se pUed akcí pUevlékly. Masky byly opravdu pestré. Měli jsme zde 
piráty, princezny, různá zvíUátka, Sněhurku a trpaslíka Šmudlu, kovboje... PUevleky dětem moc slušely. 
 Skupinka dětí pod vedením vychovatelek Soukupové a Kostúrové pUedvedla ukázku základních kroků 
ke cvičení ZUMBA. Je to jedna ze specifických činností, kterou mohou děti navštěvovat každé pondělí. 
Po ukázce následovaly soutěže, které si organizovaly a pUipravovaly paní vychovatelky a nechyběly i 
odměny v podobě sladkostí.  Na závěr programu byla masopustní diskotéka a každé z dětí dostalo 
sladkou koblihu. 
 

Martina Hánová 
 
 

Ve školce se poUád něco děje 
 

Děti si ze školky odnášejí spoustu zážitků nejen z běžného programu ve tUídách, ale i z divadelních 
pUedstavení a dalších společných akcí. 
Za dětmi jezdí divadélka až do školky. Postaví si kulisy ve tUídě v pUízemí, židličky narovnají do Uad jako 
v divadle a zbylé dvě tUídy pUijdou na pUedstavení. Protože je tUíd hodně, pozvaná divadla hrají 
pUedstavení dvě, pro každý pavilon zvlášť.  
Někomu by se mohlo zdát, že se takové zájezdní divadlo nedá s tím opravdovým srovnávat. Ale opak 
je pravdou. Kulisy, kostýmy i loutky mají divadelníci propracovány do nejmenších detailů. Někdy dovolí 
herci dětem si loutky osahat, podívat se zblízka na kulisy. Často je také zapojují do svých vystoupení a 



děti se vždy hlásí, zpívají nebo radí svým hrdinům z pohádek. V poslední pohádce se ptal kominíček 
dětí, čím by měl být, aby byl šťastný. Dozvěděl se, že nejšťastnější povolání na světě je být 
Spidermanem.  
Za dětmi do školky jezdí i zvíUátka. Naposledy k nám pUijely cvičené opičky, pejsci a tUi velcí hadi. Děti 
se o nich něco dozvěděly a mohly si je i pohladit. Na jaUe se mohou děti těšit i na cirkusové 
pUedstavení  a klauna Pepína.  
Ve stUedu 23.2. se to ve školce hemžilo princeznami, čaroději a čarodějnicemi, šašky i zvíUátky. Konal 
se totiž karneval. Děti v kostýmech tančily, soutěžily a dělaly módní pUehlídku. A kdo by se nechtěl na 
chvíli proměnit v někoho úplně jiného. Holčičky chodily v šatičkách jako opravdové princezny a kluci se 
snažily co nejvíce podobat svým hrdinům, jejichž kostým měli.  

 

Lenka Zrzavá  
 

 
Exkurze do Národního technického muzea 
 
Čtvrtek 24. února jsme si zpUíjemnili návštěvou Národního technického muzea, otevUeného po dlouhé 
rekonstrukci. Po pUíchodu do muzea jsme byli rozděleni do skupin podle zvolených témat, na které 
budeme psát seminární práci. Než jsme se rozeběhli hledat svoje témata, mohli jsme si prohlédnout 
všechny expozice. 
V expozici dopravy jsme viděli starodávné automobily, kola, motocykly, letadla a lokomotivy. Zaujal 
nás luxusně vybavený vagon, ve kterém jel i prezident. Zajímavá byla i vojenská technika. Obdivovali 
jsme děla, armádní auta, kulomety a vojenská letadla. NepUehlédli jsme ani modely lodí. 
Co nás dále zaujalo? Sál s tiskaUstvím, kde jsme si mohli vyzkoušet starý psací stroj. Z dalších expozic 
to byla astronomie, kde jsme obdivovali meteorit, který vydával statické výboje. Dále fotografický 
ateliér s fotografickými pUístroji z dob  počátků fotografie. 
Naše seminární práce budou tečkou za touto exkurzí do Národního technického muzea. 
                                                                                                    

 
 
 kolektiv 7. ročníku    
 

 

Sportovní soutěže 
 

Okresní kolo v košíkové  
 

Vybrané žákyně z osmých a devátých tUíd reprezentovaly školu v okresním kole v košíkové, které se 
uskutečnilo v tělocvičně  ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice 22. února  2011.  
Deset zúčastněných škol bylo rozděleno do dvou skupin. Naše dívky postupovaly ze skupiny jako 

první. Ve finálové skupině pak vybojovaly krásné tUetí místo.  



Tohoto historického úspěchu se podaUilo dosáhnout těmto děvčatům: Tereza Malcová, Eliška 
Vosyková, Kristýna Vášová (všechny ř. A), Veronika Vybíralová, KateUina Studničková (obě ř. B), 
Zuzana Duchová, Soňa Lavičková (obě Ř. A). 
Všem reprezentantkám je tUeba poděkovat za jejich vysoké herní nasazení a slušné chování. Velký dík 
patUí také dívkám  – zapisovatelkám za výborné zázemí po celou dobu turnaje. 
    

 
 
Šárka Pajačová  
 
Okresní kolo v košíkové  
 
Vybraní žáci z osmých a devátých tUíd reprezentovali školu na okresním kole v košíkové, které se 
uskutečnilo v tělocvičně ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice 24. února 2011. 

TUináct zúčastněných škol bylo rozděleno do tUí skupin. Naši žáci skončili na pátém místě ve skupině A. 
Ve velmi vyrovnaných utkáních, které naše družstvo sehrálo, rozhodla větší zkušenost soupeUů. 
Všem reprezentantům školy je tUeba poděkovat za vysoké herní nasazení a slušné chování po celou 
dobu turnaje. 

 
Josef Hegyes  
 

 

BTEZEN 
 

Den vody  
 

22. bUezna celá tUída 4.C pUišla v modrých tričkách, protože byl Den vody. Povídali jsme si o vodě, 
dělali jsme s ní pokusy, dozvěděli jsme se, jak s ní šetUit. Ukázali jsme si, že když si uděláme malou 
kytičku z papíru, lístky složíme dovnitU a pak tuhle složenou kytičku dáme do misky s vodou, tak se 

nám krásně rozevUe. Anebo když uděláme malý trojúhelníček z papíru, dáme ho do misky s vodou a 
na prst si dáme tekuté mýdlo, a pak prst dáme k trojúhelníku v misce, trojúhelník najednou popojede. 
Ten den byl skvělý! Těším se na další Den vody. 
 



 
Jessica Nováčková, 4.C  
 

 



 

Jarní petrklíč 2011 
 

Již tUetím rokem se Společenské centrum v Jesenici vždy první jarní čtvrtek zaplní malými i většími 
muzikanty, zpěváčky a zpěvačkami, sólisty, komorními sbory i většími soubory. Ti se zde coby 

reprezentanti Uady škol setkávají na hudebním festivalu Jarní petrklíč – soutěži, aby porovnali své 
umělecké výkony s ostatními a pUedvedli výsledky své práce nejen publiku, ale také odborné porotě. 
S myšlenkou dát pUíležitost všem muzicírujícím dětem ke koncertnímu vystoupení a vzájemným 
setkáváním pUišel již pUed 24 lety dnešní Ueditel ZŠ, MŠ ZUŠ Jesenice Mgr. Josef Buchal. Na 
poUadatelství se společně podílely ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, PORG gymnázium a ZŠ o. p. s. Praha a Obec 
Jesenice. Záštitu nad letošním 24. ročníkem pUevzala děkanka Pedagogické  fakulty UK doc. Radka 
Wildová, jejíž cenu pro nejlepšího učitele v pUípravě a vedení žáků pUebírala za bouUlivého jásotu svých 
svěUenců z DPS „KuUátka“ Milena Kejhová. 
Všechny ceny, ať už to byly bronzové, stUíbrné či zlaté stuhy, symbolicky uvázané na velikonočních 
pomlázkách, byly „vybojovány“ zaslouženě, stejně tak jako si naprosto všichni soutěžící právem 
zasloužili účastnický list s uznáním a poděkováním odborné poroty jako ocenění za potěšení z 
muzicírování. 

 

 
 

 
Blažena Lvová 

 

 



 

 
TUídní akce 6. tUíd 
 
Tento námi dlouho očekávaný večer jsme zahájili návštěvou kina Cinema City Galaxie Háje. Na výběr 
jsme měli dva filmy: Romeo a Julie, nebo Méďa Béďa. Po skončení filmového pUedstavení jsme šli na 
večeUi do KFC a následně zpět do školy.  
V budově školy jsme hráli hry – schovávanou po celém 1. a 2. patUe a hru s názvem Pepíčku, pípni. 
Všechno to ale moc rychle uteklo… 
Večer nás také navštívila naše spolužačka Péťa Horáková, která kvůli zranění nebyla dlouho ve škole, 
ale protože spadla na kluzké podlaze, jela raději domů.  
Kolem půlnoci jsme si vyčistili zuby a zalezli do spacáků. Mnozí z nás si však ještě nejméně hodinu 
povídali.  
Naše poděkování za pUíjemně strávený večer patUí paní učitelkám Ladové, Šimotové a Pajačové.  
         

Kristýna Hůrská, 6.B 
 
Dne 24. 3. 2011 se konala tUídní akce 6.A. Večer v 1Ř hodin jsme se sešli v Bowlingu Jesenice na velký 
turnaj v kuželkách. Doprovázela nás kromě našeho pana učitele Čížkovského ještě paní učitelka 
Pajačová a Kavlíková. Rozdělili jsme se na skupiny a obsadili všechny hrací dráhy. Objednali jsme si 
limču a kouleli jak o život. Někomu to šlo na výbornou, někomu hůU, ale byla sranda a poUádně jsme si 
to všichni užili. V osm večer jsme skončili a šli nocovat do školy. Tady se k nám pUipojila paní učitelka 
Šimotová. NejdUíve jsme se zabydleli ve tUídě a potom jsme hráli na schovávanou. Později jsme vyrazili 
do tělocvičny, kde jsme hráli míčové hry. Když už jsme byli unavení, zalehli jsme do spacáků a spali až 
do rána... 
          
Adéla Prošková, 6.A 
 

 

Zelené podnikání 
 

Dne 31. 3. se v naší škole konalo celostátní kolo soutěže Zelené podnikání.   Náš tým „Zelenáči“ se 
umístil na výborném tUetím místě.  V týmu byli: David Kollin 6.B, Beata Horáková 7.B, Vanessa  
Ondráčková Ř.B a Lukáš Buk ř.A. V této soutěži jsme si vyzkoušeli naše znalosti ze základů podnikání, 
které se učíme ve škole. A sestavili jsme podnikatelský plán našeho projektu Stánek u rybníka:  udělali 
jsme grafy, tabulky a vše jsme vložili do prezentace. Úkolem bylo poté prezentovat náš projekt porotě.   
V této  soutěži  jsme se naučili základní věci pro tvorbu opravdového podnikatelského záměru, 
prezentovat a obhajovat náš projekt.   

Zajímavostí bylo, že o soutěži a našem výsledku referovaly dvě regionální pUílohy (pro Prahu a StUední 
Čechy) deníku Mladá fronta DNES.     

 
Vanessa Ondráčková, Ř.B 
 

 

Vítání jara trochu jinak                   
 

Paní učitelky I. PUibilová, S. Voskanyann a E. Baladová pUipravily 31. 3. 2011 oslavu svátků jara, 
kterým se v Rusku Uíká MASLENICA. Rodiče rusky mluvících žáků naší školy zapůjčili na výstavku 
hračky, knihy a upekli bliny, pirohy a další pochoutky. Paní učitelka PUibilová zajistila tradiční ruské 
speciality: sušky, konfety, prjaniky, cukroví. 
 Žáci  7. - ř. tUíd,  kteUí se učí ruskému jazyku – jejich celkem 39 – pUedváděli hádanky, Uíkanky, dávali 
publiku otázky, zpívali za doprovodu akordeonu ruské písně , soutěžili. V závěru všichni ochutnali 
pravý ruský čaj ze samovaru a pečivo. Všem se zábavné odpoledne líbilo. Procvičili se v ruském jazyce 
a účastnili se zábavných disciplin.                
 
Blažena Dlouhá 



 

 

DUBEN 
 

Zajímavé setkání  
 
14. dubna navštívila první tUídy paní Stroffová, aby dětem ukázala, jakým způsobem se učí  
hluchoněmé a nedoslýchavé děti. Vyprávěla, jak to bylo pro rodiče těžké, když zjistili, že dcera neslyší. 
Otec pro dceru kreslil obrázky slov a situací, aby se naučila mluvit, později navštěvovala speciální 
školu a nyní mluví tak, že jí lidé rozumějí. Děti naučila básničku ve znakové Ueči a rozdala jim 
znakovou abecedu. Hodina s paní Stroffovou  se vydaUila a děti zaujala. Její dcera je žákyní naší školy. 
 
Blažena Dlouhá 
 
 

Školní podnik Ř. ročníku 
 

27. dubna se konala akce osmého ročníku v rámci pUedmětu Základy podnikání. Pro MŠ a první stupeň 
ZŠ jsme zorganizovali (se vším všudy) pUedstavení Dr. Klutz – anglický klaun, který zábavnou formou 
učí děti základům angličtiny. Tato akce měla dále za cíl naučit žáky osmých ročníků (organizátory) 
pUipravovat takovéto akce, protože se nám to může hodit v budoucím životě. Akce měla dobrý ohlas 
jak u dětí, tak i u dospělých. 
 

Vlasta Bouček, Ř.B 
 

 

 
 
Literární soutěž O NEJLEPŠÍHO PÍSATE 

 
Ve školním roce 2010/11 byla vyhlášena v naší základní škole literární soutěž  
O NEJLEPŠÍHO PÍSATE pro žáky od čtvrtého do devátého ročníku. Již podruhé si mohli žáci ověUit své 

schopnosti na poli literárním. Ti mladší psali práce na téma „PUedu, pUedu pohádku“. Ti starší se měli 
zamyslet nad povídkou v žánru sci – fi nebo fantasy.  

Na začátku bUezna se uskutečnilo vyhlášení nejlepších prací. A kdo se umístil na prvním místě? 
 

4. – 5. ročník:  Michal Matula  (5.A),  6. ročník: Adéla Palová  (6.B),  7. – Ř. ročník:  Vanessa 

Ondráčková  (Ř.B) 
 



 
 
Věra Langerová 
 

 
Grilování a spaní ve škole 
 
Dne 2Ř. 4. bylo pro naši tUídu, 7.A, naplánované grilování a pUespání ve škole.  
V 17 hodin se všichni začali scházet. Mezitím než se maso ugrilovalo, jsme si hráli na hUišti, nebo si jen 
tak povídali. Po chvíli byla první várka masa hotová. Maso šlo rychle na odbyt a zanedlouho bylo 
všechno pryč. Pár jedinců si ještě ugrilovalo klobásu. 
Po 20. hodině se naše tUída odebrala do školy. Skupinka děvčat nám nachystala program až do noci. 
Nejprve nás čekala superstar (karaoke), mohli jsme zhlédnout mnoho zajímavých a vtipných 



pěveckých a hereckých výkonů. Po karaoke pUišla na Uadu bojovka. Trasa byla plná nástrah a 
nadpUirozených bytostí. Mohli jsme potkat čarodějnici, mrtvou nevěstu, věštkyni a další. Sama  paní 
učitelka si trasu jako jedna z posledních prošla. Jako pUekvapení byla na  konci bojovky na strašpytle i 
na odvážlivce pUichystána "hostina", která se konala v kuchyňce. Nachystány byly jak strašidelné 
bonbony nebo čokoládový dort v podobě hUbitova. Dalším bodem na programu byla diskotéka. Na 
rychlou hudbu se moc lidí nezapojilo, ale jakmile se vyhlásila dámská volenka na ploužák, děvčata 
popadla jedinečnou pUíležitost. Jako poslední hra byla nachystána schovávaná. Ta trvala jen pár minut 
a ihned se šel pouštět film na dobrou noc. Někdo usnul dUív, někdo později a někdo vydržel až skoro 
do rána...  
 
 

 

 
 
Barbora Němcová a KateUina Mašková, 7.A 
 

 

 
 
ČERVEN 
 

Odpoledne školní družiny 
 

15. června 2011 se v odpoledních hodinách sešly děti ze školní družiny, aby společně oslavily blížící se 
závěr školního roku. Paní vychovatelky si pro děti pUipravily soutěže – skákání v pytlích, hod do kruhu, 
lovení mincí, pUetahování provazem a další. Děti z klubu kreslily malým dětem na obličej motýly, 
tygUíky a další masky. Nechyběla ani diskotéka a grilování špekáčků.  
 
Martina Hánová 

 
Den naruby 

 

Ve stUedu 15. 6. 2011 byl školním parlamentem vyhlášen Den naruby. Oslovila jsem paní tUídní 
učitelku ř. ročníku, zda by si někteUí žáci chtěli zkusit, jak se učí prvňáci. PUihlásily se dívky Tereza 
Malcová a Eliška Vosyková. Obě dívky si v roli učitelek počínaly velmi dobUe. Učily děti matematiku, 
čtení, psaní a v pracovních činnostech zhotovily s dětmi papírové vlaštovky. Vyučování se dětem líbilo, 
ale „slečny učitelky“ se pUesvědčily, jak nelehké toto povolání je. Tereza bude studovat zdravotní školu 
a Eliška obchodní akademii.  
 
Blažena Dlouhá    



 

 

Sušice 
 

V rámci Týdne sportu, kultury a turistiky, který se uskutečnil v termínu 20. – 24. 6. 2011 pro celý 2. 
stupeň, si naše tUída vybrala Sušici. 
Druhý den po pUíjezdu jsme sjížděli Ueku Otavu. V ten samý den jsme navštívili hrad Rabí. Další den 
pro nás pan učitel Purkar zaUídil projížďku na koních. Také jsme se vypravili na celodenní výlet 
k Černém a Čertovu jezeru. Nechyběli ani noční bojové hry a orientační běh.  
Chtěli bychom poděkovat naší skvělé paní tUídní učitelce Langerové a panu zástupci Ueditele Purkarovi 
za hezký týden.   
 

 
 
Lucie Čáslavská a Monika Očenášková, 7.A 

 
 

 
 
 
 
Rozlučkový večírek 3.C 
 
Pomalu, ale jistě se začal blížit konec školního roku a my jsme se začali těšit na prázdniny. „Než se 
rozutečeme do různých koutů, tak si ty tUi společné roky pěkně oslavíme,“ Uekla jednoho červnového 
dne naše paní učitelka Renáta Fialová. Brzy nato se začala nacvičovat vystoupení a 27. června 
v pondělí se konal náš vysněný večírek. Tanec, kouzla, žonglování, recitace, zpěv, bojové umění a 
různé jiné ukázky našeho umu pUedvedla naše tUída na divadelních prknech podkroví školy. Našemu 
pUedstavení tleskali rodiče, sourozenci, paní recepční  i vedení školy. Po vystoupení nám paní učitelka 
rozdala polštáUky, které pro nás ušila na památku. Do druhé poloviny sálu se otevUely dveUe a tam 
bylo pro nás pUichystáno pUekvapení: velký marcipánový dort s fotkou žáků naší tUídy, nafouknuté 

balonky s našimi jmény a stoly plné bonbonů. Pochutnali jsme si, pobavili se, vyhráli něco v tombole a 

šli jsme na kutě. Ve spacácích v půdních prostorách školy se nám spalo prima.  



Byl to zábavný, společenský večírek plný pUekvapení a budeme na něj i na paní učitelku dlouho rádo 
vzpomínat.  

 
 
kolektiv žáků ze 3.C 


