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Škodovácký prolog  
 
Pro pedagogický kolektiv, ale rovněž pro paní vychovatelky, paní kuchaUky, paní uklízečky a paní 
recepční, začal nový školní rok již v pondělí 25. srpna, kdy se po pohodových a odpočinkových 
prázdninách všichni sešli na „pUípravném týdnu“ – již popáté v nové budově ZŠ a MŠ Jesenice na 

bUehu jesenického rybníka. Protože se složení učitelského sboru od loňského školního roku 
významným způsobem obměnilo, noví učitelé se rozkoukávali po školních chodbách, učebnách a 
tělocvičnách - bez žáků podivně prázdných - a za pomoci „zavedených“ kolegů se seznamovali 
s chodem a tajemstvími svého nového pracoviště.  
A všichni společně se pUipravovali na nápor uragánu školního života, který se každoročně strhne 
s prvním všedním záUijovým dnem. 
 

V pUípravném týdnu učitelé a vychovatelé absolvovali tematický výjezd do mladoboleslavské Škody 
Auto, a.s. Čekala na nás kromě návštěvy firemního muzea také odborný semináU a prohlídka závodu. 
Po pUíjezdu na místo nás v seminární místnosti uvítal lektor Dr. Ing. Jaroslav Koloc, který má ve Škodě 
Auto na starost personální marketing a komunikaci se školami.  
P. Koloc nás v pUednášce seznámil nejen s historií, současností a budoucností automobilky, ale 
zejména prezentoval vzdělávací systém firmy, jež zUídila vlastní vysokou školu a několik soukromých 
odborných učiliš[, a zdůraznil naléhavou potUebu vychovávat technicky vzdělané a schopné mladé lidi, 
a to již od základní školy, kterých je v celém oboru nedostatek.  
Po pUednášce následovala prohlídka samotného výrobního areálu firmy. Do našeho autobusu 
pUistoupily dvě průvodkyně a vydaly se s námi na klikatou pou[ mezi jednotlivými halami. Dva provozy 
– motorárnu (výroba motorů) a montáž (kompletace automobilů z jednotlivých dílů) jsme si dokonce 
mohli prohlédnout „zevnitU, jak samotná výroba vypadá. Pochopitelně bylo zakázáno poUizovat 
fotografie… 

Vrátili jsme se zpět do původních prostor firmy, v nichž Václav Laurin a Václav Klement pUed více než 
100 lety začínali s výrobou motocyklů a prvních automobilů; dnes jsou využívány pro prezentaci firmy 
na veUejnosti: kromě pUednáškových místností je zde malý kinosál, restaurace, obchod se suvenýry, 
zákaznické centrum a pUedevším Škoda Auto Muzeum, kam také směUovali naše další kroky. Kromě 
poučení o historii vývoje škodovek na pUíkladu krásných a unikátních exponátů nechyběla ani porce 
legrace.  

 

   
-pč- 
 
  

ZÁŘÍ 
 

Pedagogové ve školním roce 2008/2009  
 
 

ředitel školy: Mgr. Josef Buchal 

zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Romana Šílová 
zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Jan Purkar 

 
třídní učitelé: 
1. A   Jana Richtrová 
1. B   Blažena Dlouhá 

1. C   Mgr. Jaroslava Vážanová 

1.D   Renáta Fialová 
2. A   Mgr. Jarmila Hrdličková 

2. B   Mgr. Marie VoUíšková 
2. C   PaedDr. Věra Danielovská 



3. A   Hana Pátková 

3. B   Mgr. Jana Hesová 

3. C   Mgr. Eva Baladová  
4. A   Mgr. Helena Švandová 

4. B   Bc. Květoslava Brixiová 
5. A   Mgr. Irena PUibilová 

5. B   Mgr. Zdeňka Valentová 

6. A    PhDr. Jan Hoštička 
6. B   Mgr. Lenka Kravčaková 

7. A   Robert Tehák 
7. B   Ing. Radka Horáková 

8. A   Mgr. Josef Hegyes 
8. B   Mgr. Markéta Ladová 

9. A   Mgr. Lucie Honzalová 

9. B   Mgr. Šárka Pajačová 
 

 
netřídní učitelé: 
   Mgr. Světlana Voskanyan 

   Jitka Tichá 
   Mgr. Věra Langerová 

   Mgr. Věnceslava Kašparová 
   Ing. Marcela Slunéčková 

   Mgr. Dagmar Ryčlová 
   Bc. Petr Čenský 

   Jan Kubát 
   PhDr. Hana Topolánková 
   Mgr. Zdeňka Nováková  

 
vedoucí vychovatelka:    Martina Hánová  
vychovatelky:   Marta Hauková  
    Míla Palčejová  
    Světluše Soukupová  
    Jana Černá  
    Petra Tomášková 

    Monika Nováčková  
    Ivana SkUivanová  
    Ivana Micková  
    Jana Poustecká  
    

vedoucí MŠ:   Jaroslava Šilhanová 
učitelky MŠ Jesenice: Radka Dandová 

    Romana Kozáková 

    Milena Steffanová 
    Věra Šeráková 

    Blanka Jandová 
učitelky MŠ Osnice:  Věra ZvíUecí 
    Jarmila Malinová 

    Klára Jandová 
 

 

 
Slavnostní zahájení nového školního roku 2008/2009 
 
Školní rok začal s pUíchodem prvního záUijového dne, který v roce 200Ř pUipadl na pondělí. Dva měsíce 
prázdnin plných sluníčka, odpočinku a pohody uplynuly a žáci se svými rodiči opět stanuli pUed 



červenými dveUmi školy, které se již zvesela usmívaly na prvňáčky, nejistých pUi svém „velkém 
okamžiku“ a zároveň natěšených „na školu“.   
 
I noví učitelé se během pUípravného týdne stačili za pomoci zavedených kolegů seznámit se svým 
pracovištěm, s organizací jesenického školního roku a způsobem fungování samotné školy. Toto veliké 
seznamování na žáky prvních tUíd teprve čekalo, ale i oni se po několika dnech se školním prostUedím 
bez větších problémů sžili a stali se opravdovými školáky.      
 
Ani letos nebyla vynechána pěkná tradice zahájení školního roku pUed budovou školy, kdy se učitelky a 
učitelé se vítají se svými žáky pod různobarevnými slunečníky označených jmenovkami tUíd. PUesně  
v Ř hodin zazněla státní hymna a do nového školního roku žáky, jejich rodiče a učitelský sbor a ostatní 
pracovníky školy pUivítal pan Ueditel Mgr. Josef Buchal a pan starosta Ing. Zdeněk Pánek.   
 
 

Zvon pana školníka symbolicky zahájil vyučování a toto první zvonění pUedstavovalo signál, aby všichni 
pUihlížející utvoUili špalír, kterým Ř0 prvňáčků za doprovodu paní učitelek, žáků devátých tUíd a písně 
Chválím tě země má od Svěráka a UhlíUe vešlo do budovy školy, a za nimi následovali ostatní žáci. 
Noví školáčci  dostali kytičku od vedení obce a od školy pamětní list. PUejeme jim mnoho úspěchů a 
samé jedničky!     
 
A škola začala… 
 

  

  
 
-pč- 
 

Fyzikální průzkum 
 

V pondělí dne 22. záUí jsme se žáky tUíd 7.A a 7.B vyrazili do Libereckého Centra Babylon, součástí 
kterého je také  I.Q. Park.  
Jedná se o několika patrovou interaktivní učebnu, kde si žáci mohou zopakovat a doslova a dopísmene 
osahat fyzikální zákony nebo si zopakovat biologii. 



My jsme zde nejdUíve absolvovali lektorovaný úvod do učiva „mechanika kapalin“. Toto učivo mají naši 
sedmáci v tematickém plánu pUedmětu fyzika. Po ukončení lektorovaného, cca půlhodinového 
programu měli žáci možnost si vyzkoušet ostatní exponáty. Na některých si vyzkoušeli zákonitosti, 
které jsou jim již z vyučování, ale i ze života známé, některé exponáty byly velmi zajímavou hračkou,  
novinkou, ale i záhadou. Takto jsme žákům ukázali velmi zajímavé místo,kam se v 8. ročníku vrátíme, 
tentokrát však již tzv. „natvrdo“ , v rámci projektu v pUedmětu fyzika. 
 

  
 

Robert Tehák 
 

Pozor,  žloutenka! 
 
TUetí záUijový týden, když se výuka naplno rozběhla a školní život dostal ten správný Uíz, se všemi 
radostmi a starostmi, které k němu patUí, zasáhla školu malá pohroma: žloutenka! Ve 4.B se objevil 
jeden pUípad této „nemoci špinavých rukou“, jak se žloutence Uíká, což zkomplikovalo již zaběhnutý 
chod školy. Byla totiž vyhlášena karanténa, která s sebou pUinesla Uadu opatUení a omezení. Nejvíce ji 
pocítili žáci ve chvíli, kdy byly zrušeny nebo pUeloženy na pozdější datum prakticky všechny plánované  
akce a exkurze, počínaje oslavami 5. výročí otevUení nové budovy školy a konče oborovými dny.    
Karanténa je na školu uvalena až do Ř. listopadu 200Ř, doufejme, že potom bude všechno v poUádku 

a budeme moci dohnat akce, které jsme zameškali!   
 

-pč- 
 

Sběr starého papíru 
 
Ve dnech 22. – 26. ř. se uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Tentokrát se celkem vybralo 

úctyhodných 14 291,5 kg. 
Nejlepšími tUídami byly: 

1. 4. A 1 884 kg 

2. 2. C 1 187,5 kg 
3. 7. A 1 186 Kg 

 
Nejlepšími sběrači, kteUí obdrželi hodnotné knižní ceny, byli: 

1. Lukáš Buk (7. A)  670 kg 

2. Tereza Tichá (4. A)  572 kg 
3. Dominik Lipár (2. C) 300 kg   

 
V průběhu školního roku se sběr starého papíru několikrát zopakuje, abychom ulevili domácnostem a 
žáky učili ekologickém myšlení.    
 

 
-pč- 
 

 



ŘÍJEN 
Smutná událost 
 

Zemřela paní učitelka Jaroslava Vážanová. 
Dne 1. Uíjna 200Ř se vracela paní učitelka Jaroslava Vážanová s paní učitelkou Hanou Pátkovou 
autobusem do Prahy, kde mají obě trvalé bydliště. Bylo 16 hodin 20 minut a obě musely vystoupit ve 
Vestci, protože paní Vážanové se udělalo nevolno. Paní učitelka Pátková zavolala na záchrannou 
službu a sotva domluvila, paní Vážanová upadla do bezvědomí, z něhož ji neprobudila ani záchranná 
služba. PUestože paní učitelka za pomoci dvou kolemjdoucích poskytovala první pomoc, srdce oživila až 
lékaUka. Záchranka odvezla paní Vážanovou do pražského IKEMu, kde po odpojení z pUístrojů (mozek 

se neoživi) z e m U e l a ř. Uíjna 200Ř. Byla to rána pro celou školu! Paní učitelka byla všemi oblíbená 
pro svoji bezvadnou povahu, vždy usměvavá a vstUícná. Žáci 1.C, kde byla tUídní učitelkou, i jejich 

rodiče byli zdrceni stejně jako její kolegové. Na škole zavlála černá vlajka a všichni uctili minutou ticha 
její památku. PohUeb se konal 17. 10. 200Ř v 14.40 hod v malé obUadní síni ve Strašnicích. Žáci 
pUinášeli celý týden pro paní učitelku květiny, které učitelé donesli do obUadní síně. 
ČEST JEJÍ PAMÁTCE ! 

Blažena Dlouhá 

 
Drakiáda 
 

Ve stUedu 22. 10. 200Ř poUádala školní družina „Drakiádu“ na školní zahradě. Letos byl o akci 
neobvyklý zájem. I když nám počasí moc nepUálo, po nebi se prohánělo velké množství zajímavých 
draků. Tato akce ještě pokračovala výstavou vlastnoručně vyrobených draků. Vítězové a všichni 
účastníci soutěže byli odměněni.  
 

  
 
Martina Hánová 
 

 
Strašidýlka 
 
Svátek zvaný Halloween seslaví pUevážně v anglicky mluvících zemích, ale i u nás začíná mít své 
koUeny. Oblíbily si ho hlavně děti. To by bylo, aby se i v naší škole děti poslední Uíjnový den 
nepobavily.  

V 1.D jsme si nazvali tento magický den HALLOWEENSKÉ STRAŠENÍ. Vše začalo pUevlečením do 
kostýmů, pak jsme si s dětmi vyrobily svítilny, do kterých jsme vložily svíčky a šlo se strašit po škole! 
Nebylo to ale ledajaké strašení, Uíkala se zaklínadla, čarodějné básničky a i se kouzlilo. To si zkusili i 
pan Ueditel Buchal, pí zástupkyně Šílová a pan zástupce Purkar. Když si od nás čarodějných bytostí 
půjčili naše kouzelné klobouky, šlo jim čarování samo.  



Také se stihla kouzelnická škola psaní, čtení, počítání, aby si děti zkusily, jak se takové čarodějnici píše 
diktát. PUi čtení se dozvěděly o vzniku a symbolech tohoto svátku.  
Děti ten den odcházely s vědomím, že i ve škole plné povinností se dá zažít dobrodružství a veselí. Pro 
prvňáčka důležité zjištění. 
 

 
 
Renata Fialová 
 
 
 

LISTOPAD 

 
Pusťte si jazyk na špacír 
 
11. listopadu byly vyhlášeny výsledky  výtvarné soutěže Pusťte si jazyk na špacír, kterou vyhlásilo 
pUi pUíležitosti oslav Evropského dne jazyků Eurocentrum Praha spolu s Informační kanceláUí 
Evropského parlamentu a Zastoupením Evropské komise v ČR. Úkolem soutěžících bylo zaslat obrázek 
některého z českých idiomů, čili obrázek, který bude dané slovní spojení vtipným způsobem ilustrovat.  
 
Podle organizátorů pUíspěvků pUišlo hodně, a proto pro všechny bylo radostným pUekvapením, když se 
na 1. místě (byla udělena dvě první místa) v kategorii  žáků 1. - 5. tUíd umístila Sára Tomášková 
z jesenické 3.A! Vyhrála pěkným obrázkem zpodobňujícím idiom „nekupuj zajíce v pytli“. Gratulujeme!  

 

  
 
-pč- 
 

 
 

 
 

 



„Dětství bez drog, řekni drogám ne!“  
 
SemináU „Dětství bez drog, Uekni drogám ne!“, zaměUený na prevenci užívání návykových látek 
nezletilými, absolvovali žáci 3. - ř. ročníků společně s lektorkou Jarmilou Honsovou ve dnech 10. - 14. 
listopadu 2008 proběhlo setkání v rámci Programu prevence pro školní rok 200Ř/200ř. 
Nejprve, dne 4. 11., proběhlo setkání rodičů a všech pedagogů školy k uvedenému semináUi, na němž 
paní lektorka prezentovala svoji pUednášku a byla pUíležitost ke konzultacím na dané téma. Setkání 
bylo velmi užitečné, škoda jen, že rodiče žáků o ně neprojevili větší zájem.   
Ve dvouhodinových lekcích byli žáci všech 15 tUíd seznámeni se zásadami zdravého způsobu života 
včetně základních informací o návykových látkách a prevenci jejich užívání a zneužívání. Paní lektorka 
obsah semináUe uvedla formami zaměUenými na jednotlivé věkové skupiny - od pohádek pro nejmenší 
(napU. o KUemílkovi a Vochomůrkovi) až po videoklipy pro starší ročníky.  
PUi závěrečných výstupech byly tUídním učitelům podány informace o atmosféUe ve tUídě  a vzájemných 
vztazích mezi žáky s ohledem na realizovaný program.  
 

  
 

Josef Hegyes & Petr Čenský   
 

 
Hrad Loket a bahenní sopky 
 
Ve čtvrtek 13. listopadu jela celá naše tUída na celodenní výlet. NejdUíve jsme zavítali na hrad Loket, 
kde nás pUivítal pan kastelán, který nás provázel po celém hradě. Nejprve jsme si prohlédli nádvoUí, 
kde byly vystaveny mučící nástroje z dob, kdy hrad sloužil jako vězení, a trhové stánky, které 
znázorňovaly, jak se prodávalo dUíve. Pak jsme navštívili jižní kUídlo, kde jsme se seznámili s historií 
hradu a kde je také uložen meteorit, který se tam našel. Dále jsme si prohlíželi výrobky ze železa, 
keramiky a porcelánu, který se zde vyráběl. Prohlídka pokračovala ven a do věže. Pod ní byla 
zkamenělina draka, tedy vlastně socha. Další zajímavostí hradu byla mučírna s nástroji... 
Po návštěvě hradu jsme jeli na bahenní sopky. Vystoupili jsme z autobusu, šli po dUevěné cestě a pod 
námi byla bažina. Pokračovali jsme dál a narazili jsme na pramen, který zapáchal jako žumpa. PUešli  
jsme  most a tam už byly bahenní sopky. Některé bublaly hodně a některé málo.   
Nakonec jsme jeli do Františkových Lázní, které byly poslední zastávkou na našem výletě.  
 
 
Petr Čenský, podklady žáci ze III.A   
 

 
Oslavy 5. výročí otevření nové školní budovy 
 
20. listopadu 200Ř proběhla celodenní veliká slavnost. Škola si pUipomněla 5. výročí otevUení nové 
budovy na adrese K Rybníku Ř00, 252 42 Jesenice. PUípravy této významné události probíhaly pod 



taktovkou p. uč. Roberta Teháka už dlouho dopUedu, aby program zahájení oslav a následné aktivity 
pUipravené pro žáky probíhaly plynule bez zádrhelů a potíží.  
 
A že bylo co organizovat!  
Slavnostní zahájení proběhlo ve velké tělocvičně, v jejímž stUedu dominoval na stolech položené 
dortové rolády složené do tvaru čísla 5, zdobené tUešněmi a s pěti velkými plápolajícími svíčkami. 
Kolem stolů žáci ze všech tUíd utvoUili zástup ve tvaru široké podkovy, jejíž otevUená strana poskytla 

prostor pro konání jednotlivých bodů slavnostního programu. Oslavy zahájily písně zazpívané novým 
hudebním sborem školy, který vede p. uč. Topolánková a hudební skladatel Vítězslav MaštalíU, jenž je 
též autorem nové školní hymny, opět interpretované naším sborem. PUítomné pozdravil Ueditel školy 
Josef Buchal a vyzval žáky i jejich rodiče, kteUí zaplnili ochoz tělocvičny, aby zkusili vypátrat pUesné 
datum založení jesenické školy v roce 1Ř7ř, abychom pUíští rok mohli oslavit její kulaté 130. výročí. 
PUítomné pozdravil též starosta Jesenice Zdeněk Pánek. Poděkoval žákům za spolupráci pUi 
vyhledávání nebezpečných míst v obci a jako odměnu pUedal do rukou Ueditelových permanentní 
vstupenku do pražské ZOO. Událostí, která si málem nezadala s olympijským ceremoniálem, bylo 
pUedstavení školní vlajky. K programu patUily i milé gratulace od jednotlivých tUíd, nesmíme vynechat 
ani nezapomenutelnou mazurku prvňáčků, kterou složila a se svými žáčky nacvičila p. uč. Dlouhá. 
Sfouknutím svíček zástupci školního parlamentu, pUedáním a rozkrájením dortových rolád byla tato 
část programu oslav zakončena.  

 
Program pokračoval množstvím nejrůznějšími dětskými akcemi a soutěžemi, jež učitelé pUipravili a 
které trvaly až do odpoledních hodin. Žáci se mohli zúčastnit turnaje v malé kopané i ve stolním 
tenise, šachového turnaje a dalších sportovních klání (napU. soutěže fotbalových dovedností nebo ve 
šplhu), pUichystány byly výtvarné a literární veršotepecké dílny, hudební hádanky, pexesiáda, 
puzzlesiáda, skládání origami, hry v angličtině, fyzikální pokusy a v neposlední Uadě vyprávění 
cestovatelky paní Samkové o životě na Aljašce. Na oslavy zavítali i rodiče; měli možnost prohlédnout si 
výstavku výtvarných a rukodělných prací či nahlédnout do kroniky školy. Nejúspěšnější žáci 
v jednotlivých sportovních, herních a uměleckých disciplínách získali pUíjemné sladké ceny.    

 
Družina navečer ještě uspoUádala lampionový průvod. Program školních oslav byl pestrý a bohatý a 
všem organizátorům v čele s p. uč. Tehákem velký dík, že celý náročný den proběhl tak, jak měl a 
ještě lépe. A už se těšíme na další oslavy! 

 

Naše škola 
Lucie Pešková (5.A) 

 
Naše škola 5 let slaví, 

skoro všichni jsou zde zdraví. 
V naší tUídě jeden chybí. 

A[ si nespí! 
A[ to vidí! 

Tahle krása nad krásy. 
Už mě tahaj za vlasy. 

„Poj@ se učit!“ 
„Poj@ si hrát!“ 

Musí se to rýmovat! 
 

Naše škola  
Tran Thanh Hang (8.B) 

 
Kolik škol je v tomto světě 

kolik krásných v zimě, v létěť 
Však já něco povím vám 

jednu krásnou školu znám 
Páté výročí už škola má 
v Jesenici ji každý zná 
Všichni ji dnes oslavují 

školní hymnu prozpěvují  



 

  

  
 
-pč- 
 

 

SCHOLA PRAGENSIS 2008 
 
Ve dnech 20. – 22. 11. 2008, v Kongresovém centru Praha, Hlavní město Praha a odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy uspoUádaly již 13. ročník pUehlídky a nabídky 
studijních oborů pražských stUedních a vyšších odborných škol SCHOLA PRAGENSIS. Tato výstava je 
určena zejména žákům devátých tUíd a jejich rodičům. Na 120 škol zUizovaných hlavním městem 
Prahou i jinými subjekty zde prezentovalo nejen svá zaUízení, ale i výsledky své práce, a to jak v 

oblasti pedagogické, tak v oblastech zájmových činností. Potenciální zájemci o studia na vybrané škole 
se mohli v reálu pUesvědčit, co daná škola nabízí, a měli i možnost porovnání s jinými školami.  
 

V pátek 21. listopadu SCHOLU PRAGENSIS navštívily deváté ročníky jesenické školy. A jaké dojmy si 
žáci z výstavy odnesliť  

„Na tuhle akci jsem se docela těšila, hlavně proto, že jsme se neměli učit a taky proto, že ještě nevím 
tUetí školu, na kterou si chci podat pUihlášku. Tam jsme jeli městskou hromadnou dopravou jakou 
dobu, ale když už jsme se tam konečně dostali, nebylo to tak špatný. Mohli to mít lépe zorganizované 
a rozdělené (...), ale jinak se mi to docela líbilo. Pozorovala jsem holky jak skládají ubrousky, kluky jak 
shakují nápoje, ale hlavně žáky, kteUí se snažili „prodat“ svoje školy. Nejvíce se mi asi líbila škola, 
která měla vystavené své umělecké výtvory. Tam jsem strávila asi nejvíce času. (...) Taky se mi líbilo 
zlatnictví, kde vyráběli nádherné výtvory pUímo pUed našima očima. Tam jsem si koupila prstýnek. 
Obešla jsem toho dost, ale tyhle dvě školy se mi líbily nejvíc. Celý den byl krásně vymyšlený a 
zajímavý.“ Nikola Cicvárková (ř.A)     

 

-pč- 
 
 



Koulovaná 
 
I když je ještě podle kalendáUe podzim, i v listopadových dnech se umí zima důrazně hlásit o slovo 
(kdyby to tak uměli žáci...). Teploměr ukazuje stupně, pUi kterých lidé - pUinejmenším zimomUiví 
stUedoevropné -  ze skUíní a šaten vyndávají teplé bundy a kabáty a vozidla musejí mít podle nového 
zákona na vybraných silničních úsecích povinnou zimní výbavu. Pokles teploty doprovází jeden 
zajímavý atmosférický jev, v éUe globálního oteplování v pražském regionu čím dál vzácnější -  

sněžení. Jakmile spadne prvních pár vloček, děti se radují, a pUi sebetenčí sněhové pokrývce propukají 
tradiční dětské rituály, napUíklad koulovaná. A tak když na krátký čas v polovině listopadu sníh pokryl 
náměstíčko pUed školou, o velké pUestávce i po skončení vyučování se konaly líté sněhové souboje... 

 
 -pč- 
 

 
Oborové dny  
 

Nač sedět poUád ve školeť Vždy[ vyučovat se dá pUímo v terénu! A praktická ukázka často může uspět 
lépe než sebedelší vysvětlování... A tak všichni žáci 2. stupně mají čtyUikrát za rok místo klasického 
vyučování „oborový den“, ve kterém s učiteli vyrážejí na nejrůznější, často pUekvapivá a pozoruhodná 
místa, aby se hlouběji a „prakticky“ seznámili s tematickým okruhem, který je zaujal.  
Každý žák nakonec musí vypracovat písemnou oborovou práci, aby samostatně uplatnil nabyté 
znalosti. Devá[áci navíc svoje práce veUejně pUed učitelskou komisí obhajují  jako doktorandské práce 
a usilují o získání „doktorátu“ (JeDr. – jesenický doktor) nebo čestného uznání.  
Na konci listopadu proběhl první oborový den. Z vypsaných tematických okruhů zdaleka největší zájem 
byl o „fotbalové kluby v Česku“ - mezi chlapci, dívky se téměU praly o místo v oboru „móda a krása 
v historii a současnosti“. Na nezájem si ale nemohl stěžovat žádný učitel, a když šestadvacátého 
v osm hodin odzvonilo na první hodinu, zvonění tentokrát žáci neslyšeli - míUili právě na Pražský hrad,  
do vršovického ?olíčku nebo vlakového depa... 
 

VYUČUJÍCÍ OBOR 

Purkar Jan Od parní lokomotivy po vysokorychlostní vlaky 

Pajačová Šárka Člověk a kolo (cyklistika) 

Honzalová Lucie Móda a krása v historii a součastnosti 
Kravčaková Lenka,  Bulanová Jana Kočka důvěrně 

Ladová Markéta Po stopách egyptské civilizace: Tajemství faraonů 

Buchal Josef, Tehák Robert Chov koní 
Kašparová Věnceslava Pohádky 

Langerová Věra, Voskanyan 
Svetlana 

Divadlo, hudebně dramatické druhy 

Ryčlová Dagmar, Čenský Petr Praha středověká 

Hoštička Jan Fotbalové kluby v Česku 

Hegyes Josef Člověk a  tělesná zdatnost 
Horáková Radka Volný čas 

Topolánková Hana Muzikál za oponou 

Šílová Romana, Šilhanová Jaroslava Hračka a dítě, aneb učitelem v mateřské škole 

Kubát Jan Chov terarijních živočichů 

  
    

-pč- 
 

 



Blátivá výuka 
 

Dlouho slibované terénní cvičení se uskutečnilo 26. listopadu 200Ř. Zúčastnili jsme se ho my, žáci 3. A 
a 3. B.  

Ráno pUed odjezdem jsme byli půl hodiny ve tUídě. Tam jsme se rozdělili na skupinky a paní učitelka 

nám rozdala mapy a plánky. Kdo měl, vyndal buzolu nebo kompas. Měli jsme určit, kde je jih, sever, 
západ a východ.  
Autobusem jsme odjeli směrem na ZboUený Kostelec a cestou si hráli a malovali. NejdUíve jsme dorazili 
k Uece Sázavě, kde jsme si označili na mapách, kudy jsme jeli. A potom jsme šli a šli, až jsme narazili 
na bahenní cestu, po které jsme pokračovali. Na jednom místě jsme si všimli velkého drátu, který byl 
protažený pUes vodu. Paní učitelka nám Uekla, že se tudy asi pUeváželo obilí pUes Ueku.  
Zapali jsme na kopec Čížov a po cestě plnili různé úkoly, napUíklad si zapisovali stromy, které jsme 
viděli a sbírali od nich listy nebo větvičky. Úplně nahoUe na kopci byla pyramida z kamenů, a tak jsme 
na ni také položili kamínek. 
Další cesta vedla na zUíceninu hradu ZboUený Kostelec. Byly tam zbytky místností, pěkný výhled na 
krajinu. Dokonce slepice pobíhaly na dvorku. Po prohlídce hradu jsme seběhli dolů do rokliny plné 
bahna, kterým jsme museli projít. Po chvíli jsme došli na parkoviště, nasedli na autobus a odjeli zpátky 
do školy. A to byl konec výletu. 
 
Veronika Libovická, III.B & Petr Čenský 

 
SCIO testy 
 
V prvním pololetí školního roku 200Ř/200ř se škola zapojila do srovnávacích testů STZŠ (Stonožka) 
společnosti SCIO. Testování z obecných studijních pUedpokladů, českého jazyka a matematiky se 

zúčastnili všichni žáci šestých a devátých tUíd, devá[áci absolvovali navíc test z anglického jazyka. 
Testování, probíhající na ZŠ Jesenice pravidelně, umožňuje sledovat výsledky vzdělávání - jak si žáci 
stojí ve svých znalostech, dovednostech nebo klíčových kompetencích v porovnání s ostatními 
základními školami a gymnázii.  Tím vedení školy, učitelé, žáci i jejich rodiče získávají rychlou zpětnou 
vazbu s možností korekce v té které oblasti vzdělávání.  
V šestých tUídách probíhalo testování online v počítačové učebně, deváté tUídy využily papírové 
záznamové archy. V obou ročnících naši žáci vykázali ve všech sledovaných oblastech průměrné 
výsledky ve srovnání s ostatními základními školami. Spektrum výsledků zahrnovalo oba póly: jak silně 
podprůměrné, tak excelentní. NěkteUí žáci se dokonce zaUadili mezi nejlepší ze všech testovaných. 
Celkově testy ukázaly, že studijní pUedpoklady žáků škola rozvíjí v jednotlivých pUedmětech víceméně 
optimálně, ale zejména v českém a anglickém jazyce je stále co zlepšovat. Testy SCIO tak pomáhají 
pUi autoevaluaci školy a poskytují podněty pro zkvalitňování výuky.  
 
-pč- 
 
 

PROSINEC 

 
Výjezdní pobyt žáků 6. ročníku 
 

Ve dnech od pondělí 1. 12. 2008 do pátku 5. 12. 200Ř se žáci 6. ročníku zúčastnili výjezdního 
seznamovacího pobytu v areálu stálé školy v pUírodě ve StUelských Hošticích (u Horaž@ovic). 
 
V pondělí jsme od školy odjížděli lehce po půl deváté. Na místo jsme dorazili kolem jedenácté. Jelikož 
se blížila rekonstrukce některých pavilonů, byli jsme v areálu jedinou skupinou, která se zde v tomto 

termínu ubytovala. Po obědě a poledním klidu jsme se vydali prozkoumat blízké okolí. Cílem se stala 
pštrosí farma, vzdálená cca 4 km. Moc jsme tomu nevěUili, že by se zde mohli chovat pštrosi. A pUece 
jenom – v ohradě pobíhal jeden pštros. Sice jen jeden, ale to nám bohatě stačilo. Po večeUi proběhly 
v aule OSV aktivity na stmelování tUídních kolektivů.   



V úterý jsme se rozdělili na „áčko a béčko“. Áčko si dopoledne zasportovalo a béčko si prošlo 
aktivitami Osobnostní a sociální výchovy. Odpoledne jsme si to prohodili. Co se týká sportu, házeli 
jsme na koš, běhali jsme, házeli jsme létajícím talíUem, zahráli si tenis, fotbálek. V rámci OSV aktivit 
jsme dělali metodu sociometrie, vyplňovali dotazníky týkající se našich vztahů ve tUídě a poté jsme 
vytváUeli každý svůj osobní erb. Po večeUi jsme se sešli v aule na různé hry a diskotéku. Škoda jen, že 
jsme s sebou neměli více CD, aby byla hudba pestUejší... 
Ve stUedu jsme se po snídani vydali autobusem na celodenní výlet. První zastávka byla na Rabí. 
Z podhradí jsme vystoupali na hrad, kde se nás ujala milá paní průvodkyně. Na hradě jsme strávili 
takUka 1,5 hodiny, by[ bylo poměrně mrazivo. Pokračovali jsme do města Sušice, kde jsme navštívili 
Šumavské muzeum, kde nás asi nejvíce nadchla výstava sirek. Odpoledne, po návratu z výletu, jsme 
sehráli ping-pongový turnaj a  večer se podívali na film. 
Ve čtvrtek dostal každý pokoj úkol, aby si navečer pUipravil jakékoliv krátké pUedstavení. Během 
dopoledne jsme si ještě stihli zahrát venku jednu hru, a to Na špióny. Odpoledne nás autobus odvezl 
do nedalekých Horaž@ovic, kde jsme se dvě hodiny věnovali vodním radovánkám v místním 
aquaparku. Po večeUi jednotlivé pokoje vystoupily na pódiu v aule a pUedvedly to, co si během dne 
nacvičily. Ještě pUed diskotékou došlo na vyhlášení nejlepších pokojů a jednotlivců. Za většinu činností 
jsme totiž sbírali body. Nikdo však neodešel poražen, každý byl za něco pochválen a obdržel nějakou 
drobnost. Po diskotéce jsme se pUemístili na pokoje, ale to by nebyli naši učitelé, aby ještě něco 
nepUipravili. Kolem druhé hodiny ranní nás postupně budili a museli jsme absolvovat cestu odvahy. 
Někdo z nás nebyl k probuzení, někdo se již bál dopUedu a raději nešel, někdo z nás nedošel až na 
konec, kam měl, a ti, co to zvládli, se v průběhu cesty několikrát lekli.   
V pátek jsme po snídani uklidili pokoje, v aule shlédli pár hudebních klipů a v deset hodin jsme vyrazili 
směr Jesenice. Většina z nás to Uekla pUi pUedstaveních jednotlivých pokojů a na závěr se to sluší 
zopakovat – paní a páni učitelé, díky za skvělý výjezd! 
 

  

  



  
 
Jan Hoštička 

 
 
Exkurze do Muzea v Jílovém 
 
Dne 2. 12. 2008 vyjela 5.B v rámci tUídního projektu Já, Evropan pátrat po koUenech evropanství do 
regionálního Muzea v Jílovém. Chlapce nejvíce zaujala expozice dolování zlata, dívky pak výstava 
vánočních ozdob z minulých století. Všichni si pUipomněli význam regionu pro celé království české 
v minulosti, ale i odkaz pUedků pro budoucnost. Obdivovali jsme pracovitost a zručnost tajemných 
Keltů, líbila se nám voroplavba po Uece Vltavě místy, která dnes na mapě již nenajdeme. Zajímavá 
byla i změna budov v Praze – Karolinum, radnice, aj. 

Děti získaly mnoho informací pro vlastní zpracování projektu. Poděkování nás všech patUí i paní 
průvodkyni, která dokázala děti nadchnout a odpovědět na mnoho dotazů týkajících se naší minulosti. 
Následující den výlet absolvovala také 5.A a vánoční program, který muzeum pUipravilo, potěšil žáky 
čtvrtých tUíd o dva týdny později.       
 

  
 
Zdeňka Valentová 

 
Mikulášská nadílka 
 
Tradičně pátého prosince naděloval Mikuláš se svoji družinou v obou školkách i ve škole. V mateUských 
školách mu hodně pomohli žáci ř. ročníku z oboru „učitel v MŠ“. Významnou podporou byl i pUíspěvek 
obce Jesenice.  
V základní škole k prvňákům a druhákům pUišel Mikuláš doprovázený dvěma anděly a dvěma čerty; rolí 
se ujal pan Ueditel s oběma zástupci, pekelníci pUišli opět z „pekla“ devátých tUíd. „Nezlobíš paní 
učitelkuť“ „Nezapomínáš úkolyť“ „Byl jsi hodný celý rokť“ Takové a podobné otázky dával Mikuláš 
s anděly malým žáčkům a čerti strkali pro výstrahu do pytle zlobivce - ale spolužáci se jich vždycky 
zastali a osobní náprava byla svatosvatě slíbena; a tak zástupci pekla odcházeli z každé tUídy 



s nepoUízenou... Zato Mikuláš a andělé rozdávali CD s koledami a drobné sladkosti, takže u dětí budili 
větší sympatie. Starší žáci se mohli radovat z nového venkovního ping-pongového stolu, který jim 
Mikuláš na závěr nadílky pUedal.    
Mikulášská nadílka byla velice podaUenou akcí s jedinečnými kostýmy a vzpomínka na ni zůstane 
dlouho v paměti každého z nás.  
 

  

  
 
-pč- 
 
Prosincový výlet tříd 1.B a 2.B 
 
ř.12.200Ř jsme navštívili nejmladší hrad v Čechách Červený Újezd. Interiér tvoUí muzeum českého 
venkova – pUedměty a zaUízení od mlynáUe po bednáUe. Děti obdivovaly komnaty pro šlechtice, 
sedničky chudiny, dUevěný betlém, rytíUskou síň s brněními, kůže divokých zvíUat. Ani cesta autobusem 
nebyla nudná. Děti soutěžily nad adventním kalendáUem a dověděly se mnoho nového o zvycích, 
tradicích i vánočních symbolech. Tento projektový den s názvem „Zvyky a  tradice“ splnil svůj účel. 

 

 
Blažena Dlouhá 



Adventní koncert 

Dne 11. 12. 2008 se zúčastnili žáci celé školy adventního koncertu v kostele Na Hájích. Dopravu 
městskými autobusy hradili žáci, vstupné Obecní úUad Jesenice. Československý komorní orchestr 
Praha pUipravil žákům pěkný koncert, na jehož programu byl Vivaldi: Čtvero ročních dob /Zima, Jaro/, 

J. S. Bach: Fuga, G. F. Händel - Concerto Grosso, A. Correlli - 1. věta z Koncertu pro smyčcový 
orchestr a nakonec vánoční koledy, které si děti s orchestrem zazpívaly. Všichni žáci udělali škole čest, 
nebo[ se chovali vzorně a byli pochváleni.  

 

  
 
Blažena Dlouhá 

 
 

Vánoční dílny a jarmark 
 

Tradiční prosincovou akcí školy jsou vánoční dílny a podvečerní jarmark na náměstíčku pUed budovou 
školy. Každá tUída si ve své dílně nachystala nejrůznější něžné, často voňavé a vtipné výrobky, které 
následně prodávala na trhu. Dílny si tentokrát každá tUída zorganizovala samostatně, dětem a jejich 
paním učitelkám na I. stupni ochotně pUišli na pomoc někteUí tatínkové a maminky. Škola se na jeden 
den proměnila v „továrnu“ na vánoční pUedměty; a že se povedly! A tak si návštěvníci jarmarku, který 

zaplnil 16. prosince vpodvečer prostory pUed školou, mohli vybírat z bohaté nabídky vánočního 
cukroví, svícnů, věnců, girland, ozdob, papírových betlémů, vánočních pUání a mnoha dalších 
dárkových pUedmětů, které zahUály u srdce v chladném podvečeru.  
PUedvánoční atmosféru dokreslilo vystoupení školního pěveckého sboru s koledami a divadelní 
společnosti 5.A, která pUedvedla „adaptovaný“ biblický pUíběh o Josefovi a Marii a narození Ježíše 
v Jesenici...    
Za prodej svých výrobků každá tUída získala pěkný finanční pUíspěvek do tUídního fondu. 6.B výtěžek 
z vánočního trhu darovala útulku Kočičí domek v Průhonicích, který se stará o opuštěné kočky.  
 

  



  

  
 
-pč- 
 
Čokoládové dny 
 

Poslední pUedvánoční týden si tUída III.A pod vedením p. učitelky Hany Pátkové uspoUádala čokoládové 
dny. Všechno začalo navštěvou výstavy s názvem HoUkosladká neUest aneb Co nevíte o čokoládě 
v Botanické zahradě hl. m. Prahy, na které žáci načerpali informace o vzniku a technologii výroby 
čokolády, shlédli ukázku starobylé kuchyně nebo historickou kolekci obalů od čokolád a kakaa. I mlsné 
jazýčky si pUišly na své, každý měl možnost čokovýrobky ochutnat nebo si je zakoupit pro „domácí 
spotUebu“.  
Další dny děti zpracovávaly nabyté informace, doplněné z knih, časopisů a internetu o další poznatky, 
do podoby grafických listů, které na nástěnce ozdobily chodbu školy. Povedená akce byla zpestUena 
domácí čokoládou, kterou jedna maminka vyrobila a pUinesla k ochutnání.  
 

Hana Pátková & Petr Čenský    

 
LEDEN 

 

Mimoškolní činnost žáků - 1. pololetí 
 
V prvním pololetí letošního školního roku pracují v naší škole zájmové kroužky různého zaměUení. Žáci 
mají možnost podle svého zájmu si vybrat z mnoha možností. 
Zájemci o angličtinu z nižších tUíd využívají hodiny Linguy Novy, 4.- 5. tUídy školní kroužek anglického 

jazyka pod vedením p. uč. VoUíškové. Hodiny informatiky p. Vondráčka jsou také obsazeny jen žáky 1. 
stupně. 
Bystré hlavičky se setkávají pUi hraní šachů s p. uč. Hesovou, která také vede pUírodovědný kroužek.  
O rukodělné činnosti je značný zájem, hlavně o keramiku s vedoucími p. Mickovou a p. Pousteckou 
(obě mají dvě skupiny) a jednu  další má na starost i dcera p. Poustecké.  Šikovné ruce vede paní 
Matulová. 



Pan učitel Hegyes se věnuje sportovcům, pracuje s tUemi skupinami florbalistů a jednou skupinou 
pohybových her pro 1. - 3. tUídy. Plno je také v kroužku základů jógy a cvičení s balančními míči paní 
Novákové. Rovněž aerobik je mezi děvčaty oblíben, jeho dvě skupiny trénuje paní Hadrbolcová 
(agentura). Letos se zvětšil zájem o tréninky šermu pod vedením otce a syna  Doležalových.  

Letošní devá[áci nacvičují taneční krůčky i kreace v kursu tanečních s lektory p. Kyryanovou a s p. 
Černým. 
Hudebně zaměUené děti mají pUíležitost školit svůj hlas v pěveckém sboru, také hra na klavír a na 
flétnu se těší velké oblibě. Tyto obory zajiš[uje paní učitelka Topolánková a sbor je lektorsky veden i 
hudebním skladatelem MaštalíUem. Další možnost ve hUe na klávesy a na kytaru poskytuje v hudebním 

oddělení HŠ Yamaha. 
Je jen škoda, že  původní nabídka aktivit (odbíjená, konverzace AJ, základy ruštiny, kondiční cvičení 
pro mladší i starší žáky, informatika pro 2. stupeň aj.) nebyla pro žáky dostatečně zajímavá a tyto 
kroužky nemohly být zdůvodu malého počtu pUihlášených otevUeny.   
 

 

  
 

Irena PUibilová 

 
 
Grantový projekt INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE 
 

1. ledna 200ř byl zahájen grantový projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí 
žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je zvýšit kompetence žáků a učitelů v užívání informačních a 
komunikačních technologií (ICT). Na základní škole budou realizovány kurzy práce s videem a digitální 
fotografií nebo práce s kanceláUskými aplikacemi. 
Myšlenka projektu vychází z potUeby zkvalitnit výuku všech vyučovacích pUedmětů prostUednictvím 
integrace a propojení ICT s veškerým vzdělávacím obsahem. V rámci projektu budou žáci i 
pedagogové školy posilovat svoje kompetence v oblasti informačních a komunikačních technologií, ve 
škole budou vytváUeny nové výukové materiály do všech vyučovacích pUedmětů právě s využitím ICT a 
do výuky budou zaváděny nové interaktivní vyučovací metody zaměUené na mezipUedmětové vztahy a 

na utváUení a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Projektové aktivity vycházejí z cílů základního 



vzdělávaní v ZŠ Jesenice - rozvíjet a prohlubovat komunikační dovednosti v oblasti ICT, umět 
zpracovávat a tUídit informace, orientovat se v informačních zdrojích, učit žáky tvůrčímu myšlení.  
Pro realizaci stanovených projektových cílů bude poUízena „mobilní“ počítačová učebna vybavená 
notebooky s výukovým softwarem, interaktivní dotykovou tabulí s projektorem, rádiovým hlasovacím 
zaUízením a multifunkčním zaUízením.  
 

  
 

-pč- 
 
Čtvrté třídy v České filharmonii 
 
V pátek ř. 1edna 200ř jsme pUijali pozvání na hudební dílnu pana skladatele Slavomíra KoUínky do 
České filharmonie. Tohoto hudebního dopoledne se zúčastnilo celkem 22 žáků ze 4. tUíd naší školy. 
Hudební skladatel Slávek KoUínka si k práci s námi pUipravil 5 hrnků s vodou, brčka, triangl, 
zvonkohry, zvonky, chUestidla,  foukací harmoniky a klavír. Každá skupinka dětí dostala za úkol složit 
krátkou skladbičku na zvolené téma,  ostatní děti měly hádat,  jak se skladba jmenuje, co vyjadUuje. 
Byl zvolen dirigent skupiny, určeno, kdo na co bude hrát, určil se krátký děj. 1. skupina děvčat 
úspěšně pUedvedla moUský pUístav, skupina chlapců bodovala s Afrikou. Velký úspěch sklidily dívky, 
které pUedvedly bouUku, poslední skupina vodní království. Další část hudební dílny tvoUila práce, kdy 
měly děti napsat jak skladatel komponuje. Slavomír HoUínka vypravuje, že každou skladbu skládá jinak 
a má pUi práci jiný postup - tak jako Antonín DvoUák nejčastěji skládá nejdUíve hudbu,  potom volí 
název skladby.  Jindy má nejdUíve myšlenku,  co chce vyjádUit.,  některé věci skládá na objednávku 
kamarádů muzikantů. Má dva sešitky nápadů a nemá-li inspiraci,  otevUe je, tak jako malíU pUemýšlí o 
barvách,  tak i on rozmyslí,  jaký materiál ve své hudbě použije.  
Po besedě si děcka prohlédla tištěnou partituru symfonické věty pro orchestr „Numquam excidit“,  
dostala nástěnný kalendáU věnovaný Bohuslavu Martinů, CD a odborný časopis.  
 

  
 
Hana Topolánková  
 

 
 



Jesenické večerní bruslení 
 
Druhou a tUetí lednovou sobotu nového roku, když mrzlo až praštělo, rybník Pančák pokryla silná 
ledová krusta, na níž své bruslaUské až krasobruslaUské umění pUedvedlo několik desítek účastníků 1. a 
2. jesenického večerního bruslení, které uspoUádala naše škola ve spolupráci s obcí. I když rtu[ 
teploměru klesala výrazně pod nulu, nikomu nebyla zima, zahUíval pohyb a také horký čaj, který byl 
pro malé i velké sportovce pUipraven. Osvětlení dodávalo scéně téměU pUízračný nádech, který 
rozptylovala dobrá nálada vznášející se od zamrzlé hladiny k pomrkávajícím hvězdám... 
PUíroda nedovolila akci ještě jednou zopakovat, a tak se musíme doufat, že pUíští zimu bude na sníh a 
mráz méně skoupá... 
 

  
 
-pč-  
 
Den s Albatrosem 
 

Dne 20. 1. jsme zkusili štěstí s nakladatelstvím Albatros. Měli jsme den bez učebnic, ale s knihami. 

Každý pUinesl své knihy z nakladatelství Albatros nebo Státního nakladatelství dětské knihy (SNDK), 
vytvoUili jsme z nich velkou knihu, všechny jsme spočítali a hledali tu nejstarší. Já jsem pUinesl 16 knih, 
nejstarší byla Mravenci se nedají z roku 1řŘ0. Nejstarší knihy z let 1ř51 a 1ř55  pUinesli Vašek Vosyka 
a Tomáš Karas. Naše tUída pUinesla dohromady 520 knih od vydavatelství Albatros a SNDK. Celý den 
se mi moc líbil… 

 

  
 
Ludvík Šimo, 4.B 

 

 

 
 



Lyžařský výcvik osmých tříd 
 

V lednu jsme my Ř. tUídy, doplněné ř. tUídami, odjely na lyžaUský výcvik do Roudnice v Krkonoších. 
Denní program byl - jako vždy na obdobných akcích - nabitý. Po snídani - dopolední výcvik, po obědě 
odpolední lyžování, večer pak osobní volno a program v podobě diskoték a her. A na konec výcviku, 
kdy jsme se všichni výrazně zlepšili, paní učitelka a instruktorka pro nás pUipravily závodní slalom. 
Počasí i lyžování byly celý týden krásné, pUesto se stal jeden úraz na sjezdovce. Užili jsme si taky 
hodně srandy! Na některé hlášky budeme my i paní učitelky, slečna zdravotnice a instruktorka dlouho 
vzpomínat; Viktor z devítky vymyslel hlášku „,MUČÁČO“, tak ji tam všichni poUád Uvali… Vcelku si 

myslím, že jsme byly hodné děti, i když je to možná i tím, že pár zlobivců z naší tUídy nejelo. 
Chata byla od sjezdovky pUes pole. PUes to jsme museli chodit nebo bruslit každý den. To jediné se mi 
moc nezamlouvalo. Ale dobUe vaUili, takže jsme se po lyžování měli na co těšit. Moc se nám tam všem 
líbilo, takže pUi odjezdu se nikomu domů nechtělo. Hlavně mně, protože jsem pUed chatou zapomněla 
jednu z tašek s oblečením. Ale hned po nás tam jely sedmé tUídy, takže tašku mi po týdnu pUivezli. 
Kdyby to šlo, jela bych pUíští rok znovu. 
 

  

  
 
Magda Fulínová, Ř.B 
 

Sedmáci na horách 
 
V týdnu od 24. ledna do 31. ledna 200ř se žáci sedmých ročníků zúčastnili lyžaUského výchovně 
vzdělávacího zájezdu. Pod vedením kolegyně Pajačové jsme navštívili pension Arnika ve Vítkovicíh 
v Krkonoších.  
Sněhové podmínky byly ideální, počasí nám po většinu našeho pobytu pUálo, i když jsme na vlastní 
kůži zažili, jak se dokáže rychle změnit i v nadmoUské výšce 770 m n. m.  
Byl to vydaUený pobyt, na kterém si Uada žáků sáhla až na dno svých fyzických sil. NěkteUí žáci se pod 

vedením našich lyžaUských instruktorů Pajačové, Šílové a Brixiho naučili velmi pěkně sjíždět svah, jiní 
si zdokonalili techniku lyžování. Dopolední a odpolední lyžování jsme doplňovali jinými aktivitami. 
Okolní pUekrásná pUíroda nám dovolovala procházky, pUi kterých žáci ze sněhu stavěli povedená díla, 
která by zajisté potěšila zraky nejen vyučujících výtvarné výchovy. Také okolí nám nabízelo zajímavé 



aktivity, se zájemci jsme zkusili i snowtubing, což je u nás rozvíjející se odvětví radovánek na sněhu. 
Večery jsme trávili společenským programem, kde jsme stUídali zdravotnické a lyžaUské pUednášky 
s aktivitami posilující kolektiv, které jsme ještě dále obohacovali společnými diskotékami. 
 

  

  

  

  
 
Robert Tehák 



Předávání pololetního vysvědčení 
Školáci mají za sebou první pololetí školní docházky; pro někoho úspěšné, pro někoho méně,  
každopádně definitivně završené. Na Uadě nebylo nic jiného než pUedávání vysvědčení.  Ani ZŠ a MŠ 
Jesenice neupUela svým žákům výsledné známky a ve čtvrtek 2ř. ledna jim vysvědčení pUedala. 
Zvláštností tohoto roku bylo, že sedmé tUídy byly právě na lyžaUském výcviku v Krkonoších, a tak 
vysvědčení pUevzaly z rukou p. uč. Teháka v horském pensionu uprostUed zasněžené pUírody... 
 

  
 
 
-pč- 
 

ÚNOR 
 

Jesenické vajíčko 
 
Tato recitační soutěž se konala 5. 2. 200ř za účasti 34 pUihlášených žáků. Komise ve složení p. uč. 
Danielovská, p. uč. Langerová a p. uč. Kašparová rozhodla takto: 
 

1. kategorie (1. tU.)  
1. místo: Šimon Svatek 1.A 
2. kategorie (2. a 3. tU.) 
1.místo: Natálie Nedbalová, Jakub Činátl 2.C 
3. kategorie (4. a 5. tU.) 
1. místo: Andrea Hubínková, 4.B 

4. kategorie (6. - Ř. tU.) 
1. místo: Edita Šoferová, Ř.A 

 
Soutěž probíhala v pUíjemné odpolední atmosféUe. Škoda, že mnoho pUihlášených se nemohlo zúčastnit 
pro onemocnění. 
 

  



  
 
Blažena Dlouhá 

 
Návštěva záchranné stanice ve Vlašimi 
 
Návštěva záchranné stanice ve Vlašimi se mi moc líbila, protože tam bylo velmi mnoho zajímavých 
zvíUátek. A ty mám ráda, protože mi některá pUíjdou hodně roztomilá. V záchranné stanici se mi líbili 
nejvíc rys, kuna, krkavci a veverka. Rys byl hezký a vypadal jako hodně velká domácí kočka. Měl 
báječné štětinky na uších, které používá jako pravítko na změUení díry, do které chce vlézt. Pobavilo 
mě, když svojí otevUenou tlamou chtěl vyděsit Kubu a Michala. Od pusy mu šel vzduch, protože byla 
velká zima. Hodně legrace jsme si užili s veverkou, která běhala sem a tam v kleci a skákala jak 
opička.  
V další kleci jsme viděli i dva krkavce, kteUí štěkali jako psi, vrčeli jako sekačka na trávu a vypadali 
jako z pohádky O sedmero krkavcích. PUekvapilo mě, jak jsou velcí, protože jsem je nikdy na vlastní 
oči neviděla.  
Pro všechna zvíUata jsme pUinesli různé krmení. Někdo vzal konzervy, někdo piškoty a někdo pytlíčky 
Whiskas. Dali jsme to do čtyU velkých igelitových tašek, které si odnesl pán, kterému záchranná 
stanice patUí. Byl moc rád.  A my jsme udělali něco dobrého pro zvíUátka.  
 
Veronika Libovická, 3.B 

Návštěva Toulcova dvora 

Ve dnech ř.2., 16.2. a 17.2 200ř navštívily děti z 1.B a 1. C ve StUedisku ekologické výchovy hl. m. 
Prahy Toulcův dvůr dva programy: PopeláU Bohouš a O beránkovi a ovečkách. Naučily se tUídit odpad, 
poznávaly domácí zvíUata a seznámily se se zpracováním a vlastnostmi vlny. Nakonec si z plastové 
láhve vyrobily hračku, z ovčí vlny barevnou kuličku. Nabyté znalosti uplatní v prvouce pUi vyplňování 
pracovních listů. 

 
 
Blažena Dlouhá 



Pohádkový zápis dětí do prvních tříd, 11. 2. 2009 
 

Pohádkový zápis probíhal v pěti tUídách za účasti všech pedagogů z 1. stupně ZŠ. Rodiče vyplňovali 
zápisové listy a žáci ř. tUíd si pUebírali děti, aby je postupně dovedli k vodníkovi, ježibabě, kašpárkovi a 
princezně. Tady děti plnily uložené úkoly a dostávaly na medaili samolepící obrázky. Nakonec 
navštívily s rodiči moudrou sovu, kde speciální pedagožky zhodnotily jejich výkony a daly rodičům 
rady, jak dál postupovat, aby děti úspěšně zvládly 1. tUídu.  
Bylo zapsáno ř8 dětí, ale ne všechny nastoupí do školy, nebo[ škola může pUijmout pouze 75 žáků. 
NěkteUí rodiče nemají trvalé bydliště v Jesenici nebo sem obvodem nepatUí. Konečné slovo proto má 
zUizovatel školy. 
 

 

 

  
 
Blažena Dlouhá 

 

 



 

Únorové soutěže 
 

Pythagoriáda  

11. února proběhlo školní kolo matematické soutěže pro 6. a 7. ročníky Pythagoriáda. Z Uešitelů 
lehkých i těžších úloh, pUi kterých se důkladně provičily mozkové závity, nejvíce bodů získali žáci Lukáš 
Buk (7. A) a Milan Šlingr (7.B) a postoupili do krajského kola. BlahopUejeme! 
 

Olympiáda v českém jazyce 

O den později se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, které se zúčastnilo celkem 15 
žáků z Ř. a ř. tUíd. Na prvních tUech místech se umístili žáci: 

1. David MaUák (ř.B) a Hang Tran Thanh (Ř.B) 
2. Matouš Eckert (Ř.B) 
3. Viktor Šmidt (ř.B) a Adriana Sadílková (Ř.B)  

Gratulace vítězům a čest poraženým! 
 

  
 
-pč- 
 

Noc ve škole 
 
Ve čtvrtek 12. 2.200ř paní učitelka Horáková se zájemci ze „své“ 7.B uskutečnila tUídní večer a noc 
s pUespáním v budově základní školy. Plán na tuto akci se zrodil už v minulém školním roce, ale až 
nyní se jej podaUilo zrealizovat. A nadmíru vydaUeně - večer si děti pUipravily snídani (palačinky a 
pečené perníky), zatímco povečeUely pizzu zakoupenou s peněz získaných z prodeje výrobků na 
vánočním jarmarku. PUed půlnoční večerkou měly pUipravený bohatý program společenských a 
nenáročných sportovních her pro stmelení kolektivu. Když půlnoc odbila... všichni zalehli do spacáků 
rozložených po kmenové tUídě (tělocvičny nebyly volné) a spali až do budíčku v 7 hodin.  Po společné 
snídani a úklidu tUídy se děti staly žáky dalšího školního dne.   
Následující týden stejnou akciabsolvovala 6.A s panem učitelem Hoštičkou.  

 ¨ 



 

  
 
Radka Horáková & Petr Čenský 
 

Tradiční setkání učitelů matematiky 

Ve dnech 19. 2. a 20. 2. 200ř se zúčatnilo ř „matematiků“ z naší školy konference s názvem Dva dny 
s didaktikou matematiky. Akce byla rozhodně pUínosná. Navštívili jsme dílny i hospitace na škole 
Táborská a Mikulandská v Praze, seznámili se s netradičními způsoby výuky na obou stupních škol a 
načerpali inspiraci, kterou využijeme nejen pUi výuce matematiky. Cenná byla rovněž výměna 
zkušeností s ostatními pedagogy a prohlídka nových učebnic a jiných pomůcek na vyučování. 

Blažena Dlouhá 
 

 

Barevný týden ve 2.B 
 

V měsíci únoru jsme si jako 2.B zvolili projekt pod názvem Barevný týden. Jeho podstata spočívala 
v tom, že v jednom týdnu jsme se každý den snažili mít na sobě co nejvíce věcí v barvě, která 
pUipadala na ten den. Počítalo se oblečení, ale i obaly na učebnice, sešity, penál, pravítko nebo tUeba i 
taška či různé doplňky. Barvy byly rozděleny po jednotlivých dnech. Tak tUeba v pondělí byla barva 
červená, v úterý zelená, to se zapojila i paní učitelka. Ve stUedu pak byly barvy dvě, žlutá a bílá. Žáci 
se pUedháněli v tom, kdo bude mít nejlepší kombinaci. Ve čtvrtek byla modrá a týden uzavírala barva 
černá. Účelem tohoto projektu bylo, aby se na něm podílelo co nejvíce žáků. Účast byla 100 %, což 
z počátku nikdo nepUedpokládal.  
 
Marie VoUíšková 

 

 

BŘEZEN 
Školní Jarní petrklíč 
 
První bUeznové úterý se v hudebně konalo školní kolo tradiční hudební soutěže Jarní petrklíč, který 
letos vstoupil do 22. ročníku. Ve zpěvu lidových písní pUedvedlo své umění 16 žáků, na nástroje hrálo 
21 dětí, účinkovaly 3 malé soubory. Školní pěvecký sbor uvedl dvě písně a školní hymnu, jejíž autor V. 

MaštalíU většinu zpěváků doprovázel na klavír. Každý výstup posluchači odměňovali vUelým potleskem. 

Soutěž uváděla p. uč. hudební výchovy Hana Topolánková, hodnotila porota ve složení Blažena 
Dlouhá, Květoslava Brixiová a Helena Švandová. Čestným hostem byl pan Ueditel Buchal, který 
pUedával odměněným diplomy a vítězům navíc rozkvetlé petrklíče. Potěšila nás hojná účast rodičů 
účinkujících, pUišla se podívat i Uada pedagogů.  



Ale nejdůležitější byly samotné výkony dětí: od prvních „hudebních krůčků“ prvňáků po vyspělé 
výkony muzikantů z 2. stupně. Porotu i všechny pUítomné nadchly zpěvačky Linda Merabetová z 3.A, 
Sára Mészárošová ze 4.A a Iva Nedelková z Ř.A, nejlepšími instrumentalisty se stali trumpetista Václav 
Doležal (7.B) a flétnistka Tereza Chárová (2.A). Dva nejlepší z každé kategorie budou školu 
reprezentovat ve dvaadvacátém finále soutěže na konci bUezna.  
 

  

  

  
 
Blažena Dlouhá 

 
Renesanční vojenství 
 

V pondělí ř. bUezna se sedmáci ve velké tělocvičně pUenesli - alespoň pomyslně - do stUedověkých 
časů, do dob udatných rytíUů bojujících za slávu a čest královské koruny... Agentura Pernštejni do naší 
školy po loňském vystoupení pUinesla další zajímavou ukázku z našich dějin, tentokrát zaměUenou na 
renesanční vojenství. Ukázky stUedověkých zbraní, výstroje a samozUejmě pUedvedení historického 
šermu, to byla náplň pUedstavení, jehož se sami žáci mohli zúčastnit pUi nácviku dobových vojenských 
strategií. Poučení i zábava ve vyvážené kombinaci zpestUily výuku a moderní rytíUi zaujali natolik, že se 
žáci jen neradi vraceli do reality 21. století... 



  
 
-pč-         
 

Generálská návštěva 
 

Ve stUedu 11. 3. poctil naši školu svou návštěvou armádní generál ve výslužbě Ing. Tomáš Sedláček, 

veterán 2. světové války. Jednadevadesátiletý generál našim dětem ze sedmých až devátých ročníků 
pUiblížil svůj životní běh, zvláště válečné období, jak je prožil, a léta komunistického útlaku, která 

následovala bezprostUedně po něm. V druhé polovině setkání žáci dostali pUíležitost se generála na 
cokoliv zeptat a této možnosti hojně využili. Na závěr pan Sedláček škole věnoval několik výtisků svých 
pamětí, vydaných v minulém roce. Celá beseda byla poučná nejen pro děti a děkujeme paní učitelce 
Ryčlové, že setkání zprostUedkovala. Doufejme, že budeme mít ještě mnoho podobných pUíležitostí 
setkat se s tak výjimečnými lidmi. 
 

  
 
Martin Vondráček & Petr Čenský 

 

Najdi, co neznáš 
 
„Najdi, co neznáš.“ Tak se jmenovala internetová vědomostní soutěž pro tUídy 2. stupňů ZŠ a 
víceletých gymnázií, kterou zorganizovala společnost Seznam.cz. Soutež probíhala ve čtyUech kolech 
od 19. 1. do 29. 3. 2009, každé z prvních tUí kol bylo rozděleno do tUí týdnů, 4. kolo - závěrečný desátý 
týden - bylo finálové. Princip soutěže spočíval v odeslání odpovědí na zadané otázky z nejrůznějších 
oborů, které si žáci museli vyhledat na světové počítačové síti. 
Soutěže se zúčastnily dva čtyUčlenné týmy ze sedmých tUíd, Počítačové Lami a B-Team. Zdravá 
konkurence i snaha uspět a vyhrát škole novou PC učebnu byly silnou motivací pro aktivní účast v 
soutěži, bohužel na finálové kolo, kam postupovaly nejlepší týmy se 100% úspěšností, to nestačilo. I 
pUesto se naši žáci mezi 2 251 týmy rozhodně neztratili a vítězství Počítačových Lam v jednom kole 
bylo tou nejlepší vizitkou jesenické účasti.  
 
-pč- 



Soutěž My country 
 

V listopadu 200Ř se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili soutěže My country, kterou organizovala a hostila 
ZŠ s rozšíUenou výukou jazyků Lad. Coňka v Písnici. Jednalo se o soutěž v anglickém jazyce 
zaměUenou na znalosti vlastivědy, literatury a kultury naší vlasti. 
Naši školu reprezentoval silný team ve složení: 
Michal Matula a Michal Pitr (3.A) 

Marek Hlávka a Sára Mészárosová (4.A) 
Marie Bydžovská a Michael Mack (5.A) 

Děti si v prvním kole vedly úspěšně a probojovaly se do finále, které se konalo 24. 3. 2009. Celá 
soutěž se skládala z několika částí. První část obsahovala test na prověUení znalostí geografie České 
republiky, znalost historie a významných osobností v dějinách i současnosti, znalost literatury pro děti 
a mládež. Samotný závěr patUil výhradně angličtině a soutěžící museli prokázat všechny komunikační 
dovednosti - vyjadUovací schopnosti, gramatickou správnost, porozumění mluvenému i tištěnému slovu 

a znalost slovní zásoby. 
Naši soutěžící plnili všechny úkoly s nadšením a umístili se na 2. místě, hned za Základní školou Dolní 
BUežany. Doufejme, že podobný úspěch zažijeme i pUíští rok. 
 

  
 
Helena Švandová 
 
 

Výstava Republika - návrat do minulosti 
 
Z počátku jsem si myslela, že to bude další nudná výstava v muzeu, u které bych pouze stála a 
prohlížela si různé rekvizity bez pocitu, že mi to „něco“ dalo. PUi vypracovávání zadaného úkolu jsem si 

uvědomila, že nejde jen o to vykonávat tuto povinnost, ale také zamyslet se nad tím, jaké to v té době 
bylo. Vrátit se zpět do minulosti. Do doby, kdy život nebyl zrovna nejlehčí a děti neměly vždy to, co 

chtěly. Články, které jsem zmateně četla na tabulích, byly pro mě těžko pochopitelné. Až pUi  pohledu 
na filmové plátno nebo rekvizitu jsem si uvědomila, o co vůbec jde.  
 

Nejvíce mě zaujaly místnosti vyzdobené podle podmínek té doby. PUi prvním vkročení měl každý pocit, 
jako kdyby se vrátil do minulosti. Všechno bylo dUevěné, keramické a prastaré. Když jsme vešli do 
tehdejší nemocnice, či co to bylo, všechny dívky jsme si myslely, že to je kadeUnictví. Škola byla 
nezvyklá, nebyla taková, že tUída byla vybavena krásnými školními tabulemi a všemi nejmodernějšími 
technikami. Uvědomila jsem si, že bych měla být ráda za to, co ve škole máme, protože v té době 
nebylo vše růžové. Pohled na staré obchůdek byl také velice zajímavý. Zaujal mě „stroj“ na kávu. 
Jakýsi dávkovač kávy. Sklenice s cukrem a dalšími surovinami byly pečlivě postaveny vedle sebe. 
PUišlo mi nemožné, že se zde nakupovalo, nebo v té tUídě učilo. Stejně nevíme, jak budou vypadat 
tUídy za 60 let. Myslím, že ty místnosti byly velice správně zpracované. Nikdo neví, jaké co bylo, pokud 

to na vlastní kůži alespoň na vteUinku neucítí. 
 



PUestože nejsem české národnosti a moji prarodiče či praprarodiče nezažili všechny tyto události, 
myslím si, že to pro mě zajímavé bylo. Byla jsem sice unavená, ale podstatu a účel této výstavy jsem 
pochopila.  
 

Výstava Republika, Národní muzeum v Praze, 28.10.2008 – 6.7.2009 
 

Tran Thanh Hang, 8.B 
 

Plavání Open Gate 
 

Ve školním roce 200Ř/0ř navštěvovali žáci druhých a tUetích tUíd plavecký kurz. Plavání probíhalo v 
pUíjemném prostUedí školy Open Gate v Babicích u Tíčan. Každý pátek se již od rána všichni těšili a byli 
zvědaví, zda bude paní plavčici pomáhat její kolega z daleké Afriky.   
Žáci měli výbornou možnost naučit se nejen plavecké styly, ale i procvičit si angličtinu. Paní učitelky 
nezůstaly sedět na lavičkách.   
Hrály se svými žáky hry ve vodě a plaváním si mohly udržovat svou fyzickou kondici. Na závěr kurzu 
získaly všechny děti mokré vysvědčení s údajem, kolik metrů se jim v závěrečném testu podaUilo 
uplavat. 

 

  
 
Jana Hesová 
 

Matematický klokan 

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v Ř0. letech v Austrálii a od roku 1řř1 se rozšíUila do 
zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tUi čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho 
kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v PaUíži.  
I naše škola je pravidelným účastníkem této soutěže. Lehké i těžší úkoly Uešili žáci s chutí, mozky 
pracovaly na 100procentní výkon, a tUebaže dosáhli pěkných výsledků, na nejlepší české účastníky 
soutěže to bohužel nestačilo. I pUesto velká gratulace školním vítězům.  
 
Kategorie CVRČEK: 

1. Adéla Misarová  3.C 52 bodů 

2. Anna Micková  3.C 50 bodů 

3. Vojtěch Partík  3.B 47 bodů 

Jan Bulušek  3.A 47 bodů 

Kategorie KLOKÁNEK: 
1. Sára Mészarosová 4.A ř4 bodů 

2. Tomáš Abrman  5.A Ř2 bodů 

3. Tomáš Zápotocký 5.A Ř1 bodů 

 



Kategorie BENJAMÍN: 
1. Lukáš Buk  7.A Ř1 bodů 

2. Martin Vala  7.A 66 bodů 

3. Milan Šlingr  7.B 60 bodů 

Kategorie KADET: 

1. Daniel Šír  9.B 56 bodů 

2. Adriana Sadílková 8.B 54 bodů 

3. Matouš Eckert  8.B 52 bodů 

Karolína Bělonožníková 8.B 52 bodů 

 
-pč- 
 

Petrklíčové muzicírování 
 

26. bUeznový den se linuly ze Společenského centra Jesenice nádherné hlasy dětí a nejrůznějších 
hudebních nástrojů. Muzikantů se na 22. ročník Jarního Petrklíče, soutěže pro mladé hudebníky, 
nakonec sjelo rekordních pět set. 
Úspěšní byli všichni. Cennější než vavUíny jsou pUi těchto soutěžních pUehlídkách získané  
zkušenosti s veUejným vystoupením a možnost rozdávat radost muzikou jiným i sobě. Své 
reprezentanty pUihlásily a vyslaly 53 školy z mnoha koutů naší vlasti. Vystupující posuzovali, ale i 
podporovali zkušení hudebníci z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a 

prestižních orchestrů a operních divadel.  
V kategorii mladších zpěváků zvítězil JiUí Pavlíček, reprezentant ZUŠ Taussigova v Praze Ř, který se 
sám doprovázel na dudy. Martin Molčan ze ZŠ Meteorologická v Praze-Libuši se umístil první mezi 
staršími zpěváky. Nejlepším mladším instrumentalistou byl vyhlášen Adam Klánský ze ZUŠ Jana 
Hanuše v Praze 6-BUevnově. V kategorii starších instrumentalistů nejlépe pUesvědčil odbornou porotu 
Minh Van Nguyen z Gymnázia Nad Alejí v Praze 6. Chlapecké pěvecké trio Baboko ze ZŠ KUesomyslova 
v Praze 4 zvítězilo mezi malými sbory-soubory. Závěrečná první cena putovala do rukou zpěváků DPS 
Da Capo, kteUí pUijeli ze ZŠ a ZUŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. 
Čestné ceny pUedávali vedle pUedsedů porot pan starosta ing. Zdeněk Pánek, paní místostarostka Eva 
Čmelíková, Ueditel ZŠ a MŠ Jesenice a Ueditel Jarního petrklíče Mgr. Josef Buchal, výkonný Ueditel 
PORG – gymnázia v Praze Ř-Libni a pUedstavitel DŠB o.s., hlavního poUadatele souteže, Mgr. Daniel 
PUibík. Milým závěrečným slovem potěšila i pUítomná paní děkanka Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze doc. Radka Wildová, která nad akcí pUevzala záštitu. PUedala osobní cenu vedoucí 
sboru Miluši Razákové ze ZUŠ HostivaU v Praze 10 za odborné a pUíkladné vedení Mladšího pUípravného 
sboru. 

Naši muzikanti se rozhodně neztratili. Ve velké konkurenci získali pro zeleno-modré barvy naší školy tUi 
čestné ceny. Zasloužili se o to mezi staršími zpěváky Ema Šoferová ze 7.B, v kategorii starších 
instrumentalistů Václav Doležal ze 7.B hrou na trubku a mladičký pěvecký sbor, který vede paní 
učitelka H. Topolánková a na klavír doprovází pan Vítězslav MaštalíU.  

  



  

  

  
 
Josef Buchal 

 

Oslava dne učitelů 
 

Den učitelů 2Ř. bUezna slavila celá škola. Všichni zaměstnanci byli pozváni na slavnostní večeUi do 
restaurace hotelu ILF v Praze 4. Pozváni pUijali i někteUí učitelé působící na jesenické škole v minulosti 

a zástupci obce. Večer si téměU všichni zpestUili tancem a poslechem cimbálové muziky. Dalším 
programem byla ,,zkouška odvahy“. Dobrovolníci si ze sáčku vylosovali úkol a ten pak splnili; napUíklad 
se tancovalo ve dvojicích na židlích nebo s míčkem mezi čely. Odvážlivci si za svůj výkon mohli vybrat 
dárek ze stolu odměn. V té nejlepší náladě si vzal slovo pan Ueditel, který všem zaměstnancům 
poděkoval za zodpovědnou práci a popUál hezký večer společné zábavy. A celým sálem restaurace 
zaznělo slavnostně ze všech úst: 
 

Gaudeamus igitur 

Iuvenes dum sumus 
Post iucundam iuventutem, 

Post molestam senectutem 



Nos habebit humus 

 

 
Renata Fialová 

 

 

DUBEN 

 

Velikonoce v III.A 
 
Čas pUedvelikonoční stUedy strávila tUída 3.A  pUipomínáním si starých tradic a velikonočními dílnami. 
Děti si zkoušely pod vedením dědečka Terezy Težábkové a tety Petra Tačnera plést pomlázky, 
nesmělo chybět ani pečení velikonočních beránků, kterému asistovaly maminky p. Andresová a p. 
Paulusová, barvila se vajíčka. Celé dopoledne bylo vyplněno nadšenou prací a pUíjemnou sváteční 
atmosférou. 
 

  

  
 
Hana Pátková & Petr Čenský     
 
Velikonoční dílna ve 3.B 
 
StUeda pUed Velikonocemi (Ř.4.) proběhla ve tUídě 3.B netradičně. Tento den byl vyhrazen velikonoční 
dílně. Děti si pUinesly vrbové proutky, vaUená i vyfouknutá vajíčka, kartony od vajec a barvy. Na 
pomoc si paní učitelka pozvala svého tatínka, který učil plést pomlázky z osmi proutků, dále paní 
vychovatelku Tomáškovou – s ní žáci vyráběli kohoutky a slepičky z kartonu - a paní KUížkovou, 
šikovnou maminku, která si vždy pUi podobných pUíležitostech pUipraví pro děti zajímavou činnost a 
poskytne na práci i pomůcky. Děti krášlily vajíčka několika různými technikami – prosté barvení, 
batika, ubrousková technika, kresba voskovým pastelem i tuší. Zajímavé bylo zdobení za pomoci 
rozehUátých barevných vosků a špendlíkové hlavičky. Kluky (ale nejen je) asi nejvíce zaujalo pletení 
pomlázky. Pro některé nebylo jednoduché zachovat správný postup a práci nezkazit. Naštěstí byl pan 



Chocholoušek velice trpělivý, znovu a znovu vše vysvětloval a dodal i vhodné vrbové proutky. Nakonec 
všichni za svou snahu dostali od něj ještě jednu (už upletenou) pomlázku. Zdobení pentličkami už 
nebylo problémem. Po práci a úklidu tUídy děti všem dospělým pomocníkům poděkovaly a pUednesly 
velikonoční koledy.  
 
Jana Hesová 

 
 
Den Země v prvních třídách 
 

Na Den Země se vypravily tUídy 1.A, 1.B a 1.C na vycházku po okolí školy. Cílem cesty se stal 
průhonický park, kde děti plnily úkoly z ochrany pUírody: Po skupinách odpovídaly na otázky a hledaly 
určené rostliny a byliny. Cestou se poveselily na dětském hUišti ve ZdiměUicích, zazávodily si v běhu 
rychlém a pUekážkovém a na okraji průhonického parku sebraly během 10 minut velký pytel odpadků, 
které do pUírody nepatUí. V Osnici si u kontejnerů procvičily tUídění odpadu. Do Jesenice se všichni 
vrátili bez nehody autobusem MHD. Den Země se vydaUil, školní vzdělávací program byl naplněn. 
 

  
 
Blažena Dlouhá 
 

 
Interaktivní tabule v akci 
 
V rámci grantového projektu Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků 
(INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) byly zakoupeny dvě interaktivní tabule ACTIVboard od 
britského výrobce Promethean Ltd. Tabule byly doplněny o integrovaný projektor, ozvučení a výškově 
nastavitelnou konstrukci. Svůj nový „domov“ našly v učebnách 4.A a Ř.B, aby sloužily prvnímu i 
druhému stupni. 
Po absolvování vstupních školeních se prvním odvážlivcem, který zapojil interaktivní tabuli do výuky, 
stala paní učitelka Helena Švandová. Zajistila si tím stoprocentní pozornost a aktivitu své tUídy, protože 
i pro děti to bylo nové a nadmíru zajímavé. Angličtina nebo tUeba čeština byly zpestUeny zajímavými 
úkoly, které děti na tabuli samy Uešily, obrázky a zvuky nebo informaceni z webových stránek. 
Interaktivní tabule se osvědčily a postupně je do své výuky zakomponovávají i další pedagogové. 
 



  
 
-pč-  
 
Jesenický tanečník mistrem republiky 
 
Jednou z krásných tradic jesenické základní školy jsou taneční kursy pro žáky devátých tUíd. Pro naše 
nejstarší žáky jde o významnou událost, která je provází celým školním rokem a vrcholí závěrečným 
absolventským plesem, na němž se loučí se školou.  
Pro mnohé jejich taneční vzdělávání plesem nekončí. Dále navštěvují taneční školy a ti nejlepší se 
účastní soutěží, ve kterých se ctí obstojí; nebo dokonce zvítězí na mistrovství republiky. 
1ř. dubna 200ř se lonští absolventi naší školy Tomáš Ludma a Marek Havlík se svými partnerkami a 
tanečními mistry Janem Černým a Barborou Kyryanovou zúčastnili Mistrovství republiky kategorie E. A 
vedli si nadmíru úspěšně. V silné konkurenci 74 párů se Marek Havlík s partnerkou umístili na 15. 

místě, Tomáš Ludma a Emanuela Kaucká soutěž vyhráli.  
Je dobUe, že se na naší škole tanec a společenské chování staly součástí základního vzdělání, které 
pUináší nezapomenutelné okamžiky.  
 
-pč-          
 

2.C na dopravním hřišti 
  

Ve čtvrtek 23. 4. 200ř naše tUída navštívila Policejní muzeum v Praze 2. Vyrazili jsme ráno v 8 hod. 

autobusem, pak metrem a nakonec pěšky pUes Nuselský most. V Policejním muzeu bylo hodně 
zajímavých věcí, zbraně, uniformy, černou komoru a dopravní hUiště.  
Na dopravním hUišti jsme jezdili na kole nebo koloběžce a učili se dopravní značky. PUi jízdě na kole 
jsme museli mít cyklistickou pUilbu, kterou jsme si pUinesli z domova. Den se vydaUil a všichni jsme se 
z výletu v poUádku vrátili. 
 

  
 
Aneta Kopčanová, 2.C 



Taneční kurz 
 

Tento rok jsme jako novodobí devá[áci navštěvovali kurz společenských tanců. S našimi lektory Bárou 
Kyryanovou a Janem Černým jsme si zopakovali společenské chování a zároveň se naučili tanečnímu 
umění. Zvládli jsme se spoustu tanců klasických, ale i latinskoamerické tance nám uvízly v paměti. 
Polka či tango jsou opravdu nezapomenutelné tance a hlavně nezapomenutelné jsou zážitky spjaté jak 
s nimi, tak s celými tanečními. Všichni, kteUí taneční navštěvovali, je nebrali jako nějakou povinnost či 
nucení tam chodit, ale jako zábavu, které se nikdo nechtěl vyhnout. V tanečních kurzech jsme nabyli 
zkušeností, ale také jsme tu spolu strávili spoustu krásného času, na který hned tak  nezapomeneme.  

 

 
 

KateUina Lukáčová, ř.A 
 

 

Květen 
 
Naše cesta do Skotska 
 
Stejně jako pUedchozí roky, i letos jsme se (14 žáků a žákyň) se školou vypravili do Velké Británie. 
Tentokrát bylo naším cílem Skotsko – země nespoutané pUírody a dobré whisky (ta whisky se nás 
bohužel, vzhledem k našemu věku, netýkala). Cesta byla dlouhá, avšak necestovali jsme sami – za 
společnost jsme měli nám už známé školy ZŠ Univerzum Praha a ZŠ Býš[. Společně jsme pUekonali 
dva dny cesty v autobuse i na trajektu. K našim novým rodinám jsme totiž dorazili až druhý den 
večer... 
Hned v prvních dnech nám Skotsko ukázalo, jak rozdílné je oproti naší domovině. Počasí, krajina, 
obyvatelé… to všechno je tu úplně jiné. TUeba počasí: zatímco venku krásně svítí sluníčko a obloha je 
bez mráčku, usměvavá rosnička vám vypráví o tom, jak hnusně dnes zase bude – déš[, zima, silný 
vítr… Nejhorší na tom je, že se to skoro vždy vyplní, skotské počasí se mění opravdu rychle.  Ovšem 
krajina, ta je tu skutečně nádherná. Všude krásně zelená tráva, plno ovcí, kUiš[álová jezera, mohutné 
kopce, hory tyčící se mezi mraky… Jiní jsou zde i místní obyvatelé – a to nemluvím jen o pánských 
sukních a silném pUízvuku. Skoti jsou neuvěUitelně hrdí na to, že jsou Skoty. Hlavní důvod pro to je asi 
jejich historie – dlouhý a krvavý boj za nezávislost. Ačkoliv jsou nadále součástí Velké Británie, 
podaUilo se jim dosáhnout mnoha úspěchů. To, že jsou Skotové, ukazují i svou vlajkou, která je na 
rozdíl od naší v jejich domovině opravdu vidět… 

Během našeho pobytu jsme navštívili spousty míst a všechna v nás zanechala plno vzpomínek a 
pocitů. Edinburgh, Stirling Castle, Glascow, Liverpool… každé to místo bylo výjimečné a zajímavé. 
TUeba město York patUí mezi místa, kam bych se určitě chtěla ještě podívat – atmosféra toho města 
byla opravdu úžasná. Úzké uličky, stUedověké domy, obrovská katedrála… je to město, které má 
historii.  

Skotsko nám všem dalo vzpomínky na celý život a obrovskou zkušenost. Tekla bych, že určitě nejsem 
jediná, kdo doufá, že se do Skotska ještě někdy podívá. Všichni jsme moc vděční paní učitelce Markétě 
Ladové a Romaně Šílové za zorganizování tohoto skvělého pobytu. 
 



 

 

  
 
Renata Provazníková, ř.A 

 
 
Návštěva Muzea policie v Praze  
 
V pondělí 4. května 200ř navštívily tUídy 1.B a 1.C divadelní pUedstavení  „O semaforu“ v  Muzeu  

policie. Byl to naučný program, jak správně a bezpečně pUecházet vozovku a nezpůsobit havárii. Herci 
– policisté – pojali téma zábavnou formou a za pomoci černého divadla naučili děti poznávat důležité 
dopravní značky, které potUebuje správný chodec znát. Děti se bavily a zároveň se poučily. Škoda, že 
nám nepUíznivé počasí zabránilo využít nabyté znalosti na policejním dopravním hUišti. 
 



  
 
Blažena Dlouhá 
 

 
Poznávání přírody a kultury ve Vídni 
 

Kdo z nás dětí by věUil, že poznávání pUírody by mohlo být záživné a zábavnéť Slova, která jsou těžká 
k pochopení pro děti v mém věku. Ale my všichni, kteUí jsme se vydali poznávat pUírodu a kulturu do 

Vídně, jsme pochopili, že učení a poznávání nemusí být vždycky nudné... 
Budova PUírodovědeckého muzea působila stejně jako zbytek Vídně – půvabně a zároveň historicky. 
O to větší jsme měli všichni radost, když jsme zjistili, že místní muzeum je mnohem hezčí zevnitU než 
zvenku. Po prohlédnutí vycpaného lva jsme byli rozděleni do dvou skupin. Já s ostatními ze skupiny 
jsme se vydali prvně do místa, kde byla živá zvíUata. Tiše jsme obdivovali barevné rybky, plazy 
maskující se svým zbarvením, moUská zvíUátka nejrůznějších barev a tvarů a hmyz nahánějící hrůzu 
všem dívkám. 
Pan učitel nám o každém zvíUeti něco Uekl, proto jsme nemuseli mít strach, že si z návštěvy nic 

neodneseme. Poté jsme dostali menší rozchod po muzeu. Všichni jsme se vydali pozorovat 
zkameněliny dinosauUích kostí a vajec. PUes dinosaury jsme se pomalu dostávali k dalším místnostem. 
V některých byly zkameněliny pravěkých moUských zvíUat či rostlin, v jiných zase obrovští hadi. 
Všechny z nás jistě zaujaly různé elektrické stroje, které doprovázely bádání po historii života...  
Vídeň byla ještě hezčí, než se zdála z okénka autobusu. Déš[ pomalu ustupoval, tak jsme si všichni 
oddychli, že jen to hezké počasí pUeci mít budeme. Putovali po ulicích Vídně a poznávali zdejší 
památky, učitelé procvičovali naše vědomosti otázkami, na které jsme odpovídali. Po prohlédnutí 
nejznámějších kulturních skvostů jsme se vydali na náměstí Stephansplatz, kde jsme dostali na chvíli 
volno. Poté následovala cesta zpátky do Čech...  

Všichni se domů těšili, ale Vídeň byla opravdu krásná. A na krásné věci se jen tak nezapomíná. 
 

  
 
Tran Thanh Hang, 8.B 
 

 



Jarní škola v přírodě 
 

V pondělí 1Ř. 5. 200ř vyjela tUída 1.B  a  1.C  s 32 žáky a tUídními učitelkami Blaženou Dlouhou a Marií 
Kutilovou do Rekreačního areálu Pecka na týdenní školu v pUírodě. O děti pečovaly také paní 
vychovatelky Martina Hánová, Jana Černá a Libuše Kosejková. Rekreační stUedisko poskytovalo dětem 
zázemí ve zděných budovách a kromě jiného i výbornou a pestrou stravu. V okolní, v krásné pUírodě, 
se děti učily, hrály si, sportovaly a skotačily, poznávaly floru a faunu. StUeba byla věnována navštěvě 

hradu Pecka a čtvrtek Zoo ve DvoUe Králové. Projely se vláčkem po zahradě, autobusem po safari, 
navštívily dětský koutek a nakoupily spousty suvenýrů pro sebe i své rodiče. V programu školy v 
pUírodě nechyběl ani táborák a opékání vuUtů, karneval i diskotéka. Závěrem si děti došly do místní 
cukrárny na zmrzlinový pohár. PUi konečném hodnocení  obdrželi všichni diplomy, drobné dárky a 
sladkosti. Počasí nám pUálo, nikdo neonemocněl, a všichni se vrátili v poUádku ke svým rodičům...  
 

 

 

  
 
Blažena Dlouhá 
 

 
 



Cesta do středověku 
 

Dne 21. května tUídy 4.A a 5.B navštívily jeden z klenotů českých měst - Kutnou Horu. Vydali jsme se 
zpět do stUedověku, kdy toto město soupeUilo s Prahou a havíUi v dolech dobývali stUíbro na ražbu 
Pražských grošů. Navštívili jsme stUedověký důl, oblečeni do havíUských pláš[ů - perkytlí, vyzbrojeni 
helmami a baterkami. Čekala nás procházka historickým centrem, povídání, jak se žilo ve stUedověku, 
kamenná kašna, morový sloup, obdivovali jsme krásu chrámu Sv. Barbory a neopomněli jsme ani 
kostnici, kde děti uchvátila bizarní výzdoba zhotovená z lidských kostí. 
Odjížděli jsme obohaceni o nové zážitky a poznatky o dobách dávno minulých. 
 
Helena Švandová 
 
 

Červen 
Braný den plný her 

pUipravili Mgr. Hegyes a Mgr. Pajačová na „Den dětí“ 1. června. Na zahradě, hUišti a louce za školou a 

v tělocvičnách organizovali jednotlivé discipliny za pedagogického dohledu žáci ř. ročníků. Sportovní 
klání probíhala v těchto disciplínách: běh tUínohý, v galoších, s míčkem na lžíci; hod do koše, 

granátem, medicimbalem; skoky pUes švihadlo; pUetahování lanem; práce s kompasem; sbírání víček; 
tažení bUemene; stUelba ze vzduchovky; florbal, fotbal, pUehazovaná a mnohé další. Paní vychovatelky 
pUipravily skládání puzzlí s dopravní tématikou a p. uč. Tehák pUedváděl poskytování první pomoci. 
Navzdory nepUíznivé pUedpovědi nám počasí docela pUálo a všichni soutěžící se mohli radovat 
z povedeného dne a sladké odměny, kterou za své výkony dostali... 

  

Blažena Dlouhá 
 

 
Obhajoby 
 
Jedna z užitečných novinek, kterou zavedl p. Ueditel Buchal na svém jesenickém pracovišti, jsou 
oborové dny. ČtyUikrát do roka žáci druhého stupně s učiteli vyjedou „do terénu“, aby se prakticky a 
názorně seznámili s tematickým okruhem, který si vybrali.  
Avšak nejedná se pouze o výlety a exkurze. Nedílnou součástí této akce je sepsání vlastní oborové 
práce, kterou žák demonstruje porozumění tématu a samostatné uplatnění nabytých znalostí. Žáci 
devátých tUíd a nejlepší osmáci poté svou práci veUejně obhajují pUed pedagogickou komisí, rodiči a 
kamarády. Jako na vysoké škole...  
Čtvrtého června v odpoledních hodinách devá[áci (a osmáci) ve společenském, mírně rozechvělí a 
někdy s trémou, postupně pUedstupují pUed jednu ze tUí komisí, kterým pUedsedají p. uč. Hoštička, 
Langerová a Horáková, a více či méně úspěšně - a samostatně - prezentují svůj pUedmět zájmu. 



Komise klade doplňující otázky, pokud zkoušený na něco pozapomněl, pozorně si listuje oborovou 
prací. „A máš to za sebou“, konečně zazní od komise, když jsou dotazy vyčerpány a učitelé mají 
dostatek informací k posouzení výkonu obhajujícího. Potom se komise musí poradit: jak ohodnotíme 
žákyť Ten odevzdal skvělou práci, ale ústně mu to moc nešlo, jiný zase mluvil jako kniha, ale 
oborovou práci ještě včera neměl dopsanou... Věru, pUetěžké je to rozhodování, ale nakonec je 
konečný verdikt vynesen. A slavnostně je vyhlášeno hodnocení: vyhověl u obhajoby - zaujal a získal 
čestné uznání - obhájil a získal čestný titul Jesenický doktor (JeDr.). Ale jako ve skutečném životě, na 
nejvyšší ocenění dosáhli jen studijně nejpoctivější...  
 

  
 

-pč-         
 

 
Výlet do Budyně nad Ohří 
 
Čekání na prázdniny si osmého června páté tUídy zpUíjemnily výletem do Budyně nad OhUí v kraji 

Ústeckém, kde se nachází vodní hrad, v 16. století pUestavěný na renesanční zámek. I když samotný 
hrad se nám dodnes dochoval  jen menší částí původní vznešené stavby, pUesto je i v současné 
podobě zajímavým cílem výletů a exkurzí.  Zvláště když jsou pro návštěvníky pUipraveny různé 
atrakce, kromě obvyklého prohlídkového okruhu s kostýmovaným průvodcem, jako šermíUská klání, 
trh nebo různé úkoly v podobě stUelby lukem, hodu sekyrkou na terč apod.  To všedchno si naše děti 
dosyta užily, načerpaly nové informace, a radost jim nepokazilo ani zachmuUené počasí, které po celý 
den schovávalo slunce...   
 

 



  
 

-pč- 
 
 
Červnové výletování a školy v přírodě 
 
První tUi červnové týdny byly věnovány opakování učiva z pUedchozích měsíců, školám v pUírodě a 
nejrůznějším poznávacím výletům. Vzhledem ke skutečnosti, že se klasifikace uzavírala k 2ř. květnu a 
sluníčko často lákalo k pobytu venku, výuka pokračovala v lehce pUedprázdninovém režimu. 
Dominantní pozici v plánovacím kalendáUi měly týdenní školy v pUírodě, na které vyjížděly jednotlivé 
tUídy z prvního i druhého stupně bu@ samostatně, nebo po domluvě dvě tUídy společně. Na druhém 
stupni se akce jmenovala Týden sportu, turistiky a kultury a byl pro ni vyrazen termín 15. - 19. 6. 

První stupeň neměl termín striktně naUízen, proto data odjezdů a pUíjezdů byla různá, záleželo spíše na 
obsazenosti vybraného ubytovacího zaUízení. Kromě škol v pUírodě malí žáci absolvovali ještě další 
exkurze a poznávací výlety, napUíklad 3.A si zajela i s několika rodiči do německého Legolandu, 4.B 
vyrazila na Kunětickou horu a po stopách Habsburků, prvňáčci si užili kupu legrace v lunaparku 
v Liberci a 2.C se svezla vlakem do Neznáma...  
Doslova celé Čechy se seznámily se žáky jesenické školy. Od Krkonoš po Šumavu, na tUeboňsko, 
jičínsko, do Vanova u Telče,  tam všude se vydaly školní výpravy, aby poznaly neznámé kouty vlasti a 
zažily týden plný her, výletů na zajímavá místa a výuky v pUírodě. Ř.A doplněná o devá[áky se 
dokonce vypravila pod vedením p. uč. Hegyese, Pajačové a Langerové na vodácký výcvik na raftech 
po Vltavě a vyzkoušela si stanování v pUírodě.          
Ne všechny tUídy ale na školu v pUírodě vycestovaly. Pro zlobivou Ř.B tUídní učitelka Markéta Ladová 
pUipravila jednodenní akce v Praze a okolí (kino IMAX, AquaPark v Čestlicích, MoUský svět a 
planetarium  a další). Ve škole zůstavší devá[áci (pUedevším z „áčka“) pUipravovali školní ples, ale 
zábavu si užili také (pUespání ve škole).  
Tradiční akci v životě školy hodnotili všichni učitelé jako úspěšnou a žáci se hned po návratu ze školy 
v pUírodě těšili na další... 
 

-pč- 
 
 
Africké bubnování 
 
Zvuky dalekých afrických krajů do jesenické školy pUinesli Keit Mamadouba z Guineje  a António Flávio 
z Angoly. Program proběhl pro tUídy prvního i druhého stupně. Již během úvodního povídání o Africe, 
ve kterém zmínili základní fakta a problémy kontinentu, kladli dětem otázky a snažili se je aktivně 
zapojit do besedy. Povídali o své rodné zemi - snažili se pUiblížit tamní zvyky i nelehký život afrických 
obyvatel, pUedevším dětí. Vyprávěli, jak to vypadá v africké škole, že lidé bydlí v chýších, které mají 
stUechy ze slámy, že většina lidí je velmi chudá. Mamadouba a António s sebou také pUivezli spoustu  

bubnů a bubínků.  Ty  slouží  africkým  domorodcům nejen jako hudební nástroj, ale také 

k dorozumívání. Používají je, pokud potUebují pomoc, pokud chtějí ostatní varovat nebo jim něco 



závažného oznámit. Naši hosté dětem bubínky půjčili a naučili je vybubnovávat jednoduché rytmy a 
zpívat africkou písničku o radosti. 

 

  

  
 

-pč- 
 
 

Prezentace zájmových kroužků 
 

Jednou z akcí, kterými se uzavíral školní rok, byla prezentace výsledků práce zájmových kroužků 
Centra volného času, který pečlivě organizovala p. uč. Irena PUibilová. Rozpis sliboval bohatý program: 
vystoupení hudebních oborů včetně pěveckého sboru, ukázku šermu, turnaj v šachu i ve florbale, 
vystoupení na balančních míčích. Většina programu probíhala na chodbách školy vyzdobených 
keramickými výrobky a obrázky, které vytvoUily šikovné ruce prvostupňových žáků.  Rodiče, kteUí 
v hojném počtu shlédli prezentaci, mohli mít z práce a úspěchů svých dítek radost. 
 

 



 
 
-pč-         
 
Bilancování školního roku 
 
V dopoledních hodinách stUedy 24. června celá škola ve slavnostním duchu bilancovala uplynulý školní 
rok. NepUízeň počasí bohužel zabránila, aby se slavnostní shromáždění konalo na květinami 
vyzdobeném školním náměstíčku; druhý stupeň je sice stačil zahájit, ale záhy začaly z potemnělého 
nebe padat deš[ové kapky, a tak se slavnostní akt musel pUesunout do velké tělocvičny, kde 
pokračoval již za pUítomnosti vedení obce.    
Každá tUída se s ostatními účastníky podělila o své vzpomínky na uplynulý školní rok, krátce jej 
zhodnotila a v neposlední Uadě pUedstavila své tUi úspěšné žáky, kteUí obdrželi hodnotnou knižní 
odměnu. Všichni zaměstnanci pUevzali od starosty Zdeňka Pánka a místostarostky Evy Čmelíkové 
symbolickou květinu za svou službu škole a obci Jesenici - pUíjemná a jistě zasloužená odměna i 
povzbuzení do další poctivé práce!  
 

  

  



  
 
-pč-  
 
 

Rozloučení s prvním stupněm 
 
Poslední týden školního roku 200Ř/0ř obě tUídy 5.A a 5.B chtěly důstojně zakončit školní rok. 
Po absolvování „minimaturity“ z  českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a po obhajobě 
projektu  se žáci se svými tUídními učitelkami  i rodiči a sourozenci sešli v restauračních zaUízeních  

U Krbu a Ve Mlýně ke slavnostnímu vyhodnocení „minimaturity“ a ke zhodnocení celého pětiletého  
prvostupňového období. Oběma tUídám byly na akci  pUedstaveny budoucí tUídní učitelky a nastíněny 
změny, které je čekají pUi pUechodu na druhý stupeň. Podívat se na žáky pUišel i Ueditel školy  
Mgr. Josef Buchal. PopUál dětem mnoho úspěchů v budoucím životě a poděkoval stávajícím tUídním 
učitelkám za jejich práci.  
 

Irena PUibilová 
 

 
Absolventský ples 
 
Závěrečné čtvrtletí žili devá[áci významnou událostí: absolventským plesem, který v plánovacím 
kalendáUi obsadil večer pUedposledního školního dne. Celý rok navštěvovali naši nejstarší žáci kurzy 
tanečních, které pro ně pUipravili taneční mistUi Jan Černý a Barbora Kyryanová, a ples znamenal 
vyvrcholení a slavnostní zakončení nejen tanečních, ale základní školní docházky. 
Společenské centrum Jesenice, vyzdobené modrými a bílými balonky, bylo zaplněné dávno pUed  
1ř. hodinou, kdy akce oficiálně začínala.  Rodiče, většina učitelů, pUátelé školy i (nejen) jeseničtí 
občané si nenechali tuto slávu ujít a devá[áci pod vedením svých tUídních učitelek Lucie Honzalové 
(ř.A) a Šárky Pajačové (ř.B) pro ně pUipravili pestrý a zajímavý program, který končil až s půlnocí...  
SamozUejmě nechyběla tombola nebo „divadelní“ vsuvky v podobě scének z muzikálového filmu 
Rebelové, ale večer patUil pUevážně rozloučení s našimi absolventy - a tanci. Tanci v různých 
podobách, tanci klasickému, latinskoamerickému a hiphopovému. Tanci velkých i malých, tanci 
důstojnému i taneční rozvernosti. Vír tance pohltil téměU všechny a byl by určitě trval až do rána, 
kdyby se druhý den nepUedávalo vysvědčení... 
Určitá melancholie, možná až smutek se vloudily do nejednoho srdce, když mladé slečny 
v pUekrásných šatech a mladí pánové ve vkusných oblecích byli vyzváni, aby pUevzali šerpu s nápisem 
„Absolvent 200ř - ZŠ a MŠ Jesenice“ z rukou své tUídní učitelky. Ti, kteUí náležitě obhájili svou 
oborovou práci a získali čestný titul JeDr. nebo čestné uznání, obdrželi navíc diplom. Starosta obce 
Zdeněk Pánek věnoval všem absolventům krásnou knihu o Jesenici podepsanou jím a paní 
místostarotkou; nezapomněl ovšem ani na pana Ueditele Buchala, jemuž pUedal malý dárek jako 
poděkování za dobUe odvedenou práci pro školu a obec.  
A potom se tančilo... Mnohá pUedtančení - našich absolventů, dětí z místní taneční školy Hazard 
věnující se hiphopovému stylu i tanečních mistrů Jana a Barbory - doprovázela hlavní program, ve 
kterém za doprovodu kapely hrající známé hity (počínaje HUíšným tancem) pUedvedli své taneční 



umění téměU všichni pUítomní. Sóla pro žáky s učiteli i pro žáky s rodiči byla ozdobou navýsost 
podaUeného večera, který byl završen půlnočním kankánem...  
 

  
 
-pč-  
  
    

Slavnostní zakončení školního roku  
 
Poslední školní den, který pUipadl na pátek 26. června, patUil vydávání vysvědčení a poslednímu 
zvonění se slavnostním obědem ř. ročníku. Vesměs svátečně odění a naladění žáci a žákyně 
s květinovými, čokoládovými a jinými dárky pro svého „tUídního“ naposledy ve školním roce 200Ř/200ř 
vstoupili do budovy, ve které toho tolik prožili. Velké loučení s pedagogickým sborem a - pUedevším - 
kamarády doprovázely slzičky v oku nejedné dívky a dokonce i některých mužných devá[áků. Zatímco 
se však mladší žáci po dvou měsících opět shledají, pro absolventy devátého ročníku žádné další 
„pUíště“ není; někteUí se možná po prázdninách setkají na stUední škole, jiní se uvidí tUeba až za několik 
let na tUídním srazu... 
Po vydání vysvědčení, které v 6.A „zapili“ nealkoholickým sektem, se prvňáčci rozloučili s devá[áky,  
pUedali jim nádherné slunečnice a vyprovodili zvonícím špalírem pUihlížejících dětí do školní jídelny na 
slavnostní oběd, který nachystaly úžasné paní kuchaUky ve spolupráci se žáky Ř. ročníku a pod 
vedením hostujícího šéfkuchaUe pana Fulína, otce Magdy Fulínové z 8.B. Skutečně luxusní oběd, 
kterého sezúčastnili jak devá[áci, tak zaměstnanci, byl korunován skvělými dorty, sladkou tečkou za 
školní docházkou.  
Pro kantory však jejich dort tečku neznamenal. Zatímco žáci se rozutekli užívat si prázdninové volno, 
na pedagogy čekaly v posledních čevnových dnech ještě povinnosti: další zdokonalování se 
v používání informačních a komunikačních technologiích a společná pUíprava nového školního roku.  
S 30. červnem se uzavUela jedna kapitola ze života školy ZŠ a MŠ Jesenice a na dveUe již [uká školní 
rok 200ř/2010. Jaké události asi pUineseť 
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