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S novým školním rokem přišla i změna v našich školních novinách. Vedení 

novin má novou redakci, a to třídu IX. A. Ta se svého úkolu zhostila s vervou, 

tak můžeme jen doufat, že jim jejich nadšení vydrží alespoň po celý školní rok 

 Upravili si dokonce nejen vzhled titulní strany, ale i změnili název Školní 

listy na Tomovy listíky. Vysvětlení je jednoduché: naše škola nese název po 

prvním prezidentovi Československa a i Tomáš Garyk Masaryk byl kdysi dítě 

jako naši žáci. Z toho důvodu si upravili název tak, aby jim byl bližší, a vzhled 

se snažili tematicky směřovat k podzimu. Změnu budete moci pozorovat i 

v rubrikách, ale na to už si přijde každý z Vás sám ;-) 

   

 



 

 

 

 

Youtube je největší internetový server pro sdílení video souborů. Byl založen 

roku 2005. V roce 2006 byl zakoupen společností Google za 1,65 miliardy 

dolarů (tehdy asi 37 miliard korun). 

Youtube má v roce 2015 dvě miliardy přístupů denně a každou minutu nahrají 

uživatelé 300 hodin nových videí. Youtube je tak po po internetovém 

vyhledávači  Google druhou nejnavštěvovanější webovou službou světa.  

Youtube navštíví měsíčně 5,1 mil. unikátních českých uživatelů, podle 

průzkumu ho v květnu 2012 navštívilo alespoň jednou 81 % lidí připojených 

k internetu v České republice. 

Podle americké společnosti Ellacoya Networks, vyrábějící analyzéry síťového 

provozu, 10 % z celkových 18 %, které zabírá streamované video.  

Nejsledovanějším videem všech dob je hudební klip Gangam style, korejského 

rapera PSY, které navštívilo více jak 2 miliardy lidí. 

Momentálně nejodebíranější Youtuber je Švéd PewDiePie (Felix Kjellberg ) 

s více jak 39 mil. 

odběratelů. Další 

jsou třeba Smosh, 

Tyler Oakley, 

Bethany Mota … a 

další. 

(K. Moserová, K. 

Smrčinová) 

 

 

 



 

S panem učitelem  Jiřím Lukšem  (pan učitel sice naši školu 

opustil, ale zbude nám něj alespoň památka díky našemu rozhovoru)  

1.Odkud pocházíte? 

Pocházím z vesnice Všemyslice-Neznašov nedaleko od Týna nad Vltavou.

 2.Co a kde jste studoval? 

Studoval jsem základní školu v Týně nad Vltavou, Střední průmyslovou školu 

v Českém Krumlově, vysokou školu v Plzni – obor ilustrace a Pedagogickou 

fakultu na Karlově univerzitě- obor výtvarná výchova. 

 3.Jaké umíte jazyky? 

Anglicky. 

4.Jaké země jste navštívil? 

Navštívil jsem Francii, Německo, Rakousko, Chorvatsko, Slovensko a 

Slovinsko. 

5.Na jaké hudební nástroje hrajete? 

Hraji na kytaru, banjo a mandolínu. 

6.Jaká je vaše oblíbená hudba? 

Mám rád jazz, blues a klasickou hudbu. 

7.Jaký výtvarný směr máte nejraději? 

Ilustraci a grafiku. 

8.Co rád děláte ve svém volném čase? 

Zkouším s kapelou DBE. 

9.Co se vám líbí na naší škole? 

Přátelská atmosféra.     

Děkujeme za rozhovor.                                                                                                                              
(E. Jedličková, E. Reindlová) 



Rybařina a příběhy od vody 

Ahoj, v této rubrice se dočtete něco o našich rybách a zároveň zde budou vycházet 

příběhy od vody. Doufám, že se vám naše rubrika bude líbit. 

Na úplném začátku bych Vás chtěl požádat, abyste pokaždé, když jste v přírodě, 

dodržovali maximální čistotu a to, co si tam přinesete, abyste si také s sebou 

odnesli (pokud nejde o klíšťata). Věřte mi, že není příjemné na každém kroku 

lesem slyšet praskání petlahví pod nohama. Budoucnost planety záleží hlavně na 

Vás. 

                                      Sumec Velký 

O chycení této ryby jsem se pokoušel už 2 roky, bohužel však bez větších úspěchů. 

Letos se však konečně zadařilo. Po úlovku sice malé, ale vymodlené 75 cm ryby, 

jsem byl hnán dopředu za dalšími zážitky. Hned za týden jsem stál na břehu 

Orlické přehrady a nakládal věci do lodi. Za nedlouho už je všechno potřebné v 

lodi a s taťkou vyrážíme na druhou stranu ke skalám. Na druhé straně však utrpím 

šok, protože ,,mé“ místo se nachází asi 1,5 m nad vodou. Je vidět, že pokles 

hladiny udělal své. Nezbývá nic jiného než hledat nové místo. Tip padá na asi půl 

kilometru vzdálenou pláž nedaleko vysoké skály. Přichází moje oblíbené vykládání 

věcí a najednou: ,,Sakra! Kde jsou nástražní rybičky?“ Nasedám tedy zpátky do 

lodě a mířím zpátky na místo příjezdu. Po cestě si notuju několika slovy, která 

snad ani nemůžu publikovat. Kyblík s rybičkami je naštěstí na svém místě. Po 

cestě zpátky ještě k tomu začal foukat protivítr, takže se mi přibližně 

půlkilometrová trasa trochu časově protáhla. No prostě den, kdy se doslova daří. 

Snad ani nemusím zmiňovat, že při zavážení nástrahy jsem si zapíchl ostrý 

sumcový háček do ruky. Začíná se stmívat a všechno je připravené.  Na nebi se 

ukazuje krásný úplněk a sovy si houkají svoje noční melodie. Přesně tohle mám na 

rybách nejraději. Je kolem 22. hodiny, ale ryby stále o naše nástrahy příliš nestojí. 

Když v tom přichází taťkovi záběr. Krátký souboj a u břehu se mrská malý candát. 

Rybu po vyháčkování pouští a doufáme, že to dnes nebude všechno. Uplynuly 

však  2 hodiny a stále se nic neděje. Začínáme pomalu balit věci. Jsem trochu 

smutný a zároveň naštvaný, protože dneska se mi doopravdy nedařilo. Už stojím u 

prutu nastraženého na sumce a připravuji se, že nástrahu vytáhnu ven. Náhle se 

však rozezní rolnička ohlašující záběr. Na nic nečekám a zasekávám.  Ryba sice 

párkrát udeří ocasem do vlasce, ale během chvíle ji mám pod kontrolou. Nakonec 

se u břehu objevuje sumec s délkou 97 cm. Sice nejde o žádný kuriózní či rekordní 

úlovek, neboť  tato ryba může měřit více jak 2 metry, přesto mě velmi potěšil, 



protože to byl můj zatím největší úlovek. Po pár fotkách ryba putuje zpátky do 

vody a já jsem si ten večer ověřil pořekadlo: ,,Naděje umírá jako poslední.“ 

 

 

Max. délka 280cm 

Max. váha 160Kg 

výskyt Po celé Evropě + Kazachstán + Mongolsko 

potrava Ryby, vodní ptactvo, žáby, hadi +malí psi 

na co lovit Ryby, rousnice, pijavice, umělé nástrahy 

Výskyt v ČR Přehrady: Orlík, Vranov, Lipno, Slapy atd. 
Řeky: Vltava, Lužnice, Dyje, Morava atd. 

Max. délka v ČR 250cm 

Max. váha v ČR 100Kg+ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(J. Prokop, F. Kolařík) 

 



  Láďa Hruška v Milevsku       
 

Dne 18. 9. 2015 byl v Milevsku přistižen kulinářský experimentátor Láďa 

Hruška.  Naši fotografové z 9. A a 9. B ho stihli vyfotit, když vycházel z čistírny 

peří Mareš. Láďa zde natáčel reportáž do svého pořadu ,,Vychytávky Ládi 

Hrušky“, který se vysílá každou neděli ve 12:40 na TV Prima. Abychom Láďu 

nevítali s prázdnou, nabídli jsme mu párek v rohlíku s hořčicí, který byl udělán 

levně a chutně, Láďa však párek odmítl, jelikož prý ,,drží dietu.“ Láďa byl 

ochotný se s námi vyfotit, ale po chvíli raději utekl do auta před svými 

milevskými fanoušky.   

                                

 (Vytvořily: Renáta Robauschová a Kristýna Moserová)   



Rock 
Rock je žánr populární hudby, který se do hlavního proudu dostal v 60. letech 
20. století. Má kořeny v rock´n´rollu, ale je také ovlivněn folkem, jazzem 
a vážnou hudbou. Jako nástroje se nejčastěji používají: elektrická kytara, 
baskytara, bicí nástroje a klávesové nástroje jako hammondovy varhany, 
klavír nebo od konce 60. let syntezátor. V rocku se často objevují kytarová, ale 
někdy i klávesová, saxofonová nebo harmoniková sóla. 

Skupina hudebníků soustřeďujících se na rockovou muziku se nazývá rocková 
kapela. Mnoho rockových kapel se skládá z kytaristy (hrajícího na elektrickou 
kytaru), hlavního zpěváka, basáka a bubeníka, takže tvoří kvarteto. Některé 
kapely jednu nebo více z těchto rolí vynechají nebo využijí zpěváka i na hraní 
nějakého nástroje, takže tvoří trio nebo duo; některé naopak nějakého 
hudebníka přidají. Rockové kapely nějakých žánrů, hlavně těch založených na 
rock´n´rollu, používají i saxofon. Méně často se používají strunné smyčcové 
nástroje jako housle nebo violoncello a žesťové nástroje jako trubka nebo 
pozoun.  

                                            

Další rockoví interpreti: 
Kiss 
Deep Purple 
The Doors 
U2 
Horkýže Slíže 
Kabát 
Arakain 
Aleš Brichta 
Sting 
The Police 
 

(T.Hrubá, R.Robauschová, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rock)  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rock


Poznáváme motorku 

Jawa Mustang 23A 

Rok výroby-1967-1982 
Rozměry a hmotnosti 

-celková šířka 600 mm 

-maximální výška 930 mm 

-celková délka 1780 mm 

-světlost 120 cm 

-hmotnost 65 kg (bez paliva) 

-užitečná hmotnost 160 kg 

-maximální nosnost cca 135 kg 

Výkony 

-nejvyšší rychlost 60 km/h 

-Průměrná spotřeba paliva 2,3 litru/100 km 

Motor 

-typ: ležatý dvoudobý jednoválec 

-chlazení: vzduchem   

-karburátor Jikov 2917 PSb (hl. tryska 68, 
tryska volnoběhu 38)                                                       

(J. Podojil,T. Veselý) 



  

S Petrem Pribináčkem 

 

              

                                                             

Ingredience:  

2 banány.............................12 korun 
1 balení piškotů..................18 korun                     

1 čokoláda na vaření.........17 korun                                  

1 jedna lžíce másla.............5 korun 

____________________________ 

celková cena.........................52 korun                                                          

 

 Banány nakrájejte na kolečka, která vkládejte mezi dva piškoty. Vše spojte párátkem. 

Poté si v kastrůlku nechte roztát čokoládu s máslem. Banánky s piškoty pak namáčejte 

v čokoládové směsi a dávejte je na plech, aby tam mohly ztuhnout. Nechte je odpočívat 

do druhého dne v ledničce nebo na balkóně. Pak je ještě můžete ozdobit podle libosti. 

Dobrou chuť! 



Vtipy 

Paní, nebojíte se, že vám ty děti z pískoviště utečou?" 

"Neutečou, protože mimo pískoviště není wifi signál." 

Ve škole na poslední hodině říká paní učitelka: 

"Kdo odpoví na moji otázku jako první, může odejít domů."  

Pepíček vyhodí jablko z okna a paní učitelka se ptá: "Kdo to udělal?" Pepíček řekne: 

"Já, na shledanou." 

Pepíček: "Mami, kup mi kolo." 

Maminka: "Nekoupím, ale splním ti jedno přání, vyber si." 

Pepíček: "Budeme dělat ty maminku a já tatínka." 

Maminka se svlékne, vezme si košilku a lehne si do postele. Přijde k ní Pepíček v 

tatínkově obleku a říká: "Stará, pojď, jdeme koupit klukovi kolo." 

Proč se blondýnky smějí, když je bouřka? Protože si myslí, že je někdo fotí! 

V restauraci číšník peskuju hosta: 

"Pane, jestli vám jídlo nechutná, nehrabte se v něm! 

Kdo to má po vás jíst?" 

 

 

 

Zdroje: http://www.mrk.cz/ 

(P. Pilnáček, M. Smrt) 

 

http://www.mrk.cz/
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1. Maxi…Fík 
2. Křemílek a …… 
3. Jak se jmenuje pohádka, kde vystupují Glorie, Melmen, Marty a Alex? 
4. Princezna se zlatými vlasy?  
5. Žluté postavičky s modrými kalhotkami, které mají rády banány 
6. Pat a …. 
 
(N. Forejtová, K. Lapáčková) 

  

  

 


