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Školní listy 

 

 
I. ZŠ  T.G. Masaryka 

Milevsko                   

 

 

 

 

Krátké informace 
V sobotu dne 16. 2. 2013 se 

konalo florbalové utkání 

mezi chlapci z Milevska a 

Chyšek. Utkání bylo až do 

poslední chvíle velice 

vyrovnané. Po druhé třetině 

byl stav utkání 3:3. Konečný 

výsledek utkání naleznete ve 

„Sportovních  událostech“. 

 

V pátek dne1.3. 2013 se na 

naší škole konalo Okresní 

kolo chemické olympiády. 

Olympiády se zúčastnili i tři 

naši žáci Nicola Dušková, 

Lucie Doubková a Tomáš 

Řezáč. Více o výsledcích  se  

dozvíte ve článku 

“Olympiády a soutěže“. 

 

V sobotu dne 2. 3. 2013 se 

odehrálo ve sportovní hale 

v Milevsku utkání ve florbale 

mezi týmem Milevska a 

týmem ze Zbelítova. Celé 

utkání se hrálo na 3 dvaceti 

minutové úseky. Po 1. třetině 

byl stav utkání 4:2 pro 

Zbelítov.  

Více sportovních událostí 

vám nabídne Jan Marvan ve 

svém článku. 

 

 

I. Vydání 
20. 3. 2013 

Anketa „Nejoblíbenější 

učitel z druhého stupně“ 

sklidila neuvěřitelně velký 

úspěch,  až do konce 

nebylo vůbec jisté, který 

učitel nebo učitelka tuto 

anketu vyhraje. Konečné 

výsledky ankety naleznete 

v článku Terezy Brčákové 

a Lucie Doubkové. 

 

Ve čtvrtek dne 14.3 se 

konalo Okresní kolo 

zeměpisné olympiády, do 

kterého z naší školy 

postoupili žáci Martin 

Černý a Tomáš Řezáč. 

 

V tentýž den se vydali žáci 

druhého stupně do Domu 

Kultury v Milevsku, kde 

se konal zajímavý pořád o 

cestovatelích,  kteří skoro 

každý rok jedou a natáčí 

pro školy pořady  

( Pohodáři ). 

Nicola Dušková šampiónkou okresního kola chemické olympiády. 

Celé noviny doplňují zábavné vtípky, aby se zasmál každý. 

Profily učitelů otevřou pan ředitel  

PaedDr. Martin Hrych a pan učitel Mgr. Jaroslav Mareš.  

 

Školní listy vychází každých 14 dní. 
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Profily učitelů 

 

V první řadě bych Vám chtěl představit našeho 

pana ředitele. 

 PaedDr. Martin Hrych 
(Rozhovor) 

Jakou školu jste vystudoval?  
Školní docházku jsem plnil na 2. ZŠ Milevsko, střední školství – 

Gymnázium Milevsko, na první pokus jsem se nedostal na 

Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích.  Důvod nebyl 

prospěch, ani nesložení přijímacích zkoušek, ale řekněme jiné 

objektivní důvody způsobené postoji mých rodičů z konce 60. let 

minulého století.  Ale vůbec toho nelituji, protože jsem si mohl 

vyzkoušet jeden školní rok učit na ZŠ Sepekov. Zde jsem se 

setkal s perfektními kolegy a žáky, které dodnes potkávám a 

vždy je to příjemné setkání.  Po roce učení jsem nastoupil a 

vystudoval již zmíněnou Pedagogickou fakultu obor fyzika – 

základy techniky.  

Kdy všude jste učil?    Kde všude jste působil 

jako učitel/ředitel školy? 
Jak jsem zmínil, před vysokou školou to byla ZŠ Sepekov, po 

vysoké škole a vojenské službě jsem byl chvilku na ZŠ T. Šobra 

v Písku, pak dva roky na 1.ZŠ Milevsko, pak 5 let na Středním 

odborném učilišti ve Veselíčku, zde jsem pak učil na Střední 

soukromé odborné škole. Od roku 1998 jsem na 1. ZŠ T.G. 

Masaryka Milevsko až dosud.   Na posledních dvou 

zmiňovaných školách jsem působil jako učitel i jako ředitel .  

Kde je Vaše bydliště?  
Celý život bydlím v Milevsku. 

Jaké máte záliby? 
Tak samozřejmě kromě zálib, které vycházejí z pracovního 

zaměření, tedy IT technika – zde mě zajímají novinky, její další 

vývoj.  Jsem rád, že jsem se zaměřil na IT techniku a vlastně 

prožil celý její vývoj po roce 1989, kdy se k nám začala 

dostávat.  Vývoj od primitivních osobních počítačů až k dnešní  

multimediální technice, tabletům a chytrým telefonům.  Ale 

nejen prací je člověk živ, takže jsem rád, že mě rodiče dali 

studovat hudební nástroj, naučil jsem se hrát na flétnu, klarinet i 

později sám na kytaru.  Od mala jsem dělal sport – hokej, fotbal.  

K dalším zálibám určitě patří chalupaření, kolo, příroda.  

Máte nějaký sen do budoucna? 
Určitě, sny můžeme rozdělit do dvou kategorií. První jsou ty 

nesplnitelné – tak třeba, úplně nový moderní sportovní areál za 

školou s umělým hřištěm, krytý malý bazén v atriu školy, nová 

tělocvična na střeše jídelny nebo nová sportovní hala na zahradě 

školy, koupit si nové Audi Q7 atd. No a pak jsou sny reálnější – 

postupně zlepšovat školu, aby se žákům a učitelům dobře učilo a 

pracovalo. A pak to nejdůležitější, abychom mohli naše sny 

uskutečňovat, potřebuji splnit největší sen, aby člověku a jeho 

rodině sloužilo co nejdéle zdraví.   

Jaké předměty vyučujete? 
Již řadu let vyučuji informatiku. Teď mě hodně baví i vedení 

kroužku florbalu.  

Co Vás ve školství nejvíc baví?  
Děti, žáci, jsou rozdílní, ale přeci v něčem stejní.   

 

 

ANKETA  O  NEJLEPŠÍHO  UČITELE  

 2.  STUPNĚ 
    Milí žáci, určitě jste si všimli, že v posledních dnech na naší 

škole proběhl menší průzkum. Hlasování se mohli zúčastnit 

všichni žáci 2. stupně. Anketa proběhla ve všech třídách 2. 

stupně, zúčastnili se všichni přítomní žáci. Celkem hlasovalo 126 

žáků, každý měl jeden hlas. Na anketním lístku bylo všech 15 

učitelů. Po součtu všech hlasů jsou výsledky následující: Na 

prvním místě se umístila Karolína Mitísková, pro kterou 

hlasovalo téměř 38%. Druhé místo obsadil Miloš Haluška s 

19,8% hlasů. Na třetím místě se umístila Ilona Šindelářová s 

12,7% a za ní v těsném závěsu Lenka Soldátová s 11,1% hlasů. 

Všem žákům děkujeme za účast.  

 S pozdravem Tereza Brčáková a Lucie Doubková 

 

Mgr.  Jaroslav Mareš 

 

 
 

Vyučuje – Matematika, Fyzika, 

Technické práce 

Bydliště - Milevsko 
Pan Jaroslav Mareš vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých 

Budějovicích. Ze začátku učil na ZŠ Sepekov a později už na naší 

škole 1. ZŠ Milevsko. Jeho největší záliby jsou sport a kutilství.  

Ve školním roce 2012/2013 je  třídním  učitelem  9. A. Na první 

pohled je to pohodový učitel a je vidět, že ho práce ve školství 

velice baví. Jinými slovy je ve škole jako doma. Jeho asi 

největším snem v okolí školství je podle jeho slov „ Mít žáky, 

kteří mají zájem o poznání“. Podle jeho slov ho ve školství 

nejvíce baví získávání a přidávání nových poznatků a vědomostí. 

V hodinách matematiky je velice všímavý a má své metody, jak 

naučit i ty „moc nechytré“ žáky. 

Fyzika ho baví a vyučuje ji s radostí. Jeho testy jsou často velmi 

obtížné, protože si je také vymýšlí z hlavy. Po opravení daného 

testu přijde na hodinu a řekne…… 

„ Nepotěšili jste mě ani já vás nepotěším“ a rozdá testy většinou 

s čistými pětkami a sem tam občas s nějakou tou čtyřkou nebo 

trojkou. 
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AUTO MOTO 
OffROAD 

 

V této rubrice vás budu seznamovat s tím, co se děje ve světě motor sportu. 

Dnes vám budu psát o 

dálkové ralley Budapešť 

Bamako. Tato ralley se 

pokouší navrátit 

ke kořenům Dakaru. Jedete 

sami a jste odkázáni na 

sebe a na svůj doprovodný 

tým. V bivacích na vás 

nebude čekat bohaté 

občerstvení a žádné 

postele, ustelete si na zemi 

a usínáte s dalšími 

závodníky.  

Ale zpět k závodu. Česká 

republika měla žhavé želízko v ohni s Czech Subaru OffROAD týmem o 

posádce s  řidičem Jiřím Strejcem a navigátorem Miloslavem Janáčkem. Jako 

rychlý doprovod s nimi jel Martin Mikulenčák. Martin dostal ocenění 

v překladu největší bojovník,  kterou si zasloužil za svůj husarský kousek, když 

utrhl přední kolo. Vzal rozbitý díl, půjčil si kajak, přeplaval do Mauretánie,  kde 

zuří válka, tam ho chytil pohraničník a jen proto,  že umí dobře hrát pantomimu, 

tak mu sehnal taxíka, který ho převezl na zadním sedadle pod dekou. V závodě 

nakonec vyhrál náš Czech Subaru OffROAD team. Celý závod měřil 8682 km a 

denní průměr byl 542,625km za den. 
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Aktivity mimo školu 

LARP: Na víkend hrdinou 

Babička kráčí lesem s košíkem hub. Už se vrací domů, myslí na 

smaženici, když najednou kolem ní s dusotem proběhne tlupa orků 

s metrovými sekerami. Nejde o zlý sen staré paní, to se může 

snadno stát. 

 

Bojovky v době Matrixu 

Je to možná zvláštní, že zrovna dnes, kdy nás každým rokem 

zaplavují převratné technologické novinky, se začala rozvíjet 

zábava známá jako larp. Nejde o komiksové citoslovce smrkání, 

nýbrž o slovní spojení live action  role-playing game, tedy hraní 

rolí naživo. Co si pod tím představit? Larpy  jsou něco mezi starou 

známou bojovkou a divadelní improvizací. Možnosti jsou široké. 

Může jít o fantasy bitvu, sci-fi průzkum nové planety nebo třeba 

špionážní hru v ruchu města. 

Začni u dřeva 

Nejpopulárnější a nejjednodušší formou larpu jsou tzv. dřevárny. 

Jedná se o simulace bitev, v nichž proti sobě stojí dvě znesvářené 

hráčské strany. Bojovníci se snaží jeden druhého zasáhnout a 

ubránit sama sebe. Každý má několik životů, které ztrácí podle 

zásahu. Rána do trupu většinou znamená okamžitou smrt. Do 

končetin jich můžete schytat několik, než se vám konečně podlomí 

kolena. 

Používají se dřevěné zbraně, změkčené molitanem nebo 

kobercovou tkaninou. Jejich volba závisí na vaší fantazii. Kromě 

mečů, seker nebo palcátů jsou běžné i luky, kuše či sudlice. Takhle 

to připomíná docela krvavou zábavu - řežba dřevěnými sudlicemi 

nezní jako bezpečné odpolední hobby. 

Pravidla jsou naštěstí nastavena tak, aby si bojující neublížili. 

Údery na hlavu, krk nebo do slabin jsou zakázány, stejně jako 

podrážení nohou a jiné zákeřné chvaty. Hráči musí také údery před 

dopadem brzdit. 

Chvála bláznovství 

Larp může v očích druhých působit trochu uhozeně.  Ale ti, kteří si 

nějakou hru vyzkouší, už mluví docela jinak. "Larp je ohromná 

zábava, díky které můžete prožít příběhy z knih a filmů, přijet na 

akci s kamarády a užívat si zážitek společně. Není ovšem problém 

si večer u ohně najít i přátele nové," hodnotí jeho přednosti 

Miroslav Drozen ze sdružení Asociace fantasy. Pokud zastáváte 

názor, že po návratu ze školy není nic lepšího než rozbít pár 

virtuálních skřetích hlav, mohli byste vyzkoušet Larp. Zažít 

dobrodružství na vlastní kůži a sekat skřetí hlavy vlastníma 

rukama může být totiž ještě mnohem lepší. 

 

Účastník Larpu skřet (B5A 2010)                     

  

 

armáda skřetů a horalů před bojem(B5A 2012) 

  

 
 

Páni! A to jsme je nechali samotné jen 

jednu jedinou noc! 

http://r.lookit.cz/vv_show_url.php?idk=144&idc=752644&ids=35&idp=289&url=http%3A%2F%2Fwww.neovize.cz%2Fcs%2Fcenik-laserove-operace-oci-6%2F
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Pane učiteli, že se vám chce za tak 

nízký plat mě takhle trápit. 

 

 

 

Sportovní události ze světa 

TENIS :  Nadal smetl  Federera,  teď ho čeká Berdych. 

Souboj bývalých světových jedniček na turnaji v Indian Wells 

vyhrál Rafael Nadal. Svého švýcarského soka Rogera Federera 

vyprovodil ve čtvrtfinále z kurtu ve dvou setech 6:4 a 6:2. 

Španělského tenistu teď v semifinále čeká Tomáš Berdych. Tomáš 

Berdych na turnaji v Indian Wells končí,  do finále neprošel přes 

Rafaela Nadala a po napínavé bitvě prohrál 4:6 a 5:7. 

FLORBAL :  Mistrovství světa florbalistů bude v roce 2016 

hostit Lotyšsko. O pořadateli 11. světového šampionátu rozhodla 

Mezinárodní florbalová federace na jednání v Bernu. V Lotyšsku 

se MS uskuteční poprvé.  

FOTBAL :  Česká fotbalová reprezentace si v žebříčku FIFA 

pohoršila o jedno místo na 27. příčku. Pokles dokonce o tři místa 

zaznamenal její nejbližší soupeř Dánsku, které je pětadvacáté. Oba 

týmy se utkají v pátek 22. března v kvalifikaci mistrovství světa v 

Olomouci. 

HOKEJ :  Šestnáct hokejistů pozval na první tréninkový kemp 

před mistrovstvím světa reprezentační trenér Alois Hadamczik.  

Čtrnáctku hráčů, jimž skončily klubové povinnosti v KHL, 

doplňuje duo z extraligy se stejným osudem. 

FORMULE 1 : Hustý déšť znemožnil dokončení kvalifikace na 

Velkou cenu Austrálie vozů F1. Piloti  odjeli jen první část, ve 

které byl nejrychlejší  Rosberg z Mercedesu, na druhém místě ho 

následoval  Alonso z Ferrari a třetí nejlepší čas měl Grosjean z 

Lotusu. Zbývající části kvalifikace odstartují během nedělního rána 

v 01:00 SEČ. 

 

 

 

 

Florbal 
V sobotu 16. února se utkali žáci devátého 

ročníku, posílení bývalými žáky naší školy, 

s týmem Chyšek, ve kterém hráli hráči stejné 

věkové kategorie. Po nevýrazném začátku 

tým Milevska inkasoval, když se prosadila 

jediná slečna na hřišti Celestina Vaverková. 

Poté ale Milevsko začalo hrát a po brankách 

Marvana a Kratochvíla se dostalo do vedení 

2:1. Do druhé třetiny vkročili lépe hosté 

dvěma rychlými góly a ke konci třetiny se 

prosadil Jan Fleischmann, posila z druhé 

základní školy. Třetí třetinu milevští 

podcenili a po dvou brankách nakonec 

prohráli 3:5. 
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Olympiády a akce 
V nedávných měsících se uspořádala olympiáda 

z Českého jazyka. Ze školního kola postoupily Tereza 

Brčáková a Tereza Jedličková, ale bohužel dál 

nepostoupily. 

-Dále se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády, ze 

kterého postoupil Petr Bočan. Druhé místo bylo 

obtížné rozhodnout, protože Tomáš Řezáč a Martin 

Černý měli stejně bodů. Nakonec Tomáš odstoupil a 

na okresní kolo pojede Martin Černý. 

-1.3. proběhlo na naší škole Okresní kolo chemické 

olympiády. Skvělého úspěchu dosáhli žáci naší školy. 

Nikola Dušková obsadila celkově 1. místo a na 2. 

místě skončil Tomáš Řezáč. Za přípravu CHO patří 

dík paní učitelkám Mgr. Dagmar Rybákové a Mgr. 

Jitce Haškovcové. 

 
 

AKCE 
Někteří naši žáci a učitelé se účastnili 

Milevských maškar. Měli představovat „starou 

školu“. 

 
 

Chovatelství 
 

Vážení čtenáři (žáci a učitelé) 
Na úvod  bych Vás chtěl seznámit s chovem domácích mazlíčků a 

zároveň upozornit na důležitost dobře se o ně starat .  Podle mě by si 

každý majitel či majitelka měli nejprve o svém mazlíčkovi něco zjistit 

- např. na webových stránkách,v dobré knize,od zkušeného chovatele 

atp. Měli by si zjistit věk a rozměry daného mazlíčka,  o kterého se 

chtějí starat . Mnoho  lidí si takovýchto maličkostí ani nevšímá a to je 

také jeden z důvodů, proč jsou plné útulky a různá záchranná centra 

pro domácí,  ale i pro divoce žijící zvířata. 

 Lidé si zpočátku pořizují roztomilé mazlíčky a neuvědomí si, že i tato 

roztomilá kulička chlupů vyroste a až po nějaké době zjistí , že už to 

není to malinkaté stvoření, co si pořídili. Někteří lidé si zase pořizují 

exotické mazlíčky např. hady , ještěry a pavouky. Zprvu to je také jen 

malinký „hadíček“, který se vejde do dlaně, ale za pár měsíců se doma 

plazí obrovská hadice a nechce se ani věřit , že to byl opravdu ten 

malý „hadík“.  

Ale abych neříkal jenom ty špatné stránky. Lidé chovají domácí 

zvířata prakticky od nepaměti. Jedno z nejpopulárnějších zvířat je pes. 

Pes domácí je největší domestikovaná šelma a nejstarší 

domestikované zvíře vůbec provázející člověka minimálně 14 tisíc let. 

Obecně se předpokládá, že se jedná o zdomácnělého a umělým 

výběrem změněného vlka obecného. Celosvětová populace psů je 

odhadována na 500 miliónů, přičemž toulavých a opuštěných psů je 

minimálně 370 miliónů.  Nezisková organizace 600million odhaduje 

počet jen toulavých psů na světě právě na 600 miliónů. Úloha psa 

v lidské společnosti byla vždy rozmanitá. Člověku je pomocníkem při 

lovu nebo při přehánění stád, zaujímá funkci strážce majetku, svého 

majitele a dalších domácích zvířat, používá se také k přepravě nákladů, 

jako tažný nebo saňový pes. Může být cvičen pro použití 

v ozbrojených složkách či k asistenci hendikepovaným osobám. 

 



7 

 

 

 

Jak vznikla značka Jawa? To se dozvíte v Muzeu motocyklů. 

 

 

 

Křivoklátsko, které leží uprostřed Čech je chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO. Téměř dvě třetiny její rozlohy pokrývají 

lesy. Protéká tu říčka Berounka, která za dlouhá tisíciletí vyhloubila hluboké kaňony. Hrad Křivoklát, kam jsme se vypravili minulý týden, 

i novou moderní rozhlednu by v tomto kraji turista čekal, ale motorky? A přesto tu jsou - v Křivoklátě nedávno vyrostlo Muzeum motocyklů. 

 

V muzeu jsou i všechny papíry, které pan Zíma k motorce dostal - přihlášku na řidičský 

průkaz nebo žádost o přidělení poznávací značky. Nic z toho nevyužil. Sbírka motocyklů 

ČZ pokračuje až k poválečnému oddělení se skútry až po málo vídanou rykšu. Ve 

druhém patře muzea je království značky Jawa. Nejstarší je z roku 1929. 

"Jawu založil pan Janeček, který si myslím, že patřil mezi geniální Čechy. Měl víc jak 60 

různých patentů. Ty prodal do celého světa a byl nesmírně bohatý člověk. To, co vydělal, 

vrazil do podnikání. Vzhlédl se v Baťovi a chtěl z Týnce nad Sázavou udělat druhý Zlín. 

Nikdy se s nikým nespojil, vždy byl jediným vlastníkem továrny. Byl to takový nadšenec, 

že měl vedle kanceláře ložnici. Dokonce tam i zemřel v roce 1942. Zemřel na rakovinu 

plic a když umíral, tak prý těm, co byli okolo, říkal: pracujte, já odcházím." 

 

 

Když přijdou zpět do Křivoklátu, mnohé překvapí Muzeum 

motocyklů. Patří stejně jako rozhledna mezi novinky v této 

oblasti a jeho majitelem je Jaroslav Antoni, který kouzlu 

motorek propadl už před 45 lety. Vrcholem jeho sběratelské 

vášně je vlastní muzeum. Vystavuje kompletní řadu cestovních 

sériově vyráběných motocyklů Jawa a ČZ. 

"Motocykly sbírám od svých 18 let. Je mi 65 a mám jich asi 

200. Tady jich je vystaveno asi 120. Prý jsme největší nebo 

nejkomplexnější sbírka motorek Jawa a 'zetek' v Čechách. 

Vždycky jsme sbírali cestovní sériově vyráběné motocykly, ale 

je tu i pár speciálů, aby návštěvníci viděli, že to také továrny 

dělaly a dosáhly v tom nějakých úspěchů." 

Otec Jaroslava Antoniho byl technikou nadšený a tak v tom 

syna podporoval. První motocykl, který si budoucí sběratel 

pořídil, byl skútr ČZ. Na řadu pak přišly další motorky 

a postupně se sešlo 150 kusů. Kouzlu motorek propadl i jeho 

zeť a tak přišel nápad postavit muzeum. Přízemí je věnováno 

strojům ze Strakonic. Je tu i motocykl natřený nazeleno, který 

byl sebrán majiteli a nasazen do druhé světové války. Další 

z exponátů má najeto pouze kolem stovky kilometrů. Jeho 

majitel se totiž bál, že by mu ho za války taky sebrali a tak 

s ním jezdit ani nezačal. Jedná se o motocykl Turist, prodaný 

v květnu roku 1939 ještě s původními doklady. 

"Koupil ho pan Zíma z Chlumce nad Cidlinou a protože se bál, 

že mu to Němci vezmou, tak motocykl vůbec nepřihlásil. 

Rozebral ho, dal do beden a schoval na půdě. Nechal to tam až 

do roku 1974, a nabídl k prodeji Národnímu technickému 

muzeu. A oni mu odpověděli: vážený pane Zíma, obdrželi jsme 

vaši nabídku na motocykl Turist z roku 1939. O tento motocykl 

bychom měli zájem. V současné době jsou však naše nákupní 

fondy do té míry vyčerpány, že vám nemůžeme předložit reálnou 

finanční nabídku. Pan Zíma před pěti lety zemřel, jeho vnuk to 

v bednách sundal z půdy a k nám se to dostalo přes nějaké 

překupníky. Zeť, který to renovuje, to dal dohromady, dvakrát 

na to šlápnul a jezdili jsem. Teď má najeto 103 kilometrů." 

 

 

 

 

 

http://img.radio.cz/pictures/muzea/motocykly_krivoklat1.jpg
http://img.radio.cz/pictures/muzea/motocykly_krivoklat3.jpg
http://img.radio.cz/pictures/muzea/motocykly_krivoklat.jpg
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Poslední dobou mi učitel matematiky pěkně leze na nervy. 

 

 

V klidu si tak ležíš a pak to 
přijde... 

 
Každodenní budík neúprosně zvoní vždy ve stejný 

čas. V pondělí pronáším obvyklou větu: „Nesnáším 

pondělí," a neochotně se valím z postele. 

Tato akce trvá od několika minut až po nečekaně 

krátce uběhlou půl hodinu a je to tu. Ráno je každá 

minuta drahá. Do školy se dostavuji pár sekund po 

posledním zvonění. Sotva se stíhám přezouvat, 

slyším, jak učitel huláká, zapisuje do třídnice a už 

vymýšlím nějakou novou, neochozenou výmluvu, jak 

je možné, že jsem opět přišel pozdě. U učitelského 

stolu si učitel vyslechne několikátou omluvu, že 

někomu ujel autobus, že se někomu rozbil budík a 

nesmrtelnou  výmluvu, že někdo zaspal. Vzhledem k 

tomu, že mi to ráno absolutně nemyslí, odříkávám 

jednu z výmluv a nadšeně odcházím na své místo. 

Neochotně si vybalím věci. Jen co vyhodím poslední 

sešit na lavici, ozve se nenáviděná věta : „Všechno 

ukliďte a připravte si propisky."  Na to konto se ozve 

překvapené: „Cože?!, my píšem?" přičemž na sebe 

překvapeně koukáme i přes to, že písemka byla 

hlášená minimálně týden dopředu. Bohužel jsem se 

ale celý víkend "učil" u počítače, a tudíž nic neumím. 

Mojí poslední šancí je připravený tahák, který 

důmyslně schovávám na zaručeně neodhalitelné 

místo s tlumenou průpovídkou:  „Na to mi nemůže 

přijít," mířenou mému sousedovi. Třídou se ozve 

téměř neslyšitelné: „Ty vole, já ho nechal na stole!" 

Na to rozdává učitel papíry a ve třídě nastává rozruch 

při zjištění, že je to na skupiny. Pokouším se ještě na 

poslední chvíli přesednout, ale je to zbytečné, jelikož 

a protože už je pozdě. Dělám, že píšu, jsou slyšet jen 

hlasité kroky učitele a škrábání propisek. Opatrně se 

koukám na papírek a následně se strašně divím, že ta 

"hodná a laskavá" učitelka na můj důmyslně ukrytý 

tahák přišla. Ještě větší překvapení nastává, když po 

mně chce i test a se škodolibým výrazem mi 

oznamuje: "Máš to za pět," přičemž mi ho bere z 

lavice. Za pár desítek minut zvoní, a tak s pocitem 

skvěle vykonané práce odcházím do další podobně 

stavěné hodiny. Dalších pár hodin jen tupě sedím a 

každých pár sekund kontroluji mobil nebo hodinky. 

Ten pocit! Poslední hodina končí, a tak si říkám, že 

jediná pozitivní věc je zaručeně dobrý oběd. I tato 

myšlenka a přání mě brzy přechází, když vidím, co 

jsem dostal na talíř a s komentářem "faktor strachu" 

to odnáším… 

 

Svatba v 6. Třídě 

Dne 14. února 2013 byla naše škola svědkem veliké události. Do 

svazku manželského zde totiž vstoupila Michaela Sakařová a 

Jakub Prokop, žáci 6. A. Vše proběhlo v souladu se zákonem a za 

přítomnosti svědků a nejbližších přátel je oddal a do společné 

cesty školní docházkou je „vypustil“ Filip Kolařík, který svou roli 

kněze zvládl famózně. 

Slasti i strasti jejich manželského svazku budeme nadále sledovat 

a přinášet vám nejnovější informace. Přes počáteční neshody, kdy 

spolu pár první týden nemluvil a zvažoval žádost o rozvod, se 

situace trochu uklidnila a oddací list stále visí na třídní nástěnce. 

Držme jim palce a doufejme, že najdou společnou řeč    
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Milí žáci, jsme elitní škola, tady například 

sedával mladý Albert Einstein. 

 

 

 

 

 

Informace o škole naleznete na web. stránkách 

www.zsmilevsko.cz 

Zeměpisná olympiáda  

Na naší škole se konala olympiáda v zeměpise, 

kde byly dvě cvičení trvající necelou hodinu. 

Nejlepší ze školního kola byl Petr Bočan, který 

postoupil do okresního kola. Druzí skončili 

Tomáš Řezáč a Martin Černý, Tomáš odstoupil 

a jel Martin. Naneštěstí Petr onemocněl, takže 

jel Tomáš místo Petra. Okresní kolo se dělilo 

na tři části, první trvala 45 minut a ostatní 1 

hodinu. První část byla s atlasem, druhá bez 

atlasu a třetí praktická část. Škola jim děkuje 

za reprezentaci. 

 

 

 

 

Redaktor – Martin Kalina 

Sportovní události – Jan Marvan 

Chovatelství – Jan Němeček 

Auto Moto – Daniel Černý, Zbyněk Diviš 

Olympiády a Akce – Zdeněk Pešička 

Slohové útvary – Matyáš Bartoš 

Ankety – Lucie Doubková, Tereza Brčáková 

Aktivity mimo školu – Martin Černý 

Detaily – Lenka Dvořáková 

Nápady na články do Školních novin pošlete na email:  

novinyzsmilevsko@seznam.cz 

http://www.zsmilevsko.cz/
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