
 

Školní listy 

 

 
 

I. ZŠ T. G. Masaryka 

Milevsko 

 
 

Krátké informace 

 
Žáci z I. stupně byli v pondělí 

25. 3. na představení v Domu 

kultury v Milevsku. 

 

Školní listy zaznamenaly 1. 

úspěch už po svém prvním 

čísle. Naši školu navštívila 

redaktorka z Píseckého deníku 

a na škole se uskutečnil 

rozhovor skoro se všemi členy 

našich novin. Písecký deník 

vyšel ve čtvrtek 28. 3. a článek 

o našich novinách je hned na 

druhé straně. 

 

Miniházená - nový sport, který 

má přivést děti ke sportování a 

podnítit zájem o házenou. 

Díky nabídce sportovního 

klubu Handball Club Milevsko 

si naši žáci mohli tento sport 

vyzkoušet při hodinách tělesné 

výchovy. 

 

V pátek 22. 3. proběhla na naší 

škole mezinárodní 

matematická soutěž pod 

názvem Matematický klokan. 

Soutěžilo se v kategoriích 

Cvrček (3. třída), Klokánek(4. 

- 5. třída) , Banjamím (6. - 7. 

třída) a Kadet (8. - 9. třída). 

 
 

 

II.Vydání 

3. 4.2013 

V sobotu 30. 3. se v milevské 

sportovní hale odehrála odveta 

Milevsko- Chyšky. 

 

 

 

Něco o Velikonocích. 
Velikonoce jsou 

nejvýznamnější křesťanský 

svátek, který je oslavou 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K 

tomu podle křesťanské víry 

došlo třetího dne po jeho 

ukřižování. Kristovo 

ukřižování se událo kolem roku 

30 či 33 v blízkosti 

významného židovského svátku 

Pesach, který je památkou 

vysvobození Izraelitů 

Mojžíšem z egyptského 

otroctví. V západní křesťanské 

tradici neděle Zmrtvýchvstání 

připadá na první neděli po 

prvním jarním úplňku, tedy na 

měsíc březen či duben. 

Slovanský název svátku, 

Velikonoce, se vztahuje na 

"velkou noc", v níž byl Kristus 

vzkříšen. 

V úterý dne 26. 3. 2013 navštívila naši školu redaktorka z píseckého 

deníku. Novinkou v našich školních listech je nový článek o 

vojenství, který píše Matyáš Bartoš. Krátké velikonoční prázdniny 

jsou za námi a všichni zase s chutí běží do školy. 

Školní listy vycházejí každých 14 dní. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/30
http://cs.wikipedia.org/wiki/33
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pesach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. Jana Marešová 
 

 

 

Vyučuje – Český jazyk, Výtvarná výchova 

 

Bydliště –  Milevsko 

 

Paní učitelka Jana Marešová vystudovala 

Pedagogickou fakultu. Po dostudování fakulty 

začala učit na naší škole a učí u nás dodnes. Její 

záliby jsou podle jejích slov: „ Trápit děti českým 

jazykem.“ Snem naší paní učitelky je, aby se na 

škole vyučoval pouze český jazyk. 

Ve školství ji nejvíce baví vtloukat dětem do 

hlavy pravopis, zvláště vyjmenovaná slova a velká 

písmena. Když jdete ve škole po chodbě a náhle 

uslyšíte něčí křik nebo zvonění klíčů, tak je to 

právě ona. 

Hodina výtvarné výchovy je pro mnohé nenadané 

jedince náročná, protože jejich vzdálená snaha o 

výtvarné umění může být „oceněna“ roztrháním 

výkresu. 

 

Zástupkyně ředitele- 

Mgr. Marie Jelenová 

 

 
Vyučuje – Matematika, Fyzika 

 

Bydliště –  Milevsko 

 

Paní zástupkyně ředitele, Mgr. Marie 

Jelenová, vystudovala Matematicko-

fyzikální fakultu Univerzity Karlovy 

v Praze. První 2 roky své pedagogické 

kariéry působila v Záhoří a v Chyškách a 

pak už na naší škole I. ZŠ Milevsko. Mezi 

její největší záliby patří právě vyučování 

předmětu matematiky, dále ji ještě baví 

sport - podle jejích slov: „Hlavně ten 

v televizi.“ Paní učitelku Jelenovou nejvíce 

baví každoroční tvoření školního rozvrhu a 

také si přeje, aby mohla učit ty žáky, kteří o 

to mají zájem. Jejím snem do budoucna je, 

aby nemusela žáky nutit do učení, ale to se 

nejspíš nezmění. 

Učitelka se ptá ve škole žáků, jak se vyrábí elektřina. Pepíček se hlásí: 

"Prosím, elektřina se vyrábí v chlívě!" 

"Jak jsi na to přišel, Pepíčku?" 

"No, když minule vypnuli elektřinu, tatínek křičel: 

"Co tam ty svině s tou elektřinou zase dělají?!?" 

 
(Vtipy z internetu) 



 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojenství - Renault FT 17 
Jedná se o jeden z nejznámějších tanků vůbec. Byl zkonstruován v roce 1917. 

Pohání ho zážehový motor o výkonu 35 hp, který dokázal hnát tank rychlostí 8km/h. 

Ze začátku byl vybaven odlévanou věží a kulometem Hotchkiss 9mm. Později byl 

vybaven usazeným dělem Puteaux ráže 37 mm. Původní odlévaná věž byla 

zaměněna za levnější nýtovanou. Během první světové války bylo vyrobeno přes 

3110 vozidel. Po válce bylo vyrobeno dalších skoro 800 vozidel. V roce 1938 

existovalo ještě 1560 plně bojeschopných a plně vybavených vozidel. Od tohoto 

tanku bylo odvozeno mnoho dalších (např. MS-1 a československý tank  LT-vz35 a 

38). 

 

Ve škole se píšou pololetní písemky, po zadání se ze 

zadních lavic ozve: "To je ale idiot!!" 

Na to se od tabule ohradí učitel: "Ticho, každý na to 

musí přijít sám!" 

(Vtipy z internetu) 

 

 
 „Přeji redakčnímu týmu výdrž ve vydávání 

školního časopisu, který bude výborným 

informačním a žákovským „plátkem“. Pozor však 

na výroky. Ten v I. čísle na straně 3. o 

uhlovodících, debilitě a skoku z okna, navíc se 

dvěma gramatickými chybami, není můj, ačkoliv to 

tak vypadá“. 

 
(Paní učitelka Dagmar Rybáková) 

------------------------------------------------------------  

Prvňáčci jsou poprvé ve škole 

a paní učitelka se ptá:“ Děti, a 

kdopak ví, kolik je 1+2?" 

Nikdo nic neříká. "Nemusíte se 

stydět přihlásit!"... "Opravdu 

nikdo neví?" Přihlásí se malá 

holčička: "Já nevím, kolik je 

1+2, ale vím, že je to určitě 

stejně jako 2+1, jelikož sčítání 

jest na tělese reálných čísel 

komutativní." 

(Vtipy z internetu) 

ANKETA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘEDMĚT 

 

Již po druhé jste měli možnost zúčastnit se naší ankety. Tentokrát se 

kromě druhého stupně zapojil i první stupeň a hlasovalo téměř 335 

žáků. Na výběr byly všechny předměty, ať už oblíbené či ty méně 

populární. Na hlasovacích lístcích se objevovaly zajímavé odpovědi 

jako například: „Lego“, „Čůj“, „poledňák“, „škola je na hovno“, 

„nic“ i „sex“. Nevíme, jestli tyto odpovědi byly záměrné nebo jen 

chybně napsané, ale velice nás pobavily. Výjimkou nebyly ani 

pravopisné chyby např.: „Vítvarná víchova“, “Ťelesná víchova“, 

„Tělocvyk“, Hudvní víchova“, „Solmatika“. V jasné převaze 

zvítězila tělesná výchova se svými 47 %, a tím pádem získala zlato. 

Na druhém místě se umístila matematika se 14 % a udělujeme jí tedy 

stříbro. Na bronzové pozici se umístila výtvarná výchova s 10%. Na 

pomyslné bramborové pozici se umístil zeměpis se 7%. Zajímá vás, 

jak dopadl Váš předmět? Napište nám na emailovou adresu 

novinyzsmilevsko@seznam.cz. S pozdravem Lucka a Terka .  

 

mailto:novinyzsmilevsko@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NE)Bojte se zubařů 

Snad každé dítě se  bojí zubařů. Ale proč? Vždyť 

to je přeci jen sranda. Přijdete do ordinace, tam 

si vás posadí do křesla a svítí vám do obličeje 

tisíciwattovou žárovkou, přičemž se cítíte jako 

nejhledanější zločinec u výslechu. Pak vám do 

pusy strčí  vrtačku, která má snad milion otáček, 

a vyvrtá vám v zubu díru jak po granátu. To je 

prkotina oproti tomu, co nás čeká v dospělosti...  

Roky plynou a plynou. Jste pořád ještě dětmi a 

nebaví vás čištění zubů, takže se snažíte udělat 

cokoliv, abyste se této akci vyhnuli. Čas plyne, 

zuby máte pořád jako nové. Ale ejhle. Už vám 

není dvacet, táhne vám na pětatřicet. Zubní víla 

vás navštěvuje čím dál častěji. Ale nic na plat, 

zuby se kazit nepřestanou... Přichází paradontóza 

a zuby musí pryč. Jenže co s tou prázdnotou ve 

vaší puse? Jistě, pořídit si nové zuby! Ale taková 

sranda něco stojí. Co se to stalo? Všechno něco 

stojí a  za plombu se musí platit. Avšak co je 

plomba oproti novému zubu? A on určitě nebude 

potřeba jen jeden. Tak se podíváte do zrcadla a 

počítáte. Jedna, dva, tři ... Tentokrát už to není 

jako za mlada...  

Přijdete k doktorovi, vyslechnete si běžné 

poznámky, že si za to můžete sami, a usedáte na 

křeslo. Výslechové světlo zůstává. Bolí to. "Au, 

au." Zuby jsou konečně venku, otisky jsou 

hotové a doktor vám s úsměvem plným bílých 

zubů sdělí, kolik to bude stát. "Cože? Vždyť za 

to bych měl nové auto!" zděšeně vykřiknete. 

Ano, máte pravdu. Bílý úsměv vás vyjde téměř 

na stejné prachy, jako "ojetá oktávka".  

Když se nad tím tak zamýšlím, možná by bylo 

lepší si ty zuby čistit. Co naplat, každý si sem 

tam dá rád čokoládu a nějaké to lízátko, ale po 

letech vás to bude stát pěkné peníze... 

Vyhodnocení okresního kola Zeměpisné 

olympiády: 

 
Kategorie A (6. třída) 

6. místo – Zuzana Dvořáková 

18. místo – Vojtěch Šobek 

 

Kategorie B (7. třída) 

10. místo – Filip Slunéčko 

18. místo – Filip Procházka 

 

Kategorie C (8.-9.třída) 

5. místo – Tomáš Řezáč 

15. místo – Martin Černý 

 

V pátek, dne 22.3., se na naší škole uskutečnila 

mezinárodní matematická olympiáda nesoucí jméno 

Matematický klokan. Žáci byli rozděleni do čtyř 

kategorií – Cvrček (3. třída), Klokánek (5.třída), 

Benjamin (6.-7.třída) a Kadet (8.-9.třída) 

 

  
 

 

Vyhodnocení Matematického klokana: 

 

Cvrček (3.třída) - Psalo 37 žáků 

 

1.místo – Mánek Radek 

2.místo – Kovářová Marcela 

 

Klokánek (5.třída) - Psalo 29 žáků 

 

1.místo – Polanecký Ondřej 

2.místo – Kadlecová Veronika 

 

Benjamín (6.-7.třída) - Psalo 40 žáků 

 

1.místo – Černá Kateřina 

2.místo – Kovandová Kateřina 

 

Kadet (8.-9.třída) - Psalo 21 žáků 

 

1.místo - Řezáč Tomáš 

2.místo – Marvan Jan 

 

 

„Nováku, na vaší lavici je 7 much. 

Když zabijete jednu, kolik jich tam 

zbude?“ 

„Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí“. 

(Vtipy z internetu) 



Aktivity mimo školu: Geocaching hra pro 

mozek, nohy a vaši GPS 

 Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Všechno 

najednou. Spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, 

které se říká  „keš“ (cache). Na internetu zveřejní její souřadnice a různé 

doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních 

přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně 

si vyberou něco z obsahu a výměnou do keše vloží něco svého. Po 

návratu svůj nález anebo i neúspěch svěří speciální internetové schránce. 

Když Clinton stisknul knoflík 
Na začátku geocachingu bylo rozhodnutí vlády Spojených států 

amerických vypnout chybu uměle zaváděnou do systému GPS. Do té 

doby to pro civilní použití byla jen drahá hračka s přesností kolem 

padesáti metrů. Po této opravě se na internetových diskuzích hned začalo 

řešit, jak této přesnosti využít. Jistý Dave Ulmer následující den umístil 

do lesa v Oregonu schránku a zveřejnil její souřadnice. Kdo ji našel, mohl 

si z ní něco vzít a zanechat něco svého – knihy, CD, software. Během 

několika dnů se v USA objevily další podobné schránky a do měsíce byl 

na internetu web, kam se daly psát dojmy a zážitky z hledání. Slovo 

geocaching bylo poprvé použito 30. května 2000. Skládá se z předpony 

geo, označující činnost související se Zemí, a slova cache – 

skrýš.  Dnes si už můžete vybírat mezi více než milionem pokladů v 

několika stovkách zemí. V České republice jich je přes sedmnáct tisíc a 

číslo neustále stoupá. 

Na poklad ulovíte i děti 

Keše mají různou úroveň složitosti a existují různé typy keší např. 

multikeš, kde je nutné projít několika místy, mystery keš, kdy je třeba 

napřed vyřešit hádanku nebo hlavolam, abyste dostali souřadnice. Tohle 

všechno přidává další adrenalin. Na webu potom vidíte, kolik skrýší jste 

našli a toto číslo chcete zaokrouhlit na desítky, na stovky, na tisíce… 

Přidá se k tomu boj o tzv. FTF neboli o první nalezení nové keše. Potom 

můžete začít sami zakládat vlastní schránky… 

Při geocachingu také poznáte nové lidi. Stačí pár desítek keší, a už budete 

vědět, kdo je kdo. Protože geocaching je v Česku velmi rozšířený, u 

schránek se budete setkávat se známými tvářemi. Všechny vás bude pojit 

stejný zájem. Tak teď jsem vás seznámil s geocachingem. Tak jestli už 

sháníte GPS a souřadnice, přeji hodně štěstí při hledání. 
 

 

 

 

CHOVATELSTVÍ 

 
Vážení čtenáři (žáci a učitelé)  

V minulém vydání jsme si na úvod 

pověděli, jak je důležité zjistit si 

informace o mazlíčkovi, o kterého se 

chceme starat. V tomto vydání se 

zaměříme na zoologické zahrady a jiná 

centra, kde jsou divoká zvířata. 

Zoologická zahrada je zařízení určené k 

chovu ohrožených druhů zvířat v zajetí, 

pokud možno v podmínkách, které by se 

přibližovaly přirozenému životu druhu v 

přírodě. Díky existenci zoologických 

zahrad se podařilo zachránit již řadu 

vymírajících druhů. Nejstarší zoologická 

zahrada na českém území je ZOO Liberec, 

která byla založena v roce 1919. 

Zoo Praha je jedna z nejmodernějších 

zoologických zahrad v České republice. 
Podílí se na záchraně mnoha ohrožených 

živočišných druhů a u některých vede 

jejich celosvětové plemenné knihy. V 

pražské zoo bylo k 31. prosinci 2012 

chováno 4804 zvířat v 696 druzích. 

V posledních letech se počet návštěvníků 

pohybuje nad hranicí 1 miliónu ročně, 

čímž se zoo stala nejnavštěvovanějším 

turistickým cílem v Česku. V roce 2007 

byla prestižním časopisem Forbes 

Traveler označena jako 7. nejlepší zoo na 

světě. Zoo byla otevřena 28. září 1931 a 

jejím zakladatelem byl Jiří Janda.  

Zoo Liberec je nejstarší zoologická 

zahrada v České republice. V jejím 

13 hektarovém areálu je chováno více než 

170 druhů zvířat. V zatím nejúspěšnějším 

roce 1989 ji navštívilo přes 460 000 osob. 

Jejími největšími lákadly jsou bílí tygři a 

lachtani. V současnosti je ředitelem  

zoologické zahrady MVDr. David 

Nejedlo. ZOO chová v současné době 

170 druhů zvířat v celkovém počtu téměř 

1000 kusů.  

 
 

Mezinárodně používaný  

symbol pro geocaching                                            ,,keška“ před nalezením 

 

                                      
 



Dovolená 2012 aneb Normandie křížem krážem- kapitola I.-

odjezd,Saumur,Cherbourg. 
 
Je pondělí 23. července 2012 přibližně devět hodin ráno. Netrpělivě dobaluji a překontrolovávám všechny věci. Oblečení, 

jídlo, voda, spacáky, foťáky, stativ, doklady, mobily, peněženky, nádobí, vařič a další hromada věcí potřebných pro cestu a 

nocování. Zdá se,  že máme všechno, a tak začínám kontrolovat ještě jednou. Á navigace! Bez té bychom byli v háji. Po 

dobalení a se 100% jistotou, že máme všechno, to začínáme štosovat do auta. Vyhazujeme zadní sedadla a dáváme je do 

chodby. Na jejich místa rovnou rozkládáme karimatky a zatěžkáváme je snad tunou věcí. Další tuna věcí jde do střešního 

nosiče. A konečně. Jedem. Z Milevska vyjíždíme směrem na Rozvadov. Jen co jsme vyjeli, začínám si vybavovat, co jsme 

zapomněli. Z cesty vám toho moc neřeknu, jelikož hned za Miroticemi jsem už spal. Vím jenom to, že bylo teplo a slunečno 

(spalo se mi dobře). Co říkal táta, tak cesta po Čechách byla neuvěřitelně nudná. Moje maličkost se vzbudila až u Plzně. 

Jedno vám ale řeknu. Jestli vám přijde cesta po našich dálnicích nudná, počkejte do Německa. Tam jsem byl doslova nucen 

spát, jelikož sedět v autě a od Rozvadova do Strasbourgu pozorovat 450 kilometrů dlouhé dálniční koryto, není nic pro mě. 

Kolem třetí hodiny jsme si vyhlédli krásné odpočívadlo a posvačili. Jako správní Češi jsme měli řízky (bez těch to nejde). 

Cvakli jsme si energy drinku a jeli dál. A hurá. Francouzské hranice. Projeli jsme okolo starých bran a s tempomatem 

nastaveným na 130 jsme si to hnali do nitra Francie. První naplánované muzeum bylo na západě. Jeden by si řekl, že prostě 

najedeme na dálnici a jsme na místě za pár hodin. My jsme se ale rozhodli, že zvolíme tu zábavnější možnost cesty, a jeli 

jsme po všem možném, jenom ne po dálnicích. Tankové muzeum v Saumuru. To bohužel s Normandií skoro nesouvisí, ale je 

tam hromada techniky. Byli jsme v srdci Francie - asi 300km od Omaha beach a 400km od Paříže. Už se stmívalo, ale my 

jsme se rozhodli, že dojedeme až do Saumuru. A tak se i stalo. Okolo jedenácté hodiny večerní jsme se váleli v autě a spali 

(tentokrát oba). Ráno, nevím, jak to dělá, už byl táta na nohou. Pomalu a obezřetně jsem vstal taky a vzal si čaj. Bomba… už 

vím, co jsem zapomněl. Cukr. (Od toho týdne skoro nesladím a připravuju se na letošní výpravu do Anglie, protože ten cukr 

zaručeně zapomenu zase.) Složili jsme ležení a věci ze předních sedadel jsme naházeli zase dozadu. Na zadní levé okénko 

jsme hrdě přicvakli vlaječku ČR a vyjeli jsme z lesní cestičky. Saumur byl jako na dlani. Vjeli jsme do centra a pomalu, ale 

jistě jsme se blížili k muzeu. Hned u vchodu nás uvítali výstavní kousky tanků M4 Sherman a M10 Wolverine. Za vstup a 

parkoviště jsme zaplatili asi patnáct euro (cca 350Kč). Z venku vypadalo Saumurské muzeum jako prcek. To, co jsme ale 

viděli, předčilo všechny naše očekávání. Hromady a hromady pancířových krasavců. Tanky ze všech možných zemí, všech 

možných velikostí, hmotností, barev. Známé i neznámé. Hala o velikosti (podle oka) budějovického náměstí byla 

napěchována vojenskou technikou. Zkráceně řečeno, ráj pro nadšence jako jsem já. Byl tam dokonce i československý 

LT.vz.38 a spousty tanků s motorem Škoda. Na několika tancích dokonce byla i vlajka nebo znak. V tomto muzeu jsme 

zůstali přes pět hodin. Vsadím se, že není tank, který bych přehlédl. Byl jsem z toho tak neuvěřitelně v šoku…(ani to nejde 

popsat). Vylezli jsme z muzea s pocitem, že nás už nemůže nic překvapit, a v tu chvíli jsme zahlédli řadu snad pětadvaceti 

legendárních lehkých tanků AMX 12t. Bohužel byly za plotem. Teď mě už zaručeně nemohlo nic překvapit a PRÁSK. 

Rodina Čechů. Pokecali jsme a zjistili, že oni měli skoro naprosto stejný program jako my, ale jeli obráceně. Předali nám pár 

užitečných rad a mezitím, co oni vlezli do muzea, my jsme odjížděli. Teď jsme razili směrem do Cherbourgu. Dorazili jsme 

tam ještě toho dne a stihli jsme si obhlédnout terén. V Cherbourgu mají jako na jediném místě v Evropě jadernou ponorku. 

Když jsem viděl ten ohromný černý kolos, který se ani nevešel do objektivu, zjistil jsem, že to je naprosto první muzeum, ze 

kterého nemám dobrý pocit. To „černé hovado“ mělo přes 70 metrů. Vrátili jsme se k autu, jelikož začínalo hodně foukat a to 

u moře není moc příjemné. Se smíšenými pocity jsem jen tupě seděl a přemýšlel, co kdyby na nás tam ten velký „krám“ 

spadl… S tímto pocitem jsem i usínal…… Ráno následoval běžný rituál s hořkým čajem a přehazování věcí zepředu dozadu. 

Sjeli jsme autem blíže k muzeu, jelikož jsme nocovali kousek za městem.  Mířili jsme ke vchodu do muzea a já jako hlavní 

jazyková spojka si přeříkával „našrocenou“ francouzskou větu (:Bonne journée, un grand un petit merci neboli Dobrý den, 

jeden velký, jeden malý. Děkuji.) Po odříkání tohoto na nás pokaždé spustili něco tou svou hatlapatilkou a my jen blbě 

koukali. Později jsme pochopili, že chtějí národnost. Za turniketem muzea jsme dostali plánek a opět nám spadla čelist. Hala 

připomínající tu v Saumuru byla tentokrát plná lodí, lodiček, vitrín, figurín, akvárii…Trvalo asi tři hodiny, než jsme našli 

dveře vedoucí k ponorce. Jak už jsem říkal, něco tak velkého jsem snad ještě neviděl. Kupodivu, zevnitř vypadala ponorka o 

moc větší než z venku. Nedokážu si představit osmdesát lidí posádky na takovém prostůrku. Toto muzeum jsme opustili 

příliš rychle, a to znamenalo, že jsme něco vynechali. Bohužel jsme nevěděli co. Až do večera jsme tedy potom chodili po 

pobřeží a po městě. Před námi byl další velký den a velká a slavná historická událost. Městečko Sainte-Mère-Église 

s pověstným parašutistou visícím na kostelní věži a muzeum 101. a 82. výsadkové divize… 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Tomáš Garrigue 

Masaryk 

   Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín – 14. 

září 1937 Lány) byl pedagog, politik, státník a filozof. Byl 

poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V 

roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za 

klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl 

označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a 

n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat 

tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk 

zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen 

(ale jen v deseti nominačních letech) na Nobelovu cenu míru. 

Studia 

 1872 – maturita, zápis na fakultu filosofickou 

Vídeňské univerzity, obor filologie 

 1876 – doktorát vídeňské univerzity v oboru filosofie 

Pedagogická činnost 

 1876–1877 – roční pobyt na univerzitě v Lipsku 

 1879 – habilitace, soukromý docent na Vídeňské 

univerzitě 

 1882 – mimořádný profesor filozofie, Česká 

univerzita v Praze 

 1897 – řádný profesor Karlovy univerzity (ordinář) 

Masaryk se narodil jako „Tomáš Jan“ krátce po bouřlivém 

revolučním roce 1848 v rodině zaměstnanců na statku 

Nathana Redlicha, žijící na Slovácku. Jeho matka Terezie 

Kropáčková (1813–1887) z Hustopečí, rodem Hanačka, 

byla německé národnosti, a negramotný otec Jozef 

Maszárik (také Masarik, či Masaryk, 1823–1907), kočí, 

jehož naučil psát až Tomáš, byl tehdy národnosti 

slovenské. Narodil se 25. února 1823 v Kopčanech na 

Slovensku. Masaryk měl dva mladší bratry, Martina (1852–

1873) a Ludvíka (1854–1912). Další sourozenci, Jan a 

Františka, zemřeli ještě malí. Po absolvování čejkovické 

školy a reálného gymnázia v Hustopečích chvíli 

praktikoval v hodonínské škole a posléze se učil 

zámečníkem ve Vídni. Obou činností zanechal, z Vídně se 

vrátil do rodného kraje, začal se učit kovářem v Čejči, ale 

brzy nastoupil jako podučitel hustopečského reálného 

gymnázia a začal se připravovat k studiu na německém 

klasickém gymnáziu v Brně. Jeho nepříliš majetní rodiče 

(otec pracoval jako panský kočí a posléze správce, matka 

jako kuchařka v panských službách) ho nemohli na studiích 

vydržovat. Dával proto kondice, jak bylo již tehdy obvyklé. 

Masarykův původ po otci se ovšem stal předmětem 

různých romantických dohadů. Masarykovo otcovství bylo 

zpochybňováno především kvůli věkovému rozdílu 10 let 

mezi rodiči a vyskytly se i snahy "připsat" ke jménu TGM 

Redlichovo či dokonce Císařovo otcovství (císaři bylo 

tehdy 20 let, nar. 1830). Většina historiků ale tyto tendence 

ignorovala a odmítala. 

 

 

Fotografie z roku 1925 

1. prezident Československa 

Ve funkci: 
14. listopad 1918 – 14. prosinec 1935 

Nástupce Edvard Beneš 

 

Narození 
7. března 1850 

Hodonín, Rakouské císařství 

Úmrtí 
14. září 1937 (87 let) 

Lány, ČSR 

Choť Charlotte Garrigue 

Vztahy 
rodiče – Josef Masaryk a Terezie 

Masaryková 

Děti 

Alice Masaryková 

Herbert Masaryk 

Jan Masaryk 

Eleanor  Masaryková 

Olga Masaryková 

Sídlo Lány, Pražský hrad 

Vzdělání vídeňská univerzita 

Zaměstnání 
politik, spisovatel, filosof, státník, 

prezident republiky 

Profese 
kovář, zámečník, učitel, vědec, profesor 

UK 

Náboženství Českobratrská církev evangelická 

Podpis 
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Rallye Dakar  -  Rallye Paříž-Dakar (jinak také Dakarská Rallye a zkráceně 

pouze Dakar) je každoroční závod off-road vozidel a motocyklů. Soutěž je organizována 

A.S.O. - Amaury Sport Organisation. Závodu se mohou zúčastňovat závodníci jak z řad 

profesionálů, tak i z řad amatérů, kteří běžně tvoří kolem 80% zúčastněných. I když oficiální 

název zní Rallye, jedná se spíš o vytrvalostní závod v terénu, kde se více používají upravené 

terénní speciály než klasické soutěžní vozy používané v závodech rallye. Většina měřených 

úseků vede těžkým terénem. Převážně se sestávají z průjezdů písečnými dunami, blátem, 

travnatými pláněmi a skalních úseků. Délka etap se pohybuje od několika desítek kilometrů 

do stovek kilometrů denně. 

Historie a trasa: Závod byl poprvé odstartován roku 1979, 2 roky poté, co se v poušti při 

dálkovém pouštním závodě Abidjan-Nice ztratil a 3 dny bloudil motocyklový závodník 

Thierry Sabine. Po této zkušenosti se rozhodl, že uspořádá dálkový závod napříč Afrikou. 

Založil T.S.O. - Thierry Sabine Organisation - a 1. ledna 1979 se poprvé startovalo. Původně 

vedl závod z Paříže ve Francii do Dakaru v Senegalu s přerušením při převozu přes 

Středozemní moře. Politická situace a další faktory však způsobily, že se trasa včetně startu a 

cíle časem měnila. Do roku 1994 trasa začínala v Paříži. Kvůli stížnostem starosty Paříže byl 

cíl přesunut z Avenue des Champs-Élysées do EuroDisneylandu. To také způsobilo, že 

organizátoři naplánovali v následujících letech Rallye do různých míst. V roce 2007 se konal 

zatím poslední ročník na Africkém kontinentě, jelikož v roce 2008 byl závod kvůli hrozbě 

teroristických útoků zrušen. Následně byla soutěž od roku 2009 přesunuta do Jižní Ameriky, 

konkrétně do Argentiny a Chile. Do té doby nebyl cílovým městem Dakar jen čtyřikrát. V 

roce 2012 bylo k Argentině a Chile přidáno ještě Peru. 

 

 

Mapa států, kterými kdy 

trasa soutěže probíhala. 

Oranžové jsou státy z 

neobvyklé trasy v roce 

1992 

 

Vozidla a kategorie 

 

Soutěžní vůz kategorie terénních 

vozů Nissan Navara 
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Tři základní soutěžní kategorie Dakarské rallye jsou motocykly, automobily (v rozsahu od 

bugin po malé náklaďáky) a velké kamiony. Mnoho výrobců automobilů využívá drsné 

prostředí rallye jako testovací plochy k testování svých vozidel a také k demonstraci jejich 

odolnosti a spolehlivosti, i když sériové vozy jsou většinou velmi upravené. Původně v rallye 

dominovaly evropské užitkové vozy, jako jsou Land Rover, Range Rover, Mercedes-Benz 

třídy G - později nahrazeny typem Mercedes-Benz ML, Pinzgauer a japonské Toyoty Land 

Cruiser. Ostatní výrobci přistoupili s těžce upravenými běžnými vozidly, jako je Rolls-Royce, 

Citroën a dokonce i Porsche. Například v roce 2002 obsahovala kategorie automobilů vozy 

značek Mitsubishi (Pajero/Montero), Nissan a Hyundai. Mercedes, Range Rover a sportovně 

upravené vozy značky BMW se také zúčastnily, ale neobjevily se na vedoucích místech. Jean 

- Louis Schlesser postavil pro závod řadu vlastních dune buggy vozidel a několikrát s nimi 

závod vyhrál. Nákladní vozy (T4 „Kamiony“ nebo „Nákladní“) obsahují výrobce Tatra, LIAZ 

(nyní Tedom Truck), Kamaz, MAN, DAF, GINAF, IVECO, Renault Kerax, a Mercedes-Benz 

Unimog. V 80. letech vyústila silná rivalita mezi DAFem a vedoucím Mercedesem ke 

stavbám vozů s dvěma motory a více jak 1000 hp (750 kW). Později zvýšily úroveň závodu 

vozy Tatra, Perlini a Kamaz. KTM je nejpopulárnější a současně vedoucí motocykl. V 

současnosti jsou hlavními soupeři v kategorii vozidel Volkswagen, Mitsubishi a Nissan a v 

kategorii motocyklů jsou to Yamaha a KTM. Po roce 2000 bylo obnoveno soupeření v 

kategorii kamionů mezi výrobci DAF, Tatra, Mercedes-Benz a Kamaz. Disponoval výkonem 

726 kW, startovní číslo 601: při přejezdu trojice terénních vln rychlostí cca 170 km/h byl 

desetitunový kamion katapultován a po dopadu se několikrát převrátil. Řidič Theo Van de Rijt 

a druhý jezdec Chriss Ross přežili s těžkým zraněním, navigátor Kees Van Loevezijn zemřel 

(jeho sedadlo bylo vymrštěno čtyřicet merů daleko a spekulovalo se o tom, že spoluviníkem 

jsou bezpečnostní pásy kotvené do sedaček namísto do rámu). Vedení automobilky DAF ze 

závodu okamžitě odvolalo zbylé posádky a o dva dny později vydalo prohlášení, že se této 

rallye už nikdy nezúčastní. Téhož dne se u Arlitu ve zvířeném prachu čelně srazil Range-

Rover s jiným vozem, řidič René Boubet přežil, navigátor Patrick Canado byl na místě mrtvý. 

16. ledna v etapě Timbuktu – Bamako těžce havaroval motocyklista Jean-Claude Huger na 

BMW RT100, dva dny nato zemřel v nemocnici. 17. ledna krátce po startu z Bamako vběhla 

pod soutěžní Toyotu francouzské posádky desetiletá malijská dívka Baye Sibi, zraněním 

podlehla krátce nato v nemocnici. V předposlední den soutěže pak vozidlo filmového štábu 

usmrtilo dívku v Mauritánii a téhož dne havarovalo i auto, ve kterém zahynul jeden novinář. 

Závodníkům bylo také vyčítáno, že rozpoutali požár, který způsobil paniku ve vlaku jedoucím 

mezi Dakarem a Bamako, kde bylo zabito více lidí. 
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Křížovka – pohyb, síla 
 

Sir Isaac Newton (1643 - 1727) byl nejen anglický fyzik, matematik, astronom, ale 

také ….(viz tajenka). 

 

1) Změna polohy tělesa vzhledem k jinému tělesu. 

2) Jakým pohybem je let včely? 

3) Po čem se pohybují všechny body tělesa při otáčivém pohybu?  

4) Spojnice bodů, kterými při pohybu projde určitý bod tělesa. 

5) Přístroj k měření rychlosti větru. 

6) Síla, která má stejné účinky jako několik sil. 

7) Jaké je vždy působení těles? 

8) Která síla určuje svislý směr? 

9) Změna tvaru tělesa. 

10) Působení těles, při kterém jsou tělesa vůči sobě v klidu. 

11) Čím je určena síla? 

12) Bod, ve kterém síla působí. 

13) Jaká síla působí na automobil v zatáčce? 

14) Zakopneme-li, padáme vpřed. Čeho je to důsledek? 

15) Na čem trénují piloti a kosmonauti odolnost proti velkým silám? 
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Monsieur DAKAR neboli Pan Dakar, 

 tak se říká Karlu Lopraisovi  

Karel Loprais nastoupil do automobilky Tatra v roce 1967, nejdříve jako dělník, 

automechanik, později jako zkušební řidič. S automobilem Tatra 815 zvítězil v Rallye 

Dakar v kategorii kamionů v letech 1988 (start. č. 607, T 815 4x4 od r. 1987), 1994 (č. 

401), 1995 (č. 411, "hasičská" 4x4 od r. 1994), 1998, 1999 (č. 407) a 2001 (č. 425, 

"Puma" 4x4 od r. 1998). Kromě toho získal ve stejné kategorii ještě 4 stříbrné (1987 č. 

617, 1996 č. 400, 2000 č. 407, 2002 č. 408), 1 bronzovou (1992 č. 502), 2 "bramborové" 

medaile (1990 č. 502, 1991 č. 503, kdy ještě v polovině poslední etapy byl s velkým náskokem na 1. pozici, ale 

vítězství zhatil propálený píst) a jedno 7. místo (2004 č. 415). Celkem se zúčastnil 19 ročníků mezi lety 1986-

2006, pouze 4x nebyl klasifikován v cíli : při svém prvním startu r. 1986 (6x6 č. 634) byl diskvalifikován z 2. 

pozice pro pozdní příjezd na start poslední etapy - trať byla zablokována v bahně zapadlými vozy, které pomohl 

vyprostit, aby mohl projet, a do cíle dojel mimo klasifikaci. V letech 1997 (č. 403) a 2005 (č. 519) ho vyřadily 

technické problémy motoru (náhon ventilátoru), resp. hnacího hřídele přední polonápravy vozu; r. 2003 (č.408) 

účinkování ukončila dramatická havárie. Při poslední účasti v r. 2006 (č. 509) odstoupil ze zdravotních důvodů 

díky problémům následkem havárie v dřívějším ročníku.  Jakožto ve své době nejúspěšnějšímu účastníkovi výše 

zmíněné rallye v kategorii kamionů je mu od roku 1994, kdy dosáhl svého 2. vítězství a zároveň 6. místa ve 

společné kategorii hodnocení auto-kamion, což nebylo překonáno dodnes (ani dvoumotorovými monstry), 

přezdíváno Monsieur Dakar (česky Pan Dakar). Partnery v kabině vozu mu byli Radomír Stachura (2. řidič-

mechanik 1986-1999), Ing. Jaroslav Krpec (navigátor 1986,1987), Ing. Tomáš Mück (navigátor 1988, 1990), 

Ing. Josef Kalina (navigátor 1991, 2, 4, 1999, 2000-2005), Ing. Tomáš Tomeček (navigátor 1995, 6), Bedřich 

Sklenovský (2. řidič-mechanik při Master rallye 1995), Ing. Vlastimil Kučera (navigátor 1997), Jan Čermák 

(navigátor 1998), Petr Gilar (2. řidič-mechanik 2000,4,5,6), Petr Hamerla (2. řidič-mechanik 2001,2,3). Díky 

svým úspěchům je několikanásobným držitelem "Zlatého volantu" - čtenářské a novinářské ankety a spolu s 

motocyklovou legendou Františkem Šťastným se v anketě stal v ČR závodníkem tisíciletí. Jeho žákem a 

následovníkem v soutěžích kamionů je jeho synovec Aleš Loprais, který se s ním sešel v jedné posádce při 

závodě r. 2006 jako navigátor. Všech jmenovaných úspěchů dosáhl K. Loprais s vozem Tatra 815 poháněným 

přeplňovaným vzduchem chlazeným motorem Tatra T5-928 V8 (1987-1988), resp. T3-930 V12, či kapalinou 

chlazeným Deutz BF8M 1015CP V8 (1998-2006) s klasickým "tatrováckým" podvozkem. Vítězný vůz ročníku 

1988 (upravený 2. z r. 1987) si můžete prohlédnout v kopřivnickém technickém muzeu; 2x vítězný "hasičský" 

4dveřový speciál byl uloupen bandity během rally r. 1998 (posádka B.Sklenovského) a šťastlivec jej možná 

může dodnes potkat někde v Africe. 3x vítězná "Puma", majetek Loprais teamu, sídlí ve Frenštátě p.R. 

Šestinásobné vítězství značky Tatra v kategorii kamiónů vyrovnal Kamaz r. 2005 (dodnes již 11), 5 měla ještě 

před nástupem Tater na svém kontě značka Mercedes Benz, 4 v letech 1990-3 získala značka Perlini, další v 

pořadí nejúspěšnějších kamionů. V osobě řidiče rekord vyrovnal ve stejné kategorii Vladimír Čagin (Kamaz) r. 

2010 a překonal r. 2011. Absolutním rekordmanem "Dakaru" je pak Stéphane Peterhansel, který zvítězil šestkrát 

za řídítky motocyklu (naposledy 1998), pak přesedlal za volant automobilu a dosáhl dalších zatím 5 vítězství 

(2013). Z aktivních jezdců je nejblížším teoretickým adeptem na vyrovnání rekordů Cyril Despres se zatím 5. 

triumfem za řídítky motocyklu r. 2013. 
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Před školou u silnice byla cedule s 

nápisem: „Pozor, nepřejeďte děti!” 

Jeden z žáků tam dopsal: „Počkejte si na 

učitele.” 

 

Archimedův zákon: „Při plavání chlapce v 

kapalině působí na hocha dvě stálé síly, 

které jsou v rovnováze, dokud se neutopí.” 

 

Autogram je vozidlová jednotka hmotnosti. 

 

Učitelka ukazuje Pepíčkovi na vyznačený 

úsek v písemce: „Tady máš chybu.” 

„Já vím,” povídá Pepíček, „já jsem to 

špatně opsal!” 

 

(Vtipy z internetu) 

"Už to zase nefunguje. Se z toho picnu." 

"Už aby to bylo." 

 

 

"Dává pozor, jestli dávám pozor, a když si 

myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor. 

Nechápu." 

 

"Co to je, todleto? Přinést do konce týdne 

100,- na Irák. Ukaž, dej mi tužku. 

Neposlouchá, nikam nepojede. Novák." 

 

"5. Za co?" 

"Sem nemohl najít Aljašku." 

"A podíval ses do pokojíčku?" 

 

Paní učitelka říká: „A nyní si napíšeme 

slohovou práci, v níž máme zhodnotit 

ekonomickou situaci v České republice. Ty 

slabší v pravopise upozorňuji, že v prdeli se 

píše měkké i.” 

 

(Kameňák) 

Redaktor – Martin Kalina 

Chovatelství – Jan Němeček 

Auto Moto – Daniel Černý, Zbyněk Diviš 

Olympiády a Akce – Zdeněk Pešička 

Slohové útvary, Vojenství – Matyáš Bartoš 

Ankety – Lucie Doubková, Tereza Brčáková 

Aktivity mimo školu – Martin Černý 

Detaily – Lenka Dvořáková 

----------------------------------------------------------------------- 

Milý žáci a učitelé, 

chybí Vám něco v našich novinách? Chcete nějak 

přispět? Máte nějaké nápady na anketu či článek? 

Chcete si číst o vašich oblíbených sportech, 

mazlíčcích a zájmech? Máte na nás nějakou otázku, 

na kterou neznáte odpověď? Neváhejte a napište nám 

své otázky a nápady na emailovou adresu 

novinyzsmilevsko@seznam.cz. 

Předem děkujeme za vaší účast a zájem.  

Informace o škole naleznete na web. stránkách 

www.zsmilevsko.cz 
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