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V listopadovém čísle Tomíkových listíků si jistě každý přijde na své. Nejdříve 

se ohlédneme ještě za uplynulým měsícem – 31. října se na různých částech 

světa slaví Halloween a naši žáčci ze IV. B na toto téma složili povedené 

básničky, které si na následujících stránkách můžete přečíst. Dále nechybí 

stálé rubriky věnované mimoškolním aktivitám, nejznámějším youtuberům, 

hudbě, motorkám, vaření a příběhům od vody, které nás tentokrát seznámí 

s okounem říčním. Pro zasmání a odreagování se od školních povinností si pro 

Vás žáci z IX. A připravili speciál s vtipy o Chucku Norrisovi. V závěru čísla 

se začneme už pomalu chystat na Vánoce   

  



Halloween očima IV. B 
Slavíme Halloween  

Halloween je v Americe, 

někdo to tu slavíce přece. 

Mají různé kostýmy, 

mohou v nich i do zimy. 

Někdy je to děs a hrůza, 

nebo jim to pěkně klouzá. 

Libí se to hodně lidem,  

uteče to rychle šupem! 

(K. Müllerová, D. Fábera, M. Král) 

 

Halloweenu čas 

Dnes je Halloweenu čas, 

strašit budem jako ďas. 

Převlečem se za strašidla, 

venku bude velká zima. 

Upír, zombie, vlkodlak, 

strašidla mám hrozně rád. 

(N. Procházková, A. Sláma, E. Hubalová,          
N. Palánová) 

 

Halloween 

Halloween je krásný svátek, 

uděláme pár památek. 

Halloween je prostě prima, 

venku mrzne a je zima. 

Vypustíme strašidla, 

hážou na nás povidla. 

(N. Procházková, A. Sláma, E. Hubalová,          
N. Palánová) 

 

Halloween začíná 

Tak už nám to začíná, 

lampiony, strašidla. 

Nebát se a koledovat, 

skákat si a poletovat. 

Se strašidly se potýkat, 

ne před nimi utíkat.  

Netoulat se nikde samy, 

ať nás nehledají mámy. 

Slušně zdravit, ne se bát, 

pak už jenom rychle spát.  

(T. Kozáková, M. Řezáčová, D. Dolejš, Š. Klíma) 

Halloween 

Halloween už přichází 

lidé z domu odchází. 

Všichni dýně dlabají, 

pořádně se radují.  

 

(P. Kovandová, B. Čiháková, N. Jedličková,       
A. Procházka) 



Mimoškolní aktivity 

Toulky za poznáním - Bulharské a rumunské hory 

uvádí Loutkový sál DK:  

 od 3. 12. 18:00 - 20:00 

 bez omezení 

 cena 25,- Kč 

Vypráví a promítá cestovatel ing. Pavel Kašpar.  

S cestovatelem Ing. Pavlem Kašparem z Malšic u Tábora se vypravíme napříč bulharským pohořím 

Rila na nejvyšší vrchol Balkánského poloostrova – horu Musala (2 925 m), do starobylého Rilského 

kláštera i do oblasti pískovcových pyramid a červeného vína v okolí Melniku. Navštívíme také větrné 

hory Fagaraš, historické město Brašov a vápencové pohoří Králův Kámen v rumunských Karpatech. 

  

(Sakařová, Petráková) 

V neděli 29. listopadu začíná advent, tedy období čtyř neděl před vánočními svátky, a na 

milevském náměstí se úderem 17. hodiny rozzáří vánoční strom. Této události bude předcházet 

zvonění zvonečky, kde si každý může vyzvonit blížící se Vánoce. Průvod začíná u DDM a končí na 

náměstí, kde zahraje a zazpívá kapela Fantom v doprovodu Milevského dětského sboru. 

Většina rodin také v neděli zapálí první svíčku na adventním věnci. My Vám také přinášíme jeden 

adventní věnec, který na internetu přirovnávají k výtvorům legendárního Ládi Hrušky. 

                                                



 
GoGoManTV ( neboli Gogo )  

Počet odběratelů : 1150000+ 

Počet zhlédnutí : 256000000+ 

Nejsledovanější video : Gogo’s Vlog – 

makeup tutorial 2260000+ 

Datum registrace : 11. 7. 2010 

Pravé jméno: Daniel (Sebastian) 

Strauch 

V součastnosti vydává svojí knihu – 

Gogo, chalan z internetu .  

Proslavil se hlavně vlogy. 

 

Exploited 

Počet odběratelů: 465000+ 

Počet zhlédnutí: 81300000+ 

Datum registrace: 10. 1. 2013 

Pravé jméno: Peter Altof  

Má vedlejší kanál Denné pogy, které 

společně vede s youtuberem Matúšem.  

 

(Moserová, Smrčinová) 



 ★ 

 

19. listopadu tohoto roku (na 15. narozeniny naší redaktorky Renči) vyšla první skladba k 30. 

stejnojmennému albu hudebního ,,chameleona“ Davida Bowieho Blackstar. Je dlouhá deset 

minut a obsahuje gregoriánský chorál, soulovou část, elektronické beaty a Davidovo unikátní 

vokály. Zároveň ale tuto elektronickou psychedelii doplňují saxofonové části, při nichž se 

naopak vracíme zpět k Bowieho klasice. Společně se skladbou byl vydán i klip. Jedinečná 

dechberoucí podívaná ze stísněných končin nám tak vzdálených. 

   Kompletní album můžeme očekávat 8. ledna 2016, tedy na interpretovi 69. narozeniny. 

Ihned po zveřejnění informace o vydání alba zaplavili Bowieho fanoušci sociální sítě svými 

nadšenými reakcemi. Deník The Times uvedl, že album ovlivnily německé kapely Kraftwerk a 

Can. 

 

 

 

(Hrubá,Třísková, Robauschová) 

BlackStar 



Jawa 250 

 

Jawa 250 typ 353, lidově zvaný kývačka, je motocykl vyvinutý firmou Jawa a vyráběný v 

letech 1954-1962. Předchůdcem byl model Jawa 250 pérák, nástupcem se stal od roku 1962 

typ Jawa 250/559 zvaný panelka. 

 Technické parametry: 

Rám: svařovaný z čtyřhranných profilů 

Suchá hmotnost: 132 kg 

Pohotovostní hmotnost: 142 kg 

Maximální rychlost: 105 km/h 

Spotřeba paliva: 3,2 l/100km 

Výroba: 1954-1962 

Předchůdce: Jawa 250 pérák 

Nástupce: Jawa 250/559 panelka 

Motor dvoudobý, vzduchem chlazený jednoválec se zdvihovým objemem 249 cm³ 

Výkon : 9 kW (12 k) při 4750 ot./min. 

Převodovka: čtyřstupňová, sekundární převod řetězem 

Kapacita nádrže: 13 l 

(Tůma, Podojil, Veselý) 

  



Vaříme levně a chutně 

S Petrem Pribináčkem 

          

 

 

Začneme tím, že rozpálíme troubu na 175 stupňů a plech pokryjeme pečícím papírem. Pak se 
vrhneme na výrobu těsta. Vejce a cukr vyšleháme na hustou, krémovou pěnu. Za stálého 
šlehání přidáme lžíci oleje. Kakao, mouku a kypřící prášek prosejeme a po lžičkách přidáváme 
do těsta. 

Když je těsto krásně vyšlehané, vylijeme ho na plech a rozetřeme na tenkou vrstvu. Pečeme 
devět až deset minut, propečenost můžeme kontrolovat špejlí. Necháme v klidu 
vychladnout. 

Na náplň nejdřív vyšleháme společně máslo a moučkový i vanilkový cukr. Do směsi všleháme 
i tvaroh a nakonec zakysanou smetanu. 

Vychladlé těsto přepůlíme, jednu stranu potřeme krémem a přiklopíme. Pak necháme 
minimálně dvě hodiny dojít v lednici a nakonec nakrájíme na libovolně velké "tyčinky". 

(Jedličková, Reindlová, zdroj: tn.nova.cz) 



Příběhy od vody 

Okoun  říční 

 

Latinsky  perca fluviatilis 

Čeleď okounovití 

Řád ostnoploutví 

Potrava dravec 

Max. délka 60cm 

Lovná míra 20cm 

Výskyt téměř ve všech našich 
vodách 

Loví se na žížala, rybička, umělé 
nástrahy., … 

 

Okoun, ryba, která se vyskytuje hlavně v hejnech, a když začne brát, není o zábavu 

nouze. Často svou žravostí znemožňuje lov ostatních ryb, které ani nemají šanci se přes tyto 

pruhované hltavce dostat k nástraze. I přesto je hodně rybářů, kteří se jejich lovu věnují. 

Přeci jen větší okoun nad 30 cm je na háčku zdatným soupeřem. Příhoda, o které dnes budu 

psát, není tak úplně o okounech, ale o tom, co se při jejich lovu může přihodit. 

Je září, měsíc, který mi školáci máme asi ze všech „nejraději“. Na druhou stranu i 

ideální měsíc na lov okounů. Jenže už druhý den za sebou prší. „No jo no, co se dá dělat, 

půjdu na ryby,“ řekl jsem si po dalším dnu, kdy jsem byl zalezlý doma a hrozila abstinenční 

rybářská újma (pro vysvětlení této fráze, jedná se o dobu, kdy rybář není několik dní za 

sebou na rybách a už to doopravdy nemůže vydržet). No tak jsem vyrazil. Pláštěnku pro 

jistotu s sebou a jde se. Zanedlouho jsem u svého oblíbeného revíru a už pročesávám vodu 

různými umělými nástrahami. Ryby však jako kdyby nebyly. Není se taky čemu divit. Voda je 

po dešti přikalená a ze stojaté říčky je najednou proudící řeka. Naštěstí to není tak hrozné a 

za hodinu se mi podaří docílit několika záběrů. Bohužel všechny ryby spadly z háčku při 

zdolávání. 

 



Musím říct, že už mě začínal štvát i ten studený déšť, který mi neustále dopadal za 

krk. Pomalu jsem došel až k jezu, ze kterého se doslova sypaly litry vody. První nához pod jez 

a najednou rána do prutu. Zasekávám, ale zprázdna. Nahazuji po druhé do stejného místa a 

rána se opakuje. Zasekávám a neznámé těleso se s ohromnou silou rozjíždí po proudu. 

Najednou cítím pár kopanců do vlasce a je mi jasné, že o okouna nepůjde. Pod jezem jsem 

narazil na sumce, se kterým jsem se zde už kdysi setkal. Sumec to tenkrát utrhl mému taťkovi 

těsně u břehu. Ryba odhadem 130-140cm si bez problémů bere několik metrů vlasce,  jako 

by nevěděla, že je na prutu. Snažím se jí co nejvíc brzdit, ale nedaří se. Najednou ryba 

zalehne na dně. Začíná přetahovaná kdo s koho. Stojím po kolena ve vodě a snažím se sumce 

zvednout ode dna. Jenže jako vždy ho přitáhnu o 2 metry a on se ladně vrátí zpět na svoje 

stanoviště. Najednou jako by ho to přestalo bavit, rozjel se směrem k potopeným větvím.  

„Tak tohle ti nedovolím, teď nebo nikdy!“ Opírám se do prutu plnou silou a tah náhle povolí. 

Naštvaně švihnu prutem do vody. Ryba je pryč. Celý rok jsem se o tohoto sumce snažil a dnes 

jsem s ním prohrál souboj, který se mi nadlouho zaryje v paměti. Od té doby jsem se s touto 

rybou nesetkal i přes četné pokusy o její ulovení. Svého okouna jsem se na tomto místě 

nakonec dočkal. Kromě několika okounů přes 20 cm se nakonec povedl krasavec v délce 32 

cm. Sice žádný obr, ale na velikost této říčky už celkem pěkná ryba, která mi byla aspoň 

malou náplastí za ztraceného sumce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prokop, Kolařík) 

 



Vtipy 

Chuck Norris Speciál 

Chuck Norris za války sestřelil německé bojové letadlo tak, že na něj 

zamířil dva prsty a řekl: "Beng!" 

Co prošlo hlavou všech Chuckových obětí, než zemřely? Jeho 

podrážka. 

Fotbalové družstvo, ve kterém hrál Chuck Norris, vyhrálo 

dvakrát v jednom zápase. 

Chuck Norris jednou přišel o hlavu. Léčil se z toho tři dny. 

Víte, proč Chuck Norris nemá děti? Protože bůh může být na světě 

jen jeden. 

Chuck Norris je jediný, kdo dokáže propojit USA s USB. 

 

 

 

(Pilnáček, Smrt, Tahy) 
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Pro 1. stupeň 
Blíží se nám jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Každý z Vás jistě sepisuje dopis Ježíškovi, 

ve kterém ho nabádá, aby opravdu na nic ze seznamu přání nezapomněl. Přečtěte si básničku o 

jednom takovém dopisu pro Ježíška…..Podobnost s některými žáky prvního či druhého stupně je čistě 

náhodná  

 

(Převzato z knihy Miloše Kratochvíla Pes nám spadla) 



 


