
 

 

Školní listy 

 

 
I. ZŠ T. G. Masaryka 

Milevsko 

 
 

Krátké informace 

 

Naši dosáhli velkého 

úspěchu na fyzikální 

olympiádě. 

 

Matematickou 

olympiádu s názvem 

Klokan vyhrál Tomáš 

Řezáč. Více ve článku 

Zdeňka Pešičky. 

 

Nicola Dušková se 

zúčastnila 15. dubna 

krajského kola 

chemické olympiády 

v Českých 

Budějovicích. 

 

18. dubna se 

v Českých 

Budějovicích 

uskuteční krajské kolo 

fyzikální olympiády. 

Naši školu budou 

reprezentovat Jan 

Marvan, Tomáš Řezáč 

a Nicola Dušková. 
 

 

III. Vydání 

17. 4. 2013 

V našem čísle se dále 

můžete těšit na: 

 profily učitelek Mgr. 

Dagmar Rybákové a 

Mgr. Ilony 

Šindelářové 

 seznámení 

s neobvyklým 

morčetem „Skinny“ 

 

 
 článek o fotbalovém 

klubu Real Madrid 

 Murphyho zákony pro 

učitele 

 mistra vlogů 

Naše redakce vyhlašuje výtvarnou soutěž. 
Nový článek o hudebních stylech píše Jan Miletič. 

 

Školní listy vycházejí každých 14 dní. 

 
 



 

 

Profily učitelů 

 

 

Mgr. Dagmar Rybáková 

 

Vyučuje – chemii, zeměpis, fyziku, dříve vyučovala také němčinu, 

ruštinu a z výchovných předmětů pěstitelství, vaření, občanskou výchovu 

a rodinnou výchovu 

 

Paní učitelka Dagmar Rybáková vystudovala SVVŠ/ Střední všeobecně 

vzdělávací školu/, jejíž tehdy pouhé tři ročníky byly v prvním patře naší 

školy. Po maturitě absolvovala Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity 

v Českých Budějovicích. Na otázku: 

Kde všude jste učila? „ Bylo mi dvaadvacet, když jsem v roce 1974 začala učit na naší škole. 

Výhodou bylo, že jsem od tehdy půlroční dcery nemusela dojíždět, avšak znamenalo to při 

dvouhodinovém předmětu chemie komunikovat s velkým počtem dětí. V té době byly v každém 

ročníku čtyři paralelní třídy A, B, C, D a počet dětí ve třídách byl kolem třiceti. Za dobu své praxe 

jsem učila všechny děti, které docházely na naši školu, s výjimkou jedné jediné třídy. Víte, že jsem 

učila i rodiče mnohých z vás.“ 

Jaké jsou Vaše záliby? „ Mám velmi ráda děti a vždy jsem si přála s nimi pracovat. Můžu se přidat 

k těm, kteří říkají, že jejich práce je jim koníčkem. Dětem jsem věnovala každoročně hodně volného 

času v přípravě na chemickou olympiádu a to od nástupu do praxe až do důchodového věku. 

Pětadvacet let jsem pomáhala jako cvičitelka předškolních dětí v Sokole Milevsko. Dokud mi 

hlasivky dovolily, docházela jsem devatenáct let ráda zpívat do Milevského ženského pěveckého 

sboru (dnes je to sbor smíšený). Spolu s manželem jsme navštěvovali naše historické památky. 

Přitahuje mě esoterika. Při dlouhodobém kontaktu s masami ne vždy ukázněné pubertální mládeže 

vyhledávám po práci klid. Velice mi v relaxaci pomáhá práce na zahradě a v zimních měsících četba. 

Teď právě čtu sérii roztomilých povídek Jamese Herriota z jeho veterinární praxe. 

Máte nějaký sen do budoucna?  Mám.  Aby všechny děti prožívaly šťastné dětství v láskyplné 

náruči svých rodičů a prarodičů a staly se čestnými, obětavými a příjemnými lidmi, kteří umí výborně 

svoji práci. Mám ještě jedno přání. Aby už konečně vyšli a znormálněli David P., Patrik H., Milan T., 

Jeník P. a Milda! 

Co vás ve školství nejvíce baví? Pozorovat rozdílnost povah dětí a jejich vzájemné interakce 

v určitých situacích. Potěší mě, když děti zaujmu vyprávěním tak, že se rozesmějí a vidím, že je jim 

na naší škole dobře. 

 

 

Mgr. Ilona Šindelářová 

 

Vyučuje – přírodopis, zeměpis a tělesnou výchovu 

 

Vystudovala gymnázium a následně Pedagogickou fakultu na Karlově 

univerzitě. Její záliby jsou cestování, jízda na kole, lyžování a 

setkávání s přáteli. Ve školství ji nejvíce baví hlavně prázdniny, práce 

a kontakt s dětmi a mladými lidmi. Jejím snem do budoucna je hlavně 

zdraví pro sebe a své nejbližší, spokojeně žít a mít stálou práci na 1. 

ZŠ Milevsko. Na první pohled je to mladá a sympatická učitelka. Ve škole skončila v anketě 

nejoblíbenější učitel na krásném 3. místě. 

 



Sport 

Fotbal - Real Madrid C.F. 
Historie 

Fotbal přivedli do Madridu profesoři a studenti Institución Libre de Enseñanza. V roce 1895 založili klub 

Football Sky, který každé nědělní ráno hrál v Moncloe. V roce 1900 se tento klub rozpadl na dva různé 

kluby New Foot-Ball de Madrid a Club Español de Madrid. Prezidentem pozdějších klubů byl Julián 

Palacios. V roce 1902 se klub rozpadl znova na Sociedad Madrid Foot-ball Club. Prvním prezidentem 

klubu byl Juan Padrós Rubió, prvním sekretářem klubu byl Manuel Mendía a prvním klubovým 

pokladníkem byl José de Gorostizaga. V roce 1905, pouze tři roky po založení, už Sociedad Madrid Foot-

ball Club vyhrál první ze čtyř za sebou jdoucích titulů Copa del Rey (španělský pohár). V roce 1920 se 

název klubu změnil se svolením krále na Real Madrid Club de Fútbol. 

 

O klubu 

Tento známý fotbalový klub sídlí v Madridu na jednom z nejkrásnějších fotbalových stánků planety, tedy 

na stadionu Santiaga Bernabéua. Je to nejúspěšnější fotbalový klub dvacátého století a dnes se pere o přední 

příčky s Barcelonou, s anglickými giganty jako Chelsea, Manchester United, Manchester City a také se 

prosazují týmy z Itálie a Německa, kde je rozhodně nejznámější bavorský klub Bayern Mnichov. Na 

trávnících celé Evropy se pod znakem Realu prohání borci jako Cristiano Ronaldo, Mesut Ozil, Karin 

Benzema nebo talentovaný mladý hráč Varanne, který se do tohoto mužstva dostal na doporučení bývalého 

slavného francouzského hráče Zinedina Zidana, který v tomto klubu také působil. Rozhodně bude ještě 

napínavé sledovat Real, jak si povede v Lize mistrů, má to letos opravdu dobře rozehrané a po výhře 

v prvním zápase letošního čtvrtfinále nad Galatasaray Istambul 3:0 má velké ambice získat titul v 

Champions Ligue. 

"Co kdybychom se šli podívat na fotbal?" 

"Dobrý nápad, koupíme si lahvinku 

pálenky a po každém góle si dáme jednoho 

panáka." 

Odchází po výsledku 0:0 a přitom si 

postesknou: "Příště půjdeme raději na 

košíkovou!" 

  
Jaký je rozdíl mezi fotbalistou a lupičem? 

Lupič říká: "Peníze nebo střelím." 

Fotbalista říká: "Peníze nebo nevystřelím." 

 

Sotva se fotbalista vrátí ze zápasu, 

manželka na něj spustí: "Taková ostuda! 

To ses před tím zápasem nemohl lépe 

umýt?!" 

"O čem to mluvíš?" diví se fotbalista. 

"Jen nedělej andílka, dívala jsem se na 

přímý přenos a komentátor říkal, že tě 

rozhodčí předčasně poslal do sprch!" 
(Vtipy z internetu) 
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Pěstitelky a pěstitelé přivolávali 

jaro  

 
Zleva: Iveta Hanzlíková, Markéta Kolářová, 

Barbora Malá, Táňa Ryantová, Miroslav 

Kovařík, Daniel Kubíček 

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

---------- 

Policie ČR tuto vraždu odložila jako přiměřenou 

obranu  (Zdroj: internet) 

 

 

Murphyho zákony pro učitele 
Songsterův zákon 

Mít opravdu rád děti si mohl dovolit jen Michael Jackson, 

nikoli běžný učitel. 

 

Námitka prof. Glooma 

Je otázka, zda by měl Michael Jackson rád děti, kdyby musel 

pět dní v týdnu stát před tabulí, mlátit ukazovátkem do stolu, 

řvát, aby přehlušil vřavu ve třídě a v přestávkách mezi 

hodinami se namísto inhalací v kyslíkovém stanu osvěžovat 

v kabinetu Diazepamem. 

 

Konstatování Gloomova vědeckého týmu 

My se ovšem domníváme, že takovou fyzickou a psychickou 

zátěž by nevydržel ani svatý muž, např. papež nebo 

dalajláma, natož pak hvězda showbussinessu.  

 

Yowlův rezonanční zákon 

Většina žáků při zpěvu lidových písní ani tak nezpívá, jako 

spíš vyje. 

 

Mutateova vysvětlivka 

Vytí během zpěvu může být způsobeno buďto nedostatkem 

hudebního sluchu, anebo probouzející se pubertou. 

 

Zákon strážmistra Whimpera 

V hodinách hudební výchovy by měla být hranice trestní 

odpovědnosti mládeže posunuta na osm let. 

 

Squeakův zákon 

Prakticky nelze zjistit, které dítě vyje úmyslně a které ne. 

 

Gooseův reciproční zákon 

Pravděpodobně je vytí v hodinách hudební výchovy jistou 

formou trestu za to, že učitelé nenechají dětem zpívat hity 

panenky Barbie. 

 

 

Tinnyova poznámka 

Není ovšem zcela jasné, zda při zpěvu laciných popěvků by to ve 

třídě nevypadalo jako ve válcovně plechu. 

 

 

 

 

 



 

TENIS 
 

 
Tenis označovaný také jako bílý sport, je míčová hra pro 2 nebo 4 hráče. Varianta se 2 hráči je dvouhra, varianta se 4 

hráči pak čtyřhra. Rozlišuje se také smíšená čtyřhra, při které v každé dvojici hraje jedna žena a jeden muž. Soupeři 

stojí proti sobě na obdélníkovém hřišti (tenisovém dvorci) a pokoušejí se odrazit tenisový míček tenisovou raketou 

tak, aby jej soupeř nemohl vrátit, aniž by se trefil vedle tenisového dvorce (do autu). 

 

 

Nejvýznamnější tenisové turnaje:    

Wimbledon 

US Open 

Australian Open  

Olympijský turnaj 

Davis Cup,Fed Cup 

 

Rok 2012 

To město leží na západě Austrálie a jmenuje se Perth. Právě tam odstartoval počátkem ledna výjimečný rok českého 

tenisu. Tam vyhráli Tomáš Berdych a Petra Kvitová pohár smíšených družstev Hopman Cup. Po něm Česko - jako 

první země v historii - získalo v jednom roce i ženskou trofej Fed Cup a mužskou Davis Cup. Ve Fed Cupu byly 

Češky suverénní. Zvládly porazit ambiciózní Němky na jejich půdě, doma pak zastavily nebezpečné Italky a ve finále 

zdolaly dvě bývalé světové jedničky ze Srbska, díky čemuž obhájily titul. Dva týdny poté zažili muži v Davis Cupu 

"tenisové Nagano". Křehký tým, jehož šance na úspěch závisely pouze na dvou hráčích, zdolal postupně Itálii, 

Srbsko, Argentinu a v napínavém pražském finále i Španěly. Tomáš Berdych a Radek Štěpánek dobyli pro Česko 

první triumf v historii samostatného státu. 

 

 
 

Poražená blondýnka v tenise po 

strašlivém výkonu křičí na bučící 

fanoušky: "Co je? Tak jsem 

dostala dva kanáry, já mám 

náhodou ptáky moc ráda!" 
(Vtipy z internetu)  

  



 
 

 

 

Tenisté vyzvou v semifinále Davis Cupu 

Argentinu zřejmě v Praze 
Pražská O2 Arena bude v září pravděpodobně dějištěm zápasu mezi českými tenisty a Argentinou v semifinále 

Davisova poháru. Podle šéfa pořádající agentury Miroslava Černoška definitivní stanovisko zatím nepadlo, ale 

jednání finišují k cíli. Čeští tenisté hrávají v posledních letech domácí duely Davisova poháru prakticky jen v Ostravě 

a Praze, před nadcházejícím soubojem o postup do finále je favoritem hlavní město. "Stanovisko zatím není 

definitivní, ale velmi se blížíme k Praze. Pro ni hovoří především velikost divácké podpory, to znamená nějakých 

čtrnáct tisíc lidí, a nezastírám, že svou roli hraje také příjem ze vstupného," řekl na úterní tiskové konferenci 

Černošek. Ostravě by podle něj mohla připadnout organizace utkání Fed Cupu, pokud české tenistky uspějí v Itálii. 

"Jsme oprávnění slíbit, že když uspějeme v Itálii, uděláme vše pro to, aby se finále hrálo v Ostravě," řekl Černošek. 

 
 

 
 

Soutěž pro žáky 

1. -3. třídy 

 

Milí žáci!  Nyní se můžete 

zapojit i VY! Ptáte se jak? Je to 

velmi jednoduché. Stačí 

nakreslit jakýkoliv obrázek na 

téma JARO. 

 

Šoutěž pro žáky 

4. -6. třídy 

 

Milé děti, doneste, zašlete, 

pošlete po někom svůj obrázek 

na téma VESMÍR. Jsou pro 

vás přichystané krásné odměny. 

Přejeme vás spoustu zábavy u 

kreslení. KRESLENÍ NAZDAR! 

ZDAR!  

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte své obrázky podepsat (celým jménem) a uvést třídu  

Po dokončení svých výkresů je odevzdejte vaším třídním učitelkám, které to 

dodají k nám do třídy 9. A.  

Nejlepší z vás budou zveřejněni v novinách a odměněni cenou.  



Panzerkampfwagen VI Tiger (PzKpfw VI, nebo 

jenom Tiger) 
Tato legenda mezi tanky byla vyráběna v letech 1942 – 1944. 

Vzhledem k náročnosti výroby bylo vyrobeno pouze 1 350 

strojů. Těžký tank Tiger, byl naprosto první tank, jehož 

konstrukce byla odvozena od skutečných bojových zkušeností. 

Tiger naprosto překonával ostatní tanky, a to jak palebnou 

silou, tak pancéřováním a hmotností. Původní zbraň byl kanón 

7,5 cm L/70 KwK42 , který byl namontován pouze na několika 

tancích. Většina Tigerů měla kanón 8,8 cm L/56 KwK36. 

K lepšímu kanónu přidali inženýři vylepšenou optiku, a tím 

dostali tento tank na ještě lepší úroveň. Němci také dbali na to, 

aby každé vozidlo mělo rádio (vysílačku). Poháněl ho motor 

Maybach HL 210 o výkonu 642 hp. Tank mohl jet maximální 

rychlostí 38 km/h, přičemž měl OHROMNOU spotřebu a to 

7,5-10 litrů na JEDEN kilometr. Zajatí Němci tvrdili, že plná 

nádrž (570 l) vydrží sotva na 3 hodiny bojové činnosti. 

První „tigřík“ byl nasazen v září 1942. Tank Tiger byl 

vzhledem ke své těžkopádnosti a ohromné spotřebě nakonec 

používaný spíše do obrany a do týlu, k čemuž se hodil. V říjnu 

1944 se Tiger přestal definitivně vyrábět. To znamenalo konec 

tanku Tiger. Za 2 roky se stal symbolem německé síly. 

Konečné hodnocení (z wikipedie)  

Těžký tank Tiger měl v některých ohledech závažné 

nedostatky. Byl to těžkopádný obr, jeho motor a převodovka 

nebyly dimenzovány pro pohon tak těžkého vozidla. Trpěl 

velmi často mechanickými poruchami, měl značnou spotřebu 

paliva a omezený dojezd. Podvozek s přesazenými koly byl 

složitý, jeho řádná údržba v bojových podmínkách téměř 

nemožná. Rychlost motorického otáčení věže byla příliš malá, 

nemluvě o ručním otáčení. Střelba na pohyblivé cíle byla 

obtížná, kanón postrádal stabilizátor, takže tank nemohl vést 

přesnou střelbu za jízdy. Proti tomuto výčtu vad stojí mohutné 

pancéřování a výborný kanón, což byly dva důležité faktory, 

které z tanku Tiger udělaly obávanou zbraň na bojištích druhé 

světové války. 

 
 

 

 

 

MLADÝ CHOVATEL 

 
VÁŽENÍ ČTENÁŘI (ŽÁCI A UČITELÉ) 

V tomto článku vás seznámím se zvířaty, 

které málokdo znáte. Jsou to zvířata, která se 

různě kříží, a tímto křížením vznikne docela 

jiné, avšak čeledi podobné, zvíře. Jedno 

z nich je velmi populární, ale křížením 

vzniklo zvíře, které by asi nikdo na první 

pohled nepoznal. Je to morče, ale ne 

obyčejné morče domácí, ale morče skinny  

(také jinak známé jako morče ze zkumavky). 

 

MORČE SKINNY  

Jsou hitem posledních let. Noví chovatelé na 

ně čekají i několik měsíců. Řeč je o skinny 

morčatech – malých bezsrstých tvorech s 

hebkou kůží, které lze snadno ochočit, rádi se 

mazlí, jsou inteligentní a pro mnohé i krásní. 

Na péči jsou však poměrně nároční. 

Bezsrsté plemeno morčat bylo vyšlechtěno v 

laboratořích kanadského Montrealu v 80. 

letech minulého století. Původní zvířátka 

měla bílou barvu a červené oči. Když se ale 

dostala mezi chovatele, kteří je začali křížit s 

krátkosrstými plemeny morčat všech barev, 

barevná škála skinny se rozšířila. Jejich na 

dotek teplá a jemná kůže je v současnosti 

také zlatá, hnědá, černá i béžová. V chovech 

se vyskytují jedinci jednobarevní, 

dvoubarevní i tříbarevní. Jednou z chovatelek 

je Kamila Thunová ze Slaného. 

 

Jídelníček Skinny je poměrně rozmanitý. 

Ráno potřebují  kvalitní seno a směs, která se  

míchá z králičích granulí a speciálních 

granulí pro morčata v poměru 1:1. Obsahují 

nejrůznější úsušky, pícniny, je v nich i 

sušené ovoce a obiloviny, ale také vitaminy a 

minerály, prostě všechno, co morčatům 

prospívá k dobrému zdraví. Odpoledne 

dostávají čerstvé ovoce a zeleninu. Mají rádi 

jablka, mrkev, červené kapie a čínské zelí. 

Večer dostanou opět seno a granule. 

Připomínám, že seno musí být hodnotné, 

bezprašné a zbavené různých toxických 

plísní, aby se do chovu nezanesla infekce. 

 



 

Vtipy z internetu o škole. 
 

Ptá se paní učitelka Pepíčka: „ On už ti 

tatínek nepomáhá s úkoly? “ 

„Ne, po poslední pětce se zhroutil!“ 

. 

Pětkař přijde domů a již mezi dveřmi volá: 

„Mámo, táto, dostal jsem dvojku!“ 

„No výborně, a z čeho?“ 

„Z chování!“ 

 

Hudební styly – Hip hop 
Hip hop je tvořen ze čtyř hlavních elementů, jimiž jsou DJing, rap(MCing), Bboying (Breakdance) a Graffiti. 

Hiphopová hudba vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich vkládá rapper (též označovaný 

jako MC=Master of Ceremony). K již zmíněné hudbě, ať už reprodukované (DJing), nebo zpěvu (rap), patří grafický 

projev známý jako graffiti, akrobacie či tanec označovaný pojmem breakdance. Za pátý element je 

považován beatboxing. 

 

Hiphop vznikl na počátku 80. let 20. století v USA v černošských ghetech jako spojení jamajských (Rude 

boys a Rastafariánství) a amerických vlivů. První zmínky o hiphopu pochází z Bronxu, v New Yorku. Další důležitou 

základnou bylo Los Angeles. Rozvíjel se zde směr, který oslovil mnoho mladých lidí, zejména Afroameričanů -

 breakbeat. Tento styl hudby využívá tzv. zlomové okamžiky (proto break). Zakladatelem tohoto směru byl 

jamajský DJ Kool Herc, který se v roce 1967 přestěhoval z Jamajky do New Yorku. Přinesl s sebou jamajský způsob 

zpěvu tehdy známého jako toasting, který lze charakterizovat jako recitování improvizovaných veršů do 

rytmu reggae. 

 

Prvky break dance 
Power Moves  

K provedení triku je potřebný nejen švih, ale důležitá je i stabilita, rotace a jak název napovídá, tak i síla. 

Tanečníkovy Power Moves by měly opisovat kružnici. Snad nejjednodušší Power Move je Back Spin – točení na 

zádech, k jednomu z nejtěžších prvků této skupiny patří 1990 – točení na jedné ruce. Dále jsou tu například Vrtulník, 

Kola, 2000. 

Freezy  

Zastavení se v určité taneční pozici a vydržení v ní jak to jen nejdéle jde. Například veleznámá Airchair
 

či Hollowback.  

Footwork  

Na stabilitu ne příliš náročná práce nohou v podřepu. Je ovšem vyžadována rychlost, propracovanost a souslednost 

pohybů. Většina prvků vychází z jednoduchého základu Footworku jménem 6 step. 

Toprock  

Důležitá součást break dance. Tanečník tančí pouze na nohách, ve stoje. Jeho kroky by měly opisovat kružnici. Díky 

toprocku lze provázat jednotlivé power moves, freezy a ostatní, a tudíž tanec dostane ucelenou podobu. 

Uprock  

Jsou kroky používané při náznaku souboje. Tanečníci se však navzájem nedostanou do přímého kontaktu. Patří sem 

nepochybně přemety, salta, vruty a další akrobatické prvky. 

 

Hip hop do ČR pronikl hlavně po stránce výtvarné, mladí lidé začali po revoluci jezdit do Berlína, který byl jedním z 

nejpomalovanějších měst na světě, kde spatřili fenomén grafitti. Hiphopovými průkopníky se v České republice stala 

skupina CHAOZZ První hiphopovou deskou (pokud pomineme kompilace) je v roce 2001 Repertoár od PSH. Ten 

odstartoval příliv nových hiphopových desek. V tomtéž roce vyšla deska Syndrom Snopp-Syndrom Separace. O rok 

později vydávají CD pražští Indy & Wich a rapper Phat. 

V roce 2008 vzniká první dokumentární film mapující hip hop v ČR pod názvem Česká RAPublika. Premiéra filmu 

byla 28. 11. 2008. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Disk%C5%BEokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rap
http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Breakdance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beatboxing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rude_boys
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rude_boys
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastafari%C3%A1nstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bronx
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://cs.wikipedia.org/wiki/Breakbeat
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DJ_Kool_Herc&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Airchair&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollowback&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafitti
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http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_RAPublika


Dovolená 2012 aneb Normandie křížem krážem – kapitola II.-Sainte-Mère-

Église, invazní pláže. 
 

Další den naší cesty jsme dorazili k městečku Sainte-Mère-

Église. Vzhledem k tomu, že jsme dorazili ještě za tmy, 

zaparkovali jsme u vedlejší silničky a šli jsme spát. Ráno jsme 

okamžitě po vzbuzení pili nechutně hořký čaj a sjeli jsme do 

městečka do pekárny. Snad metrová bageta, sloužící jako 

snídaně, oběd a svačina, stála euro. Poté jsme šli k pověstnému 

kostelíku. (Na fotce lze vidět figurínu s původním padákem.) Po 

shlédnutí tohoto kostelíka jsme šli i dovnitř. Ve válce byly 

všechny vitráže vymlácené a místní obyvatelstvo ve spolupráci 

s americkou vládou nechala kostel vyzdobit novými, s motivy 

parašutistů. Po návštěvě kostela jsme odešli několik desítek metrů za náměstí a vlezli jsme do 

muzea 101. a 82. výsadkové divize. 

 

V hale v tomto muzeu bylo taky krásné a udržované 

letadlo DC-3 s naprosto věrohodnými figurínami vojáků 

se znakem 101. výsadkové divize. Všude kolem byly 

všechny možné výzbroje, nástroje a zbraně používané v 

této části Evropy. Ještě ten den jsme přejeli k invazní 

pláži Utah beach a tady to začalo být opravdu zajímavé. 

Na každé invazní pláži byl památník, vlajky a hordy 

turistů. Potom, co jsme prošli Utah, jsme se přesunuli pár 

kilometrů a vystoupili na Omaha beach. Tam jsme 

potkali další Čechy a šli jsme směrem k americkému hřbitovu. Při vchodu do památníku nás 

stejně jako ostatní zastavila ochranka a prošli jsme kontrolou jako na letišti. Nad hřbitovem 

byla rušička signálu, jelikož jsem ho neměl ani na mobilu, ani na GPS. Hledal jsem tam 

kapitána Millera z filmu Zachraňte vojína Ryana, ale 

nenašel jsem nic. Potom jsme jeli dalších pár 

kilometrů do La Pointe du Hoc. Na tomto výběžku 

stály (měly stát 155mm houfnice), které měly 

ostřelovat Omaha beach. Když jsme dorazili 

k památníku, překvapilo mě množství kráterů po 

dělostřeleckých granátech. Vypadalo to tak, že to bylo 

jediné místo, kam se spojenci chtěli trefovat a hlavně 

trefovali. V kráterech bylo po kotníky bahna, ale já si 

stejně neodpustil tam vlézt. Dole bylo takové hnusné 

ticho… nic pro mě. Jestli jste hráli Call of Duty 2, 

zaručeně byste to tam poznali. Poté jsme se 

přemístili k největšímu pozorovacímu bunkru na 

tomto výběžku. Při pohledu dolů se mi naskytl 

nádherný výhled na několik desítek metrů vysoké 

skály, na které při vylodění šplhali vojáci z 2nd a 

5th Rangers Batalion. Poté jsme se přesunuli opět o 

pár km dále na ostatní invazní pláže, kde jsme jako 

na Utahu prolezli památník a přešli pláž… 

 
 

 



Aktivity mimo školu:let´s play 
 

Let's play (zkráceně LP, někdy též Gameplay) je videozáznam průběhu hraní videohry umístěný 

na internetu (např. na Youtube nebo Stream.cz). Hlavním účelem tohoto žánru, který vznikl       

v USA, je provést diváka hrou a ukázat mu různé triky a možné způsoby dokončení hry. 

Jak na to?? 

Let's playerem se může stát každý, stačí vám jen notebook nebo PC, kamera (nebo též horší, ale 

cenově dostupnější webkamera) nahrávací program (nejčastější FRAPS) a samozřejmě nějaká ta hra. 

U nás jsou nejčastější let´s play z her: Minecraft a The Sims. 

Vlogy 

Jednou za čas se mezi jednotlivými hrami natočí vlog. Je to podstatě upoutávka, reklama (ale i 

zábava) na to, co za LP se chystá nebo co je u Let's playera nového (kolik her nakoupil, na LP 

nový PC, na jaké akci byl, co udělal, co nového vymyslil a co nedomyslil ) 

Jedná se o vcelku zajímavý koníček, a kdo nerad sportuje a rád hraje PC hry, je to zábava 

přesně pro něj. 

 
Gogo:mistr vlogů a dobré zábavy                     

        
 

 
 

Jeden z nejlepších českých Let's playerů  

Jezisek 1 

 

                                               

 

 

Naučte se rybí cop 

snadno a rychle! 
Krátký jednoduchý návod, jak si 
sama udělat rybí cop. 

1. Nejdřív vlasy důkladně 
rozčesejte. Pak je rozdělte na dvě 

poloviny. 
2. Vezměte z jedné poloviny malý 

pramen, který je nejdál k té 2. 
polovině a přeložte na druhou 

stranu. 
3. Na druhé straně postupujte 

stejně. Rozdělte malý pramen a 
dejte ho k první polovině. 

4. Dále postup stále opakujte. 
5. Až dojdete ke konci, tak vlasy 

zagumičkujte. 
  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Video
http://cs.wikipedia.org/wiki/Videohra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stream.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9


 

 

Na motosalovu se představilo mnoho krásných motorek, ale bylo tam i něco jiného na 

koukání. 

 

Na letošním motosalonu v Praze v Letňanech se 

představila řada úspěšných značek například: KTM, 

Honda, Yamaha, Husaberg, Husguarna, atd. 

 

Dále se zde ukázal i známý jezdec Ivan Jakeš se svojí 

motorkou KTM 450, který si letos dojel pro 4. místo na 

nejnáročnějším závodu jménem DAKAR. 

 

 

 

Na letošním salonu byl Karel Abrhám se svým novým 

motocyklem na letošní sezonu moto GP, dále tam byl i 

Pepa Sršeň, který se předváděl se svým jezdeckým 

uměním a natáčel další díl autosalonu, který můžeme 

sledoval na TV Primě .  

 

 

Motosalon Praha 2013 PVA 

Letňany 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 26. 3. se psala Fyzikální olympiáda. Bylo to v Domě dětí a mládeže 

v Písku. Psali to 4 hodiny a dostali 4 rozšířené úlohy. Naši se na to velmi 

připravovali a dopadli opravdu skvěle! 

 

Vyhodnocení Fyzikální olympiády: 

1.  Tomáš Řezáč 

2.  Jan Marvan 

3. Nicola Dušková 

5. Daniel Černý 

 
 

Redaktor – Martin Kalina 

Chovatelství – Jan Němeček 

Hudební styly – Jan Miletič 

Auto Moto – Daniel Černý, Zbyněk Diviš 

Sport (Tenis) – Denisa Hrychová 

Sport ( Fotbal) – Jan Marvan 

Olympiády a Akce – Zdeněk Pešička 

Slohové útvary, Vojenství – Matyáš Bartoš 

Ankety, Soutěže – 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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