
 

Školní listy 

1.ZŠ                     

TGM Milevsko 

 

 

Vše ze školy a 

 okolí 

 

31. 1. 2017 



Křížovka 

           

     

            S 
   

 

           R           
   

     

           Á     
  

   

        Š         
   

     

            D 
   

     

          E   
   

   

        T       
    

     

             N     
 

 

         P           
    

     

 ---------- 
     

     

           Í       
              Š         

    

   

                  K 
  

     

             M     
 

     

             N 
   

     

           Ů       
 

    

               T 
   

     

           O             
  

  

          Á           
  

                 1. Nejlepší přítel člověka…(domácí zvíře) 

  2. Šestého ledna přicházejí tři….. 

  3. Ze sopky vytéká… 
    4. 1. ZŠ T. G. Masaryka je naše…. 

  5. Na čem se v zimě hraje hokej… 

  6. Skupina stromů 
   7. Rodiče jsou máma a …. 

  8. Zmrzlina na dřívku 
   9. Který výrobek (jedlý)se prodává v Pardubicích?  

     10. Milevsko patří do okresu…..  

 11. Kdo chodí v masopustním průvodu? 

 12. V kalendáři se objeví tvoje jméno, máš…. 

13. Na Moravě je….Lednice 
  14. Klučičí jméno…. 

   15. Čím se stříhá? 
   16. V knize otáčíme… 

  17. Opak starý 
   18. Vyrábí se ze dřeva např. skříň, židle 

 
  

Tajenka:            

 

(V. a V. Kadlecovy) 



Florbalová škola 

Postoj 

Postoj je nejzákladnější a nejdůležitější věcí při hře. 

Tady je návod, jak na něj: 

 

 

 

 

 

 

        2. krok 

       Narovnej záda a mírně se přikrč. 

 

 

 

        3. krok  

        Polož florbalku na zem a můžeš hrát! 

Pro přesnější popis si můžeš koupit DVD od Florbal.com, kde je to 

všechno podrobně popsané.  

(D. Prokop, M. Dolejš) 

 

 

1. krok 
Rozkroč nohy na délku ramen a 
mírně je pokrč. 



Ze světa automobilů 

Š k o d a  S a g i t t a  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobce – automobilka Škoda  

Rok výroby – 1937  

Počet vyrobených kusů 

– 7 prototypů  

Nejmenší Škodovka  

Poháněná kola – zadní  

Max. rychlost- 70 – 90 

km 

 (Z. Hrneček, P. Dolejš) 

 



Gaming doplňky (nejdražší a nejlepší ) 

Alza Red Bull Ultimátní hráč (Black) 
Počítač herní, Intel Core i7 6900K 8-core Broadwell-E 4.2GHz, Intel 

X99, RAM 64GB DDR4 3200MHz, 2x NVIDIA GeForce GTX1080 8GB 

2080MHz (SLI), Intel PCI-e SSD 750s 400GB, SSD Intel 540s 2x1TB, 

WiFi, Windows 10 Home 64-bit  

 

Mad Catz R.A.T. PRO X 
Myš senzor PixArt PMW3310, 5000dpi, možnost nastavení 

dle velikosti dlaně, 10 programovatelných tlačítek, 9 

režimů, akcelerace až 30G, USB 2.0 se zlaceným 

konektorem, výměnné moduly 

 

 

 

 



Mad Catz S.T.R.I.K.E. 7 CZ + M.M.O. 7 + G.L.I.D.E. 7 
Herní klávesnice  

 

 

34" Acer X34A Predator 
LED monitor černo-stříbrný, QHD (3440x1440) IPS 
antireflexní LED panel, 100Hz, Curved 21:9, 100M:1, 
300cd/m2, 4ms, DisplayPort, HDMI, USB 3.0 Hub, G-Sync 
v2, ULMB, FlickerLess, WideColorGamut (sRGB), 6color 
adjustment, BlueLightFilter, reproduktory DTS 2x7W, 
Height adjustment, VESA 
 

 

 

Audio-technica ATH-ADG1x  
Sluchátka s mikrofonem herní, otevřená, audiofilská, 
měniče 53 mm, kmitočtový rozsah 5-35000Hz, 99dB, 
48Ohm, 3.5mm jack 

 
 (R. Bican, T. Keřka) 



Z filmového světa (již starší filmografie) 

ŠPEKOUN 
NATOČENO ROKU 2014 V BELGII (84 MINUT) 

Kevinovi  (David Thielemans) je dvanáct let a žije s matkou a dvěma sestrami. Váží ovšem 101 

kilo a jakákoli rada na zhubnutí absolutně nefunguje. Když už se od něj odvrátí i jeho nejlepší 

kamarád, vypadá to, že jeho život už budou jen ústrky a posměšky. Pak se ale objeví Patrick 

(Swann Arlaud), který pracuje v bezpečnostní agentuře, má ostrého psa a plno historek o 

tom, jak sloužil u speciálních jednotek. A právě on se z Kevina rozhodne udělat elitního 

vojáka. Dokáže chlapec vyhrát boj s obezitou a vlastní vůlí? To vše se dozvíte v komediálním 

filmu Špekoun.  

              

ŠPEKOUN                                         PAST NA RODIČE 

PAST NA RODIČE 
Natočeno roku 1998 v USA (127 minut) 

Annie a Hallie (obě hraje Lindsay Lohanová) jsou sice identická dvojčata, ale navzájem se 

vůbec neznají. Jejich rodiče se záhy rozvedli a sestry vyrůstaly odděleně. Hallie s tatínkem, 

majitelem rozsáhlých kalifornských vinic, Annie s maminkou, londýnskou návrhářkou 

svatebních šatů. Dokud se shodou šťastných náhod nepotkaly na letním táboře, neměly 

dívky o existenci té druhé ani ponětí. O to větší bylo jejich překvapení a radost ze shledání. 

Annie a Hallie v sobě naleznou zalíbení hodné identických dvojčat a rozhodně se nechtějí 

znovu rozejít.  Dívky vymyslí rafinovaný plán. V jeho první fází, těžíce z dokonalé podoby, se 

prostě prohodí a na zkoušku si rodiče vymění. A tak se Hallie vydává do Londýna a Annie do 

Kalifornie. Druhou fází plánu je opětovné sblížení rodičů a vypadá to, že sestry nemají času 

nazbyt. Tatínek je totiž na nejlepší cestě podlehnout svodům jisté mladé  ženy... 

 (T. Doubková, K. Suchanová) 



TANKY 

M4 Sherman 

 

 

 

 
Tanky M4 používala americká i sovětská 

armáda při osvobozování Československa v 

roce 1945. K nejznámějším městům 

osvobozeným tanky M4 patří Plzeň. 

 Bojovou premiérou Shermanů byla druhá bitva 

u El Alameinu v říjnu 1942, kde si vedly dobře 

proti německým a italským tanků. Důležitého 

nasazení se dočkal při osvobozování Francie a 

Beneluxu a v bitvě v Ardenách. 

 První prototyp byl dokončen dne 2. září 1941. 

 

(R. Bican, R. Jelínek)  



HUDEBNÍ SVĚT 

Vojtěch Drahokoupil 
Vojta je známý český zpěvák a muzikálový herec. Proslavil se hlavně díky skupině New 

Element, ve které hraje i v současnosti. Narodil se roku 1995 v Praze. V muzikálu Romeo a 

Julie ztvárnil Romea. Muzikál byl koncem roku 2016 zrušen kvůli nedostatku peněz. Celý rok 

2016 hrál s mladým zpěvákem Sebastianem, se kterým se stali dobrými kamarády. Tento rok 

začal hrát i v dětském muzikálu Ferda Mravenec, kde hraje opět hlavní roli, samotného 

Ferdu. 

 

 

 

 

                      Green Day 
Green Day je americká punk rocková kapela, která vznikla roku 1987. Účinkují zde: zpěvák a 

kytarista Billie Joe Armstrong, basista a doprovodný vokalista Mike Dirnt, bubeník Tré Cool a 

kytarista Jason White, který byl za člena přijat v roce 2012 po 13 letech společného hraní. 

Kapela vyhrála 4 ceny Grammy: pro nejlepší alternative album (Dookie), nejlepší rockové 

album (American Idiot a 21st Century Breakdown) a nahrávku roku (Boulevard of Broken 

Dreams). V roce 2010 byla na Broadwayi uvedena divadelní verze American Idiot. 

 

(P. Trantinová, G. Ctiborová) 



Fríský kůň 

Fríský kůň patří mezi nejstarší evropská plemena koně. Soudí se, že 

jeho počátek je třeba hledat v době před 3000 lety. Je to původní 

severoevropské plemeno, blízké koni armonickému. Pochvalné zprávy 

nám o něm zanechali již staří Římané; chválili jeho výkonnost. 

Domovem tohoto plemene je Frísko v severní části Holandska. 

Původní frís byl ovšem dost nevzhledný chladnokrevník, věhlas získal 

po zušlechtění orientální krví. Značně byl ovlivněn hlavně andalusany 

v době španělské okupace Holandska (16. a 17. století). Původně 

pracovní, pak rytířský kůň se postupně změnil na reprezentačního 

karosiéra, i když byl dost temperamentní a pohyblivý i pod sedlem. 

Vyvážel se do celé Evropy a ovlivňoval mnohá plemena. Spolehlivě 

předává svou černou barvu. 

Tento kůň je pro svůj vzhled nazýván černou perlou a ovlivnil i 

chladnokrevného. Smolně černý kůň bez bílých odznaků je vysoký 

162-173 cm a dosti těžký. Má dlouhou, ale úhlednou hlavu, nápadně 

pohyblivé uši, velmi bohatě zvlněnou hřívu a ohon a na nohách bohatý 

rous. Krk je obloukovitý, vysoko nesený, plec kvalitní, kohoutek 

výrazný, trup robustní a záď mocná. Poměrně dlouhé nohy jsou silné, 

s dobrými klouby a tmavými zdravými kopyty. Chody jsou výborné, 

krok vysoký, takže spřežení vypadá velmi působivě a hrdě. Při klusu 

dosahuje vysoké akce a ruchu. Typickým znakem plemene jsou: rousy 

na spodní části holení a spěnkách, výrazně bohatá a dlouhá hříva a 

mohutná krční linie. 

 

 

 

 

 

 (E. Jungbauerová, zdroj: Wikipedie) 

 



Srdce s láskou darované 

Přinášíme Vám první ze soutěžních textů v soutěži 

Srdce s láskou darované, která má za cíl podporovat 

tradiční lidské hodnoty. Žáci 6. A darovali vyrobené 

srdíčko Pavlu Hejhalovi. Do 31. 3. probíhá na 

následujícím odkaze hlasování (http://srdce.age-

management.cz/soutezni-prace-2016?search=milevsko), ve 

kterém nás může podpořit, pokud Vás svým textem i 

vyrobeným srdíčkem zaujmeme.  

Každý z nás už TO určitě někdy zažil - ten pocit, když se vám zhroutí svět a máte 

dojem, že se vaše srdce rozskočilo na spoustu kousíčků, které už nepůjdou slepit, a váš život 

už nikdy nebude jako dřív. V tu chvíli je mnohdy třeba sebrat všechny zbytky sil, nevzdávat 

se, najít si nový smysl života a mít opět důvod, proč je nám na světě hezky.   

Velmi nás oslovil příběh Pavla Hejhala, který je přesně tím bojovníkem, o němž jsme 

psali v předchozí větě. Narodil se v září roku 1983 a po základní škole se rozhodl pro studium 

na Střední průmyslové škole ve Volyni obor Nábytkářství. Až do 15. prosince 2002 byl 

vzorným studentem a jeho život byl bezproblémový. V již zmiňovaný osudný den měl 

autonehodu, která mu převrátila dosavadní život naruby. Poranil si totiž krční páteř a bohužel 

i míchu – od té doby je z něj pentaplegik. Od tetraplegiků či kvadruplegiků, kteří mají také 

ochrnuté ruce i nohy, se liší tím, že má navíc ještě ochrnutou bránici a musí být tedy stále 

napojen na plicní ventilátor. Pro mnohé z nás by se zde zastavil život, ale Pavel Hejhal se této 

životní výzvě postavil čelem. V srpnu roku 2003 ho jeho rehabilitační sestra přivedla na 

myšlenku začít malovat ústy. I když začátky byly složité a vyžadovaly spoustu sebezapření a 

trpělivosti, začala postupně vznikat jeho první kolekce s názvem Květiny. Díky těmto 

obrázkům se dokonce stal stipendistou celosvětové organizace UMÚN (Umělci malující ústy 

a nohama). Po dlouhé hospitalizaci v nemocnici se mu v srpnu 2005 dokonce podařilo za 

velké podpory rodiny dokončit studium a odmaturovat. Malování ústy se věnuje nadále a my 

jsme měli možnost jeho nádherné obrázky obdivovat při naší návštěvě, kdy jsme mu chtěli 

námi vyrobené srdce osobně předat.  

http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2016?search=milevsko
http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2016?search=milevsko


Naše srdíčko je složené ze střepů, na které se to jeho při nehodě „roztříštilo“. My jsme 

je posbírali a pospojovali dohromady. Předali jsme mu ho i s dopisem, který jsme pro něho 

sepsali a vy můžete si ho přečíst níže: 

Dobrý den, 

stala se Vám nešťastná nehoda. Jiní lidé by se s tímto osudem nedokázali smířit, ale 

Vy ano. Dokázal jste se s tím poprat a za to Vás obdivujeme. Naučil jste se nádherně malovat. 

Váš veliký úspěch je Vaše kresba ústy. Jste statečný. Osud Vám připravil těžkou zkoušku – 

chopil jste se jí se ctí a nenechal se zastrašit. Proto Vám chceme darovat toto srdce. Udělali 

jsme pro Vás srdíčko, které znázorňuje Váš život. Jako Vaše srdce, je i to námi vytvořené. 

Když jste měl tu autonehodu, roztříštil se Váš život i srdce na několik kousků. V srdci jsou 

odlišné kusy jako smutek, radost, úspěch, bolest a mnoho dalších. Nalepili jsme je do jednoho 

velkého srdce, abychom spojili „střepy Vašeho života“. Doufáme, že Vám srdíčko od nás 

udělá radost. FANDÍME VÁM! 

Žáci 6. A, 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko  

 


