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1.  - barva srdce 

2. Když se mají 2 lidé rádi, je to … 

3. Předchozí slovo z křížovky přelož do angličtiny 

4. Obrázek na této stránce 

5. Druhý měsíc v roce 

6. Sladká upečená dobrota pro člověka, který slaví narozeniny 

7. Y + čárka nad prvním písmenkem 

8. Nadpřirozená bytost, která by nás měla strážit a opatrovat 

 

Tajenkou je jméno kněze, který zemřel mučednickou smrtí, a více informací o něm se dozvíte 

z dalších stránek našich novin… 

(T. Keřka, M. Dolejš) 

  



     
Slaví se každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery.    

Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s 

tematikou srdce jako symbolu lásky. K tomuto svátku se váže celá řada zvyků,  

které pomalu pronikají i do českého prostředí. Jedná se především o společnou 

oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentýnských přáníček – vyznání 

lásky, nebo uzamykání zámečků lásky. Na období Valentýna každoročně reagují 

také výrobci, kteří nabízí visací zámečky s valentýnskými motivy. Den začal být 

známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi, který vzdoroval 

vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února roku 

269. Svátek splynul s oslavami mučednictví a vznikl romantický svátek Valentýn.     

Od té doby se slaví v tento den. 

(V. a V. Kadlecovy) 

PRANOSTIKY VÁŽÍCÍ SE K 14. ÚNORU: 

 Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna 

 Když se na Valentýna napije z koleje pták, tak se na Matěje z ní napije vůl. 
 Je-li na svatého Valentýna hvězdnatá obloha, bude pozdní jaro. 
 Svatý Valentýnek – jara tatínek. 
 Na svatého Valentýna zima sílit počíná.  

 

 



Srdce s láskou darované – druhý soutěžní text 

Naše srdce bychom chtěli věnovat toulavým psům a kočkám a lidem, kteří se o ně 

starají. Mnoho z nás má se zatoulanými zvířátky zkušenosti a dokonce někteří z nás se i 

nalezené zvíře pokusili zachránit. Myslíme si, že by lidé neměli být ke zvířatům zlí a neměli 

je týrat – ta němá tvář za to nemůže. Nejdříve by se lidé měli zamyslet sami nad sebou. Proč 

je v dnešním světě hodně psů bez domova? Odpověď na tuto otázku všichni dobře známe. 

Proč vlastně existují útulky? Spousta lidí chce k Vánocům pejska. Udělají si radost a koupí si 

ho. Chvilku se o něj starají, ale pak je to přestane bavit nebo nemají čas se o něj starat a 

vyhodí ho na ulici. Chudák pejsek!  

Naštěstí jsou mezi námi i lidé opačné povahy. Známe jednu paní, která má srdce na 

správném místě. Jeden pán, který si vzal fenku z útulku, kde většinou zvířátka bez domova 

končí, jí po půl roce uvázal ostnatý drát kolem krku a druhý konec drátu přivázal ke stromu. 

Asi po třech dnech ji našla již zmiňovaná paní, zavolala pomoc, fenku zachránila, a dokonce 

se později stala i její novou majitelkou.  

Pes je jediné zvíře, které nám dokáže odpustit. A odpouštět je těžké! Važme si psa, 

jako on si dokáže vážit nás. Vyráběli jsme srdce však nejen pro psí útulky, ale i pro organizaci 

Helppes, centrum výcviku psů pro postižené. Nadace Helppes pomáhá slepým lidem dojít na 

bezpečné místo v bezpečných podmínkách. Je zřejmé, že tito pejsci usnadňují slepým lidem 

život. Bez těchto pejsků by neměli někteří lidé lehký život. Také jim tito pejsci dodávají 

radost ze života. Pejsci jsou odjakživa krásná stvoření a pocit, že takto dokážou pomoci, je 

úžasný. Složili jsme jim pár veršíků: 

Pejsek, pejsek chundelatý, 

dělá radost každý den. 

Slepým nebo postiženým, 

udělá jim radost všem. 

Nadace Helppes má sídlo v Praze, což je pro nás z hlediska předání srdíčka obtížné, my jsme 

ale naše srdce předali do psího útulku v Milevsku, který je zároveň spojen i s výcvikem psů, 

kterému se věnuje kynologický klub. Udělalo nám radost, že si naše srdce vystavili 

v klubovně, a myslíme, že i je jsme potěšili a malinko je odměnili za práci, kterou pro 

zvířátka dělají.  

 

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



Do 31. 3. probíhá na následujícím odkaze hlasování (http://srdce.age-

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

Ze světa automobilů 

 

 

 

 

 

- Auta se vyráběla v tehdejším Československu 

(Kopřivnici)  

- Tento typ se vyráběl od roku 1936 až 1950 

- Na tehdejší dobu luxusní automobil 

- Spotřeba byla 12,2l na 100km  

- Objem 2,9l  

- Hmotnost 1400kg 

- Max. rychlost 160 km/h 

- Motor osmiválec 
(Z. Hrneček, P. Dolejš) 

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


Tanky 
Tiger I 

V den 

Hitlerových 

narozenin 

20. dubna  

1942 

představily 

firmy 

Henschel i 

Porsche 

hotové 

prototypy 

strojů VK 

4501, které 

dostaly 

název 

PzKpfw VI. 

Tiger. 

Historie výroby 

Výrobce Henschel 

Období výroby 1942–1944 (návrh 1941) 

Vyrobeno kusů 1347 

Ve službě 1942-1945 

Základní charakteristika 

Posádka 5 (velitel, střelec, nabíječ, řidič, radista) 

Délka 6,32 m 

Šířka 3,56 m 

Výška 3 m 

Hmotnost 57 tun 

Pancéřování a výzbroj 

Pancéřování 120 mm věž, 100 podvozek 

Hlavní zbraň 88mm kanón Kw.K.36 L/56 s 92 náboji 

Sekundární zbraně 2x 7,92 mm MG34 se 4 800 náboji 

Pohon a pohyb 

Pohon 
V-12 benzínový Maybach HL230P45 

700 hp (515 kW) 

Odpružení torzní tyče 

Max. rychlost 
40 km/h na silnici 

20 km/h v terénu 

Dojezd 100 km silnice, 60 km terén                                               (R. Bican, M. Janda) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tankov%C3%BD_kan%C3%B3n
https://cs.wikipedia.org/wiki/MG34
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzn%C4%9Btov%C3%BD_motor
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Maybach_HL230&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torzn%C3%AD_ty%C4%8D


HUDEBNÍ A TANEČNÍ SVĚT 

Ed Sheeran 
Celým jménem Edward Christopher Sheeran je anglický zpěvák a textař. S 

nahráváním s26. dubna 2011 vystoupil se svým debutovým singlem "The A Team" v 

televizní show Later with Jools Holland. O šest týdnů později byla písnička digitálně 

vydána ve Velké Británii. Písnička byla zvolena hlavním singlem jeho debutového 

studiového alba nazvaného +. Písnička se umístila na 3. místě na žebříčku UK Singles 

Chart a za první týden se prodalo přes 58 000 kopií. Singl se brzy dostal do TOP 10 v 

zemích jako Austrálie, Německo, Irsko, Japonsko, Lucembursko nebo Nový 

Zéland.vých skladeb začal v roce 2005. V březnu 2012 se připojil k Taylor Swift a její 

písničce "Everything Has Changed", kterou společně s Taylor napsal a poskytl vokály. 

Písnčika "The A Team" byla nominovaná na cenu Grammy.  

 

 

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/The_A_Team
https://cs.wikipedia.org/wiki/Later..._with_Jools_Holland


Avicii 
Pravým jménem Tim Bergling, původem ze švédského Stockholmu. V hudebním 

průmyslu se objevil roku 2008, kdy mu bylo 18 let. Je švédský DJ nominovaný na 

cenu Grammy, remixer a hudební producent. Jeho debutový singl, Seek Bromance, se 

držel v žebříčcích Top 20 v mnoha zemích, včetně Velké Británie, Belgie, 

Nizozemska a rodného Švédska. V roce 2011 vydal singl Levels, který okamžitě 

obsadil žebříčky Top 10 ve Velké Británii, Irsku, Rakousku, Dánsku, Nizozemsku, 

Německu, Řecku a Švédsku. Téhož roku se také umístil na 6. místě žebříčku Top 100 

DJů vyhlašovaným časopisem DJ Mag. V roce 2011 vydal společně s Davidem 

Guettou song Sunshine, který získal nominaci na cenu Grammy jako nejlepší taneční 

skladba. V téže době také vydal skladbu Levels, která se dočkala hned několika verzí a 

vynesla jej na vrchol jeho kariéry. 14. září roku 2013 Avicii vydal své první studiové 

album s názvem "True" s přední skladbou Wake Me Up (ft. Aloe Blacc). 

 

 

(G. Ctiborová, P. Trantinová) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Disk%C5%BEokej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Singl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/DJ_Mag
https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Guetta
https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Guetta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award


Street dance, nazývaný také pouliční tanec je zastřešující pojem, který se 

používá pro popis tanečních stylů, které se vyvinuly mimo tanečního 

studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. Začal se 

objevovat ve Spojených státech v roce 1970. Pod tento pojem patří 

taneční styly jako: Breakdance, Popping, locking, Hip Hop new style, 

House dance a C-walk. Je to úžasný způsob odreagování a přijdete 

alespoň na jiné myšlenky. 

Charakteristika: 

Street dance zahrnuje všechny pouliční tance, ve kterých si nachází stále 

větší oblibu mladá generace. Mezi taneční techniky a styly, které lze do 

Street dance zařadit patří hip hop new style, hip hop old style (klasický, 

počáteční hip hop), hype, funky, součástí toho je jako úplně první lockin', 

dále pak poppin' a house. Všechny tyto tance jsou neoddělitelně spjaty s 

konkrétní hudbou a životním stylem. 

Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit svůj 

vlastní osobní styl. Improvizace je základem většiny pouličních tanců, i 

když i zde najdeme promyšlené choreografické prvky, smíšené právě s 

improvizací. 

Ke street dance patří i specifický styl v oblékání, například volné kalhoty, 

dlouhá volná trika, kšiltovky, pořádné, pevné tenisky, které se jen tak 

nezničí, dále pak potítka, na kterých se tanečník může libovolně "klouzat" 

po zemi a létat po parketu.     

 
(T. Doubková, K. Suchanová)  



Jak se poučit z chyb 

Nehoda - fraktura lebky  

(podle skutečné události) 

Jednoho mrazivého večera jsem nechtěla jít domů. Bylo 

6 hodin a byla jsem zrovna u sousedů venku, jezdili 

jsme totiž na čtyřkolce. Soused mě posadil na čtyřkolku 

a jela jsem. Najednou se mi vymklo řízení, najela jsem 

do betonového sloupu, který mě málem zabil. Rodiče 

zavolali sanitku, která mě odvezla do písecké 

nemocnice. Hned jsem šla na operaci, protože zjistili, že 

mám frakturu lebky … dali mi tam měděnou destičku. 

Druhý den jsem se probudila a byla jsem v šoku. Bylo 

mi hrozně, když ke mně doktoři přišli a řekli mi, že jsem 

měla štěstí, protože jsem mohla zemřít. Vrátila jsem se 

domů o 3 týdny později - to už mi bylo mnohem lépe, 

akorát jsem nesměla chodit ven. Od té doby mám 

problémy s pamětí. Nechci už jezdit na čtyřkolkách 

(jednou se stalo, že jsem na ni znovu sedla a hned jsem 

cítila strach).   

PROTO UŽ JEZDÍM VŠUDE S HELMOU, I NA KONÍCH!!! 

 

(E. Jungbauerová) 

  



Masopust 
Masopust je třídenní lidový svátek. Slavil se ve dnech předcházejících 

Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. 

Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i 

masopust. Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". 

Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se 

všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na 

návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí 

probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal 

"mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen 

ženatí a vdané. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne 

procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní 

představení, secvičená obvykle žáky. 

 MILEVSKÉ MAŠKARY 

 

Milevské maškary patří mezi nejvýznamnější akce ve městě Milevsko 

a jejich věhlas a popularita dalece překračuje hranice zdejšího 

regionu. Jedná se o slavnostní zakončení masopustu pestrým 

maškarním průvodem, který má v Milevsku více než stopadesátiletou 

tradici. Ve své nynější podobě se maškarní průvody datují od roku 

1862, a jsou tedy nejstarší doloženou masopustní tradicí v jižních 

Čechách. Masopust v Milevsku je neodmyslitelně spjat s postavou 
Bakchuse. V roce 2016 se průvodu zúčastnilo  1 248 masek a Milevské 

maškary se tak dostaly do České knihy 

rekordů. 

(J. Hrochová, J. Marvalová, A. Ebenhochová) 



 

 

 

 

Ukulele, nebo také uke, je havajský hudební nástroj, jenž vypadá jako 

malá kytara.  Někdy je klasifikován jako drnkací loutna, patří do 

podskupiny nástrojové rodiny kytar a obvykle má 4 struny. Ukulele 

původem z 19. století jako havajská interpretace malé kytary se dostalo 

na ostrovy díky Portugalcům. Získalo obrovskou popularitu ve 

Spojených státech na počátku 20. století a odtud se rozšířilo po celém 

světě. Tón a hlasitost nástroje se mění zároveň s velikostí a 

konstrukcí. Ukulele přišlo se čtyřmi velikostmi: sopránové, koncertní, 

tenorové a barytonové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie je obvykle spojena s hudbou z Havaje, kde tomuto nástroji 

stroze říkají „skákající blecha“ a byl zde vynalezen v 80. letech 19. 

století. Podle poslední havajské královny Lili‘uokalani ukulele znamená 

„dar, který přišel sem“ z havajského slova „uku“ (dar, odměna) a „lele“ 

(přijít).                                                                      (D. Prokop, R. Jelínek) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD

