
 

Školní listy 

1. ZŠ                     

TGM Milevsko 

 

 

Vše ze školy a 

 okolí 

 

30. 4. 2017 

 

 



Křížovka  

    

1.                             
 

    

2.                         
   

   

3.         
            

 

4.                 
          

    

5.                   
      

                    1. Učíme se ………………………………., abychom se domluvili v zahraničí 

2. Sídlo prezidenta 

3. Velký, hnědý a dravý pták 

4. Co má na hlavě zvíře podobné koni? 

5. Čočka, hrách, fazole patří mezi …………………………… 

Tajenka: ______________________ 

Označení pro 1. a 30. duben, kdy si lidé vyvádí různé žertíky, naschvály a jiné drobné zlomyslnosti. 

 (J. Marvalová, E. Kvasničková) 

Hudební svět 

ATMO music 

ATMO music je hudební skupina, která vznikla v roce 2012 a skládá se ze dvou 

členů: raper a textař Kryštof Peuker a hudební producent Ondřej Turták. Tato 

skupina pochází z Liberce a má na svém kontě již dvě desky a spoustu písní. Mezi 

ty nejznámější patří Ráno, které mají se zpěvákem Jakubem Děkanem, nebo také 

Polety se Sebastianem. Nejnovější píseň, která byla vydána v lednu, se nazývá 

Vlny a má již přes 11 miliónů zhlédnutí. 

                         
 (K. Zděnková, A. Ebenhochová, P. Trantinová) 

 



Velikonoce 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který připadá na březen nebo 

duben. V křesťanském pojetí jsou Velikonoce oslavou vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. 

Velikonoční oslavy se liší podle regionů. Protože se časově zhruba kryjí s pohanskými 

oslavami příchodu jara, lidové tradice převzaly z předkřesťanských dob mnoho zvyků a 

obyčejů. 

Velikonoce - je odvozeno od Velké noci, kdy Kristus vstal 

z mrtvých. Škaredá středa - nebo-li sazometná středa, v 

tento den by se lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny 

středy v dalším roce. Zelený čtvrtek - v tento den se jí 

zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk celý rok 

zdravý. Název Zelený čtvrtek lze také odvodit od zeleného 

mešního roucha, které se v ten den užívalo. Velký pátek - je 

spojen s magickými silami, otevíraly se hory, které 

vydávaly své poklady, a v tento den se nesmělo nic 

půjčovat, protože půjčená věc by se mohla očarovat. Řehtačka - zvuk řehtačky měl nahradit 

zvony, které odletěly do Říma.   

Pomlázka - je tradice českých Velikonoc. Tradice v Anglii - ženy přivazují muže k židlím a za 

propuštění chtějí peníze. Boží hod velikonoční - neodmyslitelné tradice Velikonoc, kdy papež 

na tento den promluví poselství a požehnání.  

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a 

chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 

pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena z osmi, dvanácti nebo až dvaceti čtyř 

proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými 

stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou 

je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, když nedáte malovaný, 

dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…” Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy, 

záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je 

pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit 

uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. 

Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a 

uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy 

vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč Českem mírně mění…  

Znaky Velikonoc:- beránek, kříž, pomlázka, vajíčko, svíce, zajíček, mazanec, slepice, 

mláďata, 

Pletení pomlázky:  

                                 (A. Ebenhochová, Š. Kubecová, J. Hrochová) 

  



Postup pletení pomlázky  

Pokud se vám podaří sehnat pomocníka, který bude držet konec vznikající 

pomlázky, půjde vám práce rychleji od ruky, ale určitě to zvládnete i sami. 

Jestli jste měli štěstí a pomocníka máte, postavte ho proti sobě a dejte mu do 

ruky úvazek na tenké straně proutků pevně svázaný provázkem. Poté si 

proutky rozdělte do každé ruky po čtyřech a držte je pěkně naplocho v ruce 

jeden vedle druhého, ať se vám nepopletou v pořadí. A nyní to nejdůležitější. 

Zamyslete se nad svou politickou orientací. Jste-li levičáci, vezměte první 

krajní proutek zleva, jste-li pravičáci, vezměte první krajní proutek zprava. 

Pokud o sobě tvrdíte, že jste liberální střed, tak se ještě jednou rozmyslete, 

jestli chcete plést pomlázku, musíte se na některou stranu přidat. Je to stejně 

prosté jako v politice. Krajní proutek zprava se shora zastrčí doprostřed mezi 

proutky na levé straně a spodem se vrátí na pravou stranu, ale už ne na kraj, 

nýbrž zůstane na pravé straně na posledním místě, nebo první odprostřed, 

chcete-li. Nyní zas první zleva se horem přehne mezi proutky na pravé straně 

a vrátí se na svou stranu, a zase se zařadí na konec řady na vnitřní stranu 

proutků zas na poslední místo, ale tentokrát na levé straně. A nyní zas krajní 

zprava doprostřed mezi proutky na levé straně a zase zpět na vnitřní stranu. 

Příliš neutahujeme, aby se proutky nelámaly, a nezapomínáme střídat proutky 

vždy jeden zprava a další zleva. Důležité je uhlídat, aby se nepřehodily 

proutky v pořadí tak, jak je držíme na každé straně. Z které strany proutek 

pochází, tam se zase vrátí, jenže s oklikou přes prostředek protějších proutků 

a na vnitřní stranu na poslední místo, pokud pořadí proutků počítáme od 

kraje. Tak se pokračuje pořád dál, až dopleteme na konec. Protože pruty už 

na konci jsou poměrně silné, tak se 

vám nebude dařit tak dobře je 

zaplést. 

 

 

 

 

 

(M.Dolejš, T. Keřka) 



Ze světa automobilů 

Simca Chrysler 1308 

 

 

 

 

 

 

 

-výrobce: Chrysler 

-místa výroby: Francie, Velká Británie, Španělsko  

-hmotnost: 1050kg 

-motor: 1,3l-1,5l-1,6l 

-rok výroby:1975-1986 

-rodinný pětimístný automobil 

-karosérie: hatchback 

 (Z. Hrneček, P. Dolejš) 

 



Z koňského hřbetu 

Ve východním Prusku, které od 13. století ovládal řád 

německých rytířů, byli chováni koně, z nichž byl o několik 

století později vyšlechtěn trakénský kůň. U tohoto plemene 

se bezezbytku naplňuje chovatelský ideál všestranného 

sportovního koně. Ve středověkém východním Prusku byla 

stáda řádu německých rytířů tvořena domácími švejky, 

malými selskými koni, kteří byli velmi otužilí a skromní. 

V roce 1732 založil Bedřich Vilém I. Pruský, poblíž měst 

Gumbinnen a Stallpönen (v současnosti se jmenující Gusev a 

Nestorov) nacházejících se v ruské Kaliningradské oblasti, 

hřebčín, který brzy začíná plnit úlohu hlavního dodavatele 

hřebců pro celé Prusko. Trakénský hřebčín se stal 

věhlasným díky výkonným jezdeckým koním a koním 

kočárovým, jejichž předností byla rychlost a vytrvalost.  

 (E. Jungbauerová) 



Z filmového plátna 

 

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 
 

Kapitán Jack Sparrow (Johny Depp) se dozvěděl, že se duchům 
mrtvých pirátů vedeným kapitánem Salazerem (Javier Bardem) 
podařilo utéci z Bermudského trojúhelníku a hodlají zabít každého 
piráta na moři. Zvláště pak Jacka, s ním má totiž Salazar nevyřízené 
účty. Jackovou jedinou nadějí je legendární Poseidonův trojzubec. 
Aby ho získal, musí spojit síly s Carinou Smythovou (Kaya Scodelario), 
krásnou astronomkou, a Henrym (Brenton Thwaites), mladým 
tvrdohlaným námořníkem Královského námořnictva. Na palubě 
Dying Gull, Jackovy žalostně malé a oprýskané lodi, se snaží nejen 
vynést se zpátky na moře, ale zachránit si krk před tím nejhorším 
nepřítelem, jakému kdy čelil.  

 

  
(T. Doubková, K. Suchanová) 



Florbalové hvězdy 

 

Martin Östholm 

Datum narození: 2.8.1988 

Současný tým: IBK Falun 

Národnost: Švédsko 

Pozice: Obránce 

 

 

Kim Nilsson 

Datum narození: 28.3.1988  

Současný tým: Färjestadens IBK 

Národnost: Švédsko  

Pozice: Útočník 

 

 

Rasmus Enström 

Datum narození: 17.11. 1989 

Současný tým: IBF Falun 

Národnost: Švédsko  

Pozice: Útočník 

Mika Kohonen 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rjestadens_IBK


Datum narození: 10.5.1977 

Současný tým: Storvreta IBK 

Národnost: Finsko 

Pozice: Útočník 

 

 

Alexander Galante Carlström 

Datum narození: 30.1.1989 

Současný tým: IBF Falun 

Národnost: Švédsko  

Pozice: Útočník  

 

 

 

(R. Jelínek, D. Prokop) 

 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Alexander_Galante_Carlstr%C3%B6m


Rozhovor 
Tary 

My: Jaký je tvůj nejoblíbenější skok/trik? 

Tary: Hele asi double side flip :D 

My: Který trik ti jde nejlíp? 

Tary: Tyjoooo :D Asi kong :D 

My: Jak často trénuješ? 

Tary: Asi čtyřikrát týdně :D 

My: Zkoušel jste někdy skoky na lyžích? 

Tary: Nezkoušel..lyžoval jsem jenom 5 dní v životě ;) 

My: Hlídáš si jídelníček? 

Tary: Nene  ;) 

My: Jaká je tvoje oblíbená kreslená postava? 

Tary: Miluju všechny..nejvíc asi mimoně teď :D 

My: Užíváš podpůrné přípravky? 

Tary: Nene...není potřeba..jím všechno, co mi přijde pod ruku :D 

My: Jsi soutěživý typ? 

Tary: Ano, ano :D :D 

My: Co je tvé největší plus? 

 Tary: Plus? :D :D Netuším..asi že jsem magor :D 

:D 

 

 

 
 
 

(P.Trantinová, A. Ebenhochová, J. Hrochová, K. Zděnková) 
 
 
 
 



Jaromír Jágr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narozen: 15. 2. 1972 Kladno 

 Jako malý žil ve vesnici Hnidousy. Hrál za Kladno, 

v 18 letech ho draftoval Pittsburgh Penguins, kde hral 11 let. Poté 

hrál ve Washingtonu Capitals, New Yorku Rangers, v Rusku za 

Avangard Omsk, Phiadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New 

Jersey Devils a Florida Panthers 

 

Získal 2 Stanley Cupy (trofej za 1. místo v sezoně) v dresu Pittsburghu 

Penguins 

Získal také triple gold, což je výhra z MS, OH a pohár Stanley cup. 

 

 (M. Janda, D. Hrůza)  



 

 

Pálení čarodějnic  se odehrává v noci z 30. dubna  na 1. května. Jedná 

se o velmi starý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u 

zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví 

májka. Právě tato noc byla pokládána za magickou. Svátek se původně 

pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se 

přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto 

noc se čarodějnice slétají a skutečně je tato noc   jedním z největších 

pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní 

a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Na ochranu před 

čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem 

času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná 

košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní 

moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k 

zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a 

plodnosti. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích 

(Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo). Různé 

země označují tento svátek různými jmény. V Česku svátku nadchází 

První máj, svátek zamilovaných. 

    

        (V. a V. Kadlecovy) 


