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Perličky ze sešitů paní
učitelky Pischkové
· Gram je malá

váha. Váží se jím
nic a podobně.

· Lichoběžník je
čtverec, který má
všechny strany
jinak dlouhé.

· Rovina je
nekonečné
množství
placatých bodů.

· Úhel je také
trojúhelník, který
má jen dvě strany.

· Čtverec má rohy
špičaté.

· Čtverec nad
přeponou se rovná
součtu čtverců
nad oběma
odvětvími.

→ více na str. 11

Krátké informace

· V novinách si
budete moci
přečíst článek,
který nás zavede
do dob dávno
minulých a
seznámí nás
s historií boxu

· O sportu
pojednává i další
článek týkající se
tenisu

· Náš bývalý žák
pro nás připravil
rozhovor s Mílou
Janáčkem,
výborným
závodníkem rally

· Zprávy ze světa
techniky

· Pozvánka na den
otevřených dveří
SPŠ Tábor

· Křížovka pro naše
nejmenší žáčky
z 1. stupně

První číslo v letošním školním roce.



Úvodní slovo
Milí žáci,

právě držíte ve svých rukách v letošním školním roce první číslo našich Školních listů. Na této

první stránce Vám chceme oznámit, že došlo ke změně redakce. Žáci loňské 9. A už opustili

lavice naší základní školy a od září navštěvují různé střední školy. Na naše Školní listy však

nezapomněli, a proto si v tomto čísle budete moci přečíst článek Martina Kaliny, loňského

hlavního redaktora, a Daniela Černého. Martin nás pozve na den otevřených dveří své střední

školy a Dan pro nás připravil rozhovor se známým závodníkem. Tímto bychom zároveň rádi naší

bývalé redakci poděkovali za skvěle odvedenou práci na školních novinách a budeme samozřejmě

rádi, když nám občas do novin přispějí a dají vědět, jak se jim na středních školách daříJ.

O chod novin se nyní budou nově starat hned 3 třídy – jako první nám své číslo představí 9. A a

střídat se s nimi bude 9. B a 8. A. Uvidíme, jestli jim jejich počáteční nadšení vydrží a budou se

snažit pokračovat v cestě, kterou jim vyšlapala loňská redakce.

Samozřejmě stále platí, že uvítáme veškeré nápady i připomínky ostatních tříd (psát je můžete na

mail: novinyzsmilevsko@seznam.cz). Pokud by měl někdo chuť zapojit se a napsat nějaký článek,

budeme rádi. Jsou to naše Školní listy, a proto pojďme všichni spolu dohromady zlepšovat jejich

kvalitu a vytvořit novinám tradici, ve které by pokračovaly po následující roky další a další třídy.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme příjemné počtení.



Pár slov o boxu
Dnes se podíváme do historie boxu.  Když se řekne box, většina lidí si představí dva chlapy (dnes

už i ženy), kteří mají boxerské rukavice, v prostoru ohraničeném provazy. Jenže box má mnohem

hlubší historii, trvá déle než čtyři tisíce let. Mezi nejlepší boxery těžké váhy všech dob patří bratři

Kličkovi-Vitalij a Wladimir, Mike Tyson, Max Schmeling, Lennox Lewis, Sonny Liston, George

Foreman, Rocky Marciano, Joe Louis, Muhammad Ali (původním jménem Cassius Clay), Floyd

Mayweather (nejvíce vydělávající sportovec na světě - v přepočtu 1, 9 miliardy Kč ročně), Manny

Pacquiao. Každý boxer musí na každý zápas trénovat každý den 12hodin, aby měl šanci na

vítězství. V boxu se pozná, jestli jste se na zápas připravovali, jestli jste nejedli jídlo z bufetu,

jestli jste „neflákali“ trénink, to vše se v ringu ukáže. Nebezpečí v boxu je, když dostanete špatný

zásah, můžete totiž oslepnout nebo i umřít. Už mnohokrát se to stalo. Naposledy kvůli sraženině v

mozku.

Jak se boxovalo ve starověku
Celých sedm tisíciletí je stará kamenná deska, objevená na území dnešního Iráku, na které jsou

vyobrazeni dva muži, chystající se bojovat. První dochovaný výjev skutečného souboje však

pochází z pozdější doby – ze třetího tisíciletí před naším letopočtem. Archeologové ji nalezli v

troskách sumerské svatyně. Ze starověku pochází i první doklady o použití boxerských rukavic.

Ten ze Sardinie ale platí jen v případě, že sochy mužů (stáří asi 2000 – 1000 př. n. l.) v rukavicích

považujeme za boxery. Průkaznější je freska z minojské Kréty (1500 – 900 př. n. l.), která

nepochybně zobrazuje dva bojovníky při pěstním zápase.

 Box si oblíbili i staří Řekové, kteří pro něj používali termín pygmé a roku 668 př. n. l. jej zařadili

do programu olympijských her. Prvním šampionem se stal Onomastos ze Smyrny. V té době už se

současnému boxu podobal i trénink, sportovci totiž bušili do koženého pytle. Dokonce i v

„rukavicích.“ Zápasy už ale probíhaly bez nich. I když později si bojovníci začali ovazovat ruce

řemeny, do nichž si dokonce vplétali kovové destičky, kuličky a hroty.

 Popularitu  si  box  získal  i  v  Římské  říši.  A  to  jak  ve  formě duelů na  život  a  na  smrt,  tak  coby

atletická zábava členů vyšších vrstev. Jako zábava na lidových slavnostech zůstal oblíbený i po

celý středověk. Zlaté časy olympijských her však byly dávno pryč.

(Martin Volf, Lukáš Chvojan, Miroslav Mošovský)



(Denisa Hrychová)

Tenis
Davis cup (česky Davisův pohár) je tenisová soutěž mužských reprezentačních družstev. Největší

každoročně hranou soutěž v mužském sportu pořádá Mezinárodní tenisovou federací (ITF). V roce

2012 se jí na všech úrovních účastnilo 123 družstev. Od února 2013 probíhá 102. ročník soutěže.

Světová skupina 2013 představuje nejvyšší úroveň Davis Cupu – elitní šestnáctičlennou skupinu, z

níž vzejde celkový vítěz soutěže. Účastníci čtvrtfinále si zajistili setrvání v této skupině pro

následující ročník. Týmy, které prohrály v úvodním kole, nastoupily do baráže o udržení pro rok

2014.

Obhájcem salátové mísy je družstvo České republiky, které v předchozím finále porazilo

Španělsko 3:2 na zápasy, když rozhodl až poslední pátý zápas, v němž Radek Štěpánek zdolal

Nicoláse Almagra 3–1 na sety. V boji o salátovou mísu se v listopadu střetnou srbský a český



Rozhovor s Mílou Janáčkem, závodníkem
rally

1. Jakou střední školu jsi vystudoval?

Mám vystudovanou Obchodní Akademii v Praze v Resslovce. Po maturitě jsem ještě prošel

manažersko-marketingovým dvouletým kurzem. Pak jsem se přihlásil na VŠE (Vysoká škola

ekonomická), ale protože jsem v té době již pracoval, tak jsem prakticky dřív, než jsem začal,

skončil z vlastního uvážení a dal přednost práci...

2. Jaké byly Tvé začátky?

Začátky byly, tak jako u každého, těžké. Prakticky jsem si ze svého koníčka udělal práci. V

devadesátých letech jsem se věnoval obchodování v oboru strojírenství či nábytkářství. Při

této práci jsem jezdil se svým vozem ARO a později Range Rover off-roadové závody. Poté

jsem je začal na konci devadesátých let organizovat a založil vlastní agenturu, která se

specializovala právě na takové outdoor akce. To, že chci závodit, jsem věděl již na střední

škole. Benzín mi koloval v krvi a k terénním vozům mě to táhlo od malička, když jsem si

plakáty z Dakaru lepil na zdi svého pokojíčku. Ale jako každý motorsport, je i cross country

rallye drahým koníčkem. Na své první Dakary jsem se dostal jako turista, pak jako novinář a

nakonec jsem jej jel 4x jako navigátor. Tři účasti byli s terénním autem, jedna v kamiónu

Tatra. Od snu je dlouhá cesta k realitě, ale vyplatí se jít si za svým snem...

3. Jaké máš úspěchy?

Úspěch je relativní a pomíjivý, nicméně z mého hlediska je možná úspěchem, že jsem v roce

1998 začal pořádat 24 hodinový offroadový závod, který se jezdí dodnes. Za další úspěch

mohu považovat záchranu časopisu OffROAD, který byl v roce 2001 ve velkých finančních

problémech. V té době přišlo rychlé rozhodnutí a koupě vydavatelství. Časopis jsme vzkřísili

a úspěšně jej dodnes vydávám. Navíc od roku 2005 jsem k němu přidal magazín QUAD. Co

se týče sportovních úspěchů, tak od roku 2004 jsem aktivně začal závodit spolu s Mirkem

Zapletalem v cross country rallye. Po získání dvou titulů Mistrů ČR jsme v roce 2007 úspěšně

absolvovali svůj první Dakar. Ten se v té době jel ještě v Africe. V témže roce jsme se stali

vícemistry Evropy a skončili druzí ve světovém poháru. Dílčích úspěchů v sérii Baja bylo

mezi léty 2004 až 2008 nespočet, což nejvíce ocení má žena, když ze dvou skříní plných

pohárů musí utírat jednou za čas prach... :-))



4. Jaké máš plány do budoucna ohledně závodů?

Jak jsem naznačil, od roku 2009 se závodům již tolik nevěnuji. Ale kombinézu a helmu jsem

na hřebík ještě nepověsil. Přeci jen jsem si za posledních deset let vybudoval dobrou pověst

spolehlivého navigátora, a tak jsem vždy v čase, kdy se posílají přihlášky na Dakar atakován

některými týmy k účasti. Sem tam také zaskočím v případě, že jednomu z pilotů Offroadsport

CZ týmu vypadne navigátor. Říkám tomu, že jsem takový navigátor - náhradník... Mou

prioritou je od roku 2008 rodina, když se mi narodila první dcera a následně v roce 2011

druhá. Hned za rodinou je práce a pak, když zbude trocha času, jsou tu koníčky, a tedy i

závody.

5. Co bys vzkázal našim čtenářům?

Co bych vzkázal čtenářům tvé rubriky? Je to asi to, že pokud o něčem sní, tak si za tím musí

jít. Jako děti máme hodně snů, jeden chce být kosmonautem, druhý závodníkem ve Formuli 1,

třetí doktorem ... všichni mají prakticky stejnou startovní čáru, ale jen ti vytrvalí a cílevědomí

dojdou ke svým cílům. Nenechat se odradit slovy "ale to nejde"... ..."to je nereálné"... já

říkám: „Všechno jde, když se chce!" a opravdu tím myslím VŠECHNO! Záleží jen na vás a

na vaší vůli si jít za svým snem. Navazujícím pořekadlem, ve kterém je dle mého velká

pravda, je: „Když se chce, hledají se možnosti ... ... když se nechce, hledají se důvody".

Zkuste se nad tím zamyslet.

6. Mohl bys přidat nějakou perličku ze závodů?

Veselých i smutných perliček ze závodů je mnoho... někdy je v danou chvíli situace k pláči a

za pár týdnů nebo let se jí zasmějete. Mezi příjemné perličky možná stojí za zmínku, že se

nám letos podařilo vyhrát dálkový závod cross country rallye s názvem Budapešť - Bamako s

25 let starým kombi Subaru. Vůz byl sice upraven, nicméně stále se jedná o takřka historické

vozidlo - veterána, který porazil nové vozy Toyota Hilux, Nissan Navara, Pathfinder,

Mitsubishi L200 a další... navíc se nakonec ani nejelo do Bamaka (hlavní město Mali), kvůli

nepokojům, ale do Bissau, hlavního města Guinea Bissau, takže rallye byla ještě o 1000 km

delší. No těch zážitků je opravdu hodně a je to spíše na knihu než na krátkou rubriku...

(Daniel Černý)



Míla Janáček

Technika

Sony PS4
Tak nám Sony odhalilo oficiální datum vydání PS4, mělo by to být 15. listopadu v USA a 29.

listopadu v Evropě. U nás se objeví někdy začátkem roku 2014. Cena bude okolo 12 000Kč.

PS4 má mít skvělý bezdrátový ovladač DualShock4 , který má mít i na horní straně dotykový

panel, který nabízí zcela nové způsoby, jak hry hrát a komunikovat s nimi. Ovladač by měl

být ve dvou barvách, a to v červené a modré.

(Daniel Šulc)



Pozvánka na Den otevřených dveří
SPŠ Tábor

 9. 11. 2013 a 11. 1. 2014

Vážení zájemci o studium, rodiče, absolventi,
zveme vás na Den otevřených dveří SPŠ Tábor.
Zveme vás do zrekonstruované školy s novými učebnami
a podkrovními ateliéry.
Seznamte se s organizací dne i strukturou jednotlivých nabídek.
Přijďte a dejte na vlastní oči. Těšíme se na vás.

Program:

10:00 Kinosál SPŠ,
úvodní informace

ředitele školy
Ing. Marcel Gause

11:00 Kinosál SPŠ,
úvodní informace

ředitele školy
(opakování)

10:30 – 13:00

• Prohlídka školy a
expozic v učebnách a

dílnách
• Konzultace v učebnách

• Prohlídka školy a
expozic v učebnách,
dílnách a v Domově

mládeže
• Konzultace v učebnách
• Praktická cvičení v PC

učebnách (grafické
rychlokurzy)

Prezentované obory:

1) Technické lyceum – čtyřleté maturitní
• zaměření stavební (učebna A354)
• zaměření na architekturu a umění (učebna A354
• zaměření elektrotechnické (učebna A180)
•3D-tiskárna (A181)
• zaměření na programování (učebna A183, A184)

2) Stavebnictví / Pozemní stavitelství – čtyřleté maturitní (učebna A405,
A454)

3) Strojírenství – čtyřleté maturitní
• zaměření na mechanizaci stavebnictví (učebna A380)
• zaměření na technické zařízení budov (učebna A382)
• zaměření na počítačovou grafiku (učebna A402)
• zaměření na technický software (učebna A402)

4) Učební obory – tříleté s výučním listem (učebny v budově č. B)
• Truhlář (učebna B103)
• Tesař (učebna B103)
• Zedník (učebna B103)
• Malíř (učebna B103)
• Klempíř (učebna B103)
• Strojník, strojní mechanik
• Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů u učebních oborů
•Info o stipendijním programu Jč kraje

5) Nástavbové maturitní obory (učebna B103)
• Dřevařská a nábytkářská výroba (dvouleté denní studium pro vyučené)
- (učebna B103)
• Provozní technika (tříleté dálkové studium pro vyučené)

(Martin Kalina)



Pro 1. stupeň

       1

2

4

3 5

´

Uhodni pohádkové obydlí

1, Dcera krále
2, Za ranního oparu tančí na pasece
3, V zimně kvílí v komínech
4, Má rohy, plive oheň a páchne sírou
5, Nosí korunu, v ruce má žezlo a sedí na trůnu

Tajenka:

(Jakub Wimmer, Vojtěch Třešnička)



Perličky ze sešitů paní učitelky Pischkové
· Koule je velká tečka, která se dá kutálet.

· Kružnice vznikne, že někam zapíchnu kružítko.

· Ohříváním železo změkne a pak se může různě chovat.

· Metalurgové jsou odborníci, kteří se taví v pecích.

· Hromosvod je špičatý, blesk na něj spadne, píchne se a uteče.

· Au se slučuje s Ag a tvoří šperky.

· Ulice zametají stroje, ale vítr to umí lépe.

· Jeřáb vydělává peníze ramenem.

· Běželi jsme dva a já doběhl jako druhý vítěz.

· Skok do výšky je zároveň pádem do nížky.

· Skok daleký mi nejde, mám rychlý dosed.

· Motorismus je moderní choroba.

· Plavání mám rád až na umělé dýchání.

· Činku jsem mu na nohu pustil neúmyslně, protože včas neuhnul.

· Při plavání padl rekord třídy. Všichni došli.

· Dopadli jsme tak, že jsme vypadli.

· Kdo plave oblečený, ten se topí.

· Plavat se dá různě, ale topit jen dolů.

· Jedna z mých lyží je vždy rychlejší než ta druhá.

· Atlet je sportovec, který hodně dokáže, než za cílem spadne.

· Oštěpař měl levou nohu ohnutou a v pravé držel oštěp.

· Když budou střílet jen startovní pistole, bude na světě opravdový mír.

· Na stupni vítězů jsou dvě místa pro poražené.

· Řeckořímský zápas je boj o lopatky.

· Boxer je takový, že raději dává, než dostává.

· Skokani na lyžích by měli jíst hodně drůbeže

· Stříleli jsme lukem. Šlo mi to docela dobře vedle.

· Volejbal se hraje přes takovou záclonu.

· Sportovní potápěči jsou v cíli na dně.

· Mistrovi ligy se říká žampión.



Básnická tvorba ze školních let paní učitelky
Dvořákové
Přebásněná Ezopova bajka Osel a cikáda
Byl jednou jeden osel
a ten si za cikádou došel.
Poslouchal její krásný hlas,
chodil tam pořád zas a zas.
Jednou přemohl svůj strach,
rychlým klusem zvířil prach
a položil jí otázku:
„ Co děláš pro svůj pěkný hlas?
Je v něm slyšet tolik krás!
Taky bych rád pěkně zpíval
a ne jen pořád hrozně hýkal.“
„Tak ty chceš taky slyšet chválu?
Ale to už nesmíš jíst tu trávu.
Na rosu se radši dej
a každé ráno ji posnídej.“
Každé ráno rosu pil,
hubený už hodně byl.
Hlas měl ovšem pořád stejný,
cítil se tak beznadějný.
Nežral ani bohužel
oblíbenou petržel.
Měl by aspoň vitamíny,
Takhle ale ztrácel síly.
Mrtvého ho jednou našli;
hodil si snad osel mašli?
Ne, to jenom doplatil draze
na to, že chtěl zpívat v Nároďáku v Praze.

Akrostich
Šla Anička do kopce
Krokem mírným kolem ovce
Ovce se jí ale lekla
Lehla na zem a vydechla
A byl s ní ámen!

ZKUSTE PODOBNĚ PŘEBÁSNIT NĚKTEROU EZOPOVU BAJKU NEBO
VYMYSLETE BÁSNIČKU NA TÉMA ŠKOLA. NEJLEPŠÍ SE DOČKAJÍ
UVEŘEJNĚNÍ V NAŠICH NOVINÁCH!


