
 

Školní listy 

 

 
I. ZŠ T. G. Masaryka 

Milevsko 

 

II. Vydání 

18.10. 2013 

Perličky ze sešitů paní 

učitelky Pischkové 

 Na střídačku se 

odkládají použití 

hráči. 

 Hlediště je 

zaplněno velkým 

počtem prázdných 

míst. 

 Prvolihový hokej. 

 Led je voda 

v jiném stavu. 

 Bratr hrál v útoku. 

Když se oženil, 

musel přejít do 

obrany. 

 Fotbalisté mají 

nohy do nuly. 

 Slávek rozhodil 

míč na všechny 

světové strany. 

→ více na str. 9 

Krátké informace 

 

 V novinách si 

budete moci 

přečíst článek, 

který nás 

zavede do světa 

grafiky, 

zejména do 

tvorby webů.  

 O sportu 

pojednává 

článek týkající 

se prestižního 

dostihového 

závodu. 

 Nechybí krátký 

přehled 

školních i 

mimoškolních 

aktivit 

 Bulvár ze světa 

showbusinessu 

 Varování před 

škodlivostí drog 

 Křížovky pro 

naše  žáčky z 1. 

Stupně 

 Přebásněné 

bajky od žákyň 

šestých tříd. 

 
 

Druhé číslo v letošním školním roce. 

 

 

 



Bulvár ze světa showbusinessu  

  
- Miley Cyrus drží s videoklipem 'Wrecking ball' rekord za největší počet shlédnutí za jeden den. 

(12,3 milionů shlédnutí) 

         

 

- Britští MUSE připravili koncertní film. 

- Chinaski vydávají Best of a na únor chystají mega koncert. 

- Avril Lavigne chystá novou desku, bude na ní spolupracovat s Marylin Mansonem. 

- Leona Lewis si zahraje ve filmu. 

- Eminem vydá pokračování desky po 13ti letech. 

- Mexický kytarista Carlos Santana způsobil nehodu. Usnul za volantem a naboural do dalších 

dvou aut. 

- Zpěvačka Lenny bude vydávat novou desku. 

- Madonna pomáhá dětem do shouwbusinessu. Svou dceru zapojila do navrhování oblečení.  

 

 

(Marcela Jechová, Kateřina Peterková) 



 

(Simona Ševčíková) 

Sportovní aktualita 

         Velká Pardubická 2013 
 Jedenáctiletá klisna Orphee des Blins s žokejem Janem Faltejskem suverénně obhájila triumf 

ve Velké pardubické. Osminásobný vítěz Josef Váňa, který v 60 letech startoval ve slavné 

steeplechase naposledy, spadl z Tiumena na posledním skoku a cílem prošel pěšky. Z dvaceti 

koní dojelo v náročných podmínkách jen šest. Druhý skončil Nikas s žokejem Dušanem 

Andrésem a na třetím místě se umístil Klaus s Jaroslavem Myškou. 

Pardubický dostih na 6900 metrů po šestileté a starší koně se slavným Taxisovým příkopem 

měl dotaci pět milionů korun, vítěz získal dva miliony. "Letos to bylo náročnější než loni, 

protože byly hodně těžké podmínky, a o to si toho víc cením. Je to super," řekl Faltejsek  

České televizi. 

 
 

 

 
               Josef  Váňa. 

 

 

 

 
 

  

   

           Vítěz  Jan Fajtesek 

           S koněm Orphee des Blins. 
 

 

 
 

 
 



Školní i mimoškolní aktivity 

Výkup kaštanů a žaludů 

Výkup kaštanů a žaludů proběhne dne 21. 10. 2013 v 7 hod. ráno na parkovišti před školní 

jídelnou. Tento výkup se koná každoročně. Ceny:   Kaštany - 4Kč(1kg)  

                                                                                  Žaludy - 6Kč(1kg)  

Archeo kroužek  

Nový zájmový kroužek pro děti od 9-15 let v Milevském muzeu. Kroužek je 1x týdně v 

prostorách Milevského muzea.  

= Za pěkného počasí i vycházky a výlety do okolí.  

= Více na stránkách: http://www.muzeumvmilevsku.cz/archeo_krouzek.pdf , případně na e-

mailu: kamca.pokorna@gmail.com  

 

Zájmový kroužek 

 
Další nový zájmový kroužek, který se koná v SOŠ a SOU Milevsko. Tento kroužek je úplně 

zdarma. Je každou středu dvě hodiny od 14:00-16:00 hod. Pro ty, kteří jezdí autobusem, 

odjezd je zajištěn (na odjezd autobusů je zajištěn dozor)... A součástí jsou také exkurze do 

regionálních firem. 

Můžete si vybrat: 1, Práci se dřevem 

                             2, Interaktivní okénko-Virtuální dílna on line 

                             3, Hrajeme si s Merkurem 

                             4, Od modelu k prototypu 

Kontakt = Mgr.Josef Kašpar/603 913 307/ 

                 E-mail: kaspar@issou-milevsko.cz 

                 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko 

              = Čs. Armády 777,399 01 Milevsko 

Více na: www.skolanakopci.cz  

   

(Táňa Ryantová) 

  

http://www.muzeumvmilevsku.cz/archeo_krouzek.pdf
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Drogy jsou nebezpečné a škodlivé!!! 

Marihuana je droga, která se získává usušením květenství samičích rostlin konopí 

s obsahem nad 0,3 % THC. Slangově, zvláště pak jejími uživateli, bývá označována mnoha 

různými názvy jako tráva, ganja, hulení, skéro, kůra, zelí, zeleninka, faso nebo skunk. THC 

je hlavní psychoaktivní látkou pryskyřic, přisuzuje se mu 75-100 % psychických účinků. Jeho 

množství v rostlině kolísá takřka od nuly až po 95 % z obsažených kanabinoidů. Marihuana 

připravená z velmi kvalitního konopí a velice pečlivě, např. sinsemilla = „bez semen“ 

pěstovaná pod lampou hydroponicky, může mít kolem 12 % THC v sušině.  

 

Heroin je silně návykový!!!  Jeho trvalé užívání způsobuje poměrně velkou toleranci 

v porovnání s jinými látkami, ačkoliv bylo zaznamenáno občasné užívání bez odvykacích 

příznaků. ČR a v mnoha dalších státech je výroba, držení a prodej heroinu nelegální, ale 

například ve Velké Británii je pod jménem diamorphine k dostání na lékařský předpis. 

 

Nikotin je rostlinný pyridinový alkaloid obsažený v tabáku. Má stimulační a uvolňující 

účinky. Užívá se zpravidla formou kouření, žvýkání či šňupání tabáku, nověji též jako součást 

náplní elektronických cigaret. Jedná se o základní návykovou látku obsaženou v tabáku. 

  

(Karolína Ševčíková) 
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Technika: IT studenti musí skládat Playstation 4 
 

Studenti jedné technické vysoké školy v čínském městě Xi'an musí podle mediálních zpráv 

skládat ve Foxconne Playstation 4, jinak jim nebudou uznané důležité předměty. 

 

Zatímco  se v Evropě IT studenti můžou těšit na Playstation 4, tisíce jejich kolegů v čínském 

miliónovém městě Xi'an se podílejí na přípravě konzole, což však není žádnou zábavou. 

Jejich povinností je montovat konzole na montážní lince pro Foxconn, jinak jim nebudou 

započítané důležité školní předměty. To by v konečném důsledku znamenalo, že by museli 

ukončit svoje studium na Technologickém institutu v městě Xi'an. 

Oficiální verze však zní samozřejmě líp. Podle ní studenti ve Foxconne absolvují praxi. V 

skutečnosti musí vykonávat jednoduché úkoly. Peníze však studenti nedostávají, i když 

pracují jako běžní zaměstnanci, kteří také nejsou dobře placeni. 

    Toto musí studenti složit. 

 

(Daniel Fučík) 

Grafika a tvorba webů 

Historie : 

William Fetter, designér firmy Boeing, je považován za autora slovního spojení „počítačová grafika“, 

které použil, když v roce 1960 popisoval svoji práci. Na začátku grafických technologií byly projekty 

jako Whirlwind, což byl první počítač využívající CRT obrazovku pro výstup dat, který navíc 

umožňoval využití světelného pera jako vstupní jednotky. Významným krokem byl počítač TX-2, 

vyvinutý roku 1959 v Lincolnově laboratoři v Massachusetts Institute of Technology. V roce 1963 byl 

pro tento počítač naprogramován Ivanem Sutherlandem program Sketchpad, který byl prvním 

programem využívajícím grafické možnosti počítače a tedy i prvním programem s grafickým 

uživatelským rozhraním. Brzy se začaly významné počítačové firmy zajímat o grafiku a v roce 1965 

uvedla firma IBM na trh grafický terminál IBM 2250, první komerčně dostupný grafický počítač.  
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Na konci 60. let se konaly první konference a vznikly první obecně přijímané standardy, především 

díky organizaci SIGGRAPH (A Special Interest Group in Graphics), která vznikla v roce 1969 z 

iniciativy ACM (Association for Computing Machinery). Od roku 1973 se konají pravidelné výroční 

konference SIGGRAPH, které se staly jakýmsi veletrhem novinek v oblasti počítačové grafiky, ať už 

jde o software či hardware  

 

Současnost:  

 V současnosti se grafika hodně od historie změnila, jsou lepší programy na tvorbu grafiky a také na 

tvorby webů . Jedny z nejlepších programů na grafiku a tvorbu webů jsou od firmy Adobe , a to přímo 

Adobe Photoshop a Adobe Dreamwiever . Grafiku se dá snadno naučit vytvářet, ale člověk, který ji 

tvoří, musí mít dobrou představivost , protože bez  ní by to nešlo. Každopádně bez grafiků by se ani pc 

hry neobešly, a tak doufám, že grafiků bude jen přibývat, protože pro mě osobně je grafika mou 

zálibou.  

(zdroj wikipedia.org a vlastní hlava :D)  

(Lukáš Hubáček) 

 

Vtipy a hlášky z internetu 

 Dobrá nálada nevyřeší všechny tvoje problémy, ale naštve tolik lidí, že stojí 

za to si ji udržet. 

 Život je jen ubohou parodií na naše sny. 

 Nikdo není dokonalý, i hovno má své mouchy. 

 Chucka Norrise jednou kousla kobra. Po osmi hodinách krutých bolestí 

chcípla. 

 Nepodezírej lidi ze špatných úmyslů, pokud to lze vysvětlit debilitou. 

 Začínal jsem z ničeho a většinu z toho pořád mám. 

 Dřív jsem byla namyšlená, ale teď už jsem dokonalá. 

 Dávejte si bacha na to, co si přejete – mohlo by se to splnit! 

 Nad alkoholem nelze zvítězit, jen Moraváci remizovali. 

  Bermudský trojúhelník byl původně Bermudský čtverec, to bylo předtím, 

než mu Chuck Norris ukopl jeden roh! 

 Jednou se Chuck Norris a Superman vsadili, kdo je silnější. Ten, kdo 

prohrál, musí do smrti nosit slipy na gatích.  

(Tomáš Kovář) 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SIGGRAPH&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/ACM


Pro 1. stupeň 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Perličky ze sešitů paní učitelky Pischkové 
 V přírodě poznáváme sever podle toho, že zasadíme strom a zjistíme, kde se mu dělá 

mech. 

 Myslivec pozná podle stop, co má v lese číst. 

 Když se les vykácí, vyrostou pařezy. 

 Voda obsahuje různé mikrobiology. 

 V zemědělství je hlavní surovinou země. 

 Třetí část půdy nechali ležet hladem. 

 Dělali jsme od slunka do slunka a pořád v dešti. 

 Seno je pro krávy žvýkačka. 

 Bramberinka mandelová. 

 Chmel obsahuje alkohol na pivo. 

 Pivo je alkoholické zlato. 

 Len je nejstarší bavlnou. 

 Bob je potrava pro bobry. 

 Jaro přichází v noci, proto ho hned nepoznáme. 

 Září je měsíc rovnodennosti a vzniká z toho škola. 

 Všude poletuje babiččino léto. 

 Příroda žloutne a připravuje se tím k zimnímu spánku. 

 Dostal se z každé smrti. 

 Pára vznikne, když se zapotí voda. 

 Elektrolýza, analýza, monalýza,… 

 Měsíc je bledý, protože je celou noc vzhůru. Má tu vlastnost, že je k nám pořád 

obrácen předkem a zadek nevidíme. 

 Úplněk je fráze měsíce. 

 Kanály na Marsu se vyznačují tím, že nejsou. 

 Lidstvo se bez slunce obejde, protože ve dne je stejně světlo. 

 Sluneční výbuchy jsou interrupce. 

 Nekonečno je vzdálenost ještě větší, než si myslíme. 

 Jedno sto a jedno sto je jedno dvě stě. 

 Tuna je 10 metráků v kilech. 

 Před Vánocemi se mají nejhůř ryby, jejich život visí na vlásku. 



Básnická tvorba z lavic 6. tříd – přebásněné 

bajky 

Liška a vrána  

(Veronika Pincová, 6.A)  

Byla liška hladová,  

neměla nic do tlamičky,  

potom kousek sýra sehnala…  

Kroužily kolem ní vrány,  

dívaly se na ni.  

Jedna seděla na větvi,  

jedla sýr,  

liška hladová chtěla mír:  

„Dej mi kousek!“  

„Nedám, je můj!“  

„Ty jsi tak hezká, umíš zpívat?“  

„Umím!“…  

Vrána začala zpívat la la,  

kousek sýra jí upadlo,  

liška si ho vzala,  

v úkrytu si pochutnala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lev a myš  

(Ilona Timoranská, 6.B)  

Velký lev, král zvířat,  

šel jednou odpočívat.  

Vtom mu před nosem  

proběhla malá myška,  

barvu měla jako šiška.  

Lev ji chytil a chtěl rozdrtit,  

za to, že rušila jeho klid.  

Ona však prosila:  

„Jsem jen malá myška,  

ale nevyzraje na mě kdekterá liška!“  

Lev pustil myšku a přemýšlel,  

že silný je nejvíce,  

z lesa má taky největší střevíce,  

myšku by rozšlápl jako nic,  

asi mu stejně nepomůže víc!  

Když se však jednou procházel po lese,  

byl chycen do sítě.  

Lev úpěl, vyl a naříkal,  

až se les otřásal.  

Jenže vtom tu byla myška,  

barvou jako šiška.  

„Myslel sis, že ti snad nepomohu,  

milý lve?“ optala se myška.  

„Jsem přece chytřejší než liška!“  

Liška přehryzala provázek, 

aby mohla pustit lva nazpátek. 

Lev se potom jen divil, 

jak se v myšce zmýlil.  



Liška a vrána 

(Petra Kalinová, Žaneta Koudelková, 6.B) 

Hladová liška se potulovala po kraji, 

hlady nevěděla ani kudy jít do nory. 

Nikde nebyla žádná potrava, 

být hlady je otrava. 

V tu chvíli uviděla vránu, 

Jak právě proletěla bránu. 

V zobáku měla kus sýra, 

liška se hned po něm olízla. 

Pod vousy si povídá:  

„Už to mám! Už to vím, 

Jak tu vránu obelstím!“ 

Liška jí začala lichotit, 

 jaký je to krásný pták, 

že snad i zpívá jako královský páv. 

Vrána se pýchou nadouvala, 

zazpívat lišce samozřejmě chtěla. 

Kus sýra jí vypadl ze zobáku, 

liška jej chytila a do nory utíkala pozpátku. 

 

Zajíc a želva 

(Kristýna Pecková, 6.A) 

Byl jednou jeden zajíc, 

a ten byl pyšný ze všech nejvíc. 

Pořád jenom machroval, 

a tak se želvy zeptal: 

„Želvo, želvo, želvičko, 

že by si mě nepředběhla?“ 

Želva říká: 

„Zajdo, zajdo, zajíčku, 

tak jen počkej chviličku!“ 

Zajíc běží, želva běží, 

ale zajíc je rychlejší, 

a tak si řekne: „Na chviličku si odpočinu 

a pak zase půjdu k činu.“ 

Najednou se probudil 

a želva pádí ze všech sil. 

Kouká, kouká, želva je první 

a už potom nikdy nebyl pyšný.  

  



Satanismus 

Jako satanismus se označuje kult „padlého anděla“ Satana, chápaného (na rozdíl 

od křesťanství) jako protiklad Boha. Protože pro křesťany je Bůh zdrojem veškerého dobra, je 

Satan naopak ztělesněním zla, a satanismus proto lze ve většině jeho forem chápat mj. jako 

negaci tradičního křesťanství, touhu vymezit se proti němu a do značné míry i znechucení 

většinovou společností. Satanismus není organizačně ani myšlenkově jednotný, během 

historie vzniklo mnoho různých hnutí, sekt a ideologií označovaných jako satanistické. V 

současné době je satanistické hnutí v anglosaském světě silně ovlivněno dílem Antona 

Szandora LaVeye, který byl zakladatelem a veleknězem Církve Satanovy, autorem Satanské 

bible a dalších knih a zakladatelem životní filosofie známé jako LaVeyův satanismus. 

Symboly satanismu: 

Číslo šelmy - je název konceptu, který je zmiňován v knize Zjevení svatého Jana Nového 

zákona. Většina rukopisů uvádí v této souvislosti číslo 666. 

Obrácený kříž - vypadá úplně stejně jako katolický Petrův kříž, symbol 

používaný satanisty vypadá stejně jako Petrův kříž ale nejedná se o žádnou narážku či 

návaznost na něj, v případě satanismu, kříž symbolizuje čtyři živly, čtyři světové strany, 

odmítnutí všech křesťanských hodnot (nikoli převrácení celého křesťanství). 

Pentagram - jako pentagram se označuje pěticípá hvězda nakreslená pěti přímými tahy. 

 

(Tomáš Hrych) 
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(Filip Procházka: zdroj internet) 

Jdou dvě sušenky přes přechod, jednu přejede auto a druhá se otočí a volá:“Zvedni se a 

nedrob,,  

Víte proč blondýna má na břichu brýle? Protože zjistila, že má slepé střevo.  

Tři žáci stojí za trest na chodbě. "Co jste provedli?" ptá se inspektor. První povídá: "Já jsem 

chtěl hodit houbu z okna." Druhý: "Já také." "A co Ty?" "Já jsem Josef Houba."  

Žák: "Pane učiteli, zapomněl jsem si žákovskou." Učitel: "To už je potřetí. Dej mi ji na stůl, 

napíšu ti do ní poznámku!"  

Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy: Nezáviď spolužákům, když se chlubí, co 

všechno doma mají. Raději si zapamatuj, kde bydlí….  

Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírují: Co takhle začít chovat prase? Ti hrabe, 

ne? A co ta špína? A ten smrad? Si zvykne...  

Při hodině tělocviku si žáci lehají na záda a napodobují jízdu na kole. "Pavlíku, proč necvičíš 

s ostatními?" "Zrovna jedu z kopce."  

Před školou visí cedule: "Ridiči, pozor, nepřejeďte děti" Druhý den na ceduli přibyde nápis: 

"...,počkejte si na učitelku"  

(Karel Mareš: zdroj internet)



 


