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Školní a mimoškolní aktivity 
Přírodovědný klokan 
 
     Přírodovědný klokan se konal ve středu 16. října 2013 ve školní     
     jídelně. Řešilo ho 52 žáků 8. a 9. ročníků. Obsahoval 24 úloh  z 

     přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. 

     Nejlépe dopadl Vojtěch Třešnička z 9. A a 2. -3. místo obsadily shodně 

Denisa Hrychová a Kateřina Hroudová z 9. třídy. 

 

  Zájmová kroužek-Aerobic 

 

     Tento nový kroužek je pro děti od 8 let. Koná se každou středu od 17°°-

18°° hod a probíhá na 1. ZŠ Milevsko v malé tělocvičně. Pod vedením 

Natálie Novákové. 

      S sebou:Sportovní oblečení, boty, pití, podložku 

      Více informací: tel. 721 084 466 

                              e-mail  natty.n@seznam.cz 

      =  Pro začátečníky i pokročilé... 

 

 

 

         
 

                              Přírodovědný klokan 

 

 

(Táňa Ryantová) 

  

mailto:natty.n@seznam.cz


Největší pes světa 

   Tříletá německá doga jménem Zeus z Michiganu v USA je se svými 111,8centimetry 

od nohy ke kohoutku nejvyšší pes v historii. 

 

Nejvyšší pes: Zeus - 111,8 cm 

Zeus byl otcem bohů ve starověkém Řecku a jeho jmenovec, 3-letá doga z Michiganu (USA), 

může být dnes označen za “otce psů“. Oficiálně je nejvyšším psem na světě. Doga je stejně 

veliká jako osel. Ve stoji na zadních nohou se Zeus natáhne až na 223,4cm a tyčí se nad svou 

majitelkou Denise Doorlag. 

Zeus váží 70,3 kg a sní kolem 12 šálků jídla denně. 

Jediná nevýhoda je, že všechno pro něj stojí víc - jídlo, léky, doprava. 

Museli pro Zeuse pořídit dodávku, aby ho mohli přepravovat. Denise miluje reakce, které 

Zeus vyvolá, když s ním jde ven. 

Nejčastěji se lidé ptají, jestli je to pes nebo kůň. 

Zeus překonal rekord předchozího rekordmana, dogy Giant Georfge, který je o 1 palec kratší. 

(Linda Přibylová) 

 

  



Death metal 
 

Většina kapel hrající death metal je ovlivněna jinými styly nebo hraje přímo kombinaci několika stylů. 

Může obsahovat hrubé nebo temné texty zaměřené na smrt jako nihilistickou metaforu (což neplatí ve 

všech případech) nebo na témata jako brutalita, satanismus, nebo pocity beznaděje. Skladby nemají 

pevnou strukturu, místo toho se klade důraz na rozvíjení motivů. Žánr se často spojuje s podladěnými, 

technicky náročnými kytarami, rychlými údery, energičností a komplikovanou rytmikou. Používají 

velmi rychlé bicí. Zpívá se stylem, tzv. blití do mikrofonu.Death metal je známý svým prudkým 

tempem, nepředvídatelnými změnami ve struktuře, a extrémně rychlými a komplikovanými kytarami a 

bicími, i když se některé kapely zaměřují spíš na rychlost a surovost než na techniku hraní. Kapely 

tohoto stylu často využívají hluboce podladěné kytary a baskytary a také dvojkopákové bicí. 

Deathmetalové texty se většinou zaobírají nihilistickými tématy více než ostatní formy rockové hudby 

(s výjimkou black metalu), využívají „zvrácenosti“, aby poukázaly na hlubší souvislosti. Žánr, 

původem odnož thrash metalu, vznikl, aby vzdával hold temným, principiálním idejím, které zůstávaly 

v metalu nevyužity. Zaměření se na smrt a extrémy dalo podnět na pojmenování žánru. Death metal se 

vyvinul z thrash metalu . Thrash metal je žánr extrémů: rychlá tempa, hlučnost, nestálost, řev 

(screaming ) a nepředvídatelné struktury skladeb. Thrash-metalové kapely experimentovaly s novými 

technikami a nápady, aby posunuly žánr dál. Nejextrémnější thrash-metalové kapely vytvořily proto 

death-metalový zvuk tím, že hrály ještě rychlejší, tvrdší a temnější thrash. Melodický death metal, 

zkráceně také melodeath, je méně extrémní forma death metalu. Skladby se zakládají na melodice 

kytarové hry, převzaté od Iron Maiden a growlingu ve vysokých tónech. První album v tomto stylu 

(Heartwork – 1994) je někdy připisováno grindcore kapele Carcass . Také švédské kapely In Flames, 

Arch Enemy , Dark Tranquillity a At the Gates patří mezi průkopníky stylu, tzv. Gothenburgského 

metalu.                                                                                                                        (Jiří Suchan) 

 

                                                               Cannibal corpse                          



Novodobá Červená Karkulka 

Kdesi za sedmero horami, sedmero řekami a sedmero paneláky bydlela malá roztomilá 

dívenka, které nikdo neřekl jinak než Červená Karkulka. Jistě se ptáte, co je to za zvláštní 

jméno. Karkulka totiž měla moc šikovnou babičku, a ta jí ušila velice módní čapku, které se 

mezi návrháři říká karkule. Jelikož chtěla Karkulka jít s dobou a být cool, nosila čepici pořád. 

Čepec byl navíc červeně zbarvený, a tak netrvalo dlouho a pojmenování malé dívenky bylo na 

světě. 

Jednoho dne Karkulčinu babičku přepadl jakýsi moribundus, který se vyznačuje 

nechutí pracovat a postihuje především školou povinné žáky. Babička ulehla do postele a 

maminka vyslala Karkulku, aby babičce donesla nějakou dobrotu. Do kabelky Karkulce 

nabalila láhev Modrého Portugala, babiččina oblíbeného vína, kousek bábovky a vyslala 

dívenku na cestu se slovy: „Nedělej cestou žádné kraviny a hned jak vejdeš k babičce, 

nezapomeň na slušné vychování a popřej ji dobrého dne!“   

Karkulčina babička bydlela v lese, kde může číhat i plno nebezpečí. A jak si tak 

Karkulka jde, najednou ji do cesty něco skočí. Karkulka chvíli přemýšlí, zda v hodinách 

přírodopisu něco nezaspala, protože neví, co to je za zvíře. Za chvíli se však od zvířete 

dozvídá, že je to vlk obecný neboli Canis lupus. Dává se s ním do řeči, i když moc dobře ví, 

že s cizími lidmi a zvířaty by se vybavovat neměla. Povídá vlkovi, jak jde k babičce na 

návštěvu a nese ji dobroty, protože ulehla do postele a cítí se slabá. To už se vlkovi rodí 

v hlavě podlý plán a pošle Karkulku natrhat babičce ještě květiny pro radost. Mezitím, co 

Karkulka trhá pugét nejrůznějšího lesního kvítí, nasadí vlk rychlost kolem 80 km/h a doběhne 

k babiččině chaloupce. Babičku slupne jak malinu a lehne si do postele místo ní. 

Za chvíli už za dveřmi zvoní Karkulka a pomalu vchází dovnitř. Babička se jí zdá dnes 

nějaká mimo, a tak povídá: „Babi, ty jsi nám tady nějak zvlčila, asi Tě budeme muset 

kontrolovat častěji…Proč máš tak vykulené oči?“ „ Za to můžou mé nové kontaktní čočky.“ 

Karkulka se nenechá odbýt: „A proč máš tak velká ušiska?“ „To jsem si omylem objednala 

XXL naslouchadla.“ „ A babičko, proč máš tak velkou a ozubenou čelist?“ „Dovol, abych Ti 

to názorně předvedla…“ Jak vlk domluvil, skočil po nebohé Karkulce a poslal ji svým 

trávicím ústrojím za babičkou. Po tak kaloricky náročném obědě se pak vrátil zpět do postele 

a dal si šlofíka.  

A to by vlk nebyl pořádný samec, kdyby u toho odpočívání nechrápal. K jeho smůle to 

však přilákalo myslivce, který nakoukl do chaloupky okýnkem a hned věděl, co se tam stalo. 

A o tom, že byl vlk opravdu pořádný smolař, svědčí i to, že měl myslivec vystudované tři 



semestry lékařské fakulty. Píchnul vlkovi umrtvující injekci a babičku s Karkulkou z 

vlkova břicha vyoperoval. Místo nich mu chtěl břicho naplnit kameny a utopit ho ve studni, 

ale babička dostala jiný nápad: „Zastav, myslivče, nebudeme se přeci chovat stejně hanebně 

jako vlk! Život jsme mu nedali, a tak nemáme právo mu ho ani brát. Mám lepší nápad! Dáme 

mu druhou šanci - já si vlka převychovám a udělám si z něj vlka hlídacího.“ A jak řekla, tak 

také udělala. Nechala mu pro jistotu u veterináře upilovat všechny zuby na poloviční velikost 

a vlka si ochočila. A tak zase zvítězilo dobro nad zlem! 

 

ZKUSTE I VY PŘEDĚLAT NĚJAKOU POHÁDKU DO DNEŠNÍ DOBY  

 

Technika – Mac Pro (Počítač 

budoucnosti) 

 

Apple oznámil před několika měsíci vývoj počítače budoucnosti. Už v prosinci bude v 

oficiálním prodeji. A co tento počítač nabízí? Naprosto všechno. Je to bezkonkurenčně 

nejlepší počítač, který nebude mít s naprosto ničím problém. Mezi jeho největší přednosti 

patří 12 - jádrový procesor a 64GB RAM. Také jeho netradiční vzhled černého odpadkového 

koše menší velikosti nezůstane bez povšimnutí. Pokud si ale myslíte, že máte vybraný dárek k 

Vánocům, rodiče budou muset z peněženky vytáhnout jen za základní výbavu 70 tisíc, proto 

je možná lepší zauvažovat nad jinou alternativou. 

(Štěpán Větrovec) 



Básnická tvorba našich šesťáků 

Fotbal 

(Bečka, V., Hejný, D.) 

Nahoď kopky, nahoď dres, 

kopni si a neměj stres. 

Seber míč, kličku udělej 

a góly rozdávej. 

Pak se raduj, že jsi nej. 

Po zápase děkovačku dáme 

a podpisy rozdáváme. 

Jdeme dál s úsměvem na tváři 

a všichni o nás říkají, 

že jsme machři. 

Na tréninku makáme 

a na zápas se těšíme. 

Na zápase holky jsou 

a dělají nám radost velikou. 

Po zápase všem pusu daj´ 

a děkujou, že jsme jeli dál. 

Po neděli trénink máme, 

zase góly rozdáváme. 

 

 

 

 

 

Babička  

(Timoranská, I.) 

Jednoho večera se Barunka náhle v posteli 

vzbudila,  

To nic, to nic, to jen bláznivá Viktorka u 

vody zpívala. 

Bláznivá byla přeci, a tak v noci zpívávala  

a Barunka ji ráda poslouchala. 

Potom chodila spát do jeskyňky za lesem, 

tam jí taky zítra něco ponesem. 

Ale co jí dáme, přemýšlela Barunka, 

třeba trochu medu do hrnka? 

To by matka asi nedovolila,  

nerada med dávala, 

i když ho mnoho mívala. 

A tak Barunka ráno potají 

loupila med pro Viktorku v předsíni. 

„K tomu splavu to snad ještě stihnu, 

tam jistě doběhnu.“ 

Barunka dala Viktorce med  

a potom šla domů hned.  

 

 

 

 

 



Báseň o Viktorce  

(Vratislavská, M.) 

Viktorka je krásné děvče, 

vdávati se bude lehce, 

vybrala si Antonína, 

k němu láskou nezhasíná, 

jednoho dne o půlnoci 

spatřila ty hrozné oči, 

díval se na ni každý den, 

tím uhrančivým pohledem. 

Jednoho dne na louce 

chytil Viktorku za ruce, 

říkal jí zas sladké řeči, 

ona z toho byla v křeči. 

Nakonec ji viděli s dítětem u řeky, 

jak zpívala písničku 

a její oči brečely: 

„Spi, děťátko, spi, 

zamhuř očka svý, 

Pánbůh bude s tebou spáti, 

andělíčka kolébati,  

spi, děťátko, spi. 

U smrku ji spatřili, 

jak leží mrtvá na kvítí, 

pohřeb jí pak ustrojili, 

kvítek na hrob položili. 

 

Vánoce 

(Řežábková, J., Veselá, Z., Farová, N.) 

Vánoce se blíží, 

Ježíšek se plíží. 

Koledy se učíme,  

učitelky mučíme. 

Ozdobičky vyrábíme, 

andělíčky barvíme. 

Cukrovíčka pečeme 

a chlebíčky mažeme. 

Vánočka je křehoučká, 

Jako hvězda žluťoučká. 

Stromeček jsme koupili 

a Vánoce skončily. 

 

Podzim  

(Bauerová, P.) 

Padá listí pod stromy 

a pak také na domy. 

Děti mají podzim rády, 

dovádí tu s kamarády. 

Skáčí a dovádí v listí, 

Stěžují si na ně místní. 

Podzim, podzim máme rádi, 

Máme ho rádi, hlavně v mládí. 

Tohle je básničky konec, 

Cink, cink, zazvoní zvonec. 



Podzim 

(Krupková, D.) 

Podzim není žádná sláva, 

listí neustále padá. 

Padá, padá, na hromady, 

a proto ho máme rádi. 

A když listí hrabeme, 

děti křičí: „Né, né, né!“ 

Listí hrabat nemáme, 

a tak raději venku běháme. 

Běháme rychle velice 

to ví o nás i lidé z ulice. 

 

Kadeřnice 

(Pincová, V.) 

Budu kadeřnice, to si piš, 

a udělám ti z vlasů myš. 

Ostříhám tě dohola,  

že budeš jako koule, která se koulela. 

Ošmikám tě střih, střih, střih 

a přišel ke mně i Martin Hrych. 

Chtěl ostříhat krátce, 

že se chce líbit matce. 

 

Kadeřnice 

(Krupková, D.) 

Kadeřnice to je šídlo, 

hodí vám na hlavu mýdlo 

a ostřihá vám každé křídlo. 

No prostě zbrusu nové dílo! 

 

Tanečnice 

(Beneschová, I.) 

Žena tančí jako panna. 

Muž tančí jako orel. 

A společně tvoří nejkrásnější píseň. 

 

Spisovatelka 

(Čiperová, L.) 

Až já budu velká, 

budu spisovatelka. 

Budu psát knížky, 

neprokoušou se jimi ani myšky. 

Protože budou silné 

a každý člověk k nim přilne. 

A to je konec mé básničky, 

Nezapomeňte číst mé knížtičky! 

 

Zvěrolékařka 

(Kovandová, A.) 

Zvěrolékařka, ta se má, 

léčí všechna zvířátka 

a taky malá mláďátka. 

A když má volnou chvíli, 

Zkontroluje všechny chlívy.  



Perličky ze sešitů paní učitelky Pischkové 

 Lidé přišli na oheň tak, že na něj přišli. 

 Oheň ničí kuřácká obydlí. 

 Oheň může způsobit nežádoucí oheň. 

 Topení se uvede do chodu díky sirce. 

 Po alkoholu tvrdne hlava. 

 Po alkoholu tvrdnou játra a pak je člověk hloupý. 

 Nemá dějepis rád, neboť učitel na něm sedí. 

 3:3 je nerozhodně i v matematice. 

 Sníh je pevné skupenství vody v měkčím provedení. 

 Nejrozšířenějším zimním sportem je kašlání. 

 Hokejoví brankáři nosí chránítka přes pusu, aby nespolkli puk. 

 Vrabec na zimu neodlétá, jen si oblékne víc peří. 

 Táta řekl, že taková zima jako letos nebyla už sto let. Je to pravda, protože takový 

mráz nepamatuju. 

 Průhledná hmota: sklo, plexisklo, plot,… 

 Chemik pracuje v plášti, aby si nevyžral díry do obleku. 

 Máme dvě stejné zkumavky a do větší nalijeme vodu. 

 Až budu velká, budu švadlena – šiji sukně, kabáty, halenky, a dokonce všechno. 

 Na sirkách je síra a sýry jsou zdravé. 

 Jan Amos Komenský je pochovaný v nedalekém Nardenu. 

 Den učitelů se slaví, protože se narodil učitel. 

 Knihtisk byl vynalezen proto, aby si lidé mohli přečíst, co by se stejně dověděli. 

 Shořelo i to, co se dalo zachránit. 

 Bez hlavy (bezhlavě) zaklepal na dveře. 

 Myšlenky vrhl na papír, který snese všechno. 

 Vylomil dveře, které tam nebyly. 

 Sedíš nad sešitem jako Viktorka nad splavem. 

 Nekresli šíšoid. 

 Okamžitě schovejte ty taháky velikosti špionážního mikrofilmu. 

 Seš rudý jako špalek hovězího. 

 Řveš, jako by vybuchla atomová puma. Až budeš zase řvát, tak nám to sděl dopředu, ať 

si lehneme patami k epicentru. 

 Obličej má odlišné pleti. 

 Má dva bratry, Standu a Martinu. 

 Je stará jako já, akorát o hodně starší. 

 Oči mírně kulatě vyvalené. 

 Jeho povaha je mírně zvučná. 

 Diplomat je žák, který obdrží diplom. 

 Diplomat je přitažlivý chlapík s kufříkem. 



TRVALÝ PARTNERSKÝ VZTAH 
(Lucie Hejhalová, Sandra Patkaňová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po roce: 

Čau Lízo, 

nepůjdeš se mnou 

na rande? Byl 

bych moc rád, 

kdybys se mnou 

šla. 

Půjdu moc 

ráda s tebou 

na rande. 

Snad to 

bude   

skvělé. 

Lízo, jsem  moc rád,  

že jsi  přišla. Moc ti 

to sluší. 

Já taky a ještě 

jednou děkuji za 

pozvání.Tobě to 

taky moc sluší! 

Ano Ano 
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