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I. ZŠ T. G. Masaryka 

                 Milevsko 

         

Mikuláš nám už pomalu ťuká na dveře 

třídy a s ním přichází i naše další číslo 
  

III. vydání 

28. 11. 

2014 



Školní a mimoškolní aktivity 
Sázení krokusů: 

Dne 5. 11. 2014 probíhalo sázení 

krokusů. Celkem sázelo 53 žáků z 2. 

stupně.  Vysadili cibulky žlutých 

krokusů na památku dětí, které 

zahynuly za holocaustu.  

 

 

 

Pišqworkiáda: 

Dne 12. 11. 2014 probíhala pišqworiáda v Písku. Naší školu reprezentovali chlapci z 9. 

ročníku – Filip Procházka, Štěpán Větrovec, Daniel Nemec, Dominik Peterka a Petr Hanzl - 

za doprovodu paní učitelky Lenky Dvořákové. Bohužel kluci nepostoupili do finále, ale i tak 

musíme ocenit jejich snahu. 

 

 

 

 

 
Ne 30. 11. 2014 kino Milevsko: Falešní poldové od 20:00 hod. 

Ne 12. 12. 2014 Dům kultury Milevsko: Maturitní ples: Gymnázium Milevsko 

od 19:00 hod 

(Simona Ševčíková, Táňa Ryantová; 9. A) 

 



11. listopadu měl svátek Martin, což je nejen patron naší školy , ale i významná postava 

dějin 

 



Přebásněná legenda o sv. 

Martinovi dětmi z 6. A 
Martine, Martine, 

měl jsi krásný rudý plášť,  

teď ho máš jen půl, 

ty jsi ale dobrák. 

Kdybys nebyl dobrák, 

umrzl by žebrák. 

Vojákem si nechtěl být, 

radši jsi byl poustevník. 

Biskupem Tě zvolili, 

neb Tě husy zradily. 

(Michal Hejl) 

 

Svatý Martin, dobrý muž, 

v ruce drží meč i kuš. 

Potkal u brány žebráka, 

nahatého chudáka. 

O plášť s ním se podělil, 

žebráka tak zachránil. 

Pro lid byl hned hrdinou, 

tak biskupem stal se najednou. 

11. listopadu stářím kles(l)  

a dostal se za své činy do nebes. 

(Jakub Stejskal) 

 

Martin chtěl být poustevníkem, 

stal se ale bojovníkem. 

V plášti jeli bojovat,  

potrápil je velký chlad. 

Martin si ho rozpůlil, 

s žebrákem se podělil. 

Protože měl velký hlad, 

Martin jídlo chtěl mu dát. 

 

Do boje šel s velkým křížkem, 

potom stal se poustevníkem. 

Lid ho chtěl mít biskupem, 

On přijal to jen s odporem. 

 

V listopadu byl Martin pohřben, 

lidé scházejí se nad jeho hrobem. 

(Vladimír Kándl) 

 

Narodil se Martin, 

který se stal svatým. 

Narodil se tam, 

kde přál si žít sám. 

Je to dnešní Maďarsko 

a pak se dal na vojsko. 

To mu bylo patnáct let 

a chtěl vidět svět. 

U vojáků nosil červený plášť 

a neměl v sobě žádnou zášť. 

Když Martin přijížděl do města v chladné 

noci, 

uslyšel u brány cosi. 

To žebrák říkal: „Hej, 

almužnu mi dej.“ 

„Já rozdělím se s tebou 

a půl pláště ti dám, 

ještě vodou a jídlem tě nasytím sám.“ 

Pak byl nový den, 

večer měl Martin sen, 

jak Ježíš jeho plášť má, 

a tak se Martin vojska vzdá. 

A z vojáka byl poustevník, 

ale lid to navlík(l), 

aby měl biskupské poslání, 

a prozradilo ho husí kejhání. 

Martin celý život skromně žil 

A dlouho tu s námi byl. 

(Dominika Říhová)  

 

Na bílém koni přijíždí k nám 

a já se ptám, kdo je onen pán? 

Onen pán Martin je zván. 

Jede Martin na svém koni 

a náhle potká žebráka. 

Myšlenky hlavou se mu honí, 

třeba je to pohádka. 

Že ten Martin plášť svůj vzal, 

na dvě půlky rozřezal.  

S žebrákem se o něj podělil. 

Martin poutníkem se stal 

a papež ho biskupem jmenoval. 



Byl dobrý, chudé podporoval, 

víru šířil a věrně svoji službu konal. 

(Vojta Soulek) 

 

V roce 316 v Sabarii  

se Martin narodil.  

Tatínek si přál,  

aby z něj voják byl.  

V 15 letech se přání plní  

– v zbroji už sedí na bílém koni.  

Žebrákovi kus pláště daroval,  

v noci mu za to Ježíš děkoval. 

Za jeho dobrotu 

chtěli z něj biskupa mít. 

Martin však nechtěl –  

toužil se někam skrýt. 

U křiklavých hus chtěl najít skrýš, 

avšak byl jim jen na obtíž. 

Tak dnes, když přijíždí na bílém koni, 

máme husí hodování. 

(Eliška Netrvalová) 

 

Martin, když se narodil, 

otec vojákem chtěl ho mít, 

aby byl statečný a uměl se bít.  

Když se bojovníkem stal,  

udatně vždy bojoval. 

Na bílém jezdil oři, 

nikdy nezabloudil k moři. 

Protože byl hodný a měl lidi rád, 

Nebylo mu líto Bohu půlku pláště dát. 

Za to biskupem měl se stát, 

ale to Martin neslyšel rád. 

Později se v chlívku ukryl, 

jako by tam nikdy nebyl. 

Husy ale kejhaly, 

schovat se mu nedaly. 

A tak se Martin přesto dál 

biskupem všech lidí stal. 

Husy, že ho prozradily, 

na pekáči život ukončily. 

(Lukáš Trojáček) 

 

 

V Maďarsku se narodil, 

v Itálii vzdělal. 

Aby otci vyhověl, 

důstojníka dělal. 

Když žebráka obdaří, 

plášť a jídlo rozdělí, 

na druhý den pak spatří 

Ježíše i s anděly. 

Dál už nechce voják být, 

rád by žil sám v ústraní. 

Biskupem ho zvolí lid, 

když ho husy prozradí. 

(Sandra Čunátová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipy na výlety 
Hluboká nad Vltavou 

V Hluboké nad Vltavou najdete kulturní památky, historické stavby, ale také se zde můžete 

zabavit různými sportovními aktivitami. Mezi ně patří golf, adrenalinový park, turistické a 

cyklistické trasy. Nechybí zde ani sportovní areál. Dále můžete jít do zoologické zahrady a 

loveckého zámečku Ohrada, který se nachází nedaleko zámku. Zajímavou stavbou je 

zřícenina gotické stavby Karlův hrádek. Karel IV. nechal tento hrádek postavit ve druhé 

polovině 14. století v obci Holašovice a je také zapsaný v seznamu UNESCO. Nachází se zde 

také zalesněný vrch Semenec v nadmořské výšce 441 m. n. m., kde najdete sedm metrů 

vysokou rozhlednu. A samozřejmě nesmíme opomenout nejnavštěvovanější památku zámek 

Hluboká nad Vltavou. Tuto naší kulturní památku najdeme na příkrém ostrohu nad řekou 

Vltavou, blízko Českých Budějovic. Výlet na zámek vyžaduje alespoň jeden den, protože 

prohlídka zámku má hned několik prohlídkových okruhů. Také se můžete vydat do 

zámeckého parku, kde lze zhlédnout cizokrajné dřeviny nebo věž s nádherným výhledem na 

okolní krajinu. Doufáme, že by Vás tento článek zaujal a jeho obsah byste chtěli vidět na 

vlastní oči. 

 
 

(Adéla Klímová, Aneta Haškovcová; 9. B)  



Ze světa knih a filmu 
Na šrot 

Den před důležitou zkouškou z medicíny Jeffa navštíví jeho dva 

nejlepší kamarádi, aby s ním oslavili jeho jednadvacáté narozeniny. 

Přestože Jeff nemá na párty náladu, nakonec souhlasí, že na jeden drink 

zajde. Zábava se ovšem zvrhne a večer se vymkne kontrole. Započne 

přehnaná párty plná alkoholu, sexy vysokoškolaček, okořeněná jedním 

vzteklým býkem. Dokážou Jeffovi kamarádi svého parťáka vystřízlivět 

před důležitou zkouškou? Za pokus to stojí! 

Hunger Games: Aréna smrti 

1. Díl světově proslulé trilogie 

Vítězství znamená slávu a bohatství. Prohra znamená jistou smrt. 

Hunger Games začínají.V troskách bývalé Severní Ameriky se 

rozkládá země Panem s nablýskaným hlavním městem Kapitolem a 

dvanácti okolními kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou. 

Poslušnost si udržuje kláním Hunger Games – zvrácenou televizní 

reality show, ve které každoročně jedna dívka a jeden chlapec z 

každého kraje nedobrovolně bojují o život. Do hry však vstupuje 

šestnáctiletá Katniss, která se nehodlá podřídit. Překvapivé výsledky 

zápasu povzbudí obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a 

v krajích se formuje odboj. Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc 

než hrozivé?  

KNIHY SE 

DOČKALY I 

FILMOVÉHO 

ZPRACOVÁNÍ. 

PRÁVĚ DO KIN 

VSTOUPILA 1. 

ČÁST VELKÉHO 

FINÁLE!!!!! 

(Tereza 

Fučíková; Adéla 

Ctiborová, 9. B) 

 

  



Ze světa hudby 

Sleeping with Sirens 

 
Sleeping with Sirens je americká hudební skupina založená v roce 2009 v Orlandu na 

Floriděbyla ze skupin For All We Know, Brodway a We Are Difiance. Skupina je známá 

především pro všestrannost zpěvákova hlasového rozsahu. 

Abe Barham-bicí 

 Jack Fowler-rytmická kytara 

Justin Hills-basskytara 

Jesse Lawson-hlavní kytara a vokály 

Kellin Quinn zpěv a klávesy 

 

Diskografie 

With Ears to See and Eyes to Hear (2010) 

Let's Cheers to This (2011) 

If You Were a Movie, This Would Be Your Soundtrack (EP, 2012) 

Feel (2013) 

Jejich písničky si můžete zazpívat na www.karaoketexty.cz 

(Martina Sládková, Šárka Baštýřová; 9. B) 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=With_Ears_to_See_and_Eyes_to_Hear&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Let%27s_Cheers_to_This&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=If_You_Were_a_Movie,_This_Would_Be_Your_Soundtrack&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Feel&action=edit&redlink=1


Zimní hádanky 
1. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to? 

 

2. Kdy přijíždí sv. Martin na bílém koni? 

 

3. Dvanáct čápů, padesát dva koroptví, tři sta pětašedesát ptáků jedno vejce snědli. Co je 

to? 

 

4. Co roste směrem dolů? 

 

5. Lehká jako peříčko, nemá ráda teplíčko. Tančí něžně, snad i lehce, roztát v kapku 

vody nechce. Potká-li své sestřičky, svět je bílý celičký. Co je to? 

 

6. Na nohy je připevníš, z kopce dolů uháníš. Co je to? 

 

 
(Tereza Zděnková, Andrea Kouklová; 9. B) 

 

 

 

 

  



Křížovka pro první stupeň 
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17.               

    1. Dárek ovážeme … 

2. Eskymáci bydlí v … 

3. Štědrovečerní ryba 

4. Vánoční pečivo 

5. Zmrzlá voda 

6. Pod stromečkem jsou … 

7. 24. prosince je … 

8. Vosk s knotem 

9. Sedmý den v týdnu 

10. Posíláme … 

11. Kdo se nejvíc těší na Vánoce 

12. Betlémské … 

13. Na Vánoce rozkrajujeme … 

14. Sněhová … 

15. Opak noci 

16. Na rukách nosíme … 

17. Symbol Vánoc 

(Daniel Kubíček; 9. B) 



Svatý Mikuláš 
Svatý Mikuláš z Myry byl biskup v Myře v Lykii. Už za svého života byl velmi oblíbený 

mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce 

nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také 

někdy zván Mikuláš Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém 

křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec (po Panně 

Marii). 

V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je 

spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro 

vytvoření mýtické postavy Santa Clause, dodáním dalších atributů. 

Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, 

právníků, studentů a vězňů. Je též patronem států (Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, 

Bari, Barranquilla atd.). 

Mikuláš se narodil ve městě Patara v římské provincii Asii do křesťanské řecké rodiny. Běžně 

se počítá, že se tak stalo mezi lety 280/286, ale udávají se i dřívější termíny, z nichž nejzazší 

mluví o roku 250. Z toho, že se stal patronem rybářů a námořníků, bývalo odvozováno, že by 

mohl být původně povoláním rybář či námořník, pravděpodobnější ale je, že se jeho rodina 

zabývala obchodem s rybami. Byl velmi zbožný a po smrti otce měl dědictví rozdat chudým. 

Někteří z toho odvozují, že v té době byl už váženým knězem či biskupem. Obecně se 

předpokládá, že se stal biskupem (či nejvýznamnějším knězem) v Myře (nyní Demre v 

Turecku) kolem roku 300 a to ve velmi mladém věku. 

 

(Sandra Patkaňová, Linda Přibylová; 9. A … Čerpání  z …. : 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1) 



Bude to tak i letos?  
(Lucie Hejhalová, Iveta Hanzlíková; 9. A) 

Tak kdo byl 

letos hodný? 

Jáááááááá! 

Jááááááááá! 

Tak kdo byl letos 

hodný? 

Tak tady máte 

odměnu. 

Juchůůůů. 


