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I. ZŠ T. G. Masaryka 

                 Milevsko 

         

Máme tady leden a s ním i první číslo 

v novém roce 2015! 

IV. vydání 

25. 1. 2015 



Školní a mimoškolní aktivity 
Milevská laťka: 

Dne 14. 1. 2015 se v tělocvičně 2. ZŠ Milevsko uskutečnil závod ve skoku do výšky.  

Kategorie III. (6-7. třída) – za děvčata získala 1. místo Julie Kotalíková a z chlapců 1. místo      

                                             obsadil Honza Matuška (oba dva jsou žáky 7. B) 

Kategorie IV. (8-9. třída ) –  z děvčat získala 2. místo Eliška Reindlová (8.A) a  na 4. místě se  

                                               umístila Táňa Ryantová, za chlapce získal 1. místo Dan Nemec a 

                                               3. místo obsadil Petr Hanzl (všichni z 9. A). 

Milevské maškary: 

Dne 14. února 2015 se uskuteční průvod Milevských maškar.  

Sraz masek bývá přibližně ve 12:30 hod. u Domy kultury Milevsko. 

Ve 14:00 hod. průvod masek vyráží od DK směrem k náměstí. 

 

Veřejné bruslení: 

30. 1. 2015 (pátek) – cca od 9:30 hod. do 11:00 hod. 

31. 1. 2015 (sobota) – cca od 13:30 hod. do 14:45 hod. 

1. 2. 2015 (neděle) – cca od 10:00 hod. do 11:45 hod. 

 

Kino Milevsko: 

29. 1. – 31. 1. 2015 – Babovřesky 3 od 17:30 a 20:00 hod. 

1. 2. 2015 – Babovřesky 3, pouze od 17:30 hod. 

1. 2. 2015 – Opři žebřík o nebe od 20:00 hod.  

(Táňa Ryantová, Simona Ševčíková; 9. A)  



Ze světa knih a filmu 
Percy Jackson a Olympané 

Bohové z Olympu se bouří!  

Dvanáctiletého kluka Percyho Jacksona čeká vyhazov ze školy a 

další trampoty na sebe nenechávají dlouho čekat. 

Najednou kolem něj začínají ožívat bytosti ze starých řeckých bájí. 

Z učitelky matematiky je rázem krvelačná příšera, z Percyho 

kamaráda se vyklube satyr a jeho otec je jedním z olympských bohů. 

Většina z nich má na Percyho spadeno, podezírají ho z krádeže 

blesku - mocné zbraně nejvyššího boha Dia. Percy a jeho přátelé 

mají jen 10 dní na to, aby blesk našli a vrátili, uklidnili náladu na 

Olympu a zabránili osudné válce bohů.  

K úspěchu výpravy ale nestačí jenom chytit pravého zloděje...  

 

Fakjů, pane učiteli 

Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho 

„úsporami". Tedy nad místem se 

zakopanými ukradenými penězi, které 

tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A 

tak, aby se po propuštění z vězení dostal 

ke své kořisti, musí se vydávat za 

suplujícího učitele na Götheho 

gymnáziu, čímž vznikne už tak 

sužovanému vzdělávacímu systému 

další problém, protože od toho 

okamžiku zaměstnává nejbláznivějšího 

učitele všech dob. V noci se Zeki snaží 

tajně prokopat ke své uloupené kořisti a 

během dne používá sice drastické, ale účinné metody, aby zkrotil neukázněné teenagery ve 

třídě 10. B. Jeho upjatá, korektní kolegyně, učitelka Lisi Schnabelstedtová (Karoline 

Herfurthová), sice odsuzuje jeho neortodoxní pedagogické metody, ale nemůže si pomoct a 

do nového „kolegy" se zamiluje. Dokonce mu pomůže vykopat něco cennějšího než je 

hotovost – zbytky jeho vlastní morální integrity.  

(Adéla Ctiborová, Tereza Fučíková; 9. B) 



Křížovky pro první stupeň 
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(Tereza Zděnková, Andrea Kouklová; 9. B) 
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               1. Jeden z rodičů 

2. Postava z Večerníčku patřící Áje 

3. Kniha, kde najdu například cizí slova 

4. Pomůcka koledníků  

5. V únoru naším městem půjde maškarní …… 

6. Dopravní prostředek znečišťující naše ovzduší 

7. Jeden z letních měsíců 

8. Svátek 6. ledna  

(Daniel Kubíček, Kien Xuan Nguyen; 9. B) 

 

(Zdeněk Krejča ze skolnisvet.cz; 9. B)  



 

 

 

 

 

Masopust (či karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní 

dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna) má pevné datum, 

tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do 

počátku března. Masopust vychází především z římského náboženství, které s předjařím 

spojovalo vegetační a plodnostní božstva jako je Bakchus. Masopust představoval období 

hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. 
 Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem 

tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, 

tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány končiny, ostatky, fašank či přímo 

masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční 

zábavou. 

MASOPUST V ŘÍMĚ 

Karneval (u Římanů původně Carnival) nebyl ani tak maso-pust, neboť pro masopust měli 

Římané výraz carniprivium, ale spíš označení onoho konkrétního zahájení masopustních 

svátků. Tedy dne, kdy se všichni dosyta 

najedí, aby byli silní na následující postní 

období. Carni-val ve významu nabytí síly 

(valere) z masa (caro, genitiv carnis). 

Carnival tedy označoval spíše jeden 

konkrétní den spojený s hodováním a 

maškarami, než celý masopust. 

(Lucie Hejhalová, Linda Přibylová; 9. B) 

 

 
 Foto z milevského průvodu 

  



Něco málo z milevských 

maškar 
Každý rok Milevskem prochází průvod milevských maškar. Letos se koná již 153. ročník 

milevských maškar. I v jiných městech si lidé užívají maškarní průvod (např. Borovany, 

Protivín, Skály, Chyšky, Milešov, Sepekov, Písek, Stádlec). 

V roce 2011 se milevské maškary zapsaly do knihy rekordů s počtem 629 zúčastněných 

masek. I tento rok se samozřejmě můžeme těšit na spoustu masek. Tentokrát maškary městem 

projdou 14. února, a proto je taky motto maškar „Při tom svatém Valentýnu zažijete velkou 

psinu“.   

Jako každý rok se už den předem, tedy v pátek 13. února, koná Bakusův průvod. Začíná 

v 18:30 hodin na náměstí E. Beneše. K vidění bude ohňová show Petra Fiedora, převzetí 

nadvlády nad městem a odhalení sochy Bakuse. Oslava získání nadvlády se poté uskuteční 

v Restauraci U Broučka, v Kavárně U Soudu a 

Sportbaru.     

Tradice maškar a vybraná témata v 19. století: 

1862- jak v Milevsku pochovávali „Bakusa“ 

1882 – Žižkův tah z boje 

1883 – Fidlovačka 

1884 – Boj ženský či Šárka 

1885 – Vytlačení Indiánů z Ameriky 

1886 – Cikánská svatba 

1887 - Koňské dostihy 

1888 – Karneval 

1894 – Obležení Šibenného vrchu od Švédů 

1896 – Světový zvěřinec 

  

I letos se zúčastníme maškarního průvodu. 

Žáci, kteří nás budou chtít podpořit, ať se 

přihlásí p.u. Mgr. Lence Dvořákové.  
 

 (Iveta Hanzlíková; 9. A) 

 



Pátek třináctého 
Příští měsíc nás čeká den, kterého se většina lidí obává. 

Bude pátek 13. a v mnohých zemích je toto datum 

spojováno s chorobnou obavou z neštěstí. V letošním 

roce 2015 se ho dočkáme dokonce i v březnu a listopadu. 

U lidí, kteří tento strach přehánějí a zažívají v tento den 

paniku, můžeme mluvit dokonce o nemoci se zvláštním 

názvem „paraskavedekatriafobie“. Pokud chceme vysledovat původ této pověry, musíme se 

vrátit až do doby života Ježíše Krista. Na Velký pátek byl totiž ukřižován a při poslední večeři 

sedělo u stolu 13 lidí, z nichž třináctým byl právě Ježíšův zrádce Jidáš. Nejen křešťané, ale i 

Židé považují třináctku za smolné číslo, neboť třinácté je v abecedě písmeno „M“, kterým 

začíná slovo Mavet (smrt). Podobných událostí, které nějakým způsobem souvisí s číslem 13, 

bychom našli v dějinách ještě spoustu. Zda jsou pověry založené na pravdě a pátek třináctého 

skutečně přináší smůlu, se můžeme pouze domnívat. Psychologové ovšem rozhodně zastávají 

názor, že nejde o nešťastný den, ale jelikož je psychika člověka mocná, pocit neštěstí si 

vsugeruje. Záleží tedy na smýšlení lidí a jejich postoji k tomuto datu. Strach se nám do 

podvědomí ukládá nevědomky a pak právě následkem stresu a nedostatečného soustředění se 

můžeme dostat do problémů a smolných situací. Důležité je tedy především myslet pozitivně!  

Pokud máme s pozitivním myšlením problémy, existuje 6 rituálů, které by nám měly pomoci 

ve zbavení se strachu: 

1. Použít amulet či talisman v podobě osobních předmětů, prstenů, atd. a v předvečer 

pátku 13. požádat všechny živly o pomoc a ochranu. Talisman položíme na stůl mezi 

misky s vodou, s hlínou a svíčkou. Poté si budeme přát, aby nás následující den amulet 

ochránil před neštěstím, a sfoukneme svíčku, čímž si na pomoc přivoláme čtvrtý živel: 

vzduch. 

2.  Pokud nám přejde v tento den přes cestu černá kočka, měli bychom si třikrát 

odplivnout. 

3. Další možností je smůlu spálit, tedy napsat na papírek přání, aby se nám smůla 

vyhnula a pak ho srolovaný spálit nad plamenem svíčky. (zachovávat při tom 

samozřejmě bezpečnostní pravidla a pálit pod dohledem dospělé osoby) 

4. Před odchodem z domu překřížit prsty ukazováčku a prostředníčku a pak teprve vyjít 

ze dveří. 

5. Před odchodem z domu se třikrát otočit ve dveřích proti směru hodinových ručiček. 

6. Talisman pro naše blízké – ustřihneme si malý pramínek vlasů, vložíme do sáčku a 

dáme druhému do levé kapsy u bundy či kabátu. 

 



Tipy na výlety 
Milevský klášter 

 

Už jsme Vám poskytli různé tipy na výlety, ale zajímavý zážitek Vás může potkat i v místě 

bydliště a Vašeho okolí. Zaměříme se na snad nejstarší a nejzáhadnější památku Milevska. O 

čem je řeč? Přece o milevském klášteře. Premonstrátský klášter v Milevsku je dnes velmi 

cennou románskou památkou. Založil ho v roce 1184 velmož Jiří z Milevska. Místem 

založení byla zvolena starší osada s kostelem sv. Jiljí. První řeholníci pocházeli z kláštera v 

Želivu a prvním opatem se stal Jarloch, v pozdější době známý kronikář a jeden z 

pokračovatelů Kosmy. V době příchodu prvních premonstrátů do Milevska nebyl ještě klášter 

v takovém rozsahu, do jakého narostl během staletí. Budovy sloužící k prozatímnímu 

ubytování řeholníků byly patrně dřevěné. Do konce 12. století je postihl velký požár a musely 

být vystavěny znovu. Tentokrát již v kamenné románské podobě, která se z velké části 

dochovala dodnes. Ještě ve druhé polovině 13. století došlo k prvním stavebním úpravám v 

gotickém slohu. Klášter dostal částečně pevnostní charakter a díky latinské škole v jeho 

prostorách se stal významným centrem kultury a vzdělanosti jižních Čech.  Zmínili jsme se tu 

i o tom, že je opředen spoustu tajemstvími. Určitě mnoho z nich Vás upoutá v knize 

Prácheňský poklad, ve které najdete pověsti z okolí Prácheňska. Ti, kteří kulturu moc 

nevyhledávají, budou nadšeni z velikonočního a vánočního jarmarku v místním muzeu 

(nachází se v areálu milevského kláštera).  

 

 

(Adéla Klímová, Aneta Haškovcová; 9. B) 
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Co podniknout o pololetních a 

jarních prázdninách 
Volno v podobě pololetních a jarních prázdnin se dá trávit aktivně. Někdo vyrazí s rodiči na 

hory, někdo bude prázdniny trávit u prarodičů. Možná se však najdou tací, kteří se obávají, že 

by se mohli nudit, a proto jim přinášíme pár tipů. Inspirovali jsme se na stránkách Kudy 

z nudy, kde je nepřeberné množství nápadů na zajímavé výlety a trávení volného času. My si 

projdeme pár nápadů na pátek 30. ledna. 

Na pololetní prázdniny spousta zoologických zahrad naplánovala různé akce. Například 

v ZOO Jihlava si mohou „jedničkáři“ užít prohlídku zadarmo. Ostatní ovšem nemusí zoufat, 

pokud se jim na vysvědčení objevila známka horší, pro ně je připravena sleva 50 % na 

vstupném.  

Kdo s rodiči o jarních prázdninách na hory nevyrazí, může je zkusit přesvědčit alespoň na 

lyžování na Monínci, kde budou mít „jedničkáři“ od 10. do 12. hodiny a od 14. do 16. hodiny 

zadarmo k dispozici sjezdovku. Pro obdržení skipasu je třeba předložit vysvědčení nebo 

alespoň jeho kopii. Také je připraven bohatý program v podobě snowtubingu (tažení za 

sněžným skútrem), diskotéky na sněhu, lyžařského závodu, běhu na sněžnicích, bobování, 

střelby koulí na cíl a střelby foukačkou na cíl.  

Pokud se vám podaří přesvědčit rodiče, aby vás vzali za odměnu na výlet do Prahy, i tady 

zažijete spoustu zajímavých akcí. Aquacentrum Šutka (Praha 8, Čimická 848/41) si pro 

školáky na 30. ledna připravilo vstup na celý den pouze za 1 Kč. Další akce se skrývá pod 

názvem „Ledová Praha“, která otevírá dveře muzeí, památek a dalších zajímavostí. Zdarma 

všem nabízí volné nebo výrazně zlevněné vstupy. Například budovy Národního muzea, 

Muzeum Policie ČR, dvě soutěže Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta a Melodie, 

Muzeum Karla Zemana, historické prostory Klementina, Loreta, vyhlídka na Žižkovské 

televizní věži či některé části Pražského hradu. Připraven je i doprovodný program, například 

hra pro příznivce geocachingu.    

Pololetní prázdniny s dětmi oslaví i Planetárium Praha, které si pro děti připravilo zajímavý 

program.  

Letiště Praha připravilo oblíbené exkurze také na ukončení pololetí a pololetní prázdniny ve 

školách. Až do 31. ledna je možné v dopoledních i odpoledních hodinách strávit 2 zajímavé 

hodiny přímo v leteckém provozu, na odbavovací ploše. Každou prohlídku doprovází zkušený 

průvodce. 

Dům dětí a mládeže na Praze 3 si pro děti připravil taneční pololetní prázdniny. Za 200 Kč 

(zahrnut i oběd) si užijete den plný tance, pohybu, ale i odpočinkových aktivit. Lektorky děti 

zasvětí do streetdance a odpoledne děti zvládnou předvést už i naučenou choreografii. Na akci 

je třeba se přihlásit předem z důvodu omezené kapacity (www.ulita.cz).  

Pro menší děti (od 6 do 10 let) je na Praze 20 zorganizováno přespání na Chvalském zámku se 

zámeckou hostinou, cestou za pokladem a pohádkovými postavami vílou Ohnivkou, 



Meluzínkou a skřítkem Matýskem. Cena je 590 Kč za jedno dítě, popř. za 2 děti je 

sourozenecká sleva 990 Kč.  

Pokud chcete cestovat jen v rámci jižních Čech, je připravena akce v Nebespánu 

v Kašperských horách, kdy od 16 do 18 hodin je připravena skvělá zábava v podobě pečení 

výborných sušenek, dovádění, her, soutěží a zajímavého vyrábění. Akce je zdarma. Na 

Šumavě také probíhá další pololetní akce – děti, které budou mít na vysvědčení samé 

jedničky, mají zdarma vstup na Stezku korunami stromů Lipno. Pokud se někomu sem tam 

objeví známka horší, může si přijít od 10. do 19. hodiny zadovádět do Hopsária v Českých 

Budějovicích, kde platí prázdninové vstupné bez ohledu na známky.  

 

 

Ze světa hudby 
The Amity Affliction 

Australská post-hardcore/metalcorová kapela z Gympie (Queensland) založená v roce 2003. 

Členové: 

Joel Birch 

Ahren Stringer 

Dan Brown 

Ryan Burt 

Amity Affliction vydali čtyři studiová alba Severed Tites (2008)  

                                                                          Youngbloods (2010) 

                                                                          Chasing Ghosts (2012) 

                                                                          Let The Ocean Take Me (2014) 

(Martina Sládková, Renata Matějková; 9. B) 

 

 

  



Hrajeme si 
V hodinách občanské výchovy se občas pomocí simulačních metod a modelových situací 

připravujeme na dospělý život. Šesté třídy si jednu takovou situaci vyzkoušely při probírání 

tématu „Manželství a rodičovství“, kdy si zkusily, jak to vypadá na svatebním obřadu. 

Rozdělili jsme si role a náležitě se připravili. Zde se můžete podívat na pár fotek. 

   

 

 


