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Tipy na výlety 
Znovu jsme po jarních prázdninách usedli do školních lavic a připravili pro Vás další číslo 

našich Školních listů. Počasí dělalo čest pojmenování prázdnin, a proto jsme si užívali 

vskutku krásného jarního počasí. Předpověď meteorologů vypadá příznivé i na další březnové 

dny, a proto si na první stránce představíme tipy na víkendové výlety po jihočeské krajině. 

Doufáme, že spoustu lidí inspirujeme a nadchneme pro výlet  

 Orlík 

Zámek Orlík se sice otvírá až v dubnu, kdy si ho budete moci prohlédnout od 9. do 16. 

hodiny, ale to nic nebrání tomu, abyste se prošli po krásné krajině, která je všude 

kolem a došli až k Schwarzenberské hrobce.  

 Zvíkov 

Jeden z nejstarších českých královských hradů byl zbudován nad 

soutokem Vltavy a Otavy na úzkém skalnatém útvaru. Jeho vznik 

spadá do dob vlády Přemysla Otakara I. Pokud bude příznivé počasí, 

budete si už poslední březnový víkend moci prohlédnout Královský 

palác i další zajímavá místa na hradě.  

  

 Vyhlídková plavba pod hradem Zvíkov 

o Trasa I. pod Zvíkovskými mosty a kolem hradu Zvíkov. Cestou můžete spatřit 

i kostel sv. Anny, který je v seznamu kulturních památek okresu Písek. Plavba 

trvá 50 minut a dospělí zaplatí 140 Kč, děti o polovinu méně. 

o Trasa II. po Vltavě, kde se během plavby míjí 3 mosty: Zvíkovský, Železniční 

a Podolský. Plavba trvá 70 minut, cena plavby je pro dospělé 160 Kč a pro děti 

80 Kč. 

 Zřícenina hradu Borotín 

Tato zřícenina volně přístupného hradu se 

nachází v okrese Tábor asi 2 kilometry od 

Sudoměřic. V minulosti si hrad oblíbil např. i 

Karel Hynek Mácha díky jeho malebnému okolí 

a malému rybníčku před hradem.  

 

 



 ZOO Dvorec (u Borovan) = park exotických zvířat 

o v zimní sezoně otevřeno o víkendu od 11 do 16 

o od 1. dubna otevřeno denně od 9 do 18 

o tato poměrně mladá zoo čítá přibližně 200 zvířat (v 70 druzích) a zaměřuje se 

především na chov šelem, obzvláště kočkovitých (dokonce jsou zde k vidění 

bílí tygři indičtí –  viz. archiv ZOO) 

o vstupné: zimní sezona – dospělí 75 Kč, děti 40 Kč 

                letní sezona -  dospělí 120 Kč, děti 60 Kč 

 

 

 Trocnov 

Když už se rozhodnete zajet se podívat na zvířátka do ZOO 

Dvorec, určitě stojí za to popojet o 5 kilometrů dále a navštívit i 

Trocnov, rodiště Jana Žižky. Na tomto pověstném místě je k vidění 

i památník našeho známého vojevůdce. 

  



Na co zajít do kina  
(kdyby příznivé předpovědi meteorologů selhaly …novinky CineStar) 

FAIR PLAY (Přístupno od 12 let) 

Aktuální filmový snímek vzhledem k tomu, že nedávno skončily olympijské hry. Film nás 

zavede do osmdesátých let v Československu, kde se mladičká sprinterka Anna stává členkou 

Střediska vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí 

na olympijské hry. Anně začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy. Její 

výkonnost stoupá, objevují se ale rovněž první zdravotní problémy. Anna se o přípravcích 

dozvídá pravdu, a přestože je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Její 

matka však doufá, že Anna účast na olympijských hrách využije k emigraci, a rozhodne se jí 

anabolika aplikovat tajně (vydává je za neškodné vitaminy). 

 

ZVONILKA A PIRÁTI 

Tento animovaný fantasy film ocenění především menší diváci. Ze světa Petra Pana přichází 

do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní 

víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se 

kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, 

kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně se svými přáteli musí vydat na 

dobrodružnou pouť, aby Zarinu našli a společně pak zkřížili meče s bandou pirátů pod 

vedením plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární Kapitán Hook. 

 

KRÁSKA A ZVÍŘE 

Další filmové zpracování oblíbené starofrancouzské pohádky o jednom kupci, jehož 

nejmilejší dcera se jmenovala Kráska (Belle). Kupec přišel o vše během strašlivé bouře a jeho 

rodina byla zruinována. Jednoho dne ztracen uprostřed lesa objevil něco úžasného, hrad plný 

bohatství. Za utrženou růži pro Krásku, však obludné Zvíře požadovalo jeho smrt. Kráska se 

obviňuje za jejich strašlivé rodinné neštěstí a rozhodne se obětovat místo milovaného otce. 

Nicméně, to není smrt, která jí čeká v hradě Zvířete, ale spíše zvláštní magický život, radost a 

melancholie. Vyzbrojena jen svou odvahou a otevřeným srdcem, Belle triumfuje nad 

nebezpečím. Jak už to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadne. Kráska se do zvířete 

zamiluje, princi se vrátí jeho původní podoba a budou žít šťastně a spokojeně. 



Jarní tvoření 
Blíží se nám jaro a Velikonoce, a proto si pro naše čtenáře naše noviny nachystaly zajímavé 

typy na jarní a velikonoční tvoření, které zvládnou všechny ručičky. 

 

 Vyrobte si jednoduchou bleduli: potřebujete 

pouze čtvrtku, na kterou nakreslíte obrys 

bledule, vodové či temperové bravy, vatové 

(odličovací) tampony a lepidlo na jejich 

přilepení k obrysu 

(zdroj:http://www.audina.cz/2014/03/bledule-z-

papiru/) 

 

 

 

 

 

 

 

Tento kvetoucí strom si vyrobíme 

z papírového tácku, vodových barev, 

hnědé bavlnky, natrhaného zeleného 

krepového papíru a popcornu. Na 

papírový tácek si nejdříve vodovými 

barvami nakreslíme pozadí (trávu a 

oblohu), lepidlem nalepíme bavlnku 

(kmen), kousky krepáku (listy) a 

popcorn (květy). 

(zdroj: 

http://krokotak.com/2014/03/popcorns-

and-trees-in-blossom/) 



 
Tato ovečka nás dostane do velikonoční atmosféry, a proto si ji vyrobíme jako dekoraci 

z papírového tácku, vaty a barevného papíru. Na tácek nalepíme chomáčky vaty představující 

vlnu. Z černého barevného papíru vystřihneme předkreslenou hlavu a nohy a též nalepíme. 

Z bílého papíru vystřihneme tvar očí a dokreslíme černou tečku (zornici).  

 
Na roztomilé zajíčky budeme potřebovat dřívko od nanuku či špachtli, které se dají zakoupit 

v lékárně. Na špachtli nalepíme hlavu, kterou jsme si předtím namalovali na čtvrtku a 

vystřihli. Nos je na fantazii každého z vás. Na závěr zajíčkovi nalepíme z barevného tvrdého 

papíru mašli, abychom ho našli   



Hlavolamy a křížovky 

 

 
Zkus potrápit hlavičku sirkovými hlavolamy či rozluštit názvy pohádkových 

postav  



  



Rybaření – SOUTĚŽ!!! 
Sportovní rybolov: Rybářství Třeboň a.s. provozuje na svých rybnících 

soukromé rybářské revíry určené ke sportovnímu rybolovu. Nejvýznamnějšími revíry jsou 

Hejtman, Staňkovský rybník a Nový Kanclíř. V některých sezónách je rybaření umožněno 

i na chovném rybníce Rožmberk.  Třeboňsko, které je také přezdíváno jako krajina rybníků, 

patří k atraktivním lokalitám pro sportovní rybolov. Zarybařit si zde můžete na jihočeských 

řekách Lužnice a Nežárka či na rybnících určených pro sportovní rybolov. 

Ryby na Třeboňsku: Nejznámější rybou třeboňských rybníků, která je zároveň 

i nejčastějším úlovkem při rybaření na rybnících, je třeboňský kapr, jehož chov má na 

Třeboňsku dlouholetou tradici. V rybnících jsou chovány další doplňkové ryby jako štika, lín, 

candát či sumec.  

Povolenky k rybaření:  Povolenky si mohou opatřit pouze držitelé rybářského 

lístku. Na Třeboňsku si však můžete zarybařit na vybraných rybnících, i když nejste 

organizovaní rybáři a rybářský lístek nevlastníte. 

Základní výbava rybáře: podběrák, prut, smekací naviják, vlasec, stojan na 

prut, háčky různých velikostí, číhátka, krabička na drobnosti, kyblík, olověná krmítka, brašna 

na rybářské vybavení, nůž.  

8. A vyhlašuje soutěž o nejpovedenější rybářský úlovek!!! 

Vyzýváme rybáře z řad našich žáků, aby nám na mailovou 

adresu novinyzsmilevsko@seznam.cz zaslali fotku 

s rybářským úlovkem, na který jsou nejvíce pyšní. Nejlepší se 

dočkají uveřejnění v novinách a menší odměny, tak směle do 

toho!!!   

 



Školní aktivity 
Naše škola na maškarách: 

-Žáci a někteří učitelé se i letos zúčastnili Milevských maškar. Tento rok se 

učitelé a žáci převlékli za jednotlivá písmenka z abecedy.  Z jednotlivých písmen 

skládali různá slova. Z naší školy šlo 7 žáků, paní učitelka Ilona Šindelářová, paní 

učitelka Lenka Dvořáková a náš pan ředitel Martin Hrych. 

 

 Matematický klokan: 

-Dne 21. 3. 2014 (pátek) se jako každý rok uskuteční matematický klokan ve 

školní jídelně. 

Vtipy: 
Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak 

studuj. 

 

Učitel hudby varuje žáka: Jestli mě budeš takhle dále zlobit, tak namluvím 

tvé matce, že máš talent! 

(Vtipy z internetu; stránku připravili: Táňa Ryantová, Simona Ševčíková, 8. A) 



Velikonoce 
- Velikonoční pondělí připadá letos na 21. dubna 2014 

-jsou nejvýznamnější křesťanský svátek 

-Velikonoce jsou pohyblivé křesťanské svátky, slaví se v měsíci březnu či dubnu  

- slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velikou noc", v níž byl Kristus 

vzkříšen 

-na Velikonoce se peče beránek, malují se vajíčka a dávají se do váz kočičky 

-tradičním křesťanským zvykem kočiček je jejich svěcení na Květnou neděli a pálení v 

příštím roce o Popeleční středě 

-V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka 

- na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají 

ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí 

- pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků 

 -podle tradice muži při hodování pronášejí koledy 

-  nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte vejce 

malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný” 

-ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže mnoho 

amerických rodin mimo návštěvy kostela se schází kolem zdobení velikonočních vajíček v 

sobotu večer 

-v Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd 

(Linda Přibylová, Lucie Hejhalová; 8. A) 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%BEda

