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I. ZŠ T. G. Masaryka 

                 Milevsko 

         

Březnové číslo je věnováno především 

blížícím se Velikonocům  

VI. vydání 

30. 3. 2015 



Školní a mimoškolní aktivity 
Mezinárodní soutěž KLOKAN  

Dne 20. 3. 2015 se uskutečnila soutěž v matematickém klokanu, kde si své dovednosti a 

logické myšlení prověřilo 130 zájemců. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: Cvrček (2. a 3. 

ročník), Klokánek (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Kdo se 

umístil na příčkách nejvyšších, si můžete přečíst níže. 

Cvrček:  

1. Marie Neumannová   

2. Michelle Babincová   

3. Kristýna Masopustová 

Klokánek:  

1. Matouš Pinc   

2. Radek Mánek   

3. Jiří Lípa 

Benjamín:  

1. Ondřej Polanecký   

2. David Prokop   

3. Jana Řežábková 

Kadet:  

1. Filip Procházka   

2. Matěj Krejza   

3. Tomáš Bulín 

 

Návštěva firmy EFAFLEX  

Dne 23. 3. 2015 se uskutečnila návštěva fm EFAFLEX v rámci projektu Rozvoj technického 

vzdělání.  Efaflex patří mezi přední výrobce rychloběžných průmyslových vrat a podívat se 

do chodu firmy mohli v rámci exkurze žáci 8. tříd.  

 

Kino Milevsko 

2. – 4. 4. 2015 – Rychle a zběsile 7 od 20:00 hod. 

3. – 5. 4. 2015 – Popelka od 17:30 hod. 

9. – 10. 4. 2015 – Chappie od 20:00 hod. 

10. – 11. 4. 2015 – Ovečka Shaun ve filmu od 17:30 hod. 

  

 

(Táňa Ryantová, Simona Ševčíková; 9. A, obrázky: www.eko-g.cz; www.onlineomalovanky.cz) 

  

http://www.eko-g.cz/
http://www.onlineomalovanky.cz/


Ze světa knih a filmu 

Hačikó 

Film natočený podle japonského snímku z roku 

1987 Hachiko Monogatari se skutečně stal. 

Richard Gere ztvárnil univerzitního profesora, 

který se ujme opuštěného psa. Brzy mezi nimi 

vznikne neuvěřitelné a silné pouto… 

Dojemný příběh je americkou adaptací 

japonského skutečného příběhu, který vypráví o 

jednom oddaném psovi jménem Hačikó. Tenhle 

mimořádný pes doprovází svého pána Parkera 

Wilsona (Richard Gere), univerzitního profesora, 

každé ráno na nádraží a odpoledne se tam vrací, 

aby ho přivítal. Jednoho dne však Parker zemře a 

na stanici se už nikdy nevrátí. Ovšem Hačikó 

věrně čeká na stejném místě na svého pána den co 

den, celých devět let. Legenda o nesmrtelném 

poutu se traduje v Japonsku dodnes. Legenda o věrné oddanosti psa ke svému pánovi a o tom, 

jak se i ten nejobyčejnější rituál může stát největším a nejčistším vyznáním lásky. 

Vypravěčka – Jodi Picoultová  

Sage pochází z rodiny s židovskými kořeny a její babička 

přežila holocaust. Ona sama se snaží vyrovnat s jiným 

traumatem – se smrtí matky. Na skupinové terapii se 

seznamuje s devadesátníkem Josefem Weberem. Při jednom z 

jejich rozhovorů ji tento muž, kterého si všichni v jeho okolí 

váží a mají ho rádi, požádá, aby mu pomohla spáchat 

sebevraždu. Tíží ho svědomí, přirozenou smrtí se mu však 

zemřít nedaří. Aby Sage přesvědčil, vzpomíná na své 

působení v SS i koncentračních táborech. Po dlouhém 

zvažování Sage kontaktuje úřad pro vyšetřování nacistických 

zločinů a podaří se jí přesvědčit babičku, aby jí i ona 

vyprávěla o svém mládí. Zděšeně naslouchá, co všechno 

zažila v polském ghettu, v Osvětimi i později na útěku. Je 

možné, že se s Josefem Weberem setkala a může ho usvědčit? 

A kdyby Sage vyhověla přání starého muže – byla by to vražda, nebo vykonání spravedlnosti 

na tyranovi?                                                                (Adéla Ctiborová, Tereza Fučíková; 9. B) 



Z vodního světa (pokračování) 
Byl jsem velice rád, že máme odlišné příchutě a můžeme tak vyzkoušet, které budou ryby 

upřednostňovat. Samozřejmě nechybí ani teamové popíchnutí ve smyslu, že zrovna to mé 

krmení bude fungovat lépe a s úsměvem na tváři rozmisťujeme montáže na předem 

rozkrmená místa řepkou, boilím a měkčenými peletami. Vše je na svých místech, Stinky 

nadlehčený Dumbels Stinky, Monster Crab a Dumbels Ananas, Salmon Infinity v pastě 

stejnojmenné příchutě a konečně N1 s Dumbels Squid/Octopus. 

Usedáme a děláme si pohodlí ve svých křesílkách. Vyprávíme si veselé historky až dlouho do 

noci, smějeme se až neuvěřitelným příběhům, které se nám přihodily. Ze smíchu nás vytrhává 

tón Humiho Flajzaru, paráda, první kontakt na sebe nenechal dlouho čekat. První kapřík 

neodolal Stinkymu, jedná se o kapřího dorostence, rychlé vyháčkování v podběráku a už si 

odplouvá zpět do hlubin s přáním: ,,pošli většího“. Rychlé zavezení a jdeme si lehnout, 

abychom nabrali síly na další den. Do rána mám záběr i já, ale šlo pouze o malého cejnka. Po 

probuzení se nestačíme divit, co se kolem nás děje, větve, stromy a keře se kymácejí ze strany 

na stranu, fouká opravdu silný vítr doprovázený přeháňkami, které nás svírají po zbytek celé 

výpravy. Nezbývalo nic jiného než se s tím vypořádat a vše přizpůsobit do takového nečasu. 

Nemohli jsme na nic čekat, čekání by bylo nekonečné a k ničemu by nevedlo. Nástrahy jsme 

museli vyměnit za čerstvé stůj co stůj. Já to měl o dost jednodušší, lovná místa na odhoz 

skýtaly ohromnou výhodu. Humi však zúročuje své dlouholeté zkušenosti a precizně pokládá 

montáže na svá místa i v tak silném větru. Veselá nálada nás přesto neopouští, dopomáhá nám 

k ní i spousta záběrů přes celý den, i když se nejedná o žádné obry, ale kapříky střední váhové 

kategorie. Pravidelně dokrmujeme. Ve stejném duchu se nesla následující noc a den. Oba nás 

napadala stejná otázka – Kdy přijdou ti větší jedinci?? Nezbývalo nic pouze čekat. Naskytla 

se chvilka, kdy sluníčko vystrčilo své paprsky z podmraků a my si mohli vyndat židličky ze 

závětří brollíček a užít si chvilku slunného dne. Bohužel nám do zad nevhánělo teplo pouze 

sluníčko, ale i dech dvou vlčáků, které měl na starosti člen rybářské stráže. Na štěstí jsme 

prošli bez závad a to jen díky tomu, že průběžně udržujeme naše místo v čistotě a v pořádku. 

To se o některých jiných ,,kaprařích" rozhodně říci nedá. A je to velká škoda. Nejsme přeci 

prasata, nechceme mít z toho zbytku přírody, co nám ještě zbývá skládku, zabere to pouze pár 

minut. Přeci nechcete bivakovat mezi hromadou odpadků, to v tom lepším případě. Jinak 

takové chovaní a nepořádek vede MRS k zpřísňování pravidel… bohužel. 



Teď jsem trochu odbočil, vrátíme se k chytání. Voda se začala ochlazovat a kapři přestali být 

aktivní. Humi měl přes noc záběr na Stinkyho, byli jsme nuceni vyjet na vodu za rybou, ta 

zajela do vázky a kapra tak ztrácíme. Nevzdáváme se, vytrváváme ve stejné taktice, bohužel 

bez úspěchu. Po dnu a půl bez záběru mě vytrhává ze snění jízda doprovázená plynulým 

tónem hlásiče, všude kolem mlha tak hustá, že pomalu nebylo vidět na špičku prutu. Záběr 

přichází na N1+ Dumbels Squid/Octopus s pár kuličkami okolo montáže. Na konci na mě 

čeká krásné překvapení, bojovný šupináč s váhou určitě nad 10 kg. Budím Humiho, vážíme 

rybu, váha ukazuje 14,6 kg. Paráda!! Konečně to přišlo!! Pár fotek a plav si dál, hlavně se 

opatruj. Voda je plná vázek, měl jsem velké štěstí, že vše dobře dopadlo. Měníme taktiku, 

přestáváme krmit a montáže zasypáváme pouze pár hrstmi boilí. Dostavují se občasné záběry. 

Určitě to není, jak bychom si představovali, ale nějaká aktivita i přes to byla. Je tu čtvrtek, 

Humiho poslední noc, ač nerad musí mě opustit a jet se věnovat rodině a nemocné přítelkyni. 

Vše vsází na jednu kartu. Zbytek řepky asi 30 kg namáčí se slovy: ,,Přeci to nepovezu domů". 

Před setměním vyráží na vodu, montáž s 24mm kuličkou Stinky nadlehčenou Dumbels Stinky 

zalévá namočenou řepkou a rozhazuje do prostoru kilo Stinkyho. Bylo rozhodnuto, teď nebo 

nikdy!! 

Po půlnoci uleháme, všude kolem je cítit zvláštní atmosféra, je to tím, že je to poslední noc 

s parťákem, nebo že by se ještě něco v posledních pár hodinách odehrálo?? Vyčerpáním 

z debaty o všem možném i nemožném usínám. Určitě se mi zdají nádherné sny o místních 

velikánech, o tom není pochyb, ale co to – někdo na mě mluví, co se děje.. koukám, jak Humi 

stojí u prutu a C2ka se ohýbá na maximum, chtěl by jet za rybou, ale než se z toho 

vzpamatuji, ryba je na bezpečnější straně, takže člun už není potřeba. Stojím na břehu a v ruce 

držím podběrák, ani nedutám, ale je mi jasné, že si oba v duchu říkáme: ,,hlavně opatrně, 

nesmím o něj přijít", v tom se ve svitu čelovky mihne tělo kapra na hladině. Je to 12ka říkám 

si a podebírám lysce napoprvé. Teď rozebrat podběrák a přenést rybu do podložky, ale co to, 

ryba nějak těžkne. Váha nám určitě napoví víc. Kapr na podložce vypadá opravdu 

monstrózně, je mi jasné, že jsem se spletl. Humi se ujímá vážení, je to neskutečné, kapr má 

rovných 18,5 kg. Vyšlo to, poslední noc a ono to vyšlo, neuvěřitelné!! Máme neskutečnou 

radost. Pár fotek na památku a ,,12ka" si odplouvá  Už nejdeme ani spát, vaříme si kávu a 

čaj a plni emocí si užíváme chvíle u vody. Po rozednění teamový kolega balí a odjíždí. 

 

(Miroslav Kovařík; 9. B) 



Křížovka pro první stupeň 

     
              

  

  
          

                     
                       

      

     
                

 

    
                

  

 
          

        

     
            

   

   
              

    

 
              

      

  
              

     

     
  

        

     
          

    

    
          

     

     
      

      

  
              

     

   
            

     

    
              

   

 
            

       

              1. malujeme na Velikonoce 

   2. 4. měsíc v roce 

    3. 1. den v týdnu 

    4. malovaná voskem  

    5. obchází domy s pomlázkou 

  6. upletená z proutků  

    7. samec od ovce 

    8. malovaná vajíčka ukládáme do…………. 

9. květ 

jívy  

      10. peče se na Velikonoce 

   11. čokoládový….. 

    12. před Velikonocemi je Velký…… 

 13. proutěný …..s uchem 

   14. opak dne 

     15. jarní květina bílé barvy 

   16. 5. měsíc v roce 

    17. snáší vejce  

     18. žije v králíkárně 

     

(Daniel Kubíček, Xien Nguyen, Tereza Zděnková, Andrea Kouklová; 9. B) 



Pár ukázek z hodin 

informatiky 

Byla jednou jedna  , která měla moc ráda 

jednou uviděla   u lidí a chtěla ho taky. 

Večer se vydala do   a chtěla si tam vzít kousek 

 . Když vlezla do skladu se 

 , myslela si, že je v sedmém nebi, uviděla strašně moc 



 .  Myška si vzala kousek a běžela do své 

 aby si mohla sýr v klidu sníst .  Myška už 

věděla, kam má příště jít pro  a byla šťastná až do 

smrti . 

(Vanesa Csernáková; 6. A) 

 

                        VELIKONOCE 

                                                                            
 

   

Co kdybychom si 

udělali velikonoční 

vajíčko? 

Dobrý nápad! 

http://www.patmat-game.com/epizody/


Pozor, aby nám nespadlo!   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

To jsem teda 

dopadl 

To jo  



  
 

 

 

 

 

    A jaký?? 

 

 

Uděláme si 

vajíčko z tvojí 

hlavy  

Byl by tu ještě jeden 

nápad 



  

 

 

 

 

 

 

(Michal Hejl; 6. A) 

  

No já nevím 

No zas tak 

špatný nápad to 

nebyl 



Velikonoce 
Tento týden se děti dočkají velikonočních prázdnin, neboť se blíží jeden z významných 

křesťanských svátků, Velikonoce. Jsou to totiž nejenom svátky jara, ale nesou se zároveň ve 

znamení oslav zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Historie názvu Velikonoc spadá do dob dávno 

minulých, kdy byli židé Mojžíšem vyvedeni z egyptského otroctví. Stalo se tak v noci, která 

pro ně měla veliký význam, a odtud právě pochází název Velikonoce. O několik set let 

později, kdy si Židé tento den připomínali, byl ukřižován Ježíš. Z tohoto důvodu jsou tedy 

Velikonoce připomenutím Ježíšova ukřižování a následného zmrtvýchvstání. 

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, připadají na první neděli po prvním jarním úplňku. 

Velikonoční  tradice 
Příprava na Velikonoce začíná několik dní předem a je v různých krajích odlišná. Na 

vesnicích můžete potkat děti, které o Velikonocích obcházející ves a svým „rachtáním“ 

nahrazují vyzvánění kostelních zvonů. Zvony totiž podle tradice na Velikonoce odlétají do 

Říma. 

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

ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí a 

pronášejí koledy. Pomlázka je spletena až z 

dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do 

dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí 

a barevnými stužkami. 

Další tradice jsou zdobení vajíček, pečení 

beránka a mazance.  

 

 v zahraničí 

V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování 

vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní 

stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je 



například Hercule Poirot nebo příběhy od Agathy Christie. 

 Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže mnoho 

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

sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. 

 

(Lucie Hejhalová, Iveta Hanzlíková; 9. A, zdroj: velikonoce.vira.cz; Wikipedie) 

 

Jak uplést pomlázku 

1.  

Připravíme si osm zhruba stejně silných a stejně dlouhých prutů. Dva 

slabé proutky na uvázání konců pomlázky si necháme stranou. 

 

2.  

Proutky ve svazku vezmeme do ruky, tenký proutek stiskneme mezi 

nimi. 

 

3.  

Začneme omotávat rukojeť pomlázky tenkým proutkem. 

 

4.  

Je důležité utahovat co nejvíce a jednotlivé smyčky vrstvit 

těsně vedle sebe. 

5.  

Konec proutku zatáhneme mezi svazek pomlázky. Je-li 

správně utahovaný, neměl by se rozvázat. 

 

 

 

http://www.ceskykutil.cz/image/AUTO/800/34456-pomlazka-krok-za-krokem.jpg
http://www.ceskykutil.cz/image/AUTO/800/34455-pomlazka-krok-za-krokem.jpg
http://www.ceskykutil.cz/image/800/AUTO/34454-pomlazka-krok-za-krokem.jpg
http://www.ceskykutil.cz/image/800/AUTO/34453-pomlazka-krok-za-krokem.jpg
http://www.ceskykutil.cz/image/800/AUTO/34452-pomlazka-krok-za-krokem.jpg


 

 

6.  

 

Svazek prutů uchopíme tak, že rukojeť pomlázky je od těla. 

Rozdělíme svazek na dvě poloviny po čtyřech prutech. 

7.  

Na jedné straně rozdělíme prsty čtveřici prutů opět na polovinu. 

Vznikne mezera, do které zapleteme první prut. 

8.  

Začneme třeba zprava doleva. V levé ruce máme čtyři pruty, mezi 

nimiž je mezera. Z pravé strany vezmeme vnější prut, přehneme ho 

doleva, prostrčíme mezerou … 

9.  

… a vrátíme doprava, ale už ne na vnější stranu, ale dovnitř, takže 

se stane prutem vnitřním. 

10.  

Na pravé straně utvoříme opět mezeru mezi čtyřmi pruty…, 

11.  

… do které vložíme vnější prut z levé strany a vrátíme ho doleva, 

ale opět na stranu vnitřní. 

12.  

Pokud pletete správně, tak z prvotního zmatku vytvoříte přehlednou osnovu. 

13.  

Pokračuje se stále stejně – vnější prut ze strany jedné se prostrčí mezerou mezi čtyřmi 

pruty na straně druhé … 

14.  

… a vrátí se zpět na svou stranu jako prut vnitřní. 

15.  

Na konci pomlázky je potřeba nechat dost prostoru na 

uvázání – opět tenkým proutkem nebo provázkem. 

 

 

http://www.ceskykutil.cz/image/AUTO/800/34451-pomlazka-krok-za-krokem.jpg
http://www.ceskykutil.cz/image/800/AUTO/34442-pomlazka-krok-za-krokem.jpg


16.  

Platí to samé, co na začátku: tenkým proutkem 

natáčíme co nejpevněji smyčku těsně vedle 

smyčky. Volný konec zastrčíme mezi proutky. 

17. Nakonec 

zastřihneme volné konce pomlázky. Ještě navázat barevné stužky a je hotovo… 

Aby se nám lépe pracovalo s pruty, můžeme si je před uvazováním pomlázky namočit do 

vlažné vody, nebudou se lámat. 

(Zdeněk Krejča, 9. B; zdroj: ceskykutil.cz) 

 

Návod na kraslice omotané 

bavlnkami 
Budete potřebovat : 

- vyfouknutá „opravdická“ vajíčka nebo polystyrénová (pokud chceme tvořit s dětmi) 

- lepidlo (postačí Herkules) 

- štětec (nejlépe tenčí) 

- miska na lepidlo 

- bavlnka perlovka 

- vlhčené ubrousky (na utření rukou) 

 

Nejprve potřete lepidlem malé kolečko na horní straně vajíčka, 

přiložte bavlnku a špičkou prstu formujte očko s co nejmenším 

průměrem (je dobré si pomáhat například párátkem nebo vlastním 

nehtem). 

http://www.ceskykutil.cz/image/800/AUTO/34441-pomlazka-krok-za-krokem.jpg
http://www.brydova.cz/images/stories/napady/kraslice/omotane/foto_2.jpg
http://www.ceskykutil.cz/image/800/AUTO/34440-pomlazka-krok-za-krokem.jpg


 

 

 (Adéla Klímová, Renata Matějková; 9. B, zdroj: www.brydova.cz ) 

 

 

 

 

  

   

http://www.brydova.cz/

