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V novém čísle se mimo jiné dočtete např. 

o tradicích spojených s čarodějnicemi  

VII. vydání 

30. 4. 2015 



Školní a mimoškolní aktivity 
Srdce s láskou darované: 

Žáci šestých tříd se přihlásili do soutěže Srdce s láskou darované. Soutěž byla pod záštitou 

Age management a přihlásilo se do ní více než 10 500 soutěžících, takže konkurence byla 

opravdu vysoká. Šesťáčkům se sice nepodařilo umístit na předních pozicích, ale i tak byla 

jejich snaha ohodnocena drobnými dárky ze sortimentu Kreativ OPTYS a originálním 

odznakem SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ s hologramem (od společnosti FILÁK). 

Srdíčka vyráběli v rámci předmětu Výchova ke zdraví a jejich ukázku si můžete prohlídnout 

níže i včetně cen, kterými bylo jejich snažení oceněno. Přečíst si můžete i doprovodné dopisy, 

kterými žáci osvětlili, komu chtějí srdíčka darovat. 

 



 

 

Program DK Milevsko: 
30. 4. 17:30 - 22:00 TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC -  Dům kultury Milevsko 

2. 5. 13:00 - 8. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM NA CESTU -  náměstí 

Od 26. 6. - 14:00 do 27. 6. OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE -  Přeštěnice 

  

Kino Milevsko: 
7. 5. - 9. 5. od 20:00 Avengers : Age of Ultron 

16. 5. - 17. 5. od 20:00 Rychle a zběsile 7 

22. 5. - 23. 5. od 17:30 Ovečka Shaun ve filmu 

24. 5. od 20:00 Ladíme 2  

 (Simona Ševčíková; Lucie Hejhalová; Sandra Patkaňová; 9. A) 

http://www.milevskem.cz/detail?eventId=578&eventName=tradicni-paleni-carodejnic
http://www.milevskem.cz/detail?eventId=673&eventName=8-setkani-motorkaru-s-pozehnanim-na-cestu


Srdce s láskou darované (6. A) 

Srdce je nejdůležitější orgán v lidském těle. Člověk by bez něho nemohl žít, a proto si 

myslíme, že je to ten největší dar, který někomu můžeme dát. Dlouho jsme přemýšleli, komu 

srdce věnovat, protože možností je tolik, že nebylo pro nás snadné se rozhodnout. Nejdříve 

nás napadla rodina. Bez různých věcí se žít dá, ale bez rodiny by náš život neměl smysl. 

 Pak jsme se ale více kolem sebe porozhlédli a snažili jsme se přijít na to, proč se na 

světě děje tolik špatných a smutných věcí. Kdyby každý člověk otevřel srdce někomu 

druhému, tak by na světě ubývalo špatných věcí, násilí, nešťastných lidí a svět by byl pro 

všechny krásnější a hlavně bezstarostnější. Měli bychom tedy otevřít svá srdce všem a začít 

můžeme třeba od toho člověka, který je zrovna vedle nás. 

 Jsou však na světě i lidé, kterým jejich osud zkřížila nějaká vážná či nevyléčitelná 

choroba a mohli by na život a druhé lidi zanevřít, proto jsme se rozhodli se o naše srdce 

podělit s lidmi ve třech západoafrických zemích – Libérii, Sieře Leone a Guineji. V těchto 

zemích se nakazilo smrtícím virem ebolou již přes 14 000 osob. Zemřelo zhruba 5000 osob. 

Tato čísla ale zřejmě neodpovídají skutečnosti a podle odborníků je nakažených i mrtvých 

daleko více. 

 Tato nemoc se rozšířila do dalších západoafrických států – Mali, Nigérie, a Senegalu. 

V afrických zemích je velká chudoba, špatné lékařské zázemí a hlad. Do zasažených oblastí je 

posílána humanitární pomoc ze všech koutů světa. Lékaři, zdravotní sestry a odvážní 

dobrovolníci, kteří i přes velké riziko nakažení pomáhají. 

 Nakažených je opravdu velmi mnoho, proto v našem velikém srdci můžete vidět více 

menších srdíček, aby láska a naděje, které chceme těmto lidem poslat, stačila pro všechny. 

Menší srdíčka jsme vyráběli z různých materiálů – z papírových trubiček, z polystyrenu, 

z kartonu, z látky, ale i ze dřeva, které jsme zdobili přírodním materiálem. 

Proti ebole zatím není žádný otestovaný lék, ani vakcína, takže úmrtnost je veliká.  

V současné době se ověřují dvě očkovací látky v Evropě, Africe a Americe. Než se ovšem 

podaří účinnou vakcínu nalézt a nemoc zastavit, rozhodli jsme se věnovat srdce lidem 

nakaženým ebolou. I když musí být v karanténě, aby věděli, že nejsou ve svém boji sami, a 

kdyby to bylo možné, aby naše srdce přineslo všem nemocným uzdravení. 

 

Všem lidem postiženým ebolou věnuje 6. A z 1. ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku 

 

 



Srdce s láskou darované (6. B) 

Do soutěže, která by měla podporovat tradiční lidské hodnoty, jakými jsou láska a 

přátelství, jsme vyrobili srdce, ve kterém je tolik lásky, že jsme na něj umístili i menší srdíčka 

vyráběná pomocí kvilingu, těstovin, stočených papírků, látky a sušených rostlin. Svoje 

srdíčko jsme se rozhodli věnovat zvířátkům, protože na ně často my lidé zapomínáme. Naše 

třída zvířata miluje a naším maskotem je potkanka Miky (Milouš). Nejen pes může být 

nejlepším přítelem člověka, ale dokážou to i jiná zvířátka. Lidé se bohužel neumějí často 

chovat ani sami k sobě hezky, natož k některým zvířátkům.  

Podle nás by měl mít každý šanci na dlouhý život, ne třeba jako slon … že byste se 

báli jít dál za lepší potravou, aby vás cestou nezabili pytláci kvůli vašim klům. Zvířata si to 

přeci nezaslouží. Proč lidé zabíjejí zvířata jen proto, že jim za to někdo zaplatí? Lidé by měli 

nechat žít zvířátka tak dlouho, jak by jen mohla žít. 

Také velryby to mají těžké, rybáři je zabíjejí kvůli jejich masu. Tito něžní obři hlubin 

jsou mírumilovná stvoření a nezaslouží si umírat. Ti, kteří je vraždí, nevidí tu krásu, která 

v nich je. Pomalu také vymírá panda velká, je jich už jen 1600. Stejně smutný osud lidé 

chystají i pandě červené a tuleňům. Nikdo by neměl mít právo na to vzít nikomu život, ať už 

je to člověk nebo zvíře. Žádný živý tvor si nezaslouží nic takového. Jak by se asi cítili lidé, 

kdyby přišlo zvíře a začalo je cíleně vraždit kvůli něčemu, čím je obdařila příroda. 

Proti těmto lidem však existují i jiní, kteří jsou pravým opakem. Svůj život zvířátkům 

zasvětili a starají se o ně. Zvířátka jsou velmi přátelská a roztomilá. Dělají radost dětem, 

dospělým a všem lidem. V každém státě by měli mít alespoň jednu ZOO. Do ZOO se mohou 

ukrýt i ohrožená zvířátka, kterým hrozí vymření. ZOO je domovem spousty zvířat a každý 

člověk si tam může zajít, kdy chce, a vždy vyjde spokojený a veselý. Zvířátka by měl přeci 

mít každý rád, protože každé zvíře má v sobě něco výjimečného. Zvířata se od nás lidí 

odlišují právě tím, že si jsou navzájem věrná a drží pohromadě. Měli bychom si z nich vzít 

příklad. 

Zvířátkům bychom chtěli vzkázat, aby to v ZOO vydržela hodně dlouho a aby měla 

dostatek potravy. Také ať se tam mají dobře, ať se k nim lidé chovají hezky a ať se o ně 

chovatelé dál dobře starají. Ostatním zvířatům posíláme přání, aby naše srdce pro ně bylo 

kouzelné a lidé si na jejich příkladu uvědomili, že láska, přátelství a vzájemná pomoc by 

neměly z našeho světa vymřít stejně, jako to hrozí ohroženým zvířátkům. 

 

6. B z 1. ZŠ T. G. Masaryka z Milevska pozdravuje všechna zvířátka na celém světě     



Ze světa knih a filmu 
Avengers: Age of Ultron 

Miliardář Tony Stark se snažil oživit program na udržení 

celosvětového míru.  Jeho pokus nebyl bohužel úspěšný, což 

mělo za následek děsivé nebezpečí pro celou planetu. Povstane 

zlovolný Ultron a jediní, kdo se mu mohou postavit, jsou 

Avengers (superhrdinové Iron Man, Neuvěřitelný Hulk, Thor, 

Captain America, Hawkeye a Black Widow). Pokud máte rádi 

vzrušující a akční dobrodružství, zajděte na tento film do kina. 

 

 

Děti, které přežily Mengeleho  

Eva Mozes Kor ve spolupráci s Lisa Rojany Buccieri 
V originále „Surviving the Angel of Death. The Story of Mengele 

Twin in Auschwitz“ 

Evě Mozes bylo deset let, když byla se svou rodinou poslána do 

Osvětimi. Zatímco její rodiče a dvě starší sestry byli posláni do 

plynových komor, Evu a její dvojče Miriam si vybral coby pokusné 

objekty muž, který byl znám jako Anděl smrti - Dr. Josef Mengele. 

Dívky byly podrobeny sadistickým medicínským experimentům a 

musely každodenně bojovat o svůj život. 

V tomto neuvěřitelném příběhu, který sepsala samotná oběť 

děsivých událostí, jsou čtenáři svědky dětské odolnosti proti 

mimořádnému zlu. Eva byla například vystavena infekci, u níž Mengele věřil, že bude 

smrtelná, a bude pak moci provést pitvu i na Miriam, která měla sloužit jako "srovnávací 

vzorek". Přežila - a dodnes neví, jaké onemocnění to bylo. Po osvobození tábora sestry 

založily skupinu, která podporovala bývalé oběti Mengeleho experimentů.  

(Adéla Ctiborová, Tereza Fučíková; 9. B)  



Ze světa hudby 

Like a Storm 

Like a Storm je kapela z Nového Zélandu založená roku 2005. Hrají převážně Hard rock, 

Didgeridoo Metal, Voodoo Metal.Kapela se skládá z bratrů – Chrise,Matta a Kenta 

Brooksových + na turné hraje Zach Wood. 

Diskografie: 

The End of the Beginning (2009) 

Like A Storm Unplugged (2011) 

Southern Skies DVD (2012) 

Chaos Theory (2012) 

Worlds Collide: Live from the Ends of the Earth (2013) 

Awaken The Fire (2015) 

 

Chris Brooks – hlavní zpěv, rytmická kytara, klávesy, programování a didgeridoo 

Matt Brooks – hlavní kytara, (hlavní zpěv v Ordinary, Break Free a Southern Skies), klávesy 

a programování 

Kent Brooks – basa, vokály, kytara, programování a klávesy. 

Zach Wood – bubny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Martina Sládková, Šárka Baštýřová; 9. B) 



Křížovka pro první stupeň 
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               1. ve škole nosíme na nohách 

2. májový strom podobný třešni 

3. shromáždění čarodějnic 

4. na čem se upalují čarodějnice 

5. na 1. května dostávají dívky …. pod rozkvetlou třešní, aby neuschnuly 

6. co má čarodějnice v ruce a používá to jako pohon 

7. když rozděláváme oheň křesadlem, odletuje … 

8. hořící hranice nebo také signální oheň 

9. co má čarodějnice na hlavě 

10. co to je „čáry máry“ 

11. jak se jinak říká čarodějnici 

12. vymlácené vyschlé stonky a stébla z obilnin 

13. mládě kočky 

14. co má čarodějnice na krku 

15. …… čarodějnice 

16. co hoří 

17. kovový peníz jinak   

 

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

  



Pálení čarodějnic 
Poslední duben je dnem, kdy se upalují 

čarodějnice. Je to již velmi starý lidový zvyk. 

Na některých místech, především na vesnicích, 

se staví májka a večer se lidé scházejí u 

zapálených ohňů. Noc z 30. dubna na 1. květen 

byla v historii považována za magickou. Svátek 

se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž 

byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi 

jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé 

věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na 

čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také 

věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty 

poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava 

plodnosti. 

Ohně se v minulosti zapalovaly na vyvýšených místech na ochranu před démony a zlými 

duchy, později především jako ochrana před čarodějnicemi. Z toho se taky vyvinulo nám 

známé upalování čarodějnic.  

Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní 

moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, 

jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. 

Tento svátek ovšem není příznačný pouze pro Českou republiku, ale slaví se i v jiných státech 

Evropy (Slovensko, Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo), i když je tam 

třeba znám pod jiným jménem. 

 

(Zdeněk Krejča; 9. B, zdroj: Wikipedie) 

A teď trochu pohádkově…… 

Létání na koštěti 

je nejzákladnější dovedností čarodějnice a vždy se jí učí 

hned na začátku prvního roku. Koště je běžným 

dopravním prostředkem čarodějnic pro své vlastnosti. 

Pokud na něj použije kouzlo, dokáže se vznést do 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A1len%C3%AD_%C4%8Darod%C4%9Bjnice.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B


vzduchu a letět. Košťata jsou na první pohled totiž zcela obyčejná a čarodějnice (člověk s 

nadpřirozenými schopnostmi) je schopná jej očarovat a tím umožnit, aby koště létalo. Ideální 

koště pro let je vyrobeno z březových proutků nebo lísky a jeho rychlost závisí na jeho kvalitě 

a tvaru, rychlejší je koště s aerodynamickým tvarem.  

Ovládání koštěte 

Základem letu je koště očarovat a tím umožnit, aby létalo. 

Čarodějnice to dělají tak, že do koštěte klepnou. Pak je možno 

koštěti poroučet. Koště se tedy ovládá tak, že mu čarodějnice 

ústně zadává pokyny ("vznášej se", "leť nahoru", "leť doleva" 

atd.) a koště podle nich létá, jsou to jakási jednoduchá zaklínadla. 

V tomto stavu je dokonce možno i s koštětem "komunikovat", to 

znamená, že čarodějnice může říct koštěti dlouhý sled pokynů a koště se pak podle nich bude 

chovat. Nicméně tento způsob létání je celkem jednoduchý, těžší je ovládání koštěte "vlastní 

vůlí", tedy beze slov. Je to náročnější, některé čarodějnice to zpočátku nezvládají, ale 

ovládání vlastní vůlí je základem a je třeba to umět. 

Co se týče způsobu sezení a létání na koštěti, čarodějnice létají spíše kvůli cestování, nelétají 

příliš rychle a dávají přednost sezení na koštěti "z boku". Mohou však také létat i rychle a 

potom si sednou na koště klasicky rovně. 

Lektvary 

jsou kromě klasického čarování další základní dovedností čarodějnic. 

Lektvar je většinou tekutá látka připravená daným 

způsobem a z daných přísad, po jejímž vnitřním nebo 

vnějším použití se vyvolá určité kouzlo. 

Tato definice platí pro veškeré lektvary, ať už se 

vyskytují v seriálu ČŠP, v Harrym Potterovi nebo jiných 

čarodějných příbězích. V podstatě jsou lektvary jakási 

hmotná kouzla a ta se vykonají při správném použití 

lektvaru, to znamená jeho vypitím, politím, atd.  

Příprava lektvarů 

Lektvary se připravují z všelijakých obvyklých i 

neobvyklých přísad, jako jsou různé byliny, rostliny, 



plody, ale i jiné věci, např. škorpioní vajíčka a další nesmysly a vaří se především v kotlících, 

většinou nad ohněm. Lektvary, na rozdíl od zaklínadel, musí být připraveny přesně podle 

postupu a musí být použity správné přísady ve správném množství a některé rostliny dokonce 

musí být sbírány v určitém období, například při východu slunce, anebo musí být čerstvé. 

Jedině v tomto případě má lektvar správný účinek, při nesprávném použití přísad může mít 

lektvar zcela jiné účinky nebo dokonce způsobit katastrofální následky. Anebo nemusí vůbec 

fungovat.  

 

Zaklínadla: 

Tento způsob kouzlení je poměrně jednoduchý a zvládne ho i velmi špatná čarodějnice. 

Problém je ale v tom, že se jí většinou podaří vykonat jen "něco", co se zdaleka liší od toho, 

co chtěla. Ano, říci pár vymyšlených slov je jednoduché, ale důležité je, aby se těmi slovy 

opravdu docílilo toho správného výsledku. 

(Iveta Hanzlíková; 9. A; zdroj: http://www.worstwitch.wz.cz/kouzla/kouzla.htm) 

 



  

 

 

Piráti   z  Karibiku 
 

na I. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko 

 Zábavná diskotéka, zpívání, tancování 

 Překvapení v podobě Pirátské lodi „Černá Perla“ 

 Soutěž o nejhezčí masky pirátů a pirátek 

 Zpívá s námi: Anna Pintová  

 Hraje a moderuje DJ Martin Kalina (DJ Kali) 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: Velká tělocvična 

Kdy: 1.6. 2015 od: 9:00 hod. 

Mezinárodní den dětí pro Vás !!! 

 

 

Jack Sparrow 


