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                 Milevsko 

         

Začtěte se do prvního čísla v novém 

školním roce 2014/2015!  

I. vydání 

28. 9. 2014 



Máme tady znovu začátek školního 

roku a s ním i nové číslo Školních 

listů…na začátek si trochu zarýmujeme, 

aby nám ten školní rok utíkal 

s úsměvem  

Volám, volám všechny třídy, 

pera, sešity i bílé křídy. 

Písmena, háčky, čárky, křížky, 

všechno co už čteme z knížky. 

Jedničky, dvojky, trojky, nuly, 

které píšeme na tabuli. 

Děti, děti, přidejte se, 

ve škole všichni zasmějte se. 

Otvíráme klíčem naši školu 

a už jsme zase všichni spolu! 

Škola a úkoly 

Dělat si úkoly 

a chodit do školy, 

to musíme. 

Chytří pak budeme, 

všechno dovedeme, 

dobře víme. 

To je naše vyznání 

lásky ke vzdělání 

a paní učitelku zdravíme. 

(http://www.verse.cz/basnicky-o-skole/)  

http://www.verse.cz/nahled-basnicky-skola-a-ukoly/


Školní a mimoškolní aktivity 
Sběr kaštanů a žaludů: 

 
I tento rok se bude konat sběr kaštanů a žaludů. Výkupní cena kaštanů je 4 Kč, 

výkupní cena žaludů je 6 Kč. Termín bude včas oznámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze na Země Živitelku: 

 

Druhý den školy se konala exkurze do Českých Budějovic na výstavu Země Živitelka. 

Navštívili ji žáci 9. ročníku, kteří jeli i se základní školou ze Sepekova a Kovářova. 

 

 
 

 

Aerobik pro zábavu: 

 

Aerobik se koná každou středu od 17:00 do 18:00 hod. v malé tělocvičně na 1. ZŠ. Milevsko 

pod vedením Natálie Novákové. Můžou si přijít zacvičit děti od osmi let. S sebou pití, 

přezůvky, podložku a věci na převlečení.. 

 

 
(Barbora Malá, Simona Ševčíková, Táňa Ryantová; 9. A; zdroj: www.i-creative.cz, 

deti.vira.cz, zivitelka.casd.cz) 

  

http://www.i-creative.cz/
http://zivitelka.casd.cz/


Tipy na výlety 
Lipenské aktivity 

Kromě lipenské přehrady je toho na Lipně k vidění mnohem více. Každý si najde své. 

Největším hitem se stala Stezka korunami stromů. Tato stezka je první v České republice a 

měří 675 metrů.  Z vyhlídky 40 metrů můžeme spatřit krajinu šumavské přírody, lipenské 

jezero a Novohradské hory. Stezka je bezbariérová, takže nezabraňuje rodinám s kočárky a je 

dostupná i pro vozíčkáře. Dobrodružství lze zažít na 18 adrenalinových zastávkách, které se 

nachází podél bezbariérové stezky. Jedinečným zážitkem je nejdelší suchý tobogán v České 

republice v celkové délce 52 metrů, který se nachází ve středu věže. Tato dřevěná konstrukce 

je otevřena celoročně, tudíž si krásy krajiny vychutnáte v každém ročním období. Na vlastní 

kůži si to ověřila třída 8. A, která se v rámci exkurze pořádané SOŠ Milevsko zúčastnila  

tohoto nezapomenutelného zážitku. 

 

Kromě Stezky korunami stromů se na Lipně můžete aktivně vybít i jinak. Možností je 

například bobová dráha, která se svojí délkou 1 kilometru i rozmanitostí 21 zatáček a 

terénními zlomy řadí mezi světovou špičku!!! Ta je také otevřena celoročně. Pokud jste 

ovšem vášnivými kolaři, určitě vás v létě při jízdě potěší místní krajina a čerstvý vzduch. 

Nezapomeňte se také zastavit ve městě Vyšší Brod, které se nachází nedaleko Lipna.                  

V místním klášteře můžete totiž zhlédnout Závišův kříž, který je součástí korunovačních 

klenotů.  

 

 

(Adéla Klímová, Aneta Haškovcová; 9. B) 

http://www.zsmilevsko.cz/www/gallery/var/albums/2014_%C5%A0umava/P9180794.JPG?m=1411112152
http://www.zsmilevsko.cz/www/gallery/var/albums/2014_%C5%A0umava/P9180778.JPG?m=1411112095


Křížovka pro první stupeň 

        

 
                

   
          

 
            

 

  
        

  

  
      

   

 
            

 
            

  
            

  

 
            

  
 
  1. Přístroj k určování světových stran   

  2. Hlavní město České republiky 

  3. Posvícenské pečivo 

  4. Žena kozla 

  5. Co se v zimě tvoří na rybníce 

  6. Hastrman 

  7. Jaké je teď roční období 

  8. Barva trávy 

  9. Část koňské nohy 

Nejoblíbenější část roku: 

        

(tajenka) 

 

 
(Tereza Zdeňková, Andrea Kouklová; 9. B) 

  



Ze světa knih 
Návrat z temnoty 

Liz Coleyová 

 Angie byla ve třinácti letech unesena přímo ze skautského tábora. V šestnácti se pak ocitne 

před svým domem s tím, že si na období uplynulých tří let vůbec nevzpomíná a je 

přesvědčena, že je jí stále třináct. Ale co znamenají její podivné a ošklivě vypadající jizvy na 

zápěstích a kotnících? Kdo jí uklízí v pokoji, píše za ní úkoly a celé noci se houpe v křesle? S 

takovým zmatkem je těžké se vyrovnat, a tak se Angela rozhodne pro terapie s psycholožkou, 

doktorkou Grantovou. Ta jí pomocí hypnózy postupně pomáhá odhalovat nejrůznější 

alternativní osobnosti, které Angie skrývá ve své hlavě. Události po jejím únosu prožily právě 

tyto osobnosti, ne samotná Angie, proto si nic nepamatuje. Je to jakási podvědomá obrana, 

kterou si lidská mysl dokáže vytvořit pro potlačení nepříjemných vzpomínek, které často 

souvisí se zneužíváním. Dokáže Angela žít se všemi těmi kostlivci, které na ní vypadávají ze 

skříně jejího podvědomí, nebo by byla udělala lépe, kdyby 

tuto skříň nikdy neotevírala?  

 

Novinky v knižním světě 

Osm světů: Včelí lid- Marcela Remeňová 

  Pokračování úspěšné knihy od 14leté autorky. 

Selekce- Kiera Cassová 

Škola dobra a zla- Soman Chainani 

Volání sirény: Prokletí- Michaela Burdová 

1. díl nové fantasy série od úspěšné české autorky. 

Dračí oči: Černý jezdec- Kristina Hlaváčková 

2. díl fantasy série o dracích. 

Vaříme s Láďou Hruškou 

 Populární potravinový inspektor a reportér TV NOVA Láďa Hruška 

vstoupil do povědomí českých diváků také jako kuchař a dokázal, že vařit 

se dá levně a přitom chutně. 

Pokračování v příštím vydání …… (Adéla Ctiborová, Tereza Fučíková; 

9. B) 



Ze světa hudby 

Bring Me the Horizon 

Je britská metalcorová kapela z Sheffieldu z Yorkshire. 

Kapela vznikla v roce 2004 a působí ve složení: 

Oliver Sykes – zpěv (2004-součastnost) 

Lee Malia – kytara (2004-součastnost) 

Matt Kean – basa (2004-součastnost) 

Matt Nicholls – bubny (2004-součastnost) 

Jordan Fish – klávesy (2012-součastnost) 

 

Název skupiny je odvozen z filmu Piráti z Karibiku, kde Jack Sparrow řekl: „Now, Bring me 

that Horizon“ (česky „Přineste mi kompas“) 

Hned po založení nahráli EP This Is What the Edge of 

Your Seat Was Made For. O rok později založil Oliver 

vlastní módní značku Drop Dead.V roce 2006 vyšlo první 

album Count your Blessings. O další dva roky vyšlo album 

Suicide season, které je proslavilo. V té době začal mít 

Oliver Sykes problémy s hlasem, které má dosud. V roce 

2009 odešel ze skupiny kytarista Curtis Ward. Nahradil ho 

Jona Weinhofen ze skupin Bleeding Through a I Killed the 

Prom Queen. Skupina vydala nové album zvané 

Sempiternal které bylo nominováno k několika ocenění.  

                                                                                               

 

(Martina Sládková, Šárka Baštýřová; 9. B)             

                                                                                                             .           

 



28. září – Den české státnosti, svátek svatého 

Václava 

 

Státním svátkem si připomínáme smrt patrona českých zemí svatého Václava. 28.září slavíme 

jako den české státnosti už 9. rokem. Připadá na svátek katolického světce sv. Václava, 

českého přemyslovského knížete a patrona země. Nepřipomínáme si však jen svatého Václava 

ale i ostatní panovníky, kteří nesli toto jméno. Mezi ně patří Václav II., Václav III. A Václav 

IV. Český kníže Václav I., nazývaný také svatý, se narodil kolem roku 907 jako syn knížete 

Rostislava I. 

 

 

 

 (Iveta Hanzlíková; 9. A) 

 

 



Z vodní říše 
Každý člověk je velmi zvídavý a rád poznává nové věci. Ani já nejsem jiný, tak jsem na chvíli 

zatoužil poznávat nové vody a jejich tajemství. Nemusel jsem se ani dlouho rozhodovat, o 

jedné pískovně, která mě lákala již delší dobu, jsem věděl. Lokalita byla zvolena a nic už 

nestálo v cestě pustit se střemhlav novým dobrodružstvím. Již při zjišťování prvních 

informací mi bylo jasné, že to bude pěkný oříšek, panují zde velmi přísná pravidla se zákazem 

bivakování, voda plná vázek a to jsem ještě nestál na břehu a neviděl další překvapení, které 

znepříjemňují lov a vše s ním společným. Ale ani toho jsem se nezalekl a vyrazil jsem s 

kamarádem do neznáma. Předem jsem vytipoval pár lovných míst, na která byl přístup pouze 

ze člunu. Po příjezdu nás přivítalo pár zákazů vjezdu, bylo jasné, že nás rozcvička v podobě 

nošení veškeré výbavy pěknou řádku metrů nemine. Vyjeli jsme na vodu, míjíme několik 

rybářů a nakonec se zastavujeme na místě, které se nám zamlouvalo ze všech nejvíce. 

Stavíme přístřešky a vyrážíme zmapovat dno. Každý jsme si vybrali lovná místa, vše mohlo 

začít. Krmné místo bylo pro oba stejné a skládalo se ze směsi partiklů a halibut pelet. Na levý 

prut dávám Pinkyho v pastě Pinky, pravý prut osazuji boilím N1 + Plovoucí Dumbels 

Squid/octopus, k oběma PVA pytlík s nakrushovaným boilím. První záběry přicházejí druhý 

den nad ránem, přišel mě přivítat krásný zdravý lysec menších rozměrů, ale to mi vůbec 

nevadilo, byl jsem velmi šťastný, že jsem z této vody vytáhl alespoň nějakého kapříka. Ale to 

ještě nebylo vše. O záběry nebylo nouze, při každém záběru dokrmuji pár hrstí boilie a tahám 

pár menších kapříků. Kamarád bohužel o všechny přichází. Poslední noc jako vždy budík na 4 

hodinu ranní a montáže letí do vody. Jen co se zavrtám do vyhřátého spacáku, rozjíždí se mi 

pravý prut s panáčkem N1 a dumbels Squid/octopus, který jsem nahazoval do klidnější zóny - 

dál od krmení podél břehu plných vázek. Rybu zdolávám ze člunu jako každou, které přišla na 

tento prut. Kapři to tam moc dobře znali a vždy si to namířili přímo do potopených větví, 

odkud nebylo cesty zpět. Tentokrát ale vítězím já a podebírám největšího kapra výpravy. 

Zapózovat před objektivem a rychle zpět do vody. Do odjezdu mi přichází ještě pár záběrů na 

ten samý prut, ale jen od menších ryb. Z této výpravy jsem nad míru spokojený, nečekal jsem 

tolik záběrů. Bral jsem to spíše jako seznamování se s touto úžasnou vodou, na kterou se v 

nejbližší době určitě vrátím. A doufám, že se seznámím s další osádkou této 100 hektarové 

pískovny. 

 

(zdroj: http://www.infinitybaits.cz/infinitybaits/0/0/2/477; archiv fotek: Miroslav Kovařík, Adam 

Pešička; 9. B) 

http://www.infinitybaits.cz/infinitybaits/0/0/2/477


 
(deti.vira.cz)  



Slušné chování v hromadné 

dopravě 
 

 

 

                                                                                                     (Lucie Hejhalová, Linda Přibylová; 9. A) 

Měj psa na 

vodítku a 

s náhubkem! 

Neměj 

nahlas 

hudbu! 

Pouštěj starší 

lidi sednout 

na sedadlo!! 

Nesprejuj po 

hromadných 

prostředcích ani 

nikde jinde!! 

Nebav se 

s cizími 

lidmi! 

Nedělej pitomosti 

ve vlaku! 

Pouštěj nejdřív 

lidi, kteří 

vycházejí! 

Nos věci tak, 

abys někoho 

nezranil! 


