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Pokračujeme i letos!!! V čem? No přece ve vydávání 
školního časopisu Tužka. Jen je nás letos více, k nám 
osmákům se přidali noví redaktoři ze sedmých tříd. Pracujeme 
pod vedením paní učitelky Jany Třetinové. 

Píšeme články, rozhovory, pořizujeme fotografie, dále 
sbíráme zajímavé příspěvky od ostatních dětí ze školy. 
Neméně náročná je taky konečná grafická podoba časopisu. 
Zkrátka máme s TUŽKOU spoustu práce, ale baví nás to. 
Loňská vydání TUŽKY najdete na stránkách školy 
(www.zsmilovice.cz) 

Finanční náklady na kvalitní tisk (barevný) se bohužel 
odráží do ceny časopisu. My bychom si přáli, aby pro děti byla 
cena co nejnižší, proto hledáme nové sponzory.  V případě 
vašeho zájmu nás finančně podpořit, kontaktujte kancelář 
školy, tel. 325 577 221 nebo emailem 
zsmilovice@zsmilovice.cz. Na oplátku nabízíme bezplatnou 
inzerci ve školním časopise. Děkujeme Městu lásky, které nás 
již podporuje! 

Seznam členů redakce a medailónky nových redaktorů 
najdete na zadní straně. 
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Dne 9.října k nám na školu přišel Tomáš Grauman. Byl jedním ze 669 
zachráněných dětí pana Winstona před holocaustem v roce 1939. 
Vyprávěl nám svůj pravdivý příběh o tom, jaké to bylo být židovské 
dítě v období druhé světové války. 
 Tom Grauman se narodil v roce 1922 v Brně. Zachránil se jen 
on, jeho matka,otčím i bratr zemřeli v koncentračních táborech. 

Pan Grauman odjel k adoptované rodině do Skotska, kde 
chodil do školy a také se naučil anglicky. Jelikož nebyl v kontaktu s 
československými dětmi, češtinu zapomněl. Ve volném čase chodil do 
kostela, kde poslouchal čtení z bible,  začal se modlit k bohu, aby 
zachránil všechny lidi, kteří nemohli odjet. Stal se z něj na půl Žid a na 
půl křesťan.  
pokr. na str. 8 - Výuka 

Redakce školního časopisu TUŽKA 2009 / 2010 

Beseda  
s Tomem Graumannem u 

nás ve škole!!! 



V této rubrice vám budeme přinášet rozhovory a informace o zaměstnancích školy. 
Vaše redakce 

1. Je mi 40 let 
2. Bydlím v Lysé nad Labem  
3. Ano, děti mám 2: dceru a syna 
4. Ano, mám hodně domácích mazlíčků: 2 kočky 2 
papoušky a psa. 
5. Oblíbené jídlo - špagety 
6.Oblíbený seriál: Mash 
7. Herec: Brad Pitt, herečka: Cameron Dias 
8.Vše kromě dechovek 
9.Rusky velmi dobře,anglicky se taky domluvím. 
10. Měla sem ráda všechny předměty. Škola mě 
bavila 
11.Zatim žádnou 
12. Chtěla bych, aby tam bylo napsáno: Žáci, kteří 
budou nepořádní, budou muset uklidit celou školu. 
 

ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY 

Paní učitelky maminkami 

 
 

Redaktoři školního časopisu Tužka připravili dvanáct otázek pro naše vyučující. Nejprve vyzpovídají 
nově působící paní učitelky, poté se budou snažit získat odpovědi od všech pedagogů. 

 
 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                            

            

    

    

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

1. Je mi 27 let 
2. Milovice - Kaštanová ulice 
3. Ano mám, jednu vyvdanou dceru Lucii (14 let) a  

malou Michaelku (21 měsíců). 
4. Doma v bytě ne, ale u rodičů v Jeseníkách máme 2 psy 

(Bobík – 19 let a Rex – 2 roky) 
5. Miluji tatarák, svíčkovou, rajskou, pstruha,…. 
6. Mám ráda většinu českých seriálů. Do kina chodíme 

hlavně na české filmy, teď naposledy – Protektor. 
(doporučuji) 

7. Herec: Ivan Trojan, Pavel Liška 
Herečka: Aňa Geislerová,Tatiana Wilhelmová 

8. Poslouchám skoro vše, ráda při hudbě uklízím 
9. Pasivně se dorozumím anglicky a německy. 
10. Měla jsem ráda dějepis a taky matematiku. 
11. Zatím jen 2 
12. Přála bych si, aby nebyl pro děti strašákem, ale přijaly ho 

za svůj.  

Mgr. Jana T řetinová  
    

1. Je mi 36 let. 
2. Bydlím ve Staré Lysé. 
3. Ano, děti mám : Hanku a Pepíka. 
4. Ano, psa a kočku 
5. Mám ráda špagety. 
6. Koukám se na Herculese. 
7. Oblíbený herec? Karel Roden. A herečka: 
Eliška Balcarová. 
8. Vše kromě Hip-Hopu 
9. Mluvím česky, anglicky, slovensky, trochu 
německy a španělsky. 
10. Měla jsem ráda češtinu – literaturu. 
11. Poznámku jsem nedala zatím žádnou.  
12. Já bych do školního řádu chtěla přidat  
Práva učitelů. 
 

Jitka Řeháková  
 

Mgr. Lenka Kroupová  
 

1. Kolik je Vám let? 
2. Kde bydlíte? 
3. Máte děti?  
4. A nějakého domácího mazlíčka? 
5. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
6. Jaký seriál, film rád/a sledujete?  
7. Jaká herečka/herec se Vám líbí? 
8. Jakou posloucháte muziku? 
9. Mluvíte cizími jazyky?  
10. Jaký předmět jste měl/a ráda, když 
jste byla malá?  
11. Kolik už jste rozdal/a poznámek ? 
12.Co byste chtěl/a změnit na školním 
řádu ?   
 

Rozhovory připravily Alexandra Černášová, Tereza Chreňová a Veronika Vňuková 

Jak se jmenuje? Terezka  
Když se narodila vážila 3kg a měřila 48cm. 

Terezka se narodila v Mladé Boleslavi. 
Tužka zjistila, kdo pořídil malé Terezce 
kočárek – paní učitelka Larisa Horká – 

babička. 



ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY 

Kdopak nám to tak dob ře vaří? 

Rozhovor Tomáše Absolóna s panem školníkem 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Štěpánek  se narodil oproti termínu o čtyři 
dny dříve. Uměl si totiž vybrat datum - 9. 9. 
2009, takže si ho snad zapamatuje  
i tatínek . Jeho míry byly: 49 cm, 2910g. 
Teď už má o sedm centimetrů více a o 
nějakých 1300 g více, nevím to přesně, na 
kontrolu jdeme ve středu, takže je to takové 
to domácí měření a vážení na kuchyňské 
váze . 

maminka Iva Levinská 

Vyzpovídali jsme i pana u čitele 
Horsinku a pana u čitele Elišku. 
 
1. Odkud pocházíte? 
2. Kolik Vám je let? 
3. Máte rodinu? 
4. Máte domácího mazlíčka? 
5. Komu ve sportu fandíte ? 
6. Líbí se Vám nějaká paní učitelka? 
7. Baví Vás práce učitele? 
8. Kde bydlíte? 
Rozhovor získali Michal Rychetský a Karel 

Růžička. 

Adam Horsinka 

1. Z Karviné, Moravskoslezský kraj 
2. 24 let 
3. Ne, zatím jsem svobodný. 
4. Budu mít želvičku – Speedy. 
5. Nemám oblíbený klub, rád sleduji 

házenou a v té fandím klubu HCB 
OKD Karviná. 

6. Ne v tomto smyslu. 
7. Zatím ano. 
8. V Milovicích - Mladá 

 

1. Z Hrdlořez 
2. 52 let 
3. Ano,2 dcery 
4. Baskytaru 
5. Viktorka Žižkov 
6. Všechny 
7. Ano 
8. Lysé pod Labem – Litol. 
 

Petr Eliška 

Kdo je hlavní vedoucí ? Iveta Pelcová 
Pro kolik d ětí vaříte obědy?  320 
školních a 120 z MŠ 
Jak dlouho trvá p říprava ob ědu?  5 
hodin 
Co nejvíce d ětem chutná?  Rajská, 
svíčková a kaše s řízkem 
Jaké jídlo nejrad ěji va říte?  Buchty a 
vdolky s parádou 
Chtěla byste v ětší plat?  Ano, určitě 
Proč jste se rozhodli dát nové židle 
a stoly? Aby se vám tu líbilo 
Proč se musíme zouvat?  Jinak se tu 
nanosí hodně bahna. 
Vadí vám, když d ěti nedojí jídlo a 
vrací ho pomalu celé?  Ano, někdy. 
Baví vás va řit ješt ě i doma?  Budete 
se divit, ale baví. 

Tereza Apjarová, Veronika Světlá 

Jak se jmenujete? Emil Homol a. Vyhovuje vám bydlení v prostoru školy? Ano, mám to blízko do práce.  Líbí 
se Vám práce ve škole? Ano tato práce je r ůznorodá, takže žádný stereotyp . Myslíte si, že práci ve škole 
děláte správně? To musí posoudit jiní.  Vadí Vám děti nebo je máte naopak rád? Děti mi nevadí, pouze 
chování n ěkterých jedinc ů. Máte dojem, že jste vůči dětem přísný? Ano jsem p řísný . Myslíte, že byste 
potřeboval více dovolené? Ne, nepot řeboval, sta čí mi ta, co jsem m ěl.  
Máte přítelkyni? Ano mám. Navštěvujete hospody? Ano, ale velmi málo.  Jste silný kuřák? Bohužel ano . Baví 
Vás práce školníka? Docela ano.  Uvažoval jste, že někdy s prácí školníka skončíte? Nemám důvod.  
 



NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 

PTALI  JSME  SE  VÁS  
 

Jak se vám líbí TUŽKA? 

ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY  HÁDANKA  PRO  VÁS   

Poznáš svou paní u čitelku??? 

Jak se líbí Lukášovi v 1. C? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Výroba  školního časopisu je sranda. Rád d ělám rozhovory 
s paní u čitelkama. Kupujte si časopis, jsou tam super 
články a seznámíte se s novými v ěcmi a taky budete 
v obraze, co se d ěje ve škole a tak dál…   

Michal Rychetský 
Co si myslím?  Školní časopis je podle mého názoru fajn, ale 
chtělo by to nějaké zpestření, ale aby to zas nebylo moc 
přehnané. 
Co se mi nelibí: Školní časopis je podle ostatních žáků moc 
drahý. Deset korun za jeden je moc. V časopisu je moc malé 
písmo a obrázky jsou také malé. Někteří žáci by ocenili, kdyby 
stránek bylo vice s větším písmem a obrázky. 
Zlepšení: Bylo by lepší, kdyby se školní časopis prodával za 
levnou cenu a podle zajmu by se cena zvýšila. Chtělo by to,  
aby se psalo zajímavěji a ne jen o školních výletech. Nebo by 
bylo lepší, kdyby celý časopis byl barevný. 

Veronika Kuthanová 
 

Tato rubrika je určena právě pro vás, milí žáci, spolužáci. Rádi otiskneme vaše nevulgární názory, podněty. Těšíme se 
na příspěvky od vás, které můžete zaslat na adresu redakce: redakce@zsmilovice.cz nebo předat redaktorům či paní 
uč. Třetinové.                                                                        Vaše redakce  

1. Jak se jmenuješ? 
Lukáš Pertlí ček. 
2. Jak se Ti líbí v první třídě?  
Líbí se mi tam, je tam hezké okolí. 
3. Máš tam nějaké kamarády? 
Jo mám kamaráda Honzu, Míšu, Marka.  
Jsou to dobrý kámoši. 
4. A co kluci, pereš se s nimi? 
Jo, peru,  ale jen n ěkdy, když se 
pohádáme. 
5. Líbí se Ti nějaká holka ze školy? 
Líbí - Áďa Korblová 
6. Co paní učitelky, nezlobí Tě? 
Nezlobí, jsou na m ě hodné .       
7. A jak se Ti líbí ve škole, změnil bys něco? 
Ve škole se mi líbí hodn ě a nic m ěnit 
nechci. 
8. Co máš v tašce za výbavu? 
Klíče od šatny, penál, sešity, 2 notýsky, 
desky 
9. Chodíš do družiny nebo na obědy? 
Chodím do družiny i na ob ědy, hodn ě se 
mi líbí ve družin ě, na obědě mi nejvíc 
chutná rýže s masem. 
10. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 
Čtení a psaní 

Markéta Hauerová, Sabina Novotná,            
Nikola Barchuchová 

UŽ JSME NA STŘEDNÍ, ALE STÁLE 
VZPOMÍNÁME!!! 

Nová škola je trochu „záhul“ a základka mi chybí, hlavně 
někteří skvělí učitelé, ale bohužel vrátit to nejde: Základku si 
užijte, jen co to jde. Já jezdím až do Prahy a to vstávání v 
5:30 je hrůza. Mám opravdu přísné učitele, ale nový začátek 
se mi skvěle povedl, taky jsem si našel super kamarády. 
Jinak bych chtěl milovickou základku moc pozdravovat, 
hlavně paní učitelku Larisu Horkou, která byla skvělou třídní. 

 Všem ahoj Ondra 
 

Ondřej Soukup, žák bývalé 9. C 



Myška Lukáš, 7. B:  Martin Chodúr, Monika Bagárová 
Dan Kulchov, 7. B  - Jan Bendik 
Dominik Voto ček, 7. B  - Martin Chodúr, Monika Bagárová 
Matěj Wolf, 5. C : Nekoukám 
Helena Kavurová, 5. C  - Jan Bendik, Monika Bagárová, Ben Christovao 
Sandra Deljevi č, 7. B - Jan Bendik, Monika Bagárová, Ben Christovao 
Nela Bartošová, 5. C  -  Monika Bagárová 
Markéta Kloudová, 5. C  - Monika Bagárová 
Veronika Hofmanová  - Denis  Lacho 
Simona Gašpalíková - nevím 
Karolína Jandová, 5. D  - Monika Bagárová, Jan Bendik 
Aneta Grusová, 5. C  - Monika Bagárová 
Dominika Bendová  - Denis Lacho 
Jirka T ěšínský, 5. D  - Marek Lacko 
Nikola Šrámková, 5. D  - Monika Bagárová, Jan Bendik 
Zuzana Haluzová, 8.A:   Monika Bagárová 
Tereza Vorlíková, 8.A : Monika Bagárová 
Šárka Volfová, 8.A:  Monika Bagárová a Ben Cristovano 
 

KOMU FANDÍME   
ČESKOSLOVENSKÉ  SUPERSTAR? 

NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Jak se mi stýská po základní škole? Neumíte si ani představit jak moc. Už jen 
proto, že učitelé mě znali a věděli jaká jsem, že vše co dělám, nemyslím 
špatně, ale tady na obchodní akademii, nevím, co si k učitelům mohu dovolit. 
První dva týdny jsem si říkala, kam jsem to sakra vlezla, vždyť to tady nemůžu 
zvládnout, ale postupem času jsem se dostávala na správnou kolej vlaku a 
pomalu jsem si začala zvykat. Pořád to je těžké, musím se opravdu učit, což 
jsem na základce ani nemusela. Už jsem se i skamarádila se svojí novou 
třídou, s čímž také byl ze začátku problém. Myslím si, že své nové spolužáky 
jsem chytla dobře a s některými dobře vycházím, jistě nemůžu vycházet se 
všemi, zrovna já se svou povahou, že?! Každý týden se opravdu těším na ten 
víkend, kdy se budu moci konečně vyspat a trošičku si odpočinout. Jak mi 
všichni říkali, uč se, budeš to potřebovat. Měli pravdu a já je měla více 
poslouchat.  Nebudu vás nabádat, abyste je poslechli, ale říkám na rovinu, 
mají pravdu. Mějte se všichni krásně a užívejte si své roky na Základní škole 
Milovice! PS:Nezlobte mé bývalé učitele. 
 

Valerie Z agrebelná  - Monika 
Bagárová 
Veronika Machá čková, 5. D - 
všem 
Kristyna Maudrová, 5. A - nevím 
Robert Kroš čen- Monika 
Bagárová 
paní uklíze čky: Monika Bagárová, 
Martin Chodúr 

    
 
 

                                                                                                                  
 

Jsme opravdu zv ědaví , jak to nakonec 
dopadne. Nejvíce fandíte Monice 
Bagárové, z kluk ů pak Martinovi 
Chodúrovi a Janu Bendikovi. Tak 

v prosinci uvidíme…  

Přinášíme vám rozhovory s  novými 
žáky na naší škole 

 
1. Jak se jmenuješ? 
2. Kolik je Ti let? 
3. Máš tu už nějaké kamarády? 
4. Líbí se Ti tu?  
5. Máš nějakého oblíbenou učitele/ku? 
6. Odkud jsi přišla/přišel? 
7. Máš nějaký oblíbený předmět?  
8. Co se Ti tu nelíbí?  

Rozhovory připravily Veronika Vňuková, 
Alexandra Černášová, Tereza Chreňová 

JSME NOVĚ NA ŠKOLE!  
Víte to? 

1. Kri stýna Mo řenová  
2. Je mi 11 let 
3. Ano, mám tu spoustu 
kamarádů. 
4. Ano, strašně moc 
5. Mám ráda paní uč. Hukovou a 
paní uč. Gavalcovou. 
6. Přijela jsem z Bratislavy. 
7. Ano, matematiku, zeměpis a 
ruštinu. 
8. Nelíbí se mi záchody. 
 

Dobrý den, odchod ze 
základní školy sem si 
docela dlouho 
nepřipouštěla, protože i 
když to tak možná 
nevypadalo, tak školu 
jsem měla moc ráda. Na 
novou školu se mi vůbec 
nechtělo. Prázdniny ale 
utekly a znovu tu bylo 
září. Já to naštěstí 
neměla tak těžký, protože 
jsem šla na novou školu 
s lidmi, které dobře znám. 
První den byl hrozný. Bylo 
hrozný ticho, všude 
cvakaly tužky, klepalo se 
do lavic. Všichni jsme se 
navzájem styděli a byli 
nervózní. Naštěstí to 
netrvalo dlouho, už druhý 
den jsme se trochu 
seznámili. Teď už jsme 
skvělý kolektiv. Našla 
jsem si spoustu nových 
kamarádu a jsem hrozně 
ráda za tuhle změnu. Na 
základku hrozně ráda 
vzpomínám. Bylo to 
nádherných devět let. 
Stále mám v hlavě 
nezapomenutelný dny, 
hodiny s 
nezapomenutelnými lidmi 
a jedinečnými učiteli. Teď 
jsem ale už někde jinde a 
je to hrozně fajn, že to 
začíná dobře. 

Silvie Sluné čková, žákyn ě 
bývalé 9. C 

Kristýna Červinková, žákyn ě 
bývalé 9. C 



Veronika Sv ětlá, 7. A:  Monika Bagárová, Jan Bendig  
Tereza Apjarová, 7. A: Jan Bendig, Veronika Stará  
Tereza Chreňová, 7. B: Monika Bagárová, Ben Christovao, Jan Bendig 
Jana Třetinová: Martin Chodúr, Monika Bagarová 
Tomáš Absolón, 7. B: Marketa Konvičková 
Sabina Novotná, 7. B: Monika Bagarová, Marek Lacko, Jan Bendig 
Markéta Hauerová, 7. B:  Markéta Konvičková 
Alexandra Černašová, 7. A: Monika Bagárová, Ben  Christovao, Jan Bendig 
Sandra Deljevič, 7. B: Jan Bendig, Monika Bagárová, Ben Christovao 
Velechovský  Pavel, 7. A: Martin  Chodúr, Andrian Craft 
Barcuchová  Nikola, 7. B: Jan Bendig 
Radek Novák, 7. B: Ahmad Hedar  
 

HOBBY, ZÁBAVA 

NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 

Vzpomínky na prázdniny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovolená v  Bulharsku  
O prázdninách v půlce srpna jsme letěli do 
Bulharska ve tři ráno. Do Bulharska jsme letěli já, 
bráška, taťka a babička. Přiletěli jsme v pět ráno  
na letiště Bulgarie. Potom jsme 15 minut čekali na 
kufry, půl hodiny na minibus a půl hodiny jsme jeli 
do hotelu. Celý týden jsme chodili k moři. Jeden 
den jsme ale nešli, byli jsme celou dobu u bazén. 
Poslední den bráška proplakal, že se mu bude 
stýskat po moři. V Bulharsku se mi strašně líbilo. 

                           Moňa Fotrová 

Letní soust ředění 
O prázdninách jsme byli s fotbalem celý týden na letním soustředění. Před soustředěním jsme přijeli z dovolené 
z Itálie. Přijeli jsme na soustředění o půl sedmé. Za hodinu jsme dostali pokoj se čtyřmi postelemi. Za další 
hodinu jsme si všichni vybalili věci z tašek. Pán trenér nám řekl, že se máme připravit na trénink. Měli jsme tři 
tréninky denně. Ráno jsme se rozebíhali venku. Po obědě jsme měli střelbu na bránu. Večer jsme všichni hráli 
fotbalový zápas. Celý týden uběhl hrozně rychle, rodiče už pro nás dávno jeli. Bylo to tam hrozně hezké. Příští 
rok bych tam jel taky. 

                                                                                                 Jan Kuneš 
 

Kamila Goralová:  8. B 
Sleduješ seriál superstar? Ano.  
A komu fandíš? Dominice Staré. 
A co si o tom myslíš? Lidé ti 
ukážou, co v nich je. 
Kristýna P ěknicová: 4. B 
Sleduješ seriál superstar? Ano 
A komu fandíš? Monice 
Bagárové. A co si o tom myslíš? 
Je to fajn a baví mě to. 

  

ZŠ a MŠ Milovice 
Vás zve na sout ěž SUPERSTAR 
Milovické školy žák ů 5. - 9. roč. 

dne 5. 11. 2009 v 16. hod ve 
velkém sále Kulturního domu, 

ul. 5.kv ětna 
 

Fotbalový turnaj Milovice  
O prázdninách jsme měli fotbalisty velký fotbalový turnaj. Tento turnaj je 
každý rok jenom jeden. Tento rok se nám hodně povedl. Uhráli jsme 3. místo 
vyhráli jsme bronzové medaile. Hrál jsem i se svým spolužákem Honzou 
Kunešem - je to dobrý spoluhráč. A já jsem měl ještě větší radost z tohoto 
turnaje, jelikož jsem vyhrál trofej nejlepšího střelce. Střelil jsem celkem 9 gólů. 
Byl to můj nejlepší zážitek z prázdnin. 

                                                                           Milan Štrbík, 5. C 

ZOO 
O prázdninách se mi nejvíc líbilo v ZOO. Když jsme vešli 
dovnitř, hned jsme viděli lvy, hrochy, sysly a spoustu 
dalších. Viděli jsme i šimpanze, který skákal ze stromu na 
strom a pak spadl. Nejzajímavější byli žraloci a želvy. 
Nakonec jsme jeli ZOO busem. Byli vidět býci a gazely. 
Když jsme šli zpět, potkali jsme slony. Dokonce se prali a 
do toho vtrhli další a byla to jedna velká sloní bitka. Moc 
se mi to líbilo.  
                                                                      Robert Kalina 
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Projekt – Den evropských jazyk ů 

Krkonoše Harrachov  
O prázdninách jsme byli na výletě v Krkonoších ve městě Harrachov. Prohledli 
jsme si Mumlavské vodopády a potom jsme vyjeli čtyřsedačkovou lanovkou na 
Čertovu horu. Navštívili Muzeum myslivosti, kde jsme si prohlédli vycpaná 
zvířata a brouky. Také jsme viděli pomůcky myslivců. Cestou zpátky jsme se 
zastavili u řeky Jizery, kde jsme chytali ryby a sbírali vodou omletá sklíčka ze 
skláren. 

Dan Mrkvička 

Prázdniny  
Nejvíce se mi líbilo 
v aquaparku v Praze. Byla 
jsem tam se sestrou a 
švagrem. Byl to super 
den. Nejlepší z tobogánu 
byl Twister. Poprvé jsem 
se bála, ale po druhé už 
ne, byl to prostě suprovej 
den. Potom jsme jeli 
domů asi tak kolem šesté 
hodiny. A další den, to byl 
pátek a to jsme šli všichni 
k babičce do Čelákovic na 
oslavu narozenin. Bylo ji 
55 let. TO BYL ZÁŽITEK. 

Helena Kavurová 
 

U babi čky 
V létě jsem byla u babičky ve Skryjově, kde se teta náhle rozhodla, že poslední 
týden před školou, pojedeme do Chorvatska na ostrov Brač. Bydleli jsme 
v apartmánu ve městě Postira. Moře bylo 20 metrů od nás, kde jsme bydleli a ta 
pláž, na kterou jsme chodili, byla vzdálena 100 metrů. Jednou jsme se vypravili 
na písečnou zátoku, zavezl nás tam Ivan Klakar. Ta pláž byla daleko 12 km. 
Také jsme byli v Omiši na řece Cetine a také ve Splitu. Moc se mi tam líbilo, 
bydlení bylo moc pěkné, byla tam i kuchyňka s myčkou a mikrovlnkou. 

Míša Pitlaničová 
 

Vojenské muzeum  
Jednou jsme se s dědou rozhodli, že pojedeme do 
vojenského muzea v Pesanech. Do Pesan jsme 
jeli dědovým autem “Škoda Felicia“. Když jsme 
přijeli, tak nás mile překvapilo, že vstupné jsou 
zdarma. Když jsme vešli do takového velkého 
areálu, tak jsme viděli mnoho velkých hangárů, na 
kterých byly napsány roky bojové techniky, které 
se v této době vyráběly. V každém hangárů byly 
moc pěkné a hezké stroje bojové techniky. Např: 
malý německy stíhač tanků Hryzen 38 Jagd 
panzer nebo ruský tank SU-152 a IS-2. Vojenské 
muzeum se mi moc líbilo. 

Jakub Hron 
 

Já v Egypt ě 
Letěli jsme do Egypta. Když jsme přiletěli, odvezli 
nás do hotelu Hauza. Museli jsme počkat, až nám 
dají kartu od pokoje. Vybalili jsme si a šli na 
tobogány, tam jsem si užila nejvíc legrace a ještě 
se sestrou Eliškou. Co mě nejvíc bavilo, že jsme 
pořad cákali na plavčíka, on nás pak házel do 
vody. Já, Eliška, Bára a Miki jsme pak šli na 
horolezeckou stěnu. Tam jsme padali jako hrušky. 
My na tom neuměli totiž lézt a bratranci docela jo. 
Taky jsem házela šipky a ta paní mně tam 
napsala jako Ašárka. To jsou asi největší zážitky 
z prázdnin. HODNĚ SE MI TAM LÍBILO 

Šarka Benešová 
 

Vylosuj si název země, spolupracovníky a celý měsíc hledej, vymýšlej a připravuj svoji prezentaci – tak znělo 
zadání projektu pro 2. stupeň. Nebylo jednoduché vymyslet charakteristiku dané země. Každá skupina se 
prezentovala nástěnkou a navíc některá přidala scénku, někteří fráze dané země, pohoštění tamní kuchyně, 
taneční folklór. Součet přidělených bodů byl podkladem pro vyhlášení vítěze. Na prvním místě se umístila 
skupina žáků pod vedením pana učitele Adama Horsinky, kteří reprezentovali Ukrajinu. Odměnou jim byl dort 
ve tvaru vlajky jejich země.  



PROJEKTY, VÝUKA 

Práci vytvořili: Franta Burkoň, Pavel Velechovský, 
Bára  Mocová, Marek Kříž, Nikol Staňková                  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dne 18. 9. 2009 byla zkouška poplachu. Poplach se konal 
proto, aby děti věděly, kam mají jít, kdyby opravdu hořelo. 
V čem spočívá poplach? Co nejrychleji opustit budovu školy, 
s sebou musí vzít jen vyučující třídní knihu, aby bylo jasné, 
kdo chybí, kolik je dětí ve třídě přítomno. 

Martina Holubová 8.A. 

Složení: voda, citron, sůl. Přidej levé křídlo a levou 
zadní nožku komára. Vyrábět jen za měsíčního svitu! 

Zkuste to a uvidíte….. 

Jakub Palát, žák 9. A vyhrál 
v sout ěži, po řádané nakladatelstvím 

Albatros první místo! 
Soutěž jsem si našel v časopise Albatros. 
Soutěžit se mohlo od 1. 9. do 30. 9. 2009. 
Úkolem bylo nakreslit komiks s dějem . 
Učinil jsem a nakreslil jsem dlouhý a velmi 
bujný komiks.  A vyhrál jsem. Hlavní cenou byl 
batoh, který jsem vyhrál.  

Jakub Palát 
 

Beseda s  Tomasem Graumannem - 
pokra čování  

Elixír života – zkusili jsme jeho výrobu 
jako alchymisté Rudolfa II.  

Cvičný poplach ve škole  
 

Jak se stal Artuš králem , hodina výtvarné výchovy 

Vyučil se doktorem. Odjel na devět let na Filipíny, kde působil jako ošetřovatel, učitel a misionář. Zde také 
poznal svou budoucí ženu Caroline, se kterou žije dodnes. 
 Když se vrátil z Filipín, žil ve Spojených státech. Na začátku devadesátých let navštívil své rodiště. Jel 
za bratrancem do Prahy. Od poloviny devadesátých let žije s Caroline střídavě v Česku a Coloradu. Když se 
usadili v Česku, zažádal o české občanství, ale nebylo to možné, protože měl americký pas. Časem se změnily 
zákony a Tomášovi vydali české občanství. Takže má dva pasy, jak český tak americký. 
 Kolem roku 1997 se usadil v Nebovidech nedaleko Kolína. Jeho první místo, kde učil, byl Trutnov. 
Během let byl zaměstnaný v různých jazykových školách, dnes vyučuje individuálně. 
 Do Spojených států jezdí s manželkou pravidelně o Vánocích a letních prázdninách. Ve školním roce se 
snaží být v České republice. 

Můj názor: Mně se ta přednáška moc líbila, velmi mě to zaujalo a bavilo. Ve chvilkách to bylo i dojemné, 
když nám pan Graumann vyprávěl, že se musel rozloučit se svojí rodinou. Byla to jiná forma výuky, za kterou 
jsme byli moc rádi.  

Vorlová Diana  9.B 
 

1. Merlin požádal arcibiskupa,aby na Vánoce svolal urozené pány a sdělil jim, že ten, kdo prokáže největší sílu, 
bude zvolen králem. 
2. Na nádvoří stál veliký čtverhranný kámen. Na něm ležela ocelová kovadlina a v té vězel až po rukojeť nahý 
meč. 
3. Artuš uchopil meč za rukojeť a vytáhl ho z kovadliny celý jako z másla. 
4. Artuš se svým vojskem bojoval 15 let proti jedenácti králům. 
5. Z vody se vynořila jezerní panna a darovala Artušovi kouzelný meč.  
 



Óda na Cestu  
Ó, naše Cesta byla zvláštní, 
všichni šli, někdo jen tak, 
někdo s vášní. 
 
Kdo šel jen tak, 
neposlouchal. co se říká, 
vystoupil tam, kde neměl 
a celá výprava na něj doteď 
čeká! 
 
Kdo šel s vášní, 
nechal se unést přírodou, 
zabloudil - a ne náhodou! 
 
Ó, naše Cesto dlouhá a 
zvláštní, 
jsi plná smůly bez jakýchkoli 
vášní! 
Jsi plná zimy a deště, 
a každý si říká: "Co potká 
nás ještě?" 
Snad klid, možná další 
starost, 
jen víme, že tahle Cesta 
byla (ne)malá radost. 

V pátek se nás sešlo ve škole nějak víc. Skoro všichni přišli do školy se 
svým domácím miláčkem. Poslechli jsme si povídání o každém novém 
návštěvníkovi. Kdo nemohl přinést živé zvíře, přinesl fotografii nebo 
obrázek. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o každém zvířeti. 
Paní učitelka nám připravila anglickou křížovku, kterou jsme se pokusili 
vyplnit. V polovině vyučování jsme se přesunuli ven a dokončili povídání. 
Také jsme porovnávali, jak vypadají jednotlivá zvířata v rámci druhu. 
Hledali jsme shody a rozdíly. Na závěr jsme ve skupinách vyplnili pracovní 
listy, kde jsme si zopakovali, co všechno jsme se o zvířatech dozvěděli 
(na něco jsme museli vzpomínat a něco jsme museli i sami vymyslet). 
Jako poslední úkol byly soutěže, ve kterých jsme napodobovali pohyby 
jednotlivých zvířat. Celý den se vydařil a všem se nám moc líbil. 
 

PROJEKTY, VÝUKA 

Hodina ČJ – Óda Anežky 
Deméterové 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ZVÍŘECÍ 4. D 

Rodokmen, hodina ob čanské výchovy 

HERBÁŘE 

Děti z třídy 3.A, B, C  dostaly o letních 
prázdninách za úkol, sbírat rostliny a vyrobit si 
vlastní herbář rostlin. Herbáře se jim povedli, i 
když jim trochu pomáhaly maminky i babičky. 
S radostí si herbáře vystavily na chodbách 
školy. Sami můžete posoudit, jak to všechno 
dopadlo. 
 



1. hodina va ření - Šnečci  
Tento rok máme poprvé vaření, takže jsme se 
s holkama hrozně těšily. Vaření vyučuje paní 
učitelka Gavalcová, která je fajn. 
Hned napoprvé jsme pekly šneky. Rozválely jsme si 
listové těsto, rozkrájely ho na čtverečky, potřely 
vodou, posypaly skořicovým cukrem a daly péct do 
trouby. Část upečených šnečků jsme zanesly 
ochutnat paní učitelkám a zbylé jsme si rozdělily. Po 
šnečcích se jen zaprášilo, byli výborní, moc se nám 
podařili.  

SašenkQ 
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Už bychom se mohly vdát, va řit umí 
každá z nás! 

- hodina va ření ve škole 

Hodiny výtvarné výchovy a 
pracovních činností 5. ro čníků 

Naše třída se dnes proměnila v dílnu. Řezali 
jsme, vrtali, pilovali - domů jsme odcházeli s 
kamarádem ježečkem, kterého jsme si sami 
vyrobili.  

Podzimní Hoblinkova dílni čka 



Líbilo se mi, že nás paní učitelka rozdělila do 4 skupin, naše 
skupina se jmenovala Skřítci. Líbila se mi ještě jedna věc, že jsme šli 
do Benátecké Vrutice a nakonec jsme vyhráli a dostali za odměnu dva 
bonbony. Co se mi nelíbilo, že se kluci chovali jako blázni a smáli se 
jedné holce. Mám ráda svojí paní učitelku. 

Nikola Piskáčková, 5. C 

AKCE ŠKOLY 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už tradičně několik let se s prvními 
poletujícími lístky ze stromů 
začínají žáci 1. a 2. ročníků 
připravovat na Drakiádu. I letos se 
toho rána /23. října/ před budovou 
staré školy začaly trousit děti se 
svými draky s přesvědčením, že 
právě ten jejich bude ten 
nejkrásnější či největší nebo 
nejmenší. Anebo získají odměnu 
za nejdelší ocásek, kvůli kterému 
draka v obchodě vybrali. Nikdo 
zkrátka nepřišel. Ovšem největší 
pochvalu by si zasloužili ti, kteří si 
draka sami za pomoci rodičů 
vyrobili. S pochvalou nelze 
zapomenout ani na žáky 9. ročníku, 
kteří v rámci projektu kamarádi 
pomohli draka pustit k oblakům, 
protože některým nezkušeným na 
to síly nestačily, přestože počasí 
Drakiádě moc nepřálo, akce se 
k radosti všech zdařila. 

Libuše Košvancová 
 

Dne 29. září jsme se my sedmáci sešli před školou a v 8. 00 
hodin jsme vyšli směrem k lesu. Vyšli jsme v ulici Lesní a pokračovali 
jsme do ulice Topolové, tam byla svačina. Mňam. Poté jsme 
pokračovali v cestě, přišli jsme až k památníku v Benátecké Vrbici, zde 
jsme chvíli odpočívali. Pak jsme se vrátili do Milovic a v lese u školy 
v Mladé jsme si zkoušeli první pomoc. Zbyla nám ještě chvilička a tak 
jsme si s panem učitelem Horsinkou zahráli hru. 

Tereza Apjarová a Tomáš Absolon 

Výlet školní družiny  - Kdyby 
hořelo – už víme trošičku, co 
máme dělat my, ale i co a s čím 
dělají dobrovolní hasiči. 
Prohlédnout si auto, hasičskou 
zbrojnici, poháry a diplomy 
hasičů, vyzkoušet si hasičskou 
uniformu… to vše nám umožnil 
pan Jirout, který má na starosti 
malé hasiče z Milovic.  

Cvičení v p řírodě 
 

DRAKIÁDA  
 

Jako každý rok i letos jsme se vypravili cvičit v přírodě. Naším 
cílem byla tentokrát zřícenina hradu Mydlovar. Počasí nám přálo, 
svačiny byly připraveny a nezbývalo než vyrazit. Autobusem a poté 
vlakem jsme se dopravili do obce Ostrá, kde jsme se dozvěděli něco o 
její historii. Také jsme se mohli pořádně posilnit na pochodování kolem 
Labe. Mezi Ostrou a Labem jsme si vyzkoušeli určování světových stran 
podle kompasu. Trošku jsme se obávali, že Mydlovar nenajdeme, ale 
podařilo se nám to na první pokus. Sice už jako hrad nevypadá, ale 
stále je ještě možné najít zbytky jeho hradeb. My jsme se po nich prošli 
a pokračovali jsme v putování. Cesta nám pěkně ubíhala. Našli jsme 
brslen evropský, krtka a spoustu jiných zajímavostí z oblasti biologie. 
Také jsme se dozvěděli informace o lužních lesích, které jsme 
procházeli. Bohužel nás svou přítomností také poctili sršni, které jsme 
vyrušili z jejich klidu. Několik z nás pokousali. Naštěstí nebyl nikdo 
alergický, takže po desinfekci ran a jejich namazání chladivým gelem 
jsme mohli pokračovat do Kostomlat. Jediné, co se nám nepodařilo, byla 
návštěva kostomlatské cukrárny, kam jsme se všichni moc těšili. Snad 
příště! 

Alena Veselá 
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MÁME TO!!! CO? PUTOVNÍ SEMICKÝ POHÁR   

Dětské zastupitelstvo m ěsta Milovice 

Redakto ři 2009/2010 

Vyjeli jsme poprvé v historii naší školy na 
turnaj v plážovém fotbale pod vedením 
paní učitelky Jitky Horké. Při startovném 
se pořadatelé ptali, kdo nezná pravidla. 
Zvedli jsme ruku jako jediní - jsme tu dnes 
ale poprvé. Semice si dokonce postavili 
dvě družstva, aby se pojistili. Vítězství 
nám neuteklo ani o vlásek – všechna 
družstva před Milovicemi musela 
smeknout.  

I v letošním školním roce pracuje na naší škole Dětské 
zastupitelstvo města Milovice. Smyslem existence zastupitelstva je zajištění 
vlivu žáků na rozhodování v záležitostech  školy a získání důležitých 
informací od vedení školy a ostatních pedagogů. Zástupci jednotlivých tříd 
mohou vznášet dotazy, připomínky a požadavky, ale také přicházet 
s vlastními náměty na zlepšení práce školy. Pomáhají vedení školy řešit 
problémy chování žáků mezi sebou, pomáhají s organizací akcí, sami akce 
organizují. Zároveň spolupracují s vedením města Milovice (problémy 
ochrany životního prostředí, volnočasové aktivity dětí, kultura, sport,…). 
Členy zastupitelstva pro školní rok 2009/2010 jsou tito žáci: Nikola 
Hausmanová a Josef Šimon z 6. A,  M. Slípek a Lenka Roubíčková z 6. B, 
Tereza Apjarová a Ondřej Drahorád ze 7. A,  Sandra Deljevič a Markéta 
Hauerová ze 7. B, Nikola Demčuková  a Bára Šonová z 8. A,  Petr Jarolím a 
Rudolf Vojtíšek z 8. B,  Veronika Chlumská z 9. A a 9. B reprezentují  Artem 
Černý a David Vancl. Dětské zastupitelstvo pracuje pod vedením paní 
učitelky Jany Třetinové. Více informací o činnosti zastupitelstva se dozvíte 
na internetových stránkách www.detske-zastupitelstvo-milovice.estranky.cz 
 

Tomáš Absolon a Tereza Apjarová 
 

Markéta Hauerová, Sabina 
Novotná, Nikola Barcuchová, 

Tomáš Absolón, Veronika Světlá, 
Veronika Vňuková, Tereza 

Apjarová, Tereza Chreňová, 
Alexandra Černášová, Martina 
Holubová, Veronika Kuthanová, 
Lucie Čejková, Sára Pěknicová, 

Michal Rychetský, Karel Růžička, 
Lukáš Šobr 

Představení nových 
členů redakce TUŽKY 

Jmenuji se Lucka Čejková .  Mám 
ráda psi a koně. Mojí oblíbenou  
barvou je černá a modrá. Ráda 

sleduji Ordinaci v růžové zahradě. 
Hip hop je mojí oblíbenou hudbou. 

Jmenuji se Markéta Hauerová  a je 
mi 12 let. Baví mě jezdit na 

skateboardu a chodit s kamarády 
ven. Mé nejoblíbenější zvíře je králík. 
Často mě najdete na  serverech 

Lide.cz, facebook, xicht a líbimseti. 
Nejoblíbenější herečka je Eva 

Longoria ,moc se mi líbí. Z barev 
mám nejraději fialová. Moji nejlepší 

kamarádkou je Sabina Novotná. 
 

Jmenuji se Sabina Novotná . Je mi 
12 let. Baví mě chodit do skateparku 
a být tam s kamarády. Moje oblíbené 

zvíře je krysa. Můj nejoblíbenější 
server je Lide.cz,líbimseti.cz. 

Oblíbená barva je růžová. Moji 
nejlepší kamarádkou je Markéta 

Hauerová a mým nejlepším 
kamarádem? To se nedá říct, mám 

ráda všechny stejně. 
 

Ahoj, jmenuju se Nikola Barcuchová.  
Je mi 13 let a narodila jsem se 

v Příbrami ve znamení Blížence. Mým 
oblíbeným jídlem je pizza, hranolky, 
řízek, kuře,…Ze zvířat mám ráda psi, 

kočky, koně a hady. Co miluji? Kluky a 
hlavně svoji rodinku. Co nesnáším? 
Namyšlené lidi a pomluvy. Mezi mé 
koníčky patří počítač, jízda na kole, 

chodit ven s kamarády. 

Jmenuji se Saša Černášová , je mi 
12 let a chodím do 7, A v Milovicích. 
Mám ráda sport (přehazku, volejbal, 

tenis, jízdu na koních).Také mám 
ráda zvířata, PC, TV, čtení, hudbu, 
tancování a zpívání. Má oblíbená 
barva je modrá, červená, růžová a 

zelená. 

Jmenuji  se Terka Chre ňová  a je mi  12 
let. Chodím  do  7. B, ráda zpívám a tancuji 
RnB. Taky často chodím na stránky lide.cz 
a taky icq. Poslouchám hip hop, Rnb, rap. 
Mám ráda  hello kitty. Moje oblíbené barvy 

jsou:růžová,oranžová,fialová. 
 Jmenuji se Tereza Apjarová , 

je mi 13 let. Baví mě jízda na 
in-linech. Moje oblíbená barva 
je červená a zlatá. Oblíbeným 
zvířetem kočka..Mojí nejlepší 
kamarádkou je Verča Světlá. 

 

Jmenuji se Veronika 
Světlá , ráda jezdím na 
kolečkových bruslích, 

je mi 12 let. Mým 
oblíbeným zvířetem je 
kočka, pes a křeček.  
Ráda poslouchám 

hudbu od Beyonce a 
Pink. 

Jmenuji se Verča Vňuková  a je mi 12 let. Věnuji se jízdě na 
koni, malování, jízdě na kole a na bruslích. V zimě pak 

jezdím na lyžích, snowboardu a na bruslích. Mým 
nejoblíbenějším zvířetem je kůň, pes, králík a tygr. Oblíbenou 

barvu mám žlutou a modrou. 

Ahoj, zdraví vás Tomáš Absolón, je mi 12 let. Baví mě sportovat, hrát různé hry, turistika, 
posezení s přáteli, psaní na icq a psaní slohovek. Závisloti: ICQ, lide.cz, dobré jídlo a pití, 
holky, kamarádi, počítač. Co nesnáším? Namyšlené lidi a koprovku. Co naopak miluju: 
rodinu, holky, dobré jídlo a kámoše. Mé oblíbené jídlo: jahodové knedlíky, KFC, čínské 
nudle. Oblíbený zpěvák:AKON. Oblíbený herec:John Travolta.Nicollas Cage. 


