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Na naší třídní vánoční besídku jsme 
si měli přinést každý cukroví. Paní 
učitelka zajistila vody a taky vše 
potřebné k přípravě chlebíčků. 
Během první hodiny jsme jich zvládli 
vyrobit několik talířů. Během druhé 
hodiny jsme měli připraven svůj 
program – tancování, přednes básně, 
kouzlení. Pozvali jsme si také hosty – 
všechny vyučující, nezapomněli jsme 
ani na paní uklizečky a pana 
školníka. A konečně třetí hodinu jsme 
si mohli rozbalit dárky, nejprve si 
každý vylosoval slosovatelný dárek a 
poté jsme si dárky předali mezi 
kamarády. Čtvrtou hodinu jsme 
rychle uklízeli, těšili jsme se totiž na 
závěr dnešní besídky – diskotéku 
v tělocvičně. Hráli nám hezky, 
dokonce tancovala i paní učitelka, 
bylo to legrační. 

Nikola Piskáčková a třída 5.C 

Prevencí před používáním zábavné 
pyrotechniky prošla celá naše škola i s ukázkou 

práce pyrotechniků a městské policie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Vánoční besídka v pátých t řídách 

Dámská volenka 

Panská volenka 

Přednáška pyrotechnik ů 



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

1. Je mi 29 let – ještě ☺ 
2. Bydlím v Ostré 
3. Mám dva nevlastní syny 
4. Domácím mazlem je psíček Pupíček  
5. Mezi oblíbená jídla patří ta, která nemusím vařit 
6. Sleduji seriál Zoufalé manželky 
7. Herečka Květa Fialová je super 
8. Poslouchám naprosto vše, jen dechovku nemusím 
9. „Mluvím“ anglicky, německy – potichu a nahlas 
10. Tělocvik byl nejlepší 
11. Poznámky dávám nerada, ale pár jich už bylo… 
12. Já bych zavedla bod o slušném chování a 

vzájemné toleranci mezi žáky 
 

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. Ještě 29 ☺ 
2. ve Velkém Oseku 
3. Ano, syna Pavlíka (4,5) 
4. Zatím jen manžela, ale začínám uvažovat, že si pořídím 
dalšího… mazlíčka ☺ 
5. To, které nemusím vařit. 
6. Večerníček, Hercule Poirot - filmy i seriál 
7. Veronika Freimanová, Viktor Preiss, Pavel Liška,… 
8. Hodně různorodou, jen dechovka si mě ještě nezískala. 
9. Často mám pocit, že mluvím cizími jazyky celé 
vyučovací hodiny, ačkoli cizí jazyk neučím.  
10. Jako dítě jsem zbožňovala míče všech tvarů, barev a 
velikostí. Pokud se ptáte na vyučovací předmět, tak 
jednoznačně vedla výtvarná výchova. 
11. Co je to poznámka? Já pouze v určitých chvílích 
informuji rodiče o tom, jaké mají vydařené děti. 
12. Nemám potřebu na něm něco měnit, ale přála bych si, 
aby byl všemi dodržován, protože pak bychom mohli být 
všichni ve škole spokojenější a usměvavější. 

Mgr. Jana Vojt ěchová  
    

Mgr. Jana Nováková  
 

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 ?   
 

Děkujeme všem učitelům za poskytnuté rozhovory a fotografie. Redakce Tužky 

Jak se jmenuje? Pavlík Vojt ěch.  
Když se narodil, vážil 3,40 kg a měřil 53cm. 

Dnes už 4,5 letý Pavlík má nejraději mašinky, 
dinosaury a auta. Co Pavlík rád papá? 

Actimel, banány a řízek.  Rád se češe na 
koníka. A jak mu to sluší, posuďte sami. 



ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY 

Pěvecký výkon na Milovické superstar 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Micha elka Třetinová  se narodila v pondělí 
21. 1. 2008 v 9.28 v Praze v porodnici U 
Apolináře. Vážila 3,65 kg a měřila 52 cm. 
Míša roste jako z vody, dnes ve dvou letech 
váží kolem 13 kg a měří 92 cm. Co dělá 
Míša ve volném čase? Hraje si se zvířátky, 
vaří v kuchyňce a ráda sleduje Teletubbies, 
Spejbla a Hurvínka, Bob a Bobka a 
Kouzelnou školku.  Kdo že si to Míšu choval 
kromě tatínka v porodnici? Ano, poznáváte 
ho – fotbalový brankář Petr Čech. 

Mgr. Lukáš Nachlinger 

1. 32 let 
2. v Milovicích 
3. Ano, teď už dvě - holky 
4. Jeden křeček nám umřel, druhého si 

koupíme. 
5. Koprová polévka 
6. Ordinace v Růžové zahradě 
7. Vladimír Menšík 
8. Všechno možné, mou srdeční záležitostí 

je punk. 
9. Někdy ano 
10. Dějepis 
11.  To bych počítal dlouho 
12.  Zavést polední klid na gauči. 

 

Mgr. Markéta Donátová 

1. 38 let 
2. v Poděbradech 
3. Ano, tři 
4. psa Astu 
5. sýrové špízy 
6. nesleduje 
7. Jiřina Bohdalová 
8. Petr Muk 
9. trochu 
10. ruský jazyk 
11. moc ne 
12. nic 

Pro velký ohlas – přinášíme text písně Školu, milujem školu   
(autorka Jana Vojtěchová) 
 
 
Zpívat, zkoušíme zpívat       Školu, milujem školu     
Není to pohoda si všechny tóny hlídat     Není to náhoda, že stojíme tu spolu 
Nejde, zpěv nám moc nejde,      Vědí, všichni to vědí 
Jsme trochu nesmělé a doufám, že to přejde    Co je to za muka, když u zkoušení neví 
Všechno veselé je k smíchu      Tohle vůbec není k smíchu 
V tomhle tom tichu       V tomhle tom tichu 
Úplným tichu        Úplným tichu 
 
     Radu, dáme vám radu 
     Učte se vy vpředu i vy tam taky vzadu 
     Učí, chytří se učí, 
     Kdo na učení kašle, stále jenom skučí 
     Tohle vůbec není k smíchu 
     V tomhle tom tichu 
     Úplným tichu 
 

V příštím čísle časopisu se můžete těšit na Rozárku Nachlingerovou. 



ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY  HÁDANKA  PRO  VÁS   

Poznáš svou paní u čitelku??? 

Díky vysoké absenci byl o na naší škole vyhlášeno mimo řádné 
volno z d ůvodu ch řipkové epidemie. 

VZPOMÍNÁME 
Dne 9. 12. 2009 náhle zem řela paní u čitelka JANA  NOVOTNÁ.  

 
O kamarádce Jan ě Novotné jsme si povídali s paní u čitelkou 

Jitkou Horkou. D ěkujeme za poskytnutý rozhovor.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Co na to říkala paní u čitelka Jana Gavalcová?  
1. Co jste dělala o chřipkových prázdninách? Zdobila jsem perní čky, navštívila d ědečka, 

připravovala se do školy, v ěnovala jsem se svým nemocným d ětem a chodila s nimi na 
kroužky. 

2. Jste ráda, že byly vyhlášeny? Ano, stihla jsem spoustu práce, co jsem pot řebovala. 
3. Myslíte, že to dětem prospělo? Ano, protože se všichni vrátili zdraví. 

 

1. Jaký vztah jste m ěla s  paní učitelkou Janou Novotnou ? Byly jsme nejlepší kamarádky. 
2. Zažila jste s paní u čitelkou n ějakou historku? Jezdily jsme spolu na školní výlety, navštěvovaly 
jsme se i mimo školu. Milovala srandu a historek s ní bylo hodně. 
3. Jaká byla jako u čitelka? Přísná, ale spravedlivá, moc se jí líbilo s dětmi na prvním stupni, 
měli mezi sebou kamarádský vztah a měla ty děti hrozně ráda. Dělala s nimi různá představení a hráli 
si divadlo ve třídě. 
4. Jaká byla mimo školu? Zábavná, měla v sobě strašně moc energie. Vždycky ráda pomohla. Ale 
taky se nebála říct pravdu do očí. Působila strašně rázně, ale byla citlivá a velmi vnímavá. 
5. Chtěla byste ješt ě něco říci? Určitě bude všem hrozně chybět, a že měla tuhle školu hrozně ráda. 
 



NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 

PTALI  JSME  SE  VÁS  
 

Jak se vám líbí TUŽKA? 

Jak jste prožili ch řipkové prázdniny 

Váš nejlepší, nejhez čí 
dárek k Vánoc ům 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Je připravován už od roku 2008. Uvádí ho paní učitelka Jana 
Třetinová. Co se mi líbí na školním časopise? Je super! 
Dozvím se tam něco nového o škole a o učitelích. Na přípravě 
časopisu se pravidelně podílí 8 žáků osmé třídy a 9 žáků 
sedmé třídy. Co bych zlepšila je název, protože název Tužka je 
divný, já sama bych dala schoul, barvy časopisu a více tajenek, 
křížovek a obrázků. A zlepšila bych cenu. Jinak asi nic nového. 
                                                             Vaše Lucie Čejková, 8.B  
Školní časopis je docela dobrý. Práce p ři jeho p řípravě je 
nejen sranda, ale i velká d řina, nap říklad psaní článků a 
rozhovor ů. 
Další práce je na paní u čitelce T řetinové, jen díky ní 
časopis prosperuje. I logo školního časopisu bylo vybráno 
z Vašich návrh ů při práci ve výtvarné výchov ě. V dalším 
roce se budeme snažit náš školní časopis vylepšit. Vy si 
neumíte p ředstavit, jakou práci obnáší vyrobit školní 
časopis. Co se mi na časopise líbí? Rozhovory jsou n ěkdy 
srandovní a zábavné. A co se mi nelíbí? To, že nejs ou 
barevn ě odlišená čísla, takže na oko jsou úpln ě stejné. 
Také bych zm ěnil logo časopisu. Své názory a p říspěvky 
do časopisu odevzdávejte paní u čitelce T řetinové. 

Lukáš Šobr  
 

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  

K Vánocům jsem dostala notebook. 
Zvenčí je bílý a zevnit ř je černý. Má 
web kameru. Jsem s ním moc 
spokojená. Pak jsem dostala boty 
Nike. Jsou bílé, na stranách je nápis 
Nike růžový. Moc se mi líbí.           

                       Martina Holubová, 8.A 
Nikola Barcuchová:Telefon Samsung 
Terka Chre ňová:Telefon Sony 
Ericson 
Saša Černášová:Oblečení 
Paní učitelka Jana T řetinová: 
Tiskárnu (multifunk ční) 
Veronika Světlá:Oblečení 
Terka Apjarová: 8 GB flash 
Markéta Hauerová:Notebook 
Sabina Novotná:Žehli čku na vlasy 
Verča Vňuková:Lyže 
Paní učitelka Lenka Kroupová: CD-
Hrdý Budžes, On ěgin byl taky Rusák 
Paní učitelka Eva Fišerová:Že jsme 
byli všichni pohromad ě 
Pan učitel Josef Žíla: Fotoaparát 
Samsung Digital 
Paní učitelka Jitka Řeháková: Že 
byly p řekvapené d ěti z dárk ů 
 

Já jsem se o chřipkových prázdninách dozvěděl od sousedky, když jsem jel k babičce. Podíval jsem se na 
stránky školy, abych se ujistil. Když jsem přijel domů, slavili jsme první narozeniny mých brášků. V pondělí 
jsme s mámou dělali vánoční úklid a dávali jsme ozdoby. Ale protože jsem měl chřipku, tak jsem nemohl 
vše dělat a většinu času jsem se válel v posteli a koukal na televizi nebo hlídal bráchy. 

  Lukáš Šobr, 8.A 
 
Ve čtvrtek 5. hodinu m ěli učitelé sch ůzi, jednalo se tam o ch řipkové epidemii. Za čínala nám hodina a 
paní učitelka p řišla a oznámila nám, že máme ch řipkové prázdniny a všichni slavili a každý si užíva l 
po svém. Já a další kámoši jsme po řád chodili ven, a to bylo good . Bylo to super, nem usel jsem 
myslet na školu. Člověk si odpo činul, mohly by být další, tak pa! 

Váš Michal Rychetský 
 

Otázky k  rozhovor ům 
1, Co jsi dělala, když jsi slyšela, že jsou 
chřipkové prázdniny? 
2, Už jsi měla připraveno na pondělí chřipkových 
prázdnin? 
3, Co jsi dělala o chřipkových prázdninách? 

 

1, Radovala jsem se. 
2, Ano, měla jsem. 
3. Byla jsem na PC a učila jsem se. 
 

 

Rozhovor s  Karin Holexovou  
 



S Kelly si povídala Martina Holubová  
 
1. Jak ses dostala k cirkusu? Jsem tam od narození. 
2. Co tam d ěláš? Žongluji a používám k tomu 7 obručí. 
3. Co děláš ve volném čase?  Chodím ven s 
kámoškama. 
4. Jaká tam máte zví řata?  5 poníků, 1 koně, 1 leoparda, 
2 pumy, 2 opice, 3 hady, 2 krokodýly, 7 koz, 4 lamy, 3 
dalmatiny, 1 labradora, 5 velkých a malých tygrů. 
5. Jak dlouho trénuješ? Denně 2-3 hodinky, 1-2x týdně 
mám volno. 
6. Od kolika let cvi číš? Od šesti let. 
 

Nová žákyn ě, nová redaktorka 
– KELLY JOO 

NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 

Kelly Joo:  „Žiju v cirkusu už od mala. Máme tam vážně moc 
zvířat. Asi před půl rokem se nám narodili malinkatí tygříci, 
bohužel jeden z nich si zlomil nohu a protože potřeboval 
mnohem více péče než ostatní, tak se o něj staral šéf, (můj 
strejda) a šéfová (moje teta) a každému z nás tak přirostlo 
k srdci, že až dodnes běhá v našem domě a každému leze 
do postele a kouše polštáře!!! Ale se školou je to pro mě 
horší, protože když s cirkusem vyjíždíme, tak jsem dost 
daleko od mé kmenové školy. Proto musím chodit skoro 
každý týden do jiné školy, ale už jsem si docela zvykla. 
Jsem ráda, že můžu poznávat další a další lidi! Žít u cirkusu 
je vážně skvělé, procestovala jsem totiž celou Evropu a 
v zimě (v lednu) poletíme pracovat do Číny! Budeme bydlet 
v hotelu, ze kterého vidíte na moře. A hotel je kousek od 
největšího parku v Číně a možná i v celé Asii!!! Je tam i 
delfinárium, kde můžeme plavat přímo s delfínem! Jedu 
poprvé mimo Evropu a jsem moc zvědavá, jaké to tam 
bude!!!“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Vzpomínám na naši bývalou třídu, byla to i přes veškeré 
trable dobře sehraná parta lidí, kteří společně prožili 
devět let přípravy na další etapu života. Jako 9.C jsme 
došli do zdárného konce s paní učitelkou Larisou Horkou, 
které bych chtěla nejen já, ale i ostatní moc poděkovat, 
že to s námi vydržela. Od září jsem nastoupila na Střední 
pedagogickou školu a vše se změnilo. Jsem v prvním 
ročníku, začínám poznávat nové prostředí, získávám 
nové kamarády a mám nové učitele. Jako žák prvního 
ročníku jsme absolvovala stmelovací kurz v Holanech, 
který měl nás za úkol seznámit a utvořit kolektiv. Nejvíce 
mě na střední škole zklamal dějepis. Je nezábavný a 
proto vzpomínám na zajímavé hodiny dějepisu s paní 
učitelkou Třetinovou. Vzpomínám i na ostatní předměty, 
paní učitelky, které to s námi vydržely a snažily nás toho 
spoustu naučit a na své kamarády, se kterými se teď už 
moc nepotkávám. 
 

UŽ JSME NA STŘEDNÍ, ALE STÁLE 
VZPOMÍNÁME!!! 

Všechny Vás zdravím. Na škole se mám 
dobře, spolužáci jsou fajn, učitelé taky. Mám 
to blízko a ráno moc brzy nevstávám. Není 
to, ale i přes všechny podmínky, zrovna 
nejlehčí. I když jsem se zbavila předmětů, u 
kterých jsem na ZŠ brečela, tak teď na SŠ 
brečím z jiných. Nemám sice ani fyziku a ani 
chemii, za to mám právo a „veřejnosprávu“ a 
3x horší zeměpis a biologii, že mě z toho 
občas jde hlava kolem. Nevím, co bych Vám 
ještě řekla, ale určitě vím, že jsem si vybrala 
dobře a snad se v mém oboru 
„Veřejnosprávní činnost“ uplatním. A vy, 
nedělejte chybu jako někteří, učte se, 
protože to opravdu budete potřebovat. Je 
pořád lepší mít na něco mozek a snažit se to 
někam dotáhnout, než mít na to mozek a 
kašlat na to, potom budete jen celý život dřít 
rukama. A nechci Vás strašit, ale i když se 
mi zas tááák moc nestýská, tak občas bych 
se na tu sladkou základku vrátila!!! 
 
Ukázka z práva-definice, které je nutné 
vědět nazpaměť: Právní řád = Souhrn všech 
právních norem ve státě, které jsou 
uspořádané podle své právní síly nebo lze 
také právní řád chápat jako systém práva, 
tzn. že je právo uspořádáno do jednotlivých 
právních odvětví. - Umím to nazpaměť, ale 
vůbec to nechápu (hahaha) 

 
Jo a taky musíme za 40 minut stihnout 

napsat 8 stránek velkého !!! sešitu  musím 
si ho doma přepisovat, protože kolikrát píšu 
tak rychle, že to po sobě ani nepřečtu )...  

Mějte se Maruška 

Kristýna Tome čková, žákyn ě 
bývalé 9. C 

Maruška Znamená čková, 
žákyně bývalé 9. C 

Rozhovor s  Kristýnou  Mixánovou  
 

1, Byla jsem ráda, že nemusím do školy. 
2, Ne, neměla jsem. 
3, Válela jsem se. 
 



Víte, co je h loupé? Chování n ěkterých z  nás. Po řád se o tom mluví a p řesto se to po řád opakuje. Co 
mám na mysli? Divnou zábavu, kdy n ěkdo zám ěrně hází rule toaletního papír ů nebo ubrousk ů do WC a 
tím jej ucpává. Zkoušel jsem si to p ředstavit, ale žádný vtip v tom nevidím. Práv ě naopak, zvedá se mi 
z toho žaludek. Ble. Takže se dá říci, že ten doty čný (ti doty ční) jsou vlastn ě trošku „ čuníci“. A to samé 
platí i o plivání. Vzpomínáte, jak jste se plivanc ům různé barvy museli vyhnout n ěkde na chodb ě, 
schodišti? V tu chvíli se snad žádný z nás spokojen ě neusmíval.  P řesto se najdou tací, kte ří to mají na 
svědomí. Chcete, chceme je mezi sebou? V tuhle chvíli nemusíme mluvit o práskání a „práska čích“. 
Prost ě je to hnusné a nechceme to. Tak se nebojte na tato  „ čuňata“ upozornit. Škola bude hned hez čí.  
(A to nerozepisujeme, jak asi musí být chudákovi pa ní uklize čce, která má takovou zem umývat. Viníka 
bychom m ěli donutit, aby si to vyzkoušel. T řeba si to p říště rozmyslí.) 

                                                                               Redakce časopisu 
 

NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 

Rozhovor s výherkyn ěmi první Milovické SUPERSTAR 
1. odpověď – výherkyně Nikola Hausmannová 

2. odpověď – stříbrná Dominika Bendová 
3. odpověď – bronzová Eliška Opavská 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problémy ve škole 

1) Proč ses do superstar p řihlásila?  
1. Aby byla sranda a poznala jsem nové lidi. 
2. Chtěla jsem se zúčastnit. 
3. Protože jsem chtěla ukázat, že umím zpívat. 
2)Byl to pro Tebe dobrý pocit, že ses umístila? Pro č? 
1. Byl, nečekala jsem to 
2. Byl to dobrý pocit, ale myslela jsem, že to vyhraje moje 
kámoška 
3. Docela jo, mámě jsem ukázala, ze zpívat umím 
3) Proč sis tu písni čku vybrala? 
1. Líbila se mi 
2. Líbila se mi a uměla jsem ji zpaměti 
3. Byla hezká, jednoduchá a dala se hrát na kytaru 
4) Byla si nervózní, když jsi zpívala p řed tolika d ětmi? 
1. Poprvé ano 
2. Trochu 
3. Trochu jo, bála jsem se, že to pokazím 
5) Co jsi m ěla v té tašti čce, kterou jsi dostala? 
1. CD, časopis Tužka, mp3, propisku, hrníček, plyšáka, obal na 
CD, diplom a pohár 
2. CD, časopis Tužka, mp3, propisku, hrníček, kalkulačku, 
plyšáka, obal na CD, diplom a pohár 
3. CD, povídání o škole, mp3, propisku, hrníček, plyšáka, 
diplom a pohár 
6) Baví Tě zpívat? Pro č? 
1. Ano, uklidňuje mě to 
2. Ano, prostě mě baví 
3. Ano, mam kytaru a zpívám si s mým bráškou 
7) Co si myslíš o porot ě? 
1. Byla dobrá a spravedlivá 
2. Byla dobrá 
3. Byla hodná 
8) Co byste poradili t ěm, co se ú častnili, ale neumístili se?  
1. Nic si z toho nedělejte, v životě ještě uspějete. 
2. Zkoušejte dál zpěv. 
3. Více trénujte zpěv. 
 



HOBBY, ZÁBAVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vůně perní čků 
Vůně maminčiných perníčků 
prolíná se rok co rok bytem, 

vůně perníčků 
putuje rok co rok do našich 

nosíků, 
je to voňavá hnědá věc, 
rozpálíme si naši pec. 

Babiččina památka 
krásná to vykrajovátka. 

Srdce, medvěd 
vykrojím hned, 

ptáček, liška, domeček 
- a co stromeček? 

Vyzdobím sladkým krémem 
a skvost je hotový, 

právě včas na zlatou neděli! 
 

A vy poproste maminku 
ať udělá si chvilinku 

- perníčků není nikdy dost! 
Daniel Mrkvička, 5. C 

 

Vzpomínka  
Ach to byl zlatý věk, 

když sem byl pračlověk. 
Jídelnu i ložnici, 

tu jsme měli v jeskyni. 
Psali jsme si kličkami, 

jedině ručkami. 
Byla to velká švanda, 
byli jsme velká banda. 
A počítač a mobil?? 

Nebyl!!! 
Pili jsme Rájec 
A k tomu krajec 

A básničky je konec. 
Matěj Wolf, 5. C 

 

Ahoj. Mé jméno je Bandy, jsem anglický buldok a jsem miláčkem 
paní učitelky Soni Haluzové. Narodil jsem se 9. 10. 2009, takže jsem 
ještě štěňátko. Jelikož jsem strašně roztomilý, můžu si dovolit cokoliv 
a všechno mi projde. Několikrát jsem se „vyčůral“ v bytě na koberec, 
což moji paničku docela hodně naštvalo a teď mě nutí chodit každou 
chvíli ven, to se mi ale moc nechce, takže si to asi raději rozmyslím. 
Jinak nejraději spím a zkoumám své okolí. Každou chvíli objevím 
něco nového, moc mě to baví. Ale už se mi chce zase spát tak 
DOBROU NOC…  
 

Ani čka a básni čka 
Anička se zeptala dědečka, 

jestli by se mu nelíbila básnička. 
Dědeček řekl ano, ale až zítra ráno. 

dnes už máš ustláno, 
To je věta dědečka, 

no dobře řekla Anička. 
Bára Dobiášová, III. E 

 

Jaroslav Chalupník, 5. C 
 
Nosím tisíc telegramů, 
váží pětset kilogramů. 
Po sněhu chodím rád,  
když na mě začne vítr vát. 
 
Až přijedu po Prahy, 
překonám své námahy. 
Rozdám všechny telegramy, 
zmizí všechny kilogramy. 
 
Domů pojedu po Vltavě 
a všichni budou volat na mě. 
Až přijedu domů z práce,  
půjdu zas ke kamarádce. 
 

Ta naše Ani čka 
 

Ta naše Anička malinká, 
má moc hodného tatínka. 

 
Ten tatínek je veselý, 
od pondělí do pondělí. 

 
Naše Anička má krásné vlásky, 

hezké jako sedmikrásky. 
 

Bára Dobiášová, 3. E 
 

 BANDY - Mazlí ček paní u čitelky  
Soni Haluzové 

 Vy taky umíte hezky psát…. 

Tatínkovi  
Mám tě moc ráda, mám nového kamaráda, 
 čas tak rychle letí, Honzík šel vynést smetí. 

 Kristýnka je velká holka, zjistila jsem, že se tančí 
polka. 

 Honzík zase velký kluk, tvrdohlavý jako buk. 
 Markétka je ve škole, už tady není batole. 

 Já jsem malá myš, jsme tu s Tebou, to si piš! 
Aneta Grusová, 5. C 

 

Podzim  
 

Na podzim děti pouští 
draky, 

a kluci vyrábějí praky. 
 

Na podzim se chodí do 
školy, 

to zase budou úkoly. 
 

Na podzim si užijeme, 
do listí si zaskáčeme. 

 
TO ZAS BUDE 
LEGRACE!!!! 

Bára Dobiášová, 3. E 

Láďo, Láďo, Ládičku, 
počkej se mnou chviličku. 
Poslouchej mě na slovo, 
pozor auto, nech toho! 

 
Anička Hrdličková, 5. C 

 



PROJEKTY, VÝUKA 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co jsme se my holky naučily na hodinách vaření? Tak například 
– Jak se chutnají Podvodnice 
 
Recept na Podvodnice 
20g droždí 
3 polévkové lžíce mléka 
200q polohrubé mouky 
Špetka soli 
1 lžička citronové kůry 
150g másla 
 
Návod: 
Nejprve musíte udělat kvásek (droždí a teplé mléko). 
Všechny potřeby smíchat i s kváskem a dát cca 1-2 hodiny do 
studené vody 
Poté vyválet a vykrájet vykrajovátky. 
Po upečení obalit v moučkovém cukru. 

 

Interaktivní tabule v hodinách d ějepisu 

Recept na PODVODNICE 

Co jsme dostali k Vánoc ům, aneb jedni čka ze 
slohu zadarmo – tedy tém ěř  

Každý pátek 6. hodinu chodíme na interaktivní tabuli do učebny 111, máme tam dějepis. Paní učitelka Jana 
Vojtěchová promítá vše o historii a je to tam super, jsem moc spokojená. Paní učitelka mám udělala otázky o 
Josefu II. a ukázala mám obrázky Marie Terezie a jejich dětí. Psali jsme i zápis podle tabule (připravený text). 
Bylo to super a doufám, že si to nezkazíme a budeme moci nadále chodit do této moderní učebny.  

Lucie Čejková 
 

Před Vánoci jsme měli netradiční hodinu hudební výchovy. Když nám paní učitelka Haluzová řekla, že budeme 
rozděleni do skupin, byli jsme docela otráveni z toho, že opět někdo po nás bude chtít nějakou aktivitu. 
Nakonec nás to však všechny „chytlo“ a byla z toho docela zajímavá hodina. Na konci, když jsme své výtvory 
prezentovali před spolužáky, jsme se dobře bavili a zasmáli. Šlo o to, že každá skupinka si musela nejdřív 
vybrat nějakou oblíbenou písničku, a pak na ní vymyslet svůj vlastní text.  
Tady je malá ukázka. Text je na melodii písně Michala Davida Non stop.  
 „Hudebka není zábava, protože je to otrava,  když pořád jen píše se. 
Zpěvník je jen naše p ředstava, kv ůli kluk ům se to postrádá, co je zp ěv, to v ůbec nev ědí. 
R: Non stop, píšeme non stop, my chceme zpívat a je n tak hrát.“ 
(Autorky textu: A. Demeterová, K. Hrušková, M. Dúpalová, M. Mariňáková, M. Demeterová.) 
 

Přinést náš nejlepší dárek k Vánocům, popsat danou věc, zjistit něco o něm (materiál, výrobce, …) – 
to stačilo k jedničce ze slohu. Kdo to neměl až tak úplně na jedničku, měl malé plus. Někteří z nás se 
vážně připravili – dozvěděli jsme se například: kdo to byl otrok, nejznámější břišní tanečnici, něco o dvojím 
životě zpěváků, vývoj vlaků; viděli jsme pokus a škola stála, …  

Hudební výchova v 9. A 



Monika Fotrová, 5. C 
 

Bajka o neposlušném 
liščeti. 

 
Jednou porodila na svět 
liška tři liščata. Když 
povyrostla, musela chodit 
do školy. Hned první den se 
to jedno lišče rozhodlo, že 
nikam nepůjde. Schovalo se 
do vysoké trávy v lese 
poblíž, ale každý den se 
vrátilo, jako že přišlo ze 
školy. V lese si vyplnilo pár 
cvičení. Ještě že nechodím 
do B s mými bratry, mohli 
by mě prozradit. Řeklo si 
tiše, ten nezbeda. Jednoho 
dne přišla liščata jako každý 
den a sousedka se na lišku 
otočila a řekla: Ten váš třetí 
syn by měl taky začít chodit 
do školy. Nezbeda se mezi 
tím někam ztratil. „Co?“ ptá 
se liška. „No co?“. „Co jste 
myslela tím, že můj syn 
nechodí do školy? Ať vám 
to řekne, že chodí do školy, 
viď? Momo?“ (tak mu liška 
říkala). „Kde je?“ ptá se 
ustaraná liška. Bratři ho 
mezi tím našli. Liška mu 
udělala velkou ostudu přede 
všemi. Svlékla mu totiž 
kalhoty a naplácala mu na 
zadek. Od té doby 
poslouchal a ve škole byl 
nejlepší. 
 

PONAUČENÍ: Lhát se 
nemá, stejn ě se to vždy 

ostatní dozví! 
 

Vlk a zajíc  
Jednou, když se hladový vlk v zimě před Štědrým dnem procházel 

po lese, přemýšlel, co by dnes slupnul k obědu. Uviděl, jak statný zajíc 
přeběhl přes velikou mýtinu. Hned se za ním rozběhl, ale nestačil ho 
dohonit. Tak to radši vzdal, než aby se za ním uhnal. Ale napadlo ho, jak by 
mohl zajíce chytit. Připraví díru, zajíce do ní zažene, a až tam spadne, tak 
ho přikryje sítí. 
 Cobydup to připravil. Už se v duchu radoval, že bude mít na Vánoce 
pečínku. Tiše číhal.  
 Vypadalo to, jakože ho zajíc nevidí, ale v tom však zajíc vystartoval a 
běžel rovnou proti pasti. Hloupý vlk se rozběhl za ním, ale úplně zapomněl, 
že tam je jáma. Zajíc ji přeskočil, ale vlk do ní žuchnul.  
 Z této bajky plyne ponau čení, že kdo jinému jámu kopá, sám do 
ní padá. 
 

Jakub Hron, 5. C 
 

V hodinách VkO jsme dostali od paní učitelky Třetinové za úkol, vybrat si 
jeden kraj ČR do dvojice a nakreslit ho na čtvrtku o velikosti A3. Vyznačit 
na něm větší města, hrady, zříceniny, co se kde pěstuje, těžbu, nížiny, 
řeky, hory, lázně. Za dva týdny jsme to přinesli do školy a pani učitelka 
nám řekla, co máme vylepšit. Pak už jsme celí nervózní museli své práce 
prezentovat před celou třídou. Ze všech krajů, tak vznikla mapa ČR. 
Takový úkol jsme dostali poprvé, mluvit před třídou, ale celkem se nám to 
povedlo. 
 

PROJEKTY, VÝUKA 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

VkO (Výchova k ob čanství) kraje ČR 
 

Co děláme ve slohu u nás  v 5. C? 
Jednou píšeme bajky, jindy zase 

jíme jednohubky. 

O zvířátkách v  lese  
Milan Štrbík, 5.C  

 
Když si jednou hrála všechna zvířátka a byla spokojená, přikráčel 

k nim medvěd a povídal: „Ha ha, já nikoho nepotřebuji, já jsem silný a velký 
a vystačím si sám.“ Další den šel medvěd pro svůj oblíbený med. Lezl po 
stromě a praskla pod ním větev. Spadl, začal volat o pomoc. Ale nikdo mu 
nepomohl.  
Ponaučení: V jednot ě je síla!  
 

Jak se píše ve slohu pracovní postup p ři přípravě jednohubek?  
Páťáci to vy řešili: v kuchy ňce si jednohubky vytvo řili, s chutí sn ědli 

a to se to potom psalo! 



AKCE ŠKOLY  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Návšt ěva paní místostarostky Miroslavy Dlouhé na 
jednání D ětského zastupitelstva m ěsta Milovice  

 

Sbírka FondSidus  
 

Předváno ční Vídeň – cíl 
výletu naší školy 

Vánoční besídka v 2. E 

Zastupitelstvo si pozvalo paní místostarostku do školy, aby jí 
předložilo několik návrhů na zlepšení prostředí ve škole 
(zděné WC, 2 druhy jídel,…), ale i v samotných Milovicích 
(potřeba kroužků pro náctileté,..). Po skončení jednání jsme 
pak s paní Dlouhou pro vás udělali rozhovor. 

1. Kolik vám je let? Je mi 36 let.   
2. Co vás baví na Vaší práci nejvíce? Můžu přispět k 
rozvoji m ěsta. 
3.  Co všechno děláte? Rozhoduji o celém m ěstě, základní 
a mateřské školy, sociální služby, kriminalita 
4.  Jakou školu jste studovala? Na zdravotní sest řičku   
5. Co všechno obnáší Vaše práce? Dávat různé návrhy, 
životní podmínky obyvatel 
6. Odkud pocházíte? Jsem z Milovic. 
7. Chodila jste do této školy? Ano, chodila. 
8. Máte děti? Ano mám 2 syny - 16 let a 12 let. 
9. Jak jste začínala, když jste nastoupila do Vaší práce? 
Začínala jsem v roce 1998, kdy jsem byla zvolena do 
zastupitelstva.  
10. Jaké jste měla výsledky ve škole? Měla jsem dobré 
výsledky. 
11. Jak dlouho pracujete na této pozici? Od roku 1998. 
12. Co všechno jste v Milovicích udělala? Hodn ě se stav ělo, 
rekonstruovalo, postavilo se hodn ě hřišť. 
13. Proč jste si vybrala toto povolání? Lidé si m ě vybrali, 
oni mi dali svou d ůvěru.  
14. Co byste v Milovicích změnila? Chtěla bych zm ěnit 
chování lidí k m ěstu. 
15. Líbí se Vám naše škola? Ano, líbí se mi.  
16. Bavila Vás škola? Asi jako každého žáka, nejvíce 
prázdniny. 
17. Chtěla byste se vyjádřit k vandalství v Milovicích? Přáli 
bych si, aby se obyvatelé chovali lépe 
18. Jaký předmět Vás ve škole bavil nejvíce? Dějepis. 
 

Během prosince a ledna na naší škole 
proběhla sbírka organizace FondSidus. 
Výtěžek z prodeje samolepek a přívěsků 
na klíče bude použit pro děti z fakultní 
nemocnice v Praze Motole a děti z dětské 
kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. 
Celkem redaktoři žurnalistiky 
prodali 150 předmětů, vybralo se tedy 
4 500 Kč. Děkujeme vám všem za 
příspěvek. My jsme všichni moc rádi, že 
jsme udělali dobrý skutek. 
 

Ve středu 2.12. jsme navštívili hlavní město Rakouska Vídeň. Dozvěděli 
jsme se mnohé zajímavosti z historie města, navštívili jsme katedrálu sv. 
Štěpána, divadlo, radnici i krásný zámek Schőnbrunn. Nejvíc jsme se však 
těšili na vánoční trhy, kde jsme ochutnali tradiční „Kinderpunsch“, který nám 
moc chutnal a hlavně jsme nakoupili dárky pro naše nejbližší. Odjížděli jsme 
v odpoledních hodinách, kdy se už stmívalo, takže jsme viděli i krásně 
vánočně vyzdobenou a osvětlenou Vídeň. 

Koledy, vánoční básničky, 
vůně cukroví a hlavně – 
dárečky. Tato vánoční 
atmosféra vládla ve 2. E na 
besídce, na kterou se dostavili 
i rodiče.  



AKCE ŠKOLY 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Budou Vánoce  - Připravujeme ve 
třídách, pomáháme mamkám, které to 
doma nestihnou i péct. Je to fajn, když 
domů přineseme krabičku vlastnoručně 

upečeného cukroví. 
2. D zakončila projekt Advent 

návšt ěvou kostela sv. Kate řiny.  
Díky paní Hrdličkové za prohlídku 

s výkladem. 

Vánoční čas u 
seniorů 

Malí i velcí přišli svým pásmem o Vánocích 
zkrátit našim seniorům adventní čas. 
Výsledkem byly společně zazpívané písně, 
rozdání přáníček a pěkný pocit obou stran 
ze společně strávené chvíle.  

Do Prahy jsme jeli vlakem. Když jsme přijeli na Masarykovo nádraží, tak jsme 
se vydali na Staroměstské náměstí, tam jsme měli hodinový rozchod. Po 
rozchodu jsme se šli podívat do muzea betlémů, byly tam krásné betlémy, ale 
i místnosti, kde byly zajímavosti o Karlově mostu. Byly tam také papírové 
modely domů, nádraží, aut, ale i celých měst. Hned po prohlídce muzea jsme 
pluli po Vltavě dřevěnou vytápěnou loďkou. V té loďce nám nabídli čaj nebo 
limonádu. Také tam byl pán, který nám říkal, co jsme z loďky viděli, jeho 
výklad byl sice napůl v angličtině, ale stejně se mi líbil. Pak už bylo moc hodin 
a tak jsme se museli vrátit. Tento výlet se mi moc líbil. 

   Míša Pitlaničová, 5. C 
 

Muzeum Karlova mostu 
navštívily 5. třídy 

Na návšt ěvě v Dětském 
domov ě Milovice 

Pondělí šla naše třída do dětského domova a hráli jsme si s dětmi. 
Vlastně jsme tam šli proto, abychom dětem předali hračky, které jsme 
doma posbírali - 4 velké pytle. Pokud si to dobře pamatuji, tak jsem si hrál 
s malými dětmi a autíčky. Potom jsme se prohodili s druhou skupinou a za 
chvíli to skončilo. Bylo to fajn. 
 


