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Dne 31. 3. se konala diskotéka ve stylu party "Black 
and white". Učitelé, kteří ji uspořádali: Adam Horsinka, Jana 
Vojtěchová a Jitka Horká. Každý měl být oblečený černobíle a 
podle fotek je vidět, že tento záměr se podařil. Bylo tam 
celkem dost dětí z 5. - 9. tříd, které tancovaly jako zběsilé.  
Ze začátku se všichni roztancovávali a připravovali se na 
soutěž v tancování ploužáku. Když začala soutěž, učitelé 
rozdali holkám papírové květiny, a ty měly dát klukům, se 
kterými chtěly tancovat. Nejlepším tanečníkem se díky 
největšímu počtu získaných kytiček stal Jakub Šmaň. Dostal 
také sladkou odměnu a s ní i pomlázku. Při další volence kluci 
dostávali papírová srdce, a ta měli dát slečně, se kterou chtěli 
tancovat. I nejlepší tanečnice Martina Demeterová získala 
sladkou a věcnou odměnu. Po skončení soutěže se tancovalo 
dál a diskotéka skončila až ve 20:00, kdy se všichni spokojeně 
rozešli domů. 

 Redaktoři školního časopisu Tužka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ve čtvrtek 8. 4. 2010 se konal na naší 
škole Den Romů. Romská skupina z 
Lysé nad Labem si připravila pestrý 
program. Například vařili různé dobroty a 
také tančili. Tancovalo jich přibližně 20, 
holky i kluci dohromady. Všichni měli 
černočervené oblečení. Hudba byla 
zajímavá, tancovali přibližně 35 minut. 
Představte si, že tancoval i asi 3 -letý 
chlapeček. Strčil by většinu z nás do 
kapsy. Všichni se moc snažili, na konci 
pán, který to uváděl, řekl: „A teď přijde 
překvapení".  Všichni, kteří tancovali, si 
vybrali někoho z diváků k tanci. Dětem 
se moc nechtělo, ale pak šly a docela si 
to užily. Představení se zúčastnily děti z 
2. - 4. třídy. Po skončení šly děti domů a 
my do školy.  

Black and White  

DEN ROMŮ 



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

1. Již jsem oslavila 10. výročí svých 39 narozenin 
2. V domku v Kostomlatech 
3. Mám, jsou dospělé a mají své rodiny 
4. Ano 
5. Jakékoliv, které nemusím vařit 
6. Cestopisné pořady, české seriály a veselohry 
7. Meryl Streep a české herce 
8. Příjemnou od Kmocha, Gotta přes country až po 
Kabáty 
9. Ne, používám svůj 
10.Hv,Tv, Z a prázdniny 
11. Hodně, ale všechny jsou marné 
12. Skoro nic - stačí ho dodržovat 
 

ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY  
 

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. 26 
2. Ve Velkém Oseku 
3. Nemám 
4. Ano, máme velmi energického pejska. 
5. Jedno jediné asi nevyberu, sním totiž téměř vše. Jen 

nesnáším rajčata. 
6. Nic nesleduji, protože se televizi už několik let vyhýbám. 

Ale líbí se mi především české filmy, nejvíce od režisérů 
Hřebejka a Menzela. 

7. Určitě Gérard Dépardieu, to je sympaťák.  Z českých 
Viktor Preiss, ráda mám i Rudolfa Hrušínského.  

8. Mám ráda „vážnou hudbu“, která podle mě vážná vůbec 
není. A jinak poslouchám Jarka Nohavicu, Ivana Hlase, 
Olina Nejezchlebu, Jananas, Fleret, Hradišťan aj.  

9. Ano, mluvím francouzsky a anglicky. 
10. Měla jsem ráda češtinu, dějepis, angličtinu a hudební 

výchovu. 
11. Už několik…) 
12.  Asi bych zakázala nošení umělých nehtů, aby se holky 

nemohly vymlouvat, že nemohou hrát s míčem. 
 

Mgr. Andrea Freitagová  
    

1. No, zrcadlo a kalendář se nemýlí. 26 let. 
2. V Milovicích 
3. Ano, víc než dost! 
4. U rodičů psa a doma rybičky. 
5. Asi těstoviny na jakýkoli způsob a celkově si 
pochutnávám na italské kuchyni a salátech. 
6. Mám ráda české klasiky a filmy s inteligentním 
humorem.  
7. Vien Diesel a Sandra Bullock. 
8. Taneční, rockovou a jinak vše, co si podle nálady 
s chutí zazpívám. 
9. Ano, anglicky. 
10. Vzpomínám si, že mě bavila ČJ – gramatika a 
výtvarná výchova. 
11. Třeťáci vědí! 
12. Zatím jsem na nic nepřišla. 

Eva Arazimová  
 

Mgr. Marie Adamová  
 

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?   
 

1. Někdy málo, někdy moc ☺ 
2. Bydlím od září v Poděbradech. 
3. Ano, mám jich 25 ☺ 
4. Před měsícem jsem ještě měla koně, mám 2 psy a v plánu želvu. 
5. Pochutnám si na všem, co si nemusím dělat sama. Nejradši 

mám ovšem kuře a ryby na všechny způsoby. 
6. Televizi moc nesleduji, a když už, tak sportovní programy nebo 

něco o přírodě.  
7. Zaručeně mě pobaví Pavel Liška☺ 
8. Co zrovna hrají v rádiu. 

Romana Dobiášová  
 

9. Ano, angličtinu. 
10. Nejradši jsem měla výtvarku. 
11. Třídu mám vychovanou, ale to 
zapomínání! Takže ano. 
12. Nemám nic konkrétního proti 
ŠŘ. 



NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 

Paní učitelky maminkami  – 
Monika Hujerová a malá 

Andrejka 

ZAMĚSTNANCI  ŠKOLY 

 HÁDANKA  PRO  VÁS   

Poznáš svého pana u čitele??? PERLIČKY  Z  HODIN 
HUDEBNÍ  VÝCHOVY  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

UŽ JSME NA STŘEDNÍ, ALE STÁLE 
VZPOMÍNÁME!!! 

Je to něco jiného než základní škola. Na základní školu v Milovicích vzpomínám jen v dobrém, hlavně 
na 9.C a na bývalou třídní – paní učitelku Larisu Horkou a Irenu Brychnáčovou. Je to zvláštní pocit přijít na 
jinou školu, ať už jsou to jiní učitelé, žáci ale i jiné zvyky, pravidla a přístup k žákům. 
Chodím na Střední zemědělskou školu v Brandýse nad Labem, obor Ochrana životního prostředí a na škole 
se mi líbí. Chodím do třídy s Vendulou Benešovou, takže jsem tam znal alespoň někoho. Teď je ale situace 
jiná, poznal jsem všechny nové spolužáky, a jsme zatím dobrý kolektiv. Je to možná zvláštní, ale do školy se 
těším ne jenom na spolužáky jako na základní škole ale i na některé předměty jako je BIOLOGIE, 
GEOGRAFIE, ZOOLOGIE.  

žák bývalé 9. C 
 

žáci 8.B :  
otázka - Hudební nástroj k táboráku? 
odpověď - Harfa 
žáci 8.A:   
otázka - Významný country zpěvák? 
odpověď - Edison 
otázka - Jakou změnu přinesly rockové 
kapely v oblasti zvuku?  
odpověď - občanskou válku 
otázka - Jaká hudba se komponovala v 
období renesance?  
odpověď - rock and roll 
 



Lákají vás adrenalinové sporty? Zkuste učit na základní škole :) Pokud si myslíte, že učitelem může 
být každý, kdo 45 minut udrží křídu a moč, jste na omylu. Dnes verbují do školství důstojníky s 
výcvikem pro přežití v extrémních podmínkách. Součastné učitelství je služba v permanentně 
nepřátelském prostředí bez možnosti obrany. Krizové situace tu jedou na běžícím pásu a napětí, stres 
a adrenalin stříkají jak Niagarské vodopády. Jedna hodina učitele rovná se třem hodinám v jiné práci. 
Zkuste si to jediný den! Vsaďte se, že o velké přestávce se budete cítit vyčerpaní jako byste holýma 
rukama povalili stoletý dub, a po odpoledce radši strčíte hlavu lvovi do tlamy, než byste si znovu 
stoupli před tabuli. Vítejte v klubu odvážlivců! Cestou za adrenalinovým nářezem si všímejte 
dopravního značení - všechny otočené a zasprejované značky jsou jen dílem žáků krátících si cestu z 
domova. Zásadně neparkujte před školou, pokud nechcete mít urvané stěrače, ucpaný výfuk, 
poplivané sklo. Jo, ještě před otevřením školy si dojděte na záchod. Až tu budou žáci, mohli by vás na 
WC zabarikádovat. Článek uveřejněn na www.ucitelskyzpravodaj.cz.. Zbytek článku si zde můžete 
dočíst. Text jsme otiskli na přání žáků naší školy, kteří se na nás s tímto příspěvkem obrátili.      

Redakce časopisu.   
 

Nový redaktor 

NÁZORY  ŽÁKŮ, ROZHOVORY 

Den otev řených dve ří – 
rozhovory s rodi či 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přinášíme vám rozhovory s  novými žáky na 
naší škole 

 
1. Jak se jmenuješ? 
2. Kolik je Ti let? 
3. Odkud jsi přišla? 
4. Co ráda děláš ve volném čase? 
5. Do jaké školy jsi chodila? 
6. Líbí se Ti naše škola? 
7. Jsou zde podle Tebe fajn lidé? 
8. Měla jsi na té minulé škole hodně kamarádů? 
9. Líbí se Ti tu nějaký kluk? 
10. Líbí se Ti Milovice? 

Rozhovory připravily Veronika Vňuková, Alexandra 
Černášová, Tereza Chreňová 

JSME NOVĚ NA ŠKOLE!  
Víte to? 

1. Tereza Smetivá  
2. Je mi 13 let 
3. Přišla jsem z Prahy 
4. Chodím ven 
5. Hloubětínské 
6. Ano líbí 
7. Ještě neznám 
8. Ano měla 
9. Zatím ne 
10. Ano líbí 
 

Lucie Pechová  
 
1. Kolik ti je? 
   15 
2. Jak dlouho bydlíš v Milovicích? 
   Jeden měsíc 
3. Odkud ses přistěhovala? 
   Z Čelákovic 
4. Máš nějaké zvíře? 
    Psa 
5. Co Tě baví? 
    Ráda chodím ven, poslouchám hudbu,       
tancuji a zpívám 
6. Kolik máš sourozenců? 
    3 sestry 

Martina Holubová, 8.A. 
 

 

„Ty vole“ na základní 
škole 

1. Jak se jmenujete? Renata Št ěrbová  
2. Chodila jste do této školy? Ne. 
3. Do jaké třídy chodí vaše dítě? Chodí do 4. D. 
4. Co si myslíte o výuce dětí? Jsem spokojena 
s výukou paní učitelky Aleny Veselé. 
5. Myslíte si, že se Vaše dítě učí dobře? Myslím, že 
ano 
6. Co si myslíte o celé škole? Mně se škola líbí 
moc, jsem opravdu spokojená.  
 
1. Jak se jmenujete? Simona Tomarová. 
2. Chodila jste do této školy, když jste byla dítě? Ne, 
nechodila. 
3. Do jaké třídy chodí Vaše dítě nebo děti? Do první 
třídy. 
4. Co si myslíte o výuce dětí? Myslím si, že mají 
málo přísnosti. 
5. Myslíte si, že se Vaše dítě učí dobře? Snad ano. 
6. Co si myslíte o celé naší škole? Vzhledově se mi 
vnitřek příliš nelíbí.  
 



HOBBY, ZÁBAVA 

Každé úterý chodíme my dívky 7. tříd do cvičné 
kuchyňky vařit. Jsme rozdělené na dvě skupiny. První 
skupina – dívky ze 7.B vaří 3.- 4. hodinu. Druhá skupina, 
kterou tvoří dívky 7. A vaří 5.-6. hodinu. Vždy 
připravujeme stejná jídla. Holky ze 7.B. vaří také pro 
naše paní zástupkyně, které si také obědy platí. Vždy  
jim připravené jídlo chutná, a proto nás vaření tolik baví.  
 
 

PROJEKTY, VÝUKA 

Básni čky od vás 

UČÍME SE FRANCOUZSKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ZBRUSU NOVÁ CVIČNÁ 
KUCHYŇKA 

Míša Plecitá, 5. D 
 

V pondělí - 
Ježíšek nám zimu nadělí. 
V úterý -  
mám zimu i v posteli. 
Ve středu - 
učím se bruslit na ledu. 
Ve čtvrtek - 
klepe se i krtek. 
V pátek - 
zima má státní svátek. 
V sobotu -  
mám ze zimy teplotu. 
V neděli - 
ležím dlouho v posteli.   
 

Bára Dobiášová 
 
Ta naše Anička 
 
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 
 

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!!!! 
 
 

                           

          FRANCOUZSKÉ OKÉNKO – 1. lekce 
 
Bonjour  [bõžúr]   Dobrý den                   
Salut     [saly]    Ahoj 
Oui [wi]     Ano 
Non [nõ]    Ne 
Ça va? [sava]     Jak se máš? 
Ça va bien. [savabjã]    Mám se dobře. 
Merci [mersi]      Děkuji 
Je vous en prie [žvuzãprí]   Prosím, není zač 
Tu t´appelles comment? [tytapelkomã]  Jak se  jmenuješ?   
Je m´appelle [žmapel]    Jmenuji se 
Au revoir [orevuár]     Na shledanou      
 

Míša řezy 
Suroviny: těsto: 6 žloutků, 6 polévkových lžic cukru moučka, 
2 polévkové lžíce oleje, 5 polévkových lžic polohrubé mouky, 
3 polévkové lžíce kakaa, ½ prášku do pečiva, sníh ze 6-ti 
bílků 
Náplň: 6 lžic cukru moučka, ½ kostky změklého másla, 2 
tvarohy, trochu mléka  
Poleva: 2 čokolády na vaření 
Postup: Všechny suroviny na těsto smícháme dohromady. 
Nakonec pomalu vmícháme sníh. Těsto vlijeme do 
vymazaného a moukou vysypaného plechu a při 180°C 
pečeme asi 20-30minut.  
Máslo utřeme s cukrem a přidáme tvaroh. Podle potřeby 
zředíme mlékem (ne příliš!). Rozetřeme na vychladlý korpus. 
Podle návodu na obalu připravíme čokoládovou polevu a 
moučník jí přelijeme. Přejeme dobrou chuť! 
 

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

- hodina va ření ve škole 



PROJEKTY, VÝUKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

Hodiny hudební výchovy v  5. D 

Naše škola se zapojila, jako jedna z 9 v České republice, do 
realizace projektu CPIV, který zašti ťuje EU, ESF. MŠMT, OP. 
 
„Inkluze vyžaduje změnu. Jedná se o nikdy nekončící proces 
zkvalitňování výuky a zvyšování míry zapojení všech žáků. Je to ideál, 
ke kterému škola může směřovat, ale kterého nikdy zcela nedosáhne. O 
inkluzi ovšem mluvíme již od okamžiku, kdy se začne se zvyšováním 
míry zapojení u všech žáků. Inkluzívní školou je taková, která je v 
pohybu“.  
                                                                           (Booth & Ainscow, 2007)  

V hudební výchově se teď učíme o hudebních nástrojích. Některé 

nástroje jsme viděli a slyšeli dokonce v hodině. Eliška Opavská zahrála na 

kytaru a přinesla i ladičku a ukázala nám, jak se ladí kytara. Kristýna Žďárská 

zahrála na příčnou flétnu, Kateřina Píchová na klarinet a přinesla i panovou 

flétnu a paní učitelka nám zahrála na akordeon. Téměř všem se vystoupení 

líbilo. Bylo to jako orchestr.  

     Šárka Vosáhlová a třída 5.D 

Malé slohové práce 5. C na téma ODPADKOVÝ KOŠ  
Ahoj, jmenuji se Lesly, bydlím ve škole 
v Milovicích a je mi 6let. Jsem velmi malý, 
šedý. Často jsem plný. Dneska mě vynášeli 
k mým kamarádům Danovi a Adamovi, ti 
jsou moc velcí, takže mají hodně místa. 
Často stojím v koutě a čekám, až do mě 
někdo něco hodí. Dneska jsem měl sáček 
od čokolády, banánovou slupku, sáček od 
rohlíku. Tak jsem rád, že jsem vás poznal a 
že jste se něco o mně dozvěděli.  

       Tak ahoj - Anička  Hrdličková  
 

Ahoj jsem odpadkový koš. Jmenuji se Loli-pop a je mi již 
jedenáct let. Jsem bílý a nosím v sobě černý pytlík. Každý 
den stojím v rohu pod umyvadlem a čekám, až do mě někdo 
něco hodí. Jsem trpělivý, nedočkavý a těším se vždy po 
víkendu na mojí 5.C.  Na 5.C jsem si zvykl, mám svou  třídu 
rád. Můj život se mi líbí. A zase se na vás velmi těším 

                                                             Milan Štrbík, 5.C 
 

Jsem odpadkový koš na papír. Mé místo je pod umyvadlem v 
učebně číslo 111. Jsem starý šest měsíců a už nějaký šrám 
na duši mám. Díky tomu, jak se ke mně chovají žáci a paní 
uklizečky, se cítím jako důchodce. Narodil jsem se ve firmě 
PLASTKON. Odtamtud jsem putoval do obchodu do 
domácích potřeb, kde mě adoptovala Milovická škola. Moje 
míry jsou 50/30/35 , denně spořádám až 12 l papíru. Barva 
pleti je světle šedá. Kolem krku mě zdobí malé úzké oválné 
dírky. Jsem hluchý, slepý a němý. Mým posláním je sbírat 
celé dny, týdny, měsíce, roky papíry, které se pak dále 
ekologicky zpracovávají. Doufám, že budu v této třídě co 
nejdéle. 

Aneta Grusová  5.C 
 

Ahoj, jmenuji se Šedák. 
Ve škole stojím v rohu sám a čekám, až do 
mě někdo hodí papír nebo dobroty. 
Jsem jediný v celém okolí. Vypadám takto: 
jsem šedivý, děrovaný a díry vypadají jako 
obdélník, můj celkový tvar je kulatý. Stojím u 
umyvadla a čekám, až do mě něco vložíte. 
Nejčastěji je to papír. Vždy jsem ráda, když 
mě paní uklízečka vynese za mými 
kamarádkami popelnicemi, to jsem obzvlášť 
šťastný. Nerad bych skončil někde na 
skládce, ale byl bych rád, kdybyste si mě 
více všímali. 
Taky bych se rád podíval do jiné školy, 
abych zažil nová dobrodružství.   
 

Ahoj, jmenuji se koš, 
Jsem šedivý a dírkovaný a jsem z plastu. Je my 5 let. Žiju v rohu pod umyvadlem. Každý den mě 
paní uklízečka dá igelitový pytel. Pak děti do mě dávají hodně odpadků, ty mám moc rád. 
Odpoledne mě vynesou spolu s mými kamarády. Vrátím se na své místo a zase čekám na 
odpadky. Tak to chodí  celý můj život - celých 5 let. Doufám, že ke mně dají nějakou kamarádku 
– třeba lopatku se smetáčkem, aby pomohla s úklidem dětem, které se do mě občas netrefí.   
Až budete mít odpadky, stavte se, rád si je vezmu a Vám zbyde dobrý pocit, že jste pořádní. 
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Dne 7.1 2010 jsme jeli na exkurzi do Prahy. U školy jsme měli sraz v 07:45 a odjížděli jsme autobusem do 
Prahy přesně v 08:00. Cesta trvala asi třičtvrtě hodiny. Když jsme přijeli do výrobny, tak nás provázela paní 
průvodkyně Simona. Exkurze začala v 09:00 v kinosále, kde nám průvodkyně pustila dokument o historii 
Coca-Coly, a k tomu nám dala zadarmo láhev Coly. Coca - cola byla vyrobena 8. května 1886 a vynalezl ji 
John Pamberton. Dále nám pouštěli pořad o celé vyrobě Coca – Coly a na závěr nám naše průvodkyně 
prozradila, že nevyrábí jen Coca – Colu ale i Sprite, Fantu, Tonic (Kinley) a další džusy a vody. Poté jsme se 
rozdělili podle tříd (8.A a 8.B) do dvou skupin. Ukázali nám postupně celý průběh výroby nápoje a na konci 
exkurze jsme si mohli vzít malé plastové lahvičky, ze kterých se potom vyfukují velké plastové láhve na Coca 
– colu. Na cestu nám dali láhev Coca – coly. Do školy jsme se vrátili na dvě poslední hodiny. Exkurze se nám 
moc líbila. 

                                                                                                                    V. Kuthanová 8.A 

Dne 23. 2. 2010 jeli osmé a deváté třídy do 3D 
IMAX kina  na film nebo projekt Velryby a Delfíni – 
Tuláci oceánu. Tento film nám doporučila paní 
učitelka Larisa Horká. Dala nám i na vyplnění 
dotazník, který se týkal toho filmu. Z Milovic jsme 
odjeli v 06:48 přímým vlakem do Prahy na 
Masarykovo nádraží. Z nádraží jsme jeli metrem na 
Flóru a pak po areálu nahoru do kina. Film docela 
ušel, ale nebyl moc pěkný … nejlepší na tom bylo 
jen to 3D. Po filmu jsme mohli jít do „Meca“ nebo 
KFC. Do Milovic jsme dorazili někdy kolem 
dvanácté až třinácté hodiny a nejlepší bylo to, že 
nám osmákům odpadla odpoledka, takže prostě 
super. 
                                   Kuthanová Veronika, 8.A 
 

Dne 22. 2. 2010 jsme jeli na lyžařský výcvik.  Za pouhých 70 minut jsme přijeli na Smržovku. 
Když jsme dorazili, čekala na nás k obědu rajská s kolínky. Všichni si vybalili a po tom dobrém obědě jsme měli 
polední klid. Po poledním klidu se všichni oblékli a vydali se před chatu, kde nám učitelé dali žlutěsvítící vesty, a 
vydali jsme se na sjezdovku. Všichni si koupili pernamentky na vlek. Rozdělili jsme se na „borce“ a „neborce “. Po 
chvíli se „neborci“ naučili základy lyžování a netrvalo dlouho a lyžovali jsme všichni.  
Večerním programem na chatě byly zábavné pyžamové hry. Druhý den jsme se na lyžovačku vydali hned po 
snídani a trénovali jsme sjezd na závody. Po obědě jsme šli na odpolední lyžování, na kterém se skupina 
pokročilejších naučila nové techniky lyžování. Večer byl plná překvapení, když se z holek stali kluci naopak. Měli 
jsme problém některé rozeznat a byla velká legrace. Třetí den jsme měli dopoledne jít na běžky, ale překazilo nám 
to ošklivé počasí, a tak jsme hráli různé hry na chatě a rychle nám čas uběhl. Odpoledne následoval výlet do 
Jablonce na d Nisou, kde jsme navštívili muzeum bižuterie a skla a také výstavu „Co se děje pod hladinou a nad 
hladinou“. Večerní karnevalový rej se stal super zábavou před spaním. Čtvrtý den jsme šli na lyže a připravovali 
jsme se na závod ve slalomu, který měl následovat odpoledne. Probíhalo to docela dobře a na 1. místě se umístila 
Bára Šonová, 2. skončila Pavlína Cézová a na 3. místě Nikola Demčuková. Večer vypukla dlouho očekávaná 
diskotéka, kterou jsme si bezvadně užili a taky si při tanci s radostí zasoutěžili.  Poslední den jsme dopoledne balili 
a učitelé nám udělali krátkou diskotéku na rozloučení. 

Byla to krásná zima i celý lyžák 2010! 
Zdraví Vás holky a kluci ze 7.B +7.A a hoky z 8.A ☺ 

 

Škodovka v  Mladé Boleslavi  
Dne 17. 3. 2010 jsme my  - osmé třídy – jely 
společně se sedmou třídou autobusem do 
Škodovky do Mladé Boleslavi. Exkurze začala 
v muzeu, kde nám dali sluchátka, a když pan 
průvodce mluvil do mikrofonu, tak to v těch 
sluchátkách bylo slyšet. Bylo nutné je využít, jelikož 
ve výrobě byl moc velký hluk. Pak jsme nastoupili 
do autobusu a vyjeli na okružní jízdu kolem areálu. 
Na konci exkurze jsme se podívali na film o historii 
tohoto závodu a prošli jsme se po muzeu. Po 
exkurzi jsme si mohli nechat sluchátka. Když jsme 
přijeli do Milovic (okolo 12:30), tak nám odpadla 
šestá hodina. Den byl celkem dobrý, jelikož jsme se 
nemuseli učit. 
 

Dne 31.3 se všechny třídy zúčastnily velikonočních soutěží. První hodinu jsme 
se seznamovali s průběhem dne a tradicemi velikonočních svátků; vymýšleli 
motivy na zdobení vajíček a perníčků. Také jsme upletli pomlázku podle 
návodu, který jsme dostali. V 10 hodin se žáci, kteří se přihlásili na soutěže, 
odebrali na chodby školy.Tam vykonávali úkoly, které pro ně byly připraveny, 
někteří z nás si ale zasoutěžit nemohli. Po skončení soutěží jsme odevzdali 
reprezentativní výrobky na výstavu do přízemí školy, kde se později konalo 
vyhlášení výsledků celé soutěže. Bylo nás tam tolik, že nebylo nic slyšet. 
Bohužel žáci z druhého stupně se žáky ze stupně prvního soutěžili společně v 
jedné kategorii, což se nám nezdálo příliš spravedlivé. 

IMAX     –         ŠKODA AUTO 

LYŽÁK SEDMIČEK 

PROJEKT VELIKONOCE 
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Dětské zastupitelstvo m ěsta Milovice 

Dobrota pana u čitele Žíly 

V únoru dostalo dětské zastupitelstvo úkol - namalovat plakát k Úmluvě o 
právech dětí. Soutěž pořádá Evropská unie. Snažili jsme se výtvarně 
ztvárnit práva dětí. Vybrali jsme si tři práva asi z padesáti. Jednalo se v  
nich o: Povinnost informovat o existenci Úmluvy o právech dětí, Boj proti 
zneužití internetu – např. pedofilie, Právo dětí znát oba své rodiče, stýkat se 
s nimi. Nejdříve jsme si nakreslili tužkou náčrtek, to bylo nejtěžší, protože 
jsme pořád gumovali a gumovali. Pak jsme to suchým pastelem vybarvili a 
udělali detaily. Od těch pastelů jsme byli hodně zmazaní, ale bylo to 
zábavné dopoledne. Nakonec se musel každý plakát zafixovat – postříkat 
lakem na vlasy, aby se to nerozmazávalo. Hotové obrázky jsme poslali 
poštou. Pokud bychom uspěli, postupujeme do dalšího kola, a pak by na 
nás čekal Brusel. 
 

Cibulový kolá č 
Na plech dáme pečící papír, na který rozválíme celé lískové 
těsto a pomažeme ho vajíčkem. 250g z tvarohu vaničky 
rozmícháme se solí a kmínem a pomažeme na rozválené 
těsto.1 kg cibule oloupané a  nakrájené na měsíčky 15min. 
dusíme na másle a pak přidáme  20dkg šunky nakrájené na 
nudličky do cibule a vzniklou směs namažeme na tvaroh.  
20dkg tvrdého sýra (cihla 30%) nastrouháme a nasypeme na 
připravený koláč. Koláč poté pečeme dozlatova. Lze podávat 
teplý i studený. Dobrou chuť! 

           Na začátku besedy nám dva Afričané povídali zajímavosti 
o Africe. Dozvěděli jsme se,  že většina Afričanů neumí číst ani 
psát, dokonce ani neví, kdy se přesně narodili. Dozvěděli jsme 
se také, že největší horou Afriky je Kilimanžáro (5895m.n.m). 
Později jsme Afričany zahrnuli našimi dotazy, na které nám vždy 
ochotně odpověděli. Potom nám dali nějaké otázky, aby si 
ověřili, že jsme pozorně poslouchali. Pak některým dětem půjčili 
bubny, aby si vyzkoušeli, jak se na ně hraje. Hned potom jsme 
zpívali písničku jménem Radost za doprovodu bubnů. Toto 
vystoupení se nám velice líbilo. 
 

AFRIKA  VE  ŠKOLE 

1. ŠKOLNÍ PLES 

 Dne 27.2.2010 proběhl historicky 1. 
učitelský bál pořádaný ZŠ a MŠ Milovice. 
K poslechu a tanci nám hrála kapela 
Saffron, jejímž hostem byla toho večera 
zpěvačka Lenka Zvěřinová. Na úvod 
nám taneční duo Jana a Jirka předvedli 
sérii velmi vydařených 
latinskoamerických tanců. Během večera 
nás čekalo překvapení v podobě 
netradiční dámské a poté i pánské 
volenky, kdy dámy nejlepším tanečníkům 
darovaly zakoupená srdíčka, pánové se 
pak dámám odměnili krásnými rudými 
růžemi. Někteří se nemohli dočkat 
zajímavých cen vyhraných v tombole, za 
kterou vděčíme všem našim sponzorům. 
Nezbývá než se těšit na další učitelský 
bál. 

Sponzoři tombolySponzoři tombolySponzoři tombolySponzoři tomboly    
Petr Eliška, Jana Nováková, Fiala – uzeniny, 
Jednota – COOP, Vojtěchovi,, Třetinovi, Donat – 
papírnictví, Centrum obchodu Milovice, IRE, Tesco 
Milovice, Květiny Květa, Metal aliance, Moje kytice, 
Pohádka, Kadeřnictví – p. Salačová, Lékárna 
Milovice, Česká pojišťovna, Železářství – domácí 
potřeby, Kosmetika p. Olachová, Varaďovi, Pizzeria 
Pat a Mat, Fit Life, Truhlářství – p. Hamerník, 
Dřevěné hračky p. Franěk, p. Pitlaničová, Obuv, 
galanterie Milovice, Albert, p. Adamová, RABAT 
Stavebniny, Papírnictví Trnková, FC Dům nábytku, 
Autodílny – Autodoplňky, Švadlenka, Ponožky B. 
Málková, Balneo Milovice, Alli – půjčovna šatů, p. 
Fišerová, p. Davídková, ČD, Firma Procházka, ZŠ 
Milovice, Delicomat 


