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ZDEŇKA FRAŇKOVÁ
Přečtěte si rozhovor s paní
zástupkyní Zdeňkou Fraňkovou
ČTĚTE NA STRANĚ 3

HARRY POTTER
Přečtěte si zajímavosti z filmu Harry
Potter
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Jsem laskavec!  
13. listopadu - Světový den laskavosti
Třídou laskavců je i naše 3.A
spolu s paní učitelkou
Romanou Dobiášovou!
 
(Projekt vyhlášený nadací Karla
Janečka)
 
Paní učitelka nás přihlásila
do projektu Jsem laskavec.
Nejen, že věděla o třídě plné
laskavců, ale také o jejich zájmu
o youtoubery!
 
Patronem tohoto projektu je totiž
Jirka Král, youtouber. On sám si
vyzkoušel nějaké laskavosti.
Při přihlášení do projektu se dala
vybrat laskavost, kterou daná
třída/skupina vykoná. Ve škole
již probíhá sbírka plyšáků
pro seniory, sbírka krmiva
pro útulek, úklid okolí školy
zvládneme při hodinách ČASP
a tak nám naše třídní vybrala
laskavost volitelnou.
 
Den 13.11. není jen světovým

foto: Paní učitelka Dobiášová

dnem laskavosti, ale také
mezinárodním dnem
nevidomých. Nejsme žádní
troškaři a chtěli jsme vybrat co
největší příspěvek pro Nadaci
Leontinka, která pomáhá dětem
a studentům se zrakovým
postižením (nákup učebnic,
asistenční psi apod.).
 
Připravili jsme si 200 výherních

losů (někdo měl i natřený nos,
ale zvládli jsme to), a protože
jsme třída plná laskavců,
VŠECHNY losy byly výherní.
Měli jsme tedy připraveno 200
cen!!! Od knih, přes samolepky,
pexesa, fixy na textil,
omalovánky, až po plakáty,
odznaky, magnetky a další.
Celou akci bylo třeba vyhlásit
ve školním rozhlase a Ella, která

si to vyzkoušela, se ponávratu
do třídy dočkala potlesku.
 
Jak se nakonec v pondělí 13.11.
ukázalo, o losy byl veliký zájem
a zmizely rychlostí blesku.
Protože máme na škole i laskavé
paní učitelky a paní ředitelku,
peněz se vybralo ještě víc, než
jsme předpokládali
(200x10Kč=2000Kč).
 
Tímto bychom Vám chtěli
poděkovat a oznámit, že
posíláme
do Nadace Leontinka 2045Kč.
 
A co jsme se tím naučili my?
Tím nejlepším zjištěním je
dobrý pocit, že někomu mohu
pomoci a ještě to může být
zábava! Tím dalším pozitivem
jsou rozhodně také společné
zážitky naší třídy 3.A ("musíš
ten mikrofon skoro olizovat",
nebo "dáme je za 10Kč, ať
vyděláme co nejvíc" atd), ale
také moc milá zpětná vazba
od ostatních dětí i dospělých.

Předání plyšáků seniorům

foto: Samuel Mičuta

Školní zastupitelstvo se rozhodlo
nabídnout spolupráci nadaci
Taťány Kuchařové (Krása
pomoci).
 
Kdyby někdo nevěděl, v čem
spočívá nadace "Krása pomoci",
tak je to hlavně o tom udělat
na Vánoce radost seniorům
v domovech důchodců. A tak 18.
prosince školní zastupitelstvo
s vybranými žáky jelo do dvou
domovů důchodců, konkrétně
do Domova seniorů
u Vršovického nádraží v Praze
a do domova Vršovický
zámeček předat plyšáky
a zazpívat vánoční koledy.
Myslím si, že předání plyšáků se
povedlo a udělalo radost všem
seniorům, které jsme navštívili.
Velkou radost seniorům
neudělali jenom plyšáci se

foto: Samuel Mičuta

vzkazem, ale hlavně i to, že jsme
se s nimi pobavili, věnovali jsme
se jim a zvedli jim náladu.
Celkově z toho mám dobrý
pocit, že jsme udělali na Vánoce
někomu radost.
 
A názor Zuzky Šlajsové z DZ:
Pro mě byl tohle skvěle strávený
předvánoční čas. Udělat druhým
radost a věnovat jim svůj čas,
na chvilku se zastavit. Nádherně
mě zahřívalo u srdce, když ke
mně po tom přišli spolužáci
a říkali, jak moc to bylo krásný.
Jak z toho byli šťastní.

autor článku:
KATEŘINA BERÁNKOVÁ

třída 6.B

Milovičtí divocí koně

foto: Ivona Štychová, třída 6.B

Stádo divokých koní pochází
z anglického Exmooru. V celé
střední a východní Evropě žije
méně než 1500 těchto koní.
 
Jak přicestovali   do České
republiky? 
Koně do České republiky
přicestovali lodí na nákladním
návěsu přes kanál La Manche.
Cesta trvala zhruba 20 hodin,
samozřejmě plus přestávky.
Kolik jich původně bylo
v Milovicích? 
Do České republiky přicestovalo
14 koní.
Co koně jedí? 
Koně jí především vše, co mají
ve volné přírodě, např. listy,
trávu a mnoho dalšího. Pozor!!!
Možná už jste to někde četli
nebo slyšeli milí spolužáci, ale

foto: Ivona Štychová, třída 6.B

OPRAVDU KONĚ NEKRMTE,
mohli byste je ohrozit.
Kdy byla o koních první
zmínka? 
Teď nemyslíme první zprávu
o koních v Milovicích, ale první
písemnou zmínku o tomto
plemenu. Ta je z roku 1086,
z takzvané Knihy posledního
soudu.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B
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Projekt - Světová náboženství

foto: Jana Třetinová

Dnes velmi aktuální téma
probírali deváťáci na hodinách
výchovy k občanství. Tomuto
tématu se věnovali dva měsíce
formou výkladu vyučujících,
sledováním filmu z webu Jeden
svět na školách "Manželka za 50
ovcí“ nebo skupinovou prací
na téma "Rozmanitý islám".
Při této aktivitě pracovali
deváťáci se stereotypní
představou vzhledu muslimek.
Muslimka je žena věřící
v Alláha.
 
A v kterém náboženství se
vyznává Alláh? To vše se
můžete dozvědět právě teď
na chodbách naší školy, v první
patře před ředitelnou. Zde jsou
umístěny výstavní panely
s pracemi deváťáků.
Aby téma opravdu poznali, měli

foto: Jana Třetinová

za úkol ve skupině dvou až čtyř
žáků si vybrat jedno
z náboženství, sekt a představit
jej ostatním. A to dvěma
způsoby, jednak vytvořili
informační plakáty, ty právě visí
před ředitelnou, a pak samotné
téma představili pomocí
Powerpointové prezentace
před spolužáky a hodnotící
komisí.
 
A musíme říct, že mnozí se své
práce zhostili s velkým
nadšením a odměnou jim bylo

foto: Jana Třetinová

jak pozitivní hodnocení
od pedagogů, tak i potlesk
spolužáků.
 
Při prezentování zazněla tradiční
témata - Islám, Křesťanství,
Judaismus, Hinduismus,
Budhismus, tak ale i Jing a Jang,
Démonismus, Čarodějnictví,
Polyteismus starověkého Egyptu
a Pastafariánství.
 
Ano - čtete správně -
Pastafariánství. Jde o parodii
náboženství, kdy hlavní
postavou tohoto náboženství je
Létající špagetové monstrum -
pasta :).
Vytvořil je Bobby Henderson,
fyzik, absolvent univerzity
v Oregonu.
 
Zde pro Vás přinášíme úryvek

z aktivity - Manželka za 50 ovcí
- Dějiny zahalování:
 
Hidžáb, neboli závoj
přes obličej, si dnes spojujeme
především s islámem. Tento zvyk
však v Evropě existoval již dříve
a dodnes se zachoval u nevěst.
Být zakrytá závojem znamenalo
už od nejstarších dob výsadu.
Například v Athénách musely
respektované ženy chodit
na veřejnost zahalené. Pokud tak
neučinily, byly podezřívány
z prostituce.

autor článku:
JANA TŘETINOVÁ

Harry Potter - zajímavosti z filmů
Věděli jste, že....
 
Když Daniel Radcliffe získal
roli Harryho Pottera, tak mu
rodiče jako odměnu dali to, že
mohl být o půl hodiny déle
vzhůru.
 
Jizvu na Harryho čele maskéři
museli namaskovat celkem 5800
krát.
 
Sovu Hedviku si ve filmu
zahrálo 7 sov, především
samečci, protože jsou bělejší než
samičky.
 
V Harryho trezoru v Gringottově
bance bylo celkem 210 000
mincí, většinou s plastu,
protože ty kovové se rozkradly.
 
Harry Potter v celém prvním díle
neřekl ani jedno kouzlo.
 
Všechny knihy z Brumbálova
kabinetu jsou "zlaté stránky"
(telefonní seznam) v přebalu.
 
Scéna, když Ron zvrací slimáky,
byla skutečná. Představitel Rona
si opravdu do pusy narval
slimáky i se slizem, ale prý
chutnali dobře.
 
Hodiny na bradavické škole byly

navrženy podle Pražského
orloje.
 
Aby Harry Potter ve 4. díle mohl
točit ve vodě, musel podstoupit
půlroční potápěčský kurz.
Celkem pod vodou
během natáčení strávil 41 hodin.
 
Profesor Snape během natáčení
nosil černé čočky, aby podtrhl
temnost své postavy.
 
Jeden z bratrů Weasleyových
zlomil režisérovi žebro, když jim
ukazoval, jak se mají prát.
 
Při natáčení se místo draků
používaly 9 metrové loutky,
které měly v puse plamenomet
s dosahem 9 metrů.
 
Když Beatrix kroužila kolem
Nevilova ucha, tak se Nevil moc
nahnul a Beatrix mu propíchla
ušní bubínek. Potom několik dnů
neslyšel na jedno ucho.
 
Harry Potter má narozeniny
ve stejný den jako autorka knih
J. K. Rowlingová.
 
I datum narození dvojčat Freda
a George Weasleyových je
symbolické. Kdy jindy by se
měli největší čarodějničtí

foto: Foto obalu knížky

vtipálci, kteří všem okolo tropili
kanadské žertíky, narodit, než
na apríla.
 
Profesorka McGonagallová, byla
za mlada jednou z nejlepších
hráček famfrpálu. Její jméno
nalezneme i na poháru
famfrpálových šampionů
v Bradavicích a to hned vedle
jména Harryho otce Jamese
Pottera.
 
Kdyby si Rowlingová mohla
vybrat jednu kouzelnou

schopnost ze svých knížek
a použít ji v reálném životě, byla
by to neviditelnost.
 
Voldemort zemřel ve věku 71
let. Do jeho vytoužené
nesmrtelnosti to tedy mělo
daleko.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B
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Rozhovor s paní zástupkyní 
Zdeňkou Fraňkovou

foto: Valérie Slavíková, třída 6:B

1)paní učitelko, co ráda učíte
za předměty?
Ráda učím matematiku a fyziku.
2)Máte ráda školní akce?
Mám ráda smysluplné školní
akce.
3)Jaké máte ráda roční období
a proč?
Mám ráda jaro,protože už končí

zima a všude je tak krásně.
4)Jaké jste studovala školy?
Studovala jsem jako vy nejprve
základní školu. Poté jsem šla
na střední
školu a pak na vysokou školu
technického zaměření (VUT
Brno,
technologická fakulta ve Zlíně).
Dále jsem studovala bakalářské
studium na ČVUT v Brně se
zaměřením na učitelství.
5)Jaké máte koníčky?
Ráda čtu, jezdím na kole
a pracuji na zahradě.

autor článku:
VALÉRIE SLAVÍKOVÁ

třída 6:B

Rozhovor s panem učitelem 
Janem Doležalem
Jaké typy žáků máte a naopak
nemáte rád?
Mám rád děti, které mají energii
a jsou chytré. Nemám rád děti,
které jsou podrazácké a které
vymýšlí nepravosti a při tom
zlobí.
Jaký nejhezčí zážitek jste zažil
na naší škole?
Toto je velmi těžká otázka, ale
asi když měla paní ředitelka
padesátiny.
Jaký předmět nerad
suplujete?
Nerad supluji fyziku a chemii.
Jaké povolání jste chtěl
vykonávat, když jste byl malý?
Chtěl jsem být sportovním
novinářem.
Proč učíte zrovna na naší
škole?
Protože naše škola patří

k nejlepším školám na okrese
a je tady výborná paní ředitelka.
Kde se vám nejvíce líbí
v Čechách?
Nejvíce se mi líbí v Krkonoších
na Labské louce.
Kde jste byl za hranicemi
České republiky?
Byl jsem v mnoha státech
a nejdále jsem byl ve USA, ale
nejvíce se mi líbilo v Norsku.

autor článku:
TOMÁŠ PROCHÁZKA

třída 6.B

World of Tanks

foto: Radek Krupka, třída 6.B

odstřelovacím módu z pohledu
střelce tanku, v dělostřeleckém
módu z ptačí perspektivy).
K dispozici je více než 400
vozidel od konce první světové
války, meziválečného období.
Přes hojně zastoupenou
vojenskou techniku z období
druhé světové války konče
technikou z doby Korejského

války a začátku války
ve Vietnamu. Hra má více než
150 milionů registrovaných
uživatelů. V roce 2013 vyhrála
první místo v soutěži Golden
Joystick Awards za nejlepší
online hru roku. V aktualizaci
0.9.13, která vyšla 16. prosince
2015, byl do hry přidán
československý národ. Existuje
i verze na mobilní telefony
a tablety World of Tanks Blitz.

A mám pro Vás i radu, jakou
linii tanků jet, pokud jste
začátečník. Radím Vám SSSR
(Rusko) linii heavy tanků. Ta
začíná MS-1 a vede
přes T-26,T-46,T-28,KV-1,T-150,KV-
3,KV-4,ST-1 a konečný X tier je
IS-4.
A proč Vám je doporučuji??
Mají za prvé dobrá děla, 
za druhé dobrý pancíř, za třetí
dobrou pohyblivost, za čtvrté
dobrý dohled a za páté celkem
slušnou kamufláž.

autor článku:
RADEK KRUPKA

třída 6.B

foto: Radek Krupka, třída 6.B

 
World of Tanks 9.20 (zkráceně
WoT, česky Svět tanků) je akční
online free to play hra
s tematikou tankových bitev
dvacátého století. Hra je
vyvíjená společností
Wargaming.net, ve které hráč
hraje z pohledu třetí osoby (v

Rozsvícení vánočního stromu

Každý rok se v Milovicích
na Náměstí 30. června koná
rozsvícení vánočního stromečku.
Letos se rozsvícení stromečku
konalo 3. prosince. Na náměstí
tradičně probíhají vánoční trhy
s výrobky za doprovodu
vystoupení základních škol
a mateřských školek z Milovic
a také Domova Mladá.

Po skončení posledního
vystoupení promluvil k občanům
pan starosta, nově pan poslanec,
Milan Pour a pak už začalo
odpočítávání rozsvícení
vánočního stromečku. A letos se
pořadatelům - městu Milovice
opravdu povedl - jak stromeček,
tak betlém.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B

autor článku:
MICHAL MICKA

třída 6.B

Jak to chodí na žurnalistice
Žurnalistika je zařazena
do volitelných předmětů. Hodina
žurnalistiky probíhá každé
pondělí. Paní učitelka založí
nové vydání časopisu Tužka.
Poté žáci vybírají a navrhují
témata nových článků. Paní
učitelka Jana Třetinová sepíše
jednotlivá témata a založí je
do speciálního programu,
ve kterém se časopis vytváří.
Žáci pak snadno mohou své
články psát, jak ve škole, tak
i doma, třeba na tabletu
nebo počítači. Jednotlivé
příspěvky je možné ohodnotit
a výhodou programu je také
odpočítávání dnů do uzávěrky
a vydání časopisu.
Žáci své články napíší a uloží.
Paní učitelka pak všechny
příspěvky žáků přečte
a překontroluje. Dobré

a zajímavé články připraví
k vydání, ostatní nedotažené
příspěvky nechá žáky upravit.
Následně bude možné časopis
vydat. Časopis Tužka vychází
přibližně jednou za dva měsíce.
Ve školním rozhlase je pak
vyhlášeno, že je prodej časopisu
zahájen. Výtisk se prodává
o velké přestávce v přízemí
školy a stojí deset korun. První
vydání mělo vcelku úspěch,
nebyl to propadák. Za peníze
z prodeje budou pořizovány
barvy na tisk nebo teď chceme
výtěžek věnovat Adélce, naší
spolužačce z první třídy.

autor článku:
DAVID KOSJAK

třída 6.C
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Rozhovor s paní učitelkou Holanovou autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B
autor článku:

MICHAL MICKA
třída 6.B

autor článku:
KATEŘINA BERÁNKOVÁ

třída 6.B

Proč jste se rozhodla být
učitelkou angličtiny?
Protože angličtinu mám ráda
a myslím si, že je to důležitý
a užitečný jazyk.
Jak dlouho učíte? Už učím
dlouho, dohromady 25 let.
Jaké to pro Vás bylo - poprvé
mluvit před třídou? Bylo to
příjemné, nastoupila jsem
po sametové revoluci v roce
1989 a děti měly zájem se učit.
Myslíte si, že vzdělání je
součást života? Určitě, jak
ve škole, tak i mimo školu
získáváme spoustu zkušeností.

Čemu se věnujete ve volném
čase? Moc ráda čtu, takže
ve volném čase se věnuji čtení,
našim kočkám, samozřejmě
rodině a také ráda chodím
do divadla.
Proč jste si zvolila povolání
učitele? Já jsem se ani tak
nerozhodla být učitelkou, spíš to
byla shoda okolností.
Jaké jste vystudovala školy?
Vystudovala jsem gymnázium
a Filozofickou fakultu
na Karlově univerzitě.
Jak je obtížná Vaše práce?
Myslím si, že je obtížná,

protože neseme v této práci
hodně povinností.
Jaká jste byla podle Vás
studentka? Byla jsem
bezproblémová studentka.
Je těžké mluvit s žáky? Ano,
někdy to je těžké.
Jaký byl pro Vás první školní
den tohoto školního roku?
Docela jsem se těšila, byla jsem
zvědavá na svoji třídu.

Rozhovor s paní učitelkou Vojtkovou nad Jizerou a toto je moje čtvrté
působiště.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B

autor článku:
MICHAL MICKA

třída 6.B

autor článku:
KATEŘINA BERÁNKOVÁ

třída 6.B

foto: Jana Třetinová

Bavil Vás už od malička
přírodopis? Ano, už od čtvrté
třídy se mi líbila přírodověda.
Jaká jste podle Vás byla
studentka? Myslím si, že jsem
byla dobrá studentka. Na hodiny

jsem chodila připravená a vždy
jsem se snažila
Takže jsem byla snaživá
studentka, ale ještě nesmím
zapomenout říct, že jsem se sice
učila dobře, měla jsem dobré
známky, ale sem tam jsem
i zapomněla domácí úkol
nebo pomůcky.
Kolik let učíte? Učím už
osmnáct let.
Co učíte za předměty? Učím
přírodopis, chemii a hudební
výchovu.
Který předmět Vás baví nejvíc
učit? Nejvíc mě baví učit

přírodopis.
Jaký byl Váš první den,
když jste poprvé mluvila
před třídou? Bylo to strašné,
měla jsem strašný stres a bála
jsem se, ale potom jsem si na to
zvykla.
Jaký máte vztah s kolegy?
Jednoznačně můžu říct, že
s kolegy máme výborný vztah.
Za těch osmnáct let učila jste
i na jiných školách než
na této? Ano, učila jsem i na
jiných školách, přesně řečeno
na dvou školách v Opavě, pak
na jedné škole v Benátkách

Typy počítačových her - část druhá koupit zaměřovač, šípy a luky.
Zábavná hra, která zabaví
na hodiny. Jen pozor na to
sázení....

autor článku:
DAVID KOSJAK

třída 6.C

autor článku:
PAVEL LANDA

třída 6:C

Raft
Raft je hra o přežití. Jak název
napovídá, jste na raftu a kolem
vás jsou žraví žraloci. Můžete si
pořídit oheň na opékání ryb,
truhlu a spousta dalších věcí.
Kolem vás plavou věci, které
můžete chytit hákem. Přežijete
nebo se necháte sežrat žraloky?
 
Pixel gun 3D
Velká online střílečka. Můžete si
vybrat ze spousty zbraní, které si
můžete koupit v obchodě.
Můžete hrát ve spoustě map.
Získáváte pohárky, za které se

vám zvýší úroveň.
 
The Sims 4
Je dle našeho názoru úžasný
simulátor života, kde si můžete
udělat vlastní postavu, koupit
byt nebo ho dokonce postavit.
Určitě si kupte rozšíření, se
kterým je zábava. Taky
postavám můžete dávat různé
dovednosti, kladné ale i záporné
vlastnosti. Nejvíc se mi líbí
druhy povolání, ze kterých si
můžete vybrat.
 
BTD Battles

Dobrodružná a strategická hra.
Můžete zde vylepšovat opičky
a stroje. Jdou po vás balónky,
které se snaží dostat do určitého
bodu. Za každé vítězství
dostáváte peníze, za které si
můžete koupit nové postavy
a vylepšení. Dá se hrát i ve 2
hráčích.
 
Archery King
V této hře jde o to, že střílíte
na terč, který se může pohybovat
nebo nemusí. Hrajete
proti online hráčům a sázíte
peníze a za peníze si můžete

Rozhovor s paní učitelkou Rohulánovou autor článku:
DAVID KOSJAK

třída 6.C
autor článku:

PAVEL LANDA
třída 6:C

foto: archív třídy 6. C

Dobrý den paní učitelko, jak
se máte? Mám se dobře.
 
Z jakého důvodu jste začala
učit na této škole? Protože jsem
se do Milovic přestěhovala
z Náchoda.
 
Líbilo se Vám v Náchodě? Moc
ráda jsem v Náchodě žila.
 
Jaký je Váš oblíbený předmět?
Moje oblíbené předměty jsou
zeměpis a tělesná výchova, proto
je také učím.
 

Kde a jakou jste studovala
univerzitu? Studovala jsem
Karlovu Univerzitu v Praze.
 
Máte některou třídu
oblíbenou? Nemohu posoudit
(usmívá se), ale jednu třídu mám
ráda, tu kterou učím.
 
Jak se Vám líbí v Milovicích?
Líbí, ráda běhám po okolí,
obzvlášť se mi líbí Milovická
obora, kterou nedávno rozšířili.
 
Jezdíte ráda na školní výlety
s dětmi? Určitě, moc ráda.
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Matematicko - výtvarné 
soustředění

foto: Dagmar Molinová

V pondělí 23.10. ráno třída 5.C
odjížděla
na matematickovýtvarné
soustředění. Téhož dne jsme
přijeli v době oběda do města
Desná. Přivítalo nás
deštivé počasí, ale nám to vůbec
nevadilo, protože paní učitelka
Dagmar Sofie Molinová měla
nachystaný bohatý program.
Po obědě jsme začali řešit
matematické úlohy. Odpoledne
se počasí umoudřilo a my jsme
mohli vyrazit ven poznávat
krásy Jizerských hor. S sebou
jsme měli i fotoaparáty, takže
jsme cestou mohli zachytit dění
a přírodu kolem nás.Když jsme
se vrátili, věnovali jsme se
kreslení a výtvarné tvorbě.
Po večeři jsme si na diskotéce

foto: Dagmar Molinová

zatančili. Následující den ráno
jsme pracovali s mapou
a metrem, kdy jsme se učili
měřítko. Pak jsme pokračovali
s řešením matematických úloh.
Po obědě jsme si již pomalu
začali balit, protože nás čekal
návrat zpět domů.
Matematickovýtvarné
soustředění se nám moc líbilo.
Dokonce se povedlo, že nikdo
z naší třídy nechyběl.
Děkujeme paní učitelce
Molinové a paní asistence
Carvové za skvělý zážitek a za
čas, který nám věnovaly. Už teď
se moc těšíme na další podobnou
akci.
Autor: Filip Slabý, 5.C

Projekt inkluze na naší škole - 
Mathilda

foto: Archív třídy 5. C

Setkání se slepou paní
Radkou 
Toto setkání mě velice
překvapilo. Bylo super poznat
a zkusit si život slepého člověka.
Nejvíce se mi líbily ty
vychytávky např. indikátor
hladiny se bzučením, senzor
světla, aplikace na telefon atd….
. Taky se mi velice líbil pejsek
paní Radky, který se jmenoval
Orka. Vyprávěla nám, jak se
učila psát bodové písmo, které je
i pro mě složité. Řekla nám, jak
vidí ona – umí rozeznat světlo.
Její pes umí dokonce 42 funkcí.
Hodně jsem se od ní dozvěděla.
Autorka: Štěpánka Říhová
 
Setkání se slepou paní Radkou

foto: Archív školy

a její vodící fenou Orkou
Setkali jsme se s paní Radkou
a její vodící fenkou Orkou
v projektu MATHILDA. Paní
Radka nám ukazovala: indikátor
hladiny a indikátor světla
i bodové písmo, klávesnici
na počítač, slepecký telefon.
Říkala nám o výcviku vodících
pejsků, ukazovala nám slepecké
hole. Také, co musí ona i Orka
dělat, když mají v cestě nějakou
překážku, jak Orka musí na ni
reagovat. Také paní Radka
vyprávěla, že musí u přechodu
poslouchat, jestli auta jedou
nebo nejedou, protože Orka toto
nepozná. Z tohoto důvodu je
ráda, když je přechod vybaven
semaforem se zvukovým
signálem, to je pro ni daleko
snazší a také bezpečnější.
Autor:žáci 7. roč.

Návštěva Národního muzea

foto: Archív paní učitelky Legézové

V úterý 31. října 2017 navštívily
páté ročníky Národní muzeum
v Praze. Moc jsme se těšili
na výstavu Světlo a život, která
nás určitě nezklamala.
Dozvěděli jsme se zajímavé
informace o významu
slunečního záření pro vše živé
na planetě Zemi, poučné byly
také informace o různých
rostlinách a zvířatech, kteří žijí
ve tmě. Prošli jsme prostředním
jeskyně, tropického deštného
lesa i stepí. Pobavily nás modely
klíštěte a blechy v nadživotní
velikosti. Vyzkoušeli jsme si
malování světlem na speciální
plátno nebo práci paleontologa
při odkrývání jeskynních
kosterních nálezů.
 
Za zmínku jistě stojí i jiné
výstavy např. Archa Noemova

foto: Archív paní učitelky Legézové

nebo Fenomén Masaryk, která
zde bude k vidění do 31. 1.
2018. Pokud chcete zažít
příjemné dopoledne a navíc se
dozvědět spoustu zajímavostí,
určitě navštivte Přírodovědecké
muzeum. Nebudete litovat!
 
Autoři: žáci z 5. A

Projekt DOMÁCÍ MAZLÍČCI

foto: Veronika Pěregojová, třída 6.B, Erika Legézová

Během hodin výtvarné výchovy
pracovala třída 5. A na
výtvarném ztvárnění svých
oblíbených domácích mazlíčků.
Mohli jsme je malovat podle
živých modelů, což se nám všem
velmi líbilo. Kdo chtěl, přinesl si
svého mazlíčka, představil ho
ostatním dětem a pak jsme je
společně malovali. Sešlo se nám
několik morčat, želva, myšky,
ale i chameleon. Obrázky pak
byly v měsíci listopadu
vystaveny na panelech

před ředitelnou a všichni žáci
mohli po celou dobu hlasovat
o ten nejzdařilejší výtvor. Bylo
to napínavé a o hlasování byl
velký zájem. Po sečtení všech
hlasů vyhlašujeme tyto vítěze:
1. místo: Blanka D.
2. místo: Nela F.
3. místo: Aneta M.
 
Výherkyním gratulujeme!
 
Autor: Erika Legézová, třídní 5.
A
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2. B a 2. C navštívila Italský 
hřbitov
Jak se našim druháčkům líbila
exkurze na Italském hřbitově
si můžete přečíst
prostřednictvím práce jednoho
z nich - Marka Dohnala. Velmi
Marka chválíme, že už dokáže
popsat exkurzi ačkoli do školy
chodí zatím rok a kousek.
Italský hřbitov je velmi hezké
místo. Na začátku haly je vitrína.
V té vitríně je model Italského
hřbitova. V jednom hrobečku je
asi 50 lidí /pohřbeno - pozn.
redakce/. Hřbitov navštíven

třídou 2. B a 2. C. Asi takový
úděl dostávali na celý den
vojáci, kteří byli zajati
v zajateckém táboře /pozn.
redakce: Marek myslí asi příděl
a ukazuje na malůvku na svém
obrázku - viz vedle/. Někteří
vojáci v zajateckém táboře
umírali hladem.
 
Připomínáme, že o historii
Italského hřbitova jste se
mohli dočíst v minulém vydání
Tužky.

ilustrace: Marek Dohnal, 2.B

Milovičtí divočáci Milovice.
Kdy se setkáváme? Setkáváme
se jednou do měsíce v sobotu
skoro na celý den.
Kde jsme za tenhle školní rok
byli? Dne 16.září jsme měli
první setkání. Šli jsme fotit
k milovické ohradě s koňmi
a pratury. Povedly se nám nafotit
krásné fotky. V říjnu jsme se
sešli na nádraží a jeli jsme
do Poděbrad na loď krále Jiřího.
V listopadu jsme měli sraz
na nádraží a pro změnu jsme jeli
na rozhlednu Petřín, cestou jsme
se stavili i do zrcadlového
bludiště a hvězdárny.
V letošním roce se kroužek
zapojil do soutěže "Náš kraj"

a jak jsme se umístili?
1.místo: Markéta Šídlová
„Východ slunce“
2.místo: Filip Slabý „Co to leze
v síti?“
3. místo: Samuel Matouš
„Tajemná cesta" a Ivona
Štychová "Opuštěný barák“

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B

autor článku:
MICHAL MICKA

třída 6.B

Co tento název znamená?
Opravdu nečekejte divočáky
v milovickém lese. Jde přeci
o fotografický kroužek
milovických divočáků
pod vedením paní učitelky

Dagmar Sofie Molinové.
Kdy začal kroužek fungovat?
V září 2015 s příchodem paní
učitelky na naší školu vznikl
fotokroužek "Milovičtí
divočáci" na ZŠ T. G. Masaryka

Kam se dá zajít v Praze? psali své stížnosti a přání.
5.Chrám svatého Víta,  je
nejvýznamnější český kostel
a stojí na Pražském hradu.
6. Náplavka, na náplavce se čas
od času konají trhy, kotví zde
mnoho lodí,ve kterých se
většinou nachází restaurace.
7. Karlův most, na Karlově
mostě máte krásný výhled
na Pražský hrad a na Petřín.
8. Vyšehrad,  na začátku 21.
století si Vyšehrad uchovává
magickou atmosféru a tajemství.
9. Kampa,  je malý ostrov, který
je umístěný na Vltavě.
10. Staroměstské náměstí, 
na náměstí naleznete
Staroměstský orloj, nyní se ale

rekonstruuje.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B

autor článku:
MICHAL MICKA

třída 6.B

autor článku:
KATEŘINA BERÁNKOVÁ

třída 6.B

Máme tady pro vás 10
tipů a nápadů, kam se
dá zajít v Praze.
1. Petřín,  Petřínská rozhledna
měří přes 65,5 metrů.
2. Skleník Fata Morgana,  ve
skleníku se konají noční
prohlídky s baterkou.
3. Náměstí Míru,  na náměstí
stojí kostel svaté Ludmily,
na kterém se každý rok promítá
videopaiting při světelném
festivalu Signál.
4. Stěna Johna Lennona, k e
konci 80. let na zeď studenti

5. B se na výtvarce opravdu vyřádí

foto: Eliška Hrdličková foto: Kateřina Hrdličková foto: Jan Stehno

Stali se našimi pravidelnými
přispěvovateli a my jsme za to
rádi!
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World of Tanks

Heavy tank je v překladu těžký
tank. Tento typ tanku je i ve
WoT. Jsou většinou hodně
pancéřované a pomalé. Mají
dobrá děla s vysokou průrazností
a velkým DMG
(DMG=poškození). Většinou
s nimi jezdí rajčáci
(rajčáci=začínající hráči, kteří
tuto hru moc neumí).
 
Pár rad, jak s těmito tanky
hrát: S hevynami se jezdí
do 1-3 linie a nebo do města. Pokud
máte rychlou heavynu, tak
pokud možno druhou linii hned
za lighty (light=lehký rychlý
tank BEZ pancíře!). Lighti jsou
spoteři, kteří by měli spotovat
nepřítele (spotovat=odhalovat
nepřítele). Heavyny nemají
dobré kamo (kamo=kamufláž
tanku).
 
Medium Tanky . Jsou střední
tanky (ve zkratce Medko.)
Medka jsou celkem rychlé tanky
s celkem dobrými děly a celkem
dobrým kamem a taky celkem

dobrým pancířem. Je to takový
průměr všech tanků.
 
Rady, jak hrát s Medky: S
medky se jezdí do křoví,
popřípadě do druhé linie a čeká
se, až nepřátelské tanky vystřelí.
Poté na ně najedete,
protože medka mají rychlý
reloud (reloud=nebíjení)=reload.
Trochu AJ. Takže jim najedete
do boku, popřípadě do zadku
a ustřílíte je. A je to v podstatě
vyhraná bitva.
 
Lighty - light tank  (light
tank=light). Light je rychlý tank
bez pancíře s celkem špatnými
děly. Jsou to spíše spoteři, co
najedou dopředu do křoví
a spotujou nepřátelské tanky.
Po chvíli, co je spotnou, jim
najedou do zad a čekají
na podporu týmu. Pak většinou
umřou. A tím pro ně bitva končí.
Jsou to ode mě i rady
dohromady s recenzí lightů.
 
Arty (arty=artyny) . Artyny jsou
tanky, které střílejí
z odstřelovacího režimu, takže
vidí tanky z vrchu.
Do odstřelovacího režimu se
přepnou po zmáčknutí SHIFT.
Mají mega dlouhý reloud kolem
30.0 sekund. Ale nedoporučuji
s nimi hrát, budou vás hejtit
hráči, tyto tanky moc lidí rádo
nemá.

Rady, jak s nimi hrát vám nedám
,protože já je v garáži nemám.
ani nechci mít.
 
A poslední jsou Tank Destroyer 
(Tank Destroyer=TDčka).
TDčka jsou tanky s mega
obrovským děly a občas mají
i dobrý pancíř, ale většinou
nemají věž.
Rady, jak s těmito tanky hrát:
S těmito tanky se hraje tak, že
jste zakempení vzadu ve křoví
a odstřelujete a podporujete
tanky. Gameplay s těmito tanky
je obtížný. Musíte mít dobrou
posádku, popřípadě skládací
bino nebo jen bino a maskovací
síť.

autor článku:
RADEK KRUPKA

třída 6.B

Plemena 
psů

foto: internet

 Pejci 
Jsou různá plemena a je jich
několik. Například čivava, zlatý
retrívr, ovčák, americký
stafordšírský teriér, anglický
buldok, čau-čau a další. Někteří
psi nemají rádi vodu a taky
kočky. Pes je přítel člověka už
od pravěku, kdy byl
demestifikován. Některé psi
můžete vidět u policie,
záchranářů ...Nejmenší plemena
psů jsou čivava, jezevčík...

autor článku:
NELA VILDOVÁ

třída 6.B

autor článku:
VALÉRIE SLAVÍKOVÁ

třída 6:B

Vánoce

foto: Nela Vildova z internetu foto: internet foto: Nela Vildova

autor článku:
NELA VILDOVÁ

třída 6.B

Vánoce vzpomenou. Lidé by se neměli
hádat, měli by se mít rádi. I na
zvířátka by si měl člověk
vzpomenout a zajít dát něco
do útulku, třeba něco k jídlu,
potěší je to. Jsou děti, které žijí
v dětských domovech, i na ty by
si měl člověk vzpomenout.
Nejde o velikost dárků, ale o to,
že si někdo vzpomene. I maličký
dárek dokáže potěšit a udělat
radost. Sníh k Vánocům určitě
taky patří a zamrzlé rybníky
a nádrže, na kterých pak
můžeme bruslit a hrát hokej,
jsou úplně skvělé! Lyžování,
bruslení a hokej prostě
k Vánočním svátkům patří.

Na Štědrý večer patří určitě
k jídlu bramborový salát,
obalený kapr a kuřecí
nebo vepřové řízky a hlavně celý
den cukroví. Mňam!

autor článku:
NELA VILDOVÁ

třída 6.B

Vánoce má rádo každé
dítě.Vánoce jsou o pohodě,
klidu, lásce a spokojenosti. Děti
mají Vánoce spojené s vánočním
stromkem, ozdobeným různými
ozdobami a hlavně dárky.

Nemyslím si, že dárky jsou to
nejdůležitější na Vánocích.
Myslím si, že nejkrásnější
o Vánocích je, když se rodina
sejde, mají se rádi a když se
nemůžou sejít, tak si na sebe
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Památky a přírodní zajímavosti Milovic II.

 

Kostel sv. Kateřiny
Alexandrijské  
 
Novogotický kostel sv. Kateřiny
Alexandrijské byl vysvěcen 25.
listopadu 1907, tety na svátek
svaté Kateřiny. Spolu s budovou
fary a hřbitovem byl vystavěn
jako náhrada za zničený farní

komplex v obci Mladá, která
na začátku minulého století
musela ustoupit vojenské
základně s cvičištěm a byla
srovnána se zemí. Zajímavostí je
nástěnná výzdoba, na které se
v letech 1915 a 1916 podíleli
váleční zajatci ze zajateckého

tábora. Katolický kostel sv.
Kateřiny dnes slouží i jako
koncertní síň, kde město spolu
s farníky pořádá řadu koncertů.
Kostel je zapsán Ministerstvem
kultury ČR v Ústředním
seznamu kulturních památek.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B

autor článku:
MICHAL MICKA

třída 6.B

Mikuláš, Čert a Anděl

Tuhle trojici známe všichni
dobře, čerti postraší svou
strašidelnou tváří zlobivé děti
a ty si myslí, že je odnesou
do pekla.Mikuláš s andělem
rozdávají sladké dárečky,
na které se děti vždy těší. Čert
by měl být vždy oblečen v černé
barvě, aby vzbuzoval strach,
protože představuje zlo. Mikuláš

má s sebou čerta,tak musí mít
i symbol lásky a dobra, to
představuje Anděl. Je oblečen
v bílém a má křídla. A na konec
Mikuláš, ten je symbol
štěstí.Obléká si biskupské
oblečení s čepici a má s sebou
berlu. Svátky mám vždy ráda.

autor článku:
NELA VILDOVÁ

třída 6.B

Luštěte s námi

foto: Anežka Sýkorová, třída 6.B

Krabice od bot 2017

foto: Radka Boučková

 
Děkujeme všem rodičům
a dětem, kteří nám pomohli
a společně s vychovatelkami
všech školních družin se zapojili
do dobročinné akce "Krabice
od bot 2017".
 
Na sběrné místo do Brandýsa
nad Labem v pátek dopoledne
odjížděla dvě naložená auta,
která vezla nachystaných 120
dárků k Vánocům pro děti
z azylových domů.
 
Bc. Radka Boučková, vedoucí
vychovatelka ŠD
 

Jsem laskavec! Plyšáci
seniorům ve Vršovicích
a klientům Domova
Mladá. Dárky pro děti
z azylových domů.  Samé
hezké skutky. My jako
redakce Tužky si
myslíme, že máme
skvěle našlápnuto.

Do života slušnosti,
ohleduplnosti
a tolerance.
 

Krásné prožití
vánočních svátků, plno
radosti, taky dárečků
a do nového roku 2018
hodně zdraví a štěstí
přeje celá redakce
školního časopisu Tužka.

 


