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Rozhovor Jakub Destro lasagne, kuře na kari, pizza,
steaky... atd :D :)
 
Čeho chceš dosáhnout
na YouTube? YouTube už
dělám nějakou dobu a stále mě
to baví. Rád vytvářím videa
a mám radost, když se to potom
lidem líbí. To je to, co mě
naplňuje. Už teď je nás tam
hodně, já budu jenom rád,
když to lidi bude bavit nadále
a překonáme společně nějakou
další velkou hranici :). Kdyby to
někdy došlo do bodu, kdybych
se YouTubem mohl i živit, byl
bych jenom rád.
 
Jaký typ videa natáčíš
nejradši? Nejraději natáčím
herní videa a logy :)
 
Měl si nějaký vzor v natáčení?
Jestli jo, tak jaký? Na YouTube
jsem sledoval strašně moc
Youtuberů a bral si od nich
inspiraci. Nicméně můj největší

vzor je a bude Jirka Král,
i když už skončil.

autor článku:
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;ust=1541614239929883

 
 
Kolik je ti let? Je mi 21 let.
 
Jak dlouho natáčíš
na YouTube? Na youtube
natáčím přes 5 let.
 
Čemu se věnuješ ve svém
volném čase? Právě YouTubu se
snažím věnovat volný čas, abych
ho posunul na co nejlepší úroveň
a dopřál lidem co nejvíce videí :)
 
Jaká je Tvoje nejoblíbenější
barva? Moje nejoblíbenější
barva je modrá.
 
 
 
 
Jaké je Tvoje nejoblíbenější
jídlo? Je jich hodně :D! Nemám
jedno určité oblíbené. Například

Rozhovor - 
Nela Kailová

 
Čemu se věnuješ ve volném
čase? Většinou rodině, přítelovi
anebo kamarádům :)
 
Kdo Tě přivedl ke zpěvu? Ke
zpěvu mě přivedla moje mamka.
 
Čím si chtěla být jako malá?
Chtěla jsem být doktorkou.

autor článku:
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Kolik Ti je let? Je mi 16 let.
 
Od kolika let zpíváš? Zpívám
už od mých 4 let:)

Spaní ve škole 
na Halloween

halloweenské občerstvení, které
přispělo k pestřejšímu průběhu
akce. Díky naší práci byla
večeře opravdu bohatá.
Například z mozzarelly a cherry
rajčátek vznikly oči. Jakmile
jsme se posilnili, čekala nás
strašidelná bojovka. Ta
probíhala v temných šatnách.
Poté bylo trochu odpočinku a na
závěr diskotéka - byla to sranda.
Pak už jsme museli jít spát,
usínali jsme u filmu. Ráno
na nás čekala snídaně, pak úklid,
sbalit si věci a vyrazit domů.

autor článku:
TERKA BENEŠOVÁ

třída 6.A.
Spaní 6. A ve škole bylo
halloweenské, proto jsme si brali
s sebou i kostýmy.
Nejdříve jsme si šli dát věci
do třídy, poté jsme z ingrediencí,
které jsme si přinesli, šli
vařit.Vytvořili jsme

Pokémon go

Pokémony zná každý, přestože
jejich slavná léta už jsou dávno
pryč, tak se o jejich navrát snaží
hra "Pokémon go", která
kombinuje herní a reálný svět.
Aplikace ke svému běhu

používá GPS signál a mobilní
data nebo sítě Wi-Fi. Pomocí
zaměření polohy se pohybujete
po herním světě. O tom Vás
informuje mapa, na které jsou
ukryti nejen Pokémoni, ale

i pokéstopy nebo gymy
(tělocvičny). Gymy můžete
obsazovat Pokémony. Od pátého
levelu se můžete přidat
do jednoho ze tří týmů: modrý
tým, červený tým nebo žlutý
tým. Celý tým se snaží
obsazovat všechny gymy.
Do gymu si můžete dát
Pokémona, který tam zůstane,
dokud ho někdo z jiného týmu
nevybojuje. Pokéstopy slouží
především k doplňování zásob
míčků, vajíček, dárků, a nebo
takzvané Berry, které slouží
k dokrmování Pokémonů
v gymu. Zatímco pokéstopy
a gymy mají přesně danou
lokaci, Pokémoni se pohybují
všude kolem nás. O jejich
blízkosti Vás sice informuje
ukazatel, ale jejich pravou
polohu však musíte najít sami.V
momentě, když se ve Vaší
blízkosti objeví Pokémon,
telefon zavibruje, takže se

nemusíte celou dobu koukat
do telefonu.Chycení Pokémonů
je jednoduché, stáčí správným
tažením prstu hodit míček.
Každý Pokémon je
charakterizován sílou takzvaně
CP a výdrží. Pokémony můžete
za candy (speciální body)
vylepšovat a vyvíjet(evolve).
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Školní časopis roku 2018, TUŽKA slaví 10 let

Dne 9. listopadu se vybraní
členové redakce časopisu Tužka
zúčastnili vyhlášení
republikového kola "Školní
časopis roku 2018", které se
konalo na Masarykově
univerzitě v Brně, fakultě
sociálních studií. Již předem

jsme si vybrali workshop, kde
jsme se naučili, jak vznikají
Zprávičky ČT Déčka, točili
a psali jsme reportáž

o multimediálním dni. Nově
získané vědomosti jsme hned
zúročili při Slavnostním
ukončení projektu "Bohumil

Sucharda", kdy naši reportáž ČT
Déčko ve Zprávičkách
odvysílalo.
 
A co samotné vyhlášení
soutěže? Po úspěchu
ve Středočeském kraji, kde jsme
byli druzí v tištěné verzi a první
v online verzi, jsme v rámci
České republiky získali 13.
místo za tisk a krásné 3. místo
za webový magazín. To je,
myslíme si, moc hezký dárek
pro náš časopis k jeho desátým
narozeninám! Celkový počet
soutěžících časopisů ve všech
kategoriích byl 428. Naše Tužka
se líbila :)

autor článku:
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Rozhovor - Johanka Čunková Jedna z nejtěžších otázek,
na kterou si sama už několik let
nedokážu odpovědět. Zkrátka
miluji opravdu mnoho jídel.
V poslední době ujíždím hlavně
na vietnamské kuchyni, ale z té
české je to určitě svíčková.
Čeho chceš dosáhnout
na YouTube?
Inspirovat lidi k tomu, aby
neseděli doma u počítače
a vyrazili ven. :)
Jaký typ videa natáčíš
nejradši?
Nejradši natáčím cestovatelská
videa, kde můžeme společně
s Aikem lidem ukázat tipy
na super místa a zážitky.
Měla jsi nějaký vzor
v natáčení? Jestli ano, tak
jaký?
Mým jediným vzorem
v natáčení byl vždycky Aik. :)
Natáčení po jeho boku je tudíž

mým splněným snem. A jelikož
se brzy stěhujeme do Austrálie,
můžu vám slíbit, že pro vás
budeme točit spoustu nových
úžasných videí z druhé strany
planety! :) Rozhodně je na co se
těšit! Mrkněte na náš YouTube
kanál Aik & Johanka a mějte se
krásně!

autor článku:
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Kolik je Ti let?
Myslím si, že na věku člověka
vůbec nezáleží. Takže asi takhle:
Už dávno nejsem teenager, ale
občas se tak stále cítím. ;)
Jak dlouho natáčíš
na YouTube?

Na Youtube jsem se poprvé
objevila v Aikově videu
o nebezpečí na internetu. Už si
ani nepamatuji přesně, jak je to
dávno. Možná skoro 6 let. :)
Čemu se věnuješ ve svém
volném čase?
Rozhodně nejvíc miluji
cestování a vaření. Jídlo je
prostě moje velká vášeň, a když
k tomu přidáte poznávání
nových míst a lidí, jsem v ráji! :)
Jaká je Tvoje nejoblíbenější
barva?
Celý život miluji fialovou barvu.
Na druhém místě pak rozhodně
modrou a červenou, což dává
opět dohromady fialovou.
Náhoda? Nemyslím si ;) :D
Jaké je Tvoje nejoblíbenější
jídlo?

Vánoční setkání Dětského zastupitelstva se seniory

foto: Zuzana Breburdová

Již druhým rokem žáci našeho
Dětského zastupitelstva
rozdávali radost v Domově
U Vršovického nádraží.
Díky empatii a touze někoho
potěšit řady žáků naší školy byla
sbírka plyšáků pro seniory i v
letošním roce velmi úspěšná.
Všichni klienti Domova
pro seniory byli obdarováni
poté, co shlédli divadelní

foto: Zuzana Breburdová

představení členů dětského
zastupitelstva a společně s nimi
si zazpívali známé české koledy.
Jejich radost netřeba popisovat,
stačí si prohlédnout fotografie
ze setkání. Setkání není přínosné
jen pro seniory, z nichž mnozí
jsou ze zdravotních důvodů
trvale upoutáni na lůžku, ale
také pro samotné děti, které byly
příběhy seniorů i samotnou

foto: Zuzana Breburdová

jejich radostí ze setkání či
obdarováni dojaté.

autor článku:
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Rozhovor s paní učitelkou 
Peštovou

1. Jak slavíte Vánoce? Pečeme
cukroví. Vyrábíme adventní
věnec. Před štědrým dnem
zdobíme stromeček. Na Štědrý
den se po večeři jdeme projít
a zapalujeme prskavky.
Po rozbalení dárků pouštíme
lodičky z ořechových skořápek,
rozkrajujeme jablíčka a zpíváme
koledy.
2. Jaká je Vaše nejoblíbenější
činnost? Trávit čas s rodinou,
pojídání cukroví a koukání
na pohádku.
3. Jaká je Vaše nejoblíbenější
pohádka? Princ a večernice
a Tři oříšky pro Popelku.
4. Jaké je Vaše nejoblíbenější
cukroví? Vanilkové rohlíčky
a plněné ořechy.
5.Chodíte na Půlnoční? Zatím
mi to nevyšlo. Když jsem ale
byla malá, tak jsem chodila.
Doufám, že letos už to vyjde.

6. Jakou máte nejraději koledu
či vánoční písničku? Vánoce,
Vánoce přicházejí...
7. Jakou máte radost z dárků?
Samozřejmě velikou, ale raději
někoho obdarovávám. Líbí se mi
sledovat, jakou z toho mají
radost oni.
8. Co si přejete k Vánocům?
Nechám to na Ježíškovi.
9. Máte ráda sníh? Mám ráda
sníh a myslím si, že u nás
v Milovicích je to veliká
vzácnost. Proto rádi jezdíme
do Libereckého kraje, kde je
sněhu dostatek a navíc tam
máme rodinu.

autor článku:
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třída 6.B

autor článku:
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Rozhovor s panem školníkem

Jak se jmenujete, pane
školníku?
 
Jmenuji se Marcel Kratochvíl
 
Kolik vám je let ?
 
Je mi 21 let.
 
Máte nějaké děti?
 
Ne, zatím žádné nemám.
 
Máte nějaké domácí zvíře?
 
Ano, mám psa, kočku a několik
slepic.
 
Jakou práci jste dělal, než jste
byl školníkem?
 
Jezdil jsem po stavbách.
 
Jak dlouho děláte práci
školníka?

 
V dubnu to budou dva roky.
 
Proč jste si vybral naši školu ?
 
Měl jsem to poblíž bydliště.

autor článku:
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Nebezpečné světlo z mobilu
Dnešní generace lidí používá
převážně počítače a telefony
přes den. Co však způsobují
tyto technologie v noci?
 
Hormon tmy neboli odborně
zvaný melatonin výrazně
ovlivňuje kvalitu našeho spánku.
V noci se po západu slunce
melatonin zvyšuje, čímž se
organizmus člověka připravuje
na běžný spánek, neboť se
vytrácí ze spektra vidění modrá
barva, kterou vnímáme po celý
den.
 
Avšak někteří lidé, jež používají
telefony i v noci před spaním
nebo ti, kteří usínají
před televizí, si nevědomě
zkracují svůj vlastní spánek,
protože tyto přístroje obsahují
modrou spektrální složku světla.
Otázkou, jak si v dnešní době
chránit své zdraví a omezit
příjem nezdravého světla
na lidské oko, se zabývá řada
vědců.
 
Pro ochranu vašeho zdraví
například doporučují ke stažení
mobilní aplikaci, která
během večerních hodin
odfiltruje škodlivé barvy vašeho
telefonního přístroje (viz. modré
světlo).

 
https://play.google.com/store
/apps/details?id=com.ascendik
.eyeshield

autor článku:
VLADIMÍR ČERNÝ

třída 6.C

Rozhovor s Petrem Benešem o 
jeho zaměstnání

Ahoj tati, chtěla bych se tě
zeptat na pár otázek ohledně Tvé
práce. Mohlo by se to hodit
mým spolužákům, kteří
přemýšlí, jakou školu a poté
zaměstnání si vybrat.
 
Jak dlouho děláš svoji práci?
Své práci se věnuji
s neklesajícím nadšením již
přes 20 let.
Co je to vlastně za práci?
Psaní odborných článků
do časopisu Mechanizace
zemědělství i dalších periodik
a také publikuji na internetu.
Články píšu na základě vlastních
zkušeností a reportáží v terénu.
Baví Tě ta práce?

Ano, baví mne.
A co je vlastně náplní tvé
práce?
Psát články, doplňovat je
fotografiemi, natáčet videa,
komunikovat se zástupci firem
vyrábějících techniku - má práce
je pestrá. A také dost podobná
Tvé práci redaktorky školního
časopisu:)
Chtěl bys někdy změnit tuto
práci?
Práci bych změnit nechtěl,
protože je velmi zajímavá a baví
mě.
A jakou jsi měl představu
o své budoucí práci, když si
byl starý jako já teď?
Chtěl jsem prakticky pracovat se
zemědělskou technikou
a studovat zemědělství.
 
 
Odkaz na webové stránky:
https://mechanizaceweb.cz/

autor článku:
TERKA BENEŠOVÁ

třída 6.A.
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Dětské zastupitelstvo v Senátu a na vyhlášení 
soutěže Dětský čin roku

 
Fotografie z obou akcí
přikládáme. Jedna, s Adamem
Mišíkem, hercem, zpěvákem
a kytaristou, je jen a jen
pro Vás! :)

autor článku:
JANA TŘETINOVÁ

Podařilo se nám to i díky Vám.
Během podzimu jsme se s naším
projektem "Bohumil Sucharda"
zúčastnili dvou soutěží, které
probíhaly na internetu. Jednu

pořádala Škola pro demokracii
a zde jsme se díky Vám
probojovali mezi osm
nejlepších, dostali se do Senátu
a nakonec obsadili TŘETÍ

místo.
I v druhé - Dětský čin roku
2018 jsme zaznamenali úspěch.
Porota nás odměnila v rámci
kategorie Dobrý nápad.

Adam Mišík byl porotcem v 
Senátu

Prezentace projektu v Senátu

foto: Zuzana Breburdová

Setkání se "slavnými", třeba 
Alešem Hámou

foto: pan Zinke

Odměnou byla i návštěva muzea 
voskových figurín. S kým se 
vyfotit? S TGM přeci!

foto: pan Zinke

Turistický kurz 6. C V úterý 25.9. jsme jeli vlakem
do Poděbrad, a pak jsme šli
pěšky na ekofarmu Huslík, kde
jsme se rozdělili na 3 skupiny:
jedni vařili v kotlíku nad ohněm
polévku ze zeleniny, kterou jsme
si předem nakrájeli. Druzí
vyráběli mošt z čerstvých jablek
a třetí skupina pekla domácí
housky z těsta. Líbilo se nám, že
to, co jsme si navařili, jsme také
snědli. Na závěr jsme si
na farmě prohlédli zraněná
zvířata, která se nemohla vrátit
zpět do přírody. Cestou na vlak
jsme museli běžet, abychom
stihli vlak, naši kluci si totiž
vybrali delší cestu, což bylo

únavné.
Ve středu 26.9. jsme šli do Lysé
nad Labem do Zámeckého
parku, kde jsme se hrozně často
fotili a zjistili, že polovina naší
třídy jsou "psi" kvůli cedulím
„zákaz vstupu psům“. Cestou
zpět jsme se zastavili v cukrárně.
Kurz s námi absolvovaly paní
učitelka M. Peštová a Z.
Carvová.
 
Napsaly K.D.Nekvasilová
a V.Bechyňováfoto: http://iclysa.cz/wp-content/uplo

ads/2012/03/z%C3%A1mek12.jpg
V podělí 24.9. jsme jeli
do Čelákovic, kde jsme se
zastavili v Muzeu, ve kterém

byla přednáška o pravěku.
V rámci prohlídky jsme viděli
např. různá kopí a vycpaná
zvířata. Poté jsme šli pěšky až
do Lysé nad Labem, odkud jsme
odjeli vlakem do Milovic.
V 18:00 jsme měli sraz ve škole,
kde jsme přespali, ale předtím
jsme se navečeřeli v kuchyňce
pizzy a potom v klubovně tančili
just dance a dostali jsme svítící
náramky. Nakonec jsme se
ve třídě dívali na Kozí příběh se
sýrem.
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Slavnostní ukončení projektu Bohumil 
Sucharda

foto: Zuzana Breburdová

kdy byl gestapem zatčen
za odbojovou činnost a posléze
uvězněn v Malé Pevnosti
Terezín. Zde bohužel pan
Sucharda na úplném konci války
zemřel. Dětské zastupitelstvo
bádalo v řadě archívů, včetně
Památníku Terezín
a spolupracovalo s vnučkami
pana Suchardy. Ze získaných
materiálů sestavilo publikaci
o panu Suchardovi a za podpory
města a školy knihu vydali. Dále
nechali vyrobit pamětní tabuli
věnovanou panu Suchardovi,
která nalezne své místo
na radnici v Milovicích. Výstupy
své práce představili svým
spolužákům, ale také veřejnosti
a hostům na slavnostním
ukončení projektu, v rámci
něhož zasadili také spolu
s vedením města a vnučkami
pana Suchardy lípu, symbol
české státnosti. Lípu zasadili
v sadu u památníků obětem
první světové války, který právě
pan Sucharda v roce 1921

spoluzakládal k třetímu výročí
vzniku ČSR.
 
Přítomni slavnostnímu
představení projektu byli
i zástupci organizace "Škola
pro demokracii", kteří o této akci
napsali: "Celý projekt realizovali
parlamenťáci ze ZŠ TGM
Milovice a dnes se dočkali té
třešničky na dortu - uctění
památky milovického hrdiny,
vysazení dvou lip a zakopání
časové schránky se vzkazy
pro budoucí generace. A to vše
za přítomnosti celé školy,
současného starosty, archivářů,
sponzorů, ale především dvou
vnuček jmenovaného pána.
Akce byla velmi důstojná
a vnučky potěšené. I takové
obecně prospěšné projekty
dokáží děti realizovat, když jim
k tomu dáme příležitost :-).
Děkujeme a tleskáme!"

Dětské zastupitelstvo na naší
škole působí již deset let.
Během této doby nastavilo nejen
pravidelná týdenní setkávání, ale
také zařadilo do své činnosti
práci na celoročních projektech.

 
Ten poslední slavnostně ukončili
v pondělí 26. listopadu. Projekt
se věnoval osobnosti Bohumila
Suchardy, který byl milovickým
starostou v letech 1931 - 1944,

Recenze  staré hry Lara croft IV.

LARA CROFT TOMB RIDER

Příběh začíná v minulosti, kdy
Laře Croft bylo 16 let a je
doprovázena svým učitelem,
světoznámým rakouským
archeologem Von Croyem. Její
první dobrodružství začíná
v chrámu Angkor Wat,
v Kambodži, kde se snaží najít
tajemný artefakt "Iris." Avšak,
cesta končí neštěstím a Lara je
donucena opustit svého

průvodce, aby si zachránila
vlastní život. Vskutku vřele hru
doporučuji 6/10

autor článku:
MICHAL KŘEHLÍK

Na vyhlášení nejinspirativnějšího projektu v Senátu byl i Marek 
Liška, jeden z autorů učebnice "Pro spolužáky"

foto: https://media777.megaknihy.cz/th
emes/template/img/sale_flag/20.p

ng
 
1) Proč si myslíte, že je
důležité, aby na školách
fungovaly žákovské
parlamenty? Určitě jsou

důležité proto, aby sami žáci
měli možnost takzvaně „kecat“
do vedení samotné školy,
protože škola je tu pro žáky, ne
žáci pro školu. Zároveň se
mnoho žáků díky parlamentu
naučí, jak funguje demokratické
hlasování, diskuze či práce
v týmu, což jsou klíčové
vlastnosti, které se v životě
využijí a v osnovách mnohdy
nejsou (zatím).
 
2) Jak se Vám líbilo
vystoupení, prezentace našich
žáků? Velmi se mi líbilo
vytvořené video, především
technické zpracování bylo
skvělé, jak střih a kvalita obrazu,
tak samotný dabing.
U samotného vystoupení
obdivuji žáky, že šli
před všechny a mluvili

do mikrofonu, protože já v jejich
věku bych nevydal ani hlásku .
 
3) V čem spatřujete přínos
našeho projektu - Bohumila
Suchardy? Jsem moc rád, že se
někdo zajímá i o „obyčejnější“
osobnosti, které nejsou tak
známé, a přitom se zasloužily
o to, abychom tu dnes mohli žít
ve svobodné zemi. Proto
doufám, že tento projekt bude
jakýmsi startem v odhalování
další osobností, které dokázaly
to, co si v dnešní době neumíme
představit. Položit život za svou
vlast…
 
Informace o projektu
"Učebnice pro spolužáky"
 
Marek Liška, v tuto chvíli
student vysoké školy z Hradce

Králové, napsal svou první
učebnici matematiky, známou
jako Matika pro spolužáky, již
ve svých 17 letech. Nápad sepsat
vlastní učebnici matematiky
dostal již dva roky před svou
vlastní maturitou, protože mu
dosavadní učebnice a pracovní
sešity nepřišly příliš
srozumitelné. V roce 2016 pak
založil vlastní vydavatelství
ProSpolužáky.cz a postupně tak
spolu se svým týmem dalších
studentů rozšířil portfolio
učebnic. Aktuálně jsou dostupné
učebnice matematiky a chemie.
Jsou psané studentským jazykem
a prakticky vysvětlují vzorové
příklady krok za krokem. Podle
učebnic Prospolužáky.cz učí již
133 škol v Česku i na
Slovensku, kam se projekt
v srpnu roku 2018 rozšířil.
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Elektrická jednotka Žabotlam
Tento článek pojednává
o Elektrické jednotce Žabotlam
společnosti České dráhy linky
S41 s řadou 451/452/EM 475.1.
Maximální rychlost Žabotlamu
je 100 km/h a zrychlení (0,7
m/s2). Žabotlam je
charakteristický také
jednoduchou možností změny
směru jízdy bez posunování.
Poslední jednotkou
v pravidelném provozu byla
souprava 451.025-026, která
jezdila na příměstské lince PID
S41 Praha-Libeň až Roztoky
u Prahy, do pátku 10. srpna 2018
večer (5 dnů před další
plánovanou technickou
kontrolou).Trvalý výkon 1320
kW. Hmotnost ve službě činila
184 t, délka přes nárazníky
činila 95 290 mm. Provozovatel
bylo ČSD, nyní ČD. Žabotlamů
řady 451 se vyrobilo 51 kusů,

řady 452 pouhých 11 kusů.
Elektrický žabotlam byl
v provozu v letech
1964–2018.Jednotky byly dodávané
jako čtyřvozové. Přesněji řečeno
dopravní čtyřvozová jednotka se
skládala ze dvou tzv.
technických jednotek tvořených
vždy jedním elektrickým
motorovým vozem (dnešním
názvoslovím řečeno elektrickým
vozem) a jedním nemotorovým
(dnes vloženým) vozem.

autor článku:
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BÁSNIČKA DRUHÁČKA  
FILIPA BÉDI (2.A)
Padá listí zlaté, rudé,

pouštějí se draci,

jsou na obloze vidět
všude,

létají jako ptáci.

Jeden má velký knír

a druhý se mračí.

Třetí vypadá jako štír

a čtvrtý má velké oči.

ilustrace: Filip báseň ztvárnil i výtvarně

Rozhovor s paní učitelkou 
Šosovou

Kolik je vám let paní učitelko?
Je mi 39 let.
Jak dlouho učíte?
Učím asi 15 let.
Máte nějaké děti?
Ano, mám.
Jaké učíte předměty?
Matematiku, ICT, ruský

jazyk. Nejraději vyučuji
matematiku.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo.
Moje oblíbená jídla jsou:
lasagne (lazaně), řízek.
Dostáváte ráda dárky?
Ano, ráda dostávám dárky. 
Jaké máte doma zvířátko?
Doma mám rybičku.

autor článku:
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Lokomotiva Papoušek
Lokomotiva řady 477.0 (známá
také jako „Papoušek“) je
posledním typem parní
lokomotivy, vyrobeným v ČKD
pro Československé státní dráhy.
Její výroba proběhla v letech
1951–1952 a 1955 a vývoj
původně probíhal pod řadovým
označením 476.1. Vzhledem
k překročení nápravové
hmotnosti během vývoje ale
došlo k přeznačení typu na řadu
477.0. Téměř celá první série 38
kusů, dokončená v roce 1952,
byla ještě dodána s tímto
označením. Druhá série o 22
kusech, dodaná v roce 1955, již
nesla nové označení.
Lokomotivy druhé série měly
pro zlepšení jízdních vlastností
a vhodnější rozložení hmotnosti
oproti první sérii zmenšený
vodojem o 2 m³ a upraven byl

i pojezd.
Stroj je lokomotivou určenou
pro rychlou osobní dopravu
na příměstských tratích a také
pro dopravu rychlíků. Postupem
času přecházely vlivem postupu
elektrifikace železniční sítě
a výrobě nových motorových
lokomotiv spíše na méně
důležité tratě a výkony. Poslední
lokomotivy přestávaly jezdit
mezi lety 1978–1979.
Dochovaly se kusy: 477.013,
043, 060.

autor článku:
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Workshopy - Konsent

foto: Erika Hyxa

V průběhu září a listopadu 2019
se na naší škole konalo celkem 5
workshopů, které byly určený
žákům a žákyním 8. a 9.
ročníků. Workshopy se konaly
pod záštitou neziskové
organizace Konsent, která se
věnuje osvětě v oblasti
sexuálního násilí. Žáci a žákyně
po absolvování workshopu
dokáží pojem sexuální násilí
vlastními slovy definovat a určit
jeho charakteristické znaky.
Prostřednictvím diskuze
a různých aktivit se seznamovali
s některými mýty, které se
k tomuto tématu vztahují
a uváděli je na pravou míru. Byli
poučeni o bezpečném

a vhodném chování v případě
sexuálně motivovaného útoku
vůči nim samým i další osobě.
Ze strany žáků byly tyto
workshopy hodnoceny jako
přínosné a potřebné. Jsme rádi,
že jsme měli možnost se jich
zúčastnit a věříme, že informace,
které žáci a žákyně získali,
využijí i v běžné praxi.
 
Více na www.konsent.cz
 
Erika Hyxa

Ohlédnutí za Halloweenem 6.B - jsou opravdu přesvědčivé - 
povedené

Předvánoční čas na naší škole

foto: Archív školy foto: Archív školy

Charitativní akce
pro Ivetu.  
Velké poděkování všem (jak
od pořadatelů, tak od celé
rodiny), kdo se podílel a přispěl
na charitativní akci pro "naši"
Ivetu - přispívali jste
na dobročinný bazárek, koupí
betlému, ale i finančními
částkami. Před Vánocemi jejímu
bratrovi byla předána vybraná
částka - 24 173,- Kč. Částku
rodina použije k zakoupení

čističky vzduchu.
 

Živý řetěz 
Cílem bylo propojit školu
a našeho zřizovatele (Město
Milovice),čili Radnici. Kluci,
holky, malí, velcí, učitelé -
všichni propojeni. Zapomněli
jsme objednat počasí :( a navíc
dnes chybělo 64 žáků :(Nicméně
- podařilo se propojit "staré"
Milovice od nádraží k Radnici -
bylo nás málo. Díky Městské

Policii, která nejen, že pomohla
s bezpečností, ale i zaskočila
do mezery v řetězu :) Poslané
heslo bylo asi 10 x po cestě
změněno - z původního
"VESELÁ VÁNOČKA"
vycházelo: Veselé Vánoce (což
je logické), ale pak Kočka,
Bíločka a Máme to ... Do cíle
dorazilo heslo: Veselé Vánoce,
což je přijatelné :) Doba posílání
- 28:36. Nevzdáme to - příště
za tepla, více dětí a rychleji -
prostě překonat první pokus

školního rekordu :)


