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ADÉLKA KUBÍNOVÁ Z 1.A
Přečtěte si rozhovor s Adélkou, ať
víte, proč pomáháme
ČTĚTE NA STRANĚ 2

ROZHOVOR S PANÍ
ŘEDITELKOU LADOU
FLACHSOVOU
Chcete se dozvědět, co se nového ve
škole chystá, pak si přečtěte
rozhovor
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Adélka 
Kubínová z 1.A
Ahoj všem! Toto číslo je
speciální!
 
I naše redakce školního časopisu
Tužka se připojuje k hezké
myšlence.
 
Myšlence nezištné pomoci naší
spolužačce z první třídy, Adélce
Kubínové. Adélka statečně
bojuje s handicapem, nyní ale
potřebuje pomoc. Denně jezdí
s rodiči na řadu kontrol, jejich
automobil ale už dosloužil.
Rodina Adélky nutně potřebuje
vůz nový, aby nadále zajistili
kvalitní péči o Adélku.
 
Naše škola v čele s třídní
učitelkou Adélky Janou
Bezuchovou se rozhodla letošní
Den otevřených dveří uspořádat
tak, aby výtěžek z akce připadl
Adélce.
 

Výtěžek z prodeje
tohoto speciálního čísla
redakce věnuje Adélce.
Snad bude prodej tohoto
čísla rekordní! Snažte se
s námi!

autor článku:
JANA TŘETINOVÁ

Bohumil Sucharda

foto: Jana Třetinová

pamětní desky s jeho jménem
na poště ve starých Milovicích,
kde pan Sucharda působil řadu
let jako vrchní poštmistr.
 
Vážíme si osobního hrdinství
pana Suchardy. Jeho aktivní
občanství je pro nás vzorem
a budeme rádi, když se stane
inspirací i pro Vás. Vzdát hold
této významné osobnosti,
prostřednictví videa poznat celý
projekt a zároveň nás podpořit
v našich aktivitách můžete i Vy.
 
Hlasujte, prosím, pro náš
projekt v soutěži „Srdce
s láskou darované“ na tomto
odkazu:
 
http://srdce.age-management.c
z/soutezni-prace-2017/detail/
154?search=Bohumil+Sucharda

autor článku:
JANA TŘETINOVÁ

Dětské zastupitelstvo Základní
školy T. G. Masaryka Milovice
se zapojilo se svým celoročním
projektem BOHUMIL
SUCHARDA do soutěže „Srdce
s láskou darované“. V této
soutěži jde o ocenění nějakého
významného počinu, organizace
či osobnosti.
 
My jsme si vybrali právě pana
Suchardu a jedno takové srdce
jsme mu položili ke společnému
hrobu obětem nacistického
věznění v Terezíně.
Pan Bohumil Sucharda byl
milovickým starostou od roku
1931 až do roku 1944, kdy byl

na konci roku zatčen a následně
uvězněn v Terezíně
za odbojovou činnost. Pan
Sucharda bohužel na úplném
konci války v Terezíně umírá.
V rámci projektu se spolužáky
bádáme v archívech – Lysá,
Jičín a nyní čerstvě v Terezíně.
Zde jsme se spolužáky
absolvovali vzdělávací seminář
a bádali po osudu pana
Suchardy. Dále spolupracujeme
s vnučkou pana Suchardy, paní
prof. Jaroslavou Vráblíkovou.
Výsledkem projektu bude
za podpory města Milovice
vydání informační brožurky
o panu Suchardovi a umístění

Den otevřených dveří

 

 

Přijďte všichni!
 

Vezměte s sebou svou
rodinu, své známé.
 

Zakoupením výrobků
nebo tohoto časopisu
přispějete na dobrou
věc!

Vzdělávací seminář v Terezíně

Navštívili jsme Terezín - obě
pevnosti, seznámili se s historií
města i průběhem událostí 2.
světové války ve městě.
Na vlastní kůži jsme si
vyzkoušeli workshop
„Přihlížející“ a uvědomovali si
tak význam mezilidské pomoci.
Celá akce byla velmi zajímavá
a emotivní. Jana Vojtěchová
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Adélka Kubínová z 1. A

foto: Archív paní učitelky Bezuchové

Jsem v lázních, abych cvičila.
Ráno chodím do školy a pak
mám cvičení, magnet, motomed,
ergoterapii a když jsem zdravá,
tak bazén nebo vířivku a pak
ještě skupinové cvičení.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B
autor článku:

MICHAL MICKA
třída 6.B

autor článku:
RADEK KRUPKA

třída 6.B
autor článku:

VERONIKA PĚREGOJOVÁ
třída 6.B

autor článku:
ANEŽKA SÝKOROVÁ

třída 6.B
autor článku:

NELA VILDOVÁ
třída 6.B

autor článku:
DAVID KOSJAK

třída 6.C
autor článku:

PAVEL LANDA
třída 6:C

autor článku:
VALÉRIE SLAVÍKOVÁ

třída 6:B

Adélko, máš nějaké
sourozence? 
Ne, nemám
Chodíš na nějaké rehabilitace?
Ano, chodím pravidelně.
Kde ses narodila?
V Mladé Boleslavi.
Kolik Ti je let?
Sedm
Cítíš se ve své třídě dobře?
Ano
Jaké máš spolužáky, jak spolu
vycházíte? Pomáhají Ti?

Eliška mi pomáhá. Jsou na mě
hodní.
Jaká je paní učitelka
Bezuchová?
Je moc hodná.
Máš paní asistentku?
Ano.
Co Tě ve škole nejvíc baví?
Určitě angličtina a matematika.
Líbí se Ti ve škole?
Ano
Proč jsi v lázních? Co tam celý
den děláš?

Jak se chystáme na Den otevřených dveří? Všude samé želvičky

Rozhovor s maminkou Adélky Kubínové, Monikou Kubínovou

foto: rodinný archív

Jaká je Adélka dcera?
Adélka je skvělé dítě. Je to velká
bojovnice. Svůj hendikep snáší
s pokorou a vůlí sobě vlastní. Je
šikovná, pečlivá, hodná, trpělivá.
Je pořád usměvavá a zapálená
do všeho, co jde zrovna dělat.
Moc jsem se toho od ní naučila.
Jak často a na jaké

rehabilitace Adélka chodí?
Chodí každý týden
na hipoterapii (jízda na koních)
a na canisterapii (cvičení se
psy), jednou za 14 dní
na fyzioterapii, kde se různě
protahuj. Doma cvičí aktivní
Vojtovu metodu. Tady v lázních
cvičí dle Čápové a zavěšená
na lanech posiluje. Pak ještě
jezdíme jednou za 14 dní
na ergoterapii, kde cvičí ruce -
jemnou motoriku
a grafomotoriku - a pak ještě
na logopedii.
Jste spokojeni s výukou
na naší škole?
Velmi.
Jaká je spolupráce s paní
učitelkou a paní asistentkou?
Teď máme od pololetí novou
paní asistentku, kterou jsme
ve škole viděly s Adélkou jen
chviličku na předávání
vysvědčení, takže ještě nevíme.

Před tím měla Adélka asistentku
Terezku a Simču a obě byly
skvělé. Adélka je má moc ráda.
A paní učitelka Bezuchová je
prostě úžasná. Je na ní vidět, že
svou práci dělá srdcem. Moc si jí
vážím, i toho, co pro nás
všechno dělá. I toho, jak se jela
s námi podívat na ergoterapii
ve svém vlastním volnu.
Co Adélce vlastně je?
To je otázka, na kterou není
zrovna optimistická odpověď.
Adélka má genetickou nemoc
zvanou ataxia teleangiectasia.
Ataxie znamená takové
povolené držení těla s různými
pohyby. Povolené svaly má
v celém těle, i třeba v puse
a nebo v očích, proto se jí hůře
čte nebo i více sliní.
Teleangiectasie jsou takové
skvrnky na kůži a v očích, které
Adélka ještě nemá. Je to porucha
11.chromosomu, který zajišťuje

ochranou funkci buněk. Adélka
tuto ochranou funkci nemá a tak
je velké riziko, že se u ní vyvine
rakovina kdekoli a kdykoli.
Proto se musí vyhýbat všemu, co
rakovinu podporuje, takže třeba
nesmí na sluníčko. A tak
přes léto chodí celá oblečená
ve věcech s UV filtrem. Tato
nemoc je také imunologická
a proto je Adélka velmi často
nemocná. Teď zrovna jsme
v lázních a už podruhé ležíme
s teplotami a kašlem.
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Rozhovor s paní učitelkou 
Jiřinou Šosovou

foto: Archív paní učitelky

Dobrý den paní učitelko.
 
Dobrý den.
 
Paní učitelko, už od malička
vás baví matematika?
 
Matematika mě ve škole bavila.
 
Byla jste mezi nejlepšími?
 
Na základní škole jsem měla
samé jedničky a na střední
většinou jedničku.
 
Chtěla jste se stát učitelkou?
 
No chtěla ,ale teď přemýšlím,

jestli to bylo dobré rozhodnutí.
 
Mate ráda všechny třídy stejně
nebo nějakou víc?
 
Nejvíc tu svou, jinak všechny
stejně .
 
Chodíte ráda na procházky
po Milovicích?
 
Ano, ale večer se bojím.
 
Na shledanou, paní učitelko.
 
Na shledanou, Pavle.

autor článku:
PAVEL LANDA

třída 6:C

Typy počítačových her - třetí 
závěrečný díl

foto: https://www.playarena.cz/obrazek
/5a2f98443618f/5a2f9a32574ac-ang

ry-birds-je-i-po-letech-stale-ta
hake

 
 
Dragon city
 
Je hra, kde se staráte o svoje
draky, kteří se klubou z vajec.
Každý drak má hlavní sílu
a schopnosti vedlejší, a na to
potřebujete výběhy podle sil.
 
Angry Birds
 
Jak název napovídá, naštvaní
ptáci jsou na ostrově a hlídají
svoje vajíčka, ale mají nepřítele.
Jmenují se prasátka. Ty se

k vajíčkům chtějí
přiblížit a udělat si z vajíček
dobrou omeletu. Ptáci se brání
prakem. Spousta zábavy na celé
hodiny.
 
Lego Batman 2
 
Batman se přestěhoval do lego
světa. Celý v novém s Robinem
se pouštějí do světa kostiček,
aby dali padouchům na frak.
Máte svůj otevřený
svět. Máte zde svůj milovaný
Batcave a spoustu hrdinů, které
si můžete otevírat.
 
Gta 5
 
Je střílečka, kde jsou ruzné mise
auta a hledání easter eggu.
Při nových updatech jich
přidávají více.

autor článku:
DAVID KOSJAK

třída 6.C

autor článku:
PAVEL LANDA

třída 6:C

Paní učitelka Bezuchová
Paní učitelka Jana Bezuchová
učí v 1. A celkem 26 žáků.
Jednou z jejich žákyní je
i Adélka Kubínová.
Myslíte si, že se Adélka ve své
třídě cítí dobře? Myslím si, že
se Adélka cítí dobře nejen v naší
třídě, ale i v naší škole. Svědčí
o tom její každodenní úsměv.
Jak se vaše třída chová? Moje
třída je fajn. Jsou to rošťáci,
kteří mě každý den dokážou
překvapit. Pravdou je, že umí
i pekelně zlobit.
Je Adélka dobrou žákyní?
Adélka je skvělá žákyně.
Do všeho jde po hlavě a s
úsměvem.
Jak probíhá výuka s malou
Adélkou? Jedná se klasickou
výuku jen s větším množstvím
pomůcek. Adélka má k ruce paní
asistentku, která jí pomáhá
zejména při psaní, při přesunech,
v sebeobsluze. Adélka má
častější přestávky. Máme
ve třídě houpačku, kde Adélka
může relaxovat i v průběhu
výuky. Spolužákům houpačku
„půjčuje“ na přestávky.
Už jste někdy učila žáka
s podobnými problémy? Učila
jsem žáky s pohybovým
postižením.
Je dobře pro Adélku, že chodí

do běžné třídy, běžné školy?
Dle mého názoru určitě ano.
Je dobře pro spolužáky
Adélky, že ji mají ve třídě? Je
něčím přínosem? No… od dětí
bych slyšela – máme ve třídě
houpačku, „šoupačku“na
uvolnění ruky… – ANO, jsme
rádi, že máme Adélku ve třídě.
Každopádně je to další člen naší
rodiny 1.A, každý člen je
přínosný. Děti poslouchají
s otevřenou pusou, když Adélka
vypráví o svém králíčkovi,
o zážitcích z canisterapie. Teď
máme Adélku v lázních a díky
moderním technologiím jsme
ve stálém spojení. Adélka
přes whatsapp ukazuje
spolužákům, kde bydlí, jak cvičí,
jak se učí a my jí na oplátku
vyprávíme zážitky ze školy.

Terezín

Školní zastupitelstvo se 22.
ledna vydalo do bývalého
koncentračního tábora - ghetta
Terezín, zjistit další informace,
které by nám pomohly v bádání
po panu Bohumilu Suchardovi.
Ale to nebyl jediný důvod, proč
jsme se vydali do Terezína.
Zapojili jsme se totiž do projektu
Srdce s láskou darované a naše
srdce jsme darovali již
zmíněnému panu Suchardovi,
aby se o něm dozvědělo víc lidí.
 
V Terezíně jsme navštívili např.
Malou pevnost, krematorium,

hřbitov, Magdenburské kasárny,
kde jsme přespali, muzeum atd.
Absolvovali jsme přednášky
o Terezíně, jak to vypadalo,
když byl ještě ghettem.

autor článku:
KATEŘINA BERÁNKOVÁ

třída 6.B
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Rozhovor s paní ředitelkou Ladou Flachsovou

10. Paní ředitelko, z minulého
rozhovoru víme, že jste vdaná
a máte dva syny. Je těžší
vychovávat vlastní děti
nebo nás - ty školní?
Vychovávat mají rodiče, takže
naše syny jsme vychovávali
s láskou tak, abychom se za ně
nemuseli stydět. Se školními
dětmi je to horší - někdy mají
rodiče dětí trochu jiné představy
o výchově, než mám já
nebo naši učitelé. Ale většina
našich žáků, si myslím, je
nasměrovaná od rodičů
do života velmi dobře. A to je
pak radost s nimi pracovat.
 
11. Jak jste se jmenovala
za svobodna? Lada Pokorná.
 
12. Jaké je Vaše životní motto?
Mým mottem je Zlaté pravidlo.
Nejsem věřící, ale myslím, že
morálka je základem jednání
každého z nás. Takže: Nečiň
jiným, co sám nemáš rád. Nebo.
Čiň druhým, co chceš, aby druzí
činili tobě. Zkrátka, chovej se

tak, abys na sebe byl hrdý
a nemusel se za sebe stydět ani
Ty ani Tvé okolí.
 
13. Jaké máte plány s naší
školou do budoucna? Plány
s naší školou by se daly rozdělit
do dvou kategorií - první je ta
materiální. Ráda bych možné
prostory využila pro jakékoli
aktivity, ať už výukové
nebo odpočinkové. S pomocí
rodičů a některých žáků se nám
podařilo vybudovat klubovnu,
zdárně bude již dokončena.
V březnu by měla být za školou
vybudována trampolína. Nyní
čekáme, jestli se povede dotace
na půdní vestavbu. Dále
jednáme o postavení školní
jídelny a v budoucnu je v plánu
i multifunkční sportovní hala
na pozemku školy. Druhá oblast
se týká vztahů - přála bych si,
abychom byli k sobě všichni
ohleduplní - jak žáci k žákům,
tak i směrem k učitelům
a naopak. A kdyby se povedlo,
že děti budou do naší školy
chodit rády (když ne kvůli učení,
tak alespoň kvůli kamarádům)
a budou na ni rády vzpomínat,
tak to by pro mne byla ta
největší odměna.

autor článku:
VERONIKA PĚREGOJOVÁ

třída 6.B

1. Paní ředitelko, omlouváme
se za otázku, ale prozradíte
nám, kolik je Vám let? Je mi
50 let.
 
2. Proč jste si zvolila povolání
učitelky? Vzorem mi byla moje
paní učitelka v 1. třídě, kterou
jsem měla velmi ráda.
Jmenovala se Dagmar a všechny
moje panenky jsem pojmenovala
po ní.
 
3. Předpokládala jste, že se
někdy stanete ředitelkou
školy? Dříve jsem to
nepředpokládala, ale ředitelkou
školy jsem být chtěla.
 
4. Z jakého důvodu jste chtěla
stát se ředitelkou školy? Abych
školu posunula dál a udělala
změny ve škole.
 

5. Je obtížná vaše práce? Práce
ředitelky školy je obtížná,
hlavně na čas, ale pokud máte
kolem sebe lidi (učitelé), kteří
mají svou práci rádi, tak je to
mnohem snazší.
 
6. Co předcházelo tomu, než
jste se stala ředitelkou? Byla
jsem nejdříve zástupkyně
ředitele školy, ale když pan
ředitel odešel, přihlásila jsem se
na výběrové řízení a vyhrála
jsem.
 
7. Jak dlouho učíte na této
škole? Na této škole učím 20 let.
 
8. A kolik let jste ředitelkou?
Od září roku 2010.
 
9. Máte třídnictví v letošním
roce? Ano v 9. B
 

Křížovka

autor článku:
TOMÁŠ PROCHÁZKA

třída 6.B

Valentýn

foto: https://www.astrohled.cz/clanky/
svaty-valentyn-den-zamilovanych/

Svátek svatého Valentýna se
slaví 14. února. Slaví se jako
svátek lásky. Je to den, kdy se
posílají dárky, květiny
a pohlednice.
Valentýnské tradice: darování
valentýnských přáníček (tzv.
Valentýnky) znamená vyznání
lásky.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B

autor článku:
MICHAL MICKA

třída 6.B

Klubovna

foto: Archív školy

V nové klubovně najdete herní
konzoli Xbox One S s
bezdotykovým ovládáním
Kinect. K herní konzoli jsou 4
ovladače. Hry, které si zde
můžete zahrát, jsou: Kinect
Sports Rivals, Tekken 7, FlatOut
4, Fifa 18, NHL 18, NFS:
Payback, Just Dance 18
nebo Rush: A Disney Pixar
Adventure. Herní tituly budeme
postupně rozšiřovat. Otevřeno
pro naše žáky denně do 17:00
hodin.
Autor: Lada Flachsová
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Rozhovor s panem učitelem 
Martinem Žilkou
1. Kolik Vám je let? Je mi 29
let.
2. Učil jste někdy na jiné
škole? Ano, učil jsem i na jiné
škole. Nejvíce se mi líbilo
v Dobřanech v Orlických
horách.
3. Jaký předmět máte
nejraději? Nejraději mám
hudební výchovu.
4. Jaký styl hudby se vám líbí?
Líbí se mi moderní folk.
Například kapela Zrní z Kladna.
5. Jaký sport máte nejraději?
Nejraději mám fotbal.
6. Máte nějaké zvíře? Ano,
zvířata mám rád, takže několik.
Ve stáji mám koně a doma
i venku tři psy.
7. Jaké je vaše nejoblíbenější
zvíře? Moje oblíbené zvíře je
mravenec.

8. Máte děti? Ne, žádné
nemám.
9. Jakou třídu máte nejraději?
Každá třída má něco do sebe.

autor článku:
ANEŽKA SÝKOROVÁ

třída 6.B

autor článku:
NELA VILDOVÁ

třída 6.B

Rozhovor s paní učitelkou Janou 
Vojtěchovou

foto: Archív paní učitelky

1)Jaké máte koníčky?
Mými koníčky jsou četba
a malování.
2)Jaké jste studovala školy?
Studovala jsem střední školu
Gymnázium v Poděbradech
a vysokou školu - Západočeská
univerzita v Plzni - Pedagogická

fakulta, obor ČJ a D.
3)Máte nějakého domácího
mazlíčka?
Máme kocoura, který se jmenuje
Pan Flíček.
4)Co ráda učíte za předměty?
Ráda učím dějepis
a dramatickou výchovu.
5)Jaké máte ráda roční období
a proč?
Mám ráda léto,protože jsou
prázdniny a můžeme se koupat.
6)Jaký máte nejoblíbenější
svátek a proč?
Svátkem je pro mě každý den,
kdy jsou na sebe lidé hodní.

autor článku:
VALÉRIE SLAVÍKOVÁ

třída 6:B

Minulost školy předávají květiny.
 
Jak to bylo s výukou
v Milovicích?
Nejdříve děti docházely do školy
v bývalé vesnici Mladá - tzv.
zaniklé. Více informací získáte
z projektu našich spolužáků "
Památky zaniklé obce Mladá".
Model školy můžete nalézt
před ředitelnou v prvním patře.
Dnem 1.října 1860 bylo
zahájeno vyučování ve škole
v Milovicích za působení
Vincence Žežulky. Budova
školy ještě stojí, je to náš bývalý
obecní úřad. Nyní se v něm
nachází ordinace lékařů na ul. 5.
května. Budovu ale mají brzy
kvůli špatnému stavu zbourat.
 
V roce 1930 se začalo se
stavbou tehdy nové školy na ul.

5. května - to už je naše tzv.
stará škola. Škola byla
slavnostně otevřena na konci
října 1931.
 
A kdy byla postavena současná
hlavní budova školy na ulici
Školská 112? To bylo až v roce
1957. V roce 1959 se započalo
s výukou a do školy tehdy
chodilo 488 žáků.
 
Z nové historie si ještě
pamatujeme, že k naší škole
patřila budova na ul.
Komenského na Mladé do doby,
než vznikla nová škola - ZŠ
Juventa. Od té doby máme
v Milovicích dvě samostatné
základní školy.
 
 
Ředitelé: 

1860-1871- Vincenc Žežulka
1871-1878- František Stránský
1878-1883- František Benda
1883-1893- Bohdan Kramer
1893-1900- Jan Kern
1900-1919- František Vávra
1919-1921- Ferdinand
Švankmajer
1921-1929- Václav Ježek
1929-1930- František Sladký
1930-1950- Josef Choura
1950-1951- Josef Novák
1951-1954- Jaroslav Baier
1954-1970- Jaroslav Smítka
1970-1977- Jarmila Mandová
1977-1982- Alena Kavanová
1982-1987- Věra Strušková
1987-2010- Karel Haizler
2010- doposud Lada Flachsová

autor článku:
VERONIKA PĚREGOJOVÁ

třída 6.B

Naše škola T. G. Masaryka
Milovice má v dnešní době dvě
školské budovy, jedna na ulici
Školská, druhá - starší na ulici 5.
května. Název školy se
v průběhu let také měnil.
Od Obecné školy v Milovicích,
přes Švehlovu školu, Devítiletou
základní školu až po dnešní
jméno Základní škola T. G.
Masaryka Milovice.
 
Proč se tak naše škola vlastně
jmenuje? Náš první
československý prezident Tomáš
Garrigue Masaryk navštívil
Milovice hned několikrát,
poprvé v roce 1920. Jsou
dochovány fotografie, jak panu
prezidentovi děti ze školy

Schoolpressclub kontrolujeme články a ve druhé -
počítačové - píšeme články
na počítačích. V programu
existuje HOME, kde vidíme,
kolik zbývá dnů do uzávěrky,
kolik jsme získali srdíček ke
článku, kolik máme komentářů
u článku a můžeme se kouknout
na články, které musíme dodělat.
Po dodělání každého článku,
odešleme článek paní učitelce
a ta nám článek schválí
nebo nám řekne, co máme
na daném článku dodělat či
změnit. Další dobrý nástroj je
CHAT S REDAKCÍ, kde si
můžeme s ostatními redaktory
psát o článcích a komunikovat
také s paní učitelkou.
Schoolpressclub je skvělá
stránka na vytvoření časopisu.

autor článku:
DAVID KOSJAK

třída 6.C

foto: https://www.schoolpressclub.com/
dashboard/obrazky/soutez-school-
press-clubu/foto_1464275361_b.jp
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Jednou za dva měsíce paní
učitelka vytvoří nové vydání.
Určíme si, kolik stránek chceme
(skoro pokaždé 8, u speciálního
vydání 10 nebo víc).
Když zadáme nové vydání, tak
si řekneme, co chceme za články
(třeba Olympiáda, hry,
atd....).Paní učitelka založí
články a my začneme psát.
Do uzávěrky máme asi 40 dní.
Mužem psát ve škole, ale také
doma. Ve škole se žurnalistika
vyučuje 1 týdně, střídáme se
v normální učebně, kde

Rozhovor se zdravotní sestřičkou

Rozhovor jsem připravila se
svou mamkou.
V jaké nemocnici pracujete?
Pracuji ve Fakultní nemocnici
Motol, v Praze.
Jaké jste vystudovala školy
pro svou profesi? Vystudovala
jsem Střední zdravotní školu
a nástavbové specializační
studium v anesteziologii
a resuscitaci.

Jak dlouho pracujete
v nemocnici? Pracuji
v nemocnici už 27 let.
Na co se zaměřujete? Zaměřuji
se na práci s miminky
s vrozenou vývojovou vadou
trávícího traktu.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B
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Rozhovor s paní květinářkou

Proč jste se rozhodla být
květinářkou? Já jsem se
nerozhodla, byl to takový

chvilkový nápad.
Jak dlouho tuto práci
vykonáváte? Skoro 5 let
Kolik vám je let? 36
Baví vás práce květinářky?

Hrozně moc!
Je vaše práce obtížná? Jak kdy.
Někdy ano, zvlášť když musím
tahat 300 kg hlíny.
Jaké květiny máte nejraději?
Asi kalu.
Co používáte ve své práci
nejčastěji? Růže.

autor článku:
IVONA ŠTYCHOVÁ

třída 6.B
autor článku:

MICHAL MICKA
třída 6.B

autor článku:
RADEK KRUPKA

třída 6.B

Naše třída 6. C Naše třída má nejraději předmět
"přestávka" :-). V šesté třídě si
volíte povinně volitelný
předmět, na výběr je asi z 10
předmětů. Já, autor tohoto
článku, jsem si vybral
žurnalistiku.
Kdybych to měl shrnout, tak
v šesté třídě se mi líbí nejvíc,
máme skvělou paní učitelku,
která má smysl pro humor. Třída
je také skvělá, i když to někdy
mezi námi skřípe. Jsme takový
velký a stále lepší kolektiv.

autor článku:
DAVID KOSJAK

třída 6.C

Naše třída 6. C má 24 žáků. Naší
třídě velí paní učitelka
Rohulánová. Jsme "doma"
v učebně zeměpisu, přímo vedle
ředitelny. Máme velice
vyzdobenou třídu, na výtvarné
výchově děláme spoustu věcí.
Třeba máme ve třídě obří
kalendář, namalovali jsme ke
každému měsíci obrázek, který
vystihuje daný měsíc. Dále
máme archu, na které máme
zvířata, ale ne ledajaká. Zvířata
místo svých hlav mají naše
obličeje. Pokud jsme hodní, tak
jedeme na výlety, byli jsme
v parku Mirakulum, naposledy
jsme byli na turistickém kurzu,
kde jsme si to suprově užili.
Obrázky najdete na facebooku.

Letiště v Milovicích
Věděli jste, že na našem letišti
v Milovicích a jeho okolí hrály
opravdové hvězdy?! Dokonce
hollywoodské superhvězdy
Bruce Willis a Colin Farrell a to
ve válečném dramatu Hartova
válka.
O čem je tento film? Hart je
studentem práv na univerzitě
a syn senátora. Ale je rok 1944,
druhá světová válka, a tento
nedostudovaný právník, který
byl zajat při operaci v Ardenách,
se ocitá s dalšími americkými
vojáky v německém zajateckém
táboře.
Určitě doporučuji, abyste se
na film podívali.
Ale to není vše. Těch filmů je
daleko víc. Patří mezi ně:

Střelec, Život a neobyčejná
dobrodružství vojáka Ivana
Čonkina, Red Tails,
Obchodník se smrti, Babylon
A.D., Harrisonovy květy,
Člověk v ZOO a taky třeba
Přízraky.
Ve filmu Přízraky si svou roli
zahrál nám známý pamětník,
který pravidelně spolupracuje
s dětským zastupitelstvem
na projektech, pan Aleš Kubeš.
Pan Kubeš v letošním roce
oslavil 90. narozeniny. Moc
gratulujeme!

autor článku:
SÁRA PISKÁČKOVÁ

třída 6.B

HLEDÁME PŘEDMĚTY, DOKUMENTY VÁLEČNÉ DOBY

foto: Lada Flachsová

o pomoc občany Milovic
při práci na projektu „Školákem
ve válečných letech“.
 
V první výzvě „Hledá se
pamětník válečné doby“ jsme
byli úspěšní, a i na základě
výpovědí pamětníků sestavili
informační panel o naší škole
z této těžké doby. Panel se stal
součástí putovní výstavy po ČR
a v Milovicích ji budete mít
možnost vidět v atriu radnice
od 26. dubna, kdy plánujeme
uspořádat slavnostní vernisáž
výstavy. Výstava bude veřejnosti
v Milovicích přístupna do 11.
května 2018.
 
 
Rádi bychom výstavu oživili
dobovými materiály, předměty.

Proto hledáme občany, kteří by
byli ochotní nám poskytnout
dobové předměty či materiály –
fotografie, vysvědčení atd. jak
ke školnímu prostředí, tak i k
běžnému životu. Vystavované
předměty budou po dobu
výstavy uzamknuty ve vitrínách,
nemusíte se tak o své věci bát.
Vše v pořádku vrátíme.
Budeme moc vděčni
za jakoukoli pomoc!
Kontaktovat nás můžete
telefonicky na číslo školy 732
771 266 nebo mailem
na jana.tretinova@zsmilovice.cz.
 
DĚKUJEME! Dětské
zastupitelstvo

Žáci Základní školy T. G. Masaryka Milovice znovu prosí
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Strom vzdělání - společná úvaha žáků 8. B

foto: Jana Vojtěchová

Osud náš tajemný se
v kvítečcích skrývá,
s nadějí k paprskům slunečním
se dívá.
Hladí nás, zahřejí, za sny nás
vedou,
kořeny rodinné bereme s sebou.
Čas od času skrápí nás déšť
vědomostí,
abychom měli jich při sklizni
dosti.
Dny se nám krátí, čas rychle
plyne,
vzpomínky zůstanou, přibydou
jiné.
Kmen stromu zesílil, větve jsou
statné,
plní je ovoce, sladké a zralé.
Kořeny zůstaly pevné a hluboko,
loučení proběhlo, ale jen na oko.
Čas sklizně se blíží, čeká nás
test,
není to léčka, není to lest.
Každý plod stromu najde si
cestu svou,
snadnou či těžkou, jedinečnou.
Zkoušky jsou za námi,
život nám začíná,
sny se nám plní,
podzimní krajina
barví se zlatavě,
vyhlíží lákavě.
A v dalším období strom zase
vyspěje,
i jeho pupeny zdobí háv naděje.

Celá třída 8. B tvořila společně
úvahu ve verších - Strom
vzdělání.
A jak to vidí jejich paní
učitelka Jana Vojtěchová?
"Strom jsou oni, celá třída.
Rostou, aby sklidili ovoce
při přijímacích zkouškách."
 
Strom vzdělání
 
Psal se tehdy 2009 rok,
kdy učinil zahradník první
k sadbě krok.
Nám malým drobečkům školka
už skončila,
tak si nás přísná paní zahradnice
do sadu přesadila.
O naše kořeny starala se tak,
že nás trpělivě učila číst, psát,
počítat.

Z malého kmínku roste silný
kmen,
učíme se novým věcem každý
všední den.
Někdy už se zdálo, že větve se
nám zlomí,
každý další zahradník však dělal,
co jen umí.
S láskou, péčí, pomocí,
překonáváme i listů nemoci.
Některé větvičky vyprovodil
zahradník,
za každou časem se objevil
náhradník.
Když větřík si laškovně pohrává
s větvemi,
do naší mízy vkrádá se učení.
I stromu našemu narostla koruna
mohutná,
každý z nás těší se, až plody
poznání ochutná.

Sněhulák pro 
Afriku od 3. A

Máme splněno - z mála jsme
vykouzlili Sněhuláka pro Afriku.
Soutěžní by měl být sněhulák
typicky český, tak proto jsme
zvolili metodu s vodovkami -
červenou, modrou a bílou barvu.
Romana Dobiášová, třídní
učitelka
 
Nyní by mohl sněhulák
posloužit jako maskot našim
olympionikům
v Pchjongčchangu. Držíme
pěsti! A 3. A chválíme za hezký
počin.
 
Akci shrnuje slogan
na plakátech: Africké děti si
ve své zemi nikdy sněhuláka
nepostaví.Některé z nich se ale
ani nedostanou do školy.
Na první informaci nic
nezměníme, tu druhou však
můžeme společně ovlivnit.
Více na www.kolaproafriku.cz

ŽIJEME SPORTEM

foto: karate foto: turnaj ve vybíjené foto: Malá kopaná foto: Odznak zdatnosti

eTwinning (komunita škol v 
Evropě) na naší škole
eTwinning (komunita škol
v Evropě) na naší škole má další
pokračování. Zapojila se do ní
třída 4. B s paní učitelkou Bárou
Novákovou.
Spolupráce na projektech se
školami z ČR, Španělska,
Nizozemí, Polska, Slovenska,
Francie, Chorvatska a Turecka
má své první výsledky.
Kromě zaslaných dárečků
od dětí k Vánocům z různých
zemí se projekty dočkaly také

ocenění přidělením Certifikátů.
 
V rámci eTwinningu pracovní
skupiny z výše uvedených zemí
pracují na projektu Čaroděj
ze země OZ. K nám do Milovic
přišla putovní knížka s úkoly
a dárečky ze Španělska:) Děti
ze 4. B pokračují, aby ji poslaly
dál - přes hranice  :)
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Sbírka pro psí útulek byla velmi úspěšná

foto: Archív paní učitelky Legézové

Moc děkujeme všem, kteří
podpořili sbírku pro psí útulek
v Lysé nad Labem, která na naší
škole probíhala v listopadu
loňského roku. Akce byla velmi
úspěšná a právem na sebe
můžete být pyšní. Všechny dary

jsme 1. prosince do útulku
přivezli. Základní škola T. G.
Masaryka pomáhá!
 
Pořadatel akce: 5.A a jejich
třídní Erika Legézová

NOVÝ ŠKOLNÍ REKORD

foto: Archív školy

Povedlo se nám společnou prací
"omotat" obě naše budovy
a spojit je papírovým vánočním

řetězem. Řetěz měl 980 metrů.
Už teď přemýšlíme nad jeho
překonáním. 

Američtí studenti u nás ve škole

foto: Archív školy

Dne 3.1. navštívila naší školu
skupina amerických studentů
ze Southside Christian školy
v USA. Pod vedením jejich
učitelky s dětmi hráli připravené

hry a dělali různé poslechové
a řečnické aktivity ve vybraných
třídách. Den se vydařil.
Jitka Holanová

Zpívání našich spolužáků s 
Aničkou Slováčkovou v 
Mirakulu

foto: Archív školy

Výtvarná výchova v 5. B

ilustrace: Žaneta Němcová 5.B

ŽIJEME SPORTEM

foto: Střelba na krocana foto: Turnaj v přetahované
foto: Futsál

Na závodech ve Staré Boleslavi
zabodovaly Štěpánka Říhová (1.
místo) a Adélka Krupková (3.
místo) na Střelbách na krocana

foto: Přehazovaná

(závodech z historických zbraní
divokého západu - křesadlových,
perkusních, nábojových atd., vše
do roku 1900).


