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Ahoj všichni !

Redakční tým ve složení Kačka, Míša, Claudí a Michal vás zdraví 

a přináší nejnovější informace a zprávy

z naší školy.

Projektový den Itálie

Ku příležitosti 100. výročí konce 1. světové války a partnerství obce Milín
 s Valle di Ledro započala milínská škola dlouholetý školní projekt, kterým chceme 
utužit vztahy s tamní školou a potomky lidí, kteří byli vysídleni z tohoto údolí, 
ze svých domovů během 1. světové války na základě nečekaného rozkazu z 22. 
května 1915, kdy  bylo ze dne na den více než 3000 osob z celkového počtu 4700 
obyvatel dopraveno do Čech. Z původně oznámeného jedno až třítýdenního pobytu 
v Čechách se nakonec staly tři roky.  Mnozí žili zde v Milíně.

Děti se svými učiteli se tento den věnovali různým italským tématům 
od všeobecných informací o Itálii, památkách, svátcích, osobností, historie, sportu, 
až po italskou kuchyň, kdy si dětičky samy s paní učitelkou upekly pizzu nebo 
vytvořily ze třídy restauraci s italskými dobrotami a kávou, kde nás pohostily. Devátá
třída nám předvedla úžasnou přehlídku italské módy věhlasných jmen jako je Versace
apod. To vše bylo obohaceno informacemi o partnerské oblasti Valle di Ledro. 
Z  materiálů, které vznikly v rámci projektu, byla vytvořena zajímavá výstava 
v prostorách školy. Doufáme, že i další ročníky budou tak úspěšné jako ten letošní.    



 Italský den ve 3. B 

Ve 3. B jsme se při projektovém dni Itálie zabývali slavnostmi, zvyky, svátky 
a festivaly. Nejvíce nás zaujal benátský karneval a jeho půvabné a zároveň strašidelné
masky. Každý z nás si jednu vyrobil.

Povídali jsme si také o oblasti okolo jezera Ledro a o historii, která nás s jejími 
obyvateli svazuje dohromady. I tady se pořádá jeden zajímavý letní festival – 
evropská soutěž ohňostrojů Hvězdné zrcadlo. Představovali jsme si, jak se v temnotě 
nad jezery rozžíhají světlice barev a pokusili se tuto nádheru zachytit.

Historie Říma v podání prvňáků

My, prvňáci, jsme se během italského projektového dne seznamovali s historií 
hlavního města Itálie a  s jeho památkami . Vyzkoušeli jsme si práci s atlasem, mapou
a naučili se i několik  italských slov. Nejzajímavější byla pověst o založení Říma, 
kterou jsme výtvarně zpracovali. Příští rok se dozvíme zase o něco více.

 



 Italský den

Žáci druhé třídy tvořili výrobky na téma  - PAMÁTKY ITÁLIE a Lago di 
Ledra . Děti našly spoustu informací o památkách v Itálii a nakonec si vybraly 
Koloseum, šikmou věž v Pise , Pompeje a informace o historii Lago di Ledra. Tvořilo
se z keramické hlíny, papíru, toaletních roliček, krepového papíru a spousty dalších 
věcí. A výsledek? To již uvidíte na přiložených fotografiích. Myslíme si, že se nám to 
moc povedlo.



Italský  den v 8. třídě

Úkolem naší třídy bylo v rámci projektového dne vytvořit velkou mapu Itálie 
a mapu oblasti Valle di Ledro. Pracovali jsme v  pěti skupinách, při práci jsme 
využívali turistické průvodce, mapy, knihy a internet.  

Tři skupiny vyhledávaly informace skupinám, které tvořily mapy. Každá také 
o svém tématu vytvořila prezentaci. Zaměřili jsme se na pohoří , řeky, sopky, jezera, 
ostrovy a významná města.  Další skupina vyráběla velkou mapu Itálie – pomocí 
dataprojektoru nejprve vytvořila obrys a pak do něj vše zakreslovala a popisovala 
na základě informací a materiálů od ostatních skupin. Poslední skupina vytvořila 
mapu oblasti Valle di Ledro doplněnou koláží o životě v této oblasti. Dvě děvčata 
obohatila mapu i o ručně malované obrázky alpských květin.  Vznikly tak velmi 
zajímavé a nevšední  projekty.





Okresní kolo biologické olympiády

     Velký úspěch našich žáků v okresním kole biologické olympiády! Na 1. místě se 
umístil žák ze 6. třídy Adam Černý a na 3. místě se umístila žákyně ze 7. třídy 
Raimonda Veselá.  Ještě dvě žákyně ze 6. a 7. třídy obsadily výborná 13. a 15. místo. 
Všem zúčastněným moc blahopřejeme a oběma postupujícím do krajského kola, které
se uskuteční v květnu v Mělníku, přejeme hodně úspěchů.

Exkurze do TESCA

      Ve čtvrtek 5.4. jsme jeli do TESCA. Měli tam pro nás jídlo a pití. Rozdělili nás
 do skupin a seznámili nás se zaměstnanci TESCA. Jako první jsme si šli vyzkoušet, 
jak se hlásí na informacích a markuje zboží. Potom nás vzali do pekárny, kde jsme si 
upekli a nazdobili koláče. Když byly koláče peci, šli jsme za pult se saláty, šunkami 
a párky. Pak jsme šli poznávat dobrou a špatnou zeleninu a ovoce, potom nám 
všechno vysvětlili a ukázali. Nakonec nám dali řízky, kuřata a nejedli jsme se tam 
a jeli zpátky do školy. Moc se nám tam líbilo.

                                                                      
                                               Josefína Pánková, Kateřina Vondrová, 5. B



Badatelský víkend aneb jak začalo veliké přátelství

pátek 13. dubna 
Je 16 hodin - sedmáci a děti ze 3. B odjíždějí na Šumavu. Naučí se, jak přežít 
v přírodě. Jaké to bude? Už večer se vydávají na cestu do neznáma. Najednou jsou
 v lese a stmívá se. Kde to jsme? Jak přenocujeme? A už týmy smíchané ze sedmáků 
a třeťáků začínají stavět lesní domky. Nakonec zjišťují, že nejsme tak daleko  
od hotelu, tak se vydáváme na cestu. Je nás celkem 45, cesta je dlouhá asi 2,5 km 
a nesmíme nikoho ztratit. Jak to uděláme? Všichni se semkli k sobě a jdeme. Zdárně 
všichni došli, zalehli do postýlek a usnuli…

sobota 14. dubna
BUDÍČÉÉÉK! Snídaně, úklid, malá zkouška čichu a chuti a už bereme pláštěnky, 
svačiny, pití a hurá na výlet plný překvapení. Cestou jsme navštívili naše lesní 
domečky, vylepšili jsme si je a bylo nám moc líto, že nemáme s sebou spacáky. Šli 
jsme dál na Churáňov a cestou plnili úkoly a hráli hry – v týmu jsme pletli copy, 
hledali v přírodě něco k snědku, mluvili „divnou“ řečí  a taky sbírali dřevo na oheň. 
Nejúžasnější byla cukrárna – zmrzka, poháry, zákusky MŇAM. Po návratu jsme hráli
„bejsbol“ a „vybíku“ nebo jen tak odpočívali venku. Večer jsme zapálili oheň 
(bez papíru!), opékali jablka a brambory, hráli na kytaru a zpívali…

neděle 15. dubna 
Dopoledne začalo bádáním, jak vyrobit ten nejlepší čaj na světě, co vidíme 
mikroskopem a co se všechno dá dělat se třemi lavory s různě teplou vodou. I  paní 
učitelky byly hodně překvapené. Po obědě jsme vyjeli za krásami šumavských slatí. 
Z Chalupské slatě jsme šli pěšky a hledali vodu (z té jsme pak udělali pitnou), stali se
z nás rodiny a viděli jsme v přírodě mnoho zajímavého. Večer bylo to nejlepší – 
diskotéka a noční hra.

pondělí 16. dubna
Konečně snad získáme poklad, ke kterému jsme v uplynulých dnech sbírali klíče. 
Ale není to tak jednoduché. Musíme projít trasu Novými Hutěmi, vyluštit tajenku 
a najít truhlu s pokladem. Všechny týmy to zvládly na výbornou. Oběd a jedeme 
domů. Škoda – moc se nám tu líbilo a bylo to SUPEEER!!! 

Z třeťáků a sedmáků jsou nejlepší kamarádi. Doufáme, že příště zase někam společně
pojedeme nebo něco společně podnikneme. Teď se jen každý den navštěvujeme
 ve třídách a máme se moc rádi!



Z badatelských deníčků sedmáků:

 Naučili jsme se
 stavět přístřešky                                    
 bádat
 přežít v přírodě
 opékat jablka
 míchat čaje podle chuti, dělat

 různé druhy čaje
 přefiltrovat vodu
 lépe pracovat ve skupinách

Zjistili jsme
 že to bylo super
 že třeťáci jsou prima
 že bychom v přírodě uměli přežít



 že opečené jablko je šťavnaté
 že Šumava je moc hezká
 že existuje filtrační papír
 že máme dobrý kolektiv třídy
 jak vypadá mech pod mikroskopem
 že někteří z nás nesportují

Překvapilo nás                                                        
 že nás třeťáci mají moc rádi
 že i paní učitelka zná „neslušná“ slova
 že se dá zkoumat úplně všechno
 chuť opečeného jablka a že se

 jablko dá opéct
 že všechna ekocentra byla zavřená
 že ve studené vodě člověk s

 ponořenou hlavou 
vydrží 7 sekund a v horké 20 sekund

 že někteří žáci se chovali jinak
 bylo to nejvíc super
 že mi dali do ruky „hovnivála                       

Viděli jsme
 veverku
 vajíčka žab a malého skokana
 podivnou zmrzlinu
 nádherné květiny
 nádherný výhled z cukrárny (na Churáňově)

 rašeliniště
 poklad

Slyšeli jsme
 téct vodu                                                   
 jak Krtek volá „Nely“                              
 zpěv ptáčků
 ptáky, paní učitelky a třeťáky
 hudbu na diskotéce
 zvuky přírody
 ťukání na dveře
 smích paní učitelky Toužimské



Líbilo se nám
 hrát „bejsbol“                                                     
 rašeliniště
 cukrárna
 hledání pokladu
 stavění bunkrů se svým týmem
 prostě všechno
 náš celý víkend
 noční hra
 tancování, diskotéka
 náš poslední večer

Nelíbilo se nám
 déšť v pondělí
 že jsme nemohli spát v našich bunkrech                
 že vana byla jako velké umyvadlo
 kuchař a servírka
 nic – vše bylo super

A na závěr...
 chceme zpátky
 že bychom chtěli ještě někam se 3. B
 musíme ještě udělat bojovku pro 3. B
 bylo to všechno moc super
 skamarádili jsme se se třeťákama
 hrozně moc dobře se nám pracovalo v týmech

Víte co je questing?

Máte rádi hry? Rádi poznáváte nové věci? Pak je questing a hledačky právě 
pro vás. Při questingu se pobavíte, dozvíte se něco o místě, které jste navštívili,
 a na konci vás čeká poklad. Questing k nám dovezla ze Spojených států Blažena 
Hušková z Jizerských hor. Svůj prapůvod má v anglickém letterboxingu.

Hráli jste někdy šipkovanou nebo hledali poklad? Určitě ano. I v questingu si 
něco podobného vyzkoušíte. Vydáte se na cestu, budete hledat indicie a luštit tajenku.
Nepotřebujete více než list papíru, na kterém je, většinou formou veršů, popsaná trasa
podle orientačních bodů. Splníte úkoly, vyluštíte tajenku a poklad bude váš!



Tato hra není omezena věkem, stačí umět číst a sledovat okolí. Pojďte si hrát 
i vy, najít si svůj poklad, něco nového poznat, pobavit se, užít si s rodinou či 
kamarády.
A jak se tato hra hraje?

Najděte si na webu questing.cz hledačku ve vašem okolí nebo v oblasti, kam se
chystáte na výlet. Stáhněte si hrací plán, vezměte tužku a vyrazte do přírody či města.

Rosničky pro vás tvoří dvě hledačky – jednu přímo ulicemi Milína a druhou do
blízkého okolí. Obě budou zpřístupněny do konce května. Určitě je navštivte!

17. února jsme vyrazili na trasu našeho budoucího questu

           Náš tým na semináři 

      v  Praze(26. března 2018)

Inspiraci jsme našli na questu 

ve Strakonicích(29. března) 2018

  

Skotsko

    Takže kde bych začala......asi začnu od prvního dne. Bylo to 20.4. v pátek, 
kdy jsme se hrozně těšili. Večer jsme nasedli do autobusu a vyjeli jsme 
za dobrodružstvím... . Po dlouhé cestě přes hranice Česka a Německa jsme konečně
dojeli do Nizozemska. Bylo to nádherné, ta krajina, šum stromů a domy, které u nás



jen tak nenajdete. Jak jsme přijížděli blíže k Amsterdamu, naše nadšení bylo čím dál
tím  větší  .  ,,A je  to  tu.“  Věta,  kterou  jsem  nejčastěji  slyšela.  Průvodkyně  nám
povídala  o  městě,  jaké  tam byly  zvyky,  že  v  Amsterdamu je  legální  si  zakoupit
marihuanu a i jiné různé zajímavé věci. Ze začátku jsme nasedli do lodi, kde nám 
do sluchátek pustili anglický text o založení Amsterdamu a o jeho přírodních krásách.

   Poté  jsme  jeli  do  středu  Amsterdamu,  kde  jsme  se  vyfotili  u  legendárního
nápisu.........AMSTERDAM.

    V Amsterdamu jsme se zdrželi jen jeden den a poté jsme vyrazili vstříc osudu 
na trajekt, se kterým jsme odpluli do New Castlu.  Cesta trajektem byla úžasná, vítr
byl silný a vzduch čistý, nikdy jsem se necítila lépe. Vylodili jsme se v New Castlu 
a byl to ráj. Skotsko je vážně úžasné. Poté, co jsme se kochali pohledem na krajinu
Skotska, navštívili jsme různé zajímavé památky. Když jsme měli cestu autobusem 
za sebou, přijeli jsme na parkoviště, kde čekaly buď taxíky, aby nás odvezly do rodin 
anebo tam čekaly rodiny samy. Podle nás i ostatních byly rodiny naprosto jiné, než na
jaké jsme byli zvyklí. Ale byli milí a hodní a to bylo hlavní. 

Další den jsme jeli přímo do srdce Skotska, do hlavního města ,,Edinburghu“.
Je to město na městě. Nikdy jsem netušila, že Edinburgh bude tak starý, ale přitom
tak krásný. Byli jsme u kavárny ,,The Elephant“, kde prý J.K Rowlingová začala psát
Harryho  Pottera.  Byli  jsme  v  šoku.  Poté  jsme  směřovali  do  Edinburgh  Castelu,
velikého, kamenného a zachovalého hradu. Po tom všem jsme viděli hrát skota 
na dudy, hrál hodně známou  píseň ,,Amazing Grace“.



 Výlety pokračovaly i další den. Například jsme byli ve Skotské vysočině, kde
jsme jeli lanovkou na Ben Nevis, horu, která je nejvyšší horou Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska. Poslední den ve Skotsku jsme se rozloučili s našimi
rodinami a jeli jsme si naposledy vychutnat Skotsko. Nakupovali jsme
v Primarku a  byli  jsme i  u  jezera  Loch Ness.  Autobusem nás  dopravili  do  New
Castlu, kde na nás čekal trajekt.

 Po noci strávené na trajektu jsme se vylodili opět v Amsterdamu. Tam jsme jeli
na poslední zastávku před odjezdem domů. Byli jsme ve Zaanse Schans - Skanzenu
větrných mlýnů, ukazovali nám, jak se vyrábí sýr v Holandsku a mohli jsme si 
i nějaký zakoupit. Byly tam i různé obchůdky, ve kterých jsme si mohli pořídit různé
suvenýry. Když jsme se pokochali krásou větrných mlýnů, nasedli jsme do autobusu
a vyrazili zpět do České republiky. Dorazili jsme kolem třetí ráno a rodiče byli tak
rádi, že nás vidí, až někteří z toho i brečeli. 

                                                                                            Kateřina Křesinová, 8. třída

 



 Výlet do Skotska ve fotografiích



Příběhy našich sousedů

V září 2017 dostali žáci naší školy možnost zúčastnit se Projektu organizace 
Post Bellum  „Příběhy našich sousedů“. 

Post Bellum je obecně prospěšná společnost, která se zabývá zaznamenáváním 
a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí.
OÚ Milín schválil požadovanou podporu projektu a mohli jsme začít pracovat.
Po vykrystalizování zájemců  o tuto velmi zajímavou práci jsme vytvořili tým 
ve složení: Adéla Novotná, Pavel Staněk, Lukáš Vopěnka, Martin Kotyza, Filip 
Semecký, všichni žáci 9. ročníku.  

Prvním úkolem byla těžká volba: najít ve svém okolí pamětníka, který by byl 
ochoten vyprávět svůj životní příběh nejen nám, ale naším prostřednictvím i všem 
dalším zájemcům o historii.

Hledání netrvalo dlouho. „Ten starý pán, který chodí po Milíně pořád s kolem.“
Ano, pan Hora.

Když jsme si ujasnili, kdo a s kým bude pracovat, našeho pamětníka jsem 
pozvala na první informační setkání, kterého se účastnila i oblastní koordinátorka 
paní Mgr. Magdaléna Sadravecová. 

Poté proběhlo několik pracovních setkání týmu s koordinátorkou – o tom, 
jak natočit příběh, jak natočit pamětníka, jak používat záznamovou techniku …. 
Zajímavý byl video workshop s již natočeným materiálem, který jsme absolvovali 
s profesionálním střihačem ve studiu GymTV na Gymnáziu v Příbrami. Až mě 
překvapilo, jak zdatní jsou žáci naší 9. třídy v používání techniky.

Zkrátka - podařilo se nám natočit vyprávění životního příběhu pana Josefa 
Hory z Milína. Jeho vyprávění jsme zpracovali  a snažili jsme se ho zasadit 
do historického kontextu doby.  To byla vlastně úplně nejsložitější a nejpracnější část 
projektu.



Poté jsme se připravili na slavnostní prezentaci příběhu. Ta proběhla 4. 4. 2018 
na Waldorfské škole a zúčastnilo se jí dvanáct týmů. Všechny příběhy jsou umístěny 
na   https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribram/pribram-20162017  a můžete je 
zhlédnout. Dostali jsme dokonce nabídku exkurze do Archivu bezpečnostních složek 
v Praze. Možná ji ještě využijeme. 

Děkujeme panu Josefu Horovi, který se s žáky ochotně podělil o svůj životní 
příběh, a děkujeme také panu starostovi a místostarostovi, kteří své ocenění podpořili 
krásným dortem. 
                                                                                     Mgr. Monika Levíčková             

      

Posel naděje
Dne 18. 4. 2018 se třídy 8. a 9.  vypravily na besedu o „Poslu naděje“ 

v Lidicích. 
Ještě předtím, než beseda začala,  jsme se šli podívat na moderní úpravu 

Nového rybníka. Beseda začala v 9,00 hodin v Domě NATURA v Příbrami. 
Dověděli jsme se, že za posla naděje je v Lidicích považována hrušeň, která jako 
jediný živý strom zůstala z původní obce. Vše ostatní bylo zabito – zvířata, všichni 
muži starší 15ti let, stromy vytrhané i s kořeny,  domy rozbořené a vše srovnáno 
se zemí, ženy a děti odvezeny.  Dokonce i potok byl zasypán a veden jiným korytem, 
aby ani ten nepřipomínal existenci vesnice. Nás nejvíc zaujalo to, že tento strom si 
zvláštním způsobem pamatuje všechny události, které se v původní vesnici odehrály. 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribram/pribram-20162017/hora-josef/


Poslouchali jsme procítěné vyprávění bývalého starosty obce pana Antonína Nešpora 
a dalšího pamětníka.                                

Po poutavém vyprávění  jsme zhlédli krátký dokument, ve kterém byli také 
zmíněni i dva významní občané Lidic – Josef Stříbrný a Josef Horák. Dokument nás 
zaujal. Poté, co skončila beseda, jsme se šli podívat na výstavu obrazů, maleb 
a jiných výtvarných prací zachycujících lidickou tragédii.

Z výstavy se 8. třída vrátila zpět do školy autobusem, 9. třída s panem 
ředitelem zvládla cestu zpět do Milína pěšky.  

Simona Horká, Tereza Mládková
                žákyně 9. třídy


