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     Všichni naši milí čtenáři, 

dovolte nám, abychom Vás přivítali u  prvního vydání časopisu „fčelička“ v tomto  
školním  roce. 

     Náš  redakční tým pracuje letos ve složení - Claudia Iva Natana, 
Kateřina Loudová, Michaela Zelenková, Michal Rudolf a Veronika 
Hrubá. 

     Určitě jste si všimli, že v naší škole probíhá řada stavebních projektů. 
První z nich - rekuperace - se pomalu chýlí ke konci, naopak největší projekt - půdní 
vestavba s hvězdárnou - se teprve rozbíhá. Pozadu nezůstane ani školní zahrada, 
čekají nás nové skleníky, učebny v přírodě, prostory pro odpočinek, nové školní 
hřiště. 

     Všichni se po dobu trvání projektů musíme obrnit trpělivostí a nesmíme 
zapomínat na dodržování všech bezpečnostních pravidel. Výsledek ale určitě bude 
stát za trochu toho nepohodlí a omezení.

     Těšte se! Budeme Vás průběžně informovat, jak se nám naše škola a zahrada 
proměňují!

Všem Vám přejeme pohodový a radostný
školní rok 2018/19.

                                                                   
                   Vaše redakční rada

 



Volby do školního parlamentu 10. 10. 2018 

      Školní rok parlamenťáků tradičně začíná volbami. Letos proběhly 10. října 2018 
a byli v nich voleni zástupci ze tříd 4. A a 4. B.

     Volby připravují sami parlamenťáci a mají toho mnoho, na co nesmí zapomenout: 
volební lístky, volební seznamy, sčítací seznamy, plakáty, vypůjčení volební urny a 
zástěny, příprava a průběh voleb včetně exkurze třeťáků a konečné sečítání hlasů a 
vyhlášení výsledků. 

A jak to dopadlo? Noví parlamenťáci jsou:

4.A – Adéla Caisová, David Keřlík

4.B – Karin Šímová, Lenka Vondráková

 



Adaptační pobyt žáků 6. A a 6. B ve Stradonicích 3. – 7. září 2018

     Náš společný pobyt začínal poměrně dobrodružně - první den nástupu do školy, 
tedy 3. září, jsme odjížděli  z nádraží v Příbrami. Nikdo se neopozdil, dokonce 
někteří zpozorovali nové neznámé tváře. Noví spolužáci? Ano, a hned několik. 
Cesta s přestupem v Berouně, kde se ještě stále opravuje nádraží, uběhla velmi 
rychle. 
     Na nádraží v Nižboru na nás podle domluvy čekal odvoz zavazadel a my jsme 
mohli krásnou procházkou po cyklostezce kolem řeky Berounky pohodlně dojít 
až k penzionu. Ubytovali jsme se , naobědvali, vybalili…
Hned prvními aktivitami jsme se snažili přenést do dob dávno minulých a to přímo 
v místě, kde jsme se právě nacházeli. Pravěké oppidum ve Stradonicích z období asi 
100 let př. n. l. nám bylo inspirací. Pobyt jsme absolvovali rozděleni do kmenů, bylo 
nutné vymyslet název, pokřik a další náležitosti.  Zkoušeli jsme i fyzickou náročnost 
života oné doby – například bojem o území. Abychom mohli zkusit, jaké to bylo lovit
oštěpem, museli jsme si ho nejprve vyrobit. Pomyslné úlovky jsme chtěli upéci 
na ohni, který jsme zkoušeli sami rozdělat….
     Přijela za námi paní lektorka z Ekocentra Kavyl, která nám povídala o životě, 
o přírodě, střídání ročních období. Učila nás vnímat všechny krásy přírody a my jsme
zkoušeli pozorovat okolí a přírodninami ozdobit zajímavá místa, která jsme si 
vybrali. Docela se nám to podařilo. 
     Na úplně jiné téma nám přijel povídat lektor primární prevence pan Vácha. Přivezl
zajímavé a legrační hry, při kterých jsme se o sobě navzájem zase o něco víc 
dověděli…
     Když přišlo na to, že bychom prozkoumali ten pravěký historický zdroj informací 
o životě předků žijících na našem území, bylo slunečné počasí a dost horko. 
Skupinky se vydaly zjišťovat místní historické zajímavosti a cestou se dovídaly 
mnoho nového i z informačních tabulí umístěných v přírodě podél cesty až 
na samotné oppidum.  
      Abychom nezkoumali historii pouze dávno minulou, měli jsme v plánu seznámit 
se i s historií nedávnou, která přesahuje do současnosti. Navštívili jsme sklárnu 
v Nižboru. Tavení skla, výroba dřevěných forem, broušení, kontrola kvality, prodej – 
mnoho profesí, které se podílejí na výrobě úžasných výrobků. Kromě dárku, který 
jsme ve sklárně dostali, jsme si mohli mnoho výrobků prohlédnout v muzeu i 
zakoupit v podnikové prodejně.
     A co asi vyráběli ti pravěcí lidé? Kromě pracovních nástrojů se také zdobili. 
Zkusili jsme si i práci s hlínou, nebo výrobu šperků tepáním mědi.
Při tom všem jsme se samozřejmě bavili, naučili se další hry (třeba evoluci, 
na fotografa…) a učili se být spolu a poznávat se.
    Ve čtvrtek večer nás čekalo už jen zhodnocení celotýdenní spolupráce, následná 
odměna za vyluštěný quest na námi ozdobeném břehu řeky a závěrečné rozloučení.
Domů jsme dojeli opět vlakem – už jako ostřílení cestovatelé.



Výstava „100 let republiky“
     
     Na kulaté narozeniny naší republiky jsme se ve 4. B dlouho chystali. Hledali jsme 
informace, přinášeli knihy, noviny, časopisy, vytvářeli jsme myšlenkové mapy.
Nejvíce práce nám ale dala chystaná výstava starých předmětů, kterou jsme připravili
na 26.10. pro všechny žáky naší školy. Nejprve jsme s rodiči a prarodiči prolezli půdy
a sklepy a ve třídě shromažďovali rodinné poklady, společně si je prohlíželi a 
vyprávěli jejich příběhy. Půjčkou zajímavých kousků nám pomohli i v milínské 
knihovně. 
      Ve čtvrtek 25.10. jsme při slohu vyrobili pozvánky na výstavu, které jsme roznesli
do tříd a připravili jsme popisky k jednotlivým vystaveným předmětům.
V pátek ráno jsme dorazili do školy oblečeni v českých národních barvách, připnuli si
vyrobené trikolory a během první hodiny přichystali výstavu na 1. patře školy. 
Od druhé hodiny chodily na výstavu jednotlivé třídy a naším úkolem bylo jim 
ukazovat, jak předměty fungují a vyprávět, co o nich víme. Na konci výstavy byl 
i koutek s jedenácti hádankami – předměty. Některé z nich uhodli všichni (fotoaparát,
valcha, hasičská trumpetka) ale na účel některých nepřišel skoro nikdo (železné 
natáčky, počítadlo na broky v železářství).
      Kromě dětí si výstavu hodně užily i paní učitelky – nadšeně si předměty 
prohlížely a vzpomínaly na svoje dětská léta. 



  

Přespolní běh

     Dne 25. září 2018 se naši nejmladší žáci zúčastnili závodu v přespolním běhu 
na Novém rybníku v Příbrami. Tam závodili se žáky ze škol z okresu Příbram. 
V nejmladší , I.  Kategorii, se neztratila naše děvčata – Simonka Jarešová, Amálka 
Havránková a Justýnka Vaverková. 
      Výborného výsledku ale dosáhla děvčata v kategorii II. 
Martince Jenikové jsme věřili, že se umístí v čele závodu.  Ale to, že zvítězí a spolu 
s Ivetou Bendovou a  Kačkou Křivánkovou  dosáhne i vítězství v soutěži družstev,
nás velmi mile překvapilo.
      Děvčata  postoupila do krajského kola. 

                   



Náš nový ekotým

     Od letošního školního roku pracuje školní ekotým v novém složení. Všechny 
akce, dotazy a problémy s ekologickou tématikou budou řešit:

Dospělí: 
Jana Pižlová, Eva Kotrbáčková, Hana Toužimská, Gabriela Dudáčková

Děti:
z 2. třídy Lenka Matějková a Veronika Hálová
ze 3. třídy Simona Jarešová a Amálie Havránková
ze 4.A Tamara Vojíková a Nikol Hradská
ze 4.B Kateřina Plívová s Vanesa Vondrášková
z 5. třídy Monika Šedivá a Martina Jeníková
ze 6.A Veronika Lánová a Kryštof Beránek
ze 6.B Michal Louda a Viktorie Veselá
ze 7. třídy Markéta Lovečková a Katka Háse
z 8. třídy Klára Majerová a Pavlína Lánová
z 9. třídy Kateřina Loudová a Claudia Iva Natana

Víte, že...

 program Ekoškola je finančně podporován ze Státního fondu životního 
prostředí

 TEREZA, vzdělávací centrum z.ú. je národní koordinátorkou programu 
Ekoškola v ČR

 do programu je zapojeno 68 zemí na 6 kontinentech
 v Ekoškole je 17 000 000 zapojených žáků po celém světě
 do programu je zapojeno 400 českých škol a školek
 v českých školách pracuje v Ekoškole 70 000 žáků 
 v ČR je  Ekoškola již 13 let 
 program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, informační 
centrum OSN v Praze

 generálním partnerem je společnost IKEA





Osmáci strávili noc ve škole

     Tak jsme spali ve škole … no, vlastně jsme moc nespali. Ale popořádku. Už 
od června jsme si plánovali společné spaní ve škole, ale nevyšlo to. Tak tedy akce 
byla přesunuta na podzim. A že období Halloweenu je to nejvhodnější a prožití 
úžasné noci, o tom nikdo určitě nepochybuje. Ve škole se totiž tou dobou objevují 
tajemné bytosti. Tak tedy termín byl jasný – strávíme ve škole noc ze 2. na 3. 
listopadu. Program jsme měli hodně nabitý – společná večeře (děkujeme všem 
maminkám!), příprava „strašidelné“ stezky pro děti z družiny, chemická šou, 
společný tanec, procházka noční školou s pamatováčkem. Program se protáhl do 
pozdních nočních hodin. Sotva jsme usnuli, probudilo nás „Hodně štěstí, zdraví...“ 
- to jsme přáli Johance, která se přesně před 14 lety narodila. Pak znova usínání a … 
Matěj si zapomněl vypnout budík na šestou.  Ještě se nám podařilo na chvíli usnout
 a už tu byla sedmá hodina a vstával Váša a pak pomalu už my všichni. Uklidili jsme,
nasnídali se a odcházeli domů...

     A jaká byla noc očima dětí? Přečtěte si vše na školním webu. Zde uvádíme jen 
jedno hodnocení za všechny. Lucka napsala:  

     Ta noc byla mega, užila jsem si to úplně nejvíc. Byla jsem strašně ráda, že se 
nikdo nedělil na skupinky, ale byli jsme všichni spolu jako ta pravá třída. Jedním 
slovem to bylo prostě úžasný. Svou třídu mám strašně moc ráda. Doufám, že si to 
ještě v tomhle školním roce zopakujeme.





         Naše škola se ve školním roce 2018/19 stala jednou z dvanácti pilotních škol   
v České republice, které se zapojily do projektu Mladí reportéři pro životní prostředí 
ověřují metodiku, kterou připravilo vzdělávací centrum TEREZA. Tento mezinárodní
program oslaví v roce 2019 již 25 let svého fungování ve světě. Je do něj zapojeno 35
zemí a více než 30 000 žáků. Program byl oceněn cenou   Earth  Prize 2018 za přínos 
v oblasti environmentálního vzdělávání.

          Pro program  jsme  vybrali 8. a 9. třídu. Žáci  hledají  problémy  související 
s  životním prostředím naší obce, snaží se hledat řešení a hlavně o problému 
informují  veřejnost.  Osmáci budou  řešit  problém  černých skládek  v okolí Milína 
a zpracují o  něm reportážní video, fotografie i napíší článek do tisku. Deváťáci 
budou   natáčet  video  o  zchátralém  milínském  nádraží,  fotit  budou  psí  výkaly  
na  ulicích  a  článek  napíší  o zbytečnosti  „igelitek“  na  naše nákupy.  Zatím jsme 
na začátku… 

    

http://www.earthprize.international/en/
http://www.earthprize.international/en/


Exkurze do Solenic

12. listopadu 2018 jsme díky tátovi Vojty Brožka navštívili vodní dílo a
elektrárnu Orlík. Vyrazili jsme v 10:59 hodin linkovým autobusem směr Solenice.
V Solenicích jsme vystoupili, rozdělili se do pracovních skupin a šli do elektrárny. 
Přivítal nás tam pan Evžen Brožek (Vojtův táta). Dostali jsme bílé stylové helmy a šli
dovnitř. Tam nám pan Brožek řekl spoustu informací o elektrárně a o přehradě. 
Po celou dobu jsme ve skupinách vyplňovali pracovní list, kde byly otázky 
o přehradě. Pak jsme různě procházeli po elektrárně a dozvěděli se hodně informací. 
Najednou jsme se dostali před  železná vrata a když je pan Brožek otevřel, ocitli jsme
se uvnitř v hrázi. Byla tam docela zima a trochu vody. Byl to zvláštní pocit chodit 
uvnitř přehradní hráze. Nakonec jsme museli vyjít  zhruba 350 schodů a ocitli jsme se
na hrázi. Přešli jsme ji celou a dívali se na obě strany – na jezero i do Solenic.  
      Měli jsme hodně času, tak jsme navrhli, že půjdeme do restaurace Kaskáda 
do Solenic. V restauraci jsme si dali pití a někteří i hranolky. Zaplatili jsme a odešli 
na autobus. Nastoupili jsme a  jeli do Milína. V Milíně jsme se rozloučili a šli domů. 
Výlet se mi moc líbil.

                                                          Pavel Muzika (Mňůzik)



Nocování v knihovně

     V pátek 19. října byli žáci druhých ročníků pozváni, aby pomohli dopadnout 
pachatele krádeží knih milínské knihovny. Nebylo to vůbec jednoduché. 
Vyšetřovatelé museli prokázat orientaci  v mapách a zejména odvahu při hledání a 
sledování stop v odlehlých koutech Milína.  Po náročném nočním sledování stop byl 
zloděj dopaden v areálu bývalého pivovaru. Ukázalo se, že jím byl duch Knihomol. 
Velké poděkování patří pracovnicím knihovny, které připravily pro děti i jejich 
doprovod velmi pestrý program a  neopakovatelný zážitek.

                                                                                           Za druháčky Jitka Vítková

           

Logická olympiáda

     Letošního 8. ročníku Logické
olympiády se zúčastnilo celkem 21 žáků, 
z toho 13 žáků z prvního stupně . Kategorie
A1, A2, A, z druhého stupně se zúčastnilo
8 žáků v kategorii B. Nejlepší ze všech
zúčastněných byla Monika Šedivá 
z 5. třídy, která z celkového počtu řešitelů 
v kategorii A (11 616 žáků) obsadila krásné
653. - 703. místo. Moc gratulujeme a všem
zúčastněným děkujeme za reprezentaci
školy.



 A nakonec trochu zábavy:

1.Najděte symbol, který v jedné ze čtyř částí chybí !

2. Opékání topinek aneb fofr

Situace: potřebujete si nutně opéct tři topinky, ale máte málo času. Jak nejrychleji to 
jde stihnout, jestliže máte pánev, na kterou se vejdou jenom dva krajíce najednou a 
opečení topinky(topinek) po jedné straně trvá dvě minuty? Přemýšlejte ... 

3. Vánoční rébus

Řešení:

1. prázdný kruh v části dole vlevo
2. Kdo si myslel, že to je 8 minut, je vedle jak ta jedle. Je to takhle: na pánev dáme dva krajíce a opečeme je po jedné straně (2 min.) 
Pak jednu vyndáme, druhou z nich otočíme a přidáme k ní třetí (zatím nepoužitý) krajíc. Pečeme (zatím 4 min.). Hotovou vyndáme, 
zbylou otočíme a přidáme k ní kamarádku z prvního kola, pečeme. Hotovo - celkem 6 minut.
3. svíčka, vánočka, půlnoční 
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