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      Ahoj, zdravíme všechny v novém roce 2018 a přejeme vám co 
nejvíce školních i mimoškolních úspěchů.

                                                                                redakční tým fčeličky

     V úvodu krátké ohlédnutí za vánočními besídkami – zpívali jsme, tančili, hráli hry,
rozbalovali dárky, ochutnávali cukroví a bylo to moc prima.

                         1. A                                                                    1. B
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                         5. B                                                        6. tř.

                      7. tř.                                                         8. tř.

                       9. tř.                                                společné zpívání



Návštěva z nebes a pekel v 1.B

     Začátek prosince je ve znamení  čertů, andělů a Mikulášů.  Nás, prvňáčky, přišli 
také navštívit, prý to byli kamarádi z devátého ročníku. Ale nevím, nevím…  Někteří 
prvňáci měli vážně nahnáno a nechyběly ani slzy. Snad se do příštího roku polepší. A 
ti, kteří zlobí jen malinko, se vůbec bát nemusí. Každopádně na všechny zlobílky i 
šikulky bude celý rok dohlížet hlavní čertice – paní učitelka.

Zprávy ze školní družiny

      Při Mikulášské besídce čerti pochytali několik zlobivých dětí a v pytli je chtěli 
odnést do pekla. Děti měly pro Mikuláše připravenou básničku nebo písničku 
a na konci slibovaly, že budou hodné...

     Do družiny přišel také Ježíšek. Poslední den před prázdninami přinesl dětem 
hračky. Moc jsme se těšili a krásně si to užili. 

     Na začátku ledna vyrážely skupinky malých koledníků do ulic v Milíně 
při Tříkrálové sbírce 2018. 





Tříkrálová sbírka 

     V úterý  9.  ledna  proběhla  ve  škole  a  jejím okolí  Tříkrálová  sbírka,  kterou
zajišťovali žáci a učitelé školy.  Při první vyučovací hodině obešly děti ze 3. A 
v kostýmech s flétničkami a kasičkami jednotlivé třídy. Několikrát tedy zazněla ona
známá slova „My tři králové jdeme k vám...“ doprovázená zobcovou flétnou.  Mnozí
neodolali a mince se pomalu hromadily v kasičkách. Nechybělo ani přání hodně štěstí
po celý nadcházejí rok. 
     Odpoledne již tradičně vyrazili deváťáci s paní učitelkou do blízkého okolí školy a
ve sbírce pokračovali. I školní družina se do sbírka zapojily, a to hned v několika
dnech.  Na  konci  se  všichni  radovali  z  krásné  výše  příspěvku,  která  se  tentokrát
vyšplhala na 7 231Kč. 
     Při odkládání kostýmů se zejména menší žáci ptali, co je to kadidlo a myrha, a tak
dovolte  pár  informací  na  vysvětlenou.  Zlato,  kadidlo  a  myrha  byly  dary,  které
Ježíškovi přinesli svatí Tři králové. Co mohly přesně znamenat, se můžeme dnes jen
domnívat, ale jisté je, že tyto dary byly v tehdejší době velmi drahé a cenné pro svou
léčivou  sílu.  Zlato je  nám známé dodnes,  je  to  vzácný  kov  a  symbol  bohatství.
Kadidlo je  směsí  vonných dřevin,  pryskyřic,  myrhy, semínek,  kořenů a  sušených
květů. Nejkvalitnější stromy kadidlovníky dnes rostou v arabském Ománu. Kadidlo
se  pálilo  na  rozžhaveném dřevěném uhlí  v  kadidelnicích,  tak  se  z  něj  uvolňoval
vonný dým. Prodávalo se v podobě malých, často průhledných, kousků světle žluté
nebo bledě červené barvy.  Mimo chrámy se používalo odpradávna také k výrobě
mastí a léků. Myrha byla hmota – šťáva, vytékající ze stejnojmenného keře, která na
vzduchu  ztuhla  ve  žluté,  červené  či  hnědé  průhledné  kousky  velikosti  vlašského
ořechu, za kterou se platilo zlatem. Proto si ji mohli dovolit největší boháči. Už staří
Egypťané balzamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. Římané ji zas přidávali k vínu,
aby  nasálo  vůni  a  vtírali  si  ji  do  vlasů.  I  myrha  patřila  mezi  látky  s  léčivou
schopností.

     Naše vzácné dary byly vybrány a předány, všem zúčastněným i čtenářům budiž
tedy přáno ono známé Christus mansionem benedicat!

Zdroj: internet                                                                      Jana Cingelová, ZŠ Milín



ITALSKÝ DEN

Ještě si pamatujete na Italský den?
Organizovali ho parlamenťáci na konci listopadu.
Naše oblečení připomínalo Itálii. Nejčastější barvy byla zelená, bílá, červená. 
Objevilo se pár mafiánů, fotbalistů a také maska věže v Pise.
Stavěli jsme stavby ze špaget.

Skládali jsme také básničky, v nichž jsme museli použít slova PIZZA, FOTBAL,
MOŘE, FERRARI.

5.B                                               
Fotbalisté z Itálie
to jsou mistři světa,
rádi my je sledujeme
z pohodlí domovního křesla.
Celá naše rodina
se na ně v neděli podívá.
U moře je krásně,
píšeme tam básně.
Na vlnách se plavíme
rádi na písku stavíme.



1.A             7. třída
Po fotbale ve středu                                                   Jedu do Itálie, turista jsem,
dám si pizzu k obědu.                                                cestuju letadlem i se svým psem.
Pak zavolám na dědu,                                                Konečně jsem tady,
ať zamluví zájezd k moři,                                          od letiště trpím hlady.
s Ferrari tam dojedu.                                                  Pizzu jsem si objednal,
                                                                                    žádnou jsem však nedostal.
1.B                                                                              Chlapík měl Ferrari,
Když se řekne Itálie,                                                   já kuře na kari.
copak mě hned napadne?                                           Seděli jsme spolu u moře
Pizza, moře, to je moje,                                              a dali si to mé kuře. 
Ferarri mě dostane.                                                     Hráli jsme fotbal, 
Zakousnu si tiramisu,                                                 on do míče kopal.
k tomu kouknu na fotbal,                                           Já v bráně seděl 
potom si dám těstovinu,                                             asi pět neděl.
zadívám se a sním dál.

2. třída                                                                      8. třída
V Itálii u moře                                                           Hrajeme fotbal hodně rádi
vidím zlaté úhoře.                                                      a s pizzou jsme velký kamarádi. 
Jedí pizzu přímo z pece,                                            Když se koupeme u moře,
fotbal hrát se jim pak nechce.                                   Češi maj zimu v komoře.
Koupili si Ferrari,                                                      Máme krásný autíčko,
po moři ho prohání.                                                   to naše červený ferraríčko.

3.A                                                                             9. třída
Ve škole italský den máme,                                      V garáži mi auto stojí,
moře, legraci si užíváme!                                          venku kluci fotbal hrají.
Měli jsme tu přehlídku,                                             Pizza se mi v peci peče,
mafiáni byli v klídku!                                                hlídám, ať mi neuteče.
Fotbalisti ukázali svoje nožičky,                               Salámový nožky má,
třídní pizzy byly na palečky.                                     rychle na nich utíká.  
Závodníci bez Ferrari v lavicích seděli,                    Vyjedu si s Ferrari 
na úkoly z italštiny udiveně hleděli.                          k moři na pláž na Bali.
Uno, duo, tre,                                                             Tímto naše báseň končí,
to je finále!                                                                 9. třída se s vámi loučí. 
Fotbal jsme nehráli,
a přesto vyhráli.
Ciao, bambini,
jdem na pizzu a špagetýny!



Lyžařský výcvik – zprávy přímo z Nových Hutí, 16. ledna 2018

Kluci píšou…   
                                  
Zdravíme ZŠ Milín.
Je to tady super.
Je tu dost sněhu.
Je tu skvělá sjezdovka, až
na to, že místy namrzlá.
Dobře tady vaří.
S pozdravem kluci 
ze 7. třídy a AHOJ.

                                                                                                

                                                                                                 

  
   Holky píšou…

   Moc se nám tady líbí,      
   lyžák si moc uyžíváme.
   Vaří tu velmi dobře.
   Na sjezdovku chodíme
   daleko v přeskáčích, a       
   proto nás bolí nohy.
   Někteří z nás už udělali     
   velký pokrok v lyžování. 
   Těšíme se na další dny.
   Čau bejci (tak nám říká    
   kuchař)!



Výstava „Hry a klamy“ 

    Opakovaně se do  příbramské Galerie Františka Drtikola vrací výstava, která je
zapůjčená z IQ parku Liberec. Kombinuje hru, zábavu i poučení, zahrnuje na sedm
desítek exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. 
     Návštěvníci všech věkových kategorií poznají prostřednictvím her a experimentů
běžné přírodovědné a  fyzikální  jevy,  které  nás  obklopují.  Mezi  exponáty nechybí
experimenty se zvukem, zrcadly, skly a barevnými klamy, takzvaná černá díra, nebo
rám s  tisíci  kolíků,  do  kterého lze  obtisknout  ruce,  hlavu či  celé  tělo  a  vytvářet
nejrůznější obrazce. Velký úspěch mezi návštěvníky mají desítky různě náročných
hlavolamů, své si mezi nimi najdou jak dospělí, tak i ti nejmenší řešitelé.
     V minulosti výstavu již některé ročníky naší školy navštívily, nyní přinášíme 
krátké připomenutí z návštěvy letošních třeťáků a páťáků. 

                                            Jana Cingelová, Kateřina Chrastinová, učitelky ZŠ Milín





Tandemová výuka

     V rámci projektu šablon „ Společně to zvládneme“ probíhá na naší škole 
tandemová výuka. Žáci se s ní setkávají v různých ročnících i předmětech.
Výuku vedou v rámci vyučovací hodiny dva učitelé v jedné třídě. 

Na obrázcích právě probíhá tandemová výuka matematiky v 9. třídě.


