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 Ahoj všichni. Vítáme vás u nového čísla našeho školního časopisu.
 I tentokrát pro vás máme spoustu nových informací o dění v naší škole. 
Tak příjemné čtení. 

                                          Za redakční tým   Kateřina Loudová  a Claudia Iva Natana

Školní rok se pomalu chýlí ke konci a s jeho koncem se blíží i dokončení 
stavebních projektů v naší škole. Nafotili jsme pro vás několik fotografií, které 
dokumentují, jak práce postoupily.

Projekt rekuperace



Projekt půdní vestavby 

prostory pro nové odborné učebny,

kabinety a hvězdárnu

  



Projekt školní klub



 Bláznivý modrý den

       Dne 19.2. se v tomto roce uskutečnila první akce  připravená žákovským 
parlamentem. Účelem akce bylo obléct co nejvíc modrých oděvů, přidat modré 
doplňky a pobavit se. Také nechyběla soutěž o nejmodřejší třídu a nejmodřejšího 
zaměstnance školy. 

Nejvíce aktivní byla paní učitelka, která měla na sobě neuvěřitelných 89 
kousků. Parlamenťáci spočítali všechny  modře oblečené a poté vyhlásili výsledky 
a rozdali zasloužené odměny. Nejúspěšnější  byla na prvním stupni třetí třída 
a na druhém stupni třída pátá. Nebyl nikdo, kdo by se nezapojil. Všichni si modrý 
a hlavně bláznivý den užili a těší se na další novou akci.

                                                                            Michaela Kučerová, školní parlament



Žáci ze 4. A  v rámci projektu Recyklohraní  vymýšleli příběhy

Kalkulačka Eda  to plete

„Edo, kolik je 6 x 6?“
„154, promiňte, 64, ne 350...ale 36! Hurá, trefa!Ale až na čtvrtý pokus! To nevadí.
Počkat, kde to vlastně jsem?“
„Na smetišti!“
„Proč?“
„ Protože jsi Eda, který všechno plete!“
„Jak dlouho tady jsem?“
„První den.“
„Ahoj Edo. Jdu si pro tebe, protože Franta vzal vodu a vylil ji na novou kalkulačku
Frankolína a ta zkratovala. Přišel jsem tě tedy poprosit, jestli by ses k nám nevrátil,
prosím.“
„No tak jo, ale slib mi, že mě už nikdy nevyhodíte!“
„Slibuji!“
                                                                                                   Ondřej Němec, 4. A
                                                        

Tablet Péťa a jeho bolesti

Jednoho dne Péťu naštvalo, že se k němu nechovali hezky. Házeli ho na zem, 
šlapali po něm…  Až se rozbil. Vyhodili ho a koupili si za něj nový, který 
pojmenovali Tonda. Péťa skončil v odpadu s ostatními elektrospotřebiči. Po čase se 
společně rozhodli, že založí hudební skupinu Elektrons. A proslavili se po celé 
elektroscéně. Za čas dopadl tablet Tonda stejně a přidal se ke skupině Elektrons.

                                                                                                       David Keřlík 4. A



Počítač Emil a notebook Elizabet
… jak se poznali

Emil je starý počítač, který byl vyhozen na skládku. Ale co to? Najednou
přijela nějaká velká zelená krabice. Vtom na něj spadla nějaká černá věc, byl to taky 
počítač.

Emil se zeptal: „Ahoj . Co ty jsi za počítač?“ Já jsem notebook Elizabet a kdo jsi ty?
On odpověděl: „ Jsem Emil, vyhodily mě dvě děti, ale pak jim rodiče řekli, že patřím 
do elektroodpadu. A jak ses sem dostala ty?“
„Já? Co tě to zajímá!“
„No, docela se mi líbíš.“
„Ty mě taky.“

Stop! Stop! Stop! To už vědět nemusíte! Nebo ano? Dobrá. Nakonec měli svatbu 
a mají spolu jednu holčičku Elišku.



O vysavači, který měl rýmu

V jedné malé vesnici žil jeden pán, který se jmenoval se Josef. Jednoho dne 
Josef luxoval obývák a vysavač najednou přestal sát, i když byl zapnutý. Josef ho 
tedy uklidil a vzal si místo něj ruční vysavač. Od té doby Josef rozbitý vysavač 
přestal používat.

Jednou večer se do domu vloupal starý čaroděj, který začaroval a oživil 
všechny neživé věci. Ty se probudily a starý vysavač zjistil, že má rýmu a je ucpaný. 
Vlezly do něj tři malé svorky, zachytily se jedna o druhou a všechen ten prach 
a nečistoty z vysavače vytáhly! Vysavač, který ani neměl jméno, už od té chvíle 
neměl rýmu.

     Rádio

     Jedno staré rádio strašně šumělo,  a tak ho vypojili  ze  zásuvky a  přestalo se
používat. Až teď ho vnuk dědy Pepy omylem zapnul. Do domu se vloupal lupič 
s pistolí a rádio strachem začalo šumět. Lupiče to strachy z toho zvuku vyhnalo a 
ze starého rádia je HRDINA!
                                                                                    Jakub Hřebejk, 4,A



                                  
Biologická olympiáda

     Není to vůbec jednoduché -  náročný test, poznávačka rostlin, živočichů a hub a 
laboratorní práce. Tím vším musejí soutěžící ve školním kole projít.  Tři nejlepší 
postoupí do okresního kola. Ale ještě než tam dojdou, je nutné, aby vypracovali tzv. 
vstupní úkol. To je už opravdový samostatný výzkum! A pak přijde okresní kolo a je 
tu zase test, poznávačka a laborka. A je to všechno ještě mnohem těžší, než 
ve školním kole. Ale naši soutěžící se nevzdávají. 

Jako tradičně se naše škola zúčastnila okresního kola biologické olympiády
 v obou kategoriích – D (6. a 7. třída) a C (8. a 9. třída). Za mladší bojovali Adam
Černý,  Verča  Lánová a  Verča  Hamplová.  Starší  byli  čtyři  –  Pája  Lánová,  Klárka
Majerová, Váša Farář a Raimonda Veselá. Nejlépe se v okresním kole umístili Adam
Černý (6. místo) a Raimonda Veselá (12. místo). Všem zúčastněným blahopřejeme a
děkujeme za skvělou reprezentaci.



Den Země…

… se ve světě slaví 22. dubna. Letos toto
datum připadlo na Velikonoční pondělí,
tak jsme se rozhodli slavit až v pátek 26.
dubna. A slavili jsme hlavně prací! 

Abychom si připomněli, jak naše
planeta Země vlastně vypadá, pustili jsme
se do výroby jejích modelů. A protože
každá třída to udělala po svém a
originálně, sešly se zajímavé výtvory –
kulaté, šišaté a dokonce i hranaté modely, zajímavé obrázky, skládačka, hra, no prostě
kreativita byla veliká. Všechny zeměkoule budou vystaveny v knihovně a pak 
přemístěny do naší školy, kde budou zdobit příchod ke hvězdárně.

Úklid – to je to slovo, které ke Dni Země neodmyslitelně patří. Ne, že bychom 
neměli uklízet průběžně. Během celého týdne od 23. do 26. dubna všichni žáci se 
svými učiteli udělali generální úklid  tříd a šatních skříněk – některé už to hodně 
potřebovaly. A v pátek všichni vyrazili do ulic s igelitovými pytli  a sbírali odpadky, 
které na chodníky a trávníky odhodili nezodpovědní lidé. Nasbíralo se několik pytlů. 
A ulice vypadají o mnoho lépe (doufejme, že nadlouho).

Po práci má přijít zábava. Osmáci a deváťáci pod vedením paní učitelek 
Pižlové a Kotrbáčkové si pro všechny ostatní mladší spolužáky připravili terénní hru. 
Na deseti stanovištích děti plnily zábavné úkoly. Na konci cesty na kopci u lesa 
všechny čekala drobné odměna.

Den Země se vydařil – krásné počasí, usměvavé děti, splněné úkoly a hlavně 
radost z toho, že jsme něco užitečného udělali pro své prostředí i pro lidi kolem sebe.



Pojedeme na GG!

Co je to GG? 
GLOBE  Games  = čtyřdenní setkání žáků, učitelů a odborníků 
z programu GLOBE z Česka i zahraničí, největší vědecká konference 

žáků v ČR, terénní hra, exkurze na nevšední místa, workshopy a bohatý 
doprovodný program.  Letos se GG konají již po dvaadvacáté. 

Kdy se budou konat?  
30. května až 2. června 2019 (čtvrtek až neděle).
Kam pojedeme? 
Do Kadaně.
Kdo pojede? 
Tým čtyř žáků, který bude prezentovat náš projekt 
ve složení Pája Lánová, Verča Lánová, Klárka Majerová a
Dan Klouda a jako novinářka Kristýna Melicharová.
Jaký projekt budeme letos prezentovat? 

Náš projekt jsme nazvali „Čistíme nebo znečišťujeme?“. Zabýváme se 
ekologickými a neekologickými čistícími prostředky a jejich působením na rostliny. 
Možná jste si všimli našich pokusných políček na školní zahradě. Zkoumáme zde vliv
různých čističů. Kromě toho jsme si pěstovali rostlinky řeřichy a na nich jsme čističe 
také testovali. Výsledky nás hodně překvapily – ale zatím je nebudeme prozrazovat. 
Kromě pokusů jsme vytvořili dotazník pro rodiče žáků o tom, jaké prostředky doma 
používají. 

Nyní všechny výsledky zpracováváme a připravujeme si prezentaci 
na žákovskou vědeckou konferenci na GG.



Beseda s kronikářem

Dne 30. dubna 2019 jsme se dověděli mnoho nového od našeho milínského
kronikáře  pana  Jiřího  Vostarka  nejen  o  historii   naší  školní  budovy,  ale  celého
milínského školství . V podkroví naší krásné knihovny, které je vyhrazeno historii a
výstavám, si pro nás připravil výňatky z kronik i dobové fotografie. Jeho autentické
vyprávění bylo velmi zajímavé a poučné.

Návštěva archívu

Dne 29. dubna 2019 se několik žáků 9. třídy vypravilo bádat o historii naší
školy a to přímo v příbramském okresním archivu. Hledali tam podklady 
pro rekonstrukci historie naší školní budovy, protože se naše škola přihlásila 
do stejnojmenného projetu -  Historie školních budov.



Divadlo Fórum pro prožitkové vzdělávání

Dne 4. dubna k nám přijeli
herci divadla Fórum pro prožitkové
vzdělávání, aby s námi v neformální
atmosféře mluvili o závažných
tématech kyberšikany, demokracie a zodpovědnosti, nebo odmítání předsudků. Tato 
edukativní představení, která nás nutí na vlastní kůži prožít životní situace, ve kterých
je třeba se rozhodnout, jsou velmi působivá. Dochází k diskusi o chování lidí – herců,
k pochopení daného problému a jeho příčin a možných následků. Jeho řešení či 
vyřešení. Tím vším se následně prohlubuje i empatie diváků. Cílem tedy není najít a 
následně přehrát ideální řešení inscenovaného příběhu či jeho krizových situací, ale 
prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah 
k danému problému, uvědomit si své způsoby jednání a podrobit je vnitřní, případně
 i otevřené společné kritice spolu s dalšími diváky. 



    

 Naši reportéři slaví úspěchy!

Projektu Mladí reportéři pro životní prostředí se zúčastnily dvě třídy naší školy – 
osmička a devítka.  Na výstupech (video, fotografie, reportážní článek) pracovalo 
celkem 6 týmů a do národního kola jsme odeslali  2 videa, 3 fotky a 1 článek. A byli 
jsme úspěšní!

Kategorie reportážní video 
11 – 14 let – video Černá skládka – 3. místo (tým 8. třídy)
15 – 18 let – video Milínské nádraží – 3. místo (tým 9. třídy)

Kategorie reportážní článek
15 – 18 let – Igelitové tašky v obchodech? Zbytečnost! - 3. místo (autorka Kristýna 
Melicharová)

Kategorie reportážní fotografie
jako nejlepší ze všech došlých fotografií byla hodnocena fotografie Černá skládka 
(autorka Natálie Gregušová)

Naše výstupy sice nepostoupily do mezinárodního kola soutěže, ale i tak je to 
pro naše týmy veliký úspěch! Blahopřejeme a děkujeme za skvěle odvedenou práci 
v projektu.
Všechny práce našich žáků i žáků ostatních škol si můžete prohlédnout na: 
https://ekoskola.cz/cz/mladi-reporteri 

https://ekoskola.cz/cz/mladi-reporteri


Uvědomme si, že černými skládkami 
ubližujeme nejen svému okolí, ale i sobě. 
Tady je ukázka skládky v blízkém okolí 
Milína. Na obrázku můžeme vidět  
pohovku, koberec a další věci. Skoro to 
vypadá, jakoby se zde někdo zabydlel. 
Všichni můžeme pomoci zabránit černým 
skládkám tím, že je nebudeme zakládat 
a odpad ukládat tam, kam patří.

Uklízíte hovínka po svých psech? My 
ano! A nabádáme k tomu i druhé. 
K dispozici jsou krásné sáčky
s lopatičkou. Používejte je! A dělají to 
skutečně všichni? Kdyby ano, nebyly by
hovínka téměř na každém kroku. 

Tak tohle už nikdy nechceme
zažít! Nejenže jsme naštvaní, že
máme špinavou botu od psího
výkalu, ale na ulici a chodníku to
vypadá nechutně. 
Jak jsme si více všímali, 
je psích hovínek ve městě dost, 
i když na každém rohu jsou 
k dispozici sáčky s lopatičkami. 



Škola v pohybu  

Ve škole pokračuje projekt Škola v pohybu – tentokrát ve třídě 4. B.

Oslava Dne slunce ve školní družině

Tento školní rok si užíváme ve družině oslavy významných dnů a svátků. 
Slavili jsme také Den slunce, který je 3.5. Děti se vydováděly při pohybových 
skupinových hrách. Na závěr obří slunce sestavily. Každý si také vyrobil svoje vlastní
slunce z vlny. Ta nám budou nyní zdobit vnitřní prostory. 


	Oslava Dne slunce ve školní družině

