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     Vítáme vás u zimního čísla našeho školního časopisu.
V novém roce 2019 všem přejeme jen to nejlepší, abychom byli všichni 
usměvaví, měli dobrou náladu, pomáhali si a společně si užili spoustu akcí.
.
                                                                 redakční tým: Kateřina Loudová 
                                                                                        Claudia Iva Natana.

Bílá zima                                      

Je tu zima nezima,
chybí bílá peřina.
Mráz nás sice štípe do tváří,
ale bílé vločky nezáří.

Padej, prosím, sněhu z nebe,
ať nás každá vločka zebe,
ať je všude kolem bílo.
Hurá! Právě nasněžilo!

                                                              

              Modrá a bílá                                  

       Bílá zima, modré mrazy,
       sněhuláci celí nazí.                                
       Proč si, sněhuláku náš,
       ze zimy nic neděláš?
       Nic lepšího nad mráz není,                    

 zima je mé potěšení.
Modrá  zima, bílý sníh,                         
děti v teplých čepicích.
                                                               



Lyžařský kurz

Na lyžák naše 7. třída jela do Nových Hutí a ubytovaní jsme byli v penzionu 

Tetřívek.

Na pokojích jsme byli po třech nebo po čtyřech a nikdy jsme se tam nenudili.

Každý den jsme chodili na sjezdovku nebo na běžky. První den (v sobotu) jsme se 

vydali na procházku a místy jsme se bořili po kolena do sněhu. Ve středu už jsme 

všichni sjížděli sjezdovku. Další den jsme si užili závody na běžkách. A v pátek – 

poslední den, kdy jsme stáli na lyžích – jsme závodili ve slalomu. Tento den večer 

bylo vyhlášení výsledků závodů a zhodnocení celého týdne.

Moc jsme si to na lyžáku užili a klidně bychom se tam hned vrátili !

 Za sedmou třídu: Blanka, Verča, Péťa a Lucka



Lyžák jednou větou:

Lyžák byl moc super, jsem rád, že jsem se tam naučil lyžovat.  Adam Č.
Na lyžáku se mi moc líbilo, nejraději bych se tam vrátila.    Maky
Moc se mi tam líbilo.   Martin B.
Lyžák byl moc super, moc jsem si ho užil.    Adam Bučil
Lyžák jsem si užil, na sjezdovce mě to bavilo a na běžkách také.  Jilda
Byl to nejlepší týden!    Blanka Petáková
Byl to nejlepší týden s mou třídou!   Verča Jeníková
Byl to bezva týden.   Mládková
Na lyžáku jsem se naučil lyžovat.   Láďa
Byl to super, legrační a zábavný týden!   Lucie Štruplová
Lyžák byl super, moc se mi líbil a chtěla bych jet znova.   T. Matějková
Lyžák jsem si užila a naučila jsem se lyžovat.   Novotná
Byl to týden plný radosti, skvělého jídla, kamarádů a srandy.   Kačka Háse
Lyžák byl moc super.   T. Hlinková
Velmi se mi to tam líbilo.   Dominik G. 
Hodně se mi to tam líbilo, moc jsem si to užil.   Lukáš M
Na lyžáku se mi líbilo a klidně bych si ho zopakoval.   Štěpán
Lyžák byl skvělý a měli tam výborné pokoje.   Filip
Na lyžáku jsem se naučil carvingový oblouk.   Dan



Návštěva Mikuláše

     I v letošním školním roce zavítal do naší školy Mikuláš se svými anděly
 a vyslanci říše pekelné – čerty. Již tradičně poté co zkontrolovali žáky ve škole, 
pospíchali za nejmenšími dětmi do MŠ v Milíně. Děti měly ze začátku velký respekt, 
dokonce i nějaká slzička ukápla, ale nakonec se osmělily a všichni si společně 
zatancovali. 
     Po obědě se Mikuláš se svými pomocníky vydal do školní družiny. Děti byly 
naprosto skvělé – zpívaly, recitovaly a ty zlobivější si s čerty podávaly ruce 
s příslibem, že se polepší a odčiní své prohřešky. Zcela zaslouženě dostaly drobné 
odměny a návštěvu všichni zakončili společnou písničkou.
     No a potom už se Mikuláš s anděly a čerty vydali na svou poslední zastávku - 
zkontrolovat, jak byli v minulém roce hodní pan ředitel a pan zástupce. Vyslechli si 
pěkné pěvecké vystoupení, které podpořily svým zpěvem i paní učitelky. 
     Všechny odměny byly rozdány, na krásné okamžiky budeme vzpomínat, takže 
zase za rok...                
                                                                                                děvčata z 9. třídy



Projekt Škola v pohybu 

     Ve středu 12. prosince zavítal do Základní školy Milín  sportovní ředitel 
SK Spartaku Příbram a okresní trenér mládeže GRASSROOTS FAČR ( Fotbalová 
asociace České republiky) pan Miroslav Bodnár, aby dětem prvních, druhých a 
třetích ročníků vedl hodinu tělesné výchovy. Děti měly možnost zažít zábavnou 
formou hodinu plnou pohybu zaměřenou na různé druhy posilovacích cvičení a 
míčových her. O tom, jak žáky hodina bavila, svědčily jejich výrazy ve tvářích, 
pořádně promočená trička i chuť pokračovat ve sportování i po ukončení hodiny. 
Věříme, že tato návštěva nebyla návštěvou poslední  a už teď se těšíme  na další 
společné setkání.
                                                                      Mgr. Jitka Vítková    Mgr. Olga Černá



Osmáci na baterky

     Kdysi rčení, že je něco „na baterky", znamenalo, že požadovaná funkčnost se 
dostavuje jen občas. To se rozhodně nedá říct o našich osmácích. Jak nadpis  
napovídá, zabývali se  druhé lednové pondělí předmětem, se kterým se denně 
setkáváme – baterií. Celý den je tato drobná věcička  provázela. 

1. hodina – matematika
Děti počítaly ve skupinkách matematické úlohy a ty je postupně dovedly až k tématu 
baterií. Pak vytvořily myšlenkovou mapu na téma BATERIE. Zjistily hmotnost jedné 
baterie, pak deseti baterií (hmotnost deseti baterií není hmotnost jedné baterie krát 10 
– to bylo velké překvapení!), kolik baterií se vejde do 1 litru, vypočítaly objem 
našeho školního boxíku na baterie a následně jeho hmotnost po naplnění (40 kg – 
tolik děti nečekaly!).

3. hodina – chemie
Děti zajímalo, z čeho se baterie skládá a jak vypadá uvnitř. Samozřejmě ji 
nerozebíraly, to je moc nebezpečné. Čerpaly informace z článků a obrázků. Zjistily, 
jaké chemické prvky jsou v bateriích obsaženy a zakreslily je do periodické tabulky. 
Všimly si, že jsou to samé kovy a  že jsou většinou hodně nebezpečné pro lidské 
zdraví i přírodu. A odtud byl jen krůček k povídání o třídění, sběru a recyklaci baterií 
– ze staré baterie se nevyrábí nová, ale získávají se z ní právě tyto kovy, které se dále 
zpracovávají.

7. a 8. hodina – praktické činnosti
Po všech nových informacích o bateriích se osmáci pustili do výroby 
BATERKOŽROUTA – nádoby na sběr baterií. Pracovali ve skupinách a výsledkem je
šest krásných nádob. Spočítali, kolik baterií se vejde do nových BATERKOŽROUTŮ
a kolik budou naplněné vážit. No, nakonec nevíme, jestli některé z nich tuto hmotnost
unesou :-)

Každopádně – osmáci se dozvěděli spoustu nových zajímavých informací o bateriích 
– kde se používají, jak fungují, z čeho se vyrábějí a jak se recyklují. 
A prožili hezký společný projektový den.





Mladí reportéři se vydali do ulic Milína…

…. a začali intenzivně pracovat na svých reportážích.  Jako 
první si práci reportérů v terénu vyzkoušeli v polovině ledna 
deváťáci. 

Před odchodem jsme si nejprve společně řekli, jak slušně 
oslovit lidi a požádat je o rozhovor, jak je požádat o svolení 

s fotografováním či natočením videa. A také to, že pokud nás někdo odmítne (na což 
má každý právo), tak to není důvod, abychom se na něj mračili.

Práce v ulicích byla velmi zajímavá a zažili jsme spoustu věcí. Všechny tři 
pracovní skupinky navštívily radnici, kde hovořily s panem starostou a 
místostarostou. Skupina, která se zabývá zbytečností igelitek, hovořila s vedoucími 
čtyř milínských obchodů – ve třech obchodech jejich aktivitu
uvítali a zavázali se ke spolupráci, v jednom obchodě děti
narazily na nezájem. Práci si hodně užila i skupinka, která
pracuje na fotoreportáži o psích hovínkách. Až když se jimi
pořádně děti zabývaly, zjistily, kolik jich na ulicích je (a to jich
díky papírovým sáčkům s lopatičkou za poslední dobu hodně
ubylo). 

Nasbíraný materiál zpracujeme a pošleme do národního kola soutěže. A i když 
třeba nevyhrajeme a nepostoupíme do mezinárodního kola, nevadí. Něco důležitého 
jsme udělali – našli jsme problémy,  zabývali se jimi, zjistili názory ostatních, naučili 
se jednat s lidmi, psát reportážní článek, fotografovat, natáčet a zpracovat video a 
hlavně SPOLUPRACOVAT!



Návštěva Rožmitálu pod Třemšínem
                       5. 12. 2018

     Na Mikuláše jsme vyrazili spolu s třetí
třídou na výlet do nedalekého Rožmitálu pod
Třemšínem. Mrzlo pořádně, proto jsme se
nejprve rozehřáli v muzeu, kde se právě
konala výstava „Jan Jakub Ryba očima dětí“.
Po krátkém dětském animovaném filmu 
na nás čekala cesta dokládající Rybův život a
dobu. Komentář průvodkyně se střídal s prací
ve skupinkách,  kde jsme se seznámili
s příběhy z Rybova dětství, školními léty,
jeho vlastním profesním přístupem k dětem
a žákům. Měli jsme v rukou zajímavé
archiválie z Rybova života, poslechli si
úryvky z jeho České mše vánoční.



     Poté jsme posvačili a přesunuli 
se do kostela Povýšení sv. Kříže 
ve Starém Rožmitále a spolu s paní
Mgr. Ivanou Hoyerovou poutavě 
prošli celý příběh o narození Ježíše. 
Poslechli jsem si i nádherný zvuk
barokních varhan a mohli si na ně
dokonce sami zahrát. Princip, jak
varhany vůbec fungují, všechny 
velmi zaujal, a tak jsme asi 
po hodině odcházeli plni nových
informací a jedinečných zážitků.
Výlet byl u konce, zamávali jsem
mrazivé kulise okolní zimní krajiny
a vrátili se do školy.



Vánoce ve škole

     Naše třída 4. A se letos rozhodla uskutečnit vlastní prodejní stánek. Při hodinách
výtvarné  výchovy,  praktických  činností  i  doma  jsme  vyráběli  předměty,  které  se
hodily do předvánočního období, a tady je výsledek. Nápad to byl dobrý, přišli nás
při prodeji podpořit mnozí rodiče. Děkujeme! 



Zima ve školní družině

     V naší družině hrajeme spoustu her. Například závody velryb, lachtanů a tuleňů. 
Někdy hrajeme i psí spřežení. Taky vyrábíme a kreslíme. Někdy chodíme do kina. 
V družině musíme taky dodržovat pravidla chování. Rádi chodíme za Tři krále, rádi 
bobujeme a sáňkujeme, v létě si přineseme vodní pistole. 
                                                                                Amálka a Kačka H. (3. tř.)   

     V  naší  družině se konaly různé mezinárodní  dny, například  velryb, tuleňů a 
lachtanů. 
     Jako další akce se konala psí spřežení, vždy se nasmějeme. A  taky jsme bobovali 
a běžkovali. A to je konec.
                                                                                                  Pája  a  Síma. (3.tř.)     

   



      V naší školní družině vyrábíme spoustu hezkých věcí. V listopadu jsme měli 
strašidelnou noc. Líbilo se mi, jak jsme byli všichni v maskách. Pak jsme šli 
na bojovku a všichni jsme se moc báli. Ke snídani jsme měli šáteček a mléko a čaj.    

                                                                                                 Niky a Terka (3.tř.) 

     Ve školní družině je všude sníh a my děti si to užíváme, bobujeme, sáňkujeme a 
jezdíme na snowboardech. Dokonce jsme vytáhli běžky a i když to moc neumíme, tak
jsme se pobavili. Tak nám paní učitelky vymyslely programy psí spřežení, ale psi 
jsme byli my! Také jsme si hráli na lachtany, tuleně a velryby. 7. - 9. ledna jsme 
chodili za Tři krále a užili jsme si to.
                        VŠEM PŘEJEME KRÁSNOU ZIMU!!!!!!
                                                                             Lenka Vondráková (4.B)                     

     Naše školní družina se zapojila do Tříkrálové sbírky 



Tříkrálová sbírka

     

      I v letošním roce navštívili naši školu Tři králové. Stali se jimi pro první lednové 
dny žáci 9. třídy a prošli se zpěvem všemi našimi třídami.
     Poté se již tradičně vydali koledovat do domů v okolí naší školy. Byli občas 
překvapeni i dojati reakcí lidí. Někteří  na ně čekali, jinde naopak zjistili, 
že požehnání na dveřích je již "letité". Naše dvě skupinky vykoledovaly 2 782,- 
a 2 523,- korun. Ale v tomto případě nejde zdaleka jen o peníze.
     Získali jsme zkušenost,  že koledou můžeme potěšit a obdarovávání může být 
radost.
     Všem dárcům, a že Vás nebylo málo, moc děkujeme za příspěvek.

                                                                                                        Monika Levíčková

Ukázky prací žáků ze 4.A

      

     Petr Hampl

                                 Kája Audová



   Bláznivý
den  

v modré

19. února 2019-
úterý

Tuto akci pořádá školní
parlament
ZŠ MILÍN

Přijďte v bláznivém modrém
oblečení a doplňcích!! :)

Budou i soutěže


