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T. G. Masaryka Milovice

Beseda s paní Dagmar Lieblovou –
přeživší holocaustu – 1. část
Paní Dagmar se narodila v průběhu první
republiky židovské rodině v Kutné Hoře. Po
vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava i u nás
začaly platit norimberské rasové zákony. Ty
značně omezovaly život Židům, například
nesměli chodit do parků, restaurací, nakupovat
směli jen v určitou dobu, nesměli si ponechat
cennosti, jízdní kola, gramofony, atd. V roce
1942 musela rodina paní Lieblové odejít do
ghetta Terezín, odtud byla později celá rodina
tábora
deportována
do
koncentračního
v Osvětimi. Zde zahynula její maminka, tatínek i
mladší sestra. Jen díky šťastné náhodě se paní
Dagmar dostala do selekce, kde byla vybrána
jako práceschopná na práci v říši. To ji uchránilo
před plynovými komorami a hrůzy holocaustu
přežila.
Mgr. Jana Třetinová
Dnešní přednáška se mi líbila. Bylo zajímavé slyšet, jak to šlo od začátku až do konce,
například, jak probíhal transport, jaké bylo ubytování, prostě vše od někoho, kdo si to celé prožil a
ne to jen slyšet od paní učitelky nebo si o tom číst. Jsem rád, že jsem měl takovou možnost a jsem
za to vděčný. Já paní Lieblovou obdivuji, že o takových věcech dokáže mluvit a odpovídat na naše
různé otázky. Sám si tohle všechno, co si paní Lieblová prožila, nedokážu představit. Jak jsem
říkal, jsem za setkání s ní rád a odnesl jsem si plno nových zajímavých informací.
Tomáš Jansa

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
V této rubrice vám budeme přinášet rozhovory a informace o zaměstnancích školy.
Vaše redakce

Paní učitelka Mgr. Jana Kateřina Kuklíková

1. Paní učitelko, slyšeli jsme, že máte dvě křestní jména. Je to pravda? Ano, jmenuji se Jana
Kateřina Kuklíková.

2. Kolik je vám let? 35
3. Máte děti? Ne, nemám.
4. Paní učitelko, na naší škole učíte od dubna, už jste dala nějakou poznámku? Nedala.
5. Proč jste se stala učitelkou? Je to naše rodinná tradice.
6. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? Mám ráda vše, je mi to jedno.
7. Kde momentálně bydlíte? V Milovicích
8. Co děláte nejraději ve volném čase? Ráda chodím na procházky se psem.
9. Jak trávíte víkendy? Uklízím

a ráda spím.

10. Jaké hodiny učíte? Prozatím učím místo paní učitelky Jany Třetinové, takže dějepis,
VV, výchovu k občanství, žurnalistiku.

11. Máte zvíře? Ano psa

Rozhovor s vedoucí školní jídelny
paní Pelcovou

1.
2.
3.
4.
5.

Proč jste si zvolila právě tuto práci? Protože se mi líbí pracovat s dětmi.
Jak dlouho pracujete ve školní jídelně v Milovicích? Jsem tu už 18let.
Už jste někdy z jídelny někoho vyhodila? Zatím ne, ale chystám se.
Máte dceru nebo syna? Dvě dcery, jsou staré 30 a 21 let.
Co děláte ve volném čase? Chodím na procházky se psem nebo jezdím na
bruslích.
6. Máte nějakého mazlíčka? Pejska

Jaroslav Chalupník, Daniel Tůma

NÁZORY ŽÁKŮ, ROZHOVORY
Tato rubrika je určena právě pro vás, milí žáci, spolužáci. Rádi otiskneme vaše nevulgární názory, podněty. Těšíme se
na příspěvky od vás, které můžete zaslat na adresu redakce: casopistuzka1@seznam.cz nebo předat redaktorům či
paní uč. Třetinové.
Vaše redakce

PTALI JSME SE

Komu fandíte v HLASU Československa?

Během května jsme na naší škole zjišťovali, zda sledujete Novu a její pořad Hlas
Československa, který vysílá spolu se slovenskou televizí Markýza. Taky nás zajímalo, komu
fandíte, kdo je pro vás absolutní vítěz. Odpovědi byly velmi odlišné, ale většinou jste fandili všem
mladším zpěvákům. Nejvíce jste jako výherkyni jmenovali Annu Veselovskou. Ta nakonec skončila
druhá.
Názor nás žáků jsme chtěli poměřit s názorem obyvatel Milovic a tak jsme vyšli do ulic.
V rámci odpolední výuky jsme ve městě oslovili náhodné kolemjdoucí. Výsledkem ankety bylo, že
se lidé dívají méně na Hlas než my žáci a nejvíce fandili staršímu Brunovi Oravcovi. Také jsme
zjistili, že ženy se dívají více než muži. Jedna paní uvedla, že její manžel ji rozčiluje tím, že jí Hlas
neustále přepíná. Proto jsme se shodli, že je lepší mít doma televize alespoň dvě.
Výherkyní pěvecké talentové soutěže Hlas Československa se nakonec stala Ivanna
Bagová, která krásně zpívala píseň od Whitney Houston.
Práce v terénu s obyvateli Milovic nás velmi bavila, zpočátku jsme se někteří styděli oslovit
neznámé lidi, ale pak už to šlo samo. Užili jsme si spoustu legrace.

Zmrzlina – mňamka, kterou si
nemůžeme nechat ujít

HOBBY, ZÁBAVA
Vaše básničky

Zmrzlina je mražený mléčný výrobek ze směsi smetany
nebo mléka, cukru, vajec, a přísad (ovoce, čokoláda, vanilka aj.).
Historie: Sníh a led ochucený medem nebo ovocnou šťávou znali
už ve starém Řecku a ve starém Egyptě. V roce 1903 byl
patentován zmrzlinový kornout a v roce 1921 byla vyrobena první
zmrzlina s dřívkem.
Roku 1936 byl sestrojen plně automatický rotační stroj,
který zmrzlinu na špejli vyráběl. V pražském Laktosu se mražené
krémy začaly vyrábět v roce 1949.
Klady : Zmrzlina se doporučuje při zánětech hrdla a ústní dutiny
Zápory : Některé ingredience ve zmrzlině mohou vyvolávat
alergie.
Výroba: Nejdříve se uvaří hmota, která obsahuje vodu, mléko,
cukr, tuk a různé koncentráty. Pak přichází na řadu pasterizace
(tepelně se odstraní mikroorganismy) a homogenizace
(promíchání směsi pod tlakem). Poté se směs šlehá a chladí a
nakonec se jí.

Máme doma ptáčka,
měli jsme i ráčka.
bydlí tady se mnou psík,
říkáme mu Fík.
Máme také leguána,
i malého paviána.
Kozy, ty jsou na dvorku,
hledají pořád naší Barborku.
Aneta Grusová

Beseda s paní Dagmar Lieblovou –
přeživší holocaustu – 2. část

PROJEKTY, VÝUKA

Dne 16. května jsem byla mezi těmi, kteří si vyslechli přednášku od paní Dagmar Lieblové. Je
to paní, která přežila pobyt v koncentračních táborech a celou válku. Vyprávěla nám o tom, za
jakých podmínek museli žít a co všechno si vytrpěli. Paní Dagmar má teď svou rodinu a to vše jen
díky štěstí, které ji potkalo během holocaustu neboli šoa. Při vyprávění se paní Dagmar dokázala i
pousmát, po tom všem, co si prožila, je to neuvěřitelné. Musí být velmi silnou osobností a proto má
můj VELKÝ obdiv. Tímto článkem bych chtěla paní Dagmar Lieblové poděkovat za její čas, který
s námi strávila a popřát jí štěstí. Doufám, že jí bude zdraví sloužit co nejdéle.
Tereza Smetivá

Ve středu 16. května k nám do školy na návštěvu přijela paní Dagmar Lieblová, která hovořila o
¨ holocaustu, o životě v Terezíně a také v Osvětimi. Strašně moc trpěla, bylo mi to opravdu moc líto a
prožívala jsem s ní všechny její pocity během vyprávění. Moc ji obdivuji za to, jak s námi otevřeně
mluvila, je vidět, že s části té hrůzy, kterou prožila, je srovnaná. Myslím si, že je skvělé, že chodí do
škol a žákům vypráví příběh její rodiny. Vyprávění pamětníka se nedá nahradit ukázkou z učebnice
ani vyprávěním paní učitelky.
Sandra Deljevič

Dnešní přednáška o životním příběhu paní Dagmar Lieblové se mi moc líbila. Byla velmi
poučná, poutavá a velice zajímavá. Paní Dagmar nám vyprávěla, jak přežila holocaust neboli
konečné řešení židovské otázky. Za války musela se svou rodinou žít v ghettu Terezín a poté je
odvezli do koncentračního tábora v Osvětimi. Do Terezína odjela se svou rodinu, kde si našla svou
celoživotní kamarádku Dášu. Rodiny obou dívek byly deportovány do Osvětimi, kde zhruba po půl
roce došlo k osudové chvíli. Němci vybírali Židy dle věku na práci. Nikdo z rodiny paní Lieblové
věkově nevyhovoval požadavkům. Přesto paní Lieblovou pro práci vybrali, stalo se to chybou –
překlepem data narození. Paní Dagmar měla dle papírů o 4 roky více a tím patřila mezi ty, z kterých
se vybíralo. Pro práci v Německu byla vybrána z její rodiny jen ona, selekcí prošla i její kamarádka
Dáša. Tak se dívky dostaly z Osvětimi, bohužel ale jejich rodiny tam zůstaly a zahynuly v plynových
komorách. V Německu měly dívky opět štěstí. Jejich tábor bombardovaly spojenecká vojska a
zasáhly jej. Některé dívky zemřely, ale naše hrdinky ne. Po osvobození se paní Dagmar vrátila do
vlasti, dodělala si vzdělání. Má můj obdiv.
Anna Karešová

Základy žurnalistiky – metoda volného psaní

PROJEKTY, VÝUKA

V hodinách naší „Žužu“ jsme se cvičili ve psaní článků a to metodou volného psaní. Po dobu
pěti minut jsme museli psát vypravování, které obsahovalo tato slova: hlas, Milovice, dům, vlak.
Zpočátku jsme se tvářili otráveně, nevěděli, jak si s tímto úkolem poradit, ale nakonec to byla
sranda. Zajímavé bylo, uvědomit si, jak nás televize ovlivňuje. Většina nás slovo HLAS použila ve
smyslu názvu pro pěveckou soutěž.
A tady jsou některé naše práce.

Rozhodli jsme se s kamarády, že pojdeme vlakem z Milovic do Prahy, kde se koná ve velkém
domě představení Hlas Československa. A už se nemůžeme dočkat, až uvidíme Michala Davida a
Daru. Ale musíme zpátky do Milovic, protože jsme si zapomněli doma lístky na představení. Když už
jsme konečně dorazili do Prahy, tak nás tam nechtěli pustit, takže jsme neviděli Davida a ani Daru.
Bára Nováková
Jela jsem jednou vlakem z Milovic do Lysé nad Labem do jednoho obchodu. Když sem šla
zpátky, tak jsem zaslechla hlas, který vycházel z toho obchodu, kde jsem předtím byla. Tak jsem se
šla podívat, kdo to je. Viděla jsem, že to byla malá holčička, která spadla ze schodů. Tak jsem k ní
rychle běžela a pomohla jsem jí vstát. Pak jsem jí podala kapesník, aby si otřela slzy a zeptala jsem
se jí, kde má mamku. A ona řekla, že je v tamhle tom obchodě a ukázala na něj. Byl to ten obchod, ve
kterém jsem předtím byla. Tak jsem jí odvedla za její mamkou. Pak jsem už jela zase vlakem zpátky
domů.
Milovice jsou rozdělené na Mladou a Staré Milovice. Milovice jsou hezké město, kde je spousta
nových ale i starých domů. Je tu i vlakové nádraží, které nedávno opravili. Jezdí tu vlak až do Prahy.
Ve starých Milovicích je rozhlas, kde pouští hudbu a ohlašují úmrtí, u kostela je velký strom, který se o
Vánocích rozsvěcí. Ale minulý rok opravili radnici, tak se strom rozsvěcí tam. Okolo vlakového nádraží
je Penny, Tesco na pravé straně a na levé straně je spousta domů. V Milovicích je spoustu krámků,
ne velkých, ale něco se tam dá koupit

ORANŽOVÝ PĚTIBOJ

AKCE ŠKOLY

Naše škola se zapojila do soutěže společnosti ČEZ. A tak se na naší škole konal oranžový
pětiboj, také oranžový den. Některé naše sportovní výsledky byly nadprůměrné a tak jsme
postoupili dál. Soutěžilo se v pěti disciplínách a to: skok z místa, člunkový běh, hod na koš,
přeskoky přes lavičku, račí chůze.

ORANŽOVÝ PĚTIBOJ

AKCE ŠKOLY

Anglické divadlo

Jednou ve středu jsme šli na anglické divadlo, které trvalo asi hodinu a půl. Divadlo bylo o
agentech a ufonech. Hráli tam dvě ženy a jeden muž. Ze začátku se tam nic nedělo, ale pak v
polovině to začalo být hodně srandovní a začalo nás to bavit, dokonce nás zapojovali i do
programu abychom si to více užili. Divadlo se nám líbilo, bylo to zajímavé a chvílema i vtipné. A
měli jsme radost, že jsme hercům rozuměli.
Nela Bartošová a Šárka Benešová
Představení ZUŠ Lysá nad Labem –

Karel Hynek Mácha: MÁJ

Dne 10. 5. jsme navštívili divadelní představení, ve kterém hrál i náš spolužák Matěj Wolf, hráli
podle Karla Hynka Máchy - Máj. Představení bylo velmi krásné, moc se nám líbilo. Když jsme dobře
poslouchali, mohli jsme za správné zodpovězení otázek dostat odměnu. Představení bylo dobře
zahrané, chtěli bychom dát našemu spolužákovi zvláštní pochvalu

9. ročník – vodácký kurz

AKCE ŠKOLY

9. ročník – Cvičení v přírodě –
Vyzkoušeli jsme, jak se hraje GOLF

