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Milí spolužáci! 
 
Právě si prohlížíte 1. číslo školního časopisu Labyrint pro rok 2012/2013. V jednotlivých 
číslech si budete moci přečíst, co zajímavého se na naší škole událo, rozhovory se zajímavými 
lidmi, různé ankety, soutěže, vtipy, články o domácích mazlíčcích, módě, zajímavých 
sportech. Nově náš časopis najdete i na stránkách naší školy (www.zsben.cz) . Rádi bychom, 
abyste i vy ostatní do našeho časopisu přispívali nebo nám psali své postřehy, připomínky. 
Časopis  prokládáme vašimi obrázky. Doufáme, že se vám bude časopis líbit! 
 
(Za red. radu – David Veselý) 
 
 

Redakční rada: 
 
Bára Kollárová 7.B (barca.kollarova@email.cz) 
Klára Malátová 7.B  (agness.malatova@gmail.com) 
Filip Hůla 7.B(hůla.filip@seznam.cz) 
Michal Štancl 7.B(stancl.michal0@seznam.cz) 
Patrik Blažek 6.B (labyrint.patrikpb@seznam.cz) 
Lucie Vyoralová 8.B (Vyoralova2@seznam.cz) 
Eliška Matějková 8.B (kajaelis@seznam.cz) 
Karolína Houzarová 8.B (kajaelis@seznam.cz) 
Dominika Rumlová 8.B(rumlovadominika@seznam.cz) 
Nikola Bartošová 8.B (nikbart@seznam.cz) 
Adéla Kosíková 8.B (adelka.kosikova@seznam.cz) 
Šéfredaktor: David Veselý 6.B 
(labyrint.davidvesely@seznam.cz) 
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1. Školní akce 
Zájezd 9. tříd do Anglie 
 
   „Tak je to tu,“ pomysleli si všichni účastníci zájezdu do 
Anglie, který nám začínal 16. září. „Odjezd přesně v 19.00, 
kdo přijde o pár minut později, nejede!“ Nakonec přišli 
všichni včas a autobus řízený dvěma řidiči mohl vyjet. Noční 
cesta přes Německo, Belgii a Francii byla sice strastiplná, 
ale nakonec jsme dorazili k břehům kanálu La Manche a lodí 
se vydali na ostrovy. 
    Přes hrad Dover, katedrálu Cantebury jsme spěchali 
k našim hostitelským rodinám. Někdo putoval do domu 
poloindického páru Farbie, další pak třeba k rodině Squires 
nebo k panu a paní Snow. Za sebe můžu říct, že jídlo bylo 
dobré, matka a otec přátelští, dcera hezká, takže 
spokojenost. 
    Další den nás naše paní domácí odvezla svým typickým 
anglickým taxi na každodenní místo setkání, na takzvaný 

„meeting place“. 
Odtamtud jsme vyrazili  
autobusem do centra 
Londýna na London eye, 
k Big Benu, ale také na 
řadu náměstí nebo do 
Buckinghamského paláce, 
ze kterého jsme jeli zpět 
na náš „meeting place“.  
    Následující den jsme navštívili brightonské útesy a následně 
město Brighton a jeho Aquarium a shopping centre, což byl pro 
mnohé nejlepší zážitek  
z Anglie. Potom jsme opět nasedli do autobusu, kde jsme 
mimochodem strávili velkou část zájezdu, a vydali se zpět do 
Londýna k rodinám, kde 
jsme strávili poslední 
večer. 
    Ráno jsme rodinám 
dali sbohem a šáteček, 

nasedli do autobusu a vydali se do centra užít si náš 
poslední anglický den. Byl určitě zábavný, o tom
žádná. Projeli jsme se nadzemkou,  vyšlapali spoustu 
schodů na požární monument a pak jsme se svezli lodí do  
Greenwiche, kde naše londýnské putování  
skončilo. Znovu jsme byli 
nasoukáni do autobusu, který nabral směr Benešov. Cesta 
to byla velice, velice, ale velice dlouhá. Moc se toho 
nenaspalo, hodně se vypilo a snědlo, vzduchem „k velké 
radosti učitelů i pánů řidičů“ létaly nejrůznější předměty od 
bonbónů po něčí ponožky. Ale zvládli jsme to. 
    Když jsme druhého dne kolem poledne dorazili ke škole, 
ještě jsme zastihli spolužáky, kteří do Anglie nejeli, jak 
radostně uklízejí školní dvůr. Prostě krásné završení celé 
akce! 
 
(9.C – M. Ludányi, B. Dlasková, P. Fučík, K. Říhová, M. Slavíková, obrázky dodaly třídy 9.ABC - Petr 
Fučík, Dia Tranová, Tomáš Strnad) ) 
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Adaptační kurz v 1. třídách 
 
Dne 26. a 27. září měli prvňáčci u nás ve škole  
adaptační kurz. Poznávali se 
a seznamovali mezi sebou i se svou třídní učitelkou. 
Plnili různé úkoly, hráli hry i něco vyráběli . 
V 1.B u paní učitelky Gabriely Kučerové jsem 
 dělal malou anketu s názvem:  
 
JAK SE VÁM LÍBIL ADAPTAČNÍ KURZ? 
 
1. Znáte už jména svých spolužáků?  
Všichni odpověděli, že se navzájem znají. 
2. Líbil se ti adaptační kurz? 
Všem se líbilo provedení tohoto kurzu. 
3. Jaká aktivita se ti nejvíce líbila? 
Většinu nejvíc bavila vybíjená a florbal. 
 
Z odpovědí si myslím, že si děti dny řádně užily! 
 
(Za časopis Labyrint: šéfredaktor David Veselý 6.B) 
 

Seznamovací pobyt 6.B na Jablonné 
 
1. den 
Sraz před školou byl v 7.45. 
Uložili jsme si zavazadla do 
autobusu, nastoupili a vyrazili směr 
Jablonná. Po příjezdu jsme se 
rozdělili do 3 pokojů. Vybalili 
jsme si věci a hned šli ven hrát hry 
s cílem poznávat se navzájem. 
V poledne jsme poobědvali ve 
společenské místnosti a nastal 
polední klid. Odpoledne bylo opět 
plné her a vzájemného poznávání. 
V 6 hodin byla večeře a chvilka 
klidu, poté jsme celá třída hráli 
společenské hry. Večerka byla 
v 22.00. 
2. den 
Po snídani jsme plnili úkoly – vymyslet hymnu, vlajku a logo třídy. Po obědě jsme si sbalili a 
ještě si stihli pohrát venku s míčem. Autobus nás dovezl zpět před školu, kde jsme se rozešli 
unaveni do svých domovů. 
 
(Pavel Pivoňka 6.B) 
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2. Školní aktuality ve zkratce 
(Michal Štancl 7.B)

 

 

 

 
   

Týden zdravého životního stylu - Jako každoročně proběhl i letos na naší škole projektový 

Týden zdravého životního stylu. V rámci svého "zdravého dne" se aktivně zapojily všechny děti. 

Ve čtvrtek 18.10. se 6. třídy seznámily s tématikou zdravé výživy, od lesního pedagoga se 

dozvěděly zajímavosti ze života lesa a velký úspěch měla opět beseda o domácích mazlíčcích. 

Sedmé třídy aranžovaly suché vazby, trénovaly první pomoc a určovaly přírodniny. I ostatní třídy 

měly připravené besedy a různá stanoviště. O putovní pohár ZDRAVÍ 8. a 9. tříd - Ve čtvrtek 

18.10. proběhl na naší škole v rámci Týdne zdravého životního stylu 1. ročník školního turnaje ve 

florbalu s názvem "O putovní pohár ZDRAVÍ", který byl tento den určen 8. a 9. třídám. Z vítězství 

se radovala 9.C, ale i ostatní žáci byli spokojeni, že si mohli místo učení zablbnout v tělocvičně.  

Dne 19.10. do klání o zlatý pohár nastoupily tentokrát  6. a 7. třídy. Všichni jsme se vybavili 

dobrou náladou, radostí z pohybu a samozřejmě sportovních nadšením. Po velmi napínavých 

zápasech se na prvním místě umístila 7.C, na druhém 6.C a na třetím 6.A. Všem zúčastněným 

gratulujeme!

Sport - V průběhu školního roku probíhá mnoho různých sportovních akcí a turnajů. Ve dnech  3. 

a 4. 10. 2012 proběhl fotbalový turnaj žáků 1. až 5. tříd o Pohár ředitele MSZ Benešov. Družstva 

naší školy se umístila na 1. a 3. místě. Gratulujeme!

Tetřeví boudy a cyklistický kurz - Hned na začátku roku se třídy 8.A a 8.B vydaly do Krkonoš, 

aby zde společně strávily týden v přírodě. V ten samý čas se 8.C proháněla na kolech kolem řeky 

Lužnice.

Husité na škole - Ve čtvrtek 12. 10. 2012 obsadila naši těločvičnu dvojice husitských bojovníků. 

Přivezla si dokonce i část vozové hradby. Našim žákům 5.- 8. tříd bojovníci předvedli svůj svět z 

doby  husitských válek a přiblížili jim dobu rozkvětu husitského hnutí v Čechách. Žáci si mohli 

vyzkoušet na vlastní kůži pocit středověkého bojovníka bojujícího ve vozové hradbě pod vlajkou 

kalicha. Pevně věříme, že vlastní zkušenost a zážitek z programu přispěje k pochopení této doby 

a žákům zůstane v paměti.

Žákovská rada - Na škole funguje také žákovská rada pod vedením paní učitelky Bělohlávkové. 

Docházejí tam vždy 2 zástupci ze 4. až 9. tříd (letos se zapojují i 3. ročníky). Na konci září si ŽR 

zvolila svou starostku Hanu Markovou z 8.C, zástupcem byl zvolen Petr Fučík z 9.C. ŽR vyhlásila na 

1. pololetí několik soutěží - O nejkrásnější výzdobu, O nejlepší koláž z přírodnin, O nejkrásnějšího 

strašáka, O nejkrásnější betlém, adventní věnec, vánoční stromeček, vánoční výzdobu a O 

nejzajímavější a nejchutnější vánoční cukroví. Pokud bude sníh, uskuteční se i sněhové 

odpoledne. ŽR také pravidelně spolupracuje s dětským domovem ve Strančicích.

Odpadkiáda - Ve čtvrtek 11. 10. 2012 se třináct žáků naší školy zúčastnilo soutěže Odpadkiáda 

na Masarykově náměstí. Po ránu byla pořádná zima, ale pak nás sluníčko a soutěže rozeřály. 

Dvojice ze třetích až sedmých tříd se střídaly ve vědomostních kvízech a trojice děvčat z deváté 

třídy mezitím vytvořila slušivý model z odpadových materiálů. Děti se dozvěděly některé nové 

informace a den si užily, a i když na nás tentokrát žádné z prvních míst nezbylo, čokoládová 

odměna chutnala stejně sladce.

Bleskový sběr papíru - Ve dnech 11. a 12. 10. 2012 proběhl bleskový sběr papíru. Celá škola 

nasbírala dohormady 12 286,1kg papíru.
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3. Malíři mezi námi 

 
 Jiří Kubík 8.A, Eliška Kotoušová 8.A 

 
  

 
4. Rozhovor s panem školníkem 
 

1. Když jste byl malý, čím jste chtěl být? 
Elektrikářem. 

2. Jste na této škole spokojen? 
Jde to. 

3. Jakou třídu z 1. a 2. stupně máte nejraději? 
Z 1. stupně mám rád 1. třídy, ty tolik nezlobí, a 
z 2. stupně jsou to 7. a 8. třídy. 

4. Kolik stojí například jedny dveře? 
2100Kč. 

5. Jakou školu jste vystudoval? 
„Maturita“ – zedník. 

6. Jak jste se k této práci dostal? 
Odstěhoval jsem se z Prahy a v Benešově 
koupil barák, pak jsem hledal práci a našel jsem 
místo školníka. 

7. Jaké bylo Vaše dřívější povolání? 
Řidič nákladního auta. 

8. Děláte svoji práci rád? 
Ano, dělám. 

9. Kolik let jste školníkem? 
Už 7 let. 

10. Jak dlouho Vám trvá opravit, obrousit a 
dotáhnout lavici? 
Asi 60minut. 

Děkujeme panu školníkovi za rozhovor. 
 
(Lucie Vyoralová, Dominika Rumlová 8.B) 
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5. „Andělský rozhovor“ s 
ANGELINOU SHESTAK :) 

 
„Andílci s ďáblem v těle“- takhle spousta fanoušků nazývá 

dívčí skupinu 5angels. 

Nikola Mertlová (13), Michaela Exlová (15),  Tereza Haklová 

(13), Angelina Shestak (12) a Vendy Vošmiková (15)                

( více informací na www.5angels.cz). 

 

Holky mají spoustu věrných fanoušků, ale také spoustu 

odpůrců a často slyší hodně kritiky! 

Jak se s tím vyrovnávají?  Co na to spolužáci?  Jaké je TO být 

slavné? Na to všechno a mnohem víc jsem se zeptala jedné ze 

členek – herečky, zpěvačky a tanečnice Angee Shestak (12). 

 

 

     

Klára: ,,Ahoj Angee, takže jak ses vlastně 
do 5angels dostala a kolik ti bylo?” 
Angee: ,,Ahoj. Do skupiny jsem se dostala 
konkurzem a bylo mi asi devět let.” 
Klára: ,,Devět let? Páni! A jak ses  cítila, 
když ses do skupiny dostala?” 
Angee: ,,Byl to nepopsatelný pocit, na 
který nikdy nezapomenu :)” 
Klára: ,,A poslouchala jsi 5angels i před 
tím?” 
Angee: ,,Ano, poslouchala a dlouhý čas 
jsem si nemohla zvyknout na to, že teď 
jsem ve 5angels JÁ! “(smích) 

Klára: ,,A jak na to reagují spolužáci? 
Chtějí od tebe autogram?” 
Angee: ,,Ve škole jsou všichni fajn,  
všichni mě podporují, jak učitelé, tak 
kamarádi! Podpisy? Občas si o ně i někdo 
řekne.” 
Klára:  ,,Vím, že máte spoustu fanoušků, 
ale také spoustu odpůrců. Jak na kritiku a 
pomluvy reagujete? “ 
Angee: ,,Dříve nás to hodně mrzelo, ale 
teď se tomu s holkama spíš smějeme :)” 
Klára: ,,A jaké to vlastně je být 
SLAVNÁ?“  
Angee: ,,Myslím, že ani já a ani 5angels 
nejsme nějak slavné! Prostě děláme to, co 
nás baví :)” 

Klára:  ,,Ty ses také ocitla před televizní 
kamerou a to hned v několika reklamách, 
jaké to vlastně byly? “ 
Angee: ,,Byla to reklama na Granko, 
Kinder čokolády a Maggi  a také jsem 
nafotila katalog dětského oblečení.” 
Klára: ,,Co považuješ za největší úspěchy 
5angels? “ 
Angee: ,,Wow, je toho moc. Vydaly jsme 
tři desky, máme duet s Karlem Gottem, 
Michalem Davidem a Pepou Vojtkem        
( úvodní píseň k muzikálu Andílci za 
školou), nahrály jsme úvodní znělku 
k seriálu Winx club, máme vlastní pořad 
na Barrandově ,,Zóna Teens“ a nyní 
připravujeme muzikál M. Davida a F. 
Renče Andílci za školou.” 
Klára: ,,A co nová deska, je v dohledu? “ 
Angee:  „Ano, připravujeme novou desku 
k seriálu Winx club, ale také  svoji již třetí 
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desku.” 
Klára: ,,Pamatuješ si na váš koncert u nás 
na Konopišti? “ 
Angee: ,,Jó, princeznovský bál, hrozně 
pršelo a taky nám v půlce písničky vypadla 
hudba a pamatuju si i na tebe.“(smích) 
Klára: ,,Aha, super a teď poslední otázka. 
Nyní hodně letí skupina ONE 
DIRECTION, jak jste na tom vy? Fandíte 
jim? Nebo jaké jsou vaše vzory?! 
Angee:  ,,Naše vzory? Tak asi Nicki Minaj, 
Lady Gaga, Taylor Swift, Beyonce, Rihana 

a hlavně JUSTIN BIEBER! ONE 
DIRECTION? Ty milujeme, dokonce je 
máme s holkama rozdělený!” (smích) 
Klára:  „Aha, no tak fajn, děkuju za 
rozhovor.” 
Angee: ,,Taky děkuju, zase někdy na 
koncertě a nebo líp, přijeď na Andílky za 
školou do divadla.“(smích) 
Klára: ,,Fajn, hned jak bude čas, tak 
přijedu.” 
 

 
 
 
 

 
(K. Malátová, rozhovor přímo s Angee,  
foto vlastní) 
 

6. Florbal – pravidla moderních sportů 
 

Florbal je halový kolektivní sport podobný 
pozemnímu hokeji. 
Stručná pravidla florbalu… 
Hra rukou 
Není povolena a hrozí za ni vyloučení. Navíc se 
úmyslně nesmíte míčku  dotknout ani hlavou. 
A pozor, nohou si smíte míč pouze zpracovat, 
nahrát spoluhráči nejde. 
Hra nohou 
Je dovoleno si míček pouze zpracovat, nahrát 
spoluhráči nejde. 
Vyloučení 
Za menší fauly podobně jako ve fotbale soupeř 
získává výhodu volného úderu (přímý kop). Za 
větší přestupky je hráč vyloučen na dvě či pět 
minut. Může dostat i červenou kartu a být 
vyloučen, v tom případě se hraje pět minut v 
oslabení. 
Brankář 
Chytá bez hokejky. Nesmí od vlastního 
spoluhráče přijmout malou domů a míček 
může chytnout pouze v případě, že se jakkoliv 
dotýká vyznačeného obdélníku, který se 
nazývá velké brankoviště. Menší brankoviště, 
které je uvnitř velkého, je jen pro brankáře a 
žádný z jiných hráčů do něj nesmí vstoupit. 
Vysoká hůl 
Ve florbalu je povoleno hrát holí do úrovně 
svých kolen.  
Hřiště 
Délka 40 metrů, šířka 20 metrů. Kolem jsou 
umělohmotné mantinely ve výšce půl metru. 
Pokud se rozpojí a míček se dostane mimo 

hřiště, následuje vhazování. To se provádí na 
písknutí, nikoliv vhozením. Auty se rozehrávají. 
Čas 
Hraje se 3x20 minut čistého času stejně jako v 
hokeji. Týmy většinou hrají na tři pětice. 
Nájezdy 
Při nájezdu musí být míček v pohybu a hráč se 
s ním nesmí pohnout směrem vzad. Nájezdy se 
však jezdí velmi pomalu, často i několik desítek 
vteřin. Gólman na začátku trestného střílení 
musí stát na brankové čáře. 
Nadzvedávání hokejky 
Není povoleno protihráčům nadzvedávat ani 
sklepávat hůl. Stane-li se tak, následuje volný 
úder a někdy i dvouminutový trest. 

Hra mezi nohama 
Jakmile se vaše hokejka ocitne mezi 
soupeřovýma nohama, ztrácíte míček. Jde o 
prohřešek. 
 
(Michal Štancl 7.B) 
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7. Kynologie 
 
Tak a začínáme! Pes je nejlepší přítel člověkaM. 
Ale jak si vlastně vybrat psa? A jaké plemeno? To všechno se dozvíte v následujícím 
článku. 
 
Jak najít plemeno? 
Omyly ve výběru plemen typu: „Z toho štěněte vyrostl příliš líný pes!!!“ Nebo i opačné případy jsou 
velmi časté. Je to způsobeno především  tím, že je člověk okouzlen nějakou fotografií, kterou kdesi 
viděl. Lidé pak dávají většinou vinu psovi nebo chovateli, u kterého si štěně vybrali. Často však nevidí 
chybu v sobě. Špatně si vybrali plemeno nebo na psa nebyli dostatečně připraveni. Mnohokrát se 
stalo, že pak takoví psi byli prodáni, dáni do útulku nebo prostě vyhozeni! 
 Tomuto problému je však možno předejít, pokud pečlivě zvážíme, na co máme a na co ne, a podle 
toho si vybereme plemeno psa. Měli bychom popřemýšlet, k čemu pejska vlastně chceme. Jako 
rodinného mazlíčka? Obranáře našeho domečku nebo pozemku? Společníka na dlouhé procházky?  
Psa na výstavu nebo na agility? Plemen je kolem 400 a určitě se mezi nimi najde takové, které vám 
bude vyhovovat. 
 
Psa, nebo fenu? 
Mnoho lidí řeší tuto otázku. Je jen na vás a vašich zkušenostech, které pohlaví pro vás bude 
vhodnější. 
Pes: dominantnější, samostatnější, mohutnější, hůř se vychovává, jeho povaha se příliš nemění. 
Fena: hárá zhruba dvakrát ročně, vhodnější na výcvik, mírnější, nemá sklony se toulat, při dospívání 
se může změnit její povaha. 
 
Průkaz původu??? 
Vybrali jste si plemeno a řešíte otázku, jestli s průkazem původu (PP) nebo bez? Štěně s průkazem 
původu si většinou pořizují lidé, kteří s pejskem chtějí chodit na výstavy nebo se s ním účastnit 
nějakých vrcholových sportů a soutěží. PP je také určitou zárukou toho, že štěně vyroste v typického 
jedince. Podle předků si můžeme udělat obrázek i o jeho možném budoucím vzhledu, pracovitosti, 
dědičných vadách a třeba i o zdraví. Některá plemena totiž musí podstoupit vyšetření třeba kvůli 
podezření na dysplazii kyčelních a loketních kloubů apod. PP ale není zárukou, že ze štěněte vyroste 
bezchybný jedinec! Je to jen živý tvorMBez PP si většinou berou pejska lidé, kteří ho chtějí jen jako 
domácího mazlíčka a společníka nebo nemají dostatek financí – štěňátka bývají levnější. Chovatelé 
takových pejsků pak nemají vůči plemenu žádné povinnosti. Nemusí štěňata nechávat nákladně 
vyšetřovat, nemusí být označená a někdy nejsou ani očkovaná a odčervená. Na takové chovatele 
nedochází kontrola, a proto se může klidně 
stát, že štěně se v pozdějším věku nemusí 
vůbec podobat svým rodičům. 
 
Proč mé štěně nemá PP a jeho rodiče 
ano? 
Důvodů může být hned několik. Asi tím 
nejzávažnějším je to, že rodiče byli vyřazeni 
z chovu kvůli zdravotním problémům. Je třeba 
se podívat do průkazu původu, kde by tyto 
nemoci měly být zapsány. Dalším důvodem, 
proč někteří chovatelé neodchovávají štěňátka 
s průkazem původu bývá, že se jim rodiče 
nechtělo uchovňovat. Může to být pravda nebo 
průhledná výmluva. Rozdíly v podmínkách 
uchovnění bývají velké. Některá plemena musí 
mít svod, bonitaci, různá vyšetření... Jiným 
plemenům zase stačí jen absolvovat některou 
z požadovaných výstav. 
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Řešíte, kam si pro štěně jet? 
Způsobů, jak najít správnou chovatelskou stanici, je 
několik. Můžete se podívat na internet a tam si najít 
chovatelskou stanici, některé chovatelské stanice 
mají inzeráty v časopisech pro psy, můžete se zeptat 
známých, kteří mají stejné plemeno, jaké chcete. Ale 
nejlepší způsob bude, když se zajedete podívat na 
nějakou výstavu. Tam se také můžete setkat přímo 
s chovatelem vybraného plemene, podívat se na 
jeho pejsky a třeba se ho zeptat na to, co vás zajímá 
nebo v čem nemáte úplně jasno. Podíváte se na 
štěňata, a pokud se něco nebude zdát v pořádku, 
najdete si někoho jiného. Štěňata by měla být 
v čistém prostředí, s dostatečným množstvím 
podnětů a zvuků. Správný chovatel by se měl 
postarat o co největší možnou socializaci štěňat:   změny prostředí, různé zvuky, setkání s cizími lidmi, 
dětmi a různými zvířaty. 
 
Vybrali jste si jedno ze všech těch štěňat? Zkontrolujte jeho zdravotní stav!  
Zda má čisté uši, nemá v srsti roztoče a ekzémy. Dále zkontrolujte dásně, skus zubů. Oči by měly být 
bez výtoku. Poté je třeba zkontrolovat, jestli je štěně očkované a odčervené. Chovatel by vám měl dát 
očkovací průkaz psa, kde musí být veterinářem zaznamenaná očkování a odčervení.  
 
 
(K. Malátová, zdroje : http://www.muj-pes.cz/stene/jak-si-vybrat-stene-165.html)
 
 

8. 8. 8. 8. KONEC PSKONEC PSKONEC PSKONEC PSŮ NA SLOVENSKU?  
 

    Jak daleko může zajít člověk ? To si 
nyní můžeme názorně ukázat v situaci 
na Slovensku. Toulavé a ztracené psy 
čeká na Slovensku často velmi smutný 
osud. Některé psy utratí hned po 
odchytu, někteří se dostanou do tzv. 
karanténních stanic, zde na mnoho z 
nich čeká nehumánní zacházení a smrt. 
Je nepochopitelné, jak ve 21. století  
může Evropská unie tolerovat předpisy 
Slovenské republiky týkající se 
“ochrany” zvířat. Slovo ochrana jsem 
dala  záměrně do uvozovek, neboť 
předpisy relevantní ochranu zvířatům 
neposkytují! Konkrétně zákon č. 
123/2008 Z. z. – “O ochraně 
společenských zvířat a o karanténních 
stanicích” v § 9 upravuje činnost 
karanténních stanic, kdy dle tohoto 
zákona může veterinář takřka kdykoliv a 
svévolně rozhodnout o utracení zvířete! 

Na slovensku připravují novelu zákona, 
po jejímž schválení se začnou likvidovat 
plemena ze seznamu „nežádoucích 
plemen“: 

Jihoruský ovčák 
Americký 
pitbulterier 
Brazilská fila 
Americký  
buldog 
Saarlasův vlčák 
Boerboel 
Tornjak 
Středoasijský 
ovčák 
Kavkazský ovčák 
Americký stafordšírský teriér. 
A to je jen začátek! Jen některé psí 
chovné stanice mohou tato plemena 
chovat, ale podmínky jsou : 
Tito psi nesmí opustit areál chovné 
stanice bez náhubku a nesmí se mimo 
areál ani pouštět z vodítka.Tento zákon 
byl převzat  z Irska, kde je  již schválen. 
Pes přítel člověka 
po slovensky   -  člověk nepřítel psa! 
 
(Adéla Kosíková 8.B)                
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9. Jak přežít víkend s rodiči 
  
Ahoj, válíte se doma a  nevíte, co dělat ??? 
Tady vždycky najdete pár tipů, kam vyrazit 
i za deštivého počasí !!! ☺ 
Jako první by se vám možná líbily:  

Skákací boty v Praze - Skákačky 
Pokud se zajímáš o netradiční sport, tak 
tohle je pro tebe jako stvořené!!!  Tyhle 
boty jsou super, naučíte se na nich rychle 
chodit, skákat a blbnout. Dokážete s nimi 
vyskočit až 2 metry vysoko, 3 metry 
daleko a běhat 30 km/h. Je to spíš pro tebe 

a tvoje sourozence, mamka s taťkou  se 
spíš na vás budou dívat, ale možná si 
nakonec taky půjdou zaskákat.  
Kontakt:  

Skákačky 

Na Úseku 7 
100 00 Praha 10 
Tel.: +420 605274838  
e-mail: skakacky@gmail.com  
www.skakacky.wz.cz 

 

Recept 
A když je zrovna deštivo, tak si něco vyrobíme z muffinů. A protože se blíží Halloween , tak 
se to k tomu bude hodit! 
 

Pavoučí mlsání  

Potřebuješ :   
Tmavý muffin, zahuštěné slazené mléko s kakaem, hnědě cukrářské zdobení, 8 ovocných 
pendreků, lentilky 

1. Do muffinu napíchej 8 pendreků  jako nohy.  

2. Muffin potři pikaem (ne moc okolo krajů, pak to totiž stéká), nasyp cukrářské zdobení a 

opatrně to přitlačuj prstem. 

3. Tam, kam budeš umisťovat oči, kápni trochu 
pikaa a přitiskni lentilky. 

A máš hotovo!!! Dobrou chuť ☺  

(Nikola Bartošová 8.B)  
 

                                                                                                              

10. Trendy s Vendy 
 
Ahoj, já jsem Vendy a tento rok vás budu 
provázet světem módy. V tomto čísle se 
zaměříme na oblečení, doplňky a účesy. 
Letošní podzim bude v barvách cihlové, 
oranžové a červené.    
   Zde jsem vám uvedla několik příkladů, jak 
oživit šatník a účes. Doufám, že mé rady 
nepřišly nazmar. Příště se dočtete, co se bude 
nosit v zimě. ☺  
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Vendy  

 
(Eliška Matějková, Karolína Houzarová 8.B, images.google.cz, krasna.nova.cz)  

                                                                                       

11.Vtipy 
1  
 
 *Víte,  
proč blondýna sedí v kině zásadně v  
první řadě?  
Proto, aby viděla film jako první. 
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 * Pětkař přijde domů a volá:  
 „Mámo, táto, dostal jsem dvojku!” 
„No výborně, a z čeho?” 
 „Z chování.“ 
 
*Seznámí se mladý muž s blondýnkou. 
 Při rozloučení se zeptá: 
„Mohu ti zítra zavolat do práce?" 
„Můžeš, ale kdyby to brala šéfová, tak to polož." 
„Jak ji ale poznám?" 
„Je zrzavá a má brejle." 
 

Hádanky 
 
Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?  
(Páv) 
 
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co 
to je? (Měsíc) 
 
Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě 
budete? (druhý) 

 
Co bylo první - kuře nebo vejce? 
 (Vejce. Dinosauři již kladli vejce, ale kuřata v té době nebyla.) 

 

Bludiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
(Barbora Kollárová, Klára Malátová, www.vtipy.net, www.google.cz, www.bolehlav.cz) 
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12. Soutěž 
Redakční rada vyhlašuje soutěž na celý rok: 

Kdo bude mít nejvíce příspěvků 
v časopise??? 
(počítají se i výkresy!) 
Můžete se těšit na sladkou odměnu! 
 

13. Anketa 
 
V tomto čísle uveřejňujeme celé znění ankety, odpovědi 
nám prosím pište na emaily, které jsou uvedeny v úvodu. 
V příštím čísle anketu vyhodnotíme a zkusíme se podle 
výsledků zařídit. 
Anketa bude probíhat také  na stránkách školy! 
 

1. Jak se vám líbí grafika našeho 
časopisu? 

 
2. Co byste vyřadili za rubriky? 

 
3. Co byste naopak doplnili za rubriky? 
4. Jak se vám líbí 1. stránka (tzn. název s obrázkem)? 

 
5. Co se vám v tomto čísle našeho časopisu líbilo nejvíce? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A na co se můžete těšit v příštím čísle? Kromě obvyklých rubrik to 
bude například rozhovor s paní ředitelkou a doufáme, že přispějete i 
Vy sami!!! 
Předem děkujeme! Těšíme se v lednu s dalším číslem!!! 
Vaše redakční rada  



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


