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Milí spolužáci! 
   Rádi bychom vám představili poslední číslo časopisu Labyrint v tomto školním roce. Ale 

nebojte, ještě jsme si pro vás připravili prázdninový speciál, kde najdete další zajímavosti 

z naší školy nebo rady, co dělat o prázdninách, rozhovory se zajímavými lidmi atd. V tomto 

vydání najdete stálé rubriky, ale samozřejmě jako vždy i něco navíc. Děkujeme vám za 

aktivní účast v anketě „S kým chcete rozhovor?“, došlo nám přes 400 návrhů. Rozhovory 

s vítězi si přečtěte buď zde, nebo v našem speciálu, který najdete pouze na webu naší školy. 

Na www.zsben.cz  naleznete  i všechna předchozí čísla. 

   Děkujeme všem za přízeň v tomto školním roce a  přejeme vám krásné 

prázdniny! (Šéfredaktor David Veselý 6.B) 
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1. Zájezd do Drážďan 
 

   Dne 3. června 2013 cestovali žáci za 

poznáváním Drážďan. Zájezd byl určen 

pro děti z druhého stupně. Jako učitelský 

dozor jela paní učitelka J. Poláková, která 

zájezd organizovala, dále s žáky 

cestovaly paní ředitelka H. Procházková 

a paní učitelka Z. Houdková. Celý 

program byl organizačně zajištěn CK. 

   Když jsme ráno vstali, byla ještě tma a 

počasí nám opravdu nepřálo. Pršelo a i 

později za světla to nevypadlo, že by se 

tmavá oblaka nad Českou republikou 

rozehnala. Po „pasové kontrole“ naším 

pedagogickým dozorem jsme nastoupili do 

autobusu, kde jsme se později při cestě 

seznámili s paní průvodkyní. Ta nás během 

cesty informovala o tom, co nás čeká. 

   První zastávka byla v zámku Moritzburg, 

ano, tam, kde se natáčela část pohádky Tři 

oříšky pro Popelku. Prošli jsme se po 

nádvoří a zámeckým parkem. 

   Další zastávka, tentokrát dlouhá, byla už 

v samotných Drážďanech. Zde jsme 

zavítali do obrazové Galerie starých mistrů 

ve Zwingeru, dále jsme se prošli 

parkem,minuli Stěnu císařů a pokračovali 

ulicemi přeplněnými turisty až k náměstí 

Frauenstrasse. Zde jsme zhlédli půvabný  

 

 

 

kostel Frauenkirche. Poté jsme dostali čas 

na rozchod, který jsme využili k nákupům 

v blízkých obchůdcích. Pak již následovala 

ta část programu, na kterou jsme se těšili 

nejvíce. Z přístavu jsme pluli parníkem po 

Labi až do zámku Pillnitz, kde jsme opět 

navštívili krásné drážďanské parky. To již 

byla konečná zastávka naší cesty za 

poznáním Drážďan. 

    Autobus nás odvezl zpět do Čech, kde 

jsme se ještě zastavili v rychlém 

občerstvení, a už jsme mířili zpět k naší 

škole. Ze zájezdu jsme byli všichni nadšeni 

a myslím si, že i paní učitelky byly rády za 

naši vzornou kázeň. 

 

(Kristýna Šnajdrová 8.B) 

    

2. Závěrečný kurz 9.C 
    19. května naše třída vyrazila na 

cyklistický kurz. Nebyl to jentak ledajaký 

kurz, byl totiž poslední. Vyjížděli jsme 

„časně ráno“, byla neděle 10 hodin. Kdo 

dorazil později, jel s panem učitelem 

Krčmou.  

    Do Strnadovského mlýna, místa našeho 

pobytu, výprava dorazila zhruba po třech 

hodinách, za tuto dobu zdolala kolem      

40 km. Jelikož jsme na místo dojeli až 

odpoledne, už se nic převratného nedělo. 

Všichni si vybalili, někteří více, někteří 

méně. K večeři byla doslova „obří porce 

kuřete“. Nemuseli jsme ale zoufat, kdo 

chtěl, mohl si přidat. Někteří  hladoví 

jedinci tak učinili.

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/drazdany2013/102_6570.jpg
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    Druhý den jsme všichni trávili na 

kolech. Vlastně ne tak úplně všichni. 

Vybraní jedinci byli vysláni reprezentovat 

školu na závody – Atletická všestrannost, 

které byly nejprve ve Vlašimi a posléze ve 

Staré Boleslavi. Ti, kteří zůstali na kurzu, 

se vypravili na jiný mlýn. Nedaleko 

Sedlčan ležel nejstarší mlýn v České 

republice z 18. století.  

    Další den jsme opět nasedli na kola. 

Původní plán byl sice jiný, ale ve mlýně 

nebylo dostatečné vyžití, tak jsme prostě 

museli šlapat. Obě skupiny pod vedením 

pana učitele Krčmy, paní učitelky 

Janouškové a paní učitelky Kunstové 

vyrazily do (ne)dalekého skanzenu, do 

kterého byly přesunuty stavby ze 17. 

století, což všem doslova vyrazilo dech. 

Největší atrakcí byl mlýn poháněný jak 

jinak než vodou. V té době 

bylo ale vody ještě málo, a tak 

jsme viděli pracovat mlýn 

pouze na elektřinu.  

   Ve středu jsme se vydali jen 

na lehkou dopolední vyjížďku 

na nákup do Sedlčan. Moc 

jsme toho ale nenakoupili, 

neboť tahat to až do mlýna se 

nikomu zrovna dvakrát 

nechtělo. Odpoledne třída 

trávila soupeřením v pětiboji. 

    Večerní náplň pak byla vždy 

stejná a to vymýšlení programu 

našeho vyřazování. Nápad byl 

opravdu originální, jak by ne, 

vymýšlel jsem ho já. Nacvičili jsme toho 

„opravdu hodně!“ Sice jsme věděli, že 

když to zvládneme na kurzu, nebudeme 

muset potom už ve škole nic dělat, ale 

nějak se to zvrtlo a my  nenacvičili nic. 

    Čtvrtek byl takový volnější, dohrával se 

pětiboj, takže se na kolech naštěstí nikam 

nejelo. Nabírali jsme síly na zpáteční cestu 

do Benešova. Vzhledem ke špatné 

předpovědi počasí vznikla varianta, že 

bychom mohli jet vlakem. Ta ale skonala 

stejně rychle, jako se zrodila. Večer byl 

také klidný, všichni jsme si povídali o 

uplynulém týdnu a brzo usnuli. 

    Hned časně ráno jsme se vydali na cestu 

do Benešova, kterou jsme šťastně zvládli, a 

už jen smutně vzpomínali na náš poslední 

společný kurz. 

    (Mátyás Ludániy 9.C) 

3. Den dětí 
     

   Letos Den dětí  naší školy z větší části 

organizovala Střední zemědělská škola. 

Připravila program pro 3. a 5. ročníky 

přímo v budovách své školy, neboť počasí 

nám bohužel nepřálo. Děti si tak kromě 

toho, že se věnovaly spoustě zajímavých 

činností, navíc prohlédly i prostory 

zemědělské školy. Třeťáci i páťáci zdobili 

klobouky, hráli anglické pexeso, řešili 

různé kvízy, dozvěděli se zajímavosti 

z přírody a mnoho dalšího.  

    Šesťáci a sedmáci měli připravený 

program na náměstí a v tělocvičně Bios. 

Bohužel nám pěkný den pokazilo počasí, 

neboť celé dopoledne pršelo. I tak si děti 

na náměstí prohlédly zemědělskou 

techniku, mohly se svézt na sekacím 

traktoru, splnily několik obtížných kvízů a 

ještě si zvládly zahrát v tělocvičně florbal. 

    Pro 1. a 2. třídy si program připravili 

starší spolužáci z 8. a 9. tříd. 

 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/kurz-9c2/dscn1412.jpg
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 Den dětí pro 2.C podle 8.C 

Osmáci zorganizovali pro zábavu a oddych 

od učení stopovanou pro 2.C. Žáci 2.C byli 

rozděleni do tří družstev. Vedoucím 

družstva byl vždy jeden osmák. Stopovaná 

vedla po celé škole, kde bylo 12 stanovišt, 

na kterých byly připraveny otázky různého 

typu. Na konci stopované si všichni sedli a 

povídali si, jak se jim den líbil. 

Naštěstí byly všechny odpovědi 

kladné. (Richard Síbrt 8.C) 

    Pro 1.C si připravila zábavu 9.C 

Vzhledem k tomu, že jsou to naši 

sportovci, připravili si hlavně 

sportovní aktivity, ale byly i soutěže 

vědomostní, např. Hádej zvíře apod. 

   Myslíme si, že i přes nepřízeň počasí 

si všichni den užili. (David Veselý 

6.B, Barbora Kollárová 7.B) 
 

Foto - Dopoledne plné opravdu 

různorodých činností si připravila 9.A pro 

1.A. Během dopoledne si prvňáčci 

zasoutěžili v tělocvičně, dále pro ně byl uspořádán turnaj v pexesu nebo ve skládání puzlí.Na konci 

dne byly děti odměněny diplomem. 

  

4. Rozhovor  s vítězem ankety „S kým chcete mít 

rozhovor?“ 
Do tohoto čísla jsme si připravili rozhovor s vítězem hlasování, které proběhlo v květnu. 

Vyhrála paní učitelka H. Brejlová (278 hlasů). Na dalších místech se umístili pan P. Novák, 

provozář haly, a pan učitel M. Franěk. S nimi si přečtěte rozhovor v našem speciálu.  

  

Čím jste chtěla být jako malá? 

Ve školce jsem toužila být kosmonautkou nebo popelářkou. Po nástupu do školy bylo mým 

snem stát se paní učitelkou malých dětiček na prvním stupni. 

Na jakých školách jste studovala? 

Chodila jsem do Základní školy v Olbramovicích od 1. do 4. třídy, do 5. třídy  do Votic, pak 

jsem 7 let navštěvovala Gymnázium v Benešově a následně Pedagogickou fakultu Univerzity 

Karlovy v Praze. 

Jste spokojena na této škole? 

Ano, jsem, chodím sem ráda. 

Nejoblíbenější herec/čka a zpěvák/čka? 

Simona Stašová, Roman Vojtek, hudba od Craiga Armstronga. 

Nejlepší film, který jste viděla? 

Pošli to dál( 2000). 

Něco ze školy, co Vás od žáků pobavilo? 

Denně mě žáci něčím pobaví, bohužel ale hned tyto zážitky zapomínám.  

Dnes jsme s druháky narazili na legrační překlep v učebnici Člověk a jeho svět, kde bylo 

napsáno: „Na polích probíhá slizeň obilí.“ 

Změnila byste něco na této škole? 

Asi ano, ale jen drobnosti, nic zásadního. 

  

Moc vám děkujeme za rozhovor! (Dominika Rumlová, Lucie Vyoralová 8.B) 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/dendeti1a/p1070448.jpg
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5.Andělský rozhovor s… 

Nikki Mertlovou 
Andílci s ďáblem v těle. Takhle spousta fanoušků nazývá 

dívčí kapelu 5angels. Skupinu tvoří: Veronika Spurná 

(13), Tereza Haklová (13), Anghelina Shestak (13), Vendy 

Vošmíková (15) a Nikola Mertlová (14).   

www.5angelsmusic.com 

Pokud čtete pozorně mé rozhovory, všimnete si změny. 

Skupinu opustila Michaela Exlová a místo ní přišla 

Veronika Spurná. 

Holky mají spoustu úspěchů, koncertují nejen u nás, ale také na Slovensku a dva 

koncerty si střihly i v Londýně. Pro velký úspěch se jejich novým manažerem stal i 

manažer legendární chlapecké skupiny One Direction. Kvůli velkým změnám ve složení 

manažerského týmu musely holky hodně změnit styl oblékání, ale i hudby.  

  Nejen o 5angels, ale i o jejím soukromí jsme si povídala s Nikolu Mertlovou… 

  Nikola se narodila 24.9. 1998 ve znamení Váhy. Od tří let vystupovala s taneční 

skupinou Valášek a s ní během dalších čtyř let procestovala kus světa. Vystupovala 

v televizních pořadech Kouzelná školka s Dádou Patrasovou a v TV show Zdeňka Izera. 

Další tři roky byla členkou taneční skupiny AT studio DOMINO Praha. S ním se stala 

mistryní ČR, Evropy, a dokonce i světa ve street formacích. Obsadila i 3. místo na 

mistrovství světa v německém Bochumi. Hraje na klavír a kytaru.  Členkou 5angels je 

už od roku 2007, tedy od vzniku kapely. Kapelu založil její táta a nynější manažer 

Michal Mertl. Skupina byla ve složení Kristýna Pecková, Týna Šlingrová, Diana 

Kahelová, Niki  Sneidrová a Nikola Mertlová. V roce 2009 z kapely všechny členky 

kromě Diany, která nastupuje na taneční konzervatoř, a Nikoly, která v kapele zůstává, 

odešly  a založily novou kapelu Diamond Cats. 

 

Klára: Ahoj Nikki, první otázka se týká tvého jména. Jmenuješ se Nikola, ale v poslední době 

tě fanoušci a kamarádi, včetně mě, nazývají Nikki. To sis vymyslela sama nebo to nějak 

vyplynulo samo?  

Nikki: Ahoj. Tak, každé Nikole se říká Niki, ale protože já jsem ráda originál, přidala jsem si 

do jména ještě jedno K, takže vzniklo NIKKI. Všichni mi říkají normálně, jen si to prostě píšu 

po svém :-). 

Klára:  A co bývalé složení 5A? Co se stalo? Nevnímají tě teď fanoušci Diamond cats jako 

tatínkovu holčičku? 

Nikki: Bylo to tak. Koncem ruku 2009 jsme měly mnoho ambicí a plánů, ale bohužel to 

prostě v tomhle složení nešlo. Všichni, nebo alespoň většina lidí si myslí, že můj táta holky 

vyhodil, ale nebyla to pravda. Holky odešly samy a pořád se s nimi bavíme. Třeba Tess 

Haklová chodí s Týnkou Šlingrovou do jedné třídy a jsou to dobré kamarádky. Dříve mě tak 

vnímalo více lidí než jen fanoušci DC a taky spousta našich fanoušků ,,přestoupila“ právě 

k DC. Teď je to čím dál tím lepší. Jsme přece jen lidi, ne? :-) 

Klára:  A co tvoje vlasy?  To tě jen tak napadlo, že půjdeš „na kluka“ ?  

Nikki:  Vždycky jsem nosila mikáda, ale jednou jsem si prostě řekla, že je čas na změnu. Na 

radikální změnu. Jak už jsem říkala, jsem originál a ráda vybočuju, takže je fajn, když 

nezapadnu do tuctu holek s culíkem, ale mám prostě svůj svět :-). 

http://www.5angelsmusic.com/
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Klára: A teď už pojďme k 5angels.  Jak jsem zmínila, 

získaly jste nového manažera. Jaký to byl pocit? 

Nikki: Bylo to supeeeeeeeeeer!!!   Vlastně to ani nejde 

popsat. Byly jsme ve veliké konferenční místnosti, kde 

jsme podepsaly smlouvu a bylo to.  Jediným zklamáním 

pro nás bylo, že Angee nemohla letět, protože je původem 

z Ukrajiny a neměla vyřízené vízum. Včera jí přišlo 

vyřízené vízum z britské ambasády.  

Klára:  A co na tvoje úspěchy říkají spolužáci? 

Nikki: Jsem moc ráda, že mám takový třídní kolektiv, 

jaký mám :-)! Všichni mě moc podporují a fandí mi. 

Dokonce i někteří učitelé.(smích) 

Klára: Blíží se prázdniny, jaký máš program? Budeš mít vůbec volno?  

Nikki: Celý červenec máme koncerty a v srpnu máme volno, jedinou výjimkou je, že v srpnu 

jedeme na Letní hereckou školu a na každoroční soustředění do Sušice. A taky letos zase 

pojedu s Míšou na tábor do Krkonoš. 

Klára: A co myslíš, jaké to je pro ostatní děti na táboře, když tam přijedou holky z 5angels? 

Nikki: Oni to tak moc neberou. Vždycky si to hrozně užívám. 

Klára:  Jak trávíš volný čas? 

Nikki: Pro mě je všechen čas strávený natáčením, koncerty, focením s 5angels volným. Jinak 

ráda poslouchám hudbu s knížkou v ruce a s čajem. 

Klára: Co pro tebe znamená 5angels? 

Nikki: Momentálně je to pro mě úplně všechno. S holkama jsme úžasná parta, pořád něco 

vymýšlíme a blbneme. Nevím, co bych dělala, kdybych nebyla v naší skupině. Přišla bych ze 

školy a nudila se? To by bylo hrozný. Místo toho jezdíme na koncerty, na natáčení. A když si 

po koncertě povídáme s fanoušky, je to super. 

Klára: To bude asi všechno, děkuju za rozhovor a měj se hezky :-). 

Nikki: Já děkuji. Ahoj.  

(Klára Malátová 7.B)  
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6. Zprávy ze školy 
Sportovní úspěchy našich žáků 

    V květnu proběhlo několik sportovních 

soutěží. Naši žáci se v  nich probojovali do 

i do krajských kol, ve dvou dokonce do 

republikových finále. 

    Dne 15. 5. 2013 se uskutečnilo na ZŠ 

Jiráskova krajské finále turnaje ve 

vybíjené  PREVENTAN CUP žáků 4. a 5. 

tříd  ZŠ v kategorii A – otevřená. 

   Turnaje se zúčastnilo 12 týmů – vítězů 

okresních kol ve Středočeském kraji. 

Týmy byly rozlosovány do 2 základních 

skupin. Ve své skupině hrál každý 

s každým  /5 zápasů/ a první 4 týmy ze 

skupiny postoupily do čtvrtfinále . My 

jsme postoupili ze své skupiny z  1. místa. 

Po napínavých soubojích jsme nakonec 

vyhráli semifinále i finále a obsadili  

krásné 1. místo. Postoupili jsme do 

republikového finále, které se konalo         

4. – 5. 6. 2013 v Nové Pace v kempu 

Pecka. 

    Dalším velkým úspěchem je 1. místo 

dívek v Atletické všestrannosti 2. stupně, 

kde dívky  8. a 9. tříd zvítězily v krajském 

kole a postupují do republikového finále, 

které se uskuteční 19.6. v Kolíně. Každé 

družstvo soutěží v 6 disciplínách – běh na 

60 metrů, vytrvalost, skok daleký, skok 

vysoký, hod míčkem, vrh koulí. Každý 

člen družstva absolvuje 4 disciplíny. 

    S atletikou byl spojen i další úspěch. 

21.5. se uskutečnilo krajské kolo Poháru 

rozhlasu 2. stupně, kam postoupilo naše 

družstvo dívek 8. – 9. ročníků a družstvo 

chlapců 6. – 7. ročníků z okresního kola, 

které vyhrály. Závod Středočeského kraje 

se uskutečnil ve Staré Boleslavi v Houšťce 

a naše družstva obsadila 6. a 7. místo. 

    Naši žáci postoupili i do krajského kola 

Plavecko-běžeckého závodu, který se 

uskutečnil 29.5. v Čelákovicích, výsledky 

zatím nemáme. 

    Všem našim spolužákům moc fandíme a 

přejeme jim mnoho dalších úspěchů! 

(redaktoři časopisu Labyrint) 

Exkurze Blaník 6.ABC  

  Dne 26. 4. 2013 absolvovali šesťáci 

výstup na Blaník. Ráno jsme se před 

školou spočítali a nasedli do autobusů. 

Když jsme přijeli k Blaníku, rozdali jsme 

si pracovní listy a hned jsme se dali do 

plnění úkolů. Cesta nahoru byla hodně 

strmá a náročná, ale po 2 hodinách (možná 

ani ne) jsme byli u cíle. Na vrcholu 

Blaníku je rozhledna, kde jsme si mohli 

koupit něco dobrého k snědku, k pití nebo 

třeba jen lístek na rozhlednu. Nahoru vedlo 

107 schodů, a kdo si je vyšlápl, měl 

nádherný výhled na okolí, protože bylo 

krásné slunečné počasí. Kolem poledne 

řekly paní učitelky, že je čas vyrazit. Cesta 

dolů byla snazší než nahoru. Po půl hodině 

jsme byli dole, kde na nás čekaly 2 

autobusy a my se vypravili zpět do školy. 

Myslím, že jsme si exkurzi užili. (David 

Veselý 6.B) 

Hrusice 

  Dne 10.5. se třídy 7.AC vydaly na 

exkurzi do Hrusic. V 7.45  jsme se všichni 

sešli na vlakovém nádraží. Po půl hodině 

příjemné cesty novým vlakem jsme 

dorazili do Mirošovic. Odtud nás čekala 

delší trasa, která vedla až k Muzeu Josefa 
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Lady. Obdivovali jsme zde autorovy 

známé obrazy nebo např. modely jeho 

domu. Poté jsme se vrátili na rozcestí, kde 

jsme dostali úkol – namalovat nějaký 

objekt v Hrusicích nebo obrázek podle 

ilustrace Josefa Lady. Naše výkresy se moc 

povedly a teď zdobí chodbu v 2. poschodí 

školy. Exkurze se nám líbila. I počasí nám 

bylo nakloněno, pršet totiž začalo až cestou 

domů.  

(Veronika Bílková 7.A) 

5. ročníky na ozdravném pobytu 

   První červnový týden vyjely 5. 

ročníky na ozdravný pobyt do RS 

CENTRUM ČESKÁ KANADA. 

Počasí nebylo ideální, ale 

z obrázku je patrné, že se děti 

měly dobře. 

 

V květnu navštívily 1. třídy dětské 

oddělení městské knihovny. Děti 

se zde setkaly s pracovnicí 

knihovny, ale navíc je zde 

očekávala postava z pohádek, sám 

pan král. Děti byly totiž pasovány 

na Rytíře Řádu čtenářského. 

Musely předvést čtenářské 

dovednosti a složily slib. 

Dne 27. 6. se uskutečnilo přijímací řízení 

do třídy s rozšířenou výukou tělesné  

výchovy. Přihlásilo se přes 40 zájemců. 

Zkoušky se skládaly ze sportovních 

aktivit – skok z místa, hod 

medicimbalem, sedy  lehy (počet za 30 

s), člunkový běh. Dále  

byly dětem připočítány body za 

vysvědčení a členství v oddílu.  

(redaktoři časopisu) 

Sběr hliníku 

Za tento školní rok naše škola vybrala 

nejvíce hliníku za celou dobu sběru. 

Vydělali jsme 850 Kč, za které se 

nakoupí pomůcky s přírodopisnou 

tématikou. 

Jednodenní kurz 

Ve středu třída 6. C absolvovala před svým 

sportovním kurzem jednodenní výcvik na  

kolech. Dopoledne vyrazili všichni ve 

čtyřech družstvech od školy směrem na 

Líšno, Pozov, Bystřici, Nesvačily, 

Neveklov a zpět přes Konopiště do 

Benešova. Celková délka trasy byla zhruba 

45 km. 

 

Házená dívky 

Dne 3. 6. 2013 proběhl na naší škole 

okresní turnaj v házené – kategorie dívky. 

Turnaje se zúčastnilo šest družstev. Naše 

družstvo ve složení M. Slavíková, B. 

Dlasková, E. Kleinová, E. Malknechtová, 

B. Fejtková, K. Matthessová, K. Červová, 

D. Bártová, I. Boťová, T. Sotáková, B. 

Žížalová a K. Lehocká obsadilo krásné 

druhé místo. 

(Michal Štancl 7.B) 

 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/hazena/dscn1522.jpg
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7. Úspěch ve výtvarné soutěži 
  

  Žáci výtvarných seminářů 6. – 9. ročníků se 

zúčastnili soutěže pořádané Domem dětí a mládeže 

Benešov.  

   Téma soutěžní práce znělo „Namaluj si 

písničku“. 
1. místo obsadila Dominika Bártová 9.C 

2. místo obsadila Eliška Malknechtová 8.C  

3. místo obsadila Michaela Benešová 8.A 

 

(obrázek - Dominika Bártová 9.C) 

 

(obrázek - Eliška Malknechtová 8.C) 

 

Všem moc gratulujeme!     (Pavel Pivoňka 6.B) 

 

8. Inline hokej 
Inline hokej je sport podobný lednímu hokeji. Hraje se na inline bruslích s míčkem nebo 

speciálním pukem, který se posouvá hokejkou. Inline hokej organizují dvě mezinárodní 

asociace: FIRS (Mezinárodní federace kolečkových sportů) a IIHF (Mezinárodní hokejová 

federace). Obě federace pořádají každý rok své vlastní mistrovství světa. Federace se od sebe 

drobně liší v pravidlech hry. 

IIHF 

hraje se na čtyři čtvrtiny po 12 minutách 

každé družstvo má 4 hráče a jednoho brankáře, t.j. ne více než 5 hráčů na hřišti 

hřiště je rozdělené na dvě zóny: útočnou a obrannou - píská se postavení mimo hru na červené 

čáře (pouze pokud protihráč odehraje puk, tzn. pokud se hráč s pukem posune za červenou, 

může ve hře pokračovat i nadále) 

branka má vnitřní rozměr 183 × 122 cm (Š × V), tj. stejné jako v ledním hokeji 

brankoviště je obdélník 30 cm vpravo a vlevo od každého okraje branky a končí metr od 

branky 

FIRS 

hraje se  na dva poločasy po 20 minutách 

každé mužstvo má na hřišti maximálně 5 hráčů, tj. 4 hráče a 1 brankáře (stejně jako podle 

pravidel IIHF) 
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nepíská se zakázané uvolnění ani postavení mimo 

hru 

branka má menší rozměry než v ledním hokeji: 

170 × 105 cm 

při současném vyloučení dvou hráčů jednoho 

mužstva se hraje přesilovka 4 na 2 

     

    Výhodou tohoto sportu je, že se hraje v létě, a to 

téměř na jakémkoliv povrchu, který je rovný. 

Další výhodou může být i to, že k němu rozhodně 

nebudete potřebovat tolik vybavení jako k hokeji 

lednímu. Je také méně kontaktní. 

   Výbava: 
brusle by měly být šněrovací a bez klipsen 

nejlepší jsou malá tvrdá kolečka zvaná agresory (kvůli zrychlení) 

na speciální indoor plochu jsou nejlepší kolečka měkká (nepodkluzují) 

hokejka klasická hokejová 

uspenzory se minimalizují, protože se hraje v letních měsících 

Historie kolečkových bruslí 

První patentované kolečkové brusle byly představeny v roce 1760. Vynalezl je Belgičan John 

Joseph Merlin, jednalo se o typ inline bruslí, ale zprvu tyto brusle nebyly populární. V roce 

1863 byly Jamesem Plimptonem vynalezeny tzv. „rocking“ brusle. Byly vylepšenými 

kolečkovými bruslemi a umožnily lepší změny 

směru. Tyto brusle již umožnily lepší zatáčení a 

projíždění okolo překážek a začaly se dostávat mezi 

lidi. 

V roce 1937 vznikla Asociace obsluhujících umělá 

kluziště, nyní se jmenuje Asociace kolečkového 

bruslení. Asociace prosazuje zájmy kolečkových 

bruslařů a nabízí hodiny pro veřejnost, zaměřuje se i 

na šíření kolečkového bruslení mezi veřejnost. 

Nynějším prezidentem je Joe Champa a jeho 

zástupcem je Bobby Braun. Asociace sídlí ve městě Indianapolis. 

(Filip Hůla 7.B) 

 

9. Kynologie – psi záchranáři 
    Psi jsou nejen velmi přátelští, ale také 

velmi inteligentní, a tak se díky správnému 

výcviku mohou stát i záchranářskými psy a 

pracovat pro policii, hasiče nebo 

záchranáře. 

    Existují výcviky na to, aby pes dokázal 

najít pohřešované a zraněné lidi. V dnešní 

době dokáže pes poznat rakovinu a také 

dokáže „předpovědět“, kdy přijde např. 

epileptický záchvat (u nemocných lidí), 

dokáže asistovat nevidomým nebo tělesně 

postiženým lidem (do této funkce se 

nejvíce hodí labradoři, zlatí retrívři nebo 

flati). Tito 

psi se řadí 

do 

kategorie 

asistenčníc

h psů. 

Existuje 

spousta 

organizací 

(např. 

Pomocná 

tlapka), 

které se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Patent
http://cs.wikipedia.org/wiki/1760
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Joseph_Merlin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Joseph_Merlin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inline_brusle
http://cs.wikipedia.org/wiki/1863
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Leonard_Plimpton&action=edit&redlink=1


12 

 

zabývají právě výcvikem takových psů. 

My, zdraví lidé, na takového psa nemáme 

nárok. 

    Názorná ukázka psí inteligence je dobře 

vidět v mnoha filmech a seriálech. 

Například v kriminálních filmech a 

seriálech jsou povětšinou psi, kteří 

pomáhají policistům, kolikrát jsou lepší 

než oni. Ve filmech odehrávajících se v 

nemocničním prostředí se psi také velmi 

často objevují a není divu, psi jsou také 

výborní při léčení psychických nemocí. 

Ten, kdo má doma psa, ví, že jeho pes 

rovná se jeho nejlepší kamarád. I to je další 

ze způsobů asistence. 

    Co se týká psů, kteří asistují tělesně 

postiženým lidem, ti se ve filmu příliš 

neobjevují. Ale určitě jste někdy potkali 

nevidomého člověka. Každý druhý slepec 

má psa. Pokud je na to pes vycvičen, 

dokáže člověka, o kterého se „stará“, 

zastavit na přechodu, otevírat mu dveře a 

ochránit ho před nebezpečím, které by sám 

nezvládl. 

    Buďme rádi, že nám psi slouží jako 

kamarádi a mazlíčci:). 

                                                                                                   (Klára Malátová 7.B) 

 

10. Máte nevychovaného psa ? Nebo se chcete se 

svým miláčkem naučit něco nového ? 
Zkuste  psí cvičák…. 

Já sama chodím se svým  psem na 

cvičák a  je to super. Vy i pes se 

naučíte něco nového a panuje zde 

velmi příjemná atmosféra. 

Učí se zde povely : sedni, lehni, 

vstaň, zůstaň, ke mně, revír, stopa, 

přes, zpět, k noze a mnoho dalších. 

Cvičí se i: agility, základní 

poslušnost, revíry, stopy i vedlejší 

povely jako je plaz se nebo štěkej. 

Cvičitel Slávek Boháč říká: 

    Provádím výcvik psů všech ras a 

věku, cvičíme každou neděli a podle 

možností zájemce. 

Procvičíte si poslušnost a ovladatelnost vašeho čtyřnohého kamaráda spojenou s  

cíleným  upevňováním vazby na psovoda . 

     Cvičák Slávka Boháče pořádá i různé zajímavé akce, např. sjíždění řeky Vltavy na raftech, 

Silvestry, Mikuláše, pálení čarodějnic, výlety na hrady a zámky, výcvikové tábory… 

Na všechny akce se samozřejmě berou psi, ale můžete jet i bez něj . 

Pro více informací mě zkontaktujte na emailu: adela278@seznam.cz 

(Adéla Kosíková 8.B) 

 

11. Letní herecká škola 
Pro další číslo časopisu  Labyrint jsem si 

připravila článek o letním táboře pro děti se 

zájmem o herectví, zpěv a tanec.  

Co je LHŠ? 

Jedná se o letní tábor, kde se známí herci, učitelé 

z DAMU a konzervatoře snaží dětem  se zájmem 

mailto:adela278@seznam.cz
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o herectví přiblížit svět před kamerou, za kamerou, ale i na divadelních prknech.  Děti se zde 

zaměří na jednotlivé projekty, do kterých jsou zařazeny, např.: Drákula, Mama Mia!, Touha, 

Starci na chmelu, Děti ráje apod. Samozřejmě že se celý tábor nevěnují jednomu projektu, ale 

vyzkouší si i šerm, kaskadérství v podobě zapalování zad ve speciálním obleku, dále pak 

dabing, natáčení, střih a nahrávání v nahrávacím studiu. 

Pro koho je LHŠ určena?  

LHŠ je pro děti od 8 do 18 let  s talentem a opravdovým zájmem o herectví. Děti jsou 

vybírány na základě talentových zkoušek, které jsem i já letos úspěšně složila, a tak mě čeká 

krásných čtrnáct dní plných herectví a úžasných lidí. 

Jak probíhají talentové zkoušky? 

Na základě odeslané přihlášky vám po uzávěrce přijdou pokyny (5+1)  a pozvánka 

k talentovým zkouškám. 

Pokyny: 1. Představení (říct o sobě pár vět) 

              2. Řeč (monolog, báseň, úryvek z knihy…) 

              3. Zpěv (zazpívat kousek nějaké písně) 

              4. Scéna na téma, které zadá komise 

              5. Tanec (zatančit krátkou choreografii - buď vlastní nebo musíte improvizovat) 

              6. Něco navíc (kouzlení, step, hra na 

hudební nástroj atd.) 

U TALENTOVÝCH ZKOUŠEK ZÁLEŽÍ 

PŘEDEVŠÍM NA HERCTVÍ!!  ZPĚV A TANEC 

JSOU ZDE DRUHOŘADÉ!!  

Hosté na LHŠ  

Mezi stálé hosty na LHŠ patří skupina 5angels, 

Diamond Cats, Tereza Brodská, Michaela 

Doubravová, Nela Boudová, Vladimír Kratina a 

mnoho dalších. 

Mladí herci z LHŠ  

Protože Letní herecká škola spadá pod hereckou a komparzní agenturu A-casting, většina 

mladých dětských herců ze seriálů a filmů a nově i zpěváků začínala svou kariéru právě na 

LHŠ a pořád se na tento tábor rádi vracejí. Mezi nejznámější patří:   

Ondřej Havel (Ulice - role  Jiří Hložánek, Národní divadlo, Děti Ráje a další..) 

Veronika Spurná  (členka 5angeles - Veronika se jako alternace v muzikálu Andílci za školou 

stala zároveň i členkou skupiny 5angels. Gratulujeme. Ulice, Špačci v síti času, Andílci za 

školou, moderátorka Media TV a rádia Apllaus)   

Zdeněk Piškula (Vyprávěj, Andílci za školou, Nevinné lži, videoklip k písni Pár dnů lásky od 

5angels…) 

Eva Matějovská (vydala singl Oheň a růže, videoklip k písni uvedla v pořadu Mixxxxxer na 

Óčko TV) 

Sabina Rojková (Ulice - role Viki, Divadlo ABC atd.) 

Jáchym Kraus ( Gympl s (r)učením omezeným) 

Matyáš Valenta (Ulice - role Franta, Rafťáci…) 

A-Casting 

Jedná se o hereckou agenturu, která se nejvíce zaměřuje na děti a teenagery. Máte hned 

několik možností,  jak se zaregistrovat a zapadnout mezi hvězdy nynějších seriálů:  

a) Letní herecká škola 

b) Zimní herecká škola (většinou se zúčastňují děti z LHŠ, a tak se TZ dělají individuálně 

- ZHŠ se zaměřuje spíše na večerní programy a jezerní slavnosti) 
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c) Celoroční herecká škola (do CHŠ se dochází jednou týdně, TZ se dělají individuálně 

stejně jako u ZHŠ) 

Media TV 

 Součástí je i dětská televize Media TV, kterou moderují děti z LHŠ . 

 

Vlastními slovy:   
Na Letní hereckou školu jsem narazila na internetu náhodou. Byla jsem překvapená, co vše se 

na LHŠ dá naučit a vyzkoušet. Po pravdě, když jsem přišla na talentové zkoušky, začala mě 

ovládat tréma, ale po příchodu  do místnosti s porotou tréma spadla. Byla tam pohodová 

atmosféra a pro mě veliký zážitek a hlavně zkušenost. Když my ani po dvou dnech od 

talentových zkoušek nepřišel e-mail o přijetí/nepřijetí, pomalu jsem to začala vzdávat a 

myslela si, že mě nevzali. Třetí den po talentových zkouškách jsem se konečně dočkala 

úžasné zprávy o mém přijetí. Ale nejlépe jsem se cítila teprve před pár dny, kdy nám přišel 

další potěšující e-mail, že na základě posouzení mých předpokladů jsem vybrána na 

akreditační kurz pro moderátory televize 

MEDIA TV, který se koná kousek od 

Benešova. Na kurzu nás zaškolí a 

získáme průkaz pro práci v týmu dětské 

televize Media TV.   

LETOŠNÍ TERMÍNY JSOU PLNĚ 

OBSAZENY! Nyní je možnost 

rezervace  termínu na ZHŠ 2013 ! 

www.mediatv.cz 

www.letnihereckaskola.cz 

www.tvstars.cz 

www.evamatejovska.com 

www.5angels.cz 

(K. Malátová 7.B)  

 

12. Jak přežít prázdniny s rodiči 
   Na prázdniny se každý těší. Někdo se 

bude válet u moře, jiný zase u bazénu a 

nebo bude na táboře.  Tábor je fajn, 

protože tam jste bez rodičů a nikdo vás tam 

nekomanduje: běž utřít nádobí, běž 

vyklidit myčku atd. Jenomže se z tábora 

vrátíme a budeme zase poslouchat 

takovéhle řeči, takže potřebujeme 

„vypadnout z domu“. A pro tuto situaci 

jsem našla pár míst, kam byste se mohli 

vydat s kamarády. 

    Na Monínci je spousta aktivit, které se 

vám budou líbit. Například tubing, lanové 

centrum nebo jízda na horských 

koloběžkách. Odkazy na další sporty jsou 

na webovce : www.sportmoninec.cz 

    Kdybychom jeli vlakem do Olbramovic 

a kousek šli pěšky, narazili bychom na 

ekocentrum Čapí hnízdo. V Čapím hnízdě 

je spousta atrakcí. Kousek od toho místa 

jezdím za příbuznými, takže vám ho mohu 

osobně vřele doporučit. 

    Přeji krásné prázdniny plné zábavy! 

(Nikola Bartošová 8.B) 

 

http://www.mediatv.cz/
http://www.letnihereckaskola.cz/
http://www.tvstars.cz/
http://www.evamatejovska.com/
http://www.5angels.cz/
http://www.sportmoninec.cz/
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13. Trendy s Vendy 
Léto 2013 

 

 Toto vydání  bude asi nejzajímavější. Nebude tu jen móda, ale 

také  DIY ( Do it yourself ), což znamená ve volném překladu 

"udělej si sám"  :) . 

  Tohle léto se budou hodně nosit roztrhané kraťasy, neonové 

barvy a vysoké pasy. Lak bych si tentokrát vybrala spíše 

nevýrazný  (světle růžový, béžový, průhledný...) 

   Taky  se pořád nosí cvočky, takže jestli doma nějaké máte, 

tak proč si jimi neozdobit okoukané oblečení?  

 

(Eliška Matějková  8.B, Karolína  Houzarová  8.B) 

 

 

https://www.facebook.com/pages/DIY-

Do-it-

yourself/118042318346736?id=1180423

18346736&sk=photos_stream 

www.google.cz 

 

 

14. Závěrečná návštěva  

v redakci Benešovského deníku 
   

    Už v minulém čísle jsme vám psali o tom, že jsme 

navštívili Benešovský deník. Celkem jsme tam byli 

pětkrát. Poslední den jsme  společně s panem 

redaktorem Jeriem  vytvořili jednu stránku novin 

vydaných dne 6. 6. 2013. Kopii stránky najdete na 

školním webu. 

(David Veselý – šéfredaktor)  

 

http://www.zsben.cz/nove/images/noviny/81.jpg


16 

 

15. Soutěž na prázdniny 
 
    Milí žáci, časopis Labyrint vyhlašuje soutěž o nejkrásnější a nejkreativnější krabicový 

model tvého vysněného pokoje. Hotové výrobky odevzdejte po prázdninách  do 20. 9. 2013 

do 6.B Patriku Blažkovi .Výsledky budou vyhlášeny v 1. čísle časpisu, které vyjde na konci 

října 2013, vítěz bude odměněn! Předem děkujeme za výrobky. 

(Patrik Blažek 6.B) 

 

16. Vtipy :-) 
 
Jdou dvě sušenky přes přechod, jednu přejede auto, druhá 

se otočí a volá na ni: 

 "Zvedni se a nedrob." 

 

Dva policajti lezou přes zeď. 

První policajt ji nemůže přelézt, a tak říká druhému: 

"Prosím, udělej mi kozu." 

"Mééééé!" 

 

Z kuchyně spěchá do sálu číšník a úslužně se klaní 

před hostem: "Nesu vám radostnou zprávu, pane! 

Měl jste úplnou 

pravdu. Nebyla 

to polévka, byla to voda na nádobí!" 

 

Jsou dva hadi a jeden povídá druhému: 

"Ty, Franto, jsme my jedovatí hadi?" 

"Ne, proč?" 

"Uf, to se mi ulevilo, protože já jsem se před chvilkou 

kousl do jazyka.“ 

 

Pacient: "Nemohu se rozhodnout mezi operací a smrtí."  

Doktor: "S trochou štěstí můžete mít oboje." 

(Barbora Kollárová 7.B) 

 
 

 

Pozor! 
Toto není vše, co jsme si pro vás připravili! Ještě na prázdniny vydáme 

speciál, který naleznete pouze na stránkách školy (www.zsben.cz)! 

V něm najdete další rozhovory s vítězi ankety „S kým chcete  rozhovor?“, 

rozhovor s další členkou skupiny 5angels, další rady na prázdniny, zprávy 

ze školních výletů a další. 

http://www.zsben.cz/

