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Milí spolužáci a vážení učitelé, 
tento školní rok opět utekl jako voda a vy právě držíte v rukou již poslední číslo školního 

časopisu. K časopisu opět jako loni můžete dostat přílohu Příběhy na pokračování. Všichni 

z vás, kdo byste si chtěli příběhy přečíst, zajděte si pro jeden výtisk do kabinetu českého 

jazyka. A co se dozvíte v tomto čísle? Například něco o akcích, které na škole proběhly   

(kurzy, Chráníme sebe a přírodu, různé turnaje, třídní a školní výlety a mnohem více). 

Doufáme, že se vám časopis bude líbit. Těšíme se na příští rok, až se seznámíme s novými 

redaktory, kterými se můžete stát právě vy. Snad se vám všechna čísla časopisu líbila a my 

vám přejeme krásné prožití letních prázdnin bez úrazů a plné sluníčka! 

(David Veselý - šéfredaktor Labyrintu: školního časopisu) 
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1. Soutěž o nové logo 
    V minulém čísle jsme uveřejnili obrázky slova 

Labyrint, které jste pro nás namalovali. Vy jste měli 

možnost hlasovat na naší nástěnce o tom, jaký obrázek se 

vám líbí nejvíce, a tudíž jaký budeme používat místo 

dosavadního nadpisu. S naprostou převahou zvítězil 

obrázek od Veroniky Vilímkové z 8.A (obrázek č.1). 

Vítězka získala sladkou odměnu a my jí, ale i všem 

ostatním děkujeme, že jste se soutěže s paní učitelkou 

Fišerovou zúčastnili.  

(redaktoři, obrázek z minulého čísla) 

2. Závěrečný kurz 9.C 

v Jizerských horách 
    

V prvním květnovém týdnu jsme se s naší 

třídou vydali na svůj poslední kurz na 

kolech. Při příjezdu do chaty Muhu nám 

přálo hezké počasí, a tak jsme hned 

vyrazili přes Hrabětice k Protržené 

přehradě.  

    V úterý jsme jeli k přehradě v Jablonci, 

kde jsme si užívali jízdu na in-linech. Ve 

středu jsme si dopřáli po jízdách na kole 

odpočinek v plaveckém bazéně. Mile nás 

překvapily místní vodní atrakce. Den jsme 

si moc užili. Ve čtvrtek jsme absolvovali 

celodenní výlet. Rozdělili  jsme se na 2 

části. Ta chlapecká se vydala na Ještěd. 

Terén byl náročný, kopcovitý, i tak však 

chlapci zdolali 80km. Druhá část se vydala 

na kratší cestu, cca 55km směrem na 

Bedřichov. Po večerech, když jsme měli 

volno, jsme aktivně podporovali naše 

hokejisty při mistrovství světa.  

   V pátek už jsme jen balili, ve volné 

chvilce jsme hráli míčové hry a zkoušeli 

různé další venkovní aktivity. Když přijel 

autobus s velkým autem, naložili jsme věci 

a kola a odjeli domů. 

(Pavlína Šílená, žáci 9.C, foto školní web) 
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3. Poznávací zájezd do Hallstattu 
    Dne 15. května jsme 

vyrazili (přihlášení 

zájemci hlavně z řad 

němčinářů) do 

rakouského 

historického městečka 

Hallstatt. 

    Vyjeli jsme brzy ráno 

od školy autobusem 

směrem na  České 

Budějovice a za 

necelých pět hodin jsme 

byli v 

Hallstattu. Nejdříve 

jsme se vydali do 

solných dolů, kam 

nás dopravila lanovka. 

Tam jsme vyzkoušeli 

hornické skluzavky a 

vláček, který nás vyvezl zase ven z dolu. 

Následovala prohlídka města a 

rozchod. Viděli jsme dechberoucí 

panoramata zdejších hor (Dachstein), 

rozlehlé Halštatské jezero i proslulé 

náměstí. Okolo 18. hodiny jsme se 

autobusem vraceli zpět. Pan řidič nám 

zastavil u McDonaldu, z čehož jsme měli 

všichni velkou radost. Do Benešova jsme 

dorazili kolem půl jedenácté večer. 

    Zájezd byl moc podařený, i když občas 

zapršelo, ale ani to nám nezkazilo hezký 

zážitek. 

(Denisa Jirčíková 8.B, foto školní web) 

4.Naši učitelé 
    I pro toto číslo jsme si pro vás připravili 

rozhovory se čtyřmi učiteli z naší školy. 

Převážně jsme se jich ptali, co budou dělat 

o prázdninách a jak se jim dařilo v tomto 

školním roce. Vyzpovídali jsme tyto čtyři 

učitele. Jako první je paní učitelka Mgr. 

Zlatuše Houdková, která na škole učí ruský 

a český jazyk a také dějepis. Jako další je 

učitelka českého jazyka, dějepisu a 

vedoucí redakce školního časopisu Mgr. 

Kamila Stolařová. Zástupcem 1. stupně je 

paní učitelka PaedDr. Ivana Pallová, třídní 

učitelka 3.A. A jako poslední je nový 

angličtinář pan učitel Jiří Šobr. Doufáme, 

že se o učitelích dozvíte nové věci, na které 

jste se třeba báli zeptat.  

A - Mgr. Zlatuše Houdková 

B - Mgr. Kamila Stolařová 

C - PaedDr. Ivana Pallová 

D - p. uč. Jiří Šobr 

1. Jak se těšíte na prázdniny a co budete dělat? 

A - Těším se moc, převážně budu odpočívat. 

B - Na prázdniny se těším strašně moc, letošní školní rok byl opravdu velmi náročný. O 

prázdninách se budu snažit číst knihy, odpočívat, relaxovat. Ale realita se třemi dětmi, dvěma 

psy a ovečkami bude bohužel úplně jiná :D 

C - O prázdninách budu odpočívat, ale také budu aktivně sportovat (kolo, turistika), posilovna 

anebo budu tancovat.  
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D - Jelikož mám rád léto, tak se na prázdniny 

těším. I když musím dokončit VŠ, oženit se a 

procestovat jižní Evropu. 

2. Co se vám ve školním roce nejvíce 

líbilo? 

A - Tradice vánočních jarmarků. 

B - Asi lyžařský kurz, letos byl opravdu 

povedený. :D 

C - Z práce to byl náš třídní projekt, z 

osobního života pak kurz orientálního tance. 

D - Ve školním roce 2014/15 jsem zažil hodně 

změn, které mě dost obohatily. Takže nejvíce 

asi právě to. 

3. Jaké předměty vás na škole bavily, 

které naopak ne? 

A - Nejvíce: dějepis a výtvarná výchova, 

nejméně: matematika a fyzika. 

B - Nejvíce: předměty, kde je zapotřebí 

logické myšlení, člověk se je nemusel učit. 

Nejméně asi výtvarná výchova (neumím 

malovat). 

C - Nejvíce: český jazyk a hudební výchova, nejméně: matematika a tělesná výchova. 

D - Nejvíce: chemie, dějepis, latina, nejméně: matematika, fyzika, občanka. 

4. Líbí se vám na škole, na co se těšíte v příštím roce? 

A - Líbí, vždyť zde učím již 21 let. 

B - Na škole se mi líbí. Zajímá mě, jak dopadne rekonstrukce mostu. Bude to zvláštní pocit 

nechodit do školy po mostě, když jsem po něm chodila od 1. třídy. 

C - Na Dukle jsem převážně spokojená, těším se na školu v přírodě. 

D - Na škole se mi líbí moc. Snad se tu příští rok opět setkáme. 

5. Co popřejete našim čtenářům na prázdniny? 

A - Všem čtenářů přeji krásné letní prázdniny plné sluníčka. 

B - Všem přeji, aby si prázdniny užili podle svých představ, bez nehod a ve zdraví. 

C - Přeji všem samé báječné zážitky, ať nám prázdniny neutíkají. :D 

D - Načerpejte hodně energie a hlavně si prázdniny podle svých představ užijte. 

Děkujeme všem za jejich odpovědi. 

(David Veselý 8.B, obrázek – Živly: Hana Heřmánková 8.B) 

5. Youtubeři 21. století 

Makyna016 

 

Dnešní článek bude o další skvělé YouTuberce. 

Tentokrát si představíme Makynu016.  

Na jejích kanálech najdete především videa 

z kategorie beauty. 
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Makyna016 (vlastním jménem Markéta Poláková)  má téměř 84 300 odběratelů. Mimo 

YouTube ji také můžete vidět na televizi Óčko.  

 

Klára: Jak dlouho natáčíš na YT a co tě k tomu přivedlo? 

Maky: Našla jsem YT na nějakém blogu a natáčím přes dva 

roky. 

Klára: Jak zvládáš natáčení na YT skloubit se školou a volným 

časem? 

Maky: Je to těžké, volný čas v podstatě nemám. 

Klára: Jaké byly reakce přátel a rodiny na to, že jsi začala 

natáčet? 

Maky: No, ze začátku to nikdo nechápal. 

Klára: Sleduje rodina tvoje videa? 

Maky: Ano, sleduje. 

Klára: Co tě mimo natáčení baví? 

Maky: Miluji videa točit a také se koukat na videa ostatních  

Klára: Poznávají tě lidé na ulici? 

Maky: Ano, to se mi stává. 

Klára: Který YouTuber/ka je tvým vzorem, pokud nějaký 

máš? 

Maky: Nemám, ale top je pro mě Bathany Mota. 

Klára:  Čeho by jsi byla ochotná se kvůli YT vzdát? 

Maky:  To je hrozně těžké takhle říct, ale je to pro mě 

všechno. 

Klára: Kam jdeš na střední školu? 

Maky: Multimédia. 

Klára: Máš nějaký celoživotní sen?  

Maky: Mám, ale chci si ho nechat pro sebe.  

Moc děkuji Makyně za rozhovor. 

(Klára Malátová 9.B) 

(ZDROJE + OBRÁZKY od Markéty Polákové) 

6. Zprávy z naší školy 
Den Země 

   Každý rok střední zemědělská škola pro 

základní školy v Benešově připravuje 

různorodý program ke Dni Země. Letos se 

zúčastnily vybrané ročníky. Program byl 

na náměstí, v prostorách školy, ale i ve 

sportovním centru na Karlově. Děti si den 

moc užily. 

Malá kopaná 4. – 5. tříd 

   V květnu se naši spolužáci zúčastnili 

fotbalového turnaje Mcdonald Cupu. 

Družstvo 4. a 5. tříd se probojovalo 

z prvního kola. Bohužel ve 2. kole těsně 

nepostoupili, skončili 2. Gratulujeme. 

Vybíjená  
    I ve vybíjené byli spolužáci z 1. stupně 

úspěšní. Také se jim podařilo postoupit do 

dalšího kola, kde skončili na 8. místě. 

Gratulujeme. 

Hrajeme si na školu 

    Každý měsíc u nás na škole funguje 

hraní si na školu, kde se budoucí prvňáčci 

připravují na vstup do školy. Dne 1. 6. se 

konalo poslední setkání, a protože byl 

zrovna Den dětí a krásné počasí, děti byly 

celou hodinu venku, soutěžily a hrály si na 

našem venkovním hřišti.  

Exkurze Sázava 

    Konec roku je vždy nabitý na akce. 

Nejvíce se jezdí na exkurze a výlety. Letos 

byli všichni žáci 2. stupně na několika 

exkurzích. Některé jsou součástí projektů 

se SZeŠ nebo SPŠ Vlašim. My zde 

uvádíme jeden příklad za všechny ostatní. 
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    Dne 7. května se třídy 8.B a 8.C 

vypravily do Sázavy. Nejprve jsme 

navštívili Sklářskou huť František, kde 

nám ukázali několik možností zdobení 

skla. Prošli jsme si celou huť, viděli jsme 

např. pece, ve kterých se sklo 

taví. Potom jsme se přesunuli 

do Sázavského kláštera. Paní 

průvodkyně nám zajímavě 

vyprávěla o historii kláštera, 

o jeho zakladateli sv. 

Prokopovi a ukázala nám i 

zatím napůl odkryté fresky. 

Nejzajímavější byla asi 

Panna Marie s Ježíškem. 

Eurorebus 

    Dne 29. 4. se zástupci 

některých tříd 2. stupně 

vydali do Prahy na 20. ročník 

soutěže Eurorebus. Naše 

škola se pod vedením Mgr. 

Ludmily Motyčkové 

zúčastňuje pravidelně. 

Nejlépe si letos vedlo družstvo 7.B 

(Janatka Marek, Fremut Jan, Tretera  

Adam), které postupuje do celostátního 

kola, jež se koná 15. 6. Držíme palce. 

Žákovská rada 

    Na škole funguje již několik let 

žákovská rada, která kromě jiného 

připravuje pro své spolužáky zajímavé 

aktivity. Tentokrát si žáci ze 6.B připravili 

zábavné sportovní odpoledne pro ostatní 6. 

třídy. Konal se turnaj ve fotbale. Všichni si 

program moc užili. 

Tablety 

    Škola nově získala 20 tabletů, které lze 

využívat při výuce. Někteří je již 

vyzkoušeli a byli moc spokojeni.  

Klub mladého diváka 

    Dne 14. 4. členové Klubu mladého 

diváka navštívili letos poslední představení 

– Bylo nás pět v Divadle ABC. Představení 

bylo moc pěkné a děti se již těší na další 

rok. I vy se můžete přihlásit (většinou jezdí 

žáci z 8. a 9. tříd, ale je možnost i ze 7. 

tříd, případně 6. tříd)! 

Zotavovací akce 4. tříd 

    Ve dnech 11. - 15. května prožili žáci ze 

4. tříd pět krásných dní v rekreačním 

středisku Štědronín v malebném prostředí 

v okolí hradu Zvíkov. Děti si vyzkoušely 

mnoho výtvarných a sportovních aktivit a 

nechyběly ani soutěže. Navštívily hrad 

Zvíkov i město Písek, které je nedaleko 

Štědronína. Moc se tam všem líbilo. 

(Denisa Jirčíková 8.B) 

Turisticko výtvarný kurz 5. tříd 

   Přesně v 8 hodin 18. května přijely ke 

škole autobusy, aby odvezly všechny 5. 

třídy na pět dní na kurz do Radvanic. Po 

příjezdu si děti vybalily a došly si na oběd. 

Po obědě všichni vyrazili na rozhledu, ale 

bohužel nebyli úspěšní, protože žádnou 

nenašli. V úterý vyrazili žáci do 

Adršpachu, kde si dali malou túru a ještě 

stačili namalovat obrázky. Ve středu byl 

celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové. 

Děti si opět namalovaly na památku 

zajímavá zvířata. Ve čtvrtek byl sportovní 

den, na programu byl trojboj – hod, běh, 

skok. A v pátek už se jen zabalilo a jelo se 

domů. Děti přijely domů spokojené, i když 

počasí nebylo nejlepší. 

(Kristýna Svobodová 5.A) 
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7. Sportovní úspěchy 
Atletika 
    Dne 13. 5. se konaly Atletické závody 

ve Vlašimi – okresní kolo mladších žáků a 

žákyň. Těchto závodů se celkem zúčastnilo 

13 družstev chlapců a 14 družstev dívek. 

Naši školu reprezentovali jak dívky, tak 

chlapci. Počasí bylo dobré, takže nic 

nebránilo podat ty nejlepší výkony. 

Závodilo se ve skoku dalekém a vysokém, 

v hodu míčkem a běhu na 60m. Naší škole 

se výrazně dařilo. Dívky obsadily 1. místo, 

a tudíž postupují do krajského finále. 

Chlapci získali 2. místo a jen o kousíček 

jim postup unikl.  

    V úterý 19. 5. se konalo krajské finále 

v Kolíně, kam jely dívky. Tentokrát se 

počasí nevyvedlo a to znamenalo snížení 

konečných výkonů. Disciplíny byly stejné 

jako v okresním kole. Naše družstvo se 

umístilo na krásném 2. místě. Bohužel na 

první Mladou Boleslav jsme bodově 

nestačily. I tak jsme si to velmi užily. 

(Lucie Dvořáková a Karolína Kalounová 

7.C) 

Výsledky okres:  1.místo (dívky a postup 

do krajského kola): L. Dvořáková, L. 

Bartůšková, L. Zemanová, D. Papírníková, 

M. Fučíková, T. Dejnožková,                                                 

 K. Kahounová, B. Hetmanová 

           2.místo (chlapci): D. Hojda, V. 

Folprecht, D. Žížala, P. Vácha, M. Drábek, 

D. Mazánek, F. Rydval, P. Pokorný, A. 

Kohout, M. Lukeš 

Atletická všestrannost se  konala dne 5. 

5. Zde jsou výsledky:   

Starší žáci - 2. místo (dívky): K. Bártová, Š. 

Brožková, M. Fučíková, N. Budilová a                                                

L. Brázdová 

                 - 2. místo (chlapci): J. Roj, D. 

Kahoun, J. Breburda a O. Machač 

Mladší žáci - dívky 1. místo -: L. Dvořáková,  

2.místo: L. Bartůšková,  3.místo: M. Fučíková 

-   chlapci 3. místo: D. Žížala, 5.místo: D. 

Hojda, 6.místo: Matěj Lukeš 

Pohár Rozhlasu – 12. 5.  kat. starších 

žáků 

4. místo (dívky): K. Bártová , Š. Brožková ,  

    L. Brázdová, V. Šitlerová, N. Mouchová, K.    

    Schummerová, J. Michálková, B. Žížalová 

3. místo (chlapci):D. Panták, D. Papírník,  

    M. Kloub, M. Plášil, Š. Votruba, A. Wannous,  

    D. Kahoun, J. Šimek, A. Jirků, R. Procházka, J. Roj 

Coca-Cola Cup 
Největšího úspěchu jsme letos dosáhli ve fotbale. Chlapci z 2. stupně obsadili 4. místo 

v republice. Více si můžete přečíst v ukázce z novin. 

Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů! 

(Denisa Jirčíková 8.B, foto Mgr. Lenka Kunstová)) 

8. Soutěž školních časopisů 
    Dne 17. dubna se naše redakční rada zúčastnila vyhlašování soutěže Školní časopis roku 

2015, které se konalo v Praze. Ráno jsme vyrazili v osm hodin, cesta probíhala dobře. Již 

okolo deváté jsme byli natěšení na místě – na Vyšší odborné škole publicistiky, kde 

vyhlašování probíhalo. Pro nás redaktory byl vytvořen program formou workshopů. Mohli 
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jsme se přiučit v moderování, psaní článků, 

fotografování nebo se dovědět, jaké pomůcky 

redaktor používá. Okolo dvanácté přišlo již samotné 

vyhlašování. Náš časopis se umístil na krásném 3. 

místě. Bohužel nepostupujeme do celorepublikového 

finále, protože postupují vždy 1. a 2. místa (je více 

kategorií). Je to škoda, ale my v redakci budeme o to 

pilnější, abychom v příštím roce postoupili. 1. místo 

obsadil časopis, který vyhrál v prosinci 

celorepublikové finále 2014, takže konkurence byla 

veliká. 

    Nyní jsme se ještě přihlásili s webovým i tištěným časopisem do doplňkového předkola této 

soutěže. Držte nám palce! 

(David Veselý 8.B) 

9. Kam chodí táta, tam i synek chvátá –                      

zamyšlení 
    Hezká rýmovačka, řekla jsem si, když 

jsem to poprvé uslyšela. Nyní však měním 

názor a pokouším se nad listem papíru 

zapřemýšlet nad vztahem otce k synovi a o 

ovlivňování dětí vlastními rodiči. Pojďme 

se zamyslet společně. 

    Když se podívám na svého bratra, vidím 

přesnou kopii svého táty. Dnes je to již 

vyspělý, švarný mládenec, který opouští 

svou dosavadní rodinu a rodný dům 

s pocitem, že mu rodiče dali všechno, co 

jen mohli. S pocitem, že se vyrovnává otci, 

který ve svém mládí opouštěl tu svoji 

rodinu. 

    Už od mládí jde v jeho stopách, protože 

ho má rád a vidí v něm svůj vzor. Stejně i 

já vidím ten svůj vzor v mamince. I když 

jsme oba na stejné „lodi“, přece jsme jiní. 

Můj bráška to posunul na vyšší úroveň. 

Byl mým tátou inspirován natolik, že 

vystudoval stejnou vysokou školu a živí se 

podobnou, ne-li stejnou prací. A jaký 

v tom vidí důvod? Možná jen ten, že prostě 

chtěl být jako on – suverénní vystupování, 

obratnost, inteligence a vždy přítomný 

selský rozum ho zaujaly natolik, že jednou 

toužil být stejným člověkem. 

    Já se ptám, je to dobře snažit se být 

stejný? Podle mě není dobré zapadnout do 

skupiny oveček ve stádě. Je lepší být 

originální a nápaditý, ale zrovna v tomto 

případě bych udělala výjimku. V případě 

pozitivního činitele, například otce. 

Pozitivní vzor je nejlepším příkladem 

k cestě životem. A je přeci dobré vidět ve 

své rodině živý důkaz toho, co na konci té 

cesty je a případně mít celou dobu možnost 

se zeptat na jisté nástrahy na této cestě. 

Neříkám však, že je dobré žít život jako 

někdo jiný, ale na inspiraci není nic 

špatného. Samozřejmě nebudete žít stejný 

život a ne všemu špatnému se vyhnete, ale 

můžete se vyvarovat některých chyb. A 

proto je dobré své vzory, své rodiče 

poslouchat a hlavně jim naslouchat. Díky 

jejich zkušenostem se můžete vyhnout 

spoustě neduhů a naopak získat právě ty 

zkušenosti. 
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    Co říci závěrem? Každá matka by měla 

být pyšná, když jí její malá dcera řekne, že 

až vyroste, chtěla by být jako ona. Každý 

otec by měl být hrdý, když mu synek 

řekne, že by chtěl být stejný. A každý z nás 

dětí by si měl vážit svých rodičů, svých 

předků, protože to oni nám věnují to 

nejdůležitější – svou lásku, svůj čas, svoje 

životy… 

(Michaela Vávrová 9.B, obrázek – Živly – Kristýna Šustová 8.B) 

10. Jak programovat 
Vítejte u dalšího dílu z mé rubriky Jak programovat. V dnešním díle si opět vytvoříme 

pomocí skriptů a souboru BATch škádlivý program. Mohli bychom ho nazývat neškodným 

virem, protože nic neudělá. 
K vytváření tohoto jednoduchého projektíčku nám tentokrát postačí obyčejný Notepad. Ale 

pokud chcete, můžete používat i Notepad++, záleží čistě na vás. 

Takže, jako první si napíšeme ten jednoduchý skript. Kód 

vypadá takto: 

Do 

msgbox"Váš text" 

loop 

Uložíme opět jako soubor .vbs. To už známe : Uložit 

jako.../Save as... => váš_název.vbs => Uložit/Save. 

Tento soubor udělá to, že se otevře jako normální 

MSGBox, ale po spuštění nepůjde zavřít. Musíte ho ukončit 

ve Správci úloh jako Proces wscript. 

Teď již BATch. 

@echo off 

echo Vaše zpráva 

start váš_název.vbs 

start váš_název.vbs 

start váš_název.vbs 
(toto sem můžete vložit, kolikrát chcete) 
pause 

exit 

Tento soubor uložíme jako váš_název.bat do té samé složky jako je uložený soubor .vbs. 

Jakmile tento soubor spustíte, otevře se vám mnoho (tolikrát, kolik jste napsali ,,start 

váš_název.vbs") souborů VBScript, které nepůjdou zavřít. 

Doufám, že se vám tento žert bude líbit. 

Jakékoliv dotazy směrujte na můj email : c.luky@outlook.com. 

(Lukáš Čuřík 5.A, obrázek – Roláž – Lucie Bartoňová 7.C) 

11. Chráníme sebe a přírodu 
    Dne 28. května se téměř všichni žáci 

místo vyučování přesunuli do Konopiště. 

Opět po roce se na škole rozezněl cvičný 

poplach a my jsme museli školu rychle 

opustit. Den Chráníme sebe a přírodu 

každoročně znamená, že žáci z devátých 

ročníků a někteří vyučující připraví 

stanoviště pro mladší spolužáky. Na       1. 

stanovišti jsme si my osmáci s MUDr. 

Bárou Prchlíkovou, která pracuje v 

benešovské nemocnici jako patolog, 

povídali o zraněních, která nás mohou v 

přírodě potkat a o tom, jak je ošetřit. Na 2. 

stanovišti nás čekal orientační běh, kde 

nám Mgr. Ludmila Motyčková oživila a 

připomněla, jak se pracuje s buzolou a 

běhá podle azimutů. Rozdělili jsme se do 

týmů, vyběhli na vyznačené body a poté 

utíkali do cíle. 3. stanoviště bylo asi pro 

všechny nejzábavnější - lana s p. uč. 

Krčmou. Ve čtyřech týmech jsme soutěžili, 

kdo přetáhne ten druhý tým a pak, kdo 

mailto:c.luky@outlook.com
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chtěl, mohl si jít ještě zaházet s 

medicimbalem. Nakonec jsme se přesunuli 

ke kavárně na parkovišti, kde jsme si 

pochutnali na zmrzlině, a poté se vydali 

směr škola.  

Celý den se nám moc líbil, dokonce se 

objevilo i sluníčko.  

(Denisa Jirčíková 8.B,)  

12. Tipy na prázdniny    Benátský dům z roku 1473                                            

    Milí spolužáci, léto se nám blíží a 

prázdniny s ním. Všichni se těšíme, až 

skončí škola a pojedeme na naše vytoužené 

prázdniny do Chorvatska, Turecka, Řecka 

nebo za babičkou a dědečkem na vesnici. 

    Já tady pro vás má jeden typ k moři. 

Chorvatsko je obecně oblíbenou destinací 

Čechů. Nedaleko od hranic se Slovinskem 

leží starobylé město Poreč. Jeho historie 

sahá až do 2. století př.n.l.,  kdy zde byl 

Římany vybudován vojenský tábor 

„castrum“ s přibližnými rozměry 400 x 

200m. Půdorys starého města připomíná 

tento tábor dodnes. Ve městě se nachází 

starobylá bazilika Maura, jež byla 

postavena ve 2. polovině 4. století. 

Najdeme zde také zbytky antických 

chrámů, domy a paláce ovlivněné 

benátskou gotikou i dalšími stavebními 

slohy. 

    Nejvýznamnější památkou je Eufraziova 

bazilika z 6. století, kdy město patřilo 

Byzantské říši.  

  A když nás omrzí kultura, je tu moře a 

s ním spojené radovánky.  

A ještě poslední 

věc – jak se tam 

dostaneme?  

Přes placené 

úseky je to 767km 

a pojedeme tam 

něco přes 9 hodin.  

Ať už se 

rozhodnete využít 

můj typ, nebo 

pojedete jinam, 

přeji vám hezké 

prázdniny a po 

prázdninách na viděnou.  

(Petr Hobza 5.A)                                                   

Zdroj: www.wikipedia.org                                     Eufraziova bazilika 

                                     

13. Recenze 
Veletrh vědy 2015 Konání: 21. – 23. května 2015, PVA 

EXPO PRAHA v Letňanech 

    Dne 23. května jsem se byl podívat na 

Veletrh vědy do Prahy. 

Vystavovali tam: 
TECHMANIA SCIENCE CENTER, VIDA! 

SCIENCE CENTRUM BRNO 

AKADEMIE VĚD ČR 

KRIMINALISTICKÝ ÚSTAV PRAHA 

CERN, ESO & SCIENCE PROJECTS  

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 

VŠCHT & ČVUT, ZÁZRAČNÝ KAMPUS Z DEJVIC 

PŘÍRODOVĚDCI.CZ 

WORKSHOP LÉTÁNÍ S DRONY, 

ASTRONOMICKÝ DALEKOHLED 
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ÚŽASNÉ DIVADLO FYZIKY, 3D 

PALEONTOLOGIE 

    Bylo to tam pěkné, vyzkoušel jsem si  

3D tiskárnu, 3D fotku (fotoaparát vectra 

M3), wporidos (kriminální program na 

obličeje), leapa (později o něm bude 

napsáno v článku), workshop v techmanii, 

mobilní planetárium (pořad Dvě sklíčka). 

Navíc celý den probíhaly přednášky, já 

jsem byl na přednášce pana Jiřího Grygara 

„Jsme sami ve vesmíru ?“  

Novinka leap 

    Leap je technická novinka, která přenáší 

pohyb ruky do virtuální reality v počítači. 

Sám jsem si ho vyzkoušel při pokusu 

utrhnout virtuální kytku a nasadit robotům 

hlavy z krychliček. Není to vůbec 

jednoduché. 

A ještě jedna věcička, leap je ta malá 

krabička.  

(Martin Popovský 5.A) 

World of Tanks Blitz 
   World of Tanks Blitz je hra na tablety a 

mobilní telefony. Je velmi podobná World 

of Tanks. Samozřejmě ve World of Tanks 

je víc tanků, má jenom 4 národy: 

Německo, Velká Británie, USA, Rusko.  

Tady je menší nabídka tanků. 

Ovládání je velmi jednoduché.   

     

A kdo to stále nechápe ani z obrázku, tak 

až se přihlásí na svůj účet, čeká ho bojový 

výcvik.U World of Tanks Blitz jsou 

zvýšeny HP a další různé věci. Tanky jsou 

většinou stejné jako ve World of Tanks 

(vzhledově), ale třeba tank  Pz. IV H je ve 

World of Tanks zapsán jako Pz. IV Hodro.  

   Každý hráč na World of Tanks Blitz 

začíná od 1. tíru. Hraje 7 proti 7 na 

menších mapách než na World of Tanks. 

Více na wotblitz.eu 

(Matěj Kačenga 5.C)    

 

14. Fandíme hokeji   
    Dne 11. a 12. května se žáci druhého stupně 

zúčastnili dvou hokejových utkání. Sešli jsme 

se na nádraží a vyrazili vlakem směr Praha 

Hlavní nádraží. Okolo 13. hodiny jsme již 

uháněli metrem na stanici Českomoravská. 

Před utkáním jsme ještě měli možnost projít si 

„fun zonu,“ a pak jsme se šli usadit na svá 

místa. Během hokeje mezi diváky chodili 

maskoti Bob a Bobek, ochotně se 

fotografovali a pózovali. Zpět jsme se vraceli 

stejnou cestou metrem a v osm hodin jsme už seděli ve vlaku. Všem se to líbilo a nadšeně 
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jsme fandili. Zvláště zápas Rakousko – Německo byl 

napínavý, neboť Rakušané vyhráli až po samostatných 

nájezdech 3:2. Oproti tomu druhé utkání Kanada – 

Rakousko bylo „nudné“, protože Kanada od začátku 

zápasu vedla s velkou gólovou převahou. Nakonec 

rozdrtila Rakousko 10:1. 

(Denisa Jirčíková 8.B, obrázky – Lucie Bartoňová 7.C, 

Amir Wannous 8.B) 

 

15. Návštěva redaktorů v přípravné třídě 

+ anketa s dětmi z přípravné třídy 
    Dne 3. června ráno navštívila redakční 

rada časopisu Labyrint přípravnou třídu, 

která jim připravila program. Děti ze třídy 

si zahrály na redaktory a dávaly nám 

otázky, pak jsme si vyrobili recyklovaný 

papír a také jsme doplňovali křížovku. Já 

se potom vydal ještě jednou do přípravné 

třídy, abych udělal s dětmi rozhovory. 

Otázky byly vždy stejné. Jak se ti líbilo v 

přípravné třídě? Jaké sis našel/a 

kamaráda/kamarády? Co budeš dělat o 

prázdninách? Na co se nejvíc těšíš/netěšíš 

v 1. třídě?  

 

A tady jsou odpovědi. 

Ríša Dohnal (6  let)  

    V přípravné třídě se mi 

všechno líbilo. 

Kamarádím se všemi a na 

dovolenou jedeme k moři 

do Zadaru. Nejvíc se v   

1. třídě těším na 

matematiku. Na co se 

netěším? Já se těším na 

všechno (smích). 

 

Robert Sarközi (7  let)  

    Nejvíc se mi ve 

třídě líbilo, jak jsme 

si hráli a jak se 

učíme. Kamarádím se 

s Martinem, Filipem 

a dalšími. Na 

dovolenou jedeme do 

Anglie, autobusem. 

Do školy se těším 

hodně, hlavně jak se 

budu učit. Nejméně se těším asi na špatné 

známky. :D 

 

 

 

 

Dominik Kypta (7  let)  

    Líbilo se mi toho 

hodně ve třídě. 

Nejvíce asi hračky a 

paní učitelka. Nejvíce 

se kamarádím se 

Sandrou a Anetkou. 

Na dovolenou letíme 

do Itálie. Do školy se 

těším moc. Nejméně 

pak na úkoly.  

 

Sandra Sochová (7  let)  

    V přípravné třídě 

se mi nejvíce líbilo, 

jak stavíme 

pirátskou loď a 

stavba zeměkoule. 

Kamarádím se s 

Dominikem, paní 

učitelkou Luckou a 

s Anetou. Na dovolenou jedeme na týden 

do Chorvatska. Do 1. třídy se těším, kromě 

matematiky.  
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Aneta Toulová (7  let)  

    Jak se učíme, to se 

mi asi líbí nejvíce. 

Kamarádi jsou všichni. 

Na dovolenou se 

chystáme do 

Chorvatska. Do první 

třídy se těším hlavně na 

úkoly, nejméně na to, 

jak se budeme učit. 

 

Pavel Balog (7  let)  

    Nejvíce se mi líbila 

stavba pirátské lodi. 

Kamarádím se nejvíce 

s Ríšou. V létě jedu na 

tábor. Do první se 

těším hoooodně :D. 

Nejméně ale na 

domácí úkoly.  

 

Nemohla chybět ani paní učitelka Mgr. 

Lucie Dušková, která učí v přípravné třídě. 

A její odpovědi jsou tady: 

Paní učitelka Lucka 

    Rok v přípravné 

třídě, tak co se mi 

nejvíce líbilo? Asi 

úplně všechno. 

Aktivity s dětmi, 

divadla, kino, spaní 

ve škole, různé jiné 

programy. Na 

dovolenou asi jedu k moři, ale nejdříve na 

Živohošť. Příští rok se nejvíce těším na 

celou ,,přípravku". Nejvíce asi na nové 

programy, děti a také spolupráci s 

Labyrintem. :D 

 

    My děkujeme ,,přípravce“ za odpovědi a 

za celoroční spolupráci. Ta bude i nadále v 

příštím roce pokračovat. Děti jsou moc 

šikovné a my děkujeme za odpovědi.  

 

(David Veselý 8.B) 

 

16. Kde jsme byli na výletech? 
    Téměř všechny třídy jely nebo ještě pojedou na školní výlet. Ročníky, které byly v květnu 

na kurzech, už výlet neplánují. 

 

1. stupeň 
1. třídy a přípravná třída – ZOO Praha 

2. třídy – zámek Berchtold 

3. třídy – Český Šternberk 

4. třídy – zotavovací akce - Štědronín 

5. třídy – turisticko-výtvarný kurz 

Radvanice 

 

 

2. stupeň 
6. třídy – Zeměráj Kovářov 

7.A a 8.A – IQ park Liberec 

8.B a 8.C – Barochov, Měřín 

9.A a 9.B – Barochov   

9.C – cyklistický kurz Jizerské hory 

 

(Kamila Stolařová) 

17. Píšeme do novin 
    V tomto pololetí jsme několikrát navštívili redakci Benešovského deníku, kde 

se nám věnoval pan redaktor Jerie, kterému tímto děkujeme. Při poslední 

návštěvě jsme měli za úkol vytvořit 1 stránku novin. Noviny vyšly 28. 5. Náhled 

můžete vidět na další straně. 

    Snažili jsme se o zachycení dění na naší škole, co se tady povedlo, v čem jsme 

uspěli. 
(redaktoři) 
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18. Anketa – co budeme dělat o prázdninách? 
    První červnový týden jsem provedl průzkum formou anketní otázky. Polovina ze všech 

dotázaných odpověděla, že pojede k moři, bude se koupat v bazénu nebo se válet doma u 

počítače. Další čtvrtina odpověděla, že se rozhodně nebude učit a bude si užívat prázdnin. A 

poslední čtvrtina odpověděla, že si bude doma užívat volného 

času.

 
(Adam Prchlík 6.B) 

19. Závislost na počítačích 
    V dnešním článku si řekneme něco o závislosti na počítačových hrách a počítačích obecně. 

Najdete tu rady, jak se závislosti zbavit a vrátit se do běžného života.  

Žít reálný život, nebo ten virtuální? 
    Rozhodněte se sami, ale věřte, že reálný život je lepší. Tady je pár důvodů, proč je lepší 

realita než iluze. 

1. Virtuální svět je vám v reálném životě k ničemu. 

2. Většina lidí u počítače sedí, když nemá co dělat. Ale vždy je co dělat, jen jsme líní. Můžete 

se učit, číst, cvičit, běhat venku s kamarády… 

3. Za počítačem si pravé kamarády nenajdete a neprožijete tolik věcí jak v reálném světě. 

4. Sedavý způsob života není dobrý a to platí i pro sezení za počítačem. Postupně se stáváte 

závislým, ale také začínáte být línější, ochabují vám svaly, tloustnete. 

5. Tím, že příliš mnoho času trávíte u počítače, postupně ztrácíte slovní zásobu a stáváte se 

uzavřenější. To vás ale nesmí zlákat k dalšímu sezení u počítače, ale k zamyšlení nad sebou 

samým. 

6. Ztráta pohyblivosti, zkažené oči, křivá záda a ztracený čas. Ještě vám to nestačí? 

7. To vše může vyvrcholit tím, že nepoznáte reálný život od toho virtuálního. 

Jak začít žít bez počítače? Co dělat 

pak? 
    Je to vcelku jednoduché. Stačí si najít 

zálibu. Něco, co budete dělat s radostí. 

Například začněte chodit do posilovny,  

běhat, jezdit na kole, číst knihy. Jednoduše 

dělat něco a snažit se něčeho dosáhnout. 

Pokud budete mít co dělat v reálném světě, 

ani na počítač nepomyslíte. 

   Chápu, že je to těžké. Tady je takový 

návod, jak postupovat.  

1. Pokud hrajete počítačové hry, se všemi 
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se hezky rozlučte a prostě je smažte z počítače. V žádném případě je už znovu neinstalujte. 

Hry rozdejte nebo vyhoďte. 

2. Teď, když už nehrajete hry, budete určitě chtít začít prolézat alespoň internet. Vykašlete se 

na to. Přestaňte chodit na různé „pokecy“ a podobné věci. Navštěvujte jen stránky, které 

potřebujete. 

3. Když není na počítači co dělat, vyrazte ven. Ale co tam? Pořád je lepší chodit po městě, než 

sedět u počítače. Přihlaste se na kroužky. Můžete vyzkoušet Break Dance, leteckého 

modeláře…prostě cokoliv, co vás bude bavit. 

4. Když už máte záliby, vykašlete se na počítač kompletně. Choďte tam jen, když něco 

potřebujete pro váš život. 

5. Užívejte si v klidu krásu života! 

A teď už vypněte ten počítač!!!  

zdroj: http://tomaserlich.cz/zavislost-na-pocitacich-a-hrach/ 

(Pavel Pivoňka 8.B, obrázek – Fandíme hokeji – Adéla Rendová 7.C) 

20. Vtipy 
Pepíček je v parku a jezdí na kole.  

Volá na maminku: „Já jezdím bez ruuukkoouuu.“  

Po chvilce volá znovu: „Mami, já jezdím bez 

žžžuuubbbůůů.“ 

 

Pepíček přiletí domů a volá: „Mami, mami, koupíš mi 

kolo?“ 

 „Ne, je to moc drahé!“  

„Ach jo, a nechceš si se mnou hrát aspoň na maminku a 

na tatínka?“ dál žadoní kluk. 

 „To bychom mohli,“ souhlasí 

matka.  

„Tak se obleč, jdeme koupit 

malému kolo!“ 

 

Maminka Pepíčkovi: 

„Zase si na tebe stěžovala 

učitelka.“ 

Pepíček: 

„Co pro ti mně pořád má! Vždyť 

už jsem ve škole týden nebyl!!!“ 

 

„Koukám, sousede, že jste si 

koupil nové auto, copak se stalo s 

tím starým?“ 

„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“ 

„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte kupovat nový vůz.“ 

„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“ 

 

Chlapec šeptá své matce do ucha během svatby… 

Chlapec: ,,Mami?” 

Matka: ,,Co?” 

Chlapec: ,,Proč jsou holky oblečené v bílém?” 

http://tomaserlich.cz/zavislost-na-pocitacich-a-hrach/
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Matka: ,,Protože to je jejich nejšťastnější den v životě.” 

Chlapec: ,,Tak proč jsou chlapci v černém…?” 

 

Zavolá si pán klučinu a ptá se ho, jak se jmenuje? 

 „Jako můj táta.“ 

 „Dobře, a jak se jmenuje tvůj tatínek?“ 

 „Přece jako já.“ 

 „No a jak se teda oba jmenujete?“ nevzdává to pán. 

 „No stejně přece!“ 

 

Pepíček z obýváku říká mamince, která peče v 

kuchyni cukroví: 

„Maminko, hoří nám stromeček.“ 

Maminka odpoví: „Pepíčku, neříká se hoří 

stromeček, ale svítí stromeček.“ 

Po 5 minutách se Pepíček ozve: „Maminko, už nám 

svítí i záclony.“ 

 

Sedí Janička na posteli a pláče. Přijde k ní maminka 

a ptá se, co se stalo. 

 „Škola nám shořela!“ vzlyká malá dívka. 

 „Ale jdi, to se ti jen něco zdálo!“ povzbuzuje ji 

maminka. 

 „No právě, béééé!“ 

 

 

„Mami! Běž vynadat panu pošťákovi, už hodinu 

nám sedí na švestce a sprostě nadává Alíkovi!“ 

 

Pepíček přinese tatínkovi zažloutlé vysvědčení, ten je obrací ze všech stran a povídá: „To je 

tragédie, něco tak děsného jsem ještě neviděl!“ 

 „Viď, tati, já taky ne, to jsem našel na půdě v tvojí krabici.“ 

 

http://www.nejvtipy.cz/, http://vtipy.org/vtipy-pro-deti/, 

http://vtipy1.cz/kreslene_vtipy/barevne?strana=1 

(Barbora Kollárová 9.B) 

 

Hádanky 
Bílá jako mléko je, 

tichem všechno přikryje. 

Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. 

(mlha) 

Běžím, běžím, 

nemám dech. 

Přitom ležím na zádech. 

Kdo jsem? 

(řeka) 

Otec má tisíce synů, 

každému čepici sjedná a sobě nemůže. 

(dub a žaludy) 

Jedna hlavička, 

jedna nožička. 

Hlavička když zčervená, 

konec nožky znamená. 

(zápalka) 

 

Zdroj: http://mslustenice.webnode.cz/pro-pobaveni/hadanky-pro-deti/ 

http://www.nejvtipy.cz/
http://vtipy.org/vtipy-pro-deti/
http://vtipy1.cz/kreslene_vtipy/barevne?strana=1


 

 

Křížovka spíše  pro 1. stupeň 
 

 

 

1. Lesní zvíře, má bodliny. 

2. Všechny stromy dohromady tvoří. 

3. Zvíře, které se plazí 

4. Chytrý jako…? Zrzavý jako…? 

5. Roční období, kdy přikrmujeme zvěř. 

6. Pták, který dělá kuku. 

7. Srnec, laň a …. 

8. Ryba, kterou má spousta rodin na Vánoce. 

9. Krmíme v zimě jimi zvěř, větší než žaludy. 

10. Známý výr má druhové jméno ….. 

11. Pták, co tluče do stromu. 

12. Zvíře, které máme doma na maso, v přírodě najdeme divoké …. 

13. Pták, loví v noci. 
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Časopis pro vás letos připravili: 
 

 

Ještě jednou vám přejeme krásné, slunečné prázdniny. Rádi bychom 

vás upozornili, že kromě časopisu tištěného pro vás stále vytváříme     

i webový časopis. Najdete ho buď na stránkách školy www.zsben.cz 

v kategorii školní časopis, nebo na www.zsben.cz/labyrint/. 
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