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Milí čtenáři!
Přišlo jaro a s ním i další číslo školního
časopisu Labyrint. Opět zde najdete mnoho
nových zajímavých informací o přírodě, sportu,
ale i o školních akcích, kterých se zúčastnili
naši žáci.
Velmi nás potěšily příspěvky našich
mladších spolužáků z 1. stupně. Rádi uvítáme
vaše další náměty.
Vaše redakční rada:

V. Kočí, A. Bártová, A. Vondráčková,
R. Chmel, D. Klíma, S. Zikmundová,
K. Budáková, D. Šejstal, P. Vosická,
J. Kroupa, L. Kroupa, Š. Marek,
V. Zoubek a R. Harčarik

L. Šimonová (7.B)
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1. Anketa - VELIKONOCE
Do tohoto čísla jsme vám vybraly
odpovědi těchto žákyň:
Veronika Šeborová (VŠ)
Katka Horáčková (KH)
Tereza Tůmová (TT)

Jak budeš trávit Velikonoce?
(VŠ) Asi pojedeme k babičce.
(KH) No budu je slavit, ne?
(TT) Budeme doma.

Jaký je váš nejhezčí velikonoční
zvyk?
(VŠ) Lepíme na vejce samolepky.
(KH) Malujeme vajíčka.
(TT) Hodujeme.

Obrázek na titulní straně nakreslila
D. Tvrdíková (7.B)
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Zúčastnily jste se nějaké z jarních
olympiád nebo soutěží?
(VŠ) Matematická olympiáda.
(KH) Mám to v plánu.
(TT) Zatím ne.
(A. Bártová, A. Vondráčková)

2. Ze života zvířat
RAK KAMENÁČ je jedním ze
dvou našich původních druhů
raků. Podobá se raku říčnímu.
Dorůstá velikosti 10-12 cm.
Žije ve střední Evropě, zvláště v
hornatých
a
podhorských
oblastech. U nás se
kamenáči
vyskytují místně v horních tocích
podhorského pásma, pokud ovšem
nevyhynuli na infekční bakteriózu
v letech
1876
až
1885,
označovanou běžně jako račí mor.
Výskyt je dnes omezen na některé
oblasti Pošumaví, středních a
severovýchodních Čech, hojnější
je na Slovensku. Rak říční,
obývající mírně tekoucí vody, je
dnes prakticky vyhuben. Raka
bahenního
ničí
současné
hospodaření na rybnících.
Raci se živí uhynulými vodními
živočichy a žijí samotářsky, každý
jedinec má pod kamenem nebo
v břehu vlastní obydlí.
Samci se liší od samic větší
velikostí a tím, že mají prvé dva
páry
zadečkových
nožek
přeměněny v kopulační orgán. Na
podzim dochází k páření. V říjnu a
listopadu nakladou samice 50 –
100 kusů červenohnědých vajíček
o velikosti asi 3 milimetrů.
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Samice opatruje vajíčka pod
zadečkem až do jara, kdy se z nich
líhnou malí ráčci.
Ráčci se několikrát svlékají. Do
zimy dosahují délky asi 4 cm. Pak
už rostou pomaleji, ale i
v
dospělosti se dále pravidelně
svlékají.
Všichni raci jsou velmi citliví na
změny chemického složení vody. I
slabé znečištění potoků vyhubí
směrem po proudu celou račí
populaci. Z potoků, které nejsou
zastíněny břehovými porosty, raci
též mizí. Vydlážděné betonové
stoky jsou pro ně neobyvatelné.
Je důležité zachránit tento druh
před vyhubením.
(V. Zoubek – Encyklopedie zvířat)

(foto: http://www.google.cz- obrázky)
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3. ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Všem gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů.

SPORT

(Š. Marek, J. Kroupa -

http://www.zsben.cz/)

BASKETBAL

Dne 11. 2. 2009 proběhl na naší škole
okresní přebor v basketbale dívek. Po
vyrovnaných utkáních se utvořilo toto
pořadí: 1. místo – ZŠ Benešov, Dukelská
2. místo - Gymnázium Benešov
3. místo - ZŠ Vlašim Sídliště
4. místo - ZŠ Týnec na Sázavou
Všem gratulujeme.
(Š. Marek, J. Kroupa - http://www.zsben.cz/)

Dne 4. 3. 2009 proběhl na naší škole
okresní přebor v basketbale - kategorie
chlapců.Turnaje se zúčastnilo celkem 6
družstev - ZŠ Jiráskova, ZŠ Karlov, ZŠ
Týnec, ZŠ Vlašim Sídliště, Gymnázium
Benešov a naše škola.
Po velmi vyrovnaných utkáních (např.
ZŠ Dukelská - ZŠ Týnec 13:9, ZŠ
Jiráskova - Gymnázium Benešov 9:10)
vzniklo toto pořadí:
1. místo Gymnázium Benešov
2. místo ZŠ Jiráskova,
3. místo ZŠ Benešov, Dukelská
4. místo ZŠ Týnec nad Sázavou
5. místo - ZŠ Karlov
6. místo ZŠ Vlašim Sídliště.
(Š. Marek, J Kroupa -

http://www.zsben.cz/)
DEN PLNÝ FLORBALU

V úterý 10. 3. 2009 proběhl na ZŠ
Jiráskova florbalový turnaj pod názvem
Den plný florbalu.
Družstvo dívek ZŠ Benešov, Dukelská
se umístilo na 2. místě a Karolína
Remešová byla vyhlášena nejlepší
hráčkou.
Družstvo chlapců se umístilo na 3.
místě.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Školního kola se zúčastnilo celkem 11
žáků 5. ročníků, z toho úspěšní řešitelé byli
pouze 4žáci. A to žáci z 5.B:
Ondřej Hrdý, Michaela Klápová, Štěpán
Nádvorník
a
Radka
Šedivá.
Školního kola v 9. ročníku se zúčastnilo
celkem 7 žáků, z toho úspěšní řešitelé byli:
Barbora Bartošová z 9. A a František
Beran, Karolína Stránská a Michaela
Škvorová z 9.C.
Všichni úspěšní řešitelé postoupili do
okresního kola Matematické olympiády,
která se konala ve středu 23.1.2009 na
Gymnáziu ve Vlašimi.
(P. Vosická - www.zsben.cz)

ÚSPĚCH Aj
V úterý 24. 2. 2009 proběhlo na SOŠ
Benešov okresní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce.
Tereza Vejvodová ze 7. C získala 1.místo.
V kategorii 8. – 9. tříd získal Kryštof
Ondryáš z 8.A 4. místo a Nur Kartova
ze třídy 9.C místo deváté.
Všem účastníkům děkujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
PYTHAGORIÁDA
2. 2. 2009 proběhlo školní kolo
matematické
soutěže
Pythagoriáda
2008/2009.
Soutěže se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků.
V kategorii 6. ročníků: na 1. – 2. místě se
umístili Petr Jančík a Jiří Schummer ze
6. A. Získali 8 bodů a do okresního kola
nepostupují.
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Úspěšní řešitelé, kteří postoupili do
okresního kola jsou tito žáci ze 7. ročníku:
1. místo Hrůza Kryštof ze 7.B (12 bodů)
2. místo Thi Thu Hen Le ze 7.A (10
bodů)
3. - 5.místo Hrdý Jan ze 7.A (9 bodů)
Vyhlídal Patrik ze 7.C (9 bodů)
Zíková Pavla ze 7.C (9 bodů)
Okresní kolo se konalo 12. 3. 09 na
Gymnáziu ve Vlašimi.
Všem postupujícím přejeme hodně
úspěchů v dalších soutěžích.
( P. Vosická - www.zsben.cz)
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Radek Cudlín, Běla Charvátová
a Anna Vobecká získali čestná
uznání za pěknou práci s
uměleckým textem a Karolína
Suchánková získala diplom s
postupem do krajského kola
soutěže Dětská scéna a měla
možnost reprezentovat naši školu 4.
dubna v Kolíně.
Děkujeme všem za vzornou
reprezentaci školy a přejeme hodně
úspěchů v dalších soutěžích.
(Petra Vosická 8.A, www.zsben.cz)

SOUTĚŽ V RECITACI
19. března 2009 se v Základní
škole v Bystřici setkali všichni
vítězové školních kol soutěže v
uměleckém přednesu z Benešovska.
Ve čtyřech kategoriích se utkalo
na 80 mladých recitátorů, žáků 2. 9. tříd základních škol či studentů
gymnázií.
Naši školu reprezentovali:
v 1. kategorii žáků 2. - 3. tříd
Radek Cudlín ze 2. A,
Běla Charvátová ze 2. B
ve 2. kategorii 4. - 5. tříd
Karolína Suchánková ze 4. C a
Anna Vobecká z 5.B

(Sabina Zikmundová)
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Dne 11. 3. se konala
soutěž v disco tancích na
ZŠ Benešov, Dukelská
Zúčastnili se jen žáci 1. stupně
a to v kategoriích 1. 1.+2. třídy
2. 3.+4. třídy
Díky porotě složené jak ze
zástupců pedagogického sboru,
tak ze zástupců žáků ZŠ
Benešov, Dukelská se
v první kategorii
na 1. místě se umístily- Bártová
Karolína, Janků Martina,
Balíková Zuzana a Budilová
Natálie
na 2. místě se umístili Charvátová Běla a Tůma
Petr
na 3. místě se umístilyKlápová Veronika, Milfaitová
Adéla, Čuříková Zuzana a
Brázdová Lucie
Ve druhé kategorii se
na 1. místě se umístilyMarková Hana a Kratochvílová
Nicol
na 2. místě se umístilyBrabcová Eliška, Fejtková
Blanka, Bartošová Nikola,
Houzarová Karolína a Jelínková
Veronika
na 3. místě se umístily-
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Havelková Martina, Kosíková
Adéla, Klabíková Pavla a
Matějková Eliška

(V. Zoubek - www.seznam.cz)

4. KMD Ještě jednou, profesore

Ještě jednou, profesore
Ano, tak zní v pořadí už druhé
představení, které shlédl KMD tentokrát v
divadle Pod Palmovkou.
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Ema Kateřina Macháčková
O INSCENACI :

Katka Barbora Valentová

Antonín Procházka, autor této komedie,
je znám českému publiku jako herec,
komik, recesista i dramatik.

Ota Rostislav Čtvrtlík / Ivan Jiřík

Komedie „Ještě jednou, profesore“ patří
k jeho nejlepším a nejhranějším. Líčí osud
vysokoškolského profesora, který utíká
před vyhořelým manželstvím a okolním
světem do světa své milované literatury.
Obrat ale nastane ve chvíli, kdy neodolá
nabídce přesunout se pomocí technického
experimentu do historické epochy svého
oblíbeného románu „Vojna a mír“.

Duňaša Jitka Sedláčková / Zuzana
Slavíková
Libor Ondřej Kavan / Denny Ratajský j.h.
Daniel Radek Zima
Julie Petra Kotmelová j.h.
Bolkonskij Jan Révai / Petr Kracik
policista Aleš Al

Ocitne se v jiném prostředí a jiné době,
což vyvolává celou řadu komických
situací, zvláště ve chvíli, kdy se postavy z
historie zase omylem naopak ocitnou v
naší době.
Tato komedie diváka nejen pobaví, ale
nabídne mu i zamyšlení nad dnešním
způsobem života.

(Sabina Zikmundová;
zdroj-www.divadlopodpalmovkou.cz)

5. Neobvyklé sporty

Lacross
Historie
Obsazení
Ivoš Antonín Procházka j.h. / Pavel
Kikinčuk j.h.
Nataša Eva Kodešová / Jitka Čvančarová
j.h.

Lacrosse
vznikl
pravděpodobně
v
Severní
Americe v oblasti Velkých jezer
již před několika stoletími.
Tento
sport
byl
založen
indiánským kmenem Irokézů,
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kteří ho nazývali „bagataway“,
což v překladu znamená „malý
bratr války“. Lacrosse sloužil
indiánům jako alternativa k
válce při řešení sporů, ale i k
udržení
kondice.
Označení
lacrosse
vymysleli
až
francouzští misionáři. Tento
název
má
původ
ve
francouzském
„la
crosse“
(„kříž“),
neboť
původní
indiánská
hůl
připomínala
misionářům berlu biskupa.
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tvrdý, kontaktní sport. Soupeře
mlátit holí do jeho
můžete
hole (s tím, že ruka držící hůl,
je součástí hole).

Dnešní doba
Postupem času se vyvinuly
další verze. Američané odvodili
verzi fieldlacrosse, Kanaďané
vymysleli boxlacrosse.
V Česku se hraje verze
„český lakros“!, který má svá
specifika. Na první pohled se
odlišuje tím, že se hraje
jednoruč. Pak je tu poslední
verze – intercross.
Jednotlivé verze her se od
sebe liší velikostí hřiště,
počtem hráčů a způsobem,
jakým je možné zneškodnit
soupeře. Např. intercross je
naprosto bezkontaktní sport,
soupeře
se
nesmíte
ani
dotknout. Naopak boxlacross je

( L. Kroupa – zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lakros)

6. Recenze na film a knihu
Recenze na film:

Pohádky na dobrou noc
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Pohádky na dobrou noc je dobrodružná
komedie, ve které Adam Sandler
ztvárnil Skeetera Bronsona, hotelového
údržbáře, jehož život se navždy změní v
okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky,
které své neteři a svému synovci vypráví
na dobrou noc. Když se své rodině
pokusí pomoci vyprávěním jednoho
fantastického příběhu za druhým,
vypukne zásluhou neočekávaného
přispění dětí naprosté šílenství.

On je fakt boží!
Před dovršením patnáctých narozenin
upoutá dospívající Georgii nový kluk ve
škole, „nádherný bůh“ Robbie, člen kapely
Stiffa Dylanse. Naneštěstí si už Robbie
smluvil rande s Georginou úhlavní
rivalkou, blonďatou a perfektní Lindsay.
Se svými skvělými, avšak bezradnými
rodiči, nádherně oblečenou kočkou Argus
a s holčičí četou Ace Gang si Georgia
vymyslí plán, jak sbalit fantastického kluka
a mít nejlepší narozeniny všech dob!

(Alžběta Vondráčková a Anna Bártová,
zdroj: Seznam-zboží)

7. Ze školního kalamáře
Náhoda = začátek štěstí
Jaro je tu. Jako skoro všechny holky v mém
věku, mám ráda jaro a ráda chodím s kamarádkami
na louku, která je za městem. Jednou ve středu mi
zavolala kamarádka, že půjde ven se svým
kamarádem, tak jestli bych nechtěla jít s nimi. Mně
se teda moc nechtělo, protože jsem si chtěla udělat
úkoly, které jsme ten den dostali. Nakonec mě
přemluvila a sešly jsme se před jejím domem.
Docela mě udivilo, že na mě čeká sama. Sdělila mi,
že se její přítel musel ještě stavit u svého kamaráda,
abych tam nebyla sama. ,,No… to Vám děkuji, takové
´´rande´´ jsem opravdu nechtěla.´´ pomyslela jsem si a
zakřenila se. Kamarádka hned nasadila nechápavý
a tázavý pohled, ale ještě než se stačila zeptat,
obličej se jí roztáhnul do neuvěřitelného úsměvu.
Zamávala někomu, kdo byl za mnou. Instinktivně
jsem
se
otočila
a
uviděla
je.
Ten nalevo byl její kamarád Patrik, kterého jsem už
znala. Moji pozornost však upoutal kluk, který
přicházel s Patrikem.
Celý jeho zjev byl, jako kdyby pocházel úplně
z jiného vesmíru. Jeho boty byly černé, stejně tak
jako jeho kalhoty a tričko. Byl z dálky, takže
vypadal, že je celý černý, včetně pleti, ale když
přišel blíže ke mně, tak jsem viděla jeho světlý
obličej. Viděla jsem, jak na mě koukají ty krásné
magické hnědé oči. Jeho chůze byla, jako by se
vznášel, a přesto pohyboval nohama, které se
dotýkaly země. I když vypadal v té černé docela
odpudivě, měl v sobě něco, co bylo pro mě
magnetizující. Přibližoval se ke mně jistým, ale
chladným krokem. Mrkl spiklenecky na kamaráda.
Kamarádka trošku znervózněla, ale nakonec ze sebe
vymanila větu: ,, Znáte se??? To je Lukáš“ a
ukázala rukou na toho kluka, na kterého jsem celou
dobu zírala,, a tohle je Péťa´´ ,,No super, takový
krásný kluk a proti němu já! Co si chudák musí myslet!´´
pomyslila jsem si můj obličej se zkřivil. Ale jen na
chvíli. Pak ten kluk promluvil sametovým hlasem,
zářivě se usmál a natáhl ke mně ruku:,, Ahoj.´´ Jako
v transu jsem mu podala ruku a zašeptala: Ahoj.´´
Váhavě mi ji stiskl a já cítila, že jeho kůže je měkká
a krásně hladká. Úplně jsem zapomněla, že tam
s námi je i kamarádka a jeho kamarád, proto, když
jeho kamarád promluvil jsem nadskočila, ale
nevyjekla. ,, Tak jdeme, nebo tady chcete tvrdnout
celý život??´´ Koukala jsem do jeho zářivě hnědých
očí a ty oči se zase dívali se zájmem na mne.
Kamarádova věta ho vytrhla ze snění a jemně pustil
moji ruku, která se pomalu sesouvala dolů. Protože
byl ode mě vzdálen tři kroky a naše cesta vedla
směrem, jakým šli k nám,
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je jasné, že se ke mně přiblížil, vzal mně za ruku a
šli jsme vedle sebe a kamarádi šli před námi.
Připadala jsem si jako ve snu. Nejenže jsem šla
vedle kluka, který je nejlepší na světě, ale ještě ke
všemu jsem ho držela za ruku. Došli jsme na louku
a sedli si vedle sebe. Čas s ním ubíhal mnohem
rychleji. Začalo se stmívat, ale my si pořád
povídali. Kamarádi už šli dávno domů, ale já byla
pořád na té louce. Věděli jsme už o sobě vše.
Najednou se ke mně naklonil a řekl sametovým a
okouzlujícím hlasem:,,Miluji Tě, věříš mi???
Péťo?? Jsi jediná pro kterou chci žít,´´ a políbil mě
na tvář. Byla jsem jako v mátohách. Odtáhl ode mě
svůj obličej a usmál se takovým úsměvem, kterým
se usmíval, když jsem ho poprvé viděla. Byla jsem
jako ve snu. Až teď jsem pochopila, že mě vzal do
náruče a nesl mě ke mně domů. U vrátek mně
postavil na nohy a vzal moji bradu do prstů a
natočil si moji tvář tak, aby na mě viděl a políbil
mě, ale teď už na ústa. Zaplavila mně vlna touhy a
beznaděje, přesně to, co popisují v románech a co je
vidět v televizi, když je tam láska na první pohled.
Teprve teď mi to došlo: byla jsem zamilovaná!
S Lukášem se vídáme každý den, protože chodíme
do stejné školy. Je to tak lepší, protože nemusím na
něj tolik myslet, jestli si třeba neublížil. Opravdu ho
miluji. A on miluje mě. Za svoje shledání vděčíme
rozmarnosti našich kamarádů, kteří si umanuli, že
nás seznámí, jen tak z legrace. Děkujeme, za to, že
je jaro, protože kamarádi čekali jen na jaro, věděli,
že jestli se to povede, tak jedině na jaře je nejlepší
doba a první lásku. A těm děkuji.
(Petra Vosická 8.A)

JARO BY SPALO
Lucie Nováková, Michaela Klápová (5.B)
Jaro, jaro, jaro,
proč bys pořád spalo?
Konečně se vzbudilo,
ale teplé nebylo.
Kytičky už vykvetly,
ptáčci také vylétli.
Fena, ta má štěňata,
Kočka zase koťata.
Z misky rády pijí mlíčko,
pak si lehnou na sluníčko.
Utrhnu si travičku
pro tu naši kravičku.
Sněženka už vykvetla,
vlaštovka zas přilétla.
Postavila hnízdečko,
vyseděla vajíčko.
Měla malé vlaštovky,
přinesla jim dešťovky.
Velikonoce jsou za vrátky,
čteme hezké pohádky.
Malujeme vajíčka,
které snesla slepička.

Pohádka o zkaženém zubu
Štěpán Nádvorník (5.B)

MARATON JARA
Jan Krejčí (5.B)
Jaro běží za námi
rychlostí blesku,
hlavně žádné bouřky
při rozbřesku.
Teď předběhlo zimu,
už je tady zpátky,
odložíme sáňky,
jdeme do zahrádky.
Hop a hop a hop,
skáče sem a tam,
přineslo nám slunce,
brzy bude máj.

Byl jednou jeden umouněný chlapeček a
ten měl zkažené zuby. Jeden byl obzvláště
zkažený, měl zkaženou i duši. Jmenoval se
Drsňák. Ubližoval ostatním zubům, a proto ho
neměly rády.
Jednou chlapečkovi začal růst nový zub.
Jako každý nový zub byl ještě bílý a
nezkažený. Všechny zuby, až na Drsňáka, ho
měly rády a hrály si s ním.
Jednou v noci chtěl Drsňák novému zubu
ublížit. Ten se však včas probudil a zastavil
Drsňáka ještě dříve, než mu stačil zničit zubní
sklovinu. Popadl ho za kořeny a nechtěl ho
pustit, dokud se Drsňák nebude k ostatním
slušně chovat.
Začal ho učit zdravit, slušně mluvit, chodit
včas spát a nemluvit, když chlapeček jí. Po
čase se z nich dokonce stali nejlepší kamarádi.
I ostatní zuby si ho brzy oblíbily.
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Zbýval vyřešit jen jeden a to poslední
problém: naučit chlapečka, aby si dobře čistil
zuby. Zuby tedy začaly v puse skotačit, chlapce
to bolelo, a proto šel s maminkou k zubnímu
lékaři. Ten mu zuby prohlédl a řekl, že si je
musí pravidelně čistit, aby ho nebolely. Vše
dobře dopadlo, chlapeček si pravidelně čistil
zuby a měl je bílé a zdravé.

V roce 2004 vyšlo CD Neofolk a
CD/DVD Večer s písní Karla Kryla pro
český národ.
31.března 2005 se v divadle Kalich
uskutečnila premiéra autorského
muzikálového dramatu Tajemství. V
listopadu 2005 koncertoval Daniel Landa v
Ostravě a v Praze na BOUŘI 2005 a vyšlo
CD Tajemství.

8. HUDBA

ORLÍK
Miloš Frýba for president (OI!) 1990
Demise 1991

Daniel Landa

SÓLOVÁ TVORBA
Valčík 1993
Chcíply dobrý víly 1995
Pozdrav z fronty 1997
Smrtihlav 1998
Konec 1999
Best of: Landa 2000
9 mm argumentů 2002
Vltava tour 2003
Neofolk 2004
(R. Chmel a D. Klíma, zdroj:
http://www.daniellanda.cz)

9. SAMBA
Daniel Landa se narodil 4.11. 1968 v
Praze. V roce 1990 se oženil s Mirjam
Müller, která je původem z Německa.
Spolu vychovávají dcery Anastázii (1998)
a dvojčátka Roxanu a Rozálii (2003). V
roce 1988 absolvoval na pražské
konzervatoři obor hudebně-dramatický,
avšak herectví se věnoval pouze
příležitostně.
Jako herec účinkoval v českých filmech:
Proč, Černí baroni,... a v německém seriálu
"Alles ausser Mord" pro televizní stanici
PRO 7.
Nejpodstatnější
částí
Landovy
osobnosti je jeho hudební tvorba. Kromě
toho, že je Daniel Landa známým
zpěvákem, sám si skládá hudbu, libreta a
píše texty.

Samba
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Samba je latinskoamerický tanec. Slovo
samba má původ v portugalském slově
semba a v překladu znamená božská
tanečnice.
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vyzývavým gestem přivolal jednoho z
tanečníků k sobě. Odtud se tedy vzal
pozdější název butuwua – samba. Tento
tanec se téměř před 150 lety dožil obrovské
popularity na brazilských lidových
karnevalech v Rio de Janeiru.
Do Evropy se dostal v r. 1913, tedy
ještě před první světovou válkou, pod
názvem maxixe a po celé Evropě se
rozšířila až po r. 1945.
Pro zachycení charakteru samby by se
měli tanečníci přizpůsobit flirtování.
Figury v sambě vyžadují speciální klopný
pánevní pohyb. Další důležitý pohyb je to,
čemu se říká sambový houpavý pohyb
prováděný v kolenou. Samba se tančí na
2/4 takt, někdy i na 4/4, tempo může být až
50 taktů za minutu.
(Sabina Zikmundová, zdroj-www.tance.cz,
http://www.zumbawithme.com/,
http://www.guardian.co.uk/,
http://www.freewebs.com/)

Vzpomenete-li si na sambu, nevybaví se
Vám pravděpodobně nic jiného než
rozjásané karnevalové Rio de Janeiro.
Evropanovi by se mohlo zdát, že jde o
jeden specifický tanec, ale skutečnost je
jiná. Existuje několik verzí samby, které se
liší rytmem, tempem nebo náladou. To, jak
ji známe my, je jenom jeden z mnoha
vzrušujících rytmů.
Historie samby není příliš jasná. Byl to
pravděpodobně lidový brazilský tanec
butuque, který dal vzniknout sambě. Kdysi
tančili tanečníci jakýsi kývavě houpavý
pochod – marchas. Tančilo se v kruhu
okolo jednoho tanečníka, který občas

(S. Zikmundová - 7.B)
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10. Vtipy
Víte, proč jsou blondýny nejlepší
spolujezdkyně?
Můžete parkovat na místě pro postižený.
Víte, jak zabavit blondýnku?
Postavíte ji k zrcadlu a řeknete jí, ať hraje
kámen, nůžky, papír, dokud nevyhraje.

Nemohu se zbavit
dojmu, že je mezi
námi špion …

( D. Klíma, R. Chmel, zdroje: http://www.raj-simu.blog.cz/, , http://www.ftipky.cz ,
obrázek http://www.seznam.cz/ - obrázky)

