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     Přicházíme k vám s dalším číslem našeho 
časopisu Labyrint. Tentokrát je zaměřeno na 
podzimní tématiku. V letošním školním roce 
zde najdete i některé nové rubriky spojené 
s naší novou redakční radou, která bude pro 
vás pracovat v tomto složení:  
 
     Filip Hůla, Eliška Králová, Klára Malátová, 
Andrea Albrechtová, Michaela Benešová, 
Edita Kleinová, Denisa Kopecká, Kristýna 
Turková, Pavlína Černá, Anička Truongová a 
Sabina Zikmundová 
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        (Obrázek nakreslila T. Dostálová, 8.B)       
 
 
 
 
 

1. Toulky po Čechách 
 

Konopiště 
 

 
http://www.zamky-

hrady.cz/1/konopiste.htm 

 

     Hrad Konopiště založil nedaleko svého 
rodového sídla Benešova kolem r. 
1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš 
z Benešova a to podle vzoru francouzských 
pevností. Po vymření Benešoviců přešlo 
Konopiště v roce 1327  do rukou Šternberků. 
V 17.–19. století se pak v držení Konopiště 
vystřídala celá řada vlivných šlechtických rodů, 
např. Hodějovští z Hodějova, po bitvě na Bílé 
hoře na krátkou dobu Albrecht z Valdštejna, 
Michnové z Vacínova, Vrtbové z Vrtby, 
Lobkovicové a další. 
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   V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím 
od Lobkoviců následník císařského 
trůnu František Ferdinand d´Este.  

  

 

    

     Arcivévoda dal zámek přestavět. Na ploše 
bývalé barokní zahrady založil Růžovou 
zahradu se skleníky. Do zámku umístil své 
rozsáhlé sbírky, které získal jednak jako 
dědictví po svých italských předcích, jednak 
vlastní sběratelskou činností.  

     František Ferdinand se v červnu roku 
1914 zúčastnil manévrů rakouské armády 
v Bosně. 28. června 1914 se stal spolu se svou 
manželkou Žofií obětí atentátu, který spáchal 
v Sarajevu srbský anarchista G. Princip. 

    V roce 1921 převzal Konopiště od 
arcivévodových dědiců československý stát 
a zámek i s parkem byl zčásti zpřístupněn 
veřejnosti. Za II. světové války byl v Konopišti 
umístěn hlavní štáb jednotek SS.  

     Po osvobození bylo Konopiště znovu 
zpřístupněno veřejnosti. Zámek se do dnešní 
doby zachoval v podobě, jakou dostal při 
poslední přestavbě za arcivévody Františka 
Ferdinanda d´Este. Vnitřní vybavení zůstalo 
stejné, jako když zámek obýval František 
Ferdinand s rodinou.  

(D. Kopecká – zdroje:   http://www.zamek-
konopiste.cz/prohlidkove-okruhy/3-
soukrome-pokoje-frantiska-ferdinanda/ 
http://www.zamky-

hrady.cz/1/konopiste.htm) 
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KORÁLOVKA SEDLATÁ 

 
     Pro toto číslo Labyrintu  jsme si  pro 
vás připravili několik informací o velmi 
zajímavém zvířeti – KORÁLOVCE 
SEDLATÉ.  
     Jedná se o druh hada, který se dále dělí  
na 25 poddruhů. Ty se navzájem velice liší 
jak zbarvením, tak i rozdílnými životními 
podmínkami. Nejběžnější poddruh je 
Lampropeltis triangulum sinaloe, který 
obývá hlavně západní Mexiko. Je většinou 
zbarven šarlatově červeně se střídavými 
světlými a černými proužky. 
     Korálovka  se v poslední době stává 
velmi oblíbenou mezi chovateli hadů, 
protože na její chov postačuje středně 
velké terárium s písčitým substrátem. Stačí 
ho doplnit několika většími kameny 
sloužícími jako úkryt. Nezbytná je však  
miska s čistou vodou. Teplotu v teráriu 
musíme udržovat mezi 25 - 30 °C . Mnozí 
teraristé v zimním období  snižují teplotu 
na 20 °C. Zazimování se doporučuje, 
pokud chceme hady rozmnožovat. 
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     Ačkoliv korálovky mají v přírodě 
poměrně pestrý jídelníček (loví malé 
savce, ještěry, hady i ptáky), v teráriu jim 
stačí menší hlodavci. 

     Páření, které probíhá na jaře, je 
doprovázené souboji samců o samice. V 
červenci a srpnu snesou samice 5 - 10 
kožovitých vajec, z nichž se asi za 60 dní 
líhnou mladé korálovky. Mláďata měří 
kolem 30 cm. 

 

Rozhovor s korálovkou 
sedlatou jménem Andy: 
Na další zajímavosti se zeptáme přímo 
našeho hosta - korálovky Andy pocházející  
z Jižní Ameriky. 
 
Filip:   „Andy, já Tě  zde vítám a chtěl                                  
            bych Ti položit několik otázek  
            týkajících se tvého života.“ 
Andy: „Ráda Ti je zodpovím. Ptej se.“ 
Filip :  „Jaké délky dorůstáte?“ 
Andy: „My korálovky sedlaté dorůstáme       
            od 30 cm  až do 2m.“ 
Filip:   „Jaký způsob života vy korálovky  
            vedete?“ 
Andy: „My jsme pozemní hadi, což  
            znamená, že většinu života trávíme  
            na souši“ 
Filip :  „Aha, to jsem netušil, ale jdeme na  
           další otázku.  Jsi jedovatá, Andy?“ 
Andy: „Doopravdy jedovatá nejsem, i  
            když  si to mnoho lidí myslí.“   
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Filip : „Tak to jsem také nevěděl, i když o    
           hadech toho vím docela dost.“ 
 Filip :  „Kde všude se vyskytujete?“ 
Andy:  “V Severní  Americe a na  
             severu Jižní Ameriky.“  
Filip : „Andy, toto byla poslední otázka.    
            Moc Ti za tento rozhovor děkuji a   
            někdy na viděnou.“       
(F. Hůla, A. Albrechtová, zdroje: 
www.its.nature.org 
www.zoofoto.cz) 
 
 

3. ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 

Poznávací zájezd žáků 
9. ročníků do Anglie 

 

     
Dne 3. 9. 2010 se uskutečnil poznávací 
zájezd žáků naší školy do Anglie. Jako 
doprovod jsme měli paní učitelky Věru 
Brabcovou, Danu Rybkovou a paní 
ředitelku Hanu Procházkovou.    Kolem 19. 
hodiny jsme nastoupili před ZŠ Benešov, 
Dukelská do autobusu, naposledy zamávali 
svým nejbližším a vyrazili jsme na 
šestidenní výlet do Anglie. Cesta 
autobusem do Francie byla dlouhá, ale 
většina z nás ji prospala. V brzkých 
ranních hodinách jsme dorazili do přístavu, 
kde jsme se v 10 hodin nalodili na trajekt 
do přístavu Dover.  
     Hned první den jsme navštívili Dover 
Castle a ve město Canterbury. Potom jsme 
jeli do Londýna na meeting poind v 
Shirley, kde si nás vyzvedly naše 
hostitelské rodiny. 
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foto - www.zsben.cz 
 
   Druhý den jsme jeli autobusem až do 
centra Londýna a navštívili jsme 
Londýnské oko, odkud byl krásný výhled 
na celé město. Viděli jsme spoustu 
zajímavých domů a památek Londýna, 
např. Big Ben, Buckingham palace, Tower 
Bridge,.. 
       Třetí den jsme se vydali do 
Porthmouthu, kde jsme navštívili muzeum 
admirála Nelsona, prohlédli jsme si  jeho 
loď Victory a zlatou  pamětní desku s jeho 
jménem. 
      Poslední den jsme se projeli metrem do 
Bank of London. Poté jsme šli 
k Monumentu, který se nachází nedaleko 
Puding Lane. Projeli jsme se lodí a 
navštívili jsme nultý poledník, který 
prochází Anglií.  
       Celý výlet jsme si  velmi užili a všem, 
kteří nám umožnili tuto cestu podniknout,           
děkujeme. 
 
(P. Černá, zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: 
Westminster_river_view_at_night.jpg            
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:) 
 
 
 

SPORTOVNÍ ZPRÁVY 
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    ATLETICKÁ VŠESTRANNOST 
 

     Dne 21.9.2010 proběhla  

 
 
 
 

STŘEDOČESKÁ INLINE BRUSLE 
 

 
 

 
  Dne 24.9. 2010 se naše škola 

zúčastnila akce pod názvem Středočeská 
Inline brusle. V jednotlivých kategoriích 
jsme zaznamenali tyto výsledky: 

1. místo - Magda Slavíková 
2. místo  - Jan Pessr a Lukáš 

Vondrák 
3. místo - Petr Tůma  

    Všichni, kteří se umístili na 
medailových místech, postoupili do 
krajského kola, které se konalo 5. 10. 
v Benátkách nad Jizerou. Všem 
přejeme mnoho dalších úspěchů. 

 

     Dne 21. 9. 2010 proběhla ve 
Vlašimi soutěž v atletické 
všestrannosti pro žáky základních 
škol okresu Benešov. 

    Ve starší kategorii obě naše 
družstva obsadila 1. místa s 
postupem do krajského kola. V 
mladší kategorii se přeborníky 
okresu stali Magda Slavíková a 
Jakub Hausenblas.    

 Děkujeme za vzornou reprezentaci.  
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Závodníci před startem. (foto – 
www.zsben.cz) 

 

Bleskový sběr papíru 
 
kategorie 1. – 2. třída: 
1.      2.A    841,0 kg 
2.      1.C    586,0 kg 
3.      2.B    290,2 kg 
 
 
kategorie 3. - 5. třída: 
1.      3.B     797,15 kg 
2.      3.A     630,0 kg 
3.      4.A     519,0 kg 
 
 
1. stupeň celkem sebral: 6497,7 kg 
 
 
 
kategorie 6. – 7. třída: 
1.      7.C   849,0 kg 
2.      7.A   635,0 kg 
3.      6.B   634,2 kg 
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kategorie 8. – 9. třída: 
1.       8.C      611,5 kg 
2.       9.C      290,0 kg 
3.       8.A      267,3 kg 
 
 
2. stupeň celkem sebral: 4502,6 kg 
 

(P. Černá, zdroj: www.zsben.cz) 
 
   4. TANEC 
 

COUNTRY TANEC 
 

 
 
    Tento druh tancování vznikal a vlastně 
stále ještě vzniká v průběhu dějin.    
    Za současné country tance považujeme 
ty, které se vyvinuly v oblastech Francie a 
Anglie. Tyto dvě evropské velmoce 
udávaly směr nejen v hospodářství a 
politice, ale také v tanci. V těchto 
oblastech se nejvíce vžilo tancování ve 
čtverylkách a řadách. Odtud se potom 
taneční kroky rozšiřovaly do Ameriky, do 
celé Evropy  i k nám. 
     Anglické country tance se zvolna 
přetvářejí do moderní podoby. Běžně se 
tančí čtverylky, řady a kruhy. Jedná se 
většinou o velice jednoduché 
formy.  
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Důležité ale je, že se lidé mohou odpoutat 
od všední těžké práce a zažít příjemné 
uvolnění na lidové zábavě při zvucích 
kytary, banja a houslí. Začínají vymýšlet 
vlastní figury a formace. Jejich množství 
stále narůstá a tanečníci se učí stále 
složitější formy tanců, které již patří mezi 
tance americké. Můžeme je rozdělit do 
těchto skupin: tance v kruzích, ve 
čtverylkách a tance v řadách. 
 
Sabina Zikmundová (zdroj: 
www.dreams.cz, www.agenturaars.cz, 
www.dynamictravel.com) 

 
5.MUSIC STYLE 

 

Country – VENKOVSKÁ HUDBA 

http://www.jamesnava.com                                         
http://www.google.cz 
 
     Country je americko-kanadský hudební 
styl, který vznikl na základě lidových písní 
a balad. Jeho počátky sahají do 18. století. 
Obliba však vzrostla až ve 20. století. 
Tento styl výrazně ovlivnili španělští, 
francouzští a irští přistěhovalci. 
     Základem této hudby byly  housle. 
Vozily se z Evropy, ale nebyl problém si je 
vyrobit i v Americe.  Pětistrunné banjo je 
americkým nástrojem s africkými kořeny a 
do bílé hudby se dostalo zhruba v polovině 
minulého století. 
 
Hudební nástroje - akustická i elektrická 
kytara, housle, baskytara, bicí, klávesové 
nástroje, banjo.. 
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PŘEDNÍ INTERPRETI: 

 

Johny Cash: (26. 2. 1932-12. 9. 2003) 
americký zpěvák a skladatel 
PÍSNIČKY: Hey Porter, A Boy Named Sue, 
Personal Jesus.. 
 

Taylor Swift: (13. 12. 1989) 
americká country zpěvačka, textařka, 
kytaristka, herečka 
 
FILMY: Jonas brothers 3D koncert,  
              Kriminálka Las Vegas,  
              Hannah Montana, 
              Saturday Night 
PÍSNIČKY: You belong with me, Mine, 
Love story.. 
 

(A. TRUONGOVÁ, zdroj: www.infostar.cz 
                                         
www.countryworld.cz, www.wikipedia.cz)                                       
 
 

6. Cestujeme po 

Evropě 
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Maďarsko                        
 
Hlavní město: Budapešť 
Rozloha: 93031km² 
Počet obyvatel: 10 139 000 
Nejvyšší hora: Mátra 
Nejdelší řeka: Dunaj 
 

 
cs.wikipedia.org/wiki/Bu
dape%C5%A1%C5%A5  

 
      Budapešť má necelé dva milióny 
obyvatel a je tedy jedním z největších měst 
ve střední Evropě. Městem protéká řeka 
Dunaj.V současné době se Budapešť stává 
multikulturním centrem a i nadále si 
zachovává  svou historickou tvář. 

 

 
cs.wikipedia.org/wiki/Bu
dape%C5%A1%C5%A5  

       Pravému budínskému břehu dominuje 
(od jihu) vrch Gellért se sochou Svobody, 
citadelou a sochou sv. Gellérta v úbočí.  
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Severně se nachází hradní vrch Várhegy s 
mohutným královským palácem 
obehnaným kamennou zdí. O něco dále se 
proti obloze tyčí věže Rybářské bašty a 
Matyášova chrámu. Nejnápadnější stavbou 
levého břehu je sto let stará neogotická 
budova parlamentu. Má téměř 
700 místností a na jeho výzdobě se podíleli 
nejlepší umělci své doby. Je považován za 
jednu z největších vládních budov 
v Evropě.   Z městské zástavby vysoko ční 
kopule Baziliky svatého Štepána – kostela 
zasvěceného prvnímu maďarskému 
křesťanskému králi. 

    Budapešť je městem kultury, koncertů a 
umění. Nachází se zde přes šedesát muzeí, 
dvě opery, čtyřicet sedm divadel, šestnáct 
koncertních síní a sedm amfiteátrů. 
Ve městě nepřijdou zkrátka ani milovníci 
zeleně. Je zde velký počet parků a lesů, 
např. Markétin ostrov, Park soch, Lidový 
park s planetáriem, přírodní rezervace Orlí 
vrch a zoo.  

 

      Budapešť je jediné velkoměsto na 
světě, ve kterém je více jak stovka 
termálních pramenů a studní. Metropole 
stojí více méně na bublající půdě. Celkem 
123 pramenů zde denně vychrlí více než 
70 milionů litrů vody o teplotě 26 - 76 °C. 
Léčivé vlastnosti pramenů jsou různé, 
takže každé lázně se zaměřují na jiné 
choroby. 
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Královské lázně, lázně Raitzen a Rudas 
jsou provedeny v římském, případně 
tureckém stylu, zatímco lázně Széchenyi 
byly zbudovány ve stylu neoklasicistním. 

Další zajímavá místa: 
 
Kecskemét se secesním palácem Cifra, 
radnicí, muzeem hraček a divadlem patří 
k hojně navštěvovaným městům.  
Meruňkovice vyráběná  v  jeho    okolí je 
oblíbenou medicínou. 
Chráněná    lesnatá   horská   oblast 
severního Maďarska je rájem výletníků. 
Zdejší historická města     obklopuje 
jedinečná      atmosféra. V malebném údolí 
na rozhraní pohoří Mátra  a Bukk    leží    
město    Eger, které je  známé     svými 
historickými  památkami,  kulturními 
festivaly a vynikajícími víny. 
                  
(M. Benešová , zdroj: 
www.ibudapest.cz 
www.seznam.cz 
www.wikipedia.cz) 

 
 
 

7. KRÁSNÁ CELÝ DEN 
 

     Pro toto číslo jsem si pro vás připravila 
moderní trendy v účesové tvorbě. Pro každý 
obličej je vhodný jiný typ střihu. Dnes se 
zaměříme na krátké střihy. 
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Oválný obli čej : 

     Jste majitelkou 
souměrného obličeje? S účesy 
si můžete vyhrát! Díky 
vašemu ideálnímu tvaru  
máte volnou ruku ve výběru 
střihu! S klidným svědomím  
můžete experimentovat. 

 

Kulatý obli čej: 

     Je váš obličej téměř 
stejně vysoký jako 
široký? Pak se řadí do 
kategorie kulatých. 
Opticky zúžit vám ho 
pomohou pramínky 
směřující do obličeje. 
Slušet vám budou i         
objemnější účesy „do 
výšky“. 

  

Hranatý obli čej: 

     Máte hranatější 
tvar obličeje a nižší 
bradu? Zkuste tvář 
zjemnit 
stupňovanými 
sestřihy. Skvělou 
volbou je pro vás 

asymetrie střihu. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



STRANA 9 
 
 

Srdcovitý obli čej: 

     Máte širší čelo a užší 
bradu? Ideální by pro vás 
byl účes alespoň lehce pod 
bradu. V těchto místech by 
měl být bohatší nebo 
sestříhaný. 

(K. Turková, zdroj: 
www.prozeny.cz) 
 
 

8. RECENZE NA FILM 
 

 

     Shrek je počítačem animovaný film 
z roku 2001. Byl natočen na motivy 
stejnojmenné pohádkové knihy, kterou 
v roce 1990 napsal Viliam Steig. Film 
vznikl ve studiu Dream Works Animation 
SKG a byl natolik úspěšný, že získal 
Oskara v kategorii Nejlepší celovečerní 
animovaný film.  
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     Postavičky namluvily známé filmové 
hvězdy, jako Mike Myers, Eddie Murphy, 
Cameron Diaz a John Lithgow. V roce 
2008 ho Americký filmový institut zařadil 
mezi 10 nejlepších animovaných filmů na 
světě. Na film pak navazují další díly: 
Shrek 2, Shrek Třetí a Shrek Zvonec a 
konec. 

 

SHREK  ZVONEC A KONEC 
 
režie: Mike Mitchel 
scénář: Josh Klausner, Darren Lemke 
hudba: Harry Gregson-Williams 
žánr: animovaná rodinná komedie 
českém znění: David Novotný, Tomáš 
Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš 
Procházka 

premiéra filmu: 15. 7.  2010 

 
Co nás čeká ve čtvrtém dílu Shreka?    
       Mnohem „drsnější“ Fiona, otylý 
Kocour v botách, zmatenější Oslík a  
království Za sedmero horami, které je 
vzhůru nohama.  Vše to má na svědomí 
Shrek, jenž vypustil do světa  jedno   velmi 
 nerozumné přání. 
      Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké 
to je, když se žije šťastně až do smrti. Příliš 
se mu to  však nelíbí. Je to strašná nuda a 
navíc honička, protože pečovat o tři zelená 
Shrečata je nadzlobří úkol. Není divu, že 
zcela vyčerpaný otec  začne vzpomínat na 
doby, kdy žil sám v bažině, lidé se ho báli 
a Fiona byla uvězněna ve věži pod dračím 
dohledem. 
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    Kacířsky si pohrává s myšlenkou, jak  
by bylo krásné, kdyby se zlaté časy aspoň 
na jeden den vrátily. Vyslyší ho zlý skřet 
jménem Rampelník, kterému není radno 
věřit.  Shrek mu s vidinou jednoho dne 
staromládenecké pohody skočí na vějičku a 
podepíše velmi nevýhodnou smlouvu. 
Ocitne se  rázem doma v bažině. 
 

 
 
      Jenže rodná hrouda zdaleka nevypadá 
tak útulně jako kdysi. Shrek se nechal 
napálit. Rampelník v jeho minulosti 
vymazal den, kdy se narodil, což 
odstartovalo přímo katastrofální sérii 
událostí. Ty vyústily v dosazení 
Rampelníka na trůn v království Za 
sedmero horami. Šance na nápravu sice 
existuje, ale půjde o mnohem složitější 
úkol, než jsou záchrana Fiony a získání 
přízně jejího otce. Ve velmi krátké době 
zlobr v pohádkové říše najít Fionu a přimět 
ji, aby mu dala polibek z pravé lásky.  
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     To půjde jen těžko, protože z Fiony se 
mezitím stala drsná Amazonka, která v 
čele armády zlobrů plánuje svržení 
Rampelníka z trůnu. Pro blázna, jenž tvrdí, 
že  je  jejím  manželem  a  má  s ní  tři děti, 
 nemá pochopení. 
     K   řadě   inovací  nutilo filmaře i to, že 
tento  díl   se   natáčel   kompletně  ve 3-D. 
„Bylo to hodně   záludné,  neustále  nás  to 
nutilo vymýšlet efektní kousky, ze kterých 
bude divákům padat čelist, přitom jsme ale 
nechtěli ochuzovat příběh a typický humor. 
Pokud  v  nich   vyvoláme   úžas  i   smích 
zároveň, odvedli jsme  dobrou práci,“ říká 
producentka Teresa Cheby. 
 

                     
MŮJ VLASTNÍ NÁZOR 
 
     Tento rodinný film se mi velmi líbil. 
Zbytečně ho v průběhu vysílání nerušily 
žádné reklamy, a proto si ho mohl člověk 
skutečně „vychutnat“.  Doporučila  bych 
ho nejen dětem, ale i dospělým,  ať je vám 
pět nebo sto. Stojí to za to, určitě se dobře 
pobavíte i nasmějete. Pokud se vám ale 
nechce do kina, nevěšte hlavu, určitě 
SHREKA brzy uvidíte na vaši televizních 
obrazovkách. 
 
(K. Malátová, zdroje: www.google.com, 
http://www.bontonfilm.cz/shrek-zvonec-a-
konec.html) 
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9. ROZHOVOR   

 

s dětskou filmovou hvězdou 

Matyášem Valentou 

  
 
Milému a sympatickému Františkovi ze 
seriálu Ulice je třináct let, bydlí se svojí 
sestrou Aničkou a rodiči. Účinkoval ve 
více než dvaceti reklamních spotech a 
šesti filmech. Objevil se také v seriálu 
Redakce. 
 
 Matyáši, jak jsi se ve svých deseti letech 
dostal k roli Františka v seriálu Ulice? 
To se dělají takové konkursy, a kdo je nejlepší, 
tak toho si vyberou. V tom posledním kole 
jsme byli tři.   

                                            LISTOPAD 2010 
 
 Po kom jsi, Matyáši, zdědil tak úžasný 
talent? 
Tak to nevím, žádného herce doma nemáme, 
jen pradědeček byl ochotník. 
 
Kolikrát v m ěsíci seriál Ulice natáčíš? 
Ulici natáčím tak dvakrát až třikrát do měsíce. 
Na plac nastupuji různě. Můj natáčecí den 
probíhá asi tak, že přijdu do  šatny,  převleču 
se a jdu do maskérny. A potom jenom čekám, 
až na mne přijde řada. Během čekání si někdy 
hraji s věcmi, které si do šatny přinesu. Často 
si čtu knížky.   
 
 A jaké máš nejraději?  
Teď zrovna čtu sestře po večerech Neználka. 
Musím říct, že je to pěkná knížka. Ale nejlepší 
je pro mne Hans Christian Andersen.   
 
Kdy dostáváš scénáře ke své roli v Ulici? 
Ty  dostávám asi tak měsíc dopředu, ale má je 
na starosti spíše mamka. 
 
maminka: Já dávám Matyášovi scénáře tak tři 
dny před natáčením. On se je učí sám a my mu 
pak čteme texty ostatních postav. 
 
Máš mezi ostatními herci ze seriálu nějaké 
kamarády? 
Mým kamarádem je Adrian Jastraban, který mi 
hraje nevlastního tatínka. Kamarádím se také s 
Bedřichem Liškou a pak ještě s Ljubou 
Krbovou, která hraje Anču. 
 
Máš čas chodit ještě do školy? 
Ano, to mám. Škola mi jde. 
 
A jak t ě jako úspěšného herce berou 
spolužáci? 
Teď už se mne na natáčení moc neptají, ale 
když jsem byl v první a druhé třídě, tak za 
mnou chodili osmáci a deváťáci pro podpisy. 
 
Na který moment svého natáčení vzpomínáš 
nejraději?  
Nejvíc se mi líbilo, když jsem při natáčení 
Rafťáků stál na hasičském voze a stříkal 
vodním dělem  po lidech na  pouti. 
  
Co děláš ve volném čase? 
Doma někdy hraji na flétnu nebo na klavír. 
Chodím kvůli tomu do základní umělecké  
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školy. Také hraji tenis a v zimě jezdím na 
bruslích a na lyžích. 
 
Co tvoje sestra Anička? Bude taky 
herečkou? 
Sestře je 7 let a už dostala roli v seriálu 
Zdivočelá země. V některých scénách 
budeme dokonce natáčet spolu. 
 
Děkuji Ti, Matyáši, za rozhovor. 
 
(E. Kleinová, zdroj pro foto: 
www.super.cz)                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 
(Martin Bárta, 7.B) 
 
                                                  
                                              
 

 
10. Perličky ze školních 

lavic 
 

• Třída: Pane profesore, pusťte nás 
dřív! 

            Učitel: A kam bychom takto došli? 
            Žák: NA OBĚD! 
 
 

• Učitel: Popište účinky 
halucinogenních drog. 

           Žák: Nevím, já je neberu. 
 

                                            LISTOPAD 2010 
                     
                                                                              

 
 
Výroky učitelů a žáků: 

• Ptáci jsou chlupatí.  
• Semafor mění barvy proto, aby 

nám bylo při čekání veseleji. 
• Chce se oběsit na šňůře od žaluzie a 

při tom nahlas dýchá. Tím vyrušuje 
ostatní žáky! 

• Rýsujte podle ruky, kdo nemá, tak 
podle pravítka. A koho to tady 
nebaví, ať aspoň předstírá opak. 

• Už staří Římané říkali: „Koho 
bohové nenáviděli, udělali ho 
učitelem." 

 
Z naší školy: 

• Učitel: Jak se jmenoval předchůdce 
fotoaparátu? 

           Žák: Pornograf 
 
           Učitel o hodině občanské výchovy:     
            Tak na co jsou dobrý tatínkové,  
            jaká je jejich funkce v rodině? 
            Ukřivděný žák mužského pohlaví  
            odpoví: Na výrobu!!! 
 
Poznámky do ŽK: 

• Držela hlavu deset minut v 
odpadkovém koši. 

• Váš syn naplňuje ve školní jídelně 
sklenice buchtičkami se šodó a 
používá jich jako ručních bomb. 

 
(S. Zikmundová, 
zdroj: www.perlicky.net,    
          www.jitulis.blog.cz,  
          www.kosetice.cz a žáci z naší školy) 
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11. VTIPY 

 
 
Pepíček:  „Tetičko, chutnal ti ten bonbón, 
který jsem ti dal?" 

„Chutnal, Pepíčku.“ 

 „No vidíš a náš zmlsaný Rex ho předtím 
vyplivl.“ 

:):):) 

 

 

 

(Dominika Bártová, 7.C) 
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Stojí zajíc delší dobu před zrcadlem. 
Zaječici to zneklidní a ptá se: „Už si zase 
mačkáš beďary?" 

Zajíc na to: „Kdepak, broky..." 

:):):):)    

 

Jak blondýnka zabíjí kapra? Utopí ho. 

:):):):):):):) 

 

Proč lije blondýnka vodu do počítače? Aby 
mohla surfovat po Internetu. 

:):):)☺☺☺ 

 

                         Veverka se krmí 

 

 (K. Malátová, E. Králová, zdroje: 
http://a1.twimg.com/profile_images/26974
3474/usmev.jpg 

http://a1.twimg.com/profile_images/26974
3474/usmev.jpg  
http://humor.mysteria.cz/vtipy-o-
pepickovi/4.html 

http://www.smisek.cz/component/option,co
m_zoom/Itemid,28/catid,4/PageNo,2/ ) 


