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     Přicházíme k vám s dalším číslem našeho 
časopisu Labyrint. Tentokrát je zaměřeno na jarní  
tématiku. Je zde opět několik nových rubrik, které 
se vám snad budou líbit.  
            Vaše redakční rada  
 
     Filip Hůla, Klára Malátová, Andrea 
Albrechtová, Michaela Benešová, Edita Kleinová, 
Denisa Kopecká, Kristýna Turková, Pavlína 
Černá, Anička Truongová a Sabina Zikmundová 
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1. Toulky po Čechách 
 

  

Český Šternberk 
 

 
     Český Šternberk stojí na úzkém 
skalnatém kopci nad řekou Sázavou. Na 
jeho dnešním místě stál původně raně 
gotický hrad, který tvořily hradní palác 
obehnaný mohutnou zdí a dvě věže. Tyto 
jednotlivé části hradu byly postupně 
spojeny. Tím vznikl dnešní mohutný hrad. 
Příkop před jižní věží byl později překlenut 
mostem. Stavitelé se na Českém 
Šternberku velmi pečlivě věnovali 
hradnímu opevnění, přesto byl hrad dobyt 
vojsky Jiřího z Poděbrad. Hrad byl 
několikrát přestavěn, např. v  pozdně 
gotickém slohu a po skončení třicetileté 
války v barokním slohu. Ten je patrný 
zejména uvnitř hradu ve velké síni, která 
je nejhonosnější místností celé stavby a 
nachází se zde bohatě zdobené barokní 
krby a štukové reliéfy mistra C. Brentana. 
Místnosti hradu jsou vybaveny nábytkem 
různých slohů od renesance  až po empír. 
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     K dalším zajímavostem hradu patří 
jedna z největších evropských sbírek 
grafických listů s motivy třicetileté války.  
     Pozornost je zde věnována K. M. 
Šternberkovi, který daroval své 
paleontologické sbírky Národnímu muzeu. 
    Nedávno byl hrad vrácen rodině 
Šternberků, a proto jsou zde kromě 
výstavní expozice i soukromé pokoje této 
rodiny. 
 
(D. Kopecká 
 zdroj: www.hradceskysternberk .cz/)  
    
 
 

2. Povídání se zvířaty  
 
HYENA SKVRNITÁ 
 
Hyena se běžně vyskytuje ve volné krajině na 
travnatých územích Afriky. Patří k největším 
šelmám. Samice je větší než samec a rodí 
jedno až čtyři mláďata. Váží 80 kg a na délku 
měří až 1,7 m. 
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Její silné přední nohy jsou delší než  zadní. 
Vyznačuje se velkou hlavou a mohutnými 
čelistmi se silnými žvýkacími svaly. 
Umožňuje jí to vyvinout nejsilnější skus ze 
všech šelem. To spolu s robustními zuby tvoří 
dokonalé ústrojí na požírání zdechlin. 
 

 
 
 
     Při lovu se sdružuje do 10 až 30 členných 
smeček, které dokáží používat různé lovecké 
strategie podle druhu kořisti. Největší podíl 
její potravy však tvoří zdechliny velkých 
kopytníků. Její výkonný trávicí systém 
dokáže využít i organickou hmotu kostí, 
kopyt, rohů a kůže. Takovou schopnost nemá 
žádné jiné zvíře. U ostatních šelem přijde až 
40% úlovku vniveč, hyena zužitkuje ze 
zdechliny prakticky všechno.  
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Rozhovor  

 
 
Dnes jsem si pozvala na návštěvu Áju - hyenu 
skvrnitou.   
              . 
 Andrea: „Ájo, vím o tobě, že máš silný  
                  skus. Kolik  máš vlastně zubů?“ 
 
 Ája:  „Máme  34  zubů.“ 
 
Andrea: „Kolika let se  asi dožíváte?“ 
 
Ája:  „Dožíváme se až  20  let.“ 
  
Andrea: „Ájo, kolik kg jídla dovedeš                          
                 sníst?“  
 
Ája:  „Já moc nejím, ale  moje kamarádka 
          Pája sní až 14 kg masa.“ 
 
Andrea: „Kolik km uběhnete  za hodinu?“  
 
Ája:  „Když je potřeba i 60 km.“ 
 
Andrea: „Vím, že se pečlivě staráte o své   
                děti. Jak dlouho je kojíte?“ 
 
Ája:  „12 až 16 měsíců.“ 
 
Andrea: „Děkuji Ti  za rozhovor.“ 
 
(Filip Hůla, Andrea Albrechtová 
zdroj: www.guh.cz, 
http://www.obrazky.cz/) 
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3. ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 

Děti dětem 
  

 
 
    Ve čtvrtek 27. ledna 2011 předali 
členové žákovské rady řediteli 
Dětského kojeneckého ústavu ve 
Strančicích  MUDr. Pavlu Biskupovi  
hračky, které pro malé svěřence 
věnovali žáci naší školy. 
    V dětském domově pomáhají nejen  
odloženým a nechtěným, ale i 
postiženým  dětem. Preferují hlavně 
léčbu kresbou, aromaterapii a 
muzikoterapii. V současné době zde 
pobývá 20 dětí. 
     Doufáme, že se dětem ve 
Strančicích tyto hračky budou líbit. 
 
(Michaela Benešová – členka ŽR) 
 

 
Zápis prvňáčků na „Dukelské“ 

se opravdu vydařil! 
 
 
     31. ledna a 1. února 2011 se uskutečnil na 
naší škole zápis do prvních tříd. Předškoláci plnili 
na jednotlivých stanovištích pro ně připravené 
úkoly, např. počítat do deseti, rozeznat jednotlivé 
číslice, namalovat obrázek atd. 
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     Další jejich „školní cesta“ pokračovala 
do tělocvičny, kde na ně čekalo 8 stanovišť. Zde si 
děti mohly vyzkoušet nejen pohybové schopnosti, 
ale i svoji zručnost a nápaditost. 
     Za všechny splněné úkoly dostávaly  
písmenka, z kterých si nakonec měly poskládat 
větu „Cestička do školy“. Největší odměnou však 
pro ně byla asi medaile, kterou malí předškoláci 
dostali od pohádkového prince.  Nakonec si děti 
mohly vybrat ze spousty krásných dárků, které 
pro ně vyrobili jejich budoucí starší spolužáci.  
    Zápis se vydařil a doufáme, že se program 
předškolákům i jejich rodičům líbil.  
                                      (Pavlína Černá 9.A) 
 

 
 
 
Lyžařský kurz 7. ro čníků 
 
 

 
 
 
   Jako každým rokem se žáci sedmých tříd i letos 
zúčastnili   lyžařského   výcviku   ve   Strážném  v  
Krkonoších. Pravidelně nás informovali o  průběhu 
výcviku na webových stránkách naší školy. Letos  
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jim počasí opravdu  přálo a  o sníh nebyla  nouze.  
Žáci  byli  rozděleni   do  několika  družstev  podle  
svých  lyžařských   schopností.  Myslím,  že podle  
jejich ohlasů na webu se všichni skutečně vyřádili 
jak  přes  den,  tak  i  večer,  kdy  byl  pro ně vždy 
připraven  zábavný program.  
     Lyžařský  kurz  se  opravdu vydařil a všichni  
na něj budou jistě dlouho vzpomínat. 
(Pavlína Černá 
 zdroj: www.zsben.cz) 
 

 
 
DRUHÁCI SPORTOVALI!  
 

 
 

    
  První pololetí tohoto školního roku 
bylo pro naše „druháčky“ plné 
velkého sportování. Nejprve chodili 
téměř tři měsíce na kurz plavání. 
Zde se někteří naučili plavat, jiní se 
zdokonalovali v plaveckých stylech. 
Kurz provázelo i mnoho her a 
všichni si ho pěkně užili. 
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 Sotva bylo rozdáno „mokré 
vysvědčení“, vyměnili malí žáčci 
plavky za brusle. Čekalo je sedm 
lekcí bruslení. První lekce byly pro 
některé spíše seznámením s 
ledem, jiní už jen zdokonalovali to, 
co  uměli. Během sedmi lekcí se 
však všichni naučili bruslit a 
nakonec to  ukázali při závěrečném 
reji masek. 
(Pavlína Černá 
 zdroj: www.zsben.cz) 
  
 
4. TANEC  - HOUSE DANCE 
 

 
     House dance patří do kategorie 
street dance. Tančí se na house music, 
který    se    začal    vyvíjet   na     konci    
70. let. Teprve později přijal prvky 
latinské hudby,   jazzu,   hip   hopu   a   
dalších. Své  označení    získal    zřejmě  
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podle názvu chicagského klubu 
Warehouse, kde se v minulosti vyvíjel.   
Nejvýznamnějším městem pro tento 
styl je  New York, v jehož klubech se v 
devadesátých letech scházeli různí 
tanečníci, kteří svými kreacemi 
nakonec vytvořili house dance tak, jak 
ho známe dnes. Za jeho zakladatele 
jsou pokládáni Brian „Footwork“ 
Green, Caleaf „Bigleaf“ Sellers, Wich-
a-way Sha a Ejoe Wilson . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  Tanečník se nechává unášet hudbou a 
vytváří tak  přirozený taneční projev. 
Hlavní role zde patří nohám, které 
vyvolávají dojem, že se tanečník 
„vznáší“ nad parketem. Hrudníkem je 
vytvářen pohyb zvaný jack, což jsou 
drobné vlny těla na každou dobu. Z 
celého pohybu vyzařuje pocit 
přirozenosti a naprosté lehkosti tance.  

 
(Sabina Zikmundová 
 zdroj: http://www.alyaschcacrew.com) 
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5.  
 

MUSIC 
STYLE 
 
POP MUSIC 
je populární komerční hudba. Publikum 
tvoří hlavně mladí lidé ve věku od 15 
do 30 let. 
      Pop music vznikl kolem roku 1950  
a souvisí se vznikem rock 'n ' rollu. 
Vychází z jednoduché, snadno 
zapamatovatelné písně, která se skládá 
z pravidelných slok a refrénů. Texty 
jsou většinou nenáročné a témata se 
často opakují.  
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Michael Jackson 

– KING OF POP 
29. 8. 1958 – 25. 6. 2009 

Byl to americký popový zpěvák, 
skladatel a tanečník. V hudebním světě 
ho považovali za „krále popu“. 
Jeho desky: Thriller, Bad … 
 

 
 
PÍSNIČKY: The Girl Is Mine, 
Thriller, Beat It, Billy Jean, Rock With 
You 
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Stefani J.Stefani J.Stefani J.Stefani J.    AAAA....    

GermanottaGermanottaGermanottaGermanotta - 

Lady Gaga                
        28. 3. 1986 
 
 

 
 
 
 
        Lady Gaga je americká zpěvačka 
a skladatelka italského původu. Její 
pseudonym vznikl podle skladby 
skupiny Queen - Radio Gaga. 
 
        Její desky: The Fame, The Remix, 
Bom This Way 
 
PÍSNIČKY : Just Dance, Poker Face, 
Love Game, Paparazzi, Bad Romance, 
Telephone, Alejandro, Dance In The 
Dark, Bom This Way 
 

(Anička Truongová 
zdroj:www.google.cz/imgres,) 
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6. Cestujeme po 

Evropě 
 
 
ŠVÝCARSKO 

 
 

 

      

Švýcarsko je vnitrozemní stát ve střední 
Evropě. Mluví se zde hned několika jazyky, 
např. německy, francouzsky, italsky, 
rétorománsky. Sousedí  s Itálií,  Francií, 
 Německem,  Rakouskem a Lichtenštejnskem. 
Tento federativní stát tvoří 26 kantonů s 7,92 
miliony obyvatel, z toho je 1/5 cizinců. 
Švýcarsko je členem Rady Evropy, OSN a 
dalších organizací. Stále si však zachovává 
svoji neutralitu. 
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V zemi je  více jak   1500 jezer. Nejnižším                
bodem    je Ascona  (196 m n. m.). Rostou  
zde   palmy  a   panuje   zde  středomořské                   
klima. Nejvyšší bod je naopak hora Monte  
Rosa  s výškou  4634  m.  Zde  je arktické  
klima.  Obě   tato   místa   jsou   od    sebe  
vzdušnou čarou vzdálena pouhých 70 km. 
 
 
 
 

               Švýcarsko má 6 památek   
                     UNESCO: 

 Staré město v Bernu (1983) 

 

Klášterní areál St. Gallen (1983) 
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Benediktinský klášter St. Johann 
v Müstair (1983) 

Hrady: Castel Grande, Castello di 
Montebello a Castello di Sasso Corbaro 
v Bellinzoně (2000) 

Aletšský ledovec (2001) – 87 km², 25 km 
dlouhý, jehličnatý Aletšský les (rarita ve 
výšce 2000 m n. m.) 

Monte San Giorgio (2003) 

      (Michaela Benešová  
             zdroj:www.wikipedie.cz ,  www.google.cz,   
                  www.zemepis.cz/svycarsko) 

 
 

7. KRÁSNÁ CELÝ DEN 
 

KRÁSNÉ NEHTY 
 

 
     Každá žena si přeje mít hezké a upravené 
nehty.  Nic však není zadarmo,  a proto se 
některé ženy nejen o nehty, ale i o ruce 
vzorně starají, jiné to řeší umělými nehty. I o 
ně je však třeba pečovat. Zvláště suché ruce je 
třeba často mazat krémem, hlavně v zimním 
období. Vhodný je také noční zábal. Ruce si 
namažeme silnější vrstvou krému, 
navlékneme si látkové rukavice a necháme 
krém celou noc působit. 
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  Někdy se nám však na nehtech mohou 
objevit bílé tečky. Ty nám signalizují 
nedostatek  zinku, vápníku a síry, ale také 
vitamínů A, C a B. V tomto případě je třeba 
doplnit chybějící látky a vitamíny kvalitní 
stravou, např.ovocem, zeleninou  a rybami. 

 
 
(Kristýna Turková 
zdroj: www.prozeny.cz) 
 
 
 
 

 8. RECENZE NA FILM 
 

Alenka v říši divů 
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Rodinný dobrodružný film natočil americký 
režisér Tim Burton a mohli jste ho vidět i u 
nás ve 3D projekci, např. v Praze v kině 
IMAX.  

 

      Devatenáctiletou Alenku, občanským 
jménem Alice Kingsleyovou, čeká zážitek, na 
který hned tak nezapomene. Když ji na 
viktoriánské zahradní slavnosti uspořádané na 
její počest požádá o ruku Hamish, bohatý, ale 
přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, 
sebere se a uteče pryč.  
 
      Vydá se za králíkem v saku, kterého 
viděla pospíchat po louce. Bílý králík, kterého 
namluvil Michael Sheen, záhy zmizí do 
králičí nory. Alenka najednou pocítí zvláštní 
nutkání následovat ho. Vtom ale spadne a po 
pádu, který působí skoro jako podivný sen, se 
ocitne v kruhové místnosti s celou řadou 
dveří.  
 
      Poté, co se napije z lahvičky s nápisem 
„Vypij m ě“, se zmenší, a po ochutnání koláče, 
na kterém je ozdobně napsáno „Sněz mě“, se 
zase zvětší. Projde kouzelnými dveřmi a ocitá 
se v ohromujícím a fantastickém světě. Tam 
se setkává s celou škálou pozoruhodných 
postav, s vychloubačným Plchem, vyšinutým  
Kloboučníkem (Johnny Depp),  zubící se 
kočkou Šklíby (namluvil Stephen Fry), 
houseňákem Absalomem, promlouvajícím 
hlasem Alana Rickmana, podivnou Bílou 
královnou (Anne Hathaway) a její zlou starší 
sestrou Srdcovou královnou (Helena Bonham 
Carter). 
 
 
     Film je dobrodružný, ale zároveň i trochu 
strašidelný. Mně se velmi líbil, a proto vám 
ho mohu doporučit. 

 
(Klára Malátová 
zdroj: http://www.csfd.cz/film/235922-
alenka-v-risi-divu) 
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9. ROZHOVOR 
 

5ANGELS 
 

 
 

„Je jednoduché nahrát CD?“ 
„Jednoduché to není, hlavně když je nás 5. Trvá 
to dlouho a je to namáhavé.“ 

„Kde jste poprvé zpívaly a jaký je váš největší 
úspěch?“ 
„Poprvé jsme zpívaly na  malé akci v obchodním 
domě. A největší úspěch? Asi vyprodaná Lucerna.“ 

„Kdy vydáte nové album?“ 
„Další CD vyjde na podzim, ale DVD možná  i 
dříve.“ 

„Jak dlouho trvalo natočit videoklip Ples démonů?“ 
„Od rána asi do půl třetí v noci.“ 

„Jak jste přišly na název skupiny 5angels?“ 
„Vybíraly jsme z několika názvů a nejvíce se nám           
líbil 5angels.“ 

„Měly jste někdy před vystoupením trému? A kolik 
asi bylo na prvním vystoupením diváků?“ 
„Trému nemáme. Diváků bylo asi 100.“ 

„Jak dlouho nahráváte písničku?“ 
„Písničku nahrajeme asi za  jeden den.“ 

„Jak jste vlastně vznikly? Koho napadlo založit 
hudební skupinu?“ 
„Našel nás manažer – šly jsme na zkoušky zpěvu a 
tance a teď jsme 5angels.“ 
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„Taneční vystoupení si vymýšlíte, nebo vám ho 
někdo předvede a vy se ho jen musíte naučit?“ 
„Choreografie nám dělají odborníci,kterou potom 
trénujeme. Jednu choreografii nacvičujeme asi 4 
dny.“ 

„Zpíváte na koncertech naživo?“ 
„Super otázka, každý se nás na to ptá. Ano, 
zpíváme naživo. V televizi chtějí ale na playback. 
Je to stejné jako třeba u Ewy Farné nebo Karla 
Gotta.“ 

(Edita Kleinová 
zdroj: www.tynka-5angels.estranky.cz) 

 

10. KYNOLOGIE  

 

     Kynologie je obor pro příznivce všech 
psích  plemen.  Pes  byl  ochočen asi před 
15 000 lety. Od té doby je věrným 
přítelem, dobrým společníkem a 
pomocníkem. V současné době existuje 
mnoho plemen těchto krásných zvířat. 
Plemena psů byla rozdělena  do 
jednotlivých skupin podle jejich účelu, 
např. skupiny psů společenských, 
loveckých, bojová plemena atd. 
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Pro toto jarní číslo jsem vybrala jedno 
z oblíbených plemen – jezevčíka. 

JEZEVČÍK: 

 

     Jezevčíci patří do 4. skupiny FCI a dělí se 
na devět plemen (podle velikosti a podle 
druhu srsti). 

• Jezevčík drsnosrstý standardní  
• Jezevčík hladkosrstý standardní  
• Jezevčík dlouhosrstý standardní  
• Jezevčík drsnosrstý trpasličí  
• Jezevčík hladkosrstý trpasličí  
• Jezevčík dlouhosrstý trpasličí  
• Jezevčík drsnosrstý králičí  
• Jezevčík hladkosrstý králičí  
• Jezevčík dlouhosrstý králičí 

     Jezevčík je v současné době velice 
oblíbený pes. Někteří chovatelé ho využívají 
k myslivosti, ale v dnešní době se čím dál tím 
více chová jako domácí mazlíček a hlídač. Je 
vhodný pro výstavy i pro agility. 

      Tento pes je přátelský, oddaný, ale i 
paličatý, proto potřebuje důslednou výchovu. 
Je to také vynikající hlídač. 

     Já sama mám doma jezevčíka a můžu vám 
zaručit, že jde o velmi přátelské a chytré 
plemeno.  

(Klára Malátová 
 zdroje: www.google.cz, www.centrum.cz) 
 

BŘEZEN 2011 

 

11. Perličky ze školních lavic 

 

Z naší školy: 

• Reparace = obyvatelé Podkarpatské 
Rusi 

• Základní druhy míšenců jsou mestic, 
mulat a mužatka. 

• Modlitebna islámu je salát. 

 

Poznámky do ŽK: 

• Zpíval si při hudební výchově. 
• Váš syn snědl vánoční výzdobu. 
• Zametá drobky vycpaným mývalem a 

poškozuje tak školní pomůcky. 
• Lže a schválně uvádí jiné letopočty. 

 

Brilantní odpovědi žáků: 

• Za polárním kruhem jsou tak velké 
zimy, že když tam prší, tak tam padá 
sníh. 

• Zásadně sbírám jen ty houby, které 
vidím. 

• Čtyři světové strany jsou tři - sever a 
jih. 

• Rozvodí je, když se dvě řeky 
rozvádějí. 

• Plynoměr nám ukazuje, jak plyne čas. 
• Sílu zemětřesení měříme Richterovým 

teploměrem. 

 

(Sabina Zikmundová 
zdroj:www.zstrebivlice.blog.cz, 
www.perlicky.cz, www.kosetice.cz) 

 


