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     Přicházíme k vám s  posledním číslem 
našeho časopisu Labyrint. Tentokrát je 
zaměřeno na letní  tématiku. Doufáme, že se 
vám bude líbit a že si zde každý z vás najde tu 
„svoji“ rubriku.  
            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 
KRUMLOV 
 

 
 

    První osídlení návrší pochází z doby 
bronzové. Název hradu Krumlov pocházel 
z latinského castrum Crumnau, což česky 
znamená místo na křivé louce. Nejstarší 
zmínka  o krumlovském hradu je z 1. poloviny 
13. století. 

Ve 13. století byl Krumlov sídlem Vítka 
z Krumlova, člena významného šlechtického 
rodu Vítkovců. Přízvisko „Český" bylo 
ve spojení s Krumlovem užíváno až od poloviny 
15. století. Původní gotický hrad založili někdy 
před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna 
z větví mocného rodu Vítkovců s erbovním  
znamením pětilisté růže.  
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    V roce 1302 páni z Krumlova vymřeli 
a jejich majetek zdědili jejich příbuzní 
Rožmberkové, kteří přispěli k největšímu 
rozkvětu města i hradu. Ten se za dobu jejich 
vlády proměnil v honosnou renesanční 
rezidenci. V tomto období patřili vladaři 
rožmberského dominia k přední  české šlechtě 
a zastávali nejvyšší zemské úřady v Království 
českém. Ve druhé polovině 16. století, za vlády 
Viléma z Rožmberka, se rod velmi zadlužil a to 
byl také hlavní důvod, proč Rožmberkové 
panství i s hradem a zámkem prodali císaři 
Rudolfu II.  

  

 

 

 

 

 

     Císař Ferdinand II. Habsburský věnoval 
královský majetek roku 1622 knížeti Janu 
Oldřichovi I. z Eggenberku. Po třicetileté válce i 
zde došlo k hospodářskému úpadku. Teprve až 
na konci 17. století kníže Jan Kristián I. 
z Eggenberku vytvořil z českokrumlovského 
zámku opět honosné a reprezentativní barokní 
sídlo. 

 

  

 

 

 

   Eggenberkové vymřeli bez potomků v roce 
1719 a na Krumlov přišla nová dynastie - 
knížecí rod Schwarzenberků. Kníže Josef Adam 
ze Schwarzenberku byl podnikavý hospodář 
a velký milovník umění. Zasloužil se 
o velkolepou přestavbu zámeckého  areálu. Na 
konci 18. století a pak zejména v 19. století se 
ale projevila vleklá umělecká i ekonomická  

                                               KVĚTEN 2011 

stagnace a  zámek Český Krumlov ztratil roli 
hlavního rodového sídla krumlovsko-hlubocké 
větve Schwarzenberků.  

  

 

 

 

 

 

     V roce 1950 se stalo schwarzenberské 
panství, včetně Českého Krumlova, majetkem 
Československého státu. V roce 1963 bylo 
historické centrum vyhlášeno městskou 
památkovou rezervací, v roce 1989 byl 
zámecký areál vyhlášen národní kulturní 
památkou. V roce 1992 byl celý historický 
komplex zapsán na prestižní Seznam památek 
světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. 

  

    V současné době jsou návštěvníkům 
zpřístupněny I. a II. prohlídková trasa 
s dobově  zařízenými interiéry ze 16., 
18. a 19. století, válcová zámecká věž 
s vyhlídkovým ochozem, unikátní zámecké 
barokní divadlo, zámecké lapidárium, 
v prostorách Václavských sklepů Mezinárodní 
ateliér keramického designu, v Máselnici 
Galerie české kultury a v budově Mincovny 
jsou umístěny tematické výstavy ze zámeckých 
depozitářů. 

(D. Kopecká, zdroj: http://www.zamek-
ceskykrumlov.eu/historie-hradu-a-zamku/) 

 2.  Povídání  se 
zvířaty - KOALA           

     Koala je jedno z nejznámějších 
australských zvířat. Přestože vzhledem  
připomíná medvěda, je to ve skutečnosti 
vačnatec, podobně jako třeba klokan. 
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    Koaly se živí  listím a kůrou 
blahovičníků. Jejich listy totiž obsahují 
vlákniny a terpeny, které způsobují, že 
eukalypty jsou pro většinu zvířat jedovaté. 
Naopak je v nich jen malé množství 
bílkovin a jejich energetická hodnota je 
nízká, proto musí zvířata šetřit energií. 
Mají také velmi pomalý  metabolismus. 
Spí až 20 hodin denně. 

     Krmí se většinou v noci. Průměrný 
koala denně zkonzumuje 500 g listí.  Koala  
nepije tekutiny.Veškerou vodu přijímá v 
rostlinné potravě. 

     Způsobem života se nejvíce podobá 
jihoamerickým lenochodům. Málokdy 
opouští svůj strom, obvykle se pohybuje 
velmi pomalu. Dokáže ale skákat ze 
stromu na strom a dobře plave. 

      Koaly jsou samotáři, s ostatními  se 
dorozumívají hlasitým voláním, které 
může být slyšet až kilometr daleko. 

     Páří se od prosince do března a březost 
trvá 35 dnů. Obvykle se narodí pouze 
jedno mládě. Novorozený koala váží méně 
než 1 gram. Vyškrábe se do vaku a tam  
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zůstává asi půl roku. Jakmile vyroste tak, 
že už se do vaku nevejde, nosí ho matka na 
zádech. Mládě je kojeno, ale také pojídá 
matčiny výkaly, které obsahují 
symbiotické bakterie, které bude mládě 
potřebovat k trávení blahovičníkového 
listí. 

    Mladý koala se osamostatní ve věku 
kolem jednoho roku, samec pohlavně 
dospěje ve třech až čtyřech letech, samice 
o rok dříve. Může se dožít až 17 let. 

Rozhovor:  
Dnes jsme si pozvali 
malou koalu Kuličku 
 

Koala medvídkovitý 

 

Filip : „Ahoj Kuli čko, jak se máš?“ 

Kuli čka: „Ahoj, mám se dobře, protože 
jsem právě  snědla pár listů z výborného 
blahovičníku.“ 

Filip : „Koukám, že jsi  už docela velká.“ 

Kuli čka: „M ěřím asi 82 cm, ale některé 
moje kamarádky jsou i vyšší.“ 
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Filip: „Kolik vážíš?“ 

Kuli čka: „V dospělosti vážíme až 12 kg, 
ale já mám zatím jen 4 kg.“ 

Filip:  „Děkuji  Ti za rozhovor a měj se 
pěkně!“ 

Kuli čka: „Také děkuji, bylo to tu moc 
fajn.“ 

(F. Hůla, A. Albrechtová, zdroje: 
www.wikipedie.cz 
http://savecci.mujblog.centrum.cz/clanky/
Medvidek-koala) 

3. ZPRÁVY ZE ŠKOLY 

DEN S AJAXEM 
 
 

 
 
    
   8. 4. 2011 se na ZŠ Benešov, Dukelská 1818  
konala  dopravní soutěž připravená ve 
spolupráci s Policií ČR. Této akce se zúčastnili 
žáci  4. a  5. ročníků.  
   Děti si tak mohly na jednotlivých stanovištích 
v praxi ověřit své znalosti z dopravní výchovy a 
zdravovědy. Zároveň měly možnost také 
prokázat svoji zručnost a fyzickou zdatnost.  
    Vítězové obdrželi diplom a sladký dort, ale 
ani ostatní účastníci neodešli s prázdnou - 
dostali drobné upomínkové předměty.  
  (P. Černá – členka redakční rady časopisu    
   Labyrint) 
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Krajské kolo zeměpisné olympiády 
 
      7. 4. 2011 se na naší škole opět 
soutěžilo. Již šestým rokem se zde konalo 
krajské kolo zeměpisné olympiády pro 
žáky základních škol a studenty středních 
škol z celého Středočeského kraje. Celkem 
se jich k nám sjelo 92, aby změřili své 
vědomosti ve čtyřech kategoriích. 
      V kategorii A zvítězil Karel Volf 
(Gymnázium Benešov), v kategorii B 
Vojtěch Jeřábek (Gymnázium J. Ortena, 
Kutná Hora), v kategorii  C  Ondřej Babka 
(Gymnázium Benešov) a v kategorii  D   
Martin Frumar (Gymnázium Dr. J. Pekaře, 
Mladá Boleslav).   
      Vítězové postupují do celostátního 
kola, které se bude konat v Plzni. 
  (P. Černá - členka redakční rady časopisu                                    
    Labyrint) 
 

„Noc s Andersenem“  
 
     Již druhým rokem se na  ZŠ Benešov, 
Dukelská 1818 uskutečnila akce „Noc s 
Andersenem“. Touto akcí si připomínáme 
narození známého dánského spisovatele 
Hanse Christiana Andersena. Začala 
v pátek 1. dubna 2011 bohatým 
programem. Žáci 6. ročníků se dopoledne 
rozdělili na skupinky a odpoledne se v 16 
hodin opět sešli v prostorách školy, kde byl 
pro ně připraven zajímavý program.  
    V keramické dílně u  paní asistentky 
Hronkové si mohli vyrobit znak třídy. Paní 
uč. Brabcová s nimi hrála hry v angličtině 
a s paní uč. Houdkovou zhlédli pohádku od 
H. Ch. Andersena – Malenka. Za pomoci 
p. uč. Mikoláškové uvařili vajíčkovou, rybí 
a zeleninovou pomazánku, kterou namazali 
na pečivo, a udělali si chutnou svačinu. 
Své vědomosti si potom mohli ověřit 
s pomocí hlasovacího zařízení ve školním 
IKC u paní Pitelkové a p. zástupce Brázdy 
nebo se v prostorách tělocvičny u p. uč. 
Bělohlávkové „vyřádit“ při ping – pongu.  
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   V 18:00 hodin přišli i druháci a třeťáci, 
pro které byl připraven  program na hlavní 
chodbě u ředitelny. Zde nejdříve 
společnými silami postavili hrad pro Bílou 
paní, pak vytahovali zlatou rybku a 
nakonec zachraňovali krásnou princeznu 
ze spárů draka.   
 
      Potom se  konala hromadná večeře, 
kdy paní kuchařky připravily brambory a  
přírodní plátek. Po příchodu do tělocvičny 
vyhlásil pan zástupce Brázda noční 
bojovou hru  při svíčkách. Děti měly 
spočítat drobečky, které poházeli Jeníček s 
Mařenkou, když šli k perníkové chaloupce. 
 
      Po skončení programu se všichni 
zachumlali do svých spacáků  a pomalu 
usínali. Ráno v devět hodin se plni nových 
dojmů a zážitků rozešli do svých domovů.  
 
      Tato akce by se však neobešla také bez 
pomoci paní Dany Pitelkové z IKC, žáků 
9.B třídy a studentek P. Vosické a K. 
Budákové, za což jim všem děkujeme.  
 
(M. Benešová - členka redakční rady  
  časopisu Labyrint)       
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Plavecko- b ěžecký pohár 

 
 
     Dne 19. 4. 2011 se uskutečnilo  
v Benešově okresní kolo Plavecko- 
běžeckého poháru. Bylo rozděleno na 4 
věkové kategorie. Nejúspěšnější byla pro 
nás kategorie 6. – 7. tříd, kde 
1. místo v kategorii dívek obsadila Magda 
Slavíková a stejné umístění získal 
v kategorii chlapců Jakub Hausenblas. 
V kategorii žáků 8. – 9. tříd se nám také 
dařilo. Natálie Jandačová obsadila krásné 
2. místo a Patrik Vyhlídal místo třetí. 
     Všem našim žákům děkujeme za 
vzornou reprezentaci  školy. A těm, kteří 
postoupili do krajského kola, přejeme 
hodně dalších sportovních úspěchů. 
 
(P. Černá, zdroj: 
www.zsben.cz)  

 
4. TANEC- R'n'B 
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   R'n'B je zkratka anglického výrazu pro 
hudební styl Rhythm and Blues. Původ lze  
odvodit z afrických černošských rytmů. 
Tím, že docházelo k migraci a k  převozům 
afrických otroků na různé kontinenty světa, 
se začala jejich kultura a především hudba 
mísit s místní hudbou, tancem, rytmy. V 
mnohých dnešních moderních tancích 
nalezneme právě africké kořeny. V 
současné době se s R'n'B hodně prolíná i s 
Rapem, Hip-Hopem, Soulem a Funkem… 
     Popularita R&B vzrostla zejména v 80. 
letech 20. stol. a je spojena s takovými 
jmény, jako např. Michael Jackson, Prince, 
Luther Vandross a Whitney Huston.  
 
(S. Zikmundová, zdroje: 
http://nwmw.blog.cz/0810/historie-rnb, 
http://www.centrumtance.cz/streetdance,  
http://img4.rajce.idnes.cz) 
 

5. MUSIC 

STYLE 
 
     Hudba je rozdělena na více žánrů, jen si 
vybrat, co se komu se líbí, např. Hip Hop, 
Rock, Metal, Punk, Reggae, Techno, Disko 
apod. 

 
HIP HOP  
 

 Kultura volných kalhot, dresů americké 
NBA, pouličních tanečních vystoupení, 
barevných grafitů, masivní zlaté řetězy, tak 
by se dal zhruba charakterizovat Hip Hop.  
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Termín Hip - v překladu znamená módní a 
pojem Hop – tanec a pohyb.   

ROCK   

    
     Rock je souhrnný pojem pro mnoho 
hudebních žánrů s kořeny v 50. letech 
minulého století, které se vyvinuly z Rock 
and rollu. Často se používá i jako zkratka 
pro Rock and roll. Jako nástroje se     
nejčastěji používají kytara, baskytara a 
bicí, ale mohou se objevit i varhany, piáno 
nebo syntezátor. 

 
REGGAE 

 
     Tento styl hudby vznikl v průběhu 60. 
let 20. století na Jamajce. Jeho nejstaršími 
předchůdci je ska a rocksteady, tedy styly 
spjaté s americkým rythym and blues,  
 
 



STRANA 7 
 
jazzem a soulem. Texty se týkaly hlavně 
zábavy, občas se objevila i kritika na 
sociální situaci na Jamajce 
     Mezi nejslavnější a nejpopulárnější 
osobnosti reggae patřil Bob Marley (1945 
– 1981), který ve svých 16 letech začal 
profesionálně zpívat a později účinkoval ve 
skupině The Wailers.  
     U nás je reggae menšinovým žánrem, i 
když jeho obliba stoupá. Jednou ze 
známých  českých skupin  je od roku 1983 
Švihadlo. Naším populárním interpretem 
tohoto stylu je i Michal Šeps, který 
vystupuje v Česko-Slovenské SuperStar  a 
snaží se prosadit reggae u nás. 

 
(A. Truongová, zdroje:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Disco  
http://www.google.cz/imgres ) 

 

 

6. Cestujeme po 

Evropě 
BELGIE 

  

Název: Belgické království 
Hlavní město: Brusel  
Počet obyvatel: 10 349 390 
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Rozloha státu: 30 510  km2  
Sousedí s těmito státy: Francie, 
Lucembursko, Německo, Nizozemsko 
Úřední jazyk: vlámština, francouzština 
Náboženství: katolíci (90%) 
Národnostní složení: Vlámové (58%), 
Valoni (33%) 
Státní zřízení: federativní konstituční 
monarchie  
Členství v mezinárodních organizacích: 
EU, NATO, OSN aj. 
Měna: euro (EUR) = 100 centů 

 

 

Dějiny Belgie: 

 

     Název Belgie pochází z označení 
keltských kmenů, které žily na území 
království v nejstarších dobách. Římané, 
kteří ovládli oblast v prvním století př.n.l., 
je označovali latinským slovem Belgae, 
čili Belgové. V pátém století našeho 
letopočtu osídlili území Frankové a po 
rozpadu říše Karla Velikého se území 
rozdělilo mezi západofranckou říši Karla  
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Holého a říši Lothara I. Ve středověku  se 
oblast rozdrobila na mnoho malých 
státečků. Od 15. století  je začali postupně 
burgundští vévodové sjednocovat. Státy se 
začaly označovat názvem 17 provincií. 
Koncem 18. století se Belgie zmocnili 
Francouzi a po Napoleonově porážce u 
Waterloo r.1815 se Belgie stala součástí 
Spojeného království nizozemského. 
V roce 1931 se Belgie odtrhla od  
Nizozemí a stala se nezávislou neutrální 
konstituční monarchií, jejímž prvním 
králem byl Leopold I. Ve dvacátém století 
byla Belgie v obou světových válkách,  i 
přes svoji neutralitu, okupována 
Německem Po různých konfliktech mezi 
Vlámy a Valony došlo k úpravám ústavy a 
Belgie se přeměnila ve federální stát. 

(M. Benešová, zdroje:  

http://www.google.cz,              
http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Bel
gie/ZAJ%C3%8DMAVOSTI) 

 

7. Krásná celý den 

Líčení – jaro, léto 2011  

 
     Jedním z nejžhavějších trendů 
líčení očí v sezóně jaro - léto 2011 
jsou pastelové barvy.  
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  Pastelové oční líčení vyhovuje 
všem věkovým kategoriím, jeho 
teplé odstíny pomáhají rozjasnit pleť 
a vytvořit krásný  vzhled. Červené, 
růžové, nebesky   modré, tyrkysové, 
pistáciové, oranžové a zlaté odstíny 
převažují v pastelovém líčení pro 
tuto v sezonu. 

 
 
(K. Turková, zdroj: 
 www.1salon.cz) 
 
                                                

8. ROZHOVOR - 
             Ben Christovao 

 

 

 
Úspěchy: 1. místo v Českém poháru 4x4 
ve Freestyle snowboardingu, Show se  
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skupinou JAD Dance company na 
Tanečníkovi roku 2009  
Záliby: tanec, extrémní sporty, jazyky a 
cestování 
 

Jaké holky tě přitahují?  
„Se zajímavým obličejem a vyjadřováním. 
Hodně mi řekne i oblečení. Jinak je mi 
jedno, jestli je to blondýnka, brunetka, 
asiatka, běloška...“  
 
Jaká by měla být tvoje partnerka?  
„Živá, chápavá, milá, originální a trochu 
flegmatická.“  
 
Jak by mělo vypadat tvoje ideální 
rande? 
„Pokud první rande, mělo by být 
spontánní.“  
 
Která z celebrit je tvůj idol? 
„Lucy Liu, Eva Mendes, Jessica Alba. 
 

(E. Kleinova, zdroj: 
www.superstar.cz) 
 
 

9. KMD – Naši furianti 

 
 
     Hra Naši furianti je podle mého názoru 
odrazem naší společnosti. 
V dvouhodinovém ději totiž dokázala 
vystihnout většinu našich povahových 
vlastností. Furianti, mezi kterými se našla i 
slavná jména, např. Miroslav Táborský, 
Ilona Svobodová nebo Jan Meduna, žijí v 
malé vesnici. Zde se to přímo „hemží“ 
místními drbnami. A jako každá vesnice,  
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má i tato svého starostu a pětičlenné 
zastupitelstvo obecního výboru, které stále 
něco řeší, ale nikdy nic nevyřeší. Jednoho 
dne se však musí rozhodnout, koho zvolí 
za ponocného. Zda chudého krejčího Fialu, 
který má velmi početnou rodinu, nebo 
vysloužilého vojáka Bláhu. Mezitím se 
chystá svatba Václava (syna starosty) a 
Verunky (dcery 1. radního). Jejich rodiče 
se předhánějí, kdo dá svému dítěti větší 
věno. Hádky a rozepře dosáhnou svého 
vrcholu, když oboje rodiče nakonec svatbu 
díky své tvrdohlavosti zamítnou. Teprve 
když ženich pohrozí odchodem na vojnu, 
rodiče k svatbě svolí. Za ponocného je sice 
zvolen chudý krejčí, ale po objasnění, že 
napsal výhružný nápis na zeď kostela, 
získává nakonec toto místo vysloužilý 
voják Bláha. 
     Jednou větou bych tuto divadelní hru 
shrnula asi takto: Je to groteska se 
zamotanými vztahy a ději vystihujícími 
povahové rysy českého národa. 
(S. Zikmundová, zdroj: 
http://www.topzine.czontent/uploads/2011/
01/nasi-furianti-taborsky-hanus.) 
 

 10. KYNOLOGIE - AGILITY 
 
     V minulém čísle jste se seznámili 
s původem a historií psa. V tomto čísle se 
dozvíte něco o velmi vzácném plemenu – 
MUDI, které pochází z Maďarska. Nejen o 
něm, ale i o kynologickém sportu si 
popovídáme  s  mistryní    republiky  
v agility z roku  2010  Andreou Písaříkovou. 
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Rozhovor  

K (Klára):  „Ahoj Andreo!“ 
A (Andrea): „Ahoj!“   
K: „Dozv ěděla jsem se, že se 
věnuješ kynologickému sportu - 
agility. Kolik máš vlastn ě pejsk ů?“ 
A: „Dva trpasli čí pudly a p ůl roku  
staré  št ěně plemena MUDI.“ 
K: „MUDI? To je n ějaké nové 
plemeno?“ 
A: „Ano, to je pom ěrně málo známé 
plemeno p ůvodem z Ma ďarska.“ 
K: „Mohla bys nám o n ěm něco 
bližšího říct?“ 
A:  „Ano, ur čitě. MUDI je plemeno 
vyšlecht ěné na pasení krav. Je 
především u čenlivé, ostražité, 
nebojácné a velmi aktivní. Ale 
nevýhodou je jeho ušt ěkanost.“  
 

 
PLEMENO MUDI 
 
K:  „Jak ses vlastn ě k agility 
dostala?“ 
A:  „Poprvé jsem agility vid ěla u 
kamarádky na návšt ěvě. Zaujalo m ě 
to a kamarádka mi za čala půjčovat 
svého psa. Ve 13 letech jsem si 
koupila vlastního psa – bílého 
pudlíka Chica.“ 
K: „A jaké jsou Tvé nejv ětší 
úspěchy?“  
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A: „Jsem pyšná na všechny naše 
úspěchy:  
1. místo Mistrovství Evropy junior ů, 
1. místo Mistrovství republiky pudl ů, 
1. místo Mistrovství republiky 
kříženců a psů bez průkazu původu, 
6. místo IMCA, 3. místo European 
Open agility, ale  titul, kterého si 
nejvíce vážím, je mistr České 
republiky 2010.“ 
K: „Od kdy je vhodné za čít trénovat 
psa práv ě k agility?“ 
A:  „Na to jsou odlišné názory, ale 
asi tak od 3 m ěsíců…“ 
K: „Když tak p řemýšlím, jak se 
vlastn ě dlouho tomuto sportu 
věnuješ?“ 
A:  „Od 12 let, takže tém ěř 9 let.“ 
K: „Zajímalo by m ě, která plemena 
se hodí na agility?“ 
A: „Vhodných plemen je opravdu 
mnoho, v četně kříženců. Nejlepší 
předpoklady mají border kolie, 
šeltie, terié ři, pudlové a práv ě i 
mudi.“ 
K: „Hm, víš toho hodn ě, ale když se 
tak bavíme o AGILITY, co to vlastn ě 
je?“ 
A: „Agility lze zjednodušen ě 
přirovnat ke ko ňskému parkúru, ze 
kterého p ůvodn ě vznikly. Jde o 
souhru psa a psovoda, kte ří tvo ří na 
parkúru tým. Pes pod vedením 
psovoda p řekonává p řekážky v 
daném po řadí, pokud možno bez 
chyb a v co nejkratším čase. Psovod 
navádí psa pouze slovn ě nebo 
pohybem t ěla bez jakýchkoli dotek ů. 
Na parkúru se m ůžeme setkat s 
překážkami jako je tunel, 
„skokovka“, slalom, houpa čka, áčko 
a mnoho dalších. Aby byly výkony 
vyrovnan ější, jsou psi rozd ěleni 
podle kohoutkové výšky do t ří 
kategorií, a to small, medium,  
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large a podle výkonnosti do t říd A1, 
A2, A3.“  
K:  „Děkuji Ti za    rozhovor. Ahoj.“  
A: „Ahoj, m ěj se hezky.“ 
 
 

 
 

(K. Malátová, zdroj: 

 www.mudi-rouz.estranky.cz)  

 
 
11. Perličky ze školních 
                   lavic 
Poznámky do ŽK: 

⋅ Od poloviny září se učíme 
báseň. Nejenže ji neumí, ale 
směje se pobaveně jako 
duševně nemocný. 

⋅ Poškodil zeměpisnou mapu a 
hlavu spolužáka. Plátno to 
vydrželo, je nutné opravit rám. 

⋅ Při kreslení užírá kamarádovi 
model. 

 
                                       

Výroky žáků: 
⋅ Hvězda je malé žluté kolečko 

na obloze. Na některých žijí 
lidé a na některých nikdo. 
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⋅ Jalovice je kráva, která je ještě 
panna. 

⋅ Kompas funguje proto, že 
severní pól je na dostřel.                                 

⋅ Zlato patří mezi drahé kovy, 
protože se krade. 

⋅ Plyn člověka ohrožuje, když 
ho pustí a zapomene zapálit. 

⋅ Rok má 12 měsíců, některé 
mají 30, jiné 31 dní. Únor se 
však nepovedl vůbec. 

⋅ Pravidelně chodí do školy 
nepravidelně. 

⋅ Napovídá nedovoleným 
způsobem. 

⋅ Nepíše si, co říkám, píše jen 
to, co potřebuje. 

⋅ Studuje sice zadarmo, ale 
nadarmo. 

 
 
 
Z naší školy: 

⋅ Při zkoušení z dějepisu:  
„Kdo přišel s glasností a 
perestrojkou?“ 
 „Nějaký Čučo .“(myšleno 
N.S. Chruščov, ale správná 
odpověď je M.S. Gorbačov) 

⋅ Učitelka vidí o přestávce, jak 
se kamarádky na chodbě 
objímají: „Tolik lásky, holky, 
jsem ještě neviděla!“ … a 
jedna z kamarádek k ní přijde 
a se soucitem se zeptá: 
„Chcete taky?“ 

  

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


