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Milí čtenáři!
Opět vás vítáme po vánočních
prázdninách s dalším číslem školního
časopisu Labyrint.
Doufáme, že jste si dostatečně
odpočinuli, i když nebylo mnoho
sněhu, a že už všichni netrpělivě
očekáváte nové číslo.
Přejeme vám hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce 2012

1. KRÁSY NAŠÍ VLASTI

NP KRKONOŠE

Vaše redakční rada:
M. Benešová, F. Hůla, B. Kollárová,
K. Malátová, M. Štancl, K. Houzarová,
E. Matějková, D. Rumlová, L. Vyoralová,
P. Klabíková a N. Bartošová
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1. Krásy naší vlasti - NP KRKONOŠE
(E. Matějková, K. Houzarová)
2. Povídání se zvířaty - TULEŇ
(F. Hůla, M. Štancl)
3. Cestujeme po světě - BĚLORUSKO
(M. Benešová)
4. Zprávy ze školy
(M. Benešová)
5. Anketa - VÁNOCE
(N. Bartošová, P. Klabíková)
6. Muzikály - KLEOPATRA
(L. Vyoralová, D. Rumlová)
7. Hudební nástroje - HARFA
(B. Kollárová)
8. Kynologie – CHRTI
(K. Malátová)
9. Recenze na film – PROGRAM NA OCHRANU
PRINCEZEN
(K. Malátová)
10. KMD –KRÁL LEAR
(E. Matějková)
11. Herecká rodina Hrušínských
(P. Klabíková)
12. Vtipy
(B. Kollárová, K. Malátová)
(Obrázek na titulní stránce nakreslila Dominika
Rumlová )

Mumlavský vodopád
Krkonoše, někdy také označované společně
s Hrubým Jeseníkem a Králickým Sněžníkem jako
Vysoké Sudety, jsou nejvyšším pohořím České
republiky a celého masivu Sudet. Leží v severních
Čechách a na jihu polské části Slezska. Nejvyšší
horou Krkonoš je Sněžka (1602 m). Podle pověstí
střeží Krkonoše bájný duch Krakonoš.
Ve čtvrtohorách se zde vyskytovaly ledovce,
které několikrát modelovaly zdejší krajinu.
Na mnoha místech zde můžeme proto nalézt stopy
mrazového zvětrávání. Z dvaceti nejvyšších
vrcholů České republiky leží 15 z nich právě
v Krkonoších. Celkem se v české části Krkonoš
nachází 54 hlavních vrcholů vyšších než 1000
metrů.
Na území Krkonoš končí ve výšce 1200 - 1300
m
pásmo lesa a navazují na něj pásma
kosodřeviny, smilkové hole, kamenná a suťová
moře. Tento biotop je u nás velmi vzácný a nazývá
se arkto-alpínská tundra. Na několika místech
nalezneme dokonce i rašeliniště. Původní smrkový
porost byl v současnosti částečně zdevastován a v
nižších polohách rostou jen monokultury buku a
smrku.
V roce 1963 zde byl založen Krkonošský
národní park (KRNAP), který má rozlohu 36 400
ha. Pohyb návštěvníků je zde omezen pouze
na vyznačené trasy. Krkonoše jsou totiž oblíbeným
místem turistů i lyžařů.

(Zdroj: E. Matějková, K. Houzarová
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
Foto: Tomáš Houzar)
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2. Povídání se zvířaty

Rozhovor
Dnes jsme si vybrali tuleně Ríšu.

Tuleň

Tuleň je teplokrevný živočich –
vodní savec, který dýchá plícemi. Jeho
tělo má válcovitý tvar s velmi krátkými
předními končetinami a je pokryto
krátkou hustou srstí. Dospělí jedinci
váží 150 - 200 kg, délka těla dosahuje
1,5 – 2 metry. Dožívají se 30 - 40 let.
Samice svá mláďata kojí.
Tuleň žije v severní části
Atlantického oceánu a Severního
ledového
oceánu.
V
době
rozmnožování
ho
naleznete
u
Labradoru, v Bílém a Grónském moři.
Na začátku zimy se tuleni grónští
shromaždují k migraci. Cestují ve
velkých skupinách k jihu. Období
rozmnožování, které tráví na souši,
končí v květnu. Pak se vracejí do moří
směrem na sever.
Tuleň hledá potravu v moři, loví
pod ledovým příkrovem moře ryby,
krevety atd. Přijímá hodně potravy a
díky tomu má silnou vrstvu tuku, která
ho chrání před prochladnutím.

Redaktoři: „Ahoj, Ríšo! Mohl bys nám
odpovědět na několik otázek?“
Ríša: „Samozřejmě, proto jsem tady!“ ☺
Redaktoři: „Kolik vy tuleni vlastně
vážíte?“
Ríša: „V dospělosti můžeme vážit i 200 kg,
ale v průměru 170 kg.“
Redaktoři: „Jak dlouho žijete?“
Ríša: „No, můj tatínek už žije 37 let a mně
je 18 let.“
Redaktoři: „Co ti nejvíce chutná?“
Ríša: „Mně moc chutnají krevety a
tresky.“
Redaktoři: „Děkujeme Ti za rozhovor.“
Ríša: „Já také děkuji.“
(F. Hůla, M. Štancl
zdroj: http://cs.wikipedie.ledovakra.cz)
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3. Cestujeme po světě

Vláda

Bělorusko

Prezident: Alexander Lukashenko

Bělorusko je vnitrozemský stát ve
východní Evropě. Vznikl po rozpadu
SSSR 25.8.1991.
Na západě hraničí s Polskem (407
km), s Litvou (660 km) a Lotyšskem
(167 km), na
severu a východě
s Ruskem (900 km)
a na jihu s
Ukrajinou (975 km). Hlavním městem
je Minsk .

Hlavní město: Minsk
Počet obyvatel: 9 690 000
Rozloha: 207 600 km2
Vznik: 25.8.1991
Měna: Běloruský rubl (BYR)
Nejvyšší bod: Dzyarzhynskaya
Hara (346 m)

Země má necelých 10 milionů
obyvatel, z nichž většinu tvoří
Bělorusové.
Nejpoužívanějším
jazykem je v současnosti ruština, která
má stejně jako běloruština úřední
status. Formálně platí pouze běloruská
azbuka, dnes se však objevuje i
latinka.
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(M. Benešová
zdroj: www.statnivlajky.cz/belorusko
http://www.google.cz/imgres)

4. Zprávy z naší školy
Beseda s olympijským
vítězem

LEDEN 2012

Barbora Matějčková, Magda Slavíková,
Květa Matthessová, Kristýna Říhová,
Monika Stibůrková, Tereza Sotáková,
Dita Vrkoslavová a Aneta Jiráčková.
Celým turnajem prošlo bez porážky a
obhájilo 1. místo z loňského roku.

VÁNOČNÍ JARMARK

Dne 16.11.2011 se na naší škole
uskutečnila beseda s olympijským vítězem
ve veslování - Pavlem Svojanovským. Tato
beseda probíhala v rámci projektu OVOV
(Odznak všestrannosti olympijských
vítězů). Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého nejen o veslování, ale i o
tomto projektu, kterého se účastní i žáci
naší školy.

Turnaj v basketbalu
Dne 15.11.2011 proběhl na naší škole
turnaj v basketbalu chlapců. Kategorii
8.-9. tříd naši starší chlapci s
přehledem vyhráli. Mladší žáci se
umístili na 6. místě.

24.11.2011 nezklamalo ani družstvo
našich starších dívek ve složení:
Barbora Dlasková, Tereza Chotašová,
Veronika Hrušková, Barbora Hájková,

Dne 14. prosince
2011 se již třetím rokem uskutečnil na ZŠ
Benešov,
Dukelská
VÁNOČNÍ
JARMARK, který slavnostně zahájila paní
ředitelka
Hana
Procházková.
Pak
následovalo krátké hudební vystoupení
žáků 1. stupně pod vedením paní učitelky
Ivy Pallové.
Návštěvníci si zde mohli
nejen prohlédnout, ale i za symbolickou
cenu zakoupit výrobky našich žáků – např.
perníčky, keramické rybičky, vyšívané
ozdoby, zdobené krabičky a další vánoční
dekorace z přírodnin. Šikovné maminky,
tatínkové i děti si mohli sami vyzkoušet
některé
výtvarné
techniky,
např.
ubrouskovou, pletení z pedigu, zdobení
perníků a výrobu svícnů z pomerančů.
Bylo připraveno i občerstvení v podobě
cukroví, které napekly šikovné maminky a
babičky našich žáků.
Za velký zájem a podporu našeho
jarmarku všem děkujeme a těšíme se opět
na vaši účast i v příštím roce.
(M. Benešová - členka redakční rady
časopisu Labyrint)
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5. ANKETA - VÁNOCE
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2. Co si přeješ pod stromeček ?
Michal Štancl, 6.B:
Asi BMX kolo.
3. Víš, proč slavíme Vánoce ?
Eliška Matějková, 7.B:
Protože se narodil Ježíš Kristus.
4. Jaká je tvoje nejoblíbenější
vánoční pohádka ?
Dominika Rumlová, 7.B:
Mně se líbí Tři oříšky pro Popelku.
(N. Bartošová, P. Klabíková
zdroj: www.vanoce-2011.eu)

Vánoce jsou v křesťanské tradici
oslavou narození Ježíše Krista.
Spolu s Velikonocemi patří k
nejvýznamnějším křesťanským
svátkům. Slaví se od 25. prosince
do první neděle po 6. lednu.
Všeobecně se Vánoce v církvi
slaví od 7. století.
V Česku je za vrchol Vánoc
považován Štědrý den - 24. 12.
K těmto
svátkům
se
pojí
nejrůznější
tradice,
např.
vánoční
stromek,
jesličky,
vánoční kapr a kuba atd.
Některé
z
těchto
tradic
pocházejí již z předkřesťanských
dob
a
souvisí
s
oslavou
slunovratu, který připadá také
na tyto dny.
1. Co tě napadne, když se řekne
Vánoce ?
Denisa Bartošová, 6.A:
Napadne mě voňavý stromeček,
dárečky, cukroví a kapr.

6. MUZIKÁLY V KOSTCE

KLEOPATRA

Kleopatra je český muzikál pojednávající o
životě Kleopatry, poslední egyptské
panovnice. Autorem hudby je Michal
David a režisérem Filip Renč. Muzikál
měl premiéru 22. února 2002, obnovená
premiéra byla v roce 2008.
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OBSAZENÍ
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•
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•
•

•

Kleopatra - Monika Absolonová,
Ilona Csáková, Bára Basiková,
Kamila Nývltová, Radka Fišarová
Caesar - Marián Vojtko, Jiří
Helekal, Martin Pošta
Fulvia - Linda Finková, Radka
Fišarová, Alice Konečná, Sylva
Scheiderová
Marcus Antonius - Josef Vojtek,
Zbyněk Fric, Marián Vojtko
Octavia - Zuzana Norisová,
Zdeňka Trvalcová, Šárka Vaňková
Isis - Linda Finková, Jana
Švandová, Sylva Scheiderová
Jupiter - Richard Genzer, Vladimír
Brabec, Zdeněk Dušek, Vlastimil
Zavřel
Had/zlatý pták - Kateřina
Stryková, Kristina Kloubková,
Jovanka Skrčeská

OBSAH

s ním čeká syna. Ten se proto vrací do
Říma a připraví pro Kleopatru a svého
syna
velkolepé
přivítání.
Proti
Caesarovi se však připravuje spiknutí.
On však nedbá varování a je zavražděn.
Kleopatra se vrací do Egypta, kam je
jako správce poslán Antonius. Ten se
brzy dostane kvůli Kleopatře do sporu
s římskými senátory. Tento spor
vyvrcholí jeho porážkou v bitvě u
Actia. Těžce zraněného Antonia
odnesou do chrámu, kde padá
Kleopatře do náruče. V milostném
duetu si naposledy vyznají lásku.
Antonius umírá a královna slibuje, že
se brzy vydá za ním. Nechá se totiž
uštknout jedovatým hadem a klesá
vedle Antonia.
(D. Rumlová, L. Vyoralová
zdroj:
http://cs.wikipedia.or/wiki/Kleopatra)

7. ZNÁTE HUDEBNÍ
NÁSTROJE ???

HARFA

Po bitvě u Farsala, v níž Caesar porazil
Pompeia, vstupují vítězní Římané do
hlavního
egyptského
města
Alexandrie. Caesar dostane nezvyklý
dar – Kleopatru zabalenou v koberci.
Ptolemaios zuří. Nesnese, aby sestra
vládla spolu s Caesarem. Senátorům v
Římě vadí, že Caesar pobývá v Egyptě
a že vládne spolu s Kleopatrou, která
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Dnes si povíme něco o harfě.
Harfa je strunný hudební nástroj, jedná se
o jeden z nejstarších hudebních nástrojů
vůbec.
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Typická koncertní harfa má 47 strun,
váží přibližně 36 kg, na výšku měří 1,8 m,
na délku 1,2 m a na konci rezonátoru je
široká 55 cm. Tah strun je dohromady asi
10 000 newtonů, asi 1 tuna.

Liší se od ostatních složených
chordofonů tím, že jsou její struny na
rezonátor kolmé; např. kytara, housle či
citera
mají
struny
s rezonátorem
rovnoběžné. Moderní harfa je přibližně
trojúhelníkového tvaru, skládá se z
opěrného sloupu zakončeného ozdobnou
hlavicí, krku v podobě ležatého S a
rezonanční skříně (z javorového dřeva),
která se shora rozšiřuje. Na krku se
nacházejí otáčivé terčíky, každý se dvěma
ocelovými roubíky sloužícími k přeladění
strun.
Nástroj při hře spočívá mezi koleny
hráče a rezonanční skříní je nakloněn k
pravému rameni hráče. Pravou rukou se
hrají vyšší, levou nižší tóny. Tradiční
velšské nebo skotské harfy se však
pokládají na levé rameno (hráč tak má
nástroj nad srdcem). Pro hru na harfu se
používají všechny prsty s výjimkou
malíčku, který je pro hraní příliš krátký a
slabý.

Hraní na harfu je velmi těžké, sama
jsem měla možnost si to vyzkoušet.

(B. Kollárová
zdroj:www.cz.wikipedia.org/wiki/harfa)
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8. Kynologie
CHRTI

V tomto čísle se podíváme na psí
plemeno chrtů. Ti patří podle
mezinárodní kynologické federace do
X. skupiny psích plemen. Chrti jsou psi
vyšlechtění především pro rychlost.
Jsou to rychlí, štíhlí a elegantní psi,
kteří potřebují dostatek prostoru.
Používali se k lovu vysoké zvěře,
kterou na rozdíl od ostatních psů
nalézali zrakem. V současnosti se chrti
pracovně uplatňují v závodech.
Do skupiny chrtů patří tyto druhy:

Dlouhosrstí chrti
•
•
•

Afgánský chrt
Barzoj
Saluki (Perský chrt)

Hrubosrstí chrti
•
•

Irský vlkodav
Skotský jelení pes (deerhound)

Krátkosrstí chrti
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglický chrt (greyhound)
Azavak
Italský chrtík
Maďarský chrt
Polský chrt
Sloughi
Španělský galgo
Vipet

Vipet

Chrtí dostihy jsou psí bežecké
závody určené pro plemena chrtů ze
skupiny tzv. anglických dostihových
plemen. Jde o rychlostní závody, kdy
psi rychle běží za nějakou umělou
mechanickou návnadou, která je před
nimi tažena. Velkou tradici mají tyto
závody zejména v anglosaských
zemích, v současnosti se však běhají
asi ve 20 zemích. U nás se první
závody začaly pravidelně konat až po
druhé světové válce.
Čeští příznivci této chovatelské
zábavy se sdružují v chovatelském
spolku zvaném Česká greyhound
dostihová federace.
Chrti, kteří už nemohou závodit a
kteří mají štěstí, skončí v nabídce
společnosti Nadace pro adopci chrtů.
Zde se je snaží umístit do rodin a
umožnit jim tak dožít v důstojném
prostředí.
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Mít doma chrta byl už od mala můj
životní sen. A jak se říká: „Sny a
přání se mají plnit a tak se i můj sen
stal skutečností!“
Jednoho dne jsem se úplnou
náhodou během rozhovoru dozvěděla
o organizaci zabývající se záchranou
vysloužilých dostihových chrtů organizaci GACR. Podívala jsem se na
její webové stránky. Domluvila jsem
se s rodiči, že si jednoho z nich
adoptujeme. V září 2010 jsme se jeli
podívat na jeden takový transport
pejsků z Velké Británie a beznadějně
jsem se zamilovala do chrťáčka Reda.
28.10. 2010 jsme si přivezli Redíka
domů a netrvalo dlouho a 26.2.2011
jsme si jeli pro druhého – Devlina.

Majitelkou tohoto krásného chrta je
Pavla Klabíková, členka naší redakční
rady.

(K. Malátová
zdroje: www.adopcechrtuforum.cz)
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9. Recenze na film

Program na ochranu
princezen!

Hrají: Selena Gomez, Demi Lovato atd.
Režie: Allison Liddi
Když je princezna Rossalina (Demi
Lovato) ohrožena diktátorem, který
chce převzít její zemi, je přemístěna
tajnou agenturou na ochranu princezen
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do Ameriky. Pod svá křídla si ji vezme
agent Mason, jenž si ji nastěhuje k
sobě domů. Za pomoci své dcery
Carter (Selena Gomez) udělají z
princezny obyčejnou školačku jménem
Rossie. Obě dívky se velmi sblíží a
vzájemně si pomáhají. Prožívají spolu
mnohá dobrodružství.

Režie: Petr Svojtka
Překlad: Jiří Josek
Dramaturg: Jiří Janků
Scéna: Ondřej Nekvasil
Kostýmy: Michaela Červenková
Hudba: Martin Horáček

Tento film se mi velmi líbil a mohu
ho všem doporučit.
(K. Malátová
zdroje:
http://popis.osobnosti.cz/princessprotection-program-312902)

10. KMD
Král Lear

Lear, král Británie: Jan Vlasák
Vévoda z Cornwallu, manžel Regan:
Aleš Procházka, Jiří Schwarz
Vévoda z Albany, manžel Goneril:
Jan Szymik
Hrabě z Kentu: Zdeněk Vencl
Hrabě z Glostru: Vladimír Čech
Edgar: Viktor Dvořák
Edmund: Vasil Fridrich
Oswald: Martin Písařík
Goneril, Learova dcera: Veronika
Gajerová
Regan, Learova dcera: Barbora Lukešová
Cordelie, Learova dcera: Máša Málková

Lear, britský král, byl velice oblíbený a
milovaný, ale stáří ho přimělo vzdát se své
vlády. Rozhodl se předat své vladařské
povinnosti jedné ze svých třech dcer.
Nejvíce sice miloval svoji nejmladší dceru
Kordelii, ale chtěl být spravedlivý.
Rozhodl se, že podle toho, jakými slovy
dcery vyjádří svoji lásku k němu, tak velké
jim předá území. Byl překvapen milými
řečmi dvou starších dcer, Goneril a Regan,
avšak nemile slovy Kordelie, protože ta
neuměla otci popsat lásku, kterou k němu
cítila. To krále velmi zarmoutilo a vyhnal
ji ze země.
Kordelie se vydala do Francie, kde se
provdala za francouzského krále, ale byla
nešťastná. Starší sestry byly na otce milé
jen do doby, než jim předal vládu, pak se
k němu chovaly velice hrubě a chladně, až
ho dohnaly k šílenství. Stejně jako Lear
Kordelii, křivdil jeho přítel Gloucester
svému synovi Edgarovi. Mladší syn
Edmund chtěl získat celé dědictví a donutil
otce staršího bratra Edgara nenávidět.
Edgar se musel převléci za chudého blázna
a schovávat se. Lear bloudil se svým
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šaškem a Kentem po zemi, kde se setkal s
Edgarem. Mezitím soupeřily jeho dcery
Goneril a Regan mezi sebou. Tyto zprávy
o otci se donesly už i Kordelii. Rozhodla se
tedy jet otce zachránit. Vstup Francouzů na
britské území však sestry velice rozčílil a
chystaly se na boj, který vyhrály. Kordelie
se s otcem nakonec setkala. Její sestry však
vydaly rozkaz oba dva pověsit. Kordelie
byla oběšena a otec zármutkem umřel. Se
svým otcem se setkal i Edgar a i přes to
všechno mu dokázal odpustit. Usmířený
otec nakonec zemřel v náručí svého syna.
Goneril a Regan se navzájem zabily, pouze
Edgar toto všechno přežil.
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Rudolfa 17.10.1920 doslova za
jevištěm po představení Taneček
panny Márinky.

(E. Matějková
zdroj:
http://www.mestskadivadlaprazska.cz/krallear/texty/tiskova-zprava/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_
Lear)

11. Herecká rodina
Hrušínských

Jedním z nejznámějších členů této
staré herecké rodiny je Rudolf
Hrušínský starší. Jedná se o potomka
významného
hereckého
rodu
Červíčků a Budínských. Matka –
Hermína Červíčková porodila

Miminko cestovalo s kočovnou
společností své babičky Anny
Budínské-Červíčkové. Už v dětství
hrál několik rolí v kočovném
divadle, později se rodina usadila
natrvalo v Praze. Ze studia na
gymnáziu byl vyloučen, uvažoval o
různých povoláních (např. právník),
ale nakonec se stal hercem. Jeho
prvním profesionálním působištěm
se stala holešovická Uranie (1935) a
Burianovo Déčko. V té době začal
vystupovat v prvních filmech, do
svých 25 let hrál v 17 filmech. Na
začátku 50. let se vrátil opět
k divadlu, působil v Divadle na
Vinohradech, v Městských divadlech
pražských a od roku 1960 byl v
angažmá v Národním divadle
v Praze.
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(P. Klabíková
zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hru%)

12. VTIPY☺
☺☺☺

Na konci války se oženil a v roce
1946 se narodil syn Rudolf, v roce
1955 druhý syn Jan. Oba se stali také
herci. Hereckou dráhu si vybraai i
vnoučata – Kristýna Hrušínská a
Rudolf Hrušínský nejmladší.

Policajt hází do kopřiv papíry. Přijde k
němu druhý a říká: „Proč házíš ty
papíry do kopřiv?" „To víš, náčelník mi
nařídil, abych ty tajné dokumenty
spálil."

Víte jak blondýnka zabije kapra? Utopí
ho.

Rudolf Hrušínský ml., Jan Hrušínský, Kristýna
Hrušínská

Jdou dvě blondýnky do lesa pro
vánoční stromeček. Po dvou hodinách
hledání se zeptá jedna té druhé: „Tak
co?"
–
„Ale,
nikde
nic."
„Víš co, vezmeme nějaký bez ozdob."

Rudolf Hrušínský nejmladší

(B. Kollárová, K. Malátová
zdroje: http://humor.mysteria.cz/
http://www.obrazky.cz ,
http://vtipy.chces.info/o-blondynkach)

