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Milí čtenáři! 
 

    Jsme tu s posledním číslem  
časopisu Labyrint v tomto školním 
roce. 
   Jsme rádi za vaši přízeň a doufáme, 
že se budete už těšit na další 
poprázdninové číslo. Zároveň vám 
chceme popřát krásné prázdniny a 
mnoho nových zážitků. 
          
         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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(Obrázek na titulní stránce nakreslila  
 B. Matějčková) 
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1. KRÁSY NAŠÍ VLASTI 

NP PODYJÍ 
 

 

Národní park Podyjí se rozkládá 
podél řeky Dyje a je  jediným 
moravským národním parkem. Byl 
vyhlášen  1. 7. 1991 a má rozlohu 
103 km². Na dolnorakouské straně 
na něj navazuje Národní park 
Thayatal. 

 Park je zalesněn z 84 % a kromě 
běžných lesních porostů se zde 
vyskytují mnohé vzácné dřeviny, 
např. jeřáb muk hardeggský. Na 
jihovýchodním okraji NP se nalézá 
unikátní pásmo stepních 
vřesovištních lad. 

Krajinné podmínky umožňují růst 
jak rostlin chladno a stínomilných v 
hlubokých údolích, tak i 
teplomilných na slunných stráních. 
Vyskytuje se zde 77 druhů 
chráněných rostlin, např. kýchavice 
černá, měsíčnice vytrvalá, brambořík 
nachový, divizna nádherná, koniklec 
velkokvětý, kosatec dvoubarvý, 
volovec vrbolistý a  18 druhů 
orchidejí. 
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                    Brambořík nachový 

 

Koniklec velkokvětý   

(E. Matějková, K. Houzarová 

zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/NP_Pod
yj%C3%AD) 

 

2. Povídání se zvířaty 
AXOLOTL MEXICKÝ 
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Axolotl mexický, zvaný vodní 
dráček nebo tygří mlok, je 
obojživelník, který se vyskytuje 
v Mexiku.  
Ve volné přírodě si umí zachovat 
tzv. larvální stadium pulce, ve 
kterém je schopen se i rozmnožovat. 
Larva axolotla dosahuje délky až 35 
cm, má tmavé zbarvení, širokou 
hlavu, po stranách vyčnívající 
keříčkovité žábry a na ocase kožní 
lem. Přední končetiny mají čtyři a 
zadní pět prstů. Má velkou 
regenerační  schopnost. 
 

 
 
V larválním stádiu dosahuje  
pohlavní dospělosti mezi 18. a 24. 
měsícem života. Po vnitřním 
oplodnění samička klade nejčastěji 
vajíčka na  vodní rostliny. 
V zajetí se axolotl dožívá až 25 let.  
V přírodě je nejčastější barvou  
tmavě šedá nebo černá, v zajetí 
existuje více vyšlechtěných 
barevných variant. Ve volné přírodě 
se vyskytuje těchto malých 
roztomilých zvířátek jen velice málo. 
Axolotl mexický je proto chráněný! 
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Rozhovor:Rozhovor:Rozhovor:Rozhovor:

 
 
 
 

Dnes jsme si pro vás připravili 
rozhovor s axolotlem Béďou. 

 
Redakce: „Ahoj Béďo, vítáme tě u 
nás.“ 
Béďa: „Ahoj.“ 
Redakce: „Béďo, co jsi měl dnes k 
obědu?“ 
Béďa: „Dnes jsem měl moc dobrý 
oběd – dva červíčky a několik žížal.“ 
Redakce: „Kolik ti je, Béďo, vlastně 
let?“ 
Béďa: „Jsou mi tři roky, ale jednou 
budu veliký jako tatínek, protože 
tomu je už šest let. A dědečkovi 
bude dokonce už deset let.“ 
Redakce: „Máš nějaké sourozence?“ 
Béďa: „Ano, mám ještě 545 
sourozenců a můj kamarád Venda jich 
má dokonce 600.“ 
Redakce: „To jste skutečně velká 
rodina! Všechny doma pozdravuj a 
děkujeme ti  za rozhovor. “ 
Béďa: „Taky se mějte hezky.“ 
  

 ČERVEN 2012 
(F. Hůla, M. Štancl 
zdroj: 
http://www.ifauna.cz/clanek/terarijni-
zvirata/zkusenosti-s-chovem-axolotla-
mexickeho 
obrázky: 
http://www.google.cz) 
 

3. Cestujeme po světě 

 
 

Rumunsko 

           

 

 
 

Rok vstupu do EU: 2007 

Politický systém: republika 

Hlavní město: Bukurešť 
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Rozloha: 237 500 km² 

Počet obyvatel: 21,5 milionu 

Měna: rumunský leu 

Úřední jazyk: rumunština 

 

Bukurešť 

 

 

Rumunsko se nachází v 

jihovýchodní Evropě. Jeho sever 
je převážně hornatý, zatímco jihu 
dominuje rozlehlé údolí v povodí 
Dunaje. Poblíž Černého moře tato 
řeka tvoří deltu, která je přírodní 
rezervací pro mnoho místních i 
stěhovavých ptáků. 

90 % obyvatel země tvoří Rumuni 
a 7 % obyvatelstva  Maďaři. 
Úředním jazykem je rumunština, 
která se vyvinula z latiny. 
Rumunsko oplývá značným 
množstvím přírodních zdrojů, 
např. ropou, zemním plynem, 
uhlím, železem, mědí a bauxitem. 
Hlavními průmyslovými odvětvími 
je zpracování kovů, chemický 
průmysl a strojírenství. 
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K Rumunsku se váže legenda o 

Drákulovi, která se inspirovala 
starým příběhem o rumunském 
hraběti Vladu Draculovi žijícím v  
15. století. Jeho syn totiž proslul 
tím, že za války narážel zajaté 
nepřátele na kůl.  

(M. Benešová  
zdroje: 
http://europa.eu/about-
eu/countries/member-
countries/romania/index_cs.htm) 
 
 

4. Zprávy z naší školy 
 
Stereolupa na Gymnáziu 

Benešov 
Čtyři žáci z 8. ročníku ZŠ Benešov, Dukelská 
1818 dne 19. března 2012 představili 
stereolupu  studentům benešovského  
gymnázia. Seznámili  je s tím, co je k soutěži 
vedlo. Hlavním podnětem, proč se zapojit , 
byla jejich handicapovaná spolužačka, která 
velmi ráda mikroskopuje.  
 

 
 

Projekt „Chyť si svůj sen“ se skládal nejdříve 
z veřejného hlasování a poté z několika úkolů, 
které žáci museli splnit. Nejprve byli zahrát 
představení v domově důchodců, pomáhali  
panu školníkovi, chystali úkoly pro  spolužačku  
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Kačku a přichystali zábavné odpoledne pro 
děti z MŠ na Spořilově.  
V listopadu  uspořádali výstavu fotografií ze 
stereolupy v DDM Benešov. Díky výstavě se o 
naší  pomůcce dozvěděla i veřejnost. Učitelé a 
studenti gymnázia  požádali o zapůjčení 
stereolupy, protože do budoucna uvažují také 
o získání podobného přístroje. 
                                                      (T. Strnad) 

 

NOC 

S ANDERSENEM 
 

 
    
 
 Ve dnech  4. a  5. dubna 2012 proběhla 
opět  na ZŠ Benešov, Dukelská „Noc 
s Andersenem“. Této akce se zúčastnili 
žáci 1. i 2. stupně. Všichni se na ni moc 
těšili. Prvňáčci trávili středeční dopoledne 
výrobou kalhotek pro Krtečka a jejich 
starší kamarádi si četli pohádky z knihy 
Fimfárum od J. Wericha. Odpoledne pak 
plnili různé úkoly pro malé broučky.  
      Pro nás, žáky 6. ročníků, nastal 
očekávaný okamžik až v odpoledních 
hodinách. Všichni jsme si přinesli  spacáky 
a karimatky, protože jsme měli  přespat 
v tělocvičně.  Na jednotlivých stanovištích 
byl pro nás připraven zábavný program. 
Hravou formou jsme si procvičili 
angličtinu, v učebně výtvarné výchovy 
jsme si ozdobili hrnečky. Tělo jsme si  
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protáhli při ping-pongu a v keramické 
dílně jsme si   vyrobili z hlíny písmenka.  
Své kuchařské umění jsme  si vyzkoušeli 
ve cvičné kuchyňce při přípravě různých 
pomazánek.  Po příchodu do tělocvičny 
byla vyhlášena noční bojová hra  při 
svíčkách.  Někdo se trochu bál,  a tak mohl 
jít ve dvojici. Na konci trasy se každý 
musel podepsat na papír  Bílé paní. Po 
skončení této akce jsme se odebrali ke 
svým spacákům a pomalu usínali. Ráno v 
devět hodin jsme se rozešli do svých 
domovů.  
      Všem, kteří se podíleli na přípravě této 
akce, děkujeme. 
                                                                                                        
                                             (B. Kollárová ) 
 
Jarní akademie 
 

 
 
Dne 10.5.2012 se na ZŠ Benešov, 
Dukelská 1818 uskutečnila  Jarní 
akademie.  Program, který žáci se 
svými vyučujícími připravili, byl 
rozdělen na dvě části. Adam Hanuš 
jako Mach a Sára Zemanová jako 
Šebestová  s pomocí kouzelného 
sluchátka vyčarovali např. 
pohádkové představení školního 
dramatického kroužku, taneční 
vystoupení malých princezen nebo 
veselou písničku našich prvňáčků.  
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Pozadu nezůstali ani jejich starší 
kamarádi. Jejich část programu  
skvěle uváděli Lukáš Doubek a 
Alžběta Kartusová. Diváci tak měli 
například možnost  připomenout si 
spartakiádní cvičení, zúčastnit se  
přímého přenosu  fotbalového utkání 
nebo obdivovat moderní i klasické 
taneční kreace.   
Jarní akademie se opravdu vydařila, 
o čemž svědčilo i plné hlediště. 
Bouřlivý potlesk diváků byl pro 
všechny účinkující zaslouženou 
odměnou. 
                                             (M. Benešová) 
 
 

Dětský domov ve Strančicích 
 
    Dne 18. května 2012 se již druhým 
rokem uskutečnila návštěva Dětského 
domova ve Strančicích. Členové ŽR při ZŠ 
Benešov, Dukelská 1818 přijeli navštívit 
své malé kamarády.  
     Po příjezdu  si prohlédli jednotlivá 
oddělení a v herně  měli možnost si 
s některými dětmi pohrát. Děti byly velmi  
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přátelské a  návštěva  pro ně byla vítaným 
zpestřením dne. 
    Na závěr se mohli zeptat pana MUDr. 
Pavla Biskupa, ředitele domova, na to, co 
je zajímalo.   
    Teprve nyní  si žáci uvědomili, jaké mají 
mnozí z nich štěstí, když mají své rodinné 
zázemí.              
                                             (M. Benešová) 
 

Sportovní zprávy  
 

Házená 2012 
Dne 3.5. 2012 proběhl na Základní škole 
v Poříčí nad Sázavou okresní turnaj v 
házené – kategorie dívek. Náš tým prošel 
celým  turnajem  bez porážky a obhájil 1. 
místo z loňského roku! Blahopřejeme! 
 

PREVENTAN CUP 
2012 

 
 
17.5. 2012 proběhlo  na ZŠ Jiráskova 
krajské finále turnaje ve vybíjené -
Preventan cup. Z deseti družstev se naše 
dívky umístily na krásném druhém místě a 
postoupily do republikového kola v Nové 
Pace. 
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy a přejeme jim hodně úspěchů v 
celostátním finále.                                                                                              
                                                  (M. Štancl) 
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5. MUZIKÁLY V KOSTCE 

MUZIKÁL ANGELIKA  
 

 
Muzikál  Angelika z autorské dílny 
Michala Davida měl světovou premiéru 6. 
března 2007 v Divadle Brodway. Vznikl na 
motivy historického románu Angelika od 
Anne Golon. 28. ledna 2010 se konala 
obnovená premiéra, ve které Dashu 
nahradila v hlavní roli Kamila Nývltová.  
Anne Golon však požadovala vyšší 
poplatek za svá autorská práva, a tak byl 
muzikál definitivně ukončen.Výběr písní z 
muzikálu vyšel na CD i na DVD. 

OBSAZENÍ 

☺ Angelika: Monika Absolonová, 
Leona Machálková, Dasha, 
Kamila Nývltová 

☺ Joffrey de Peyrac: Zbyněk Fric, 
Marian Vojtko, Josef Vojtek 

☺ Nicolas: Alan Bastien, Tomáš 
Beroun, Bohuš Matuš 

☺ Špína: Juraj Bernáth, Zbyněk 
Fric, Tomáš Savka 

☺ Contoire: Petra Janů, Radka 
Fišarová, Linda Finková 

☺ Desgrez: Bohouš Josef, Martin 
Pošta, Tomáš Trapl 
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☺ Montespane: Zdenka 
Trvalcová, Zuzana Norisová, 
Šárka Vaňková 

☺ Král Ludvík XIV.: Martin 
Skala, Vilém Čok, Pavel Polák 

☺ Lorraine: Jiří Helekal, Lešek 
Semelka 

☺ Bachtiary bej: Ali Amiri, Juraj 
Bernáth, Pavel Vítek 

☺ Otec Angeliky/ Arcibiskup: 
Tomáš Bartůněk, Vladimír 
Brabec, Jiří Helekal, Vlastimil 
Zavřel, Ivan Vyskočil 

☺ Filip: Dušan Kollár, Jaromír 
Holub, Petr Poláček 

☺ Gendére: Michal Tůma, Robert 
Kryl, Jiří Krytinář 

☺ Paní MM: Nelly Danko, Ljuba 
Dančenko 

☺ Geno: Petr Novotný, Zdeněk 
Izer, Aleš Háma 

☺ Stelien: Jakub Wehrenberg, 
Petr Pečený, Jan Kuželka 

☺ Lejla Ajša: Jovanka Skrčeská, 
Kristina Bastienová 
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OBSAH 
 

 

Romantický děj se odehrává v době vlády 
Ludvíka XIV. a zachycuje příběh krásné 
Angeliky de Sancé de Monteloup, která je 
provdána za Joffreye de Peyraca. Její 
počáteční odpor k Peyracovi se postupně 
mění v lásku. Zcela náhodou překazí 
Angelika plánovanou vraždu krále. Ten je 
krásnou Angelikou okouzlen a chce ji 
získat za každou cenu. Ve 
vykonstruovaném procesu je Joffrey de 
Peyrac označen jako spiklenec ďábla a má 
být na náměstí de Gréve upálen. Angelika 
se uchyluje mezi pařížskou chudinu a po 
smrti své první lásky Nicolase se stává 
jejich "markýzou". Díky sňatku s Filipem 
Plessis-Belliéres se Angelika  opět vrací 
mezi pařížskou smetánku. Chce pomstít 
údajnou smrt svého manžela Joffreyho de 
Peyraca. Králi předává seznam spiklenců,  
kteří ho chtěli zavraždit. Ten  nechává 
spiklence za velezradu zatknout. Za 
splnění státního úkolu, přípravy smlouvy 
mezi Francií a Bachtiary Bejem - 
vyslancem sultána, vrací král Angelice 
Peyracův majetek. Vyslanec Bachtiary Bej 
žádá jako dar pro sultána Angeliku, král to 
odmítá a veřejně ji prohlásí za svou 
milenku. Angelika se od krále dozvídá, že  
Peyrac nezemřel na hranici. Rozhodne se 
Peyraca hledat. Na zámku v Toulouse se 
Angelika na krátký okamžik skutečně s 
Joffreyem setkává. Ten je však chladný, je 
psancem a ona má mocného ochránce, 
krále.    Joffrey   však    zmizel   v   tajných  
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chodbách zámku. Zoufalá Angelika se 
vzápětí stává obětí únosu. Zhrzený 
Bachtiary Bej se rozhodl získat dárek – 
Angeliku pro svého pána násilím.V 
sultánově harému propadá Angelika 
naprostému zoufalství, odmítá se sultánovi 
podvolit. Po krutém bičování se jí podaří s 
pomocí dvou eunuchů (dříve příslušníků 
pařížské chudiny) uprchnout do pouště. 
Nerovný boj však záhy vzdá a prosí Boha, 
aby ji k sobě povolal. Upadá do agónie a 
netuší, že Joffrey, který se ji vydal hledat, 
ji zachránil a přivezl zpět na zámek 
Toulouse. 

(D. Rumlová, L. Vyoralová                      
zdroje:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angelika_(muzik%C
3%A1l)  
www.google.cz ) 

 

6. ZNÁTE HUDEBNÍ 

NÁSTROJE ??? 

ZNÁTE HUDEBNÍ 
NÁSTROJE ? 

PŘÍČNÁ FLÉTNA 
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Dnes vás seznámím s dalším 
hudebním nástrojem - příčnou 
flétnou. 
 

 
 
 

Příčná flétna je dechový 
dřevěný nástroj. Dnes se příčná 
flétna vyrábí  pouze z kovu 
(zlato, stříbro, niklová mosaz a 
speciální druhy oceli), její 
stavba a zvukové vlastnosti ji 
však stále  řadí k dřevěným 
dechovým nástrojům. Je 
zastoupena ve všech 
symfonických, dechových i 
komorních orchestrech. 
Využívá se  v komorní hudbě a 
v menší míře i v jazzu. 
 
Flétna se skládá z hlavice, 
středního a spodního dílu. 
 
U začínajících hudebníků patří 
mezi oblíbený hudební nástroj. 

 

(B. Kollárová    
zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/ 
www.google.cz) 
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7. Kynologie 

V tomto čísle jsem si pro vás 
připravila plemeno Bobtail 

 

Bobtail -  
Staroanglický ov čák 

 
 
Jde o staré anglické plemeno patřící 
do 1. skupiny FCI. Dříve se využíval 
jako pracovní pes při chovu ovcí a 
skotu. Dnes je to společenský a 
rodinný pes. Je dobrým společníkem 
a hlídačem, miluje děti.  
Dožívá se kolem 12-13 let. Jeho 
hmotnost je v dospělosti kolem 
30kg. Nemá rád vedra a je nutné 
pravidelně  pečovat o jeho dlouhou 
jemnou srst. Zbarvení srsti je od 
šedého odstínu až po modrý odstín. 
Tělo a zadní nohy jsou 
jednobarevné, mohou mít bílé 
ponožky. Hlava, krk, přední nohy a 
spodní strana břicha jsou bílé 
s kresbou či bez  ní. 
Bobtailové jsou velmi populární 
v Evropě, USA a Austrálii. 
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 (K.Malátová 
zdroje:  
http://bobtail-staroanglicky-
ovcak.hafici.cz/ 
www.google.cz 
http://www.celysvet.cz/bobtail-pes.php) 

8. Recenze na film  

 

Titanic  
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Hrají:  Leonardo DiCaprio, Kate    
          Winslet, Billy Zane, Kathy   
          Bates, Bill Paxton, Gloria   
          Stuart a další.. 
Režie: James Cameron 
 
 
Obsah: 
Film byl natočen podle skutečné 
události, která se stala ze 14. na 
15.4.1912. Nepotopitelná  
zaoceánská loď Titanic narazila na 
ledovou kru a začala se potápět. Film 
zde na pozadí této tragédie sleduje 
osudy několika  osob. Jednou z nich 
je mladík Jack, který v kartách 
vyhraje lístek na tuto plavbu. Na 
palubě lodi se setkává s krásnou a 
bohatou Rose, do které se zamiluje. 
Ani jí není Jack lhostejný a rozhodne 
se, že po přistání v Americe s ním 
odejde, přestože ji matka donutila 
k zásnubám s bohatým Calem 
Hockleyem. To ještě netuší, jaká 
budoucnost je oba čeká. Po nárazu 
do ledové kry se loď rozlomí a začne 
se potápět. Spolu se jim díky 
Jackově pohotovosti podaří přežít 
samotné potopení lodi. Další riziko 
je ale ledová voda. Jack Rose 
zachrání tím, že ji vysadí na 
plovoucí kus dřeva, sám však umírá. 
Předtím mu ale Rose  slíbí, že bude 
šťastná a bude žít dál. Pak Jack 
zmizí v hlubině. Rose je s několika 
pár dalšími cestujícími zachráněna  a 
začne žít zcela nový život pod jiným 
jménem.  
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Vstupní schodiště filmového Titanicu 
 
Film jsem si vybrala proto, že 
nedávno uplynulo sté výročí 
potopení Titanicu a já se chtěla 
dozvědět více o této tragédii. Zaujal 
mě i samotný příběh hlavních 
postav, Jacka a Rose, přestože byl 
velmi smutný. Film mohu všem 
vřele doporučit.  
 
(K.Malátová 
zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titanic 
www.obrazky/titanic) 
 
 

9. Herecká rodina 
           J. Bohdalové  
 

         Jiřina Bohdalová 
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Jiřina      Bohdalová      se     narodila  
3. května 1931 v Praze. Dnes patří 
mezi nejznámější a nejoblíbenější 
herečky u nás, proto bývá také 
často oceňována, např. v anketě 
Týtý v kategorii nejoblíbenější 
herečka.  
 
 

 
 
 
Vystudovala DAMU a poté začínala 
v pražském divadle ABC. V roce 
1967 působila v Divadle na 
Vinohradech. 
Setkat se s ní můžeme i na 
televizních obrazovkách. Uváděla 
spolu s Vladimírem Dvořákem 
pořad Televarieté a zahrála si v 
mnoha českých filmech, jako např. 
Chobotnice z druhého patra (1986), 
Létající Čestmír (1984), Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku (1970), Lucie, 
postrach ulice (1984), Rebelové 
(2001), Nesmrtelná teta (1993). 
 Za roli ve filmu Fany (1995) získala 
Českého lva za nejlepší ženský 
herecký výkon. 
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Její jediná dcera  Simona Stašová 
šla v jejích šlépějích a stala se také      
známou       herečkou. 

 
 Simona se narodila 19. března 
1955 v Praze. Vystudovala 
konzervatoř a DAMU V roce 1976 
přijala místo v Českých 
Budějovicích.  Po ročním angažmá v 
Jihočeském divadle v Českých 
Budějovicích zakotvila na 14 let v 
tehdejším Divadle E. F. Buriana, kde 
ji čekala řada  komediálních i 
dramatických rolí.  
Dnes hraje v Divadle ABC,  např. v 
inscenacích Ideální manžel , Sestup 
Orfeův , Taxi a věčnost nebo Třikrát 
život.  
Má dva syny – Marka a Vojtu. 

  
(P. Klabíková 
zdroje :   
http://zivotopis.osobnosti.cz/simona-
stasova.php 
http://fotogalerie.osobnosti.cz/jirina-
bohdalova.php) 
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10. ☺☺☺☺ VTIPY ☺☺☺☺ 
Jsou dva hadi a jeden povídá 
druhému: „Ty, Franto, jsme my 
jedovatí hadi?" 
„Ne, pro č?" 
„Uf, to se mi ulevilo, protože já 
jsem se p řed chvilkou kousl do 
jazyka." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na telegrafním drát ě visí 
několik netopýr ů hlavou                                                                                           
dolů. Najednou  se                                                                                                        
jeden prudce oto čí a zůstane                                                                                                     
hlavou nahoru.                                                                                             
„Hele, co je s ním?" ptá se 
jeden. 
„Nevím, asi omdlel." 
 
( B.Kollárová , K.Malátová  
http://www.vtipy.net  , 
http://www.google.cz) 


