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Milí spolužáci! 
 

   Jsou tady prázdniny, tím pádem přichází slibované PRÉMIOVÉ číslo školního 

časopisu Labyrint „aneb co se nevešlo do 4. čísla“. Pokud jste na dovolené  nebo 

jenom odpočíváte doma,  na  internetových stránkách naší školy si můžete náš 

časopis přečíst (samozřejmě  i předešlá čísla). Doufáme, že se vám náš časopis 

líbí a těšíte se na nová čísla příští školní rok. 
 

Děkujeme za čtení školního časopisu Labyrint! 
(Šéfredaktor: David Veselý) 

 

Redakční rada 

Šéfredaktor - David Veselý – labyrint.davidvesely@seznam.cz 

Bára Kollárová – barca.kollarova@email.cz 

Klára Malátová – agness.malatova@gmail.com 

Filip Hůla – hula.filip@seznam.cz 

Michal Štancl – stancl.michal0@seznam.cz 

Patrik Blažek – labyrint.patrikpb@seznam.cz 

Lucie Vyoralová – Vyoralova2@seznam.cz 

Eliška Matějková – kajaelis@seznam.cz 

Karolína Houzarová – kajaelis@seznam.cz 

Dominika Rumlová-rumlovadominika@seznam.cz  

Nikola Bartošová – nikbart@seznam.cz 

Pavel Pivoňka – notebook11@email.cz 

Richard Síbrt – richard.sibrt@seznam.cz 

Adéla Kosíková - adela278@seznam.cz 

 
 

Obsah: 
 

1. Rozhovory s vítězi ankety „S kým chcete rozhovor?“ – pan učitel M. 

Franěk, pan provozář haly P. Novák  (Lucie Vyoralová, Dominika 

Rumlová 8.B) 

2. Andělský rozhovor s…. Terezou Haklovou (Klára Malátová 7.B) 

3. Školní aktuality – zamykání 1. třídy, rozloučení 5. ročníků s               

1. stupněm, vyřazení deváťáků (redaktoři) 

4. Naše výlety (redaktoři) 

5. Už máte zábavu na prázdniny? (Richard Síbrt 8.C) 

6. Co číst o prázdninách? (Barbora Kollárová 7.B) 

7. Vtipy a křížovka (David Veselý 6.B) 
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1. Rozhovory s vítězi ankety „S kým chcete 

rozhovor?“ 
 

Na druhém místě se  v anketě umístil pan provozář haly Pravoslav Novák. Požádaly jsme 

ho o rozhovor. Velmi pěkně jsme si popovídaly. Tímto mu děkujeme za rozhovor. 

 

1. Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 

Pílot. 

2. Jaké školy jstě vystudoval? 

Základní školu v Hranicích na Moravě, 

Střední školu v Opavě a Vysokou 

vojenskou školu ve Vyškově. 

3. Pracujete na této škole rád? 

Ano. 

4. Jak vycházíte s dětmi? 

Snad dobře. 

5. Jak vycházíte se spolupracovníky? 

Také dobře. 

6. Jaký je Váš oblíbený zpěvák, 

zpěvačka? 

Marie Rottrová, Dalibor Janda. 

7. Co plánujete na prázdniny? 

Úklid haly. 

8. Co byste vzkázal dětem? 

Buďte lepší, snaživější, slušnější a 

ochotnější! 

 

 

Na třetím místě se umístil pan učitel Michal Franěk. Je to náš tělocvikář, tudíž fotografie 

se třeťáky na McDonald cupu je jasná ! 
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Rozhovor s panem učitelem Michalem Fraňkem 
 

1. Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 

Fotbalistou Sparty. 

2. Jaké školy jste vystudoval? 

ZŠ Jiráskova, Střední průmyslovou školu dopravní v Praze a za rok snad dokončím 

Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově.  

3. Pracujete na této škole rád? 

Bohužel jsem dopracoval, jak víte, odcházím na Karlov. Ale těšil jsem se na každý den, co 

jsem učil, je to skvělá práce a Dukla je výborná škola. 

4. Jak vycházíte s dětmi? 

Myslím, že skvěle. Protože jsem vcelku nedávno žil v jejich světě, mám k nim blízko a 

dokážu pochopit i některé lumpárny, které dělají. I když já jsem byl vždycky hodný  . 

5. Jak vycházíte se spolupracovníky? 

Bez problémů. I když si mě na začátku pletli s deváťákem a já nevěděl, která bije, vždy mi 

pomohli a poradili. Speciální poděkování patří tělocvikářům paní učitelce Kunstové a 

Švarcové a panu učiteli Krčmovi. Např. mi poradili, jak to udělat, abych se z vás nezbláznil. 

6. Jaký je Váš nejoblíbenější zpěvák, zpěvačka? 

Daniel Landa. 

7. Co plánujete na prázdniny? 

První týden strávím na Moravě, zbytek prázdnin budu chodit do práce. O víkendech sport, 

výlety, knížky, grilování  . 

8. Co byste vzkázal dětem? 

Vypněte počítače a běžte si hrát a sportovat ven!  

 

(Lucie Vyoralová, Dominika Rumlová 8.B) 

 

 

 

 

 

 

2. Andělský rozhovor s… 

Terezou Haklovou 
                Andílci s ďáblem v těle. Takhle spousta fanoušků nazývá dívčí kapelu 5angels. 

Skupinu tvoří: Veronika Spurná (13), Tereza Haklová (13), Anhelina Shestak (13,) Vendy 

Vošmíková (15) a Nikola Mertlová (14).   www.5angelsmusic.com 

Tereza se narodila 4. 6. 2000. Hraje krásně na klavír.  Už jako malinká neměla lehký 

život. I přesto, že žije jen s tátou, si jde za svým snem. O jejím soukromí nám vše 

prozradí Tess a taky práskne něco na kamarádky z 5a. Přidáme také fotky z návštěv 

Londýna, nové kolekce 5a a fotky ze soukromí.  

 

Klára: Ahoj Terezko, tentokrát to vyšlo na tebe. Budeme se spíše věnovat tvému soukromí a o 

5a budeme mluvit zřídka. 

Tess: Ahoj Kláry, nevadí, jsem ráda, že taky jednou můžu mluvit jen o sobě (smích, smích..). 

Klára:  Takže, jaká je tvá nejoblíbenější barva? 

Tess: Modrá. Je to barva mých očí. 

http://www.5angelsmusic.com/
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Klára: A nejoblíbenější film? 

Tess: 16 přání. Chtěla bych něco podobného zažít. 

Klára: A co nejoblíbenější zvíře? 

Tess: Pes, pes a zase pes. Mám doma francouzského buldočka Bublinku. 

Klára:  Jak vidíš holky z 5angles? 

Tess:  Takže začala bych Nikčou. Ona pro mě znamená fakt hodně, protože vždycky, když je 

mi smutno, pomůže mi a rozesměje mě. Umí být fakt vtipná. Angee je  super kamarádka, se 

kterou se vždycky nasměju. Děláme si legraci z toho, že  jsme ve skupině nejmladší. Míša je 

opět super holka, která skoro pořád myslí na kluky. To mi ale vůbec nevadí, protože vždycky, 

když potřebuju poradit, tak ona je ta pravá. Vendy  je kámoška, které můžete říct vše. Mám ji 

hrozně ráda, můžu se jí se vším svěřit. :) 

Klára: Jak bys popsala sama sebe? 

Tess: Já sama sebe nějak neřeším, ale řekla bych, že umím naslouchat mým kamarádkám a 

ráda jim pomůžu s problémy. Někdy se ale urážím a bývám hodně tvrdohlavá a pořád si 

stojím za svým.  

Klára: A co třeba tvůj styl oblečení? Jaký nosíš nejraději? Odpovídá tvé povaze? 

Tess: Já jsem taková sportovní holka, mám ráda image street style. Oblíkám se podle nálady, 

někdy mám chuť vzít si sukni a někdy bych šla v teplákách. Povaze to asi neodpovídá. Jsem 

hodně citlivá a upovídaná a všechno ráda komentuju. 

Klára: A co kluci? Jaký typ kluků se ti líbí?  

Tess: Nemám jeden typ kluka, který by se mi líbil, ale nesmí kouřit, pít a snad i něco horšího.  

Klára: Co pro tebe znamená 5angels?  

Tess:  Mohla bych tady o tom povídat dlooouho, asi bych se upsala, a tak to shrnu. Znamená 

to pro mě vše!! 

Klára: A co 5angels? Co se ve světě andílků momentálně děje? 

Tess: No, změn je teď hodně. Vydaly nám další dvě knihy, nafotily jsme nové fotky, můžete 

nás mimo twitteru sledovat i na :  

Instagramu (tereza5angels) 

Whosay(tereza5angels) 

Facebooku (5angels-Tereza) 

A nově nám zrušilo FORUM a s holkama děláme TWITCAM. 

Klára: A ještě jednu otázku, i když vím, že je to otázka dost smutná. Jak to je s tvojí 

maminkou? 

Tess: No, mamka měla těžkou nehodu, kterou bohužel nepřežila:/.  Nedožila se ani mého 

členství 5angels. Je to tragédie! 

Klára: To je mi líto…moc líto.. 

   Zbytek stránky využiji na fotky z Londýna, soukromí a 

nové fotky vaší kolekce . Měj se hezky a děkuju. 

Tess: Ahoooj! 
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3. Školní aktuality 
 

Zamykání 1. třídy 
18. června si děti z 1.A pod vedením třídní paní učitelky Ivany Pallové připravily program pro 

své rodiče. Ukázaly, jak umějí krásně zpívat, tančit, cvičit a recitovat. Vystoupení mělo veliký 

úspěch.  
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Rozloučení 5. ročníků s 1. stupněm  
Ve čtvrtek 20. 6. se 5. ročníky v hotelu Pošta  rozloučily s 1. stupněm, se svými třídními 

učitelkami, ale i některými spolužáky, kteří odcházejí na gymnázium. Žáci byli ošerpováni, 

měli společný přípitek a samozřejmě ukázali rodičům a veřejnosti, jak jsou šikovní. 

 

Vyřazování 9. ročníků                      9.A 
   V pátek 

21.6. od 5 

hodin si 

deváťáci 

tradičně 

připravili 

program pro 

rodiče a 

veřejnost. 

Každá třída si 

vždy vymyslí 

své 

vystoupení. 

Některé třídy 

se tím baví 

třeba celé 

pololetí. Po 

představení 

každý deváťák 
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řekne, kam odchází na školu. Nakonec paní ředitelka všechny dekoruje a předá knižní 

odměny. 

9.C 

 

9.B 
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4. Školní výlety 

 
1. ročníky v ZOO Větrovy 

 
 

 

  Během května a června se skoro všechny třídy vydaly na výlety. 

  1. ročníky jely do ZOO Větrovy Tábor. Měly připravený i speciální program „Pohádková 

ZOO. 

  2. třídy cestovaly na zámek Radíč, kde si děti kromě prohlídky zámku zahrály na prince a 

princezny, a ještě stačily navštívit farmu pana Václava Vydry, u něhož se dozvěděly mnoho 

poučného o životě koní.  

   Třeťáci bohužel nemohli odjet na plánovaný výlet, neboť měli zajištěný program v Ostré 

nad Labem, kde bohužel kvůli povodním nebylo možné akci uskutečnit. 

   4. a 5. třídy byly pět dní v Kunžaku v centru Česká Kanada na ozdravném pobytu. 

   Jedna ze 6. tříd jela do města rekordů, Pelhřimova, a dále do Chýnovských jeskyň. Další 

šesťáci pojali výlet akčně, nejprve si zaplavali na Měříně a pak si zahráli hru Batllefield Live 

na Barochově. Třetí šesťáci měli program v Jílovém u Prahy – např. rýžování zlata. 

   Sedmáci se zase vydali do Tábora, kde navštívili Muzeum husitství, Muzeum čokolády a 

marcipánu, a samozřejmě si nenechali ujít táborské podzemí. Podívali se i do ZOO Větrovy. 

   8.B se i přes nepřízeň počasí (povodně) prošla okolím Benešova. 8.AC si vybraly Prahu. 

Zašli do Vojenského muzea a na nevidomou výstavu.  

   Deváťáci absolvovali zájezd do Kutné Hory, počasí jim přálo, takže si svůj poslední školní 

výlet užili.  

    Výlety byly opravdu různorodé a už se všichni těší na příští rok.  

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/zoo1abc_1/dsc08382.jpg
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2. ročníky na zámku Radíč 

 

4. ročníky v Kunžaku 

 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/kurz4abc/dscn3247.jpg
http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/vylet2abc/dsc03643.jpg
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5. ročníky v Kunžaku 

 

 

6.B Barochov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/kurz5abc/dscn2928.jpg
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5. Už máte zábavu na léto? 
Jestli ne, tak tady jsou rady. 
 

Motokáry: 

Pro kluky a samozřejmě nějaké ty holky jsou v nabídce motokáry. Ať už jedete do Čech 

kamkoli, můžete se po nich podívat. Praha, Brno, Lipno, Ostrava a Liberec, zde všude si 

můžete zajezdit.  Ale přece jen to nejsou hračky, tak nebláznit! 

 

Bobová dráha: 

Určitě stojí za to vyzkoušet si bobovou dráhu. Téměř všechny lyžařské areály mají v létě 

aspoň nějakou bobovou dráhu. Ale nejen areály, bobová dráha je třeba i v Kutné Hoře, kde je 

nejdelší bobová dráha v Čechách. V Kutné Hoře také stojí za to navštívit doly.  

 

Lanové parky: 

V každém druhém rekreačním městě je lanový park. Nejadrelinovějším lanovým parkem 

v Čechách je nejspíše lanový park Lipno, který má jako poslední překážku přelanit se 

nejištěný nad rybníkem. 

Dále:   

aquaparky 

kina  

šlapadla 

a různé jiné venkovní sporty 

 

PS: Přece v létě nebudeme tvrdnout doma! 

 

(Rady od: R. Síbrta 8.C) 

 

6. Co číst o prázdninách? 
     

Deníky malého poseroutky 
Deník malého poseroutky je série knih pro děti, které píše americký autor Jeff Kinney. První 

díl v USA vyšel roku 2007, do roku 2012 vyšlo šest dílů. Série je psána formou deníků 

hlavního hrdiny Grega Heffleyho, který se svěřuje do svého deníku o svých problémech ve 

škole, v rodině. Jeho matka se jmenuje Susan a otec Frank. Také prožívá dobrodružství se 

svým kamarádem Rowleyem Jeffersonem. Greg má dva bratry: staršího Rodricka a mladšího 

Mannyho, kteří ho neustále otravují a šidí. Greg nemá rád Mannyho, protože když byl on v 

jeho věku, měl mnohem méně práv.Tento deník mu koupila máma, ale on jí říkal, že nechce 

takový, na kterým je napsaný deník. Rodrik hraje v kapele Víbuschná plýna, ale kdyby to 

uměl napsat správně, bylo by to lepší. 

Díly 

1. Deník malého poseroutky 1: Zápisky Grega Heffleyho (Červená) 

2. Deník malého poseroutky 2: Rodrick je king(Tmavě modrá) 

3. Deník malého poseroutky 3: Poslední kapka (Zelená) 

4. Můj vlastní deník malého poseroutky (oranžová) 

5. Deník malého poseroutky 4: Psí život (Žlutá) 
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6. Deník malého poseroutky 5: Ošklivá pravda (Fialová) 

7. Deník malého poseroutky 6: Ponorková nemoc (Světle modrá) 

8. Deník malého poseroutky 7: Páté kolo u vozu (Hnědá) 

9. Deník malého poseroutky 8: (vyjde v listopadu 2013) 

Hlavní postavy 

 Greg Heffley – vypráví 

 Frank Heffley – otec Grega 

 Susan Heffley(ová) – matka Grega 

 Rodrick Heffley – starší bratr Grega 

 Manny Heffley – mladší bratr Grega 

 Rowley Jefferson – nejlepší kamarád Grega 

 Holly Hillsová - vysněná dívka Grega 

 Fregley – otravný a velice zvláštní kluk, který bydlí u nich v ulici 

 Tyson Sanders - spolužák Grega, při chození na pisoár si stahuje kalhoty až dolů 

 Alex Aruda - spolužák Grega, velmi chytrý. 

 Chirag Gupta -malý spolužák Grega tmavé pleti 

 Leland - spolužák Rodricka, mimoň. 

 "Gregoryho malá kamarádka"- Gregovo (virtuální) zvířátko z webové stránky "e-

Zvířátka" 

 Paty Farrellová - otravná spolužačka Grega 

 Heather Hillls(ová)-holka,která se líbí Gregovi(-v knize),Rodrickovi(-ve filmu) 

Poté také vyšlo mnoho filmů. 
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Všechny tyto knížky doma mám a můžu je po domluvě zapůjčit . 

Můj názor: 

Myslím, že tuto knížku si hned každý zamiluje. A proto vám ji mohu s radostí doporučit ! 

 

(Vytvořila: Bára Kollárová 7.B) 
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7. VTIPY A KŘÍŽOVKY 
 

Vrátí se muž ze služební cesty a vidí svou ženu 

blondýnku sedět na židli a po kolena má samou 

strouhanku. Blondýna ale stále dál strouhá další a 

další rohlíky.  

Tak se jí zeptá: "Proboha, co to tady vyvádíš?" 

Blondýna odpoví: "Chtěla jsem ti na přivítanou 

udělat řízky a recept v kuchařce začíná: Strouhej tři 

dny staré rohlíky." 

 

Potká stará želva mladou a povídá: "Ahoj, kde máš 

krunýř?" 

A mladá na to: "Ale utekla jsem z domova." 

 

"Jean, prší venku?" 

"Ano, pane." 

"Tak jdi vyvenčit rybičky!" 

 

Chucka Norrise kousla kobra. Po 8 

minutách chcípla. 

 

Jsem ráda, že mi manžela vybrali 

rodiče. 

Kdybych si takového blbce vybrala 

sama, to by mě fakt naštvalo 

 

 

 

(David Veselý 6.B) 

 

 

 

Stavební povolení 
Zvířátka v lese se dohodla, že si postaví sídliště. „Do města na příslušné úřady půjde 

liška, ta je dost fikaná, všechna potřebná potvrzení a povolení rychle vyřídí,“ řekla si 

zvířátka. 

A tak tedy liška šla. Přešel den, dva, týden, měsíc a po měsíci se liška vrací se stáhnutým 

ocasem a celá zničená říká: "35 potvrzení mám, jen  to 36., poslední se mi už vyřídit 

nepodařilo. 

Tak se do města vydá medvěd.“Ten jako nejsilnější v lese určitě zařídí, abychom tu měli 

sídliště,“ přemýšlela zvířátka. Přešel den, dva, týden, měsíc a po měsíci se medvěd celý 

vystresovaný a vyhublý vrací a říká: "35 potvrzení mám, jen to 36., poslední se mi už 

vyřídit nepodařilo." 

Zvířátka se už pomalu smiřují s tím, že budou dál bydlet v podmínkách nedůstojných 

pro zvířátka 21. stolení, když tu najednou řekne oslíček: "Já bych to zkusil vyřídit!" 

Ostatní zvířátka se začnou smát a říkají: "Ani liška se svým intelektem a ani medvěd z 

pozice moci to nedokázali vyřídit, už jen ty to dokážeš!" 

Ale oslík se těmito řečmi nedal odradit a vydal se do města. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=vtipn%C3%A9+obr%C3%A1zky+zv%C3%AD%C5%99at&source=images&cd=&cad=rja&docid=E9aJCSY5wLh9XM&tbnid=f61epeLEq5NpXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mujzvirecikamarad.estranky.cz/clanky/vtipne-obrazky-zvirat.html&ei=Q8jCUZeOFIbFOceogJAC&bvm=bv.48175248,d.ZWU&psig=AFQjCNFFb_CghrAtXwMQpPpAsfQORC5e5w&ust=1371806132032164
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=vtipn%C3%A9+obr%C3%A1zky+zv%C3%AD%C5%99at&source=images&cd=&cad=rja&docid=HI5nBgfMtjTLcM&tbnid=UwI6eMY3YzvNdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adik.estranky.cz/fotoalbum/vtipne-obrazky-zvirat/imagesca06wlmp.html&ei=_cjCUdiPFY3VPLmvgNgM&bvm=bv.48175248,d.ZWU&psig=AFQjCNFFb_CghrAtXwMQpPpAsfQORC5e5w&ust=1371806132032164
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Za tři dny se zvířátka vzbudila kvůli velkému ruchu a vidí, jak už  z dálky jde osel a 

mává se všemi potvrzeními. Za zády mu jedou bagry, jeřáby, nákladní auta s pískem a 

ostatním stavebním materiálem. 

Zvířátka se nestačí divit a ptají se osla, jak se mu to podařilo vyřídit. 

"Velmi jednoduše," říká osel, "přijdu na úřad, otevřu první dveře - spolužák, druhé 

dveře - spolužák, třetí dveře - spolužák..." 

 

Takže hurá na 

prázdniny!!! 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=osmism%C4%9Brky+pro+d%C4%9Bti+%C4%8Desky&source=images&cd=&cad=rja&docid=2hwgALBQ__K0vM&tbnid=5FdQ2I59Sy5w3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nidm.cz/inspiromat/inspiromat-05-2011/namety-pro-bystre-studenty/lustivky-snadno-a-rychle&ei=ZcrCUYKYGYjbOt_BgaAD&bvm=bv.48175248,d.ZWU&psig=AFQjCNGrNqasqECUVbqkb0Vgvkn4P14PVg&ust=1371806677387229

