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Milí čtenáři! 
 

Máme tady jaro a s ním přichází nové číslo časopisu Labyrint. V tomto čísle najdete  rozhovor 

s paní učitelkou Bělohlávkovou – vítězkou ankety Hvězda za katedrou, popíšeme vám, jak u nás 

na škole proběhla Noc s Andersenem, co zažila 8.C na běžkách a samozřejmě pokračují rubriky 

Trendy s Vendy, Kynologie a další. Doufáme, že si časopis přečtete a opět se pobavíte. 

Nezapomeňte, že i vy se můžete na časopise podílet, a proto neváhejte a  posílejte nám své 

zajímavé články a náměty! Budeme mít nové webové stránky!!! 

(Šéfredaktor David Veselý 6.B) 

 

Redakční rada 
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1. Návštěva žákovské rady v Dětském centru ve 

Strančicích 
   

  Jako každý rok jsme se žákovskou radou 

navštívili Kojenecký ústav ve Strančicích. 

Po příchodu do budovy nás přivítal pan 

ředitel MUDr. Pavel Biskup a následovala 

beseda, během které nám pan doktor 

vysvětlil, že se nejedná o ústav, ale o dětské 

centrum, kde se všichni snaží o rodinné 

prostředí a rodinnou atmosféru. Také nám 

vysvětlil, že zde nejsou jen postižené děti, 

ale také děti se srdeční vadou a jinými 

těžkými nemocemi, které by rodiče 

nedokázali mít doma pod kontrolou. 

Následovala prohlídka oddělení s vrchní 

sestrou Zuzanou Fuksovou, která nás 

seznámila s každodenním harmonogramem 

dětí. Vysvětlila nám, že některé děti jsou 

v jejich zařízení přes týden a na víkend jsou 

doma, nebo že jsou v dětském centru přes den 

a na noc jsou doma, ale jsou i děti, které zde 

žijí nepřetržitě.     

      Velkým zážitkem pro nás byla návštěva 

SNOEZELEN místnosti. Jedná se o uklidňující 

místnost , kde se na zdi promítají různé obrazy 

ze zvířecí říše (motýli, delfíni…), hraje zde 

klidná a pohodová hudba  a jsou zde k vidění 

také proudící barevné bubliny ve speciální 

trubce  nebo barevná svítící vlákna, která děti 

mohou různě prozkoumávat. Je to prostě 

taková relaxační místnost. My bychom  v ní 

klidně zůstali, ale museli  jsme dál.  

     Poslední částí byla návštěva herny.  

Nejdříve se všichni nahrnuli k malé Marušce, 

ale nakonec nás nejvíc oslnil malý Míša se 

srdeční vadou, se kterým jsme si po zbytek  

návštěvy povídali. Já za sebe musím říct, že 

nebýt toho, že nám zdravotní sestra řekla o 

Míšově  srdeční vadě, nepoznala bych, že je 

nemocný. Byl to normální, veselý kluk, který 

byl rád za jakýkoli kontakt.  

    Když byl čas na oběd, rozloučili jsme se a  

nechali děti v klidu najíst. Těsně před 

odchodem jsme se dočkali  setkání s Jardou, 

který právě přijel ze školy a ukázal nám  svoji 

žákovskou knížku  se samými jedničkami a 

pochvalami. Během odchodu na vlak jsme byli 

doslova uneseni právě Jardou a Míšou, a tak 

jsme je celou cestu na nádraží rozebírali. Do 

školy se nám moc nechtělo, ale i přesto jsme 

museli na poslední hodinu. Musím říct, že celý 

výlet byl moc povedený  a  všichni jsme si ho  

užili. Také padl návrh, že bychom mohli jít 

s dětmi z dětského centra ve Strančičích na 

procházku do parku Konopiště, a tak všichni 

doufáme, že se nám to povede.  

 (Klára Malátová 7.B) 

 

Snoezelen místost                                                                
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2. Kouzelná pohádková noc s H. Ch. Andersenem a H. 

Zmatlíkovou 
 

   V rámci celorepublikové akce, která byla již 

třináctým ročníkem, vyhlášené knihovnou v 

Uherském Hradišti v roce 2000 na podporu 

dětského čtenářství, proběhla z 5. na 6. dubna 

2013 na Základní škole v Benešově, Dukelská 

1818 Noc s Andersenem. 

   Této akce se účastnily děti z prvních , druhých, 

čtvrtých,  pátých a  šestých tříd.  

    Co všechno se večer a hlavně v tu noc dělo? 

Každý ročník měl na práci něco jiného. My 

šesťáci jsme kromě čtení pohádek hráli stolní 

tenis, připravovali druhou večeři, kreslili 

ilustraci pohádky, tvořili v keramické dílně, zopakovali si angličtinu a 

zkoušeli animaci kresleného filmu. Abychom si odpočinuli a nabrali sílu do 

další části večera a noci, pojedli jsme výbornou večeři, kterou nám 

připravily paní kuchařky z naší školní jídelny. Pak pokračoval program, ve 

kterém jsme se ve skupinách střídali v již uvedených aktivitách. 

    Nakonec přišla i tolik očekávaná noční bojovka. Cesta byla osvětlená jen 

hořícími svíčkami a všichni sme ji úspěšně zvládli. 

    Snad už to byl pro dnešek konec! Ještě ne, druhá večeře, hygiena a poté 

nadešel  čas zalézt do spacáků a nechat si zdát něco pěkného. 

    Ráno jsme si pochutnali na úžasné snídani, kterou pro nás napekly 

maminky a babičky. Vyhlásili jsme vítěze nejlepší ilustrace a vítěze noční 

hry. 

    A pak už nezbývalo nic jiného, než se odebrat se svými zážitky do svých 

domovů a dospat společně strávenou noc, při které někteří „ani oka 

nezahmouřili“! 

(David Veselý 6.B ve spolupráci s panem učitelem Práškem, vítězný obrázek – V. Vilímková 6.A) 

 

  3. Běžky v 8.C 
 

 
 

 
   V Jizerských horách jsme naběhali mnoho a 

mnoho kilometrů na běžkách, které jsme si museli 

sami namazat. Jak si kdo namazal, tak mu to také 

jelo.   

    Jednou jsme byli  plavat v bazénu v Jablonci, kde 

jsme se dosyta vyřádili. Absolvovali jsme i  

celodenní výlet, na němž  jsme běžkovali celou 

dobu po  nádherné trase zvané Jizerská magistrála.   

  V neděli 10.2. odjela naše třída 8.C  na kurz běžeckého lyžování do Jizerských hor k Jablonci 

nad Nisou. Chata, kde jsme se ubytovali,  měla vtipné jméno -  MUHU.  Na chatě jsme byli 

společně s lidmi, kteří měli poškozený zrak. Budete se divit, protože žádný z nich nenosil hůl ani 

brýle, jak si představujeme, ale pomocí dobré orientace a hmatu se pohybovali  a chovali úplně 

stejně jako ostatní lidé. Smekám před nimi.  

 

   V Jizerských horách jsme naběhali mnoho a mnoho kilometrů na běžkách, 

které jsme si museli sami namazat. Jak si kdo namazal, tak mu to také jelo.   

Jednou jsme byli  plavat v bazénu v Jablonci, kde jsme se dosyta vyřádili. 

Absolvovali jsme i  celodenní výlet, na němž  jsme běžkovali celou dobu po  

nádherné trase zvané Jizerská magistrála.   
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    Každý večer jsme si užili spoustu legrace a soutěží.  Když jsme odjížděli, řekl bych, že si chtěl 

každý pobyt prodloužit. 

      (Richard Síbrt 8.C) 

 

4. Rozhovor s paní učitelkou Bělohlávkovou – vítězkou 

ankety Benešovského deníku  Hvězda za katedrou 
    Pro 3. číslo Labyrintu jsme si připravily rozhovor 

s Mgr. Janou Bělohlávkovou, naší paní učitelkou 

a vítězkou ankety HVĚZDA ZA KATEDROU 

pořádanou Benešovským deníkem   . 

1. Jaké školy jste vystudovala? 

 Základní škola Poříčí nad Sázavou, 

Gymnázium Vlašim,  JU PF České 

Budějovice – obor matematika – občanská 

výchova.  

2. Jak jste se dostala na tuto školu? 

   Již od prvního ročníku na vysoké škole 

jsem pracovala při studiu na Základní škole 

v Poříčí, kde jsem později nastoupila na 

částečný a později již plný úvazek – a to 

jako zástup za mateřskou dovolenou. Poté již nebylo místo, a proto jsem byla nucena  

hledat uplatnění jinde. Rozeslala jsem svůj životopis na všechny benešovské školy a 

ozvala se mi paní ředitelka z této základní školy.  

3. Kam se chystáte na výlet se svou třídou?  

   Jako každý rok uskutečníme pěší školní výlet. Nejspíš turistika v Posázaví.  

4. Jste spokojena se svou třídou?  

   Se svou třídou spokojená jsem , vždy společně vše vyřešíme, pomůžeme si. Myslím, že 

společně dobře vycházíme.. Ale někdy mě mrzí jejich lenost . 

5. Máte ráda své spolupracovníky? 

   Své spolupracovníky ráda mám . Domnívám se, že se všemi dobře vycházím.  

6. Jak se vám líbilo na Noci s Andersenem?  
   Myslím, že se nám to povedlo. Musím děti i pochválit – nechali mě vyspat . Prohlédli 

jsem si fotky z našich všech společných akcí od 6.třídy, zavzpomínali jsme. A pak jsme 

vyrazili pro večeři, kterou jsme si předem objednali . Bylo to 11 výborných pizz, k nimž  

jsme dokonce dostali i zdarma pití . Pak následoval program řízený víceméně dětmi.  

7. Co jste si myslela, když vám holky řekly, že jste přihlášena do ankety Hvězda za 

katedrou? 

   Zprvu jsem si myslela, že si ze mě dělají “srandu”. Ale poté následoval telefon 

z Benešovského deníku a už nezbývalo nic jiného než tomu věřit.  Pocitů bylo mnoho, 

zprvu šok, pak velké dojetí a pak už jen kladné pocity. Hlavně se mi líbilo, jak všichni 

společně bojovali a snažili se, abychom vyhráli, byl to náš společný boj.   

8. Už ze začátku jste byla první a prvního místa jste se vůbec nevzdala, jste za to ráda? 

    Určitě jsem za to ráda. Považuji to za své největší dosavadní ocenění mé práce. Cením 

si toho o to více, že bylo od dětí, že to vše vzešlo jen a jen od nich.  

9. Jaké funkce máte na této škole? 

   Nejprve učitelka matematiky, VOZ, ČSP, pak třídní učitelka 8.B,  školní metodik 

prevence pro 1.stupeň a  patronka žákovské rady.  

10.  Co obnáší vedení žákovské rady? 
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   Koordinace práce dětí ve školní radě, popřípadě organizace nějakých akcí pořádané 

žákovskou radou.  

11.  Co byste vzkázala žákům ze všech tříd a co své třídě?  
   Všem žákům bych vzkázala: Učit se, učit se!   

Paní učitelce moc děkujeme za rozhovor.   

 (Dominika Rumlová, Lucie Vyoralová 8.B) 

 

5. “Andělský rozhovor s…” 

Václavou Vošmíkovou (Vendy) 
 

,,Andílci s ďáblem v těle“- takhle spousta fanoušků nazývá 

dívčí kapelu 5angels. Kapelu tvoří: 

Nikola Mertlová (13), Michaela Exlová (15), Tereza 

Haklová(13), Anghelina Shestak (13) a Václava (Vendy) 

Vošmíková (15). 

 

 Holky koncertují po celé České a Slovenské republice a nyní 

se o ně začal zajímat i manažer britské chlapecké kapely One 

direction. Nejen o londýnském setkání, ale také třeba o nové 

písničce a novém albu jsem si povídala s Václavou 

Vošmíkovou.  
 

Klára: Ahoj Vendy, takže začneme první otázkou, která se týká tvého jména. Jak se tedy opravdu 

jmenuješ? Líbí se ti tvé jméno? 

Vendy: Ahoj. Jmenuji se Václava. Jméno se mi nelíbí, připadá mi hodně staromódní, a tak jsem si 

udělala pseudonym Vendy (smích). 

Klára: Aha, tak to jo. V úvodním textu jsem zmínila vaše setkání s One direction. Je to pravda a o co 

přesněji jde? 

Vendy: Ano, je to pravda. Díky našemu manažerovi 

(Michal Mertl) máme možnost se setkat nejen s One 

direction, ale také se zpěvákem Justinem Bieberem. 

Ovšem nejvíc nás těší, že jim můžeme dělat tzv. 

předskokany na pražkém koncertě. Dneska jsme se 

vrátily z NEOFICIÁLNÍHO setkání s 1D. Bylo to 

v utajení . Oficiálně za nimi jedeme až kolem 20. 

února a v Londýně máme take několik koncertů. Kluci 

byli strašně fajn, a dokonce nám udělali snídani (smích). 

Klára: To je super.  A co nová píseň, je v dohledu? 

Vendy: Ano, nyní máme novou píseň ,,Pár dnů 

lásky“ (ke stažení na robbybuble.cz), kterou jsme před 

Vánoci natáčeli v nahrávacím studiu na Slovensku. 

Klára: To znamená, že nové CD je taky v dohledu? 

Vendy: Tak určitě..! (smích) Ne, teď vážně, nové album 

samozřejmě chystáme. 

Klára: A co muzikál, jak to stíháte? 

Vendy:  Samozřejmě ano, naštěstí máme alternace, které v případě naší nepřítomnosti hrají za nás. 

Klára: Aha, ale i tak toho máte hodně ne..? 

Vendy: Musím říct, že kdybych měla porovnat začátek s dneškem, tak určitě ano. V nové sestavě jsme 
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měly minimum koncertů. Zpívaly jsme spíše na různých akcích - 

rozsvěcení stromů apod., ale teď se náš “hudební život“ hodně 

změnil. Máme několik koncertů za víkend, muzikál, laserovou 

show a taky připravujeme celovečerní film a pokračování Zóny 

IN 5Angels, ovšem s jiným názvem (Zona Teens). A také jsme 

teď musely hodně změnit styl. Máme i nové fotky . 

Klára: A koho z 1D máš nejraději? 

Vendy: Máme to s holkami rozdělené, na mě dá se říct zbyl 

Louis, ale v Londýně jsem si nejvíce povídala s Naillem. Je to 

pět ku pěti. Prostě 5angels+One direction (smích). 

Klára: A co e-shop? Jaké předměty si fanoušci mohou zakoupit? 

Vendy: Určitě CD, DVD, trička, sukně, čepice, peněženky, 

rozvrhy, sprchové gely, knížky, bločky, buttonky… 

Klára: Dají se tyhle věci sehnat i na koncertech? 

Vendy: Ano, na každém koncertě je vždy stánek, kde lze všechny 

tyto věci zakoupit. Stánek je i v divadle Brodway, kde si po i 

před představením lze zakoupit CD “Andílci za školou” a 

knížky. 

Klára: Knížky, jaké knížky.? 

Vendy: Nakladatelství Egmont nám vydalo hned dvě knihy - Tajemství 5Angels (v podstatě se jedná o 

životopis naší kapely) a pak Super testy pro holky. Děkujeme spisovatelce Haně Černé za spolupráci a 

napsání našich knížek. 

Klára: Když už jsme u toho divadla, je možné se s vámi po muzikále vyfotit? 

Vendy: Stejně tak jako po koncertech bývá autogramiáda a focení, nově se autogramiáda zavedla i u 

muzikálu, takže ANO. 

Klára: Hodně o tobě fanoušci říkají, že máš nejhezčí hlas ze skupiny, ale že tě holky odstrkují, že 

nikdy nezpíváš sóla, v televizi moc nemluvíš. Je to pravda? 

Vendy: To, že to o mě říkají, vím. Pravda to není. Holky mě neodstrkují, naopak. Jsme jako jedna 

velká rodina. Jako ségry.  A sóla mám taky, ne sice moc, ale vůbec mi to nevadí. V televizi taky 

mluvím, sice né jako Míša nebo Nikča, ale holky mají skvělou rétoriku. Já mluvím hrozně pomalu, 

takže je to tak správně. 

Klára: To je dobře. A co škola? 

Vendy: Momentálně se mi hoodně daří! 

Přijali mě na konzervatoř, stejně jako 

Zdendu Piškulu, který s námi hraje 

v muzikálu a také v našem klipu na 

píseň Pár dnů lásky. Tak alespoň někoho 

tam budu znát (smích). 

Klára: No to je super, to ti přeju. Tak to 

je asi všechno. Děkuju za rozhovor a 

těším se na naši akci 7.4. :DD.  

Vendy: Já děkuju za rozhovor a taky se 

moooc těším, jako vždy si to užijem. 

Měj se hezky Ahoj! 

Klára: Ahoj! 
 

Nejnovější fotografie 5Angels 

Časopisu Labyrint s ♥ Vendy 

Klára Malátová 7.B (Zdroje: Vendy, archiv 5Angels) 
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6. Zprávy z naší školy 
Cimbálová kapela u nás ve škola 

  Dne 14.3. byla u nás na škole cimbálová kapela RÉVA,  která 1.  i 2. stupni zahrála a také zazpívala. 

Hráli nám lidové, ale i moderní písně. Děti se mohly také zapojit a to odpovědí na otázky, za které 

dostaly drobné odměny. Skupina nám hrála na basu, housle, cimbál, saxofon, klarinet. Já osobně si 

myslím, že se každý pobavil. 

Výtvarná soutěž vyhlášená DDM 

  V minulém čísle jsme psali o soutěži vyhlášené DDM a uveřejnili jsme i některé vaše obrázky. 

Nakonec vyhrála Dominika Bártová z 9.C a 2. místo obsadily Dominika Rumlová a Karolína 

Houzarová z 8.B. Gratulujeme! 

Bleskový sběr papíru 

  Dne 18. a 19.2. proběhl další bleskový sběr. Sebrali jsme celkem 6 981Kg. 

Projektové dny „Velikonoce“ a Andersen 

  Před Velikonocemi na 1. stupni proběhl projektový 

den, který byl zaměřený na velikonoční zvyky a 

výrobky spojené s velikonoční výzdobou. Děti si 

den určitě užily. Další projektový den se uskutečnil 

5.4., souvisel s H. Ch. Andersenem a mnoho dětí ho 

ukončilo přespáním ve škole. 

Eurorebus 

 18. ročník této vědomostní soutěže se uskutečnil 

dne 3. dubna v budově Fakulty sportu a tělovýchovy 

v Praze. Soutěžilo se v kategoriích Junior, Zš 1, Zš 2 

a Sš.  Mohlo se soutěžit o putovní pohár České 

spořitelny a o mnoho dalších cen jako byla 

například Expedice po Evropě. Naše škola se umístila 

takto: Zš01- 9. místo – 7.B,   8. místo – 7.A.   Zš02 – 

9. místo – 8.A,  17. místo – 9.B                         18. 

místo – 8.B, 20. místo – 9.C. 

Úklid Konopiště 

  Už 3. rokem naše škola pomáhá s jarním úklidem 

Konopiště. Všechny třídy 2. stupně v 8 hodin odešly 

od školy směr Konopiště. Zhruba do 11 hodin uklízeli 

žáci park, poté je čekalo opékání buřtů. Počasí sice 

nebylo ideální, ale i tak se den vydařil. 

 Oblastní kolo Hlídky mladých zdravotníků  

   Ve středu 10.4.2013 se uskutečnilo okresní kolo 

soutěže Hlídky mladých zdravotníků v KC Karlov 

Benešov. Naši školu reprezentovala dvě pětičlenná družstva I. a II. stupně. I. stupeň - složení týmu : 

velitel: Marek Janatka /5.B/, členové: Kateřina Skalová /5.C/, Michaela Růžičková /5.C/, Tereza 

Dederová /4.B/, Sabina Kollárová /4.C/. II.stupeň - složení týmu: velitel: Kristýna Šnajdrová /8.B/,                                      

členové: Dominika Rumlová /8.B/, Dominika Zelenková /8.B/, Michaela Benešová /8.A/, Barbora 

Kollárová /7.B/. Obě družstva musela ošetřit jednoho nebo více poraněných na třech stanovištích. 

Dalším soutěžním oborem byl transport a obvazová technika. Oběma týmům se podařilo ve svých 

kategoriích nasbírat nejvíce bodů a pro naši školu tak vybojovaly dvě prvenství. Postupují do 

krajského kola, které se uskuteční v Praze. Děkujeme našim mladým zdravotníkům za vzornou 

reprezentaci školy a přejeme další úspěchy.     

(David Veselý 6.B, Michal Štancl 7.B) 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/andersen13/dscn2278.jpg
http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/konopiste2013/p1180386.jpg
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7. Pravidla moderních sportů - airsoft 
   Airsoft je moderní druh vojenského sportu podobný paintballu, místo munice s barvou se v něm 

však používají malé plastovo-keramické kuličky (dle vojenské kategorie správně broky). Airsoft se 

hraje v mnoha pojetích od čistě sportovního po napodobování reálných vojenských jednotek včetně 

stejné výstroje a výcviku. Kořeny airsoftu sahají do východní Asie konce 80. let 20. století, obzvlášť 

pak do Japonska, kde bylo vzhledem k místním zákonům pořizování ostrých zbraní velmi obtížné. 

Japonci proto hledali jinou alternativu. Airsoft je v mnoha oblastech Asie dodnes velmi oblíbený. 

Pravidla:  Hra je založena na čestném chování hráčů – pokud 

je hráč zasažen či jiným dovoleným způsobem „zabit“, musí se 

sám přiznat (zásah často ostatní hráči nemohou vyhodnotit) – 

hráč musí zřetelně nahlas ohlásit „mám“, „zásah“ nebo „jsem 

mrtvej“, zvednout obě ruce a nejkratší cestou odejít k tzv. 

„mrtvolišti“, (respawn), kde s ostatními vyřazenými hráči čeká 

do konce hry (přičemž nesmí nijak komunikovat s dosud 

„živými“ spoluhráči ani se jinak zapojit do probíhající hry). Na 

„mrtvoly“ je zakázáno střílet, živí hráči se za mrtvé nesmí 

vydávat. Ve hře je zakázáno jakékoli tělesné napadání ostatních 

hráčů či jiné agresivní chování. 

Cílem jedné hry je splnění předem stanoveného úkolu vycházejícího z typických vojenských scénářů, 

například eliminace soupeřova týmu, získání vlajky, záchranná mise, pozorovací mise, bránění 

objektu, obsazení objektu atd. 

Způsoby vyřazení ze hry 

Hráče lze vyřadit ze hry následujícími způsoby: 

 Zásah kuličkou – Hráč je vyřazen, pokud je zasažen vystřelenou kuličkou do jakékoli části 

těla či výstroje (včetně batohů, sumek atp.) kromě zbraně (podle předchozí dohody lze hrát i na 

zásah do zbraně - hráč nahlas řekne "zbraň" a je odkázán na záložní zbraň). 

 Zásah střepinou – Pokud v okruhu 5 m od hráče na otevřeném prostranství, nebo v okruhu 

10 m v uzavřené místnosti dopadla imitace výbušniny (granátu), hráč je mrtvý. Dalším možným 

způsobem zasažení střepinou může být zasažení imitací střepiny i na větší vzdálenosti než jsou 

uvedené (např. při použití sádrové pyrotechniky). 

 Bodnutí – Bodnutí se provádí většinou plastovou imitací dýky (aby nedošlo ke zranění 

osob). Bodnutí je používáno výjimečně a většinou je upřesněno v pravidlech každé hry. 

 Vzdání se – Pokud nemá hráč prakticky žádnou 

naději na útěk či na záchranu života, může se sám vzdát. 

Nejčastěji to bývá, když ho k tomu někdo z nepřátelské 

strany vyzve. 

Zbraně používají jako munici plastovo-keramické kuličky 

o průměru 6 nebo 8 mm a různých hmotnostech.  Pro 

pušky nebo samopaly jsou nejpoužívanější kuličky s 

hmotností okolo 0,25 g. Jelikož po bitvě vystřílená munice 

zůstává na hřišti (přičemž boj často probíhá ve volné 

přírodě), lze mluvit o neekologičnosti airsoftu; z toho 

důvodu se však vyrábějí i náboje s kratší dobou rozkladu.  

(Filip Hůla 7.B)    Zdroj: www.wikipedia.com 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vojensk%C3%BD_sport&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paintball
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbu%C5%A1nina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gran%C3%A1t_(zbra%C5%88)
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
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8. Kynologie 
 

PSI VE FILMECH A SERIÁLECH 
 

    Nejen v Hollywoodu, ale i u nás se velmi často začali psi obsazovat do 

filmů. Psi jsou k vidění už ve filmech pro pamětníky. Jedním z 

nejnovějších českých filmů, kde  hlavní roli hraje pes, je film Juraje  

Šajmoviče ml. “Tady hlídám já”. Kromě Lukáše Vaculíka, Veroniky 

Divišové nebo Jitky Ježkové se zde objevil právě i jezevčík Hugo. 

    Mezi další české filmy se psem patří “Prázdniny pro psa” 

s nezapomenutelným Tomášem Holým a jeho psem, dále pak např. 

“Báječná léta pod psa” nebo film s Jiřinou Bohdalovou “Fany”. 

    K nejznámějším filmům z hollywoodského studia, kde se vyskytují čtyřnozí herci, patří “Jako 

psi a kočky”, “Dr. Dollitle”, “Kdopak to mluví?”, “Air Bud” a mnoho dalších. 

    Psi jsou velmi chytří, a proto se hodí i pro práci u policie. O tom svědčí 

spousta kriminálních seriálů, kde hlavním policistou je pes. Kdo by neznal 

např. “Komisaře Rexe”, “Jacka a Tlusťocha” nebo  “Tequillu a 

Bonettyho”? 

    Za zmínku stojí i příběhy podle 

skutečných událostí. Například 

film o Westíkovi, který po smrti 

svého pána chodil na jeho hrob až 

do své smrti (film “Nejlepší 

přítel”) nebo o statečném psím 

záchranáři Rin Tin Tinovi, který 

zachránil život svému pánovi 

během války a stal se tak jedním z nejznámějších 

záchranářských psů světa (film “Rin Tin Tin”). 
    (K.Malátová 7.B http://www.google.cz/imgres?q=komisa%C5%99+rex&um=) 

 

 

9. Filmy roku 2012 
 Rok 2012 už nám dávno skončil a my si můžeme připomenout, jaké zajímavé filmy jsme mohli 

vidět.  

Komedie                 Madagaskar 

Do cesty se tentokrát hvězdné čtveřici lvu Alexovi, 

hrošici Glorii, zebře Martymu a žirafě Melmenovi 

postaví kapitánka Chantal DuBoisová – agentka 

organizace na odchyt zvěře, nejlepší z nejlepších. 

Hlavním hrdinům nezbývá nic jiného než se schovat  v 

krachujícím cirkuse. A to stojí opravdu zato.  

                                       Méďa 

Vtipný, ale místy i dojemný příběh o Johnovi a jeho vánočním dárku – méďovi, který umí mluvit, a 

nejen to! Z Johna a jeho médi (Ted) se stali nerozluční přátelé a jejich přátelství vydrželo až do 

dospělosti. Sdílejí nejen stejné názory a koníčky, ale i jeden byt. Až do dne, kdy John potká Lori…

http://www.csfd.cz/tvurce/45119-juraj-sajmovic-ml/
http://www.csfd.cz/tvurce/45119-juraj-sajmovic-ml/
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Komedie/Drama 

                                Nedotknutelní 

Phillipe je bohatý aristokrat, a tak by se mohlo zdát, že bude jeho život pohádka. Až doteď však 

nebyla. Philippe je ochrnutý, na vozíčku, závislý na cizí pomoci, nevrlý a věčně nespokojený. To se 

však změní, když se v jeho životě objeví recidivista Driss, mladý černoch z předměstí, který si zrovna 

odseděl trest ve vězení. Je vůbec možné, aby spolu tito dva lidé vycházeli? To se dozvíš, až si tento 

film pustíš :-). 

 Filmová lahůdka končícího roku 

                         Hobit: Neočekávaná cesta 

Příběh Bilbo Pytlíka (strýčka Froda Pytlíka, jehož 

příběh všichni důvěrně známe) a jeho dobrodružná 

cesta za záchranu království Erebor!  Nápomocen 

mu je čaroděj Gandalf Šedý, kterého si také 

pamatujeme z předchozích filmů, a třináct trpaslíků 

v čele s bojovníkem Thorinem. Při své cestě Bilbo narazí na Gluma a od něj získá tajemný zlatý 

prsten – “miláška”, který má takovou sílu, jakou si Bilbo snad ani nemůže  představit. 

Akční 

                                      Skyfall 

Daniel Craig jako James Bond, Judi Dench jako M. Třiadvacáté dobrodružství agenta s povolením 

zabíjet. MI6 je napadena Raoulem Silvou.  Bond M ukrývá před nepřáteli ve starém skotském sídle 

svých rodičů a vydává se opět zabránit katastrofě.

   (Nikola Bartošová 8.B) 

10. Recenze na knížku 
  Do dalšího čísla časopisu Labyrint jsem si vybrala knížku pro ty 

menší (3.- 5. třída). Jmenuje se: 

                                       ZÁZRAK-KŮŇ SNŮ 
    Autor : Pippa Funnel  
  

 

 

Tilly odmalička miluje koně, má milióny 

časopisů o koních, ale její rodiče nemají dost 

peněz, aby jí nějakého koně koupili nebo jí 

zaplatili lekce. Jednou jela  maminka s Tilly na 

nákupy. V tom se udělá na silnici obrovská 

kolona, všechna auta začala troubit. Tilly neváhá, 

vyskočí z auta a jde se podívat, co se tam děje. 

   

 

 

 

 

Nějaký kůň se splašil a pobíhal všude, boural 

vystavené ovoce, cedule atd. Tilly se k němu 
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opatrně přiblíží, začne ho hladit a říkat : ,,Tiše, 

Zázraku, pšššš…“ Tím ho pomalu uklidní a 

odvede ho ze silnice, aby mohla auta projet. 

   Po chvíli tam přijede paní s koňským boxem. 

Začne vypravovat, že  zachraňuje opuštěné nebo 

zraněné koně, které nikdo nechce. A prý má 

farmu ,,U stříbrné podkovy “. Paní naloží koně 

Zázraka a řekne Tilly, že má za ní někdy na 

farmu přijet. 

    O víkendu se Tilly rozhodne, že na tu farmu 

pojede. Když tam s maminkou přijeli, tak jí paní 

Angels  nabídne, jestli se nechce učit jezdit na 

koních u nich na farmě. Tilly samozřejmě 

souhlasí. Připraví si Zázraka a jde se učit jezdit. 

Od tohoto dne jezdí Tilly na farmu „U stříbrné 

podkovy“ skoro každý den. 

 

 (Barbora Kollárová 7.B)

 
11. TRENDY S VENDY 
    

 Ahoj, zdravím vás u naší pravidelné rubriky, 

kde vám přináším novinky ze světa módy. 

Teplé dny se pomalu hlásí o slovo a otázka zní, 

v čem je uvítat. Ve stylových minisukních, 

šatech a šortkách, které lze doplnit punčochami 

nebo legínami podle nejžhavějších jarních 

trendů. Po jakých vzorech a potiscích sáhnout, 

pokud chceš být vskutku trendy? Prim hrají 

punčocháče a legíny s batikovaným vzorem 

nebo s leopardím potiskem, ovšem nejen v 

klasické okrové či hnědé, ale i ve šmrncovní 

modré, růžové a zelené. Pokud máš ráda 

výrazné barvy a nápadité vzory, nadcházející  

 

sezonu budeš ve svém živlu. Z přehlídkových 

mol k nám míří aztécké vzory, indiánské 

motivy, romantičky uvítají květinové potisky – 

od drobných něžných kvítků až po 

pestrobarevné rozkvetlé fantasmagorie. Nic 

nezkazíš ani osvědčenými jemnými proužky 

nebo rozpustilými puntíky. 

I tento rok nepřešlápnete, když sáhnete do 

skříně pro overal. Tento rok jsou zase in a hodí 

se i do společnosti.  

Po dlouhých letech se opět do módy vrátily 

bokovky a snížený pas. 
 

 
 
(Vytvořily Karolína Houzarová a Eliška Matějková 
 http://krasna.nova.cz/clanek/modaastyl/barevne-jaro-leginy-a-puncochy-ozivi-kazdy-outfit.html) 

 

 

http://krasna.nova.cz/clanek/modaastyl/barevne-jaro-leginy-a-puncochy-ozivi-kazdy-outfit.html
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12. Jak přežít víkend s rodiči 
    Létáte letadlem na různé dovolené a asi nepřemýšlíte 

nad tím, jak se vlastně odbaví letadlo. Tak pro ty, co by je 

to zajímalo, existuje možnost zakoupit si na letišti v Praze 

prohlídku. 

     I přistání a start tam jistě zhlédnete blízko dráhy, 

dokonce i rozmrazování a úklid plochy od sněhu. Dále jak 

se naloží zavazadla a karga (zboží na paletách). Na 

odstavných plochách uvidíte letadla zahraničních 

společností. Součástí je návštěva Záchranné požární 

stanice letiště. Vstupné je 170Kč za osobu nebo zlevněné 90Kč a rodinné vstupné 380Kč. 

 

(Nikola Bartošová 8.B) 

 

  13. Návštěva redaktorů v Benešovském deníku 
 

Minulý měsíc jsme mohli na vlastní oči 

sledovat a učit se od pana redaktora Jerie 

z Benešovského deníku. Například jsme se 

dověděli, jak vyhledávat čerstvé informace, 

anebo jaká je práce profesionálních redaktorů 

v terénu. Ukázal nám svoji kancelář a vysvětlil 

nám, jak jsou jejich články zpracovávány, než 

se dostanou do novin. Myslím, že nás všechny 

tato návštěva obohatila o zkušenosti a těšíme 

se na další schůzky, protože budeme mít 

možnost sami jednu stránku Benešovského 

deníku vytvořit. 

(Michal Štancl 7.B) 

 

14. Vtipy, hádanka, křížovky 
 

Také  v tomto díle jsou vtipy a hádanka.  
 

1. „Pane učiteli, zapomněl jsem si 

žákovskou knížku.“  

„To už je po třetí! Dej mi ji na stůl, zapíšu ti 

poznámku!“ 

 

2. V restauraci  

,,Naší specialitou jsou šneci!“ 

      ,,Já vím, jeden už mě obsluhoval.“ 

 

3. Na hokejovém zápase  se ptá pořadatel 

malého chlapce: 

,,Kde jsi přišel k tomu lístku?“ 

https://www.email.cz/download/i/Kg9itzutpUkq2qQ0NPdsWX45M_Wd8r9_mkQmTX8PrVXC8g_YuXisMPSrvi0AN8q5PcPWRSs/obr%C3%A1zek.JPG
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,,Doma.“ 

,,A kde máš tatínka?“ 

,,Taky doma,… hledá ten lístek!“ 

 

4. Reportér v autobuse se ptá: 

     „Nechal byste sednout starou paní ?“ 

     „Ne!“ 

     „Ani kdyby měla hůl a těžkou tašku ?“ 

     „Ne!!!“ 

     „Ale proč ?“ 

     „Jsem řidič!“ 

 

 

Těžká hádanka: 

Poprava 
1.Vězeň odsouzený k smrti dostal za vzorné chování (asi hodně chytal myši) na výběr. Bude-li jeho 

závěrečná řeč před popravou pravdivá, bude katem sťat. Bude-li to však lež, bude potupně utopen. 

Vězeň byl ale takový fiškus, že se svou závěrečnou řečí osvobodil úplně. Co řekl, že nebylo možné 

ho ani utopit, ani ho připravit o hlavu?                                           Odpověď: Je to jednoduché. 

Řekl: "Je jisté, že budu utopen." Byla-li by to pravda, pak by ho měl kat setnout, ale tím by z toho 

udělal lež. A naopak. Takže úplně znemožnil popravu (zajímalo by mě, jestli ho tenkrát opravdu 

pustili). 

   2. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě budete?          
Odpověď: na druhém 

     

    (Barbora Kollárová 7.B) 

 

   15. Soutěž o obrázek na titulní stranu tohoto čísla 
 

Děkujeme za obrázky, všechny byly hezké. Některé jsou zde. 

 

 

(Autoři:Marek Janatka 5.B, BrunoValenta 3.B, Kateřina Kudrnová 3.B) 

 

Na další číslo se můžete těšit začátkem června! 

Nově můžete náš časopis sledovat na 

www.zsben.cz/labyrint. 


