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LABYRINT

Základní škola Benešov, Dukelská ulice

Milí spolužáci!
Opět držíte v rukou školní časopis Labyrint. Vánoce jsou za námi a s nimi utekly i vánoční
prázdniny. Dostali jste vysvědčení za 1. pololetí tohoto školního roku a my doufáme, že jste
spokojeni. A pokud ne, přejeme vám více úspěchů ve 2. pololetí. V tomto čísle našeho
časopisu se dočtete, jak se měli sedmáci na horách, o několika významných sportovních
úspěších našich spolužáků, o tom co se dělo na regionálním kole Zlatého Ámose a mnoho
dalšího. Také se blíží jarní prázdniny, takže vám přejeme, ať je příjemně strávíte a odpočinete
si.
Obrázek na obálce: Karolína Götzová 8.A
(Za redakční radu šéfredaktor David Veselý 7.B)
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1. Lyžařský výcvik aneb jak sedmáci vyjeli na hory
Už od začátku sedmé třídy
jsme se všichni těšili na
lyžařský výcvik. Od prosince
jsme plánovali, kdo bude s kým
na pokoji. Konečně nastal den
odjezdu.
V sobotu
ráno
11. ledna se všichni sešli před
školou. Stejně jako každý rok
se jelo do Strážného v
Krkonoších do hotelu Vltava.
Po třech hodinách jízdy
jsme dorazili na místo, ale
nebyli jsme moc nadšeni,
neboť skoro nikde nebyl žádný
sníh. Alespoň z oběda jsme
měli radost. Paní kuchařky nám
naservírovali
bramborovou
kaši
s karbanátkem,
mňam.
Po
obědě
následoval polední klid, po něm jsme se
„my lyžaři“ oblékli do sjezdového oblečení
a vyrazili směr Strážné. Na kopci, na
kterém (naštěstí) nějaký sníh byl, jsme se
rozdělili do družstev a začali trochu
lyžovat. Večer jsme se vždy sešli a
zhodnotili celý den, a to jak ze strany
učitelů, tak žáků.
Všechny dny probíhaly docela podobně
- ráno budíček v 7:15, snídaně, odchod na

lyžování nebo na běžky, oběd, odpolední
program (hry, procházky, atd….),večeře
v 18:30, v 19:30 sezení v klubovně - hraní
her a kvízů, plánování dalšího dne
a hodnocení dne. Na konci každého dne
(tedy pokud jsme nezlobili) byl nějaký
program. V neděli přednáška o lyžích
a běžkách, v pondělí program 7.A, v úterý
diskotéka, ve středu program 7.B
a diskotéka, ve čtvrtek přednáška horské
služby, program 7.C, diskotéka, pátek
závěrečná diskotéka.
A jak to vypadalo na svahu? Od středy
jsme už všichni, tedy i nelyžaři, z kterých
se velmi rychle stali lyžaři, sjížděli
Bubákov a měli jsme to štěstí, že každý
den napadl alespoň nějaký ten centimetr.
A co běžky? Bohužel sněhové podmínky
nebyly příznivé, ale i tak jsme našli trasu,
která se dala na běžkách zdolat, jen jsme
k ní museli částečně jít s běžkami
na zádech, čímž se výlety o dost
prodloužily. Když vyšly běžky i na nás,
byly jsme zvědavy, jak to zvládneme. Po
„náročném stoupání“ jsme se občerstvili
a odpočinuli. Cestou zpět jsme se už jen
vezli. I když jsme se vrátili unavení, výlet
se vydařil
a všem se moc líbil.
V pátek sice také napadl sníh, ale k zemi
spadla také mlha - nebylo vidět skoro na
krok. Náladu nám to však nezkazilo,
protože nás čekaly závody, na které jsme
se těšili. Závodili jsme v 8 kategoriích,
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takže večer nám učitelé rozdělili hodně
medailí, cen a všichni si odnesli diplom,
když ne za umístění, tak alespoň za účast.
V pátek také nejlepší lyžaři vyzkoušeli,
jaké
to
je
sjíždět
sjezdovku
v Herlíkovicích.
Poslední večer (v pátek) si kluci David
Veselý (7.B) a Alan Zawatzky (7.C)
připravili pro všechny velké překvapení složili hymnu letošního lyžáku. Moc se
nám všem líbila, a tak jsme si v redakci
říkali, že by byla škoda, kdybyste si ji také
neposlechli.Tak tady je:
HYMNA:

Zranění nebyla, škola také nebyla. Týden
radosti utek jak voda.
P.S. Všem učitelům moc děkujeme za
radost, kterou jsme si tu s vámi užili. Všem
učitelům moc děkujeme za radost, kterou
jsme si tu s vámi užili.
V sobotu toho měli všichni dost, ale
bylo to takové pozitivní „dost“ - všichni
jsem si to užili, vždycky byla legrace a
nikdo z nás se rozhodně nenudil ani na
sjezdovce, ani na běžkách, ani v hotelu.
V osm ráno jsme si zabalili zbylé věci a
byli jsme připraveni na cestu zpět ke škole.
Rozloučili se s horami a jeli směr Benešov,
kde nás rodiče vítali s otevřenými
náručemi.
Za všechny musím říct, že jsme si to do
jednoho náležitě užili, a chtěla bych
poděkovat také učitelům za to, že to tam s
námi vydrželi.

MELODIE Z PÍSNĚ PRINCEZNA ZE MLEJNA

Autoři: A. Zawatzky, D. Veselý
1.) Na lyžáku bylo super a skvěle. Měli
jsme hodně zábavy. Sněhu bylo málo,
lyžovat se tam dalo. Jídla dobrá každý den
vařili. Sněhu bylo málo, lyžovat se tam
dalo. Jídla dobrá každý den vařili.
2.)Běžky jsme si také užili. Dlouhé trasy
jsme zvládali. Zranění nebyla, škola také
nebyla. Týden radosti utek jak voda.

(Denisa Jirčíková, Karolína Šimoníková
7.B)

2. Volejbalové kvalifikace - republika
Ve středu 18.12.2013 jsme ráno postávaly
natěšené před školou a čekaly na náš mikrobus,
který nás měl odvézt do Rakovníka na
volejbalový zápas a zpět domů. S naším
mikrobusem přijela postarší paní, a tak nám
s holkami bylo jasné, jak dlouho asi pojedeme.
Zdání však klame, v Rakovníku, kde jsme měly
hrát kvalifikaci na kraj, jsme byly co by dup. Ani
jsme se nestihly pořádně dospat a náš mikrobus
stál před tělocvičnou. Rychle do dresů, rozcvička
a mohlo se začít. Nutno podotknout, že to byla
mezinárodní soutěž v kategorii osmých a
devátých ročníků ZŠ a prvních a druhých ročníků
SŠ. V prvním zápase jsme se střetly s Kralupy
nad Vltavou, které nás porazily ve velmi
vyrovnaném zápase. Nevadí, jelo se dál, čekaly
nás další tři týmy, které jsme porazily a tím si
zařídily postup do finále - znovu s Kralupy.
V opět vyrovnaném zápase jsme podlehly za
stavu 27:29. Vybojovaly jsme si pěkné druhé
místo s postupem na kvalifikaci na republiku do
Liberce.
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Znovu natěšené jsme čekaly ve čtvrtek 9.1.2014 na mikrobus. Tentokrát bez postarší
paní . V Liberci jsme v prvním zápase hrály s týmem z Hradce Králové, v druhém
s místními středoškolačkami z Liberce. S oběma týmy jsme hrály kvalitní a vyrovnaný zápas,
ale podlehly jsme. Za třetí místo v kvalifikaci na republiku jsme získaly krásný pohár a
diplom. S holkami jsme si zápasy užily, ačkoli Portugalsko, které na vítězky soutěže čekalo,
se nám před očima rozplynulo…..
Složení týmu: Eliška Malknechtová, Tereza Skalická, Ilona Boťová, Lucie Rendová,
Tereza Minaříková, Kateřina Lehocká, Bára Žížalová a Blanka Fejtková
(Eliška Malknechtová, Blanka Fejtková 9.C, obrázek: Máme svět ve svých rukou: Aneta
Čočková 8.A)

3. Zimní olympiáda dětí a mládeže na Vysočině 2014
3 medaile pro Radka Procházku z 8.C
Chtěli bychom vám představit našeho spolužáka, který se zúčastnil VI. zimní olympiády
dětí a mládeže na Vysočině. Jmenuje se Radek Procházka, na naší škole navštěvuje 8.C,
v současnosti hraje hokej za Spartu Praha. Získal celkem 3 medaile. Zlato v závodě na tři
kola, stříbro ve štafetách starších žáků za Středočeský kraj a bronz v zábodě na jedno kolo.
A to ho ještě pořadatelé v závodě na 500 metrů odsunuli neoprávněně z druhého místa na
páté. Samozřejmě jsme se ho zeptali na pár otázek.
Jak jsi se dostal na VI. ročník olympiády
dětí a mládeže?
Trenér mě nominoval.
V jaké disciplíně jsi závodil?
Závodil jsem v disciplíně rychlobruslení.
Jak jsi dopadl a jaké medaile jsi získal?
Vyhrál jsem zlatou, stříbrnou a bronzovou.
A jaké tratě jsi jel a jak jsi se umístil?
Jízda na tři kola – zlato
Štafeta na 14 kol – stříbro
Sprint – bronz
Jaký máš pocit z olympiády?
Super, spoustu zážitků, nových zkušeností, ale
i kamarádů. Samozřejmě také radost
z
hodnotných cen za umístění na stupních
vítězů.
Díky za rozhovor Radku.
Já taky děkuji.
(Michal Štancl 8.B)
Foto: Benešovský deník (Autor: Lada Procházková)

4. Rozhovor se spolužáky 4. a 5. tříd
Rozhovor se čtvrťáky
Odpovídali - A) Terezka Tůmová , B) Jonáš Vrkoslav , C) Eliška
Koukolová
1. Co jsi dostal/a od Ježíška?
A- puzzle s delfíny, postavíte si 3D delfíny
B- nový mobil, lego a encyklopedii s dinosaury
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C- tablet a knížku malé blondýnky
2. Co jsi dělal/a o prázdninách?
A- většinou jsem jezdila s bráchou na koloběžce
B- byl jsem ve Švédsku s florbalem
C- jela jsem k babičkám a byla doma
3. Dal/a sis do nového roku nějaká předsevzetí?
A- ne!
B- ani ne
C- že budu více číst a učit se 
4. Co očekáváš na vysvědčení za známky?
A- asi samé jedničky
B- asi dvě dvojky
C- tři dvojky, jinak samé jedničky
5. Jaký je tvůj oblíbený předmět?
A- vlastivěda
B- tělocvik
C- tělák

Rozhovor s páťáky
Odpovídali - A) Tomáš Kulrů, B) Petr Střelka,
C) Sabina Kollárová
1. Co jsi dostal/a pod stromeček?
A- lego
B- všechno možný, pár knížek a hry na PC 
C- nový mobil Samsung
2. Co jsi dělal/a přes prázdniny?
A- chodil jsem ke kamarádům
B- většinou nic (smích)
C- byla jsem na horách 
3. Chystáš se jít na gymnázium, nebo do
sportovní třídy?
A- na gympl
B- ne, na to jsem moc hloupý
C- do sportovky
4. Na jaký předmět se na II. stupni nejvíce těšíš?
A- na chemii
B- to teda vůbec nevím, spíš se těším, až ten II.
stupeň skončí
C- třeba na fyziku
5. Chtěl/a bys a nebo máš nějaké domácí zvíře?
A- mám křečka a rybičky
B- nemám a radši ani nechci
C- ano, psa Sáru
Všem děkujeme za účast v rozhovoru do školního
časopisu Labyrint! 
(Dominika Rumlová, Lucie Vyoralová 9.B
Obrázky: Tereza Nohejlová, Lucie Bartoňová 6.C, Dominik Kartňák 8.C)
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5. Rozhovor s Adamem
Mišíkem
Pro další číslo časopisu jsem si pro vás
připravila rozhovor s teprve 16ti letým
slavíkem v kategorii Objev roku Adamem
Mišíkem. www.adammisik.cz
Adam Mišík je český herec,mladší syn
hudebníka Vladimíra Mišíka. Od dětství
hraje ve filmech a televizních seriálech a
také v divadle. V 7 letech natočil
první
film
Kráska
v
nesnázích s
režisérem Janem Hřebejkem. Věnuje se i
tanci (účinkoval jako imitátor Michaela
Jacksona). Od roku 2008 hraje na kytaru a
zpívá v rockové skupině The Colorblinds (dříve BEK), se kterou vystupoval např. na
festivalech Rock for People, United Islands či na velkém vzpomínkovém koncertu
pro Václava Havla v pražské Lucerně. V roce 2013 se vydává na sólovou dráhu a podepisuje
smlouvu na své první sólové album. Jeho prvním hitem je song Tvoje světy, který poprvé
představil v Talkshow 7 pádů s Honzou Dědkem. Nyní studuje druhý ročník Pražské
konzervatoře.
Klára: Ahoj Adame, z tvého „skromného“ životopisu je vidět, že tě herectví, ale i zpěv opravdu baví.
Co je ti ale opravdu nejblíž? Zpěv, tanec nebo herectví?
Adam: Ahoj, to je dost těžké. Myslím, že záleží na situaci. Když natáčím, tak v tu chvíli je mi blíž
herectví, ale jakmile si stoupnu na pódium a zpívám, tak je to zase zpěv. Asi proto bych si chtěl zahrát
v muzikálu, protože tam můžu spojit všechno skvěle dohromady.
Klára: A co škola, jak to zvládáš?
Adam: No, je to dost těžké, ale vzhledem k tomu, že studuji na konzervatoři, kde je nás herců víc,
mám vypracovaný individuální plán, kde mám rozpisy daných zkoušek a na ně se učím. Ale
samozřejmě na školu nesmím kašlat. Když mám čas, tak se učím, učím, učím, no možná občas
zaskočím na počítač, ale pak se zase učím.
Klára: A když už jsme u toho počítače, na
jakých sociální sítích tě můžou fanoušci najít a
případně kontaktovat?
Adam: Mám oficiální facebookovou stránku,
instagram, ask.fm, a ještě twitter. Všechny
odkazy najdete na www.adammisik.cz
Klára: Jaký typ holek se ti líbí?
Adam: Neřeším ani tak vzhled jako charakter.
Zkrátka by mě měla něčím zaujmout.
Klára: No, a poslední otázka. Ty jsi letos získal
ocenění Zlatý slavík Mattoni v kategorii Objev
roku. Jaký to byl pocit?
Adam: Byl jsem hodně překvapený a dostalo
mě to. Opravdu. Tímto bych všem fanouškům
a rodičům poděkoval za podporu a hlasy!
Klára: No, to je asi vše. Měj se krásně a za
celou redakční radu časopisu Labyrint ti přeji
mnoho úspěchů do budoucna.
Adam: Děkuju.

(Klára Malátová 8.B)
(Zdroje- Obrázky: http://zivotopis.osobnosti.cz/adam-misik.php)
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6. Zprávy z naší školy
Každé číslo, vzhledem k tomu, že časopis vychází 1x za čtvrt roku, je takovým ohlédnutím za tím,
co se na naší škole událo.

atmosféra v tělocvičně houstla, protože se
hrály poslední zápasy turnaje a třída 7.C si
brousila zuby na vítězství. Nakonec to celé
dopadlo takto: 1. místo: 6.C, 2. místo: 7.C,
3. místo: 7.A, 4. místo: 7.B, 5. místo: 6.A,
6. místo: 6.B. Já doufám, že si každý turnaj
užil, že se všem líbil a příští rok si to
zopakujeme.
Následující den se konal florbalový turnaj 8.
a 9. tříd v podobném duchu. Zde zvítězila 9.C.

Školský pohár České pojišťovny ve florbale
– okresní kolo
Dne 21. listopadu 2013 se na Základní škole
Benešov, Jiráskova uskutečnil již 2. ročník
turnaje ve florbale pro žáky 1. stupně
základních škol, tentokrát pod záštitou České
pojišťovny. Turnaj se hraje systémem 3 + 1.
Do turnaje se přihlásilo 12 družstev, která byla
dále rozdělena do dvou turnajů po šesti.
Do našeho byla vylosována družstva ZŠ
Votice, Říčany, Senohraby, Načeradec a
Stránčice. Každý turnaj byl rozdělen na dvě
skupiny, kde se utkala družstva každý
s každým. Vítězové skupin spolu bojovali i o
postup na krajskou eliminaci. Naše družstvo
vyhrálo a postoupilo. Dne
29. 1. se
uskutečnila krajská eliminace, kde naše
družstvo obsadilo 5. místo. Gratulujeme! Naše
družstvo hrálo ve složení: Lukáš Koukol 4. C,
Matěj Dušek 5. A, Jonáš Vrkoslav 4. B,
Milan Konopásek 5. A, Tomáš Fejtek 4. B,
Petr Lehocký 4. B, Lukáš a Martin
Bukovazovi 4. C a Tereza Šimoníková 5. B.
Turnaj ve florbale 6. a 7. tříd
Dne 5.12.2013 se na naší škole uskutečnil
turnaj ve florbale. Začátek byl v 8 hodin, kdy
měla úvodní slovo paní učitelka Kunstová a
paní učitelka Švarcová. Zápasy byly opravdu
napínavé. Odměnou za výhru byl Putovní
pohár ředitelky školy. Vedení si držela třída
6.C, která neztratila ani jediný bod.
Dohromady se odehrálo 25 zápasů. Ke konci

(David Veselý 7.B)
Čertí bál
Dne 5. 12. se uskutečnil jako každoročně
čertí bál, který pořádá školní družina.
Vánoční jarmark
Dne 10. prosince 2013 se již po páté
uskutečnil na ZŠ Benešov, Dukelská
VÁNOČNÍ JARMARK pořádaný školou
společně s Unií rodičů. Úvodem vystoupil
pěvecký sbor žáků pod vedením p. učitele
Jiřího Doubka. Dále byl program jarmarku
zpestřen žáky dramatického kroužku pod
vedením paní učitelky Ivy Pallové.
Návštěvníci si 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. Z výtěžku
přispíváme na vzdělání indickému chlapci a
také na život ocelota stromového v pražské
ZOO. Každý si mohl podle zájmu vyzkoušet
práci např. s tvrdnoucí hmotou, zdobení
perníčků, ubrouskovou techniku či nazdobit si
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vánoční svícen. 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 na
vaši účast i v příštím roce.
(Michaela Benešová 9.A)
Florbalový turnaj - dívky
Dne 12.12.2013 proběhl ve Vlašimi
florbalový turnaj – kategorie dívky.
Družstvo ve složení Hana Marková, Karolína
Suchánková, Ilona Boťová, Pavla Klabíková,
Anežka Večerová, Eliška Malknechtová,
Barbora Žížalová, Kateřina Lehocká, Zuzana
Černá a Lucie Dvořáková vybojovalo první
místo. Gratulujeme!
Teen Achievers
V prosinci proběhlo školní kolo vědomostní
soutěže TEEN Achievers. Své znalosti
předvedlo 16 žáků II. stupně. Do finálového
kola, které se uskutečnilo na Gymnáziu v
Hostivicích v pátek 24. 1. 2014, postupila
Valentýna Šitlerová (7.C – kat. Access A2) a
Hana Marková (9.C – kat. Achievers B1). Zde
si soutěžící porovnali znalosti v písemném a
ústním projevu. Naši spolužáci nám ani ve
finálovém kole neudělali ostudu. Gratulujeme!
Projektový den „Vánoce“
I letos si prvostupňové děti zpříjemnily
předvánoční čas projektovým dnem s názvem
„Vánoce“, který proběhl 19.12. 2013. Každé
z dětí na prvním stupni prošlo během
dopoledne dvěma dílnami. Jedna byla
teoretická a druhá praktická. Z teoretických
dílen si mohly děti zvolit například: Vánoční
pohádky a příběhy, Vánoce v dramatické
výchově, Vánoce Josefa Lady, Vánoce
v Británii a další. U tvořivých dílen byla na
výběr například výroba stromečku z papíru,
zdobení vázy ubrouskovou technikou, výroba
ozdob a jiné. Děti si vánoční dílničky pěkně
užily a domů si s nadšením odnášely
vlastnoručně vytvořené vánoční dekorace.
Sbírka pro opuštěné pejsky
Stejně jako loni uspořádala i letos naše třída
7.C vánoční sbírku pro opuštěné pejsky. Celý
prosinec jsme vybírali piškoty, konzervy a
další dobrůtky, abychom je společně 18. 12.
mohli za pomoci ochotné maminky dopravit do
Maršovic do psího útulku. I když byla zrovna
dost velká zima, návštěva se vydařila. Pejsci
nás radostně přivítali a my si s nimi užili
krásné dopoledne. Domů jsme se vraceli s

pocitem, že jsme udělali něco hezkého a
pomohli tam, kde to je potřeba. Moc děkujeme
všem, kteří do naší sbírky přispěli, protože i
pejsci si zaslouží krásné Vánoce. (Žáci 7.C)
Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy školního roku
2014/ 2015 se uskutečnil ve středu 29. ledna
2014 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve
čtvrtek 30. ledna 2014 od 14,00 hodin do
17,00 hodin v budově školy. Děti opět
procházely „cestičku do školy“. Přišlo nejvíce
dětí za poslední roky, okolo 120 budoucích
prvňáčků, takže se otevřou 4 třídy. Doufáme,
že se prvňáčkům na naší škole bude líbit!

PF 2014
I letos se na naší škole vybíralo PF pro rok
2014, vítězem je: Mariya Bezkorovayna z 8.B.
Recyklohraní
Nezapomeňte, že stále probíhá program
Recyklohraní.
V
rámci
programu

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět bude
od února možné odevzdávat ve škole i
staré tonery a cartridge z tiskáren.
Dějepisná olympiáda
Proběhlo krajské kolo dějepisné
olympiády, kde naše spolužačka Michaela
Vávrová obsadila krásné 13. místo. Moc
gratulujeme!
(Redakční rada, obrázek PF: Mariya
Bezkorovayna 8.B)
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7. Muzikál II.
Slíbila jsem vám povolání v zákulisí divadla. Minule
jsme si řekli o povoláních na jevišti a teď si tedy povíme
o povoláních v zákulisí. Je jich tam celkem 9 .
Spojaři - lidé, co ovládají spotová světla (světla, co
osvětlují herce a herečky ).
Zvukaři - mají na starosti zvuk, aby bylo slyšet herce a
zpěváky, jsou většinou na konci hlediště, kde mají stolek
s aparaturou, pomocí níž zesilují či zeslabují zvuk apod.
Inspice - člověk, který všechny svolává a říká, co bude
za scénu, kdo na té scéně je...
Portař - má na starosti porty (port je jako mikrofon, ale
herec, zpěvák ho má
připevněný tak, aby
ho nemusel držet),
každý,
kdo
v představení mluví
nebo zpívá, musí tento port mít a právě zvukař pomocí
něj ovládá zvuk.
Osvětlovač - má za úkol osvětlit scénu.
Technik – člověk, který spouští kulisy, dává na scénu
rekvizity; většinou je oblečený v černém, aby nebyl
vidět, když na jeviště něco nese.
Maskéři - lidé, co dělají masky, aby lidé vypadali jako
pohádková postava, kterou mají představovat (čert,
vodník, princ, princezna... )
Kostyméři - lidé, co oblékají herce nebo zpěváky do
kostýmů.
Produkce - musí všechno domluvit, obvolat, postarat se
o herce i návštěvníky, aby představení dopadlo tak, jak
má.

A ještě pro vás mám malý rozhovor s maskérem Pavlem Pavlovským:
Otázky:
1. Je těžké líčit herce a zpěváky ?
2. Baví vás líčit herce a zpěváky ?
3. Zahrál jste si už také v nějakém představení ?
4. Setkal jste se někdy s nějakým zajímavým (slavným) zpěvákem ?
Odpovědi:
1. Určitě to těžké je, protože líčíte různé typy lidí a postav, musíte hodně umět a zároveň
musíte být tak trochu psychologem, abyste rozuměli lidem.
2. Moc mě to baví, dělám tuto práci už několik let a za jinou bych ji nevyměnil.
3. Hrál jsem jako malý kluk v divadle Minor a úplně náhodou jsem si zahrál Maxižvíka
v muzikálu Kapka medu pro Verunku.
4. Pro mě byl nejzajímavějším člověkem v maskérně Petr Muk, byl to báječný člověk a
kamarád, škoda že už zemřel, rád na něj vzpomínám.
(Kateřina Průšová 6.A)
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8. Vánoční koncert ZuŠ Benešov
Sice už je po Vánocích, ale protože někteří žáci naší školy jsou zároveň žáky ZuŠ Benešov,
rozhodla jsem se napsat krátkou reportáž z Vánočního koncertu.
Dne 11.12. 2013 se v benešovském kulturním centru Karlov konal Vánoční koncert všech
žáků z místní Základní umělecké školy. Koncert začínal v 18:00 a vzhledem k velmi
nabitému a bohatému
programu koncert
trval celé dvě hodiny.
Bylo zde k vidění
mnoho umělců ze
všech
hudebních
oborů. Hrálo se zde na
kytaru, flétny- jak
příčné, tak zobcové-,
klavír, housle, ale
nechyběl ani dechový
orchestr
ZuŠ
Benešov , který nás
jako žáky pěveckohlasové výchovy a
zpěváky ze sboru
Dobromysl
doprovodil
ke
zpěvu známých koled
na závěr koncertu.
Myslím, že se koncert
povedl a o tom
svědčí i hlediště bez
volného místa a
hlasitý potlesk, který
určitě zahřál u srdce
každého vystupujícího.
(K. Malátová 8.B)

9. Zdravá svačina do školy
Ideální svačina by měla obsahovat vyvážený poměr všech základních výživových prvků,
jako jsou komplexní sacharidy, bílkoviny, tělu prospěšné zdravé tuky, vitamíny, minerální
látky a vláknina.
Dopolední svačina by měla tvořit 15 % denního
příjmu energie. Jako její základ je vhodné např.
celozrnné pečivo. Bílé pečivo obsahuje málo živin i
vlákniny a nezasytí na dlouho. Zdrojem vlákniny je
také ovoce a zelenina. Salámy a paštiky nahraďte
krůtí či kuřecí kvalitní šunkou. V Česku jsou k
dostání šunky s podílem masa 90%.
Týdenní snídaňový a svačinový program
Pondělí – snídaně – cereálie s ovocem a mlékem
nebo jogurtem; svačina – celozrnný toast s
margarínem, plátkem sýra nebo kvalitní šunky a
kousek zeleniny
Úterý – snídaně – chléb s rybí či zeleninovou
pomazánkou, ozdobený čerstvou okurkou či
paprikou; svačina – bílý jogurt nebo zakysané mléko
a banán
Středa – snídaně – jáhlová, rýžová nebo krupičná
kaše s kousky ovoce; svačina – omeleta s kousky
zeleniny
Čtvrtek – snídaně – sendvič s žervé a kouskem
zeleniny; svačina – muffiny s jablíčkem z celozrnné
mouky
Pátek – snídaně – vajíčko natvrdo, chléb a kousek zeleniny; svačina – cereálie s pudinkem a
čerstvým ovocem
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Další nápady:
• ovocný salát – mix sezónního ovoce
• zeleninový salát
• sušené ovoce
• přírodní ořechy nebo semínka
• mléčné tvarohy a mléčná rýže
• jogurty s cereáliemi a ovocem
• zakysaná mléka
• mléko a dezerty ze sójového mléka
• cereální sušenky s nižším obsahem
cukru a vyšším podílem vlákniny
• müsli tyčinky s nižším obsahem cukru
a vyšším podílem vlákniny
Co do svačiny opravdu nepatří?
• příliš sladká, slaná nebo tučná jídla
• polotovary a potraviny obsahující konzervační látky, umělá barviva, sladidla apod.
(Michal Štancl 8.B, obrázek Kominíček pro štěstí: Adéla Kahounová 6.B, Brána do
pohádkového světa: Chrystyna Perebzjak 6.A)

10. Tip na prázdniny!
Víte kam na hory?
Pokud nevíte, kam na hory v ČR, tak
vám mohu pomoci. Vezmeme to podle
výšky sněhu, kterého bohužel letos není
moc:
V ČR
je
v množství
sněhu
A na 3. místě leží procentuálně
nejaktivnější areál Kněžický vrch ve
Vrchlabí (Krkonoše), na kterém leží
40-60cm a lyžuje se na 7 sjezdovkách z 10.
Záleží už je na vás, kde a jak si
chcete zalyžovat!!!
(Richard
Síbrt
9.C,
foto
–
www.skiarealy.cz)
bezkonkurenční Praděd v Jeseníkách, kde
se nachází 70 - 85cm sněhu, běží zde
3
vleky ze 7 a 4 sjezdovky z 9.
Na něj se dotahuje areál Tošovice
(Ještěd) v Jizerských horách, kde se nalézá
60-70cm sněhu. Jsou zde zatím spuštěné 3
vleky z 9, které vedou ke 2 sjezdovkám.
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11. Trendy s Vendy
Ahoj!
Vítáme vás v novém roce 2014 a v
zimním čísle vás zasvětíme do zimní
módy, která bývá občas náročnější
než se zdá, díky nošení několika
vrstev oblečení. Barva letošní zimy
je vínová, která krásně ladí s
ostatními odstíny hnědé. Od tradiční
bílé, béžové, hnědé, zelené po
odstíny barev jakou jsou velbloudí,
khaki, písková, slonová kost, olivová
či měděná. Khaki barva je často
používána na zimní kabáty, ostatní
odstíny na svetry, halenky i kalhoty.
Zemité odstíny sluší všem typům
žen, blondýnkám padnou odstíny
hnědé,
brunetkám
a
zrzkám
zelenkavé, černovláskám ladí jak béžové, tak měděné odstíny.
V regálech několika obchodů se také naskytne možnost pořídit si sukni se skotským
vzorem, která perfektně padne většině dívek. Mohér-svetry z hebkého materiálu vybírejte
volné, abyste dosáhli vzdušného vzhledu.
Vraťte se do dětských let se svetry se srdíčky nebo tričky s postavičkami z kreslených
pohádek. Hodně se objevují norské vzory, ať už na svetrech nebo šálách. Většinou také
dlouhé bundy, tak do půlky stehen, v khaki, černé, béžové nebo jiné barvě.
Stále se drží v popředí i krajky,
které byly nejvýraznější na jaře i v
létě. Objevují se v černé, bílé, béžové,
také však v dalších barevných
variantách.
Doplňkům
bychom
věnovali
samostatný bod, protože se budou
nosit
velice
specifické
věci.
Jistě si již z minulého roku
pamatujete tzv. Chunky scarfs
(robustní šály), které se nosily buď na
volno, nebo naopak hodně na těsno.
Jsou to mohutné, většinou vlněné
záležitosti. Abychom řekli něco ke
kabelkám, budou se také nosit tzv.
doktorské kabely. Opět jednoduchý
tvar a krátká ucha.
(Eliška Matějková
Houzarová 9.B)

a

http://www.elle.cz/moda/modni-trendy/top-10-trendu-podzim-zima-2013-2014
http://www.gurustyle.cz/novinky/jake-jsou-letosni-modni-trendy-podzim-zima-2013/
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Karolína

12. Vtipy
Přijde Pepíček domů a povídá:
„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z
fyziky.“
Maminka: „Opravdu?"
Pepíček: „Neee, jen si to představ.."
Pepíček se ptá dědy: „Dědečku, a proč na noc
zakrýváš studnu plachtou?"
„Aby se z ní nevylila voda, když se Země otáčí."
150 kilová žena jde po ulici a zpívá si: „Kdybych
byla jahůdkou."
Policista na druhé straně zakřičí: „To by bylo
džemu...".
Hluchý se ptá slepého: „Neviděl jsi moje rádio?"
Povídá jeden šnek druhému: „My šneci to nemáme jednoduchý. Před měsícem mi utekla žena
a támhle ji ještě pořád vidím!"
http://vtipy.chces.info/?pg=5

Hádanky:
Na počátku je to černé, při použití je to rudé, na konci je to
šedé. Co to je?
Uhlí
Stojí babice rozcuchaná velice. Když přijdou časy, zelené má
vlasy, když tělo chřadne, do vody padne.
Vrba
Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm netouží.
Vidlička
http://www.bolehlav.cz/hadanky.php?hadanka=22

(Barbora Kollárová 8.B)

13. Projektová
hodina 7.B u
prvňáčků
Anketa
Ve čtvrtek 28. listopadu se
naše třída 7.B vydala do
prvních tříd. Naši malí
spolužáčci
měli
poslední
hodinu, a tak doufáme, že jsme
jim ji naším programem
zpříjemnili. Naše třída se
rozdělila na dvě poloviny,
jedna šla do 1.A, druhá do 1.B.
Obě
skupiny
zaslouží
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pochvalu, a tak jsme se zeptali třídních učitelek, u kterých jsme byli, jak ony viděly PH
(projektovou hodinu).
Odpovídá paní učitelka Pechačová:
Odpovídá paní učitelka Jandačová na
1. Jak se vám PH líbila? PH zaujala
tytéž otázky:
všechny děti.
1. Všem dětem se aktivity líbily.
2. Aktivita IT, kreslení, skládání.
2. Jaká aktivita se dětem nejvíce líbila?
Původ jména, práce na IT.
3. 22 dětí by volilo PH, 4 děti spíše
vyučování.
3. Líbilo se žákům PH nebo spíše
vyučování? PH
4. Nové informace o houbách.
4. Co se děti dozvěděly? Původ svých
5. Většině se všechno líbilo.
jména, názvy rostlin.
(David Veselý, Denisa Jirčíková 7.B)
5. Jaká aktivita se dětem nelíbila?
Všechny aktivity se dětem líbily.

14. Anketa Zlatý Ámos
Letos jsme přihlásili naši třídní paní učitelku Kamilu Stolařovou do ankety o nejlepšího
učitele – do Zlatého
Ámose.
Jak jsme to udělali?
Nejdříve jsme si
museli opatřit přihlášku,
která je ke stažení na
webových
stránkách
zlatyamos.cz. Vše jsme
vyplnili, přidali fotku
naší paní učitelky a
odeslali ji. Poté jsme
potřebovali
získat
minimálně 100 podpisů
svých spolužáků a
učitelů,
což
jsme
udělali. Všem, kdo se
Davidovi
podepsali,
děkujeme.
A co bylo dál?
Potom jsme byli tří z naší třídy pozváni spolu s paní učitelkou na zámek Berchtold na
regionální kolo (platí pro Středočeský kraj). Tam jsme vylíčili svoji paní učitelku v tom
nejlepším světle. Naše vyjádření hodnotila porota složená z lidí z různých oborů, kteří mají
něco společného se školstvím (my jsme tam měli např. vítěze 11. ročníku Zlatého Ámose
pana učitele Jiřího Luku, pana senátora Marcela Chládka, který byl shodou okolností další den
jmenován ministrem školství, autorku hymny Zlatého Ámose paní Ivu Hajnovou a další).
Kdybychom obstáli, porota by poslala naši paní učitelku do dalšího kola. Pokud byste i vy
chtěli přihlásit vaši paní učitelku či učitele to této ankety, z vlastní zkušenosti vám radíme
připravit si opravdu neotřelý výstup, třeba i v maskách, protože důležité je zaujmout. Do
finále vám přejeme hodně štěstí, protože nám se postoupit nepovedlo…
(Martina Dastychová, Denisa Jirčíková, David Veselý 7.B)
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