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Milí spolužáci! 
    Jsme rádi, že pro vás opět máme nové číslo školního časopisu Labyrint. Právě probíhá 
čtvrtletí, vy patrně píšete nejvíc písemných prací, tak snad vám časopis zpříjemní pobyt ve 
škole. Nejdřív bych vám rád poděkoval za vyplnění dotazníků, které jste dostali v únoru. 
Z nich je vidět, že časopis čtete, a jsme opravdu moc rádi, že časopis neděláme zbytečně. 
Každý dotazník jsme si pročetli a vaše rady a tipy si vezmeme k srdci. Hlavně jste chtěli více 
vtipů a rozhovorů, takže v tomto čísle jsme se pokusili tyto rubriky rozšířit. Samozřejmě platí, 
že i vy máte možnost se na časopisu podílet, například v tomto čísle nám pomáhali žáci z       
5. tříd. Všem, kteří přispívají, i všem čtenářům děkujeme za přízeň! (David Veselý 7.B) 
 
Obrázek na obálce: Helena Radochlibová 6.A- Jaro 
Obrázek na str. 2: K. Doležalová 9.A - Živly 
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1. Andersen 2014 
    Stejně jako loni se na naší škole uskutečnilo 
v některých třídách nocování ve škole. Všichni už se 
těšili na bohatý program, který pro nás připravili hodné 
paní učitelky a páni učitelé.  
    Letošní Andersen se nesl v duchu komisaře Vrťapky. 
Jedním z úkolů pro 6. ročníky bylo malování komiksu, 
který jsme si sami vymysleli (viz níže). Další stanoviště 

bylo v IKC, dále 
výroba keramiky, příprava chlebíčků, skládání pohádky 
v angličtině a nechyběl ping pong. Celý večer jako 
obvykle končil noční bojovkou. 
    Všechny aktivity se nám moc líbily, v jídelně nám 
paní kuchařky uvařily výbornou večeři, takže jsme si 
celého „Andersena“ krásně užili.  
    Kromě 6. ročníků spaly ve škole i děti z 1. stupně, ty 
měly své programy, které také zakončily noční 
bojovkou.  

(Žáci 6. ročníků) 
 
Komisař Vrťapka zachraňuje diamant 
Autor: Chrystyna Perebzjak 
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Projekt COMENIUS v rámci spolupráce  se zahraničními školami 

s názvem „ SHARING  SIMILARITIES  IN  DIFFERENT COUNTRIES  B Y CREATING AN  
EUROPEAN COMIC BOOK“  je financován EU prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací 
programy. 

2. ŠVÉDSKO 
    Ve dnech 4. 3. - 7. 3. 2014 
jsem se v rámci dvouletého 
mezinárodního projektu 
Comenius zúčastnila návštěvy ve  
Švédsku. Jelo nás pět spolužaček 
ze 6. ročníku, dále paní ředitelka 
Procházková s paní učitelkou 
Trojánkovou Vytrhlíkovou, které 
učí u nás ve škole angličtinu. Od 
školy jsme jely autobusem do 
Prahy na letiště. Odtud jsme 
letěly do Vídně a pak teprve do 
Stockholmu. Do města Västerås 
jsme pak ještě cestovaly 
autobusem asi 100 km. Tam už na nás 
čekaly hostitelské rodiny a odvezly si nás 
domů. Naše rodina bydlela ve velkém 
rodinném domě se třemi dětmi a čtyřmi 
psy. Jedenáctiletá Lovisa, se kterou jsme 
trávily nejvíce času, měla ještě staršího 
bratra a sestru.  
    Ve středu ráno jsme vyrazily do školy 
pěšky. Cesta trvala asi 15 minut. Ve škole 
jsme se potkaly s ostatními z naší výpravy 
a spolu z dětmi ze Švédska, Velké Británie, 
Francie, Belgie, Chorvatska a Polska jsme 

jeli autobusem do přírodní rezervace 
Asköviken. Celý den jsme poslouchali 
zajímavý výklad o zvířatech, která zde žijí. 
Prohlédli jsme si rohy a parohy savců, 
kožichy a lebky vlka, medvěda, lišky a 
rysa a pozorovali jsme přírodu 
dalekohledem. K obědu jsme si opekli na 
ohni párky. Do školy jsme se vrátili asi ve 
čtyři hodiny a opět si nás vyzvedly rodiny. 
Doma jsme se převlékly a vrátily se do 
školy na večeři a diskotéku. 
    Ve čtvrtek jsme se zase všichni sešli ve 
škole a jeli jsme tentokrát na ostrov 
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Björnö, kde jsme konečně uviděli sníh, ale 
byly ho také jenom zbytky jako u nás. Ve 
skupinách jsme plnili různé zeměpisné 
úkoly: přiřazovali jsme tvary států 
k vlajkám, skládali puzzle Evropy a sbírali 
přírodniny. Nakonec jsme hráli výbornou 
hru jménem Kubb. Hraje se venku 
s dřevěnými kolíky a kvádry, kdy se jedno 
družstvo snaží shodit soupeřovy kvádry 
házením kolíků. Na oběd jsme se vrátili do 
školy a odpoledne jsme se dívali na výuku 
angličtiny. Po škole nás naše rodina vzala 
na nákupy do města, abychom si mohly 
koupit něco na památku a dárky svým 
blízkým. 

    V pátek ráno se naše výprava rozloučila 
s rodinami, ve škole jsme měly hodinu 
hudební a tělesné výchovy a po obědě jsme 
se autobusem přesunuly na letiště do 
Stockholmu. Letěly jsme zase přes Vídeň a 
v devět hodin večer jsme přistály na letišti 
v Praze, kde na nás netrpělivě čekali naši 
rodiče a sourozenci. 
    Ve Švédsku se mi moc líbilo a zjistila 
jsem, že učit se angličtinu se mi v životě 
hodí. Škoda, že výlet byl tak krátký. Ráda 
se tam v budoucnu ještě někdy podívám. 
                                                                
(Adéla Rendová 6.C)

 

3. Kurz běžeckého lyžování 8.C 
Hojsova Stráž, Šumava 
16. – 21. 2. 2014 
    Když jsme přijeli do Hojsovy 
Stráže, nikde nebyla ani vločka 
sněhu. Všechny nás to mrzelo. 
Každý den jsme museli jezdit za 
Železnou Rudu, abychom si 
zaběžkovali. Počasí bylo celkem 
pěkné, pršelo jen jednou.  
    Vždy odpoledne po běžkách 
jsme ještě chodili běhat, posilovat 
nebo jezdit na rotopedu. Posilování 
bylo fajn, ale jak došlo na běh, to 
byla „smrt“. Dostávali jsme totiž 
dost zabrat. 
Neušli jsme ani hodinám matematiky, řešení různých rébusů atd. 
    Jídlo bylo dobré, jen někteří si občas stěžovali, že je ho málo. 
    Celkově tam bylo pěkně a klidně bychom jeli znova. (Žáci 8.C) 
 

4. Naši učitelé - 
rozhovory 
    Rád bych vám představil novou anketu 
s názvem Naši učitelé. Tuto anketu pro náš 
časopis připravili naši páťáci, kteří se třeba 
příští rok stanou redaktory našeho 
časopisu. 
    V každém čísle školního časopisu 
Labyrint bude čtveřice učitelů, kterým  
položíme několik otázek. V tomto čísle 
jsme vyzpovídali paní učitelku Evu 
Pojerovou, která je třídní učitelka třídy 
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5.C, dále paní učitelku Evu Eliášovou, zástupkyni pro 1. stupeň, na druhém stupni pak pana 
učitele Vladimíra Práška a pana učitele Leoše Krčmu. Na otázky odpovídali v tomto pořadí:  
A) Eva Pojerová, B) Eva Eliášová, C) Vladimír Prášek, D) Leoš Krčma 
1, Jaké školy jste vystudoval/a? 
A - Gymnázium Benešov, Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích 
B - Pedagogická fakulta UK, Universita Jana Amose Komenského Praha 
C - Gymnázium Tábor, Pedagogická fakulta České Budějovice – obor M a F 
D - České 
2, Jak dlouho učíte na této škole? 
A - 14 let 
B - 13 let 
C - 2 roky 
D - Léta 
3, Líbí se vám na této škole? 
A - Líbí 
B - Ano 
C - Docela ano (až na ten hluk) 
D - Ano 
4, Jaké předměty se vám na škole líbily? 
A - Tv, Hv, Z, Čj 
B - Ma, Z  
C - Tv, Ma, F, Z, Př 
D - Vv 
5, Jak jste se dostal/a na tuto školu? 
A - Přestupem 
B - Požádala jsem o zaměstnání 
C - Náhodou 
D - Náhodou 
6, Dostal/a jste někdy na škole poznámku? 
A - Ano 
B - Ano (ne jednu) 
C - Samo sebou (rozbil jsem okno) 
D - Jenom samá chvála 
7, Jakou profesi jste chtěl/a dělat, když jste byl malý/malá? 
A - Učitelka 
B - Učitelka 
C - Popelář 
D - Hrobník 
Děkujeme učitelům za vyplněné ankety. 
(David Veselý, Obrázky – Živly: Denisa Drábová 9.A, Velikonoce: Helena Radochlibová 6.A) 

 

5. Rozhovor se spolužáky 6. a 7. tříd 
Rozhovor se šesťáky/   
Odpovídali - A)Lucka Pavelková, B) Markéta Fulínová, C) Adam Weiss  
1. Jsi rád/a, že už jsi na druhém stupni?  

A - Ano, jsem ráda 
B - Ano , jsem 
C - Nejsem  
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2. Jaký je tvůj oblíbený vyučující na 2.stupni?  

A - Trojánková 
B - Heřmánková a docela i Trojánková 
C - Stolařová 
3. Učíš se každý den? 

A - Ano 
B - Ne, spíš tak obden 
C - Ne 
4. Je něco, co bys na škole změnil/a? Jestli ano, tak co? 

A - Asi ne 
B - Nevím, asi nic 
C - Ne 
5. Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

A - Matematika 
B - Občanská výchova 
C - Angličtina  

Rozhovor se sedmáky/  
Odpovídaly - A) Vendy Bejblová , B) Filiz Kartova Nevzatova,  C) Štěpánka Brožková 
1. Těšíš se na 8. třídu? 

A - Docela ano  
B - Ano 
C - Jak se to vezme, spíš ano 
2. Jaký předmět  ti jde nejlépe ? 

A - Výtvarka a tělocvik 
B - Dějepis 
C - Asi tělocvik 
3. Jaký ti jde naopak nejhůř? 

A - Přírodopis 
B - Matematika 
C - Dějepis 
4. Změnil/a bys něco na škole? Jestli ano, tak co? 

A - Ano, celou bych ji opravila 
B - Ano, místo schodů výtah (smích) 
C - Na Dukle se mi líbí, asi bych nic neměnila 
5. Učíš se pravidelně ? 

A - Jenom když píšeme nebo jsem zkoušená 
B - Ne 
C - Ne 
Všem děkujeme za účast v rozhovoru do školního časopisu Labyrint. ! ☺ 
(Lucia Vyoralová, Dominika Rumlová 9.B, obrázek Kůň: Helena Radochlibová 6.A, obrázek Zeměkoulí: 

Suchánková 9.C)) 

 

6. Rozhovor s Rudou z Ostravy a Veronikou 
Saskovou 
     Dne 17.3. 2014 jsem jako reportérka 
televize MEDIA TV natáčela reportáž 
z talentových zkoušek na Letní hereckou 
školu, o které jsem vám psala minulý rok. 
Letos do poroty zasedl Michal Kavalčík, 
kterého znáte jako Rudu z Ostravy, a 

redaktorka bulvárního magazínu PRÁSK 
TV - vysílá se na televizi NOVA- Veronika 
Sasková. 
    I letos se dva březnové dny plnil 
Pražský ateliér A-casting k prasknutí 
talentovanými dětmi, které chtěly zkusit 
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své štěstí a v létě jet na Letní hereckou 
školu. Byl to zvláštní pocit vidět 
vynervované děti, protože i já jsem loni 
stála na jejich místě. 
    Dokonce dorazil i herec a moderátor 
Karel Šíp se svým synem, který se také 
účastnil talentových zkoušek. 
    Získala jsem také možnost popovídat si 
s Rudou z Ostravy a Veronikou Saskovou. 
    Ruda z Ostravy v současné době baví 
posluchače na Frekvenci 1. Vystudoval 

Ostravskou konzervatoř, obor hudebně-
dramatický. Účinkoval v muzikálech 
Dracula, Evita, Hamlet, Krysař a v 
mnoha dalších. V současné době hraje 
v muzikálu Cikáni jdou do nebe. 
V listopadu 2010 získal cenu Óčka v nové 
kategorii za Nejlepší zakázaný klip. Do 
povědomí široké veřejnosti se dostal díky 
pořadu Na stojáka a díky televizní 
pěvecké soutěži X Faktor pod přezdívkou 
Ruda z Ostravy. 

 
Klára: Vidíte zde malé děti, které se chtějí zúčastnit Letní herecké školy a mít tak možnost 
stát se v budoucnu hercem, zpěvákem nebo moderátorem. Věděl jste Vy sám již v dětských 
letech, že byste chtěl být hercem nebo zpěvákem? 
Ruda: Úplně v dětství ne, až někdy kolem 15 let. 
Klára: Zúčastnil jste se pěvecké soutěže X Faktor, 
co je pro vás snazší role: být porotcem, nebo stát 
před porotou? 
Ruda: Já jsem si vždycky roli porotce chtěl 
strašně vyzkoušet, protože já mám většinou 
vždycky úplně jiný názor něž porotci v televizi. 
Ale samozřejmě oboje je výborná zkušenost. 
Klára: Jak vlastně vznikla vaše přezdívka Ruda 
z Ostravy? 
Ruda: Když jsem šel do X Faktoru, tak jsem 
přemýšlel nad nějakou originální přezdívkou. No 
a protože jsem z Ostravy, kde se těží železná ruda, 
vznikl RUDA Z OSTRAVY! 
Veronika Sasková:  
Klára: Jak se vám líbí výkony, které dnes děti 
podávají? 
Veronika: Moc. Třeba teď jsme tady měli takovou 
malou holčičku a ta byla strašně šikovná. 
Klára: Kdybyste byla v dětských letech, jela byste 
na Letní hereckou školu? 
Veronika: Určitě ano. Vlastně mě moc mrzí, že nic takového dřív nebylo. 
Klára: A nebála byste se talentových zkoušek? 
Veronika: Bála. Já jsem totiž hrozný trémista. A 
když vidím ty nervózní děti, jak si mnou 
ručičky, je mi jich až líto. 
Veronice i Rudovi děkuji za rozhovor. 
(Klára Malátová 8.B) 
 

7. Zprávy z naší školy 
Kyberšikana 
  Třída 7.B se v únoru zúčastnila programu 
o kyberšikaně. Bylo to velmi zajímavé. I 
vy ostatní se můžete podívat na film, který 
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nám tvůrci promítali. Potřebné 
informace najdete na 
www.seznamsebezpecne.cz! 
Bavíme se sami 
    V únoru pokračoval program „Bavíme 
se sami“. 6.2. to byly 1. třídy a 27.2. 
školní družina pořádala „Karneval“. 
Projekt „Vever čí škola“ 
    První týden v březnu se žáci 2.C 
neučili jako obvykle, ale paní učitelky 
jim připravily „školu veverčí“. Děti 
plnily úkoly skryté v oříšcích. Ve všem 
objevovaly veverky. V básničkách, 
malovaly obrázky, v angličtině 
popisovaly části těla, postavily si veverčí 
dráhu a došlo i na pozorování veverky 
v přírodě. Děti si týden moc užily. 
Den plný florbalu  
    V úterý 4.3. se družstvo chlapců z         
1. stupně zúčastnilo akce Den plný florbalu 
na ZŠ Jiráskova. Naše družstvo ve složení: 
Jonáš Vrkoslav 4. B, Tomáš Fejtek 4. B, 
Martin Bukovaz 4. C, Lukáš Koukol 4. 
C, Matěj Dušek 5. A, Milan Konopásek 
5. A, Tereza Šimoníková     5. B, Milan 
Šimoník 5. B a Vojtěch Klápa 5. C, 
obsadilo 1. místo. Moc gratulujeme! 
7.ABC v ZOO 
    Ve čtvrtek 13.3. se žáci 7. ročníků 
vypravili na exkurzi do ZOO Praha. 
Prohlídku měli i s průvodcem na téma 
etologie zvířat. Vzhledem k tomu, že bylo i 
krásné počasí, děti si výuku užily. 

Krajské kolo zeměpisné olympiády 
    17.3. pořádala naše škola krajské kolo 
zeměpisné olympiády. Výsledky si můžete 
prohlédnout na stránkách naší školy. Všem 
vítězům gratulujeme, i když nejsou z naší 
školy. 
Úklid Konopišt ě 
    Ve stejný den 17.3. žáci 2. stupně 
uklízeli jako loni konopišťský park. Letos 
bylo odpadků již méně, ale i tak jsme jimi 
naplnili spoustu pytlů. Nakonec jsme se 
všichni sešli na Tuškově a opekli si v klidu 
buřty. 
Preventan Cup – vybíjená 
    V pondělí 17.3. a v úterý 18.3. se konalo 
na ZŠ Jiráskova okresní finále turnaje ve 
vybíjené žáků 3. – 5. tříd. Naši chlapci 
skončili na krásném 4. místě z 17 družstev. 
Dívky se umístily na 2. místě z 8 družstev 
a postupují do krajského kola. Držíme 
palce! 
Krajská kola basketbalu 
    Ve dnech 18.3. a 20.3. proběhla 
v Nymburce a Brandýse nad Labem 
krajská kola basketbalu žáků a žákyň. 
Družstvo našich chlapců skončilo na 
pěkném 5. místě a družstvo dívek, které 
bylo nejmladší ze všech zúčastněných, 
skončilo na 3. místě ve skupině. 
Gratulujeme! 
Fotbalový turnaj 2. a 3.tříd a 4. a 5.tříd 
    Ve dnech 24.3 a 26.3. se uskutečnil 
v naší tělocvičně fotbalový turnaj mezi 
třídami na 1. stupni. Při zápasech se vždy 
vybírají žáci, kteří pak reprezentují školu 
v McDonald´s Cupu. V turnaji 2. a 3. tříd 
vyhrála třída 3.B, 2. místo 3.C a 3. místo 
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2.C. Ve vyšší kategorii zvítězila 4.C, 2. 
místo 5.B,         3. místo 3.A. 
Návštěvy redaktorů Labyrintu 
v Benešovském deníku 
    Stejně jako loni navštěvujeme i letos 
v ranních hodinách pana redaktora 
Ladislava Jerie v místní pobočce 
Benešovského deníku. Dostali jsme 
průběžný úkol, anketní otázky. Pokud vás 
otázky zajímají a chtěli byste být 
v novinách, napište nám! 
Recyklohraní 
    Jak víte, po celý rok se zapojujeme do 
programu Recyklohraní.  Průběžně 
odevzdáváme vyřazené mobily, počítače, 
sbíráme vybité baterie, plníme úkoly. Letos 
to byly úkoly Inventura a Cesta kolem 
světa. Průběh a výsledky můžete sledovat 
na stránkách školy. Důležité je, že opět 
získáme odměny za získané body, takže je 
důležité v programu pokračovat! 
Den s Ajaxem 
    Žáci 4. a 5. tříd prožili v dubnu 
dopoledne s příslušníky policie a 

hasičského sboru. Děti měly možnost 
vyzkoušet si zručnost na kole, plnily úkoly 
týkající se bezpečnosti na silnicích. 
S hasiči si prolezly hasičské auto, mohly si 
vyzkoušet helmu a výstroj. Nakonec ti 
nejlepší žáci dostali diplomy. 
(Redaktoři, strana z  Ben.deníku 27. 3., 
obrázek- Jezevec: Veronika Jelínková 9.B) 

 
8. Fantazie v 5. třídě 
Planeta Rum 
    Na tuto planetu jsem 
se dostala úplnou 
náhodou. Když jsem si 
doma četla 
v encyklopedii o vesmíru, 
usnula jsem a probudila 
jsem se tady na planetě 
Rum. Obyvatelstvo jsem 
už poznala, jsou to 
jednoocí pulci, ale zato 
dvoumetroví. Bydlí ve 
velikém karavanu a 
povlečení na polštáře 
mají s obrázkem Barbie. 
Moc se mi tu líbí. K jídlu 
tady mají XXXL gumové 
medvídky a na pití rum. 
Já ty XXXL gumové medvídky používám 
jako takovou malou trampolínu. Ale jinak 
je tady docela nuda. Co se týče rostlin, tak 
je tady jenom keř Rumovník, na kterém 

roste rum  ve sklenici, a 
potom pár uschlých 
banánovníků. Počasí tu je 
docela hezké, až na ty 
zelené mraky. Jo a taky 
Slunce je ze želatiny a je 
tak blízko, že se ho může 
každý dotknout. I móda je 
tu  
zcela jiná než u nás. Nosí 
tu polodlouhé noční košile 
s oranžovými knoflíky a 
místo kalhot nosí zelené 
punčochy. Jako domácí 
mazlíčky tu mají prasata a 
hlemýždě a místo peněz tu 
mají kakaové sušenky. Je 

tu hezky, ale už se moc těším domů. 
PS: Kdybych jen věděla, jak se tam dostat! 
 
(Text i obrázek: Michaela Venerová 5.B) 
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9. TRENDY S 
VENDY 
  Ahoj, je tady Vendy a opět se hlásí 
o slovo! Venku už to na pořádnou 
zimu moc nevypadá, takže klidně 
odlož zimní kabát k ledu a oblékni 
stylovou jarní bundičku. Které jsou 
toto jaro nejvíc trendy a jaká bude 
slušet právě tvé postavě? 
    Pokud si chceš letos pořídit nový 
model, buď během výběru pečlivá a 
s ohledem na svou postavu si zkrátka 
kup ten nejvhodnější kousek. V 
bundičce trávíme několik měsíců v 
roce a měla by tedy být pohodlná a 
dokonale padnout. Správně zvolený 
svrchník umí zvýraznit naše přednosti a 
skrýt nedokonalosti postavy.   
    Nenadělila ti příroda výšku modelky? 
Vyhni se dlouhým bundám a kabátům, 
které opticky zmenšují. Pokud přeci jenom 
máš delší kabát, vezmi si k němu vyšší 
boty. Ideální pro menší postavy jsou krátké 
bundičky do pasu nebo kabátek končící 
lehce pod hýžděmi. „V chladnějších 
měsících lze zvolit délku ke kolenům. Iluzi 
delších nohou vykouzlíte, když si pásek od 
kabátu uvážete o něco výše. Vyhněte se 
také ramenním vycpávkám. Projmuté 
střihy jsou velice elegantní a sluší každé 
ženě. Záleží již jen na barvě a materiálu, 

který zvolíte,“ 
říká Monika Janotová z módní značky 
Gate. Naopak vysoké dámy si mohou 
dovolit dlouhé kabáty a bundy. Skvěle jim 
padnou také střihy áčkového tvaru. Štíhlé 
vysoké ženy by letos jistě měly mít alespoň 
jeden oversize model, který je letošním 
must-have. Hodí se také ponča z pletenin 
nebo kůže ve vysokém lesku. Výrazným 
vzorům by se měly vysoké dámy vyhnout, 
stejně tak svislému proužku. 
(Karolína Houzarová, Eliška Matějková 
9.B)  
http://krasna.nova.cz/clanek/modaastyl/jaro-je-
tu-jakou-bundicku-si-poridit-abys-
bylastylova.html 

 
10. Oculus Rift 
    Měli jste někdy pocit, že hraní 
her na obyčejném displeji, byť s 
rozlišením 4K a podporou 3D 
zobrazení, prostě stále není ono? 
Představte si zařízení, které by 
vás doslova dostalo do hry, a vy 
byste tak z hraní 
měli  neuvěřitelně realistický 
pocit. Headset Oculus Rift 
HD představuje revoluci v hraní 
her. Oproti ostatním headsetům 
pro virtuální realitu je Oculus Rift nesrovnatelně rychlejší, detailnější a mnohonásobně 
levnější. Vyzkoušejte si, jaké to je chopit se zbraně a ničit nepřátele či se jen tak pohybovat a 
prohlížet si detaily v herním světě pomocí pohybů hlavy. Hlavním prvkem celého setu 
je displej s jemným rozlišením FullHD, který je schopen zobrazovat informace zvlášť pro 
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levé a zvlášť pro pravé oko a vytvořit tím 
dojem trojrozměrného obrazu. Díky vysoké míře detailů, vysokému jasu, kontrastu a živému 
podání barev se ponoříte do hry jako nikdy předtím.  
    Na nevídané realističnosti celého zobrazení dále přidává opravdu široké zorné pole - více 
než 90° vertikálně a až 110° horizontálně. Žádný jiný headset se těmto číslům ani nepřibližuje 
a vy tak získáte přehled o dění kolem vás stejně jako ve skutečnosti. 
(Michal Štancl 8.B, zdroj: www.alza.cz) 

 
11. Písmenková mánie 
nekončí! 
    Na naší škole tento měsíc proběhla a 
stále dobíhá neuvěřitelná mánie s nově 
objevenou hrou zvanou PixWords. Tato 
hra opravdu dobře prověřila váš slovník  
a určitě ještě rozšířila vaši slovní zásobu. 
Do této návykové hry pro chytré telefony 
vložili pomocnou ruku i učitelé, kteří si 
stále neuleví, protože právě vyšla nová 
aktualizace ☺☺☺☺.  Hra, která dříve končila 
na 349 slovech, se nyní ještě prodloužila, 
a tak své schopnosti můžete prověřovat 
dále.  
(Richard Síbrt 9.C) 

 
12. Vtipy 
Blondýnka se ráno probudí a 
vyděšeně křičí: „Pane Bože, já 
nevidím!“ 
Potom otevře oči a říká: „Jo, 
aha.“ 
 
„Koukám, sousede, že jste si 
koupil nové auto, copak se stalo s 
tím starým?“ 
„Ale, zaseklo se mi centrální 
zamykání dveří.“ 
„Tak proč to nespravíte? Kvůli 
tomu si přece nemusíte kupovat 
nový vůz?“ 
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„To víte, že bych to spravil, ale tchyně zůstala sedět uvnitř.“ 
 
 Tygřice napomíná malého tygříka, který honí vyděšeného lovce po pralese: 
„Kolikrát ti mám říkat, že s jídlem se nehraje?“ 

 
 Povídá jedna pokusná myš druhé: 
„Podívej, jak jsem si toho laboranta vycvičila. Když 
stlačím toto tlačítko, tak mně donese krmivo.“ 
 
 
Ten pes, kterého jste nám prodali, nestojí za nic!“  
„Jak je to možné?“ 
„V čera v noci štěkal tak hlasitě, že jsme ani neslyšeli 
zloděje v kuchyni!“ 
 
 

 
 
(Barbora Kollárová 8.B, www.nejvtipy.cz, 
www.facebook.com) 

 

13. Anketa – Domácí mazlíčci 
     
    Počínaje tímto číslem budeme uveřejňovat vaše domácí mazlíčky. Zatím nám poslali své 
příspěvky pouze 3 z vás. Buďte další! Určitě většina z vás má doma nějaké zvířátko, které má 
rád a stará se o něj. Buď nám (do 7.B – Denisa Jirčíková) přineste fotku (vyberte nějakou 
pěknou, větší) a popis, jak se o mazlíčka staráte, nebo nám pošlete e-mail 
(labyrint.denisajircikova@seznam.cz) s fotkou, popisem, jménem vaším i mazlíčka. 
 
 Všem moc děkujeme a hlavně chválíme prvňáčky, jak to krásně napsali. 
 



 14 

Můj pes Konstans (Koný) 
    Můj pes se jmenuje Koný, je to 
osmitýdenní štěňátko čivavy mini 
dlouhosrsté. K jídlu jí štěněčí 
granulky, je po nich hrozně 
rychlá, běhá sem tam, vůbec 
nevydrží sedět na místě. Koný spí 
se mnou v posteli. Má ráda 
červenou barvu ☺. 
 (Anežka Večerová 9.C)  

 
 
 
 
Matyáš Touška 1.A – 
kocourek Macík  
 
 
    Je můj mazlíček. Rád si s ním 
hraji u dědy v Mnichovicích.     
                             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Adélka Řeháková 1.A – pes Benji 
 
    Můj pes se jmenuje Benji. Je to 
knírač. Benjimu je 13 let. Je to můj 
mazel. Benji jí granule. S Benjim 
chodíme na procházky. Házím mu 
klacek. Chodíme s ním 
k veterináři. Honím se s ním. 
 
 
(Denisa Jirčíková 7.B) 
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14. Soutěž „Dukla má talent“ 
       Dne 1. 4. proběhlo ve společenské místnosti 1. kolo talentové soutěže Dukla 
má talent. Přihlásilo se přes 60 soutěžících převážně z 1. stupně. V porotě 
zasedli tři paní učitelky: Hana Pechačová, Světlana Mixánová, Iva Heřmánková 
a dva žáci 2. stupně: Klára Malátová a David Veselý. Přišli se podívat i rodiče a 
příbuzní, takže soutěžící měli podporu v hledišti. Vystoupení byla velmi pěkná, 
ale také různorodá, od přednášení, zpívání, tancování, karate až po chemický 
pokus. Porota to neměla jednoduché, ale nakonec vybrala necelou polovinu, 
která postoupila do dalšího kola. To se uskuteční ve středu 9.4. Zde bude 
vybráno zhruba 10 soutěžících, kteří postoupí do finále. 
    Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se na další vystoupení. 
 

 Postupující: Doležalová 
1.A, Horvát 1.B, 
Kmotrasová 1.A, 
Čuříková 1.B, 
Šindelová, Filipová, 
Čechová, Bukovská 1.C, 
Šarfová 1.C, Bláha 1.C, 
Klimešová 2.A, Ottlová, 
Kučerová 2.A, Ernest 
2.A, Nováková, 
Mikšíková, Šedivá 3.B, 
Krejčová, Vilímková 
3.B, Kloub 5.C, 
Brožková, Bártová, 
Milfaitová, Michálková 
7.C, Dvořáková, 
Papírníková, Puškáš 7.B. 
 

 
(David Veselý 7.B) 
 

    

Rádi bychom vám nakonec napsali, že jsme náš časopis Rádi bychom vám nakonec napsali, že jsme náš časopis Rádi bychom vám nakonec napsali, že jsme náš časopis Rádi bychom vám nakonec napsali, že jsme náš časopis 

poslali do soutěže „Školní časopis roku 201poslali do soutěže „Školní časopis roku 201poslali do soutěže „Školní časopis roku 201poslali do soutěže „Školní časopis roku 2014“. Dne 25. 4. 4“. Dne 25. 4. 4“. Dne 25. 4. 4“. Dne 25. 4. 

se máme zúčastnit vyhlášení výsledků, tak nám držte se máme zúčastnit vyhlášení výsledků, tak nám držte se máme zúčastnit vyhlášení výsledků, tak nám držte se máme zúčastnit vyhlášení výsledků, tak nám držte 

palce!!!palce!!!palce!!!palce!!!    


