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Milí spolužáci!
Opět jsme tu s dalším číslem našeho školního časopisu Labyrint. Zanedlouho budete mít
v rukou vysvědčení a pak už začínají prázdniny. Ale předtím si ještě stihnete přečíst, jak se
obléknout na léto „s Vendy“, jaké byly akce naší školy v květnu a červnu i o soutěži Dukla
má talent. Připravili jsme si také několik anket, např. jak a co svačíme nebo jak se chystáte
strávit prázdniny. Samozřejmě nebudou chybět ani vámi oblíbené vtipy. Tentokrát je součástí
časopisu i povídka na prázdniny, kterou pro náš časopis napsala amatérská autorka Vlaďka
Maková Sobotková. Pokud byste i vy chtěli psát a mít svou práci v časopise, určitě se nám
ozvěte!
Za celou redakční radu vám přeji krásné prožití letních prázdnin bez úrazů a léto
plné sluníčka! (Za školní časopis Labyrint: David Veselý)
Obálka: Vítězky soutěže Dukla má talent:
Kamila Vilímková a Zuzana Krejčová 3.B
Obrázek str.2: Jan Říha 9.B – Variace na V. Vasarelyho
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1. Dukla má talent
Dne 30. dubna se v naší škole
uskutečnilo finále školní soutěže
Dukla má talent. Do finále
postoupilo 9 finalistů z celé
školy. Soutěžící měli za úkol
předvést 2 vystoupení. Finále
bylo veřejné a divákům se
všechna
představení
líbila,
ocenili je hlasitým potleskem.
Všichni vystupující získali za
svá vystoupení Účastnický list a
sladkou odměnu. Na
1.
místě se umístilo dívčí duo ze
3.B. - Zuzana Krejčová a Kamila
Vilímková, 2. místo obsadila Sarah Kmotrasová z 1.A. a hezké 3. místo získala Michaela
Čuříková z 1.B. Vítězky za svá vystoupení dostaly putovní pohár naší školy, květinu, diplom
a něco dobrého.
Všichni byli s výsledky spokojeni i mile překvapeni. Časopis Labyrint plánuje v příštím
roce soutěž zopakovat. Budeme se těšit, kdo další se stane „dukelským talentem“.
(Denisa Jirčíková 7.B)

2. Závěrečný kurz 9.C ve Slovinsku
dorazili do cíle
(město
Jesenice), jsme
se převlékli a
za
krásného
počasí vyjeli na
kolech do naší
vesničky
Kranjska Gora,
kde jsme byli
ubytováni.
První
cesta
měla necelých
30 km. Bohatě
to
stačilo,
jelikož
jsme
byli utahaní a
ospalí
z autobusů.
Nastalo první „lehké“ stoupání a už bylo i
několik pádů, avšak všichni jsme do hotelu
dorazili.
V úterý na nás čekalo jezero Fusini
v Itálii. Přestože voda v jezeře byla
studená, někteří zdatní sportovci nemohli

Odjíždět jsme měli už v deset hodin
večer, ale jelikož se náš autobus sekl na
hranicích, odjezd se posunul na půlnoc…
Naložit kola a tašky, nasednout do
mikrobusů a jede se. Naše cesta do
Slovinska trvala kolem dvanácti hodin.
V odpoledních hodinách, když
jsme
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odolat a šli si zaplavat. Cestou zpět z Itálie
do Slovinska jsme chtěli ještě zdolat obří
skokanské můstky, ale kvůli dešti, který
nás zastihl, jsme můstky museli vypustit.
V odpoledních hodinách se udělalo pěkně,
a tak jsme vyrazili na pěší túru na kopec,
který se tyčil nad Kranjskou Gorou a
z kterého vedla bobová dráha. Náš Pepa to
vzal jako výzvu a nasadil rychlé tempo.
Někteří z nás mu ani nestačili, ale všichni
jsme nakonec „dolezli“ až na horu.
Další den jsme po snídani vyrazili na
kolech na Triglav. Samozřejmě ne až na
vrchol, jelikož tam jsou dva metry sněhu.
Jeli jsme naší oblíbenou cyklostezkou do
Mojstrany a odtud už jen do kopce.
V první třetině kopce jsme si dali pauzu a
šli se podívat na krásný vodopád. Nádhera,
dokonce jsme mohli chodit i za ním, což
jsme všichni udělali. No, ale dále.
Rozhodli jsme se, že uděláme závod do
další části kopce. A kopec to byl pěkný,
25% stoupání! Všichni jsme se připravili
na startovní čáru a vyrazili. Někteří
nasadili vražedné tempo a jiní zase jeli na
pohodu. Někdy se i sesedlo z kola a šlo se
pěšky, ale všichni to zvládli. Pak už
zbývala poslední část kopce a byli jsme u
Aljaževského
dómu,
v sedle
pod
Triglavem. Ochutnali jsme místní dobroty
a vydali se zpět k chatě. Odpoledne jsme
měli na programu pořádný výšlap kolem
místní říčky a vodopádu. Těch kopců, co

jsme zdolali na vrchol k vodopádům, bylo
nespočet, ale byl to zážitek. Vodopády i
říčka měly nádhernou tyrkysovou barvu.
Ve čtvrtek byl v plánu celodenní výlet
do Bledu a na Bledské jezero. Už na
začátku cesty jsme měli dvě havárie,
čekalo se na výměnu kol a dofouknutí, ale i
to jsme přežili.V Bledu čekala na výherce
závodu odměna, pořádná porce zmrzliny.
Pak jsme vystoupali na hrad, který se tyčil
nad jezerem. Udělali jsme pár fotek a
objeli celé jezero. Cestou nazpět k naší
chatě jsme si prošli krásnou stezku
Vintgard.
V den odjezdu některé z nás potkala
střevní viróza, a proto na kole na kopec
Vršič (1611 m.n.m.) vyrazili jen někteří.
Kopec to byl pěkný, ale my se nedali a
zdolali ho. Z kopce už nás jelo více. Jelo se
do Bovce, ve kterém jsme měli přichystaný
pozdní oběd. K obědu se podávala
slovinská specialitka, směs různých mas.
Specialitka to tedy byla. „Najedení“ jsme
odjížděli zpět domů tou samou cestou.
I přes odřeniny a rozbitá kolena si
myslím, že se celý kurz vydařil. Byla to
taková krásná tečka na konci našeho
posledního roku na základce. Myslím, že
na něj každý bude rád a s humorem
vzpomínat.
(Blanka Fejtková 9.C)

3. Naše páťačky získaly 5. místo v republice ve
vybíjené
Republikové finále ve vybíjené
se konalo v Pecce 2. – 3.6. 2014.
My jsme se umístily na krásném
5.místě z 16 týmů. O našem
umístění rozhodoval zápas se ZŠ
Horšovský Týn, se kterým jsme
prohrály v baráži o 2 body. Proto
jsme se dostaly mezi týmy, které
budou hrát o 5. až 8. místo. Zbytek
dne jsme prožili s hasiči na hradu
Pecka.
Druhý dne po snídani jsme hrály
zápasy se ZŠ Liberec, ZŠ Vyhov a
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se ZŠ Praha 4 Kamík. Tyto zápasy jsme všechny vyhrály o malý počet bodů. Jako cenu za 5.
místo náš tým získal památeční medaili a materiály do přírodovědných hodin.
Moc jsme si to užily. (Lucie Zemanová 5.C)

4. Rozhovory se spolužáky z 8. a 9. tříd
Na otázečky pro 8. třídu odpovídaly: A - Denisa Ondrejková, B - Klára Malátová,
C - Kačka Lehocká
1.Kterého učitele máš rád/a a proč?
a) paní učitelku Trojánkovou, protože na nás neřve :D
b) paní učitelku Stolařovou a Heřmánkovou
c) paní učitelku Švarcovou - je hodná 
2. Byl pro tebe tento rok v něčem těžší?
a) v učení
b) nejtěžší byla asi matematika a chemie
c) učení – hlavně matika
3.Na jakou školu bys šel/šla nejraději?
a) já vůbec nevím
b) chtěla bych na konzervatoř, případně hudební gymnázium
c) nevím
4. Co se ti nejvíce líbilo v 8.ročníku ?
a) sbor
b) líbil se mi turistik v září a líbí se mi i posledních pár dní školy
c) dětské hřiště
5. Jaký předmět máš nejraději?
(Obrázek – Veronika Jelínková 9.B
a) angličtinu
- Variace na V. Vasarelyho)
b) angličtinu a ruštinu
c) angličtinu
Na otázečky pro 9. ročník odpovídali: A - Vláďa Vinter, B - Veronika Jelínková,
C - Pája Klabíková
1. Na jakou školu ses dostal/a?
a) SPŠ Vlašim,Technické lyceum
b) OA Vlašim, Ekonomické lyceum
c) Peďák
2. Co ti bude nejvíce v nové škole chybět?
a) všichni a ta malá(Lůca) :DDD
b) kamarádi ♥
c) určitě kamarádi 
3. Jakou učitelku či učitele máš nejraději a proč?
a) pan učitel Prášek, má dobrý stěry :D
b) pan učitel Prášek, protože jeho hodiny fyziky jsou nejlepší a nezapomenutelný :D
c) pan učitel Prášek
4. Na co se nejvíce těšíš na SŠ?
a) že na mě někteří nebudou prskat :D
b) na nové lidi a na to, že už nebudu mít některé předměty, co jsou na základce
c) na nové lidi a předměty
5. Na co budeš nejraději vzpomínat, až opustíš tuto školu?
a) na akvabely ♥
b) na zážitky s mojí třídou a s učiteli 
c) na zážitky 
Děkujeme osmým a devátým třídám za odpovědi na otázky!   Lůca a Domča 9.B :)
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5. Rozhovor s CHINASKI
1.května jsem opět jako reportérka dětské televize MEDIA TV měla možnost natočit
rozhovor s panem Michalem Malátným, frontmanem legendární skupiny CHINASKI, která
vystoupila na závěr letošních májových slavností v Benešově.
Benešovské náměstí bylo krátce před šestou hodinou naplněno fanoušky odlišných věkových
kategorií. Všichni byli nedočkaví, zvědaví a hlavně natěšení na populární písně a samozřejmě
členy kapely.
CHINASKI je pop rocková skupina, která vznikla v roce 1995. Tvoří ji šest členů: Michal
Malátný, František Táborský, Petr Kužvart, Štěpán Škoch, Ondřej Škoch a Otakar
Petřina junior. Skupinu můžete každoročně potkat na tradičních hudebních festivalech
jako například Majáles, Sázava Fest, Benátská noc, Votvírák, Mezi ploty a jiné. V roce
2005 a 2007 získali hudební cenu Anděl udělovanou Akademií populární hudby. Získali
také několik Slavíků. Mezi jejich nejznámější hity patří písně: Klára, Tabáček, 1970,
Hlavolam a mnoho dalších
Pan Malátný byl velmi milý a vtipný. Povídání s ním jsem si moc užila. 
Rozhovor:
Klára: Dobrý den, první otázka bude směřovat na dnešní akci. Vystupujete radši na
festivalech, nebo spíše na takových akcích jako je právě tahle?
Michal: Tak pokaždé je to něco jiného. Například včera jsme hráli na Majálesu, kde bylo přes
30 000 lidí, což je fakt zážitek. Ale samozřejmě moc rádi vystupujeme i na takových akcích
jako jsou třeba májovky.
Klára: Jaká je vaše nejoblíbenější píseň?
Michal: Tak tahle otázka je vždycky jedena z nejhorších (smích), ale mám rád První signální.
Klára: Máte nějaký celoživotní sen, který si chcete splnit?
Michal: No, mě se vlastně největší sen splnil prostřednictvím CHINASKI. Ale možná bych
chtěl desku, kde by nebyly jenom třeba dva singly a zbytek méně známé písničky. Chtěl bych,
aby to bylo narváno nejznámějšími písněmi. To je asi největší sen.
Panu Malátnému děkuji za rozhovor. (Klára Malátová 8.B)

6. Zprávy z naší školy
Květen a červen jsou měsíce školních
výletů. Kde jsme všude byli? 1. třídy byly
v pražské ZOO. 2. třídy prožily den na
zámku Berchtold. 3. třídy pobyly v přírodě
na Blaníku. 4. a 5. třídy odjely na 5 dní na
zotavovací akci do Štědronína (čtvrťáci) a
do Strážného v Krkonoších (páťáci).
Šesťáci se vydali do Muzea Říčany,
sedmáci si zaplavali na Měříně a zahráli si
hru na Barochově, 8.AB se vydaly na
Karlštejn a do Koněpruských jeskyní, 8.C
navštívila Národní technické muzeum
v Praze a prošli Královskou cestu. 9.B si
udělala vyjížďku na kolech okolím
Benešova a 9.C strávila několik dní ve
Slovinsku (viz výše).

Jarní akademie
Každé 2 roky se na naší škole koná
akademie. Letos se uskutečnila 7.5. v naší
tělocvičně. Účast byla tak veliká, že se
rodiče a příbuzní pomalu nevešli ani do
hlediště. Program byl velmi pestrý.
Nejprve vystoupil 1. stupeň, který zaujal
sportovními vystoupeními podle abecedy.
Poté následoval program 2. stupně. Zde asi
největší potlesk sklidily akvabely v podání
9.B a 9.A. Dále jsme viděli gymnastky,
judisty, taneční vystoupení a další. Na
závěr vystoupil sbor a kapela Black Pitt.
Celá akademie byla moc pěkná a už se
těšíme na další!
Výlety
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Také se uskutečnilo několik exkurzí –
do Sázavského kláštera, do Husitského
muzea Tábor, na Čapí hnízdo, do ZOO
Praha.
Pernštejni ve škole
V květnu nás opět navštívila agentura
Pernštejni
se
svým
historickým
představením, tentokrát na téma Třicetiletá
válka. Vystoupení bylo jako vždy vtipným
pohledem do historie a žákům 5., 7. a 8.
tříd se moc líbilo.
Anglické divadlo
V květnu bylo pro 3. až 9. ročníky
připraveno v tělocvičně anglické divadlo.
Program byl zábavný a poučný zároveň.
Aktéři zapojovali děti do představení,
takže nebylo nouze o zábavné situace.
Recyklohraní
Už podruhé za dobu, po kterou jsme
účastníky projektu Recyklohraní, jsme

proměnili získané body za něco viditelného
a užitečného. Body dostáváme za sběr
baterií, vysloužilých spotřebičů, mobilů a
za průběžné řešení úkolů o odpadech.
Poprvé jsme body směnili za hry – stolní
fotbálky. Tentokrát jde o školní pomůcky.
Hry Příběhy z kostek ozvláštní hodiny
českého jazyka na prvním stupni, 40-dílné
torzo lidského těla určitě děti zaujme při
hodinách přírodopisu a přírodovědy. (Mgr.
Jana Poláková)
Den Země
Dne 22.4. se uskutečnil Den Země, který
pořádá SZeŠ Benešov. Program připravila
zemědělská škola pro 3.,5., 6. a 7. ročníky.
Letos bylo hezké počasí, takže třídy
strávily venku příjemný čas při plnění
úkolů na náměstí a v areálu zemědělské
školy. Nejvíce se žákům líbil softbal
v tělocvičně Bios. (redaktoři)

7. Květen – čas sportovních akcí
ATLETIKA v květnu
Okresní kola
1. Atletická všestrannost – jde o závody, kde soutěží vždy 5ti členné družstvo. Každý člen
družstva soutěží ve 4 disciplínách a body získané za výkony se sčítají vždy u 4 nejlepších.
V kategorii starších se družstvo dívek umístilo na 3. místě a družstvo chlapců 2. místo.
V kategorii mladších získala naše Adéla Milfaitová titul " Nejvšestrannější žákyně okresu
Benešov ".
2. Pohár Rozhlasu - atletické závody, kde
družstvo může tvořit až 12 závodníků, každý
soutěží jen ve svých parádních disciplínách a
případné štafetě.
13. 5. kategorie mladších - družstvo chlapců

se umístilo na krásném 3. místě a dívky svoji
kategorii vyhrály a postoupily do krajského
kola, které se konalo 20. 5. v Kolíně.
14. 5. kategorie starších - družstvo chlapců i
dívek se umístilo na krásném 2. místě.
Všem moc gratulujeme a děkujeme za
vynikající reprezentaci naší školy.
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Krajské kolo Poháru Rozhlasu 20.5. 2014 Kolín
V Kolíně se sešlo celkem 13 týmů, které vyhrály svoje okresní finále. Družstvo našich
dívek se mezi silnou konkurencí neztratilo a umístilo se na krásném 8. místě.

Květen s McDonald´s Cupem
Výsledky okresního kola (okres Benešov)

Kategorie A (r. 2007 – r. 2004) – 23.4. 2014 – Benešov – Okresní finále (2.,3. třídy)
1. ZŠ Sídliště Vlašim
2. ZŠ Votice
3. ZŠ Vorlina Vlašim
4. ZŠ Bystřice
5.– 8. ZŠ Benešov, Jiráskova 888, ZŠ Netvořice,
ZŠ Benešov, Dukelská 1818, ZŠ Čerčany
9. – 12. – ZŠ Jankov, ZŠ Benešov, Jiráskova
888, ZŠ Mnichovice, ZŠ Pyšely
13. – 15. ZŠ a MŠ Na Karlově, Benešov, ZŠ
Miličín, ZŠ Týnec nad Sázavou

Kategorie B. (r. 2004 – 2002)
Benešov 24. 4. 2014 – 12 týmů
Pořadí:
1. místo
ZŠ Benešov, Jiráskova 888
2. místo
ZŠ Dukelská Benešov
3. místo
ZŠ Bystřice
Takže náš tým kategorie B postoupil do dalšího kola:

Kategorie B.(r. 2004, 2003, 2002) – 6. 5. 2014 – Vlašim
1. ZŠ Benešov, Dukelská 1818 (z 8 týmů)
2. ZŠ Bystřice
3. ZŠ Sídliště Vlašim
Nejlepší střelec: Lukáš Bukovaz – ZŠ Benešov, Dukelská 1818

McDonald´s Cup 2014 – Krajské finále – 22. 5. - STC - Jih – Vlašim
Naše družstvo ve složení Lukáš Bukovaz, Martin Bukovaz, Lukáš Koukol, Adam Stolař,
Matyáš Malknecht, Milan Šimoník, Milan Konipásek, Tereza Šimoníková, Denisa Hebíková,
Matěj Dušek, Matěj Kačenga, David Škramlík, Filip Kahoun skončilo ve Středočeském kraji
na krásném 3. místě.
Gratulujeme. (Pěkné fotky najdete na stránkách ZŠ Jiráskova)
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Vybíjená dívky
Dne 15.5.2014 se konalo na ZŠ
Jiráskova v Benešově krajské finále
turnaje Preventan Cup ve vybíjené
kategorie B – Dívky (3. – 5. třídy).
Turnaje se zúčastnilo 9 týmů – vítězů
okresních kol Středočeského kraje.
Dívky čekalo 8 zápasů, každý
s každým. Družstva byla velmi
vyrovnaná, zápasy byly do poslední
minuty nerozhodné a o výsledku
často rozhodl v posledních vteřinách
vybitý hráč. Naše družstvo dívek
prohrálo pouze jeden zápas se
sportovní školou Příbram, která ani jeden zápas neprohrála a prošla suverénně celým
turnajem. Pak nás ještě čekal těžký zápas s domácími dívkami ze ZŠ Jiráskova. Po velmi
těžkém, ale na pohled krásném souboji jsme uhrály remízu a zápas skončil nerozhodně.
Všechna další utkání jsme vyhrály a skončily tak na krásném druhém místě hned za Příbramí.
Naše děvčata podala vynikající výkony a děkujeme jim za vzornou reprezentaci okresu
Benešov. Postupujeme na Mistrovství republiky do Nové Paky – kemp Pecka ve dnech 2.
– 3. 6. 2014. Přejeme dívkám další sportovní úspěchy (viz výše).
Hráčky : Sabina Kollárová /kapitánka/, Lenka Šichová, Lucie Zemanová, Magda Šedivá,
Dominika Šupková, Nela Nováková /5. C/ , Denisa Papírníková, Monika Pojerová, Eliška
Podoláková / 5. A/, Tereza Šimoníková, Michala Venerová, Veronika Dosoudilová, Aneta
Marysková /5. B/
(Mgr. Lenka Kunstová, Mgr. Eva Pojerová)

8. Anketa – Jak budeš trávit prázdniny?
V několika třídách na 1. i 2. stupni jsme udělali průzkum, co podniknete o prázdninách.
Anketa - Co budete dělat o prázdninách?
50
45
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0

Otázka č. 1

Otázka č. 2

Otázka č. 3

A)

B)

Otázka č. 4

Otázka č. 5

C)

Anketní otázky:
1) Pojedete letos k moři?
a) Ano
b) Ne
c) Možná
2) Budeš letos poznávat krásy Čech?

a) Ano
b) Ne
3) Budeš léto trávit u počítače?
a) Určitě
b) Rozhodně ne
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4) Budeš léto trávit spíše s kamarády,
nebo s rodiči?
a) s rodiči
b) s kamarády
c) s rodiči i kamarády
5) Chystáš se letos na letní tábor?
a) ano

b) ne
Jak sami vidíte, větší část z vás pojede
k moři, budete poznávat krásy naší vlasti a
vypadá to, že se nechystáte strávit prázdniny u
počítače, což vám schvalujeme.
(Michal Štancl 8.B)

9. Zamyšlení žákyně 9. třídy aneb ukázka žákovské
práce
Kristýna Šnajdrová - Melancholická kačica u Mánesa
Časným ránem už slunce rozpíná své
nohama, se vlak rozjel a míří do stanice, do
nekonečně dlouhé teplé paprsky, vyhání
které běžím ulicemi ještě spícího města.
měsíc se svým stádem hvězd a na obloze
Zešílím, jestli ten vlak nestihnu. Osobním
přes den kraluje obrovsky svěžím
vlakem, který se plazí jako had po
harémem ptáků. Tahá mě z postele,
hřebíkách do hlavního města, jet prostě
zatímco se probouzím ze snu, vlastně ze
nechci.
snů. Občas jsem velký snílek, občas si
Ve svém životě se každý den učím něco
dokážu vynutit sny, které chci, aby se mi
nového. Něco, co si budu pro příště dobře
zdály. Občas se mi opravdu zdají.
pamatovat. Jedno si ale nezapamatuji
Oči otvírám pomalu jako malé štěně,
nikdy, že cestování vlakem má jedno
ruce rozpínám nad hlavou a vleže
důležité pravidlo - VČAS NASTOUPIT.
prohýbám svá záda. Své nohy tahám
Kupodivu dnes mi ten rychlík
jemnými pohyby po dřevěné posteli. Vlasy
k překvapení všech, hlavně mě samotné,
mám všude po tváři, po těle, pohrávám si
neujel.
Sedím
sama
v kupé
s nimi a letmo oknem hledím na
v poloprázdném
vagonu,
vyčkávám
posledního netopýra, který odlétá schovat
průvodčí v uniformě, v ruce si skládám
se před denním svitem. Jen tak si ležím,
z jízdenky origami. Snažím se poskládat
hledím z okna ven na poletující opeřence,
labuť. Toho bílého vodního ptáka
jež se snaží dohonit své stíny. Nebo se jich
s dlouhým krkem.
bojí a utíkají? Nevím. V záchvatu běžné
Chci se tak moc smát, když před očima
ranní melancholie mě z postele tahá už i
vidím
charismatického
průvodčího
budík. Šílený zvuk v aplikaci mého
s vcelku dobrým tělem obepnutým
telefonu. V nakrčeném polosedu upadám
uniformou, kterou měl snad o číslo menší.
zpátky do nepořádku polštářů a plyšových
Rozkládám jízdenku. Pousmál se nahlas a
‘friends‘. Na chvíli zas vědomě usnu.
silným hlasem pronesl : „Krásná kachna,
Zaspávám a zase někam přijdu pozdě.
slečno.“ Ironicky jsem se pousmála a
Zase? Nechodím přece pozdě, chodím na
okamžitě jsem reagovala se slovy: „To je
vteřinu včas. „Na vteřinu“!
labuť, pane.“ S úsměvem v koutcích tváře
Ten šílený start z postele okupované
mi podal zpět mou jízdenku, kterou
vším možným, že ani já už se do ní za
označil. Když odcházel z mého kupé, zády
chvíli nevejdu celá, byl fakt šílený. Na
ke mně se ve dveřích zastavil, ruce měl ve
internetu sleduji svůj vlak – rychlík R654výši ramen rozepjaté u obou futer, pootočil
SVĚT, který se právě zastavil v Táboře,
hlavu, pootočil se celý a řekl: „Tak krásná
zatímco si rychle natahuji černé silonové
a něžná jako labuť může být i kterákoliv
punčochy, čistím zuby, držím v ruce hrnek
kachna. Kterákoliv divoká kachna, třeba
se zeleným čajem, hledám pilník, abych si
jako ta papírová.“ Neřekla jsem už nic a
upravila zlomený nehet na pravé ruce,
opřena o okenní stěnu v kupé jsem se
kontroluji stav své peněženky. Zatímco
pousmála. Nepřemýšlela jsem o tom, co
hledám klíče a obracím svůj pokoj vzhůru
řekl, z uší mi visela sluchátka, v rukou
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jsem přehýbala jízdenku a přemýšlela, jaký
bude asi dnešní den na klinice. Na klinice,
kde se léčím s genetickou vadou na
chromozomu X. Anodoncie-AgenezeAbraze. A v plnoletých osmnácti letech
implantace. Teď každý měsíc dojíždím na
kliniku na kontroly nebo menší přípravné
zákroky. Přípravná léčba, která se táhne už
4 měsíce a která se potáhne ještě 3 roky. A
pak se budu moct konečně naplno usmát.
V chladném podzemí čekám na metro.
Metro, rychlý přesun z místa na místo,
podzemí, vlak, rychlost, velká rychlost,
šílená rychlost, stovky lidí směřující
stejnou trasou. Stovky jiných lidí. Každý je
úplně jiný. A všichni odkrývají svou
povahu, pocity, to jak se právě cítí, na
jednom místě. Beze slov. Je to o
mezilidském cítění, komunikaci tělem.
Hodina volného času. Po kočičích
hlavách
Karlova
náměstí
mířím
přeplněnými ulicemi dolů k Tančícímu
domu, všude okolo davy lidí, autobusy
s turisty, nepřeberné množství aut, pěší
zastavující se u stánků s ovocem, jež
ochotně ke koupi vybízí subtilní muž
s tmavší pletí ve slaměném klobouku,
bílém tílku a modrých šortkách. A jak je
obutý? Přece typicky! Česky! Vysoké
frotté ponožky patří podle našich prvních
trendů do otevřené obuvi. Asi bych si toho
člověka ve stánku nevšimla, neudeřily–li
by mne do očí božské rolexky na jeho levé
ruce. Když jsem na něj upřeně pohlédla,
zvedl svou ruku, podíval se slastně na své
bohatství a políbil je. Začala jsem upadat
do melancholie. Procházejíc kolem úřadu
práce, před kterým se vzteká starší tmavá
žena s kupou dětí kolem sebe, kterou asi
trápí nějaký ten moribundus, jsem se
rozhodla svůj volný čas zapsat do deníku.
Namířila jsem si to od Tančícího domu po
nábřeží směrem k Mánesově náplavce.
K místu, kde je věčný klid a pohoda.
Neskutečná svoboda. A tak tu sedím na
lávce hned u břehu Vltavy a v záchvatu
melancholie zírám okolo. Kdyby se mé
myšlenky
v hlavě
zapisovaly
do
posledního slova na papír, nepřečetla bych

ty nekonečně dlouhé romány do konce
svého života.
Slunce na obloze září, vítr se protiví
teplu slunečních paprsků a já dopínám své
sako. Když pohlédnu na tichou hladinu, u
poklidného břehu si svižně pluje divoká
kachna. Ani velká, ani malá, taková
střední. Kachna. Kačka. Kačica. Rozpíná
křídla, jako by chtěla někam letět, jako by
chtěla uletět tomu vášnivému kačerovi,
který ji ochotně se zájmem doprovází.
Kachna o něj ale viditelně nemá zájem.
Odhání ho od sebe, jak nejlépe umí. Ale
kačer se jen tak nenechá odstrčit. Pne svá
barevná křídla, aby kachně ukázal svou
krásu. Mile kolem ní pluje, snad aby jí
ukázal, že jí dokáže skvěle krýt záda. Že ji
dokáže chránit. Do svého zobáku sbírá
poslední zbytky rohlíků, ale nesní je sám,
přinese je přímo před kačenu tak, aby jí
ukázal, že se o ni dokáže postarat. Pluje ke
kačici blíž, ale vždy ladně uhne, neboť
nezkrotná, nespoutaná kačica ho od sebe
stále odhání. Křičí na něj cosi v kachní
řeči, kousek popoletí, kousek odpluje. A
stále se otáčí za ním. Za kačerem, který to
vzdal a odplul pryč. Ostatním přijde tohle
kachní ‘namlouvání‘ komické, já bych o
tom však dokázala psát neskutečné
příběhy.
Začala jsem kachnu přirovnávat k sobě.
Taky jsem to tak kdysi udělala. Člověk si
prostě někdy, spíše často, neváží toho, co
má. A až to pěkné ten zatracený člověk
ztratí, tak pak pláče, bečí a brečí, jak moc
mu to chybí. A mozek to celé pochopí
snad, až když člověk začne litovat. Litovat
sebe, litovat toho co ztratil, litovat všeho.
Lítost nikam nevede. To pak taky pozná.
Časem. Snad. Když pochopí, začne znova
nějakou pořádnou změnou. Něčím, co mu
život buď obohatí, nebo obrátí vzhůru
nohama. Člověk chce vlastně tak trochu
obojí. Pořádnou změnu, která je obohacena
o ty nohy vzhůru. A tak mění svůj život a
často zapomíná, že musí změnit i některá
svá pravidla. A všechno tak plánuje, aby
pak zas nebrečel na rozlitým mlékem.
Když kačer odplul, vylétla kačica na
břeh betonové náplavky a posbírala
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poslední zbytky chleba, který ležel přímo
přede mnou. A tak i přede mnou stála.
Divoká kačica, kačka, kachna hýbala
opatrně krkem, který se ani v nejmenším
nevyrovná délce krku obrovské bílé labutě.
Kačica došla ke břehu a sedla si na samý
kraj betonové náplavky. Hleděla před sebe,
hleděla kolem sebe, já hleděla na ni. Kačer
si jí už dávno přestal všímat, odplul
k nedalekému houseboatu, odkud se na ni
občas podíval. A ona tam po čase zírala zas
víc a víc. Co se asi děje v její hlavě? A co
se děje v té mojí? Asi kvalitní harašení.
Neústupné záchvaty melancholie, snad už
na léčení.
Na kachnu jsem zírala celkem dlouho. A
ona seděla na tom nábřeží taky celkem
dlouho. A když jsem pohlédla na své
hodinky, zjistila jsem, že moje volná
hodina je pryč. Naposledy jsem zívla
z únavy a z mála spánku a pochmurného
počasí, kačica roztáhla svá křídla, zatímco
jsem vstala, pohled plný žasu upřený na ni,
dosedla na hladinu a plula. Nenápadně
směrem za kačerem. Marný však její směr.
Kačer už tam neseděl. Čekal dlouho.

Nedočkal se. Dočkal by se, kdyby čekal
dýl.
Sedím v nočním vlaku směrem domů a
přemýšlím o dnešním dni. O ranním
probuzení, o svůdném průvodčí a jeho
slovech,
o
chvilce
v metru,
o
melancholické kačici. Tma pomalu, ale
jistě přebíjí světlo a měsíc se zase se
sluncem přetahuje o to místo nahoře. Vlak
jede rychle. Jako když kůň tryská za dnem
a dohání ho noc. Stmívá se pomalu,
romanticky, melancholicky. V dálce u
červánků vidím na kopci stát nějakého
koně, kobylku, která předá metu dne
prvnímu nočnímu netopýrovi. A ten zas
ráno zmizí v temnu. A tak pořád dokola.
Lidé mají často strach a někdy ani neví,
z čeho ten strach mají. A někdy ani neví,
že vůbec mají strach. Občas se zas nebojí,
když by se bát měli. Teď v noci mám spát
a
já
se
teprve
probouzím
z melancholického záchvatu.
Prosím vás, nezmeškejte svoje naděje.
Většinou se už zpátky nevrátí.
Jo a krásné prázdniny! 
(Kristýna Šnajdrová 9.B)

10. Kam na prázdniny - letní tábory
Trávit letní prázdniny u počítače a televize asi není nic dobrého, mamka na tebe bude křičet,
ať jdeš ven, a táta, že jsi lenoch atd. (Myslím si, že si zbytek domyslíte  ).
Takže tady máte pár typů na tábory .
Army tábory
Vojenské tábory, airsoftový a painballový tábor
Dětské letní tábory určené všem žoldákům, vojákům všech
možných válek, členům speciálních jednotek a ostatním
lidem, co rádi zelenou a něco střeliva k tomu.
Co jsou army tábory?
Jsou to tábory plné výcviku, maskování, plížení, ozbrojených
zásahů a supertajných misí. Každý je v něčem jiný a tak je
záběr široký. Každý si tak najde to své…
Taneční tábory
Tanečních táborů je mraky a zúčastňují se jich spíš holky než
kluci. Každý tábor je zaměřený na jiný styl tance a cvičení. Je
jich tolik, že si určitě nějaký vyberete. 
Zážitkové a ostatní
Letní dětské tábory, které nezapadají do ostatních kategorií, ale
určitě si nezaslouží být opomenuty. Jedná se totiž o jedinečné dětské letní tábory a pro každý
z nich se každoročně nadchnou desítky dětí.
Také existují tábory žonglérské, divadelní, výtvarné, herecké a pak trochu "ulítlé" se
zombies, superhrdiny, či vědci, kteří řeší každoročně vesmírné záhady.
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Hodně zajímavých táborů, najdete na www.agentura7.cz nebo na http://www.taboreni.cz/tabor/

(Nikola Bartošová 9.B)

11. Anketa - Jak svačíte?
Položili jsme v několika třídách na 1. i 2. stupni
několik otázek týkajících se školní svačiny.
První otázka zněla: Kdo vám svačinu připravuje?
Zda jsou to rodiče, nebo si ji připravujete sami, nebo si
ji kupujete. Průzkum jsme vždy rozdělili na 1. a 2.
stupeň. Ukázalo se, že čím jste starší, tím častěji si
připravujete si svačinu sami. V 1. třídě byly téměř
všechny odpovědi rodiče, ale třeba už v páté třídě to
bylo téměř napůl. Celkově jsme na 1. stupni oslovili 75
dětí. 57 dětem svačinu připravují rodiče, 16 si ji dělá
samo a 2 si svačiny kupují. Na 2. stupni jsme rozdali
51 dotazníků, z toho 21 dětem připravují svačinu
rodiče, 25 dětí si ji připravuje samo, 2 si je kupují a 3
děti svačiny nenosí vůbec.
Druhá otázka zjišťovala: Nosíte ke svačině i ovoce a zeleninu? Na 1. stupni odpovědělo ze
75 dětí, že je vůbec nenosí 6 dětí, 33 občas, 14 většinou a 22 má ovoce nebo zeleninu vždy.
Na 2. stupni z 51 odpovědělo, že 4 nenosí nic, 26 občas, 12 většinou a 9 vždy. Z těchto čísel
je vidět, že to je dost podobné.
Třetí otázka zněla: Co převážně svačíte? Na 1. stupni svačíte hlavně pečivo se sýrem,
šunkou apod., a to 57 dětí. 8 dětí jí převážně koblihy a koláče, 10 dětí svačí spíše sušenky a
sladkosti. Na 2. stupni drtivá většina, 42 žáků, svačí pečivo se sýrem, uzeninou, 2 svačí
koblihy a koláče, 2 sladkosti a sušenky, 1 jen ovoce a 4 nesvačí vůbec. Je patrné, že na 2.
stupni potřebují děti vydatnější svačiny a ne jenom nějakou sušenku. Někteří žáci si nosí
svačin i více.
V poslední otázce jsme se zeptali, jak si představujete ideální svačinu. Na 1.stupni jste
nejčastěji odpověděli ovoce, pak chleba nebo rohlík něčím namazaný, několik dětí by chtělo
buchty nebo třeba toust. Na 2. stupni si také představujete hlavně pečivo se šunkou, sýrem
atd., ale jmenovali jste toho více, ovoce, musli, ovocný salát. Zde si děti představují hlavně
bohatou svačinu. Několik odpovědělo pizzu a colu.
Shrneme-li to, máte správnou představu o zdravé svačině, ne vždy je ale dodržujete.
Každopádně se nikde neobjevily brambůrky a podobné nezdravé pochoutky.
(David Veselý 7.B, obrázek Helena Radochlibová 6.A)

12. TRENDY S
VENDY
Zdravíme vás u dalšího vydání
časopisu Labyrint a Trendy s
Vendy pro léto 2014.
Už začínají být parné dny a
mohlo by vás začít zajímat, co si
vlastně obléct. V obchodech
najdete většinou květované nebo
aztécké vzory v pastelových
barvách. Oblíbené jsou také barvy
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metalická a perleť nebo pudrová. Jak je známo, móda se vrací,
tudíž se nepovznášejte nad některými kusy zboží. Budou se
houfně nosit crop topy ( svršky do pasu ). Pasové kraťasy,
natrhané, květované, jednoduše různorodé. Materiály jako satén
či lesklá kůže tvoří kouzelnou kombinaci s pastelovými odstíny,
zejména broskvové a vanilkové žluté s metalickou variantou.
Blyštivý trend nezůstává jen u oblečení, stejnou měrou zasahuje i
do kolekcí obuvi. Pořiďte si šaty lehké a volnější, buď kratší či
delší, volba je na vás. Nic nezkazíte ani džínovou vestou. Boty se
od loňska moc nezměnily, k tomu kabelku a nějaké řetízky.
Dnešní doba se vrací ke žlutému zlatu, takže něčím "zlatým" vůbec ničemu neublížíte. Boty
bych vybírala v zemních a neutrálních barvách, protože se budou hodit téměř ke všemu.
Určitě bych sladila kabelku k obuvi. Tmavě modrá kabelka? Proč ne, ovšem musí to všechno
krásně ladit! Plavky jsou též různorodé s květovanými nebo zvířecími vzory, s malými
cvočky nebo jen jednobarevné, s ramínky, bez nich nebo s ramínky za krk. Líčení bude o něco
jemnější, broskvové a jemné barvy. Určitě zkuste bronzer, který se nanáší pod lícní kosti od
ucha do 2/3 tváře. Ale jestli k vám jde tvrdší styl líčení, vůbec bych se toho nebála. Kouřové
stíny jsou tu už delší dobu, ale pořád jsou dokonalé, jen to chce trochu času a zručnosti. Když
chytnete ten správný gryf, máte vyhráno a zabere vám to jen 5-8
min.
K módě patří i postava. Stále více lidí (ať už žen nebo mužů,
mladých či starých nebo těch v našem věku) se začíná zajímat o
FITNESS a přiznám se, že i já k tomu tíhnu. Však proč ne? Je to pro
lidi, co se sebou chtějí něco začít dělat, zlepšit si postavu. Nejvíce se
zájem o postavu rozmáhá na instagramu, kde lidé fotografují svá
krásná těla a jsou inspirací pro ostatní. Můžete cvičit klidně doma.
Najděte si na internetu pár informací a videí, podle kterých budete
pravidelně cvičit, a jste blíž ke své dokonalé postavě.
Přejeme ve zdokonalování hodně štěstí a krásné prázdniny!
(Eliška Matějková, Karolína Houzarová 9.B)

13. VTIPY
Dva obchůzkáři jdou v noci po ulici a dívají se na oblohu.
Jeden říká: „Nesvítí ten Velký vůz nějak slabě?“
A ten druhý se ho zeptá: „Dáme mu pokutičku?“
Jedna blondýna se ptá druhé:
„Kde ses narodila?“
„V nemocnici.“
„Fakt? A co ti bylo?“
Děti jsou na přírodovědné
procházce a pan učitel na kraji
lesa uvidí ohryzaný strom a
říká:
„Děti, kdo myslíte, že to
udělal?“
A na to Pepíček: „Já nechci
žalovat, pane profesore, ale
určitě to byl někdo z béčka!“
14

Omylem spadne paní učitelka do pekla.
Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný
koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky
pozoruje celé dění. Vtom přijde na kontrolu sám
Lucifer.
Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: „Ženská,
co vy tady děláte, vy patříte do nebe a tady je
peklo!“
„To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já myslela,
že je velká přestávka!“
Blondýnka se koupe a volá na kolegyni:
„Přines mi šampon!“
„Vždyť jich máš v koupelně spoustu.“
„Ale na všech je napsáno NA SUCHÉ
VLASY a já jsem si je už namočila!“
Přijde děvčátko do Zverimexu: „Chtěla bych
nějaké morčátko!“
„A jaké chceš? Krásné bílé nebo takové to
pěkné šedivoučké?“
„To je jedno, mému hadovi na barvě
nezáleží.“

Co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátů velmi
vysokého napětí?
Popelka
https://www.facebook.com/mrvtipny1?fref=ts,
http://www.nejvtipy.cz
www.komik.cz, www.nejvtipy.cz
www.drhumor.cz

(Barbora Kollárová
8.B)
Samozřejmě, že ji nechci sežrat! To byl jenom apríl!
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14. Náš časopis v krajské soutěži
Již více než 10 let funguje na naší
škole školní časopis Labyrint. Letos jsme
náš časopis přihlásili do soutěže Školní
časopis roku 2014. 25. 4. se deset
redaktorů zúčastnilo vyhlášení výsledků,
které se konalo v prostorách Vyšší odborné
školy publicistiky v Praze v ulici Spálená
8. Součástí programu byly workshopy,
z nichž jsme si mohli dva vybrat. Nás
zaujaly Mobilní technika a Hlasové
zpravodaje. Byly to vlastně přednášky
spojené s praktickou částí. Dozvěděli jsme
se spoustu zajímavých věcí. Po této části
bylo vyhlášení výsledků. Náš časopis se umístil na pěkném 3. místě. Navíc jsme ale získali
ocenění Titulka ve Středočeském kraji v kategorii Základní školy – 2. stupeň a to nás
posunulo do celostátního kola, které se bude konat na podzim.
Určitě jsme získali nové nápady, navázali jsme kontakt se školou z České Lípy a už se
těšíme na další ročník této soutěže, kam se určitě opět přihlásíme. (Redakce časopisu)

15. Poslední tip na prázdniny - Kompaktní záznamník
vzpomínek
Chtěli byste si uchovat všechny
vzpomínky z vašich prázdnin a přitom
nemuseli zbytečně vymýšlet místa, kam
by se tyto vzpomínky daly uchovat. Co
takhle si to uchovat na video záznam,
který vám bude zabírat jen velikost
digitálního úložiště. Existují tzv. akční
kamery, se kterými můžete natáčet
hromadu záběrů bez toho, abyste o nich
vůbec věděli. Nejznámějšími výrobci
těchto přístrojů jsou GoPro a Sony
action cams, které můžete pomocí velkého
množství typů držáků upevnit takřka kamkoliv.
Akční kamery zabírají naprosto minimální
prostor a dodávají nám velké množství obsahu
ve vysokém grafickém rozlišení až 4k neboli
ultra HD kvalitě. Díky bezpečnostním krytům
jsou tyto kamery skoro nerozbitné a vodě odolné
až do 50m pod hladinou. Jediným omezením je
cena, která není zas tak úplně vysoká, asi jako
lepší mobil, pohybuje se okolo 7000Kč, ale je to
věc, která se určitě vyplatí. Teď už jenom
kamera a akce. ;-) (obrázky: www.czc.cz)
(Richard Síbrt 9.C)
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Milí čtenáři!
Rádi bychom vám připomněli, že máme také
webový časopis, kde si můžete číst různé
aktuality. Také nám můžete sami zasílat své
příspěvky! Bude fungovat i o prázdninách!
http://www.zsben.cz/labyrint/

Náš tým naposledy v tomto složení,
přihlaste se v září do naší redakční rady!

Krásné prázdniny!!!!
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