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Milí spolužáci, 
zase to rychle uteklo a už je tu třetí číslo školního časopisu Labyrint. Máme za sebou Noc s 

Andersenem, Velikonoce a čeká nás hodnocení 3. čtvrtletí. My jsme pro vás celý březen 

chystali časopis. A co se v něm dočtete? Určitě o tom, jak probíhala soutěže Dukla má 

TALENT II, o noci s Andersenem, jak jsme uklidili Konopiště, zasmějete se při vtipech, čeká 

vás další lekce programování a samozřejmě mnohem více. Kdybyste měli cokoliv k redakční 

radě nebo chtěli otisknout článek, určitě se nám ozvěte. Děkujeme všem, kteří přispívají nebo 

pomáhají s vydáváním. 

Za celou redakční radu vám přeji hezké prožití jara. 

Šéfredaktor David Veselý 8.B 

Obrázek:  Velikonoce - Tereza Dederová 6.B 

Redakční rada:                                                       
Šéfredaktor: 

David Veselý  8.B          veselyD@outlook.cz 

Zástupce šéfredaktora: 

Denisa Jirčíková 8.B        labyrint.denisajircikova@seznam.cz 

Redaktoři: 

Bára Kollárová  9.B          bara.kollarova@seznam.cz 

Klára Malátová  9. B        klaramalatova@seznam.cz 

Lukáš Čuřík   5.A             c.luky@outlook.com 

Kristýna Svobodová 5.A  kikisvobodova649@seznam.cz 

Martin Popovský  5.A       popovsky_martin@zsben.cz 

Adam Prchlík     6.B         Prch.Adam@seznam.cz 

Petr Hobza     5.A              hobzapetr1591@gmail.com 

Pavel Pivoňka 8.B          notebook11@email.cz 

Obsah:                                                                     Strana                                   
1. Dukla má talent II (David Veselý 8.B)                                                    3-4 

2. Kurz běžeckého lyžování – Hojsova Stráž  (žáci 8.C)                           4-5           

3. Naše Konopiště (David Veselý 8.B, Chrystyna Perebzjak 7.A)                5 

4. Noc s Andersenem na 1. stupni a v 6. třídách (Adam Prchlík 6.B)       5-6 

5. Youtubeři 21.století (Klára Malátová 9.B)                                                6 

6. Anketa – Naši učitelé (David Veselý 8.B)                                                 7 

7. Krátké zprávy z naší školy (Denisa Jirčíková 8.B)                                  7-8 

8. Úspěch v krajském kole Olympiády v německém jazyce +     
      Rozhovor se Sárou Zemanovou z 8.A  (Denisa Jirčíková 8.B)                9 

9. Sportovní úspěchy (školní web)                                                                9-10  

10. Jak umíme anglicky  (Šárka Neuwirthová, Petr Havlík 4.B)                    11 

11. Pohled z okna  (Barbora Neradová 8.B)                                                    11 

12. Opět v redakci Benešovského deníku (David Veselý 8.B)                      12 

13. Jak programovat – 3. díl  (Lukáš Čuřík 5.A)                                          12-13 

14. Tipy na výlet  (Petr Hobza 5.A, Matěj Kačenga 5.C)                                13 

15. Výlet našich žáků do Belgie (Tereza Trojánková Vytrhlíková)                14 

16. Modelaření (Martin Popovský 5.A)                                                           14    

17. Windows 10 (Pavel Pivoňka 8.B)                                                             14-15 

18. Náš časopis v soutěži   (Redaktoři)                                                            15                          

19. Vtipy (B. Kollárová  8.B)                                                                          15-16 

20. Návštěva v přípravné třídě (David Veselý 8.B)                                       17                                                                          

21. Vyhodnocení soutěže „Namaluj slovo Labyrint“ (Redaktoři)  

      Anketa  - hlasujte o nové logo – zadní strana!                                      17-18 

mailto:veselyD@outlook.cz
mailto:labyrint.denisajircikova@seznam.cz
mailto:bara.kollarova@seznam.cz
mailto:klaramalatova@seznam.cz
mailto:c.luky@outlook.com
mailto:kikisvobodova649@seznam.cz
mailto:popovsky_martin@zsben.cz
mailto:Prch.Adam@seznam.cz
mailto:hobzapetr1591@gmail.com


 

 3 

1. Soutěž Dukla má talent 
    Na naší škole se letos uskutečnil         

2. ročník soutěže Dukla má talent. 

Přihlásilo se kolem 40 žáků převážně 

z prvního stupně. Někteří vystupovali ve 

skupinkách, takže v 1. kole, tzv. castingu, 

bylo 30 vystoupení. Casting se uskutečnil 

4. 2. ve společenské místnosti školy. 

Z tohoto kola postoupilo 16 vystoupení. 

2. kolo, semifinále, bylo o týden později 

opět ve společenské místnosti. Z tohoto 

kola postoupilo 8 vystoupení. 

    Finále se uskutečnilo 4. 3. v tělocvičně 

školy. Žáci měli za úkol připravit si dvě 

různá vystoupení. Program byl rozdělen 

na dvě části. V 1. polovině vystoupili všichni s prvním úkolem, pak se porota ve složení 

PaeDr. Světlana Mixánová, Mgr. Eva Pojerová, Mgr. Hana 

Pechačová, Mgr. Iva Chobotská, Klára Malátová a David 

Veselý poradila a poté vystoupili titíž soutěžící s druhým 

úkolem. Porota se opět šla poradit a pak už následovalo 

vyhodnocení. Všichni vystupující obdrželi účastnické listy 

a sladké odměny. První tři získali diplomy i malou odměnu 

od paní ředitelky. Soutěžící na 1. místě mají svoji fotografii 

s pohárem na titulní stránce tohoto čísla. 

Pořadí:  

1. místo: Klára Varhaníková, Adéla Řeháková 2.A 

2. místo: Adéla Hausarová 1.B 

3. místo: Lukáš Čuřík 5.A 

    Vystoupení byla velmi vyrovnaná, bylo těžké vybrat 

nejlepšího. Vítězky si porotu získaly přípravou druhého 

vystoupení. Přinesly si obří plakát, plyšáky, namalovaly si 

vlastní obrázky. Jejich tématem byly hádanky zvířat 

v angličtině. Jejich první vystoupení bylo gymnastické, 

také velmi zdařilé.  

    Celou soutěž vymyslel, připravil a moderoval David Veselý 

z 8.B. Jemu patří největší dík. Na konci programu David 

poděkoval všem, kdo mu pomohli: paní ředitelce, porotcům, 

spolužákům, ale i soutěžícím a rodičům. 

    Akce se vydařila, i když nějaké technické problémy s hudbou se 

vyskytly. Příští rok se z drobných chyb poučíme a soutěž ještě 

vylepšíme.  

Zhodnocení soutěže – slovo autora  
    Soutěž Dukla má talent vznikla úplně náhodou. Jako časopis 

musíme stále něco vymýšlet, abychom zaujali své čtenáře. Zrovna 

dávali v televizi soutěž Česko - Slovensko má talent. Řekl jsem si, 

že není špatný nápad dát tuto soutěž na školu, a během týdne bylo 

vše připraveno. První ročník byl opravdu náročný. Za měsíc dát 

dohromady porotu, soutěžící a vše si obstarat. Letos to ale bylo 

 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/du
http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/du
http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/du
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snazší, byli jsme již poučeni, jak se co dělá. Soutěž si oblíbily hlavně děti z 1. stupně. Velký 

dík patří mému realizačnímu týmu, který je složený z porotců, učitelů a žáků. Všichni mi moc 

pomáhají, ale většinu věcí si musím vytvořit sám, např. diplomy, přihlášky, vybrat porotu, 

svolávat schůze atd. Letos jsme přidali nové herní prvky, např. podmínku či hodnocení 

poroty. Příští rok snad bude soutěž ještě lepší, opět ji nějak zdokonalíme. Už se moc těším na 

další ročník.  

(Šéfredaktor David Veselý 8.B, foto vlastní – vítězky Klára Varhaníková a Adéla Řeháková, 

2. místo – Adéla Hausarová, 3. místo – Lukáš Čuřík)  

2. Kurz běžeckého lyžování - 

Hojsova Stráž 
    Náš pobyt v Hojsově Stráži začal 

v neděli večer 8. 2., když jsme přijeli 

do penzionu Družba. Cesta nám přišla 

zdlouhavá, ale nijak nás to netrápilo. 

Nejdříve jsme se ubytovali a šli na 

večeři. Pak jsme s panem učitelem 

Krčmou a Doubravským připravovali 

lyže na nadcházející týden. V pondělí 

dopoledne jsme se rozdělili do dvou 

skupin. Holky jely s paní učitelkou 

Švarcovou a Kunstovou a kluci  

s panem učitelem Krčmou a 

Doubravským. Odpoledne jsme zdolali 

další trasy a vrátili se až na večeři. V úterý jsme měli prodloužené dopoledne v Gerlově Huti a 

odpoledne jsme zkoušeli sjet sjezdovku. Ve středu dopoledne jsme dělali slalom na běžkách. 

Odpoledne jsme jeli z Gerlovy Huti do Hojsovy Stráže. Nejdelší výlet jsme podnikli 

následující den, byl to celodenní výlet do Německa. V pátek už nás čekala pouze cesta domů. 

    Ani po večerech jsme nezaháleli. Posilovali jsme, hráli turnaje v ping pongu, jezdili na 

rotopedu.  

    Sněhu bylo dost, dobře vařili, všem moc chutnalo, s učiteli byla legrace, takže jsme si kurz 

náramně užili. 

(Kateřina Vaníčková, Kimberly Kučerová, Valerie Šitlerová 8.C)  

My a běžky 
J. Schummer, J. Michálková, K. Bártová, A. Milfaitová 

 

Když jsme vjeli do lesa,  

potkali jsme houmlesa, 

než jsme stačili říct dosti,  

tak z nás zbyly jenom kosti. 

 

Sněhu bylo hrozně moc, 

volali jsme o pomoc, 

chtělo se nám domů velmi, 

lyžovali jsme a neměli helmy. 

 

Sjezdovku jsme potom sjeli, 

nohy plno práce měly,  

byly tam i velké pády, 

ale to jsme měli rádi. 
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S učiteli byla sranda, 

smáli jsme se celý den, 

byli jsme tu drsná banda, 

asi to byl jenom sen. 

(Žáci 8.C, foto – školní web, obrázek – 

Tereza Nohejlová 7.A - Netopýr) 

3. Naše Konopiště 

    Dne 17. března se všichni 

žáci druhého stupně 

pustili do každoročního 

úklidu parku Konopiště. Rozdělili jsme se na 7 skupin, 

většinou podle ročníků. Každá skupinka měla na starost 

jinou část parku. Na kraji Konopišťského parku si nás 

převzali zaměstnanci Lesů ČR. Ti nám rozdali rukavice 

a pytle a mohli jsme začít pracovat. Někdo hrabal listí, 

někdo uklízel kolem parkoviště, promenádní cestu,  

okolí Růžové zahrady, přírodního divadla směrem k 

Tuškovu. My, žáci 8. tříd, jsme měli za úkol úklid 

parkoviště a přilehlého okolí. Věcí, které lidé odhazují, 

nebylo málo, ale bylo nás na úklid hodně, a tak jsme 

měli za dvě hodiny hotovo a vydali se na vrch Tuškov, 

kde se opékaly buřty. Buřtů bylo dost a každý si mohl 

dát alespoň dva, ne-li více. Na Tuškově jsme si také 

stihli zahrát různé hry. Všem se myslím uklízení líbilo a těšíme se na příští rok. 

(Šéfredaktor David Veselý 8.B, obrázky nám namalovala Chrystyna Perebzjak 7.A) 

4. Noc s Andersenem na 1. stupni a v 6. třídách 
    Dne 27. 3. se na naší škole uskutečnila akce Noc s Andersenem, která je hlavně určená pro 

1. stupeň. Program začíná již dopoledne, kdy se žáci 1. až 5. tříd neučí a mají dopolední 

vyučování zaměřené na pohádky, nejvíce na spisovatele H. Ch. Andersena, letos také na J. 

Drdu, který je tento rok andersenovským pohádkářem. Děti si vyprávějí a malují pohádky, 

luští, hledají v hádankách, vymýšlejí vlastní příběhy atd.  Je to velice různorodé, neboť náplň 

dne si vymýšlejí samy paní učitelky jednotlivých tříd. A na to naváže večerní program, kdy se 

některé třídy z 1. stupně a všechny 6. třídy sejdou po 5. hodině ve škole a celý večer a noc 

stráví ve škole. Opět je připraven bohatý program, na kterém se podílejí paní učitelky, vedení 

školy, paní knihovnice, žáci ze starších ročníků, a dokonce i žáci, kteří již školu opustili. Vše 

dokládají přiložené fotografie. K programu se využívá celá škola – společenská místnost, 

tělocvična, IKC, třídy s interaktivními tabulemi, chodby, kterými děti chodí bobříka odvahy, 
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kuchyňka, kde si připravují občerstvení 

na večer atd. Během programu mají děti 

zajištěnou výbornou večeři ve školní 

jídelně.  

    Letos z 1. stupně ve škole přespaly 

všechny 1. třídy, dvě 2. třídy a děti 

z přípravné třídy. Paní knihovnice 

Pitelková se staršími dětmi připravila 

program na spojovací chodbě, který byl 

zaměřen na pohádky. Děti tu plnily 

různé úkoly. Program pokračoval 

v tělocvičně, zde si děti zkusily 

překážkovou dráhu, práci s míčem, 

s florbalkou, s kuželkami atd. Nakonec 

prošly malý bobřík odvahy a po osmé už zalezly do svých spacáků a po přečtení pohádky 

usínaly. 

    Svůj speciální program měly            

6. ročníky. Prakticky od půl 6. do 10 

hodin večer procházely děti různá 

stanoviště, například keramiku, 

pohádky v angličtině, výrobu 

velikonočního kuřátka, pohádkové 

kvízy, vaření v kuchyňce atd.  A pak je 

čekala večerní bojovka po celé škole, 

kterou všichni ukončili až po 12. hodině 

v noci, nakonec už jen spánek 

v tělocvičně. Ráno byla bohatá snídaně, 

neboť hodní rodiče napekli spoustu 

dobrot. Ukončení programu bylo kolem půl 9., kdy si pro znavené děti přišli nedočkaví 

rodiče.  Za všechny můžu říct, že jsme se si to užili!! (Adam Prchlík 6.B) 

5. Youtubeři 21. století 
    Pro dnešní číslo mám opět dva youtubery.   

Jejich kanály nesou názvy SHOPAHOLIC NICOL a HOGGY. 

SHOPAHOLIC NICOL 

    Je beauty youtuberka, která natáčí hauly, tagy, 

vlogy, challenge. Má 68 664 odběratelů. Vydala 

dokonce kolekci vlastních plátěných tašek. YT : 
https://www.youtube.com/user/shopaholicnicolblog 

HOGGY 

    Tak trochu hyperaktivní youtuber. Má 254 068 

odběratelů. Natáčí tagy, challenge, ale také svoje série videí, například 

Omegle s fanoušky nebo 

Prasečí otázky (v podstatě je to jiný 

název pro videa typu Zeptej se). 

Mimo YT se věnuje zpěvu. Zpívá 

ve skupině Slza, kterou určitě znáte, 

protože jejich písnička Lhůta záruční obletěla česká rádia 

i hudební televize. YT: https://www.youtube.com/user/HoggyCZ 

(Klára Malátová 9.B) 

https://www.youtube.com/user/shopaholicnicolblog
https://www.youtube.com/user/HoggyCZ
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6.  Naši učitelé 3 
    Jako v minulých číslech i v tomto jsem si pro vás připravil anketu s názvem Naši učitelé. 

tentokrát jsme vyzpovídali tyto paní učitelky: paní učitelku Janu Janouškovou, třídní učitelku 

třídy 1.D a učitelku anglického jazyka, třídní učitelku 2.B Jiřinu Jandačovou a jako poslední  

Janu Bělohlávkovou, učitelku 2. stupně, která učí Ma a Fy, ale je také školní preventistkou. 

Otázky se týkaly hlavně Velikonoc a jara.  

A - Mgr. Jana Janoušková 

B - Mgr. Jiřina Jandačová 

C - Mgr. Jana Bělohlávková 

1. Jak se těšíte na Velikonoce? 

A - Těším se hodně. Postupně se na ně připravuji, uklízím dům 

… 

B - Přiznávám, že Velikonoce nemám právě v oblibě (šlehání 

pomlázkou …). Ale jsou to svátky jara a jaro mám moc ráda. 

C - Velice! Každý rok odjíždíme s rodinou do krásného 

rodinného penzionu do Krkonoš, kde prožíváme krásné 

staročeské “horské“ Velikonoce. 

2. Jaké velikonoční tradice dodržujete? 

A - Na Velký pátek - půst, mytí v potoce, zdobení vajíček, pletení pomlázek, v pondělí 

koledování, polévání mužů studenou vodou. 

B - Barvení vajíček, posezení s přáteli, výzdoba domu živými květinami a kraslicemi. 

C - Pleteme pomlázku, pečeme beránka, barvíme vajíčka, chodíme po pomlázce a odpoledne 

se i políváme vodou. 

3. Jak jste trávila jarní prázdniny? 

A - Trávila jsem je doma v Benešově s vnoučaty. 

B - Velmi příjemně - odpočinkem u pěkné knihy a na lyžích. 

C - Doma se synem :D. 

4. Jaké školy jste vystudovala? 

A - Po ZŠ jsem šla na Gymnázium v Sedlčanech a pak na UK - Pedagogická fakulta. 

B - ZŠ Benešov Jiráskova, gymnázium, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích . 

C - ZŠ Poříčí nad Sázavou, Gymnázium Vlašim, Jihočeská univerzita (obor Ma-OV) 

5. Jak se Vám líbí na naší škole a co byste na škole změnila? 

A - Na škole jsem více než 25 let. Škola se moc změnila - je velmi pěkná. Mohly by být ale 

dodělány rozvody vody + WC na 2. stupni a vstupní most. 

B - Škola je jistě nejlepší v Benešově a nejlépe zmodernizovaná. Jediné, co bych změnila, je 

počet žáků ve třídách (snížila). 

C - Na škole se mi moc líbí. Obdivuji vybavenost učeben PC, interaktivní tabule … Dobré 

jsou také akce školy. Někdy je na škodu velký počet žáků. 

Děkujeme paní učitelkám za odpovědi a přejeme Vám hezké prožití Velikonoc. Ať se Vám 

daří. 

(Šéfredaktor David Veselý, obrázek: Velikonoce - Adéla Heřmánková 6.B) 

7. Zprávy z naší školy 
Klub mladého diváka 
Eva tropí hlouposti 
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    V únoru jsme s Klubem mladého diváka navštívili představení Eva tropí hlouposti 

v divadle Na Fidlovačce. Jedná se o divadelní hru podle české autorky Fan Vavřincové. 

V hlavních rolích se představili Marie Doležalová, Aneta Krejčíková, Martina Randová, 

Daniel Rous, Eliška Balzerová, Pavel Nečas a další. Příběh vypráví o rozjívené dívce, která se 

k překvapení všech zamiluje. V cestě za láskou jí ale stojí hned několik překážek - teta 

Emilie, bratr Michal a podezíravý sluha Jan. Eva se jednoho dne rozhodne, že ukradne recept 

na Krásnohorskou růži. Jak to všechno dopadne,  to se dozvíte v divadle Na Fidlovačce! 

(Klára Malátová 9.B) 

Prvňáčci naposled obuli brusle 

Ve čtvrtek 5. března se vydali prvňáčci 

naposled na zimní stadion. Bruslící si to 

pořádně užili, čekalo je mnoho soutěží, 

např. závod ve slalomu, v objíždění kuželů, 

ve sbírání míčků a nakonec samozřejmě 

sladká odměna. Ve škole pak ještě dostali 

čokoládovou medaili a diplom. 

Prvňáčci poprvé společně v divadle 

10. březen se stal pro prvňáčky 

významným dnem. Poprvé se všichni 

společně vydali do Prahy do divadla.         

V Divadle U Hasičů navštívili přestavení 

Stvoření světa. Představení, které 

doprovázely písničky a velká legrace, se 

dětem moc líbilo a určitě si nenechají ujít 

další. 

V prvních třídách přivítali jaro 

Ve středu 18. 3.  se žáci 1.C.  a 1.D 

zúčastnili projektu „Sluníčkový den“. 

Oblékli se do žlutých a zelených barev a 

celé dopoledne strávili počítáním a 

čtením se sluníčkem i sluníčkovým 

sportováním dopoledne pak 

zakončili vycházkou do jarně 

naladěné přírody. Děti si odnesly 

diplom a jarní svěží náladu domů i 

do družiny, kde program pokračoval. 

Školní kolo McDonald Cupu 

Dne 23. 3. se mezi sebou utkaly 2. a 

3. třídy ve fotbale v tělocvičně školy. 

Vítězem se stala třída 3.A. O 3 dny 

později mezi sebou soupeřily 4. a 5. třídy. 

Finále bylo těsné, ale nakonec se radovala 

třída 5.C, která porazila 5.A 4:3. 

Pokračovat do okresního kola budou již jen 

vybraní žáci.  

Čestné uznání z recitační soutěže v 

Bystřici 

Dne 18. března se konalo okresní kolo 

recitační soutěže v Bystřici. Naši školu 

reprezentovali čtyři žáci, dva z prvního a 

dva z druhého stupně. Klára Malátová 

(9.B.) získala ve své kategorii čestné 

uznání za práci s textem. Všem 

gratulujeme a přejeme mnoho dalších 

úspěchů. 

Pythagoriáda 

Matematická soutěž Pythagoriáda proběhla 

23.března, od 5. do 8. ročníku. Úspěšný 

řešitel je ten, kdo vyřešil správně nejméně 

9 příkladů v kategorii 5. – 7. ročník a 8 

příkladů v kategorii 8. ročník. Do 

okresního kola soutěže postupují: Skala 

Štěpán, Tůmová Tereza a Čuřík Lukáš 

(všichni z 5.A.), Rendová Adéla (7.C.), 

Brázdová Lucie (8.C.), Budilová Natálie 

(8.A.), Korešová Michaela (8.C.), Brázda 

Tomáš (8.C.), Šupka Matěj (8.C.), 

Zawatzky Alan (8.C).                                                  

Všem účastníkům školního kola děkujeme 

za účast v soutěži a postupujícím přejeme 

hodně úspěchů v okresním kole. 

Projekt Velikonoce 

Dne 30. 3. si paní učitelky z 1. stupně 

připravily pro děti projektový den 

zaměřený na Velikonoce. Děti celé 

dopoledne ve svých třídách vyráběly různé 

velikonoční zajíčky, vajíčka atd. Určitě si 

volnější den ve škole užily.  

(Denisa Jirčíková 8.B) 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/slunickovy-den-1cd/20150318
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8. Úspěch v krajském kole Olympiády v 

německém jazyce 
    Dne 11. února 2015 se konalo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Zúčastnili se jí 

žáci z osmých a devátých tříd. Nejúspěšnější byli Alan Zawatzky z 8.C a Sára Zemanová z 

8.A. Oba dva postoupili do okresního kola, které se konalo v Neveklově. Z klání vyšla vítězně 

Sára Zemanová, Alan Zawatzky obsadil krásné 2. místo. 

    Do dalšího, již krajského kola, mohl bohužel postoupit jen jeden z nich. Do Kladna tak jela 

v úterý 17.3. Sára Zemanová. Setkala se zde s 11 nejlepšími němčináři Středočeského kraje. 

Sára nezklamala a v těžké konkurenci vybojovala úžasné 3. místo. Do celorepublikového kola 

bohužel nepostupuje, ale i tak je její umístění obrovským úspěchem jak pro školu, tak i pro ni 

samotnou.  

(Denisa Jirčíková 8.B)  

Rozhovor se Sárou Zemanovou 
Denisa: Ahoj Sári, gratuluji ti k 3.místu v krajském kole německé olympiády.  

             Jaká byla cesta? 

Sára: Cesta byla dobrá. Nejdříve jsme jely autobusem do Prahy, po Praze metrem a poté zase 

autobusem do Kladna a to samé zpět, ale bylo to v pohodě. 

Denisa: Jak soutěž probíhala? 

Sára: Kolem desáté hodiny jsme přijely, zapsala jsem se, 

řekli mi, v jaké skupině jsem, a pak už následoval poslech a 

po poslechu malá přestávka na svačinu. Poté si nás 

jednotlivě volali na konverzaci a popis situačního obrázku.  

Po krátké pauze následovalo vyhlášení výsledků. 

Denisa: Jaké pocity jsi prožívala? 

Sára: Jako první přišel na řadu poslech, který byl strašně 

divný a těžký. Když skončil, tak jsem si říkala, že vůbec 

nemám šanci a určitě budu poslední. Ale pak přišla na řadu 

konverzace a popis obrázku. To už bylo lepší a nakonec z 

toho bylo 3.místo, takže super. 

Denisa: A poslední moje otázka bude, jak se ti tam líbilo? 

Sára: Líbilo se mi tam, kladenské gymnázium je moc hezké a celý den jsem si s mým 

doprovodem, p. uč. Pitelkovou, pěkně užila. 

Sáře děkuji za rozhovor a moc jí gratuluji! 

(Denisa Jirčíková 8.B, obrázek – mozaika: Sova - Sabina Kollárová 6.C) 

9. Sportovní úspěchy   
Volejbal 
Ve dnech 24. a 26. 3. probíhaly na naší škole a škole Vlašim Vorlina volejbalové turnaje 

základních škol kategorie IV. Jednalo se o turnaje okresního  charakteru a vítězové měli 

možnost postupu do krajských kol. Družstvo chlapců ve složení: Dumský Adam, Zeman Jan, 

Jirků Aleš, Plášil Matěj, Le Thu Anh, Veselý Vojta, Brázda Tomáš, Roj Jakub, Schummer 

Jakub, Varga Daniel a Krejčí Josef se umístilo na krásném 3. místě. Družstvo dívek jelo do 

Vlašimi jako obhájce loňského prvenství, ale konkurence a vyrovnanost je v této kategorii 

dosti značná. Nakonec se nám prvenství podařilo obhájit a postoupit do krajského kola. 

Děkuji vše dívkám Lehocké Kateřině, Schummerové Karolíně, Šitlerové Valentýně, Brázdové 

Lucii, Hurdálkové Štěpánce, Fučíkové Monice, Vrzalové Iloně, Dastychové Martině a 

Žížalové Báře za bojovnost a přeji hodně úspěchů v krajském kole. 
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Vybíjená  
16.3.2015 se konal na ZŠ Jiráskova turnaj 

ve vybíjené žáků 4. – 5. tříd, okresní 

přebor  – kategorie A  otevřená /chlapci/. 

Soutěžilo 15 týmů.  Naše družstvo se 

umístilo na 2. místě a chlapci postupují 

do krajského finále Středočeského kraje 
13.5.2015 konaném na ZŠ Jiráskova 

v Benešově. 

17.3.2015 se konal na ZŠ Jiráskova turnaj 

ve vybíjené žákyň 4. – 5. tříd, okresní 

přebor – kategorie B – dívky. Soutěžilo 8 

týmů. Naše dívky se umístily na krásném 3. místě. Děkujeme našim sportovcům za vzornou 

reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy. 

Den plný florbalu 
V úterý 3. března 2015 se družstvo 1. stupně rozloučilo s letošní 

florbalovou sezonou v jubilejním 10. ročníku turnaje benešovských 

škol Sport Hobby Cup 2015 na ZŠ Benešov Jiráskova. 

Naši školu reprezentovali Martin Hašek 5. A, Adam Stolař 5. A, Jonáš 

Vrkoslav 5. B, Tomáš Fejtek 5. B, Petr Lehocký 5. B, Adam Kořánek 

5. B, Martin Bukovaz 5. C, Lukáš Bukovaz 5. C, Denisa Hebíková     

5. C., Lukáš Koukol 5. C, Matěj Kačenga 5. B a Pavel Pejša 4. C. 

Turnaje se zúčastnila 4 družstva – ZŠ a MŠ Benešov Karlov, ZŠ 

Jiráskova A a B, ZŠ Dukelská – a hrálo se systémem každý s každým. 

V prvním utkání byla naším soupeřem ZŠ Karlov, kterou jsme porazili 

3:2. Do druhého utkání jsme nastoupili proti týmu ZŠ Jiráskova B a 

také jsme vyhráli – 3:0. Tím jsme si zajistili nejhůře druhé místo. 

Poslední a rozhodující zápas jsme již tradičně hráli proti ZŠ Jiráskova A. Byl to nádherný 

zápas, plný zvratů. Nejdříve jsme vedli 2:0, poté soupeři vyrovnali a dokonce obrátili stav na 

3: 2. Asi 3 minuty před koncem se nám podařilo vyrovnat. Tento stav jsme udrželi do konce 

zápasu. Remíza nám totiž stačila k celkovému prvenství v turnaji. Druhé místo obsadila ZŠ 

Jiráskova A a na třetím místě skončila ZŠ a MŠ Karlov. 

Náš brankář Matěj Kačenga byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje. 

Tak dostala letošní sezona na závěr zlatou tečku. 

Gymnastický víceboj 
26. 2. 2 015 se konal na ZŠ Jiráskova Gymnastický víceboj družstev žáků 3., 4. a 5. ročníků 

ZŠ. Naši školu reprezentovalo šestičlenné družstvo složené ze 3 žákyň a 3 žáků 4. ročníku 

v tomto složení  :  Julie Šedivá, Zuzana Krejčová /obě 4.B/, Petra Ludvíčková /4.C/, Jan 

Dastych, Pavel Pejša /oba 4.C/, Stanislav Rezek /4.A/.  Každý člen týmu zacvičil povinnou 

sestavu ve čtyřech disciplínách – prostná, kladina/lavička/, přeskok přes švédskou bednu, 

trampolína. Našim soutěžícím se sestavy povedly a obsadili jsme 1. místo. Dvě členky 

našeho týmu Julie Šedivá a Zuzana Krejčová byly oceněny rozhodčími nejvyšší známkou 

10,00 a byly vyhlášeny jako nejlepší gymnastky v disciplíně.  Julie Šedivá – přeskok přes 

švédskou bednu, Zuzana Krejčová – prostná.  Našim gymnastům děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy. 

 

(Texty jsou stažené z webu: www.zsben.cz, autorky: Mgr. Lenka Kunstová, Mgr. Jana 

Janoušková, Mgr. Martina Vítová, obrázek: Velikonoční zajíc Sára Majstrová) 

http://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/vybijena-16-a-17-3
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10. Jak umíme anglicky 

 Autoři:  Mrač - Petr Havlík 4.B, 

               Benešov - Šárka Neuwirthová 4.B.  

Texty vznikly pod vedením paní učitelky Terezy Trojánkové Vytrhlíkové. 

11. Pohled z okna 
Slohová práce, kterou Bára napsala ve školním kole Olympiády z českého jazyka. 

       Bylo chladné zimní ráno o vánočních prázdninách a já ležela v měkké vyhřáté posteli. 

Zpod dveří se linula vůně mého oblíbeného 

kakaa a ta mě donutila se vzbudit. Procházela 

jsem pohledem můj velký starobyle zařízený 

pokoj. Vlastně celý náš dům je starobylý. 

Zvenčí vypadá trochu jako zámek. Vchází se 

velkými dvoukřídlými dveřmi s mosaznou 

klikou. Hala má klenutý strop s různými 

malbami, kterým doteď moc nerozumím. 

Schodiště do prvního patra se nachází v zadní 

části haly. Všude po stěnách visí různé obrazy, 

které sem pověsili mí rodiče. Z chodby dlouhé 

asi dvacet metrů vede mnoho dveří a jedny také 

do mého pokoje. A tady jsem já, sedící u okna, ze kterého se dívám každé ráno.  

    Něco je ale jinak. Napadl sníh. Už jsem se bála, že letos budou takzvané Vánoce na blátě. 

Sníh byl na střechách domů, na cestách, stromech i na parapetu okna. Vždy jsem tenhle 

pohled milovala. Pode mnou bylo pár domů a chatek, které mě nikdy moc nezajímaly. Měla 

jsem radši to, co je za nimi. Nacházel se tam les. Pro někoho možná obyčejný les, ale pro mě 

obyčejný nebyl. V podstatě jsem tam vyrostla. A ještě krásnější byl teď, když ho pokryl sníh. 

Ráda jsem tam chodívala sama, sednout si na opuštěnou lavičku a jen tak si přemýšlet o 

životě. Bohužel už tam chodit nemůžu. Ptáte se proč? Protože jsem skončila na vozíku. 

Krásný to ale pohled z okna, viďte? 

 

(Barbora Neradová 8.B, obrázek: Eliška Králová 9.B – Živly) 
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12. Opět v redakci Benešovského deníku 
    Od 2. pololetí jsme začali opět 

navštěvovat Benešovský deník. Pro 

některé to bylo poprvé, protože od 

letošního roku máme další redaktory  

nové. Nejprve nás pan redaktor Jerie 

seznámil s chodem novin, kde se získávají 

informace, jak se noviny tvoří, kdo do nich 

přispívá a jak můžeme přispívat i my. Na 

konci tohoto „kurzu“ budeme mít za úkol 

vytvořit jednu až dvě stránky novin 

Benešovského deníku. Pokud byste vy, 

naši čtenáři, měli nějaký nápad, o čem či o 

kom bychom měli psát, určitě nám dejte 

vědět!  

(Šéfredaktor David Veselý 8.B) 

13. Jak programovat – 3. díl 
    Vítejte u dalšího dílu mé rubriky "Jak programovat". V dnešním díle Vám ukážu další 

velmi zajímavý VBScript. Tento skript jsem napsal jako úplně první ve svém životě. Na 

krátkost výsledku je kód poměrně dlouhý, ale vlastně se části kódu stále opakují.  
K dnešní práci opět doporučuji program Notepad++.  

Co vlastně tento skript dělá? Otevře Vám poznámkový blok a zapíše do něj v daném časovém 

rozmezí libovolné znaky.  

Jednoduchý kód pro tento program je:  

Option Explicit  

Dim WshShell  

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")  

WshShell.Run "notepad", 9  

WScript.Sleep 800  

WshShell.SendKeys "Text"  

WScript.Sleep 800  

Tento kód otevře poznámkový blok a vloží do něj slovo text. To je vše.  

Ovšem toto slovo nebude zapsáno po znacích, a pokud chcete někoho vylekat, doporučuji si s 

tím dát více práce. Moc práce navíc to ale není, stačí tento kód ještě napsat tolikrát, kolik 

chcete mít v souboru napsáno znaků (včetně mezery).  

Pokud tedy chcete, aby se Vám soubor napsal po znacích, napište tento kód:  

Option Explicit   

Dim WshShell   

Set WshShell = 

WScript.CreateObject("WScript.Shell")   

WshShell.Run "notepad", 9   

WScript.Sleep 200   

WshShell.SendKeys "T"   

WScript.Sleep 200  

WshShell.SendKeys "e"   

WScript.Sleep 200  

WshShell.SendKeys "x"   

WScript.Sleep 200  

WshShell.SendKeys "t"   
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WScript.Sleep 200  

Tento kód, místo toho, aby napsal slovo "Text", najednou ho vypíše, jako byste ho vy psali na 

klávesnici, tz. postupně.  

Jak vidíte, tak to je opravdu jednoduché. V tomto kódu si můžete nastavit rychlost zadávání 

textu (WScript.Sleep), například 200 vám píše rychlostí písmeno za 200 milisekund.  

  

Doufám, že se Vám tento článek líbil,  dotazy prosím směrujte na e-mail. Luky@outlook.com 

(Lukáš Čuřík 5.A, obrázek: Jaro – Klára Kloubová 6.A) 

 

14. Tipy na výlety 
IQ Landia Liberec 
 Víte o tom, že Teslův transformátor umí „zpívat“ nebo že pomocí jedné ruky zvednete 

auto? Pokládali jste již někdy robotovi otázku? Pokud si myslíte, že to není možné, běžte se 

přesvědčit! 

                                    

Více info na :  www.iqlandia.cz 

(Petr Hobza 5.A)  

Aqualand Moravia 
   Z Benešova cesta trvá autem kolem 2 hodin, je to 208 km. Trasa: Vyjedete na D1 směr Brno 

a v Brně se dáte směrem na Mikulov. 

Vstupné: naleznete na stránkách www.aqualand-

moravia.cz 

    Když vejdete některým z vchodů (je jich více), 

všimnete si velkého komplexu. Aquapark je 

rozdělen na sektory. V sektoru tobogánů (jsou 

směrem k restauraci) je voda v bazénu velice teplá. 

Jsou tu tobogány, které jsou jen pro odvážlivce, 

například kamikadze a U-rampa. Pokud jste 

tříčlenná výprava nebo dvoučlenná, jsou pro vás 

připraveny tobogány, jako je trychtýř, U-rampa…. 

Další sektor je relaxační, skládá se z různých 

masáží, masek, zábalů, koupelí, saun, vody s třiceti 

pěti stupni a částečně i z velkého bazénu. Poslední sektor je venkovní bazén, je to vlastně 

zmenšenina velkého bazénu. 

Vaří tu dobře. Výlet do Aqualand Moravia doporučuji.  

(Matěj Kačenga 5.C)                            

mailto:Luky@outlook.com
http://www.iqlandia.cz/
http://www.aqualand-moravia.cz/
http://www.aqualand-moravia.cz/
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15. Výlet našich žáků do Belgie 
    V rámci projektu Partnerství 

škol Comenius s názvem European 

Comic Book jsme navštívili školu 

v belgické vesničce Turpange 

nedaleko hranice s Lucemburskem. 

Projektu se účastní školy ze 

Švédska, Polska, České republiky, 

Chorvatska, Belgie, Francie a 

Velké Británie. 

     Po celodenní cestě si nás 

vyzvedly hostitelské rodiny a 

úterní večer jsme strávili 

vybalováním a seznamováním se 

s nimi.  

    Středeční a čtvrteční dopoledne 

ve škole byla ve znamení sportu a 

her. Každá partnerská škola si připravila ukázku typické hry a ostatní si ji pak vyzkoušeli. 

Naučili jsme se švédskou hru King out, belgickou hru The prisoner nebo anglické Tag rugby.  

    Ve čtvrtek odpoledne jsme jeli na výlet do nedalekého opatství Orval. Bylo pro nás velkým 

překvapením, že historie opatství je spjata i s naší zemí. Je zde hrobka lucemburského vévody 

Václava, který se narodil v Praze a byl nevlastním bratrem Karla IV.  

    Pátek byl již ve znamení loučení. Dopoledne jsme ještě využili k různým hrám a výměně 

kontaktů na naše nové kamarády a po obědě jsme již vyrazili na cestu domů. Moc se nám 

nechtělo, protože naši belgičtí hostitelé se o nás vzorně starali a partnerské setkání bylo 

opravdu vydařené. 

(Tereza Trojánková Vytrhlíková) 

16. Modelaření 
V-JET FULL TILT 
    Nedávno přidala firma Silverlit na trh 

letadlo a helikoptéru v jednom. Stroj má 

sklopná křídla a výkonný motor. Já 

osobně ho doma mám a létá velmi 

pěkně. Je určen od 15ti let, ale řídí se 

snadno.  

(Martin Popovský 5.A) 

17. WINDOWS 10 
Systém Windows jaký znáte, ale lepší. 

Windows 10 vypadá podobně jako to, co už dobře znáte, takže s ním můžete pracovat hned od 

první chvíle. Vrátila se nabídka Start i s prostorem pro připínání vašich oblíbených aplikací. A 

díky jednoduché navigaci nemusíte ztrácet čas učením se něčeho nového. 

Vždycky aktuální 

Nebudete muset uvažovat o tom, jestli máte nejnovější funkce nebo bezpečnostní aktualizace. 

Systém Windows automaticky dodává aktualizace hned, jak jsou dostupné, přímo do vašeho 

zařízení. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vicky.in/shopping/silverlit-xl-class-heli-rc-v-full-tilt-jet-3-ch&ei=nl4YVZ_PDZSO7AaRloGwDw&bvm=bv.89381419,d.ZGU&psig=AFQjCNEobshOmXyNB3DU3ctFitxnL39G0w&ust=1427
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Snadno a rychle. 

Ve Windows 10 najdete nové způsoby, jak 

s přehledem zvládat více úkolů. Jsou tu 

třeba nové funkce Centra akcí, kde máte 

snadno po ruce všechna svoje oznámení a 

klíčová nastavení, s kterými můžete 

okamžitě pracovat. 

Web podle vás 

Projekt Spartan je úplně nový prohlížeč, 

který vám ukáže web v novém světle. Do 

webových stránek můžete psát přímo z 

počítače, číst si články bez vyrušování a 

uložit si ty nejoblíbenější k pozdějšímu 

přečtení offline. 

Posuňte své hraní dál 

S Xboxem na Windows můžete hrát a připojovat se ke svým hrám a přátelům. Všude. 

Univerzální aplikace včetně Office 

Store ve Windows 10 je univerzální obchod pro stovky tisíc aplikací zahrnující hry, hudbu, 

videa i nové verze Office. 

Odkaz na stranku: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/about?ocid=WIN10_0_WOL_Hero_Home_Windows-

10_Null_01 

(Pavel Pivoňka 8.B, obrázek: Chrystyna Perebzjak 7.A)  

 

18. Soutěž Školní časopis roku 2015 
    I letos jsme náš časopis přihlásili do celorepublikové soutěže Školní časopis roku 2015. 

Loni jsme postoupili do celorepublikového finále, kde jsme se umístili na krásném 19. místě 

ze 35 finalistů v kategorii 2. stupeň. Uspěli jsme navíc u poroty a získali jsme Ocenění poroty, 

které obdrželo pouze 5 časopisů v naší kategorii. Doufáme, že letos opět zabodujeme, a 

budeme rádi, když nám budete držet palce! http://askcr.cz/casopis/ 

(Mgr. Kamila Stolařová) 

19. Vtipy  
V březnu jsme oslavili Den učitelů, a proto jsme pro vás připravili speciální vtipy. 

„Vstávej synku, musíš do školy!“  

„Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se mi… Opravdu tam 

musím jít?“  

„Musíš, musíš, vždyť jsi učitel!“ 

 

Před písemkou: „Doufám, že nikoho 

neuvidím opisovat!“  

Z prostřední řady se ozve: „Taky doufáme.“ 

 

Profesor přednášel atomovou fyziku a 

napsal na tabuli řadu vzorců. 

„Podívejte se, prosím, na tyto výpočty. Na 

konci máme o pět elektronů méně, než jsme 

měli na začátku. Kam se poděly?“ 

V posluchárně je mrtvé ticho. 

„No, kam se poděly?“ opakuje profesor 

otázku. 

Vtom se ozve z hloubi posluchárny hlas: „Ať nikdo neopouští posluchárnu!“ 

http://askcr.cz/
http://askcr.cz/casopis/
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„Vzbuďte svého kolegu,“ povídá profesor studentovi na přednášce.  

„Proč já? Vy jste ho uspal.“ 

 

„Paní učitelko,“ hlásí se malý Pepíček, „můj tatínek říkal, že pocházíme z opice.“ 

„Pepíčku, dnes chci přednášet novou látku, 

takže opravdu nemám čas řešit vaše rodinné 

problémy!“ 

 

„Tolik z vás že nemá poznámkový blok?” 

diví se na začátku hodiny učitelka. „To bude 

poznámek!” 

 

Přijde inspektor na inspekci do třídy a vidí, 

že na každou jeho otázku se hlásí všichni 

žáci, a když učitel některého vyvolá, odpoví 

správně. Vrtá mu to hlavou, ale učitel mu to 

vysvětlí až po jeho odchodu do důchodu: „Naučil jsem je, aby se hlásili všichni, jediný 

rozdíl je v tom, že ten, kdo to ví, se hlásí pravou, a kdo neví, levou ruku!” 

 

Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot. Oba tlačili, tahali, ale pořád 

se do těch botiček nemohli dostat. A když se to konečně podařilo, tak si oba upocení sedli, 

chlapeček se podíval na boty a říká: „Paní učitelko, my jsme dali botičky obráceně.“ 

Paní učitelka se také podívala a skutečně, boty byly obuty obráceně. Paní učitelka však 

zachovala klid. Boty s menší námahou znovu sundala a znovu je rvali na nohy. Tentokrát 

správnou botu na správnou nohu. 

Potom se chlapeček podívá na boty a říká: „To ale nejsou moje botičky.“ Učitelka se kousla 

do jazyka a místo toho, aby na něj zařvala: „To jsi nevěděl dřív!“ tak s námahou zase 

botičky sundala. 

Když byly boty dole, povídá chlapeček: „To jsou botičky mýho brášky. Maminka říká, že je 

mám nosit taky.“ Učitelka už nevěděla, jestli se má smát, nebo plakat a znovu pomohla 

chlapečkovi do bot. 

Když mu po té úporné práci pomáhala do kabátu, tak se zeptala: „Kde máš rukavičky?“ 

Chlapeček odvětí: „Rukavičky mám nacpané v botičkách.“ 

Soudní proces s učitelkou začne příští měsíc… 

 

Pepíček sedí na zkoušce proti učiteli a učitel se ho ptá:  

„Když dva lidé spolu hovoří a jeden z nich je hlupák, co se stane?“  

„Ten druhý neudělá zkoušku,“ odpoví Pepíček. 

 

Víte, proč blondýna otvírá jogurt 

v obchodě? 

Protože je na jogurtu napsáno: ZDE 

OTEVŘÍT. 

  

Víte, proč blondýnka sedí na topení? 

Spaluje tuky. 

 

Víte, proč si dává blondýnka rohlík do 

nosu? 

Krmí holuby. 

 

Skáče blondýnka a brunetka z letadla. 

Hádejte,  kdo dopadne první? 

Brunetka, protože blondýnka se ptá na 

cestu. 

Zdroje: www.cervenobili.cz, www.dexempo.cz, www.nejvtipy.cz 

(Barbora Kollárová 9.B, Kristýna Svobodová 5.A – vtipy o blondýnách,  

komiks Jakub Veselý 2.B) 

http://www.cervenobili.cz/
http://www.dexempo.cz/
http://www.nejvtipy.cz/
https://www.email.cz/download/i/ZjZBkP-5nHIVSgCa08yltveiatJxGsO2X0fgU4iX22zEHSqZtCmih21Adwr5TAMWtFiPIlI/ScreenClip.
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20. Návštěva v přípravné třídě 
    Již potřetí jsem jako zástupce školního časopisu zavítal do 

naší přípravné třídy. Konečně jsem zastihl ve třídě všechny. 

Děti mi ukázaly, jak umí kreslit, různé aktivity na rozvoj 

grafomotoriky, dokonce si nakreslily svůj časopis, který se 

jim moc povedl (inspirovaly se na návštěvě u nás v 

„redakci“). Pokud nám ho zapůjčí, ukázku bychom dali do 

dalšího čísla našeho časopisu. Dozvěděl jsem se, že přípravka 

jela do Divadla U Hasičů na představení Stvoření země. Všichni už sedí v lavicích jako 

opravdoví školáci. Děti si vytvořily i svoji vlastní oponu, která se mi moc líbila, dále si čtou 

pohádky od H. Ch. Andersena, hrají si  různé hry, např. Honzo vstávej  nebo Kukačku a další. 

Do přípravky se zase půjdu podívat, protože děti se na oplátku přišly 1.4. podívat do redakční 

rady. (Šéfredaktor David Veselý) 

21. Soutěž „Namaluj slovo Labyrint“ na titulní 

stranu školního časopisu 
   Předem moc děkujeme paní učitelce Fišerové, že se s žáky do soutěže zapojila, a 

samozřejmě moc děkujeme všem, kdo obrázek namalovali. Ty nejzdařilejší uveřejňujeme na 

zadní straně časopisu a teď je vaším úkolem vybrat nejlepší, který bude pravidelně na titulní 

straně místo stávajícího názvu. Obrázky jsou očíslované, takže stačí volit číslo obrázku, který 

se vám nejvíc líbí. Zde máte autory. 

1. Veronika Vilímková 8.A 

2. Daniel Varga 9.C 

3. Denisa Bartošová 9.A 

4. Klára Novotná 9.A 

5. Chrystyna Perbzjak 7.A 

6. Helena Radochlibová 7.A 

7. Veronika Tolmanová  8.A 

8. Monika Fučíková 7.C 

9. Štěpánka Brožková 8.C 

(Redaktoři) 

10. Adam Dumský 9.C 

11. Lukáš Novák 7.C 

12. Kateřina Papírníková 7.A 

13. Viktorie Pudíková 8.C 

14. Lucie Kladivová 7.A 

15. Tereza Nohejlová 7.A 

16. Jakub Roj 8.C 

17. Kristýna Pospíšilová 7.B 

 

Anketa - Nejhezčí obrázek nového názvu časopisu 
    Hlasovat v anketě „Nejhezčí obrázek nového názvu časopisu“ můžete na naší nástěnce u 

jídelny, kde je seznam obrázků i obrázky, a vy jen uděláte čárku k danému číslu obrázku, 

který se vám nejvíce líbí. Prosím volte jen jednou. 

Předem děkujeme a těšíme se na výsledky. 

(Redakční rada)   
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