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Milí žáci, učitelé, čtenáři! 
    Rok 2015 byl pro náš časopis úspěšný. V soutěži Školní 

časopis roku jsme obsadili druhé místo v kategorii webový 

časopis. Nabrali jsme nové zkušenosti, vydali čtyři čísla 

časopisu, změnili vzhled webu a mnoho dalšího. Nový rok 

2016 začínáme zatím nejvíce nabitým číslem. Dozvíte se, jak 

probíhal lyžařský kurz žáků 7. tříd, jak se líbilo deváťákům 

v Německu a sedmákům v Anglii a samozřejmě o naší 

soutěži Dukla má TALENT. Máte se na co těšit! 

Nezapomeňte, že máme také webový časopis, kde najdete 

spoustu dalších zajímavostí a jiné články. 

    Za celou redakční radu přeji krásný rok 2016. Ať se 

vám v životě a ve škole daří! 

David Veselý – šéfredaktor  

Obrázek: Krmítko - Jonáš Vrkoslav 6.C  
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1. Dukla má TALENT III. 
        Dne 3. února se uskutečnilo finále celoškolní soutěže Dukla má TALENT III., které 

pořádal školní časopis Labyrint s podporou vedení školy. Vystoupilo devět finalistů. Ty vybrala 

odborná porota při castingu a semifinále (bohužel 10. finalistka, Viktorie Šitlerová, 

onemocněla). Porotu tvoří paní učitelky Hana Pechačová, Světlana Mixánová a Eva Pojerová a 

dva žáci David Veselý a Filiz Nevzatova Kartova. Dohromady porota a diváci shlédli osmnáct 

vystoupení, které byly rozděleny do dvou bloků. Přestavení byla různorodá – tanec, zpěv, 

recitace, matematický a chemický pokus nebo třeba divadelní scénka. Všechna vystoupení byla 

velmi pěkná a bylo na nich vidět, že se soutěžící dlouho 

připravovali. Pro porotu nebylo lehké vybrat tři nejlepší, a 

to zvláště díky té rozmanitosti. Nakonec porota zvolila tyto 

vítěze: 

1. místo – Pirátky (5.C)  

2. místo – Natálie Jíchová (3.A) 

3. místo – Alex Lobiv (2.A) 

    Nově se volil Vítěz 

podle publika. Nejvíce 

hlasů obdržela skupina 

HEDA ze 6.C. Některá 

vystoupení možná 

uvidíte na Jarní 

akademii školy (např. 

Pirátky, které původně 

vystupovaly ve čtyřech, 

ale na finále bohužel 

onemocněla Leontýna 

Tůmová).  

    Na konci programu dostal každý z porotců růži a 

poděkování. Na závěr byl připraven dort od paní učitelky 

Duškové, za což jí děkujeme, protože byl nádherný! Fotky 

jsou k vidění na webu Benešovského deníku a na webu 

školy. 

    ,,Soutěž mě velice bavila. Její organizace byla mnohdy 

náročná, ale já do ní dával vše, aby to klaplo. Moc děkuji 

porotě a celému realizačnímu týmu, že se mnou všichni 

vydrželi. Moc děkuji Filiz N. Kartové, ve které jsem nalezl velkou podporu a vždy mi pomohla, 

když jsem toho měl už nad hlavu. Děkuji i Vláďovi Pospíšilovi, který se podílel na přípravách 

na finále. Dále Amiru Wannousovi, Patriku Blažkovi a dalším. Poděkování patří i vedení školy, 

které poskytlo odměny, a paní učitelce Stolařové hlavně za to, že to se mnou vydržela, ale bez 

ní by ta soutěž nebyla, jaká je! Doufám, že se na soutěži budu moci alespoň trochu podílet i v 

příštím roce. Moc všem děkuji!”       

David Veselý 

(foto Amir Wannous, na fotce s kloboukem je Natálie Jíchová, ve vestě je Alex Lobiv) 

 

2. Viktorie Šitlerová – mistryně v twirlingu 
   Viktorie Šitlerová – vítězka 

Mistrovství České republiky v twirlingu, 

žákyně 3.B Základní školy Benešov, 

Dukelská 1818. 



 

4 

 

1. Jak jsme se dozvěděli, zúčastnila 

ses MČR v twirlingu. Co twirling 

vůbec je? 

Twirling je kombinací baletu, moderní 

gymnastiky a tance, kdy se při vystoupení 

používá twirlingová hůlka. Lidé si často 

mylně pletou twirlerku s mažoretkou. U 

mažoretek je nejzásadnější pochod a držení 

těla,  twirlerku si představte jako moderní 

gymnastku, která místo stuhy dělá prvky 

s hůlkou. Jedna rada pro laiky: Nikdy 

neříkejte twirlerce, jestli dělá „ty“ 

mažoretky, jsou na to alergické :-D. 

2. Jak dlouho ses na soutěž 

připravovala? 

Měsíc před soutěží jsem trénovala 5x 

týdně, kdy každý trénink trval 3-5 hodin. 

3. Byla soutěž těžká? Byla velká 

konkurence? 

Soutěž byla velmi náročná, s velkou 

konkurencí. 

4. Máš před vystoupením trému, 

nebo to zvládáš v klidu? 

Trému mám pouze při rozcvičování, ale jak 

nastoupím, tak se soustředím pouze na 

skladbu a svůj výkon. 

5. Kdo Ti s přípravou na soutěž 

pomáhal? 

Mám svoji trenérku, která je zároveň 

trenérkou ČR reprezentace, a  rodiče. Dále 

mi velice pomohl sportovní areál              S-

Centrum, protože bez jejich pomoci bych 

neměla kde trénovat. 

6. Máš za sebou hodně výher? Kde 

jsi ještě například vyhrála? 

Twirling dělám pouze 7 měsíců. Byla jsem 

jen na dvou soutěžích, a to na Libereckém 

twirlingovém poháru, kde jsem obsadila 2x 

první místo, a na lednovém mistrovství 

republiky, kde jsem zvítězila v obou 

disciplínách. Minulý rok jsme se skupinou 

získali v Itálii titul mistra Evropy. 

7. Co Tě tento rok ještě čeká? 

Teď momentálně dvouměsíční příprava na 

březnové ME v Itálii, takže 100 a více 

hodin v tělocvičně. 

8. Kde by Tě lidé mohli v nejbližší 

době vidět vystupovat? 

Budu soutěžit na Dukla má TALENT, kde 

vystoupím se svoji vítěznou skladbou 

z MČR, zájemci si mohou najít mé 

vystoupení na mém youtube kanálu. 

(Filiz Nevzatova Kartova 9.B, psáno před Dukla má TALENT) 

  

3. Lyžák 2016 
    

   I letos druhý týden v lednu vyjeli sedmáci 

na skvělý týdenní pobyt do Strážného 

v Krkonoších. Co jsme tam všechno dělali, 

můžete vidět na webu školy. V časopise 

bychom se proto rádi zaměřili na to, co na 

webu není. Hned druhý den jsme vymýšleli 

básničky, další den jsme se vrhli na 

vytváření komiksů „Po stopách Yettiho“.  

 

Vítězný komiks najdete na zadní straně časopisu. Autoři nejzdařilejšího komiksu jsou:  

Klára Kloubová, Tereza Pilcová, Nikola Kramperová 7.A. 

    Níže si můžete přečíst naše básně a ukázky z našich deníčkových zápisků. 

http://benesovsky.denik.cz/galerie/laj-finale-souteze-dukla-ma-talent-vypukne-ve-stredu-v-15-hodin.html?mm=6714422
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    Kurz jsme si moc užili, bylo to super! 

 

 

 

Lyžák třikrát jinak 

 

 

 

T. Kubů, J.  Koreš, 

 O. Soucha, 

 P. Střelka, P. Kalenda, F. 

Láska, A. Prchlík 

 
Na horách je velmi skvěle, 

všichni máme radost v těle. 

Radost je to veliká, 

na lyže každý pospíchá. 

 

Nejhůř nám jdou běžky, 

radši půjdem pěšky. 

První den jsme lyžovali, 

Na čtyři jsme zapomněli. 

 

Informace neměli, 

hověli si v posteli. 

Teď už je vše v pořádku, 

užíváme lyžáku. 

 

 

 

 

 

L. Bartůšková,  

M. Pojerová,  

D. Papírníková,  

L. Zemanová,  

N. Máslová, K. Radičová, 

K. Kloubová, T. Pilcová  

 
Lyžák máme tuze rádi, 

jsme s ním velcí kamarádi. 

Lyžovat se učíme, 

do hotelu skočíme. 

 

Někdy chodíme i pěšky, 

využijem však i běžky. 

Sněhu je tu dost, 

máme ho tu pro radost. 

 

I když máme kotvu rádi, 

padají z ní kamarádi. 

Na postel se těšíme, 

až se do ní svalíme. 

 

 

 

 

K. Houdková,  

T. Dederová,  

T. Šimoníková,  

Nováková,  

H. Heřmánková,  

N. Kramperová,  

K. Pefková, Vávrová, 

Gotzová 

 
Na lyžařském výcviku, 

máme sváču z pytlíku. 

Na pomě pak svačíme 

a bříško si hladíme. 

 

Při běžkách drandíme 

a pak snadno sletíme. 

Brzy ráno vstáváme, 

na sjezdovky se chystáme. 

 

Teče záchod, padaj kliky, 

to jsou teda dobrý triky. 

Lyžovat už umíme,  

a tak dolu svištíme. 

 

Ukázky z deníčků: 

Závody na Bubákově  

(Ondřej Soucha 7.B) 
    V pátek jsme všichni jeli na Bubákov, 

abychom otestovali naše lyžařské 

schopnosti. Cesta byla překrásná, hlavně ta 

kabinkovou lanovkou, ze které jsem viděl 

vše z velké výšky. Na Bubákově jsme se 

seřadili a poté jsme postupně vyjížděli, 

abychom zdolali obří slalom. Když jsem jel, 

pomalu jsem nestíhal zatáčet. Sníh mi létal 

před očima, pomalu jsem neviděl ani na 

krok, ale vtom na mě mávaly zářivě červené 

vlajky, které značily cíl. Celý den byl 

překrásný a velice jsem si ho užil. Už jen 

proto, že svítilo slunce a sníh se celý třpytil. 

Večerní lyžování 

(Roman Vacek 7.B) 
   Ve čtvrtek večer menší skupina dětí 

vyrazila na večerní lyžování do Strážného. 

Konečně přestalo sněžit. Kromě nás na 

sjezdovce nikdo nebyl a tím pádem jsme 

nemuseli dávat takový pozor. Poma se sice 

několikrát zasekla, ale protože nebyla 

fronta, nijak nám to nevadilo. Měli jsme 

povoleno jet i hodně rychle. S Davidem 

Čeřovským jsme dělali při ježdění osmičku. 

Museli jsme si dávat velký pozor, abychom 

do sebe nenarazili. Vcelku se nám to 

podařilo, i když mi David přejel lyži. 
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Saunování 

(Filip Láska 7.B) 
   Jednou u večeře nám pan 

zástupce Brázda sdělil, že je 

možnost jít do sauny. Přihlásilo 

se nás dost, takže jsme museli 

jít na dvě skupiny. Já byl v té 

druhé, tak jsem měl dost času se 

připravit. Když na mě přišla 

řada, vběhnul jsem dovnitř. 

Sauna měla 77 stupňů, byla to 

paráda. Po 5 minutách jsme 

vyběhli ven z chaty zchladit  

se do sněhu. Přitom jsme se 

řádně koulovali. Byla nám 

strašná zima, tak jsme  

zase vystřelili jak kulky zpět do 

teplé sauny.  Po saunování jsme měli být v klidu a odpočívat, to bylo to nejlepší. Druhý den jsme 

si to celé zopakovali. 

Pondělní běžky 

(Adéla Heřmánková 7.B) 
    Byl pěkný slunný den, proto polovina z nás vyrazila na běžky a druhá část jela na Bubákov. 

Odpoledne jsme si to vyměnili. Na běžkách jsme si užili spoustu legrace. Nejdříve jsme jeli stále 

do kopce, kde moc sněhu nebylo. Jeli jsme volným tempem, i tak jsme ale byli unavení. Konečně 

jsme dojeli „Ke Sněhulákovi“ (imaginární bod). 7.C překypovala energií, tak ještě vyjeli prudký 

kopec před námi. Zbytek sledoval jejich pády, když to rozjeli dolů. Moc jsme se nasmáli. Jelikož 

už se stmívalo, vyrazili jsme zpět. Cestou dolů jsme opět padali a do chaty dorazili po setmění. 

(Žáci 7.ABC, foto – vítězky dívek ve slalomu) 

 

4. Vánoční jarmark 
         

Dne 9. 12. se uskutečnil na naší škole jako 

každý rok vánoční jarmark. Cílem je vždy 

zpříjemnit předvánoční čas dětem i 

dospělým, ale také získat finanční 

prostředky na sponzorování indického 

chlapce a ocelota stromového v pražské 

ZOO.  

     Na jarmark se nepřišli podívat jen rodiče 

a děti, ale také učitelé, kteří dříve na škole 

učili, a samozřejmě příznivci školy. Čas si 

udělal i pan redaktor Jerie z Benešovského 

deníku, který o našem jarmarku napsal 

článek na web deníku a vložil také 

fotografie.   

     

     

    Děti si mohly během akce vyrobit svíčky, 

ozdobit si své cukroví nebo si koupit nějaké 

drobné vánoční dárky pro rodiče či 

kamarády. Vše se neslo ve svátečním 

duchu. Pro děti i rodiče byl připraven 

program dramatického kroužku pod 

vedením Ivany Pallové a malé občerstvení 

v klubovně, kde si každý mohl dát čaj nebo 

kávu a dobré vánoční cukroví, které napekly 

hodné maminky. Díky společné práci dětí a 

učitelů škola vybrala rekordně přes 18 tisíc 

korun. Děkujeme všem, kteří se na akci 

podíleli, a těšíme se na další jarmark, který 

se uskuteční příští rok. 

(Filiz Nevzatova Kartova 9.B) 
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5. Krátké zprávy ze školy 
Den otevřených dveří 

    Dne 24. listopadu byl u nás opět Den 

otevřených dveří. Dopoledne se mohli 

podívat rodiče na výuku svých dětí ve 

třídách, kde se sami přesvědčili, jak to 

dětem jde. Vyučování na prvním stupni 

probíhalo více formou her a soutěží, protože 

rodiče míří nejvíce do prvních tříd. 

Odpoledne probíhaly návštěvy rodičů 

budoucích prvňáčků, kteří si prohlédli 

vybavení školy. Prováděli je členové 

Žákovské rady, kteří měli za úkol co nejlépe 

seznámit rodiče s chodem školy. Ve škole 

byli i učitelé, kteří doplňovali informace a 

ukazovali, co se na škole využívá za 

pomůcky (interaktivní tabule apod.). 

,,Moc se mi na škole líbí. Už se do školy 

těším,” řekl mi jeden z předškoláků. 
    Pro předškoláky byl připraven program 

pod vedením paní učitelky Ivany Pallové, 

který byl velmi hezký. Rodiče odcházeli 

spokojeni. Doufáme, že jsme udělali 

maximum pro to, aby se u nás ve škole 

budoucím prvňáčkům i 

jejich rodičům líbilo.  

(David Veselý 9.B, 

obrázek: Krmítko – 

Michaela Borlová 6.B) 

Druháci bruslili a plavali 

Žáci druhých ročníků s 

nadšením absolvovali toto 

pololetí bruslení. Někteří 

zvládli i plavání, jiní 

druháci ještě na plavání 

čekají a těší se. 

Klub mladého diváka 

V tomto školním roce už 

podruhé děti z Klubu 

mladého diváka, který vede 

paní učitelka Motyčková, 

navštívily divadelní představení v Praze, 

tentokrát v Goja Music Hall. Šlo o známý 

muzikál Fantom opery. Všem se zájezd moc 

líbil.  

IKC 

V prvním pololetí se uskutečnilo několik 

čtenářských soutěží pro 1. stupeň pod 

vedením paní knihovnice Pitelkové. Tyto 

aktivity jsou u dětí oblíbené a rády se 

zúčastňují. 

Projekt vánoční dílničky 

Vždy před Vánoci se na 1. stupni konají 

dílničky, kde děti z 1. stupně společně 

vyrábějí zajímavé vánoční ozdoby, svícny 

apod. Zajímavé na tom je, že spolupracují 

různé ročníky, a tak se děti učí vzájemně si 

pomáhat. 

Vánoce pro opuštěné pejsky 

Před Vánoci žáci 9.C zorganizovali ve škole 

sbírku pro opuštěné pejsky v útulku 

v Maršovicích. Sami pak odjeli vybrané 

věci předat a pejsky řádně vyvenčit. 

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. 

Projektová hodina 8.C a 9.B pro 1. třídy 

Už se na naší škole stalo tradicí, že si starší 

spolužáci připravují zábavné, ale třeba i 

poučné programy pro prvňáčky. 8.C to letos 

pojala sportovně, takže děti soutěžily 

v tělocvičně. 9.B si přichystala skupinový 

program ve třídách. Akce splnila svůj účel, 

děti byly nadšené. 

Čertí bál 

Opět každoroční akce, tentokrát družiny. 

Letos to bylo hodně náročné, protože máme 

5 prvních tříd. Ale šikovné paní 

vychovatelky vše zvládly a děti si své 

„čertí“ odpoledne moc užily. 
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Exkurze do Národního památníku na 

Vítkově 

Ještě před Vánoci se stihla 9.B podívat do 

Prahy do Národního památníku na Vítkově, 

kde pro ně byla připravena zajímavá 

přednáška o 2. světové válce. Program se 

jmenoval Od Mnichova po Ležáky. Bylo to 

velmi poučné. 

Výtvarná exkurze do ZOO Praha 

V listopadu se všichni šesťáci vydali do 

pražské ZOO. Jejich úkolem bylo malovat 

živá pohybující se zvířata. Úkol to nebyl 

lehký, ale obrázky se povedly. 

Rozhovor pro Český rozhlas 

7. 12. Navštívila naši redakční radu 

redaktorka z Českého rozhlasu, aby s námi 

udělala rozhovor do rozhlasu, který byl 

vysílán následující den. Vše souviselo 

s akcí „Oceňování žáků od Středočeského 

kraje“ (viz časopis na konci).  

Zápis do 1. tříd 

Ve dnech 27. a 28. ledna proběhl na naší 

škole zápis do prvních tříd. Vše se chystalo 

už od dopoledních hodin. Na přípravách se 

podíleli všichni učitelé 1. stupně, členové 

Žákovské rady a samozřejmě vedení školy. 

Celý zápis byl rozdělen do dvou částí. 

Nejprve rodiče s dětmi navštívili první 

třídy, kde maminky vyplňovaly potřebné 

papíry a děti si hrály, poté samozřejmě 

plnily úkoly. Druhá část se odehrávala v 

tělocvičně, kde všechny děti plnily různé 

úkoly, jako například skládání obrázků, 

šplh po žebřinách, zavazování tkaniček. Za 

každý splněný úkol dostalo dítě písmenko. 

Písmenka v cíli nalepily na diplom a vznikla 

věta CESTIČKA DO ŠKOLY. Na konci 

dostaly děti malý dárek a klíč k otevření 

první třídy. Celkem dorazilo přes 140 dětí. 

 

(Redakční rada, foto školní web, obrázek 

Krmítko – Michaela Borlová 6.B)) 

 

6. Anketa – Naši učitelé 
    Máme tady další díl z rubriky Naši 

učitelé, který je zaměřen na Vánoce. Ptali 

jsme se našich paní učitelek na to,  jak slaví 

Vánoce, jaké cukroví pečou a mnohem více. 

Otázky jsme rozdali čtyřem učitelům, 

odpověděly zatím jen dvě. První učitelkou 

je Mgr. Miloslava Hlaváčková, učitelka 

přírodopisu a chemie. Další učitelkou je 

naše angličtinářka a ruštinářka, třídní 

učitelka 6.B Mgr. Dana Rybková. Jak paní 

učitelky odpovídaly?  

A – Mgr. Dana Rybková 

B – Mgr. Miloslava Hlaváčková 

1. Blíží se Vánoce, těšíte se na ně? Co jste si přála pod stromeček? 

 A - Na Vánoce se těším každý rok.  Od té doby, co mám děti, mnohem více. 

Musím ale přiznat, že mi trochu kazí náladu předvánoční hektičnost všude kolem :D. Zvláštní 

přání nemám, nejdůležitější je pro mne, že se ve zdraví sejdeme celá rodina.  

 B – Moc se těším. Přála bych si čerstvý bílý sníh nebo alespoň mráz. Vyjít si na 

procházku, když sníh křupe pod nohama – idylka.  
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2. Jaké tradice na Vánoce dodržujete?  

 A- Tak jako většina rodin zdobíme stromeček a těšíme se 

na dárky, zpíváme koledy a  ke štědrovečerní večeři podáváme kapra s bramborovým salátem. 

Abychom měli v příštím roce více peněz, schováváme šupinu pod talíř. Prostíráme i pro 

náhodného pocestného, líbáme se pod jmelím, 

někdy rozkrajujeme jablka a pouštíme lodičky z 

ořechů. 

 B – Kapr, domácí salát, vánočka. Dárky a 

hlavně pohoda a klid. Nelijeme olovo a ani 

neházíme střevícem.  

3. Pečete cukroví? Kolik druhů ročně 

napečete?   

 A - Cukroví nepeču, s dětmi se 

chystám  tradičně jen na perníčky. Každoročně naši 

rodinu zásobuje několika druhy cukroví moje 

maminka a babička.  

 B – Ano, ale nepřeháníme to. Pouze 3 – 4 

druhy. Prostě osvědčené recepty. 

4. Budete si dávat nějaké novoroční 

předsevzetí?  

 A - Novoroční předsevzetí si raději 

nedávám. :D Obávám se, že bych neměla dost vůle 

je dodržet. 

 B – Zásadně si žádné nedávám. Jak se znám, 

určitě bych je nedodržela.  

5. Líbí se Vám na škole? 

 A - Na škole už jsem poměrně dlouho, a stále se mi tady líbí.  

 B – Jistě, ale prázdniny jsou příjemnější.  

6. Co byste popřála čtenářům školního časopisu?  

 A - Všem bych popřála hlavně pevné zdraví a trochu toho štěstí, pak už jde všechno 

samo. 

 B – Hodně věrných čtenářů a spoustu dobrých zajímavých nápadů! Šťastný nový rok! 

(David Veselý 9.B, obrázek: Stromy v zimě - Jana Šafránková 6.A)  

7. Anketa – Naši spolužáci 
   Pro toto číslo jsem provedl anketu ve 4. a 7. třídách, abyste sami vybrali, s kým mám udělat 

rozhovor. Vítězi se stali: 

a) Ernest Robert 4.A 

b) Podoláková Tereza 4.B 

c) Jelínek Kryštof 4.A 

d) Tvrdík Marek 7.C 

Jaký je tvůj oblíbený sport? 

a) Judo                c) Fotbal 

b) Florbal           d) Fotbal 

Máš podezření, proč jsi byl(a) vybrán(a) 

do rubriky „naši spolužáci“? 

a, b, c) Ne 

d) Všichni byli zvědaví, jak to zvládnu. 

Čteš v nynější době web Labyrintu? 

a) ne, b) ano, c) ne, d) ne 

Kdo je tvým oblíbeným vyučujícím? 

a) I. Pallová 

b) D. Jantačová 

c) I. Pallová 

d) L.  Krčma, L. Motyčková, H. Štanclová 

Kolik bys odhadl(a), že jsi obdržel(a) 

hlasů v hlasování, s kým chcete 

rozhovor? 

Tipovali: 12, 18, 12, 22 (nejvíc obdržel 

Marek Tvrdík) 

Co bys chtěl(a) změnit na škole? 
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Všichni odpověděli: nic nebo delší 

přestávky 

Jakého/jakou autora/autorku knih bys 

doporučil(a) čtenářům ŠČ? 

M. Twain, J. K. W. Roulingová,  

A. Lindgrenová 

Na jaké téma bys chtěl(a) více článků v 

ŠČ? 

Programování, hudba, knihy, sport 

Pro koho jsi hlasoval(a) v anketě: S kým 

chcete rozhovor? 

Faltýnek, Ikri,  Jakub  Kocábek, Dominka 

Šupková, Marek Tvrdík 

Jakou turistickou zajímavost bys 

doporučil(a) čtenářům ŠČ?  

Sněžka, Krkonoše 

 

Otázky pro Matěje Lukeše a také jeho 

odpovědi: 

Jaký je tvůj oblíbený sport? 

Moderní pětiboj, triatlon, běžky, fotbal 

S jakým sportem budeš závodit na zimní 

olympiádě? 

Běžecké lyžování 

Jaký je tvůj oblíbený předmět ve škole? 

TV 

Jaký je tvůj oblíbený sportovec? 

David Svoboda( moderní pětiboj) 

Kdo je tvým oblíbeným vyučujícím? 

L. Kunstová, K. Stolařová 

Na jaké téma bys chtěl více článků v 

ŠČ? 

Sporty 

Na co se rád díváš v televizi? 

Simpsonovi 

Přejeme další sportovní úspěchy a děkuji 

všem za rozhovor. 

(Jevgenij Pavlov 5.C) 

8. Děváťáci jeli poznávat svět – Německo 

Název a číslo projektu: Učit se a porozumět 

- CZ.107/1.1.00/56.0809 

     Náš zájezd začal v neděli 8. 11. 

2015 v brzkých ranních hodinách, 

kdy jsme se vydali na dlouhou cestu. 

První naší zastávkou byl zámek 

Moritzburg, který všichni dobře 

známe z televizních obrazovek. 

Točila se zde pohádka Tři oříšky pro 

Popelku. Zde jsme si vyzkoušeli 

Popelčin ztracený střevíček a podívali 

se z okna, kterým Popelka sledovala 

královský ples. 

     Zbytek dne jsme strávili 

procházkou po historickém centru 

Drážďan. Vzácný porcelán i 

zvonkohra ve Zwingeru nás 

okouzlily. Konečnou zastávkou této cesty byl 

Berlín, kam jsme přijeli ve večerních 

hodinách. 

   Během čtyř dnů jsme měli možnost navštívit 

nejznámější památky tohoto města, např. 

Televizní věž, kde jsme se vyvezli do výšky 

203 metrů a kochali se krásným výhledem na 

město. Připomněli jsme si výročí pádu 

Berlínské zdi a prošli se po nábřeží řeky 

Sprévy. Znalosti z dějepisu se nám hodily při 

prohlídce Pergamonského muzea, židovské 

čtvrti, Říšského sněmu, Brandenburské brány, 

Berlínského domu, Památníku teroru a 

Technického muzea. Bohužel jsme si jen 
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prošli nejstarší a zároveň nejdražší obchodní 

dům KaDeWe, který je zaplněn 

nejluxusnějším zbožím známých značek, jako 

je např. Chanel, Prada atd. 

   Po tři odpoledne nás také čekala zábavná 

výuka v jazykovém institutu Did – Deutsche 

Institut, kde se nám věnovali rodilí mluvčí. 

Všichni jsme úspěšně zakončili 

„rychlostudium“ (celkem 9 vyučovacích 

hodin) a obdrželi certifikát o absolvování 

kurzu. Litovali jsme, že studium netrvalo ještě 

déle. 

     Milovníky zvířat potěšila návštěva místní 

ZOO a sportovce zase poutavá prohlídka 

Olympijského stadionu. 

     Poslední den jsme zakončili v Postupimi 

procházkou po zámeckých zahradách  

Sansoussi. Třešničkou na dortu byla možnost 

vykoupat se v Tropical Islands. Unaveni, ale 

spokojeni jsme se v nočních hodinách vraceli 

domů do Benešova.  

 

(Valentýna Šitlerová, 9.C) 

                            

9. I žáci ze 7. tříd jeli poznávat svět – Anglii 
   

    Náš výlet do Anglie začal 30. listopadu v 

19:30 před budovou ZŠ Benešov, Dukelská. 

Až do Calais nám stále pršelo a foukal vítr. 

Všichni jsme se ale těšili na Londýn, proto 

nám špatné počasí vůbec nevadilo. První den 

jsme jeli do městečka Canterbury, kde jsme 

navštívili slavnou katedrálu. Večer nás čekalo 

seznámení s rodinami. Každá rodina byla jiná, 

ale všem se nám v rodinách věnovali a moc se 

nám tam líbilo. 

    Každý den nám Londýn ukázal něco jiného. 

Navštívili jsme například: Tower of London, 

Greenwich, Windsor, přírodovědné muzeum, 

prošli jsme se v Hyde Parku a po London 

Bridge, viděli jsme slavnou Downing Street i 

Trafalgar Square. Dvakrát jsme zde měli také 

anglickou výuku, která nás v angličtině určitě 

posílila. Předposlední den nás 

okouzlilo městečko Brighton svým 

rozzářeným molem, velkolepým 

mořským světem v Sea Life a 

rozloučilo se s námi úžasně 

barevným západem slunce nad 

mořským horizontem.  Poslední den 

jsme měli možnost pozorovat 

vánočně rozsvícený Londýn 

z výšky London Eye. Čas utekl jako 

voda a než jsme se nadáli, jeli jsme 

domů, do Benešova. Londýn 

zůstává v našich vzpomínkách a 

doufáme, že se do tohoto 

obdivuhodného multikulturního 

města brzy znovu podíváme. 

(Kateřina Pefková 7.B)  

10. Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016 
    

    17. až 22. ledna Ústecký kraj pořádal zimní olympiádu mládeže. Zahajovací a závěrečný 

ceremoniál se uskutečnil v chomutovském zimním stadionu. Městské divadlo se proměnilo 

v Olympijský dům, kde se sešli nejlepší tanečníci a šachisté. Hokej se hrál ve slavném 

Litvínově, akrobatické a sjezdové lyžování zase proběhlo v lyžařském areálu na Klínovci. 

V Mostě si přišli na své krasobruslaři a rychlobruslaři. Biatlon a běžecké lyžování bylo 

v golfovém areálu Krušnohorský dvůr na Cínovci.  
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Zimní olympiády se zúčastnili i 3 žáci naší školy: 

Matěj Lukeš 7. C –běh na lyžích,  

Zuzana Černá 8. C –rychlobruslení a 

Jan Srdínko 8. C – lední hokej 

Výsledky:  

Matěj Lukeš 

4km volně – 21. místo,  

4km klasiciky – 16. místo,  

štafeta Středočeského kraje – 10. místo 

Zuzana Černá   
111m super sprint - rozjížďka 1. – 3. místo,   

                              -  finále C – 5. místo,  

500m – rozjížďka 2. – 4. místo,  

             finále D – 2. místo 

Jan Srdínko  – hokejový tým Střed. kraje – 10. 

místo 
(Mgr. Lenka Kunstová) 

         

11. Youtubeři 21. století 
  Ahoj, vítejte u dalšího dílu z mé rubriky YouTubeři 21. století. Dnes tu pro vás mám tyto 

youtubery! Je to Vojta, Memonex MMX a Bee Hráč.  

    Vojta je jedenáctiletý youtuber, kterému se moc daří. Kvalita jeho videí je na vysoké 

úrovni. Stoupá počet odběratelů je rychlé a videa jsou moc zábavná. My jsme si Vojtou pro 

vás připravili rozhovor.

Lukáš: Kdo tě k natáčení motivoval?  

Vojta: Motivoval mě Kongi. Hlavně jeho chování a kvalita videí.  

Lukáš: Jaké mělo ohlasy tvé první video a co to bylo za video?  

Vojta: Bylo to video ze hry Shakes and Fidget a komentáře byly typu: Jsi super nebo Kid!!  

Lukáš: Jak se ti na YT daří? Na co bys lidi nalákal?  

Vojta: Na YT se mi daří suprově a lidi lákám 

Minecraftem. :D  

Lukáš: Co bys doporučil ostatním? Jak začít, jak se ve 

videích chovat?  

Vojta: Tak určitě si jít za svým snem a chovat se 

SLUŠNĚ!  

Lukáš: Děkuji za rozhovor, Vojto.  

Vojta: Nemáš zač, ahoj! :)  

  

   Bee Hráč je youtuber, který nedávno na YT začal, ale 

moc se mu daří. Velmi se snaží, je vtipný a zábavný. Za 

2 měsíce, co se na YT nachází, nasbíral více než 200 

odběratelů. Natáčí Minecraft, Outlast, Southpark a The 

Sims 4. Je klidný a člověk na něm vidí, že ho to baví. 

Váží si svého publika, které se mu za tak malou dobu 

hodně rozrostlo. Natáčí na kanál projektu Za-Play 

vytvořený Nakashim. Nakashi si Bea vyhlédl díky jeho 

sérii videí Týdenní souhrn ze světa her.  
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YT kanál Bea: http://youtube.com/beeagamer - Web Za-Play: http://za.play.cz/   

    Memonex MMX je youtuber, který je na YT od 17. prosince 2013. Za tu dobu bohužel stihl 

nasbírat pouhých 300 odběratelů. Přitom mohu s jistotou říci, že jeho videa jsou jak kvalitou, 

tak obsahově srovnatelná s videi špičkových youtuberů. S Memonexem se nám zkřížily cesty 

v září 2015. Aktivně se spolu bavíme doteď, a tak jsme spolu pro vás také udělali rozhovor.  

Lukáš: Byly Vánoce. Jak jsi je trávil po YouTuberské/Herní stránce?  

Memo: Jak se říká, začaly svátky pohody a klidu a tak jsem si od natáčení videí odpočinul. 

Až na pár výjimek skoro nic na mém kanálu nevyšlo. Ale až tak neaktivní jsem nebyl, zkusil 

jsem si tzv. streamovat a je to pro mě nová zkušenost s živým hraním a komentováním.  

Lukáš: Myslíš, že je to dobrá zkušenost? Měli by si to vyzkoušet i ostatní let's playeři?  

Memo: Rozhodně je to dobrá zkušenost. Vše běží živě, cokoliv řeknete, uděláte nebo pokazíte, 

všichni vidí. Učíte se za běhu improvizovat a díky okamžité zpětné odezvě sledujících dostává 

stream úplně jiný rozměr hraní. Myslím, že klasický let's play bude trochu upadat do ústraní 

a začne ho nahrazovat streamování. Nebo spíše už se to děje.  

Lukáš: Není ti líto, že let's play brzy nahradí livestream?  

Memo: Popravdě ani není. Dnes dělá tzv. let's play skoro "každý" a youtube je LP plný a 

prosadit se je už velice těžké. Nakonec to dopadne stejně i se světem streamů. Až se trh přesytí, 

zůstanou jen ti nejlepší, něco jako u let's play. Oba tyto způsoby tu zůstanou určitě zachovány 

a budou spolu nějak spolupracovat či se navzájem doplňovat.  

Lukáš: Dobře, děkuji moc, Memo. Tak zatím. :)  

Memův kanál: http://memonex.jdem.cz/   

(Lukáš Čuřík 6.A, obrázek: Jakub Růžička 6.C)  

12. Nabitý program v přípravné třídě 
    

    Přípravná třída měla v prvních čtyřech 

měsících opravdu nabitý program. Co 

zažila? To si přečtěte v souhrnu.  

Projektová hodina 
 Přípravná třída navštívila ve středu 

dne 7. října poprvé hodinu redakční rady, 

kde se seznámila nejen s redaktory, ale i s 

časopisem webovým a tištěným. Také si 

vyzkoušela redakční programy a zahrála si 

hry. Všem dětem se hodina moc líbila. My 

si pro ně připravíme i další programy, aby 

se přípravka 

po částech 

seznámila s 

pilnou prací 

redaktora. 

Už se 

těšíme na 

jejich další 

návštěvu. 

Další článek 

i s fotkami naleznete na webu časopisu. 

 

 

Návštěva v přípravce 
 Tentokrát jsme zavítali do přípravné 

třídy my. Děti se mají dobře, probírali právě 

lidské tělo. My jsme si je trochu vyzkoušeli 

a zjistili jsme, že o svém těle toho už vědí 

hodně. Například k čemu slouží oko a z 

čeho se skládá. Také vědí hodně o sluchu a 

o čichu. Děti nám nakreslily do časopisu 

moc hezké obrázky. Také se už učí psát – 

tedy zatím jen rovné a zkosené čáry, ale 

penál si do školy už nosí. 
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Vánoce pro přípravku 

 Ve středu dne 9. prosince navštívila 

přípravná třída po dlouhé době naši 

ranní hodinu, která byla na rozdíl od jiných 

hodin trochu netradiční. Všichni jsme šli do 

třídy 9.B, kde jsme pro naše malé kamarády 

připravili bohatý program. Děti se rozdělily 

do pěti skupin a postupně procházely 

stanoviště. Hry byly různorodé – pexeso, 

puzzle, lití vosku do vody (to mělo asi 

největší úspěch), hry na 

přemýšlení…  Během her jsme jim položili 

několik otázek, například, co by si přály k 

Vánocům. Odpovědi zněly – ninju, tablet, 

počítač, hry anebo plyšáky. Doufáme, že se 

jim jejich přání splnila, a těšíme se opět na 

další hodinu s přípravnou třídou, která bude 

v únoru. Děti dostaly od redaktorů odměnu 

a hodinu si moc užily. 

Přípravka na výstavě 
 V úterý 19. 1. 2016 jsme s 

přípravnou třídou navštívili Muzeum umění 

Benešov, kde probíhá výstava Lego+. Děti 

se formou výukové tvořivé dílny seznámily 

s jinou možností využití lega, a to 

především v matematice, logice, při tvoření 

příběhů aj. Přímo pro skupinu dětí ve věku 

6-7 let byl připraven přínosný a zábavný 

program, od kterého se ani po dvou 

hodinách nechtěly odtrhnout. Tímto 

děkujeme zaměstnankyním muzea a těšíme 

se na další setkání. 

 

(David Veselý, Filiz N. Kartova, Mgr. Lucie Dušková, 

obrázky: Simona Petšová a Jakub Vaněk – přípravná třída) 

13. Okénko do školní výuky 

Zábavná hodina fyziky 
    Třída 9.B probírala v hodině fyziky s 

Mgr. Bělohlávkovou látku o motorech. Žáci 

třídy – Jakub Mrázek a Vladimír Pospíšil si 

připravili pro nás ostatní referát s názornou 

ukázkou. Do školy přinesli motor z pionýru, 

který před námi částečně rozebrali a ukázali 

nám jednotlivé části. Vše bylo doplněno o 

prezentaci, kterou žáci vytvořili z velké 

části sami, bez použití Wikipedie a jiných 

zdrojů.  

 ,,Práce se dá považovat za 

obhajobu seminární práce na vysoké 

škole,” okomentovala referát Mgr. Jana 

Bělohlávková, která byla v úžasu.  
I nás žáky prezentace bavila. Mohli jsme se 

podívat na svíčku v motoru a jeho další 

části, které nám spolužáci posílali. 

Prezentace měla celkem 26 slajdů, doplněné 

o obrázky a krátké video. Celkem 

prezentace i s názornými ukázkami trvala 

okolo dvaceti minut.  

 

 Děkujeme Kubovi a Vláďovi za hezký 

referát!  

(David Veselý, Jakub Mrázek a Vladimír 

Pospíšil 9.B, foto Mgr. Jana Bělohlávková) 
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Slohové práce   
Jak Emma porušila zákaz 
Před dvanácti lety 

    Emma je dívka, která se před třinácti lety 

narodila v Andech svobodné matce. Ta brzy 

po porodu zemřela a Emmy se ujali rodiče 

Jasona, chlapce ze sousedství. Emmě nikdo 

nezbyl. Už od mala milovala poznávat hory, 

brázdit strmé kopce And na lyžích a 

sledovat, jak krajina vedle ní ubíhá. 

Jasonovi rodiče se o děti moc nezajímali, a 

tak všechen svůj čas trávila s Jasonem 

venku na lyžích a hory byly jediné, kdo jí 

poskytl výchovu. 

    Roky ubíhaly a z Emmy se stala krásná 

brunetka se smaragdově zelenýma očima a 

s trochu divokou a temperamentní povahou. 

Z tichého Jasona vyrostl vysoký blondýn, 

který v o sobě skrýval odvážného vlka. 

Jasonovi rodiče začali o děti více pečovat a 

zakazovat jim spoustu činností. Nemohli 

lyžovat v noci, chodit daleko do hor, 

nemohli se vydávat do vzdálenější vesnice. 

Co ale Emmu mrzelo nejvíc, nemohli 

kličkovat na lyžích mezi stromy a prorážet 

hluboký sníh v lese. 

    Jednoho odpoledne Emmu přemohl chtíč 

a touha a vydala se s Jasonem tajně do lesa. 

Vyšli na horu, pod kterou se rozkládala 

jejich vesnice. Její vrcholek se tyčil až nad 

mraky. Oni však zamířili do západem 

slunce ozářeného lesa. Emma si nazouvá 

lyže, zaklapává přezky u bot, nasazuje si 

brýle a s jiskřičkami v očích se podívá na 

Jasona: „Jsi ready?“ Aniž by Jasonovi dala 

pár vteřin na odpověď, střemhlav se vrhla 

z kopce. 

    Emma kličkuje mezi stromy, srdce jí bije 

jako o závod a žilami jí proudí adrenalin. 

V uších jí bouřlivě tepe a slyší, jak se hrany 

Jasonových lyží zarývají do zmrzlého sněhu 

za ní. Takto pokračují ještě několik minut, 

pak se před nimi začíná ukazovat bílá 

planina a Emma vítězoslavně zabrzdí. „To 

byla jízda!“ křičí na Jasona, který vypadá 

užasle stejně jako ona. „To teda jo,“ odpoví. 

Dnes 

    Od téhož dne se Emma začala 

profesionálně věnovat freeridovému 

lyžování, kde jí velké pokroky pomáhá 

dělat trenér. „Emmo, ty kdyby ses ten den 

nevydala do toho lesa, dneska bys nebyla 

lyžařka. Dokonce bys to teď ani nebyla ty,“ 

řekl jí, když mu vyprávěla svůj příběh. Ale 

ani tahle slova jí nevzala malý kousíček 

viny, co v ní zůstal, když porušila zákaz. 

(Barbora Neradová 9.B, obrázek: Zima – Jonáš Vrkoslav 6.C) 

 

English projects 
Our class 9. C made projects about environment. We had whole Christmas holiday to make 

them and then present them at school. It was exciting to listen our classmates talking about 

environmental problems and we enjoyed it. 

Let´s have a look  

(Věra Brabcová, autoři projektu: Jakub Roj, Vojtěch Pavlíček 9.C)
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14. Zlatý oříšek 
        

Vyhledává a všestranně 

podporuje aktivní, nadané a 

úspěšné děti České republiky. 

Jedná se o největší takto zaměřený 

projekt s již více než desetiletou tradicí. 

    Jedinečnost soutěže Zlatý oříšek spočívá 

v tom, že nemá žádné 

kategorie a příležitost 

tak mají všechny 

dívky, chlapci 

i dětské kolektivy, 

tedy všichni, kteří 

v daném roce vytvoří 

nebo učiní v různých 

oborech něco 

mimořádného. Může 

to být umění, sport, 

ekologie, 

přírodověda, 

chovatelství, 

jazykové schopnosti, 

zajímavý čin, úspěch nebo cokoliv jiného. 

Zlatý oříšek tedy záměrně staví vedle sebe 

úspěšné děti z nejrůznějších oborů a mezi 

nominovanými se společně mohou setkat 

například mladý včelař, šachista, skokanka 

na lyžích, houslistka, baletka, členka Sněmu 

dětí České republiky atd. Vyvrcholení 

soutěže je tradičně zakončeno televizním a 

rozhlasovým finále, které každoročně na 

Nový rok vysílají Česká televize a Český 

rozhlas. 

     Zlatý oříšek probíhá už tradičně pod 

záštitou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky a 

Ministerstva kultury České republiky, 

v jejichž spolupráci je také realizován. 

    Jsme velmi rádi, že jedním z deseti vítězů 

je i naše Kateřina Dvořáková ze 7. C!!! Moc 

gratulujeme a přejeme hodně dalších 

vynikajících sportovních výsledků. 

 

(Mgr. Lenka Kunstová) 

http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=Zlat%C3%BD+o%C5%99%C3%AD%C5%A1ek&submitSearch=Hledej+video&cx=000499866030418304096%3Afg4vt0wcjv0&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8
http://hledani.rozhlas.cz/?defaultNavigation=&query=%22Zlat%C3%BD+o%C5%99%C3%AD%C5%A1ek%22
http://hledani.rozhlas.cz/?defaultNavigation=&query=%22Zlat%C3%BD+o%C5%99%C3%AD%C5%A1ek%22
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15. Tipy na výlety - zima 

Milí spolužáci, tentokrát bych Vás rád pozval na lyžovačku do skiareálu Kozinec. Areál 

je díky své „obtížnosti“ předurčen pro začínající a středně pokročilé lyžaře. Pro ty, co neumějí 

jezdit na lyžích nebo snowboardu, je tu lyžařská škola. Na místě vám také zapůjčí lyže, boty, 

snowboardy, zkrátka vše, co potřebujete. Pokud byste chtěli své lyže seřídit nebo namazat, 

můžete využít služby místního skiservisu, který je přímo u sjezdovky a obslouží Vás zde milý 

personál. Po lyžování jednomu 

vyhládne a pro tento účel je zde 

občerstvení, které vás zachrání od 

smrti hladem. Doufám, že počasí 

bude milostivé a kromě sněhu zde 

naleznete i plno zábavy s kamarády a 

rodinou. 

Kontakty: 

SKIAREÁL KOZINEC, Jilemnice - 

Hrabačov, 514  01  Jilemnice, 

Zdroj: www.snowhill.cz/kozinec 

(Petr Hobza 6.A) 

16. Plemena psů 
Patterdale teriér  je anglické psí plemeno 

Výška - 25-38cm 

Hmotnost - 5-6kg 

Délka života - 13-14let 

    Pattterdale teriér pochází z hornatého 

pomezí mezi Anglií a Skotskem.V této 

oblasti se místní myslivci a kynologové 

v 18. století snažili vyšlechtit norníka s 

velkou výdrží a schopností pracovat i v 

náročných podmínkách, který by dokázal 

usmrtit i větší zvíře, než je on sám. Z tohoto 

snažení vznikl patterdale teriér — vytrvalý 

a neúnavný pes. V současné době není toto 

plemeno uznané žádnou z předních 

kynologických organizací.    

    Oficiální zkratka plemene je PAT.    

V Česku je toto plemeno oblíbené V 

roce 2002 však začala platit vyhláška, která 

zakazovala účast jedinců plemen 

neuznaných FCI na loveckých zkouškách, 

čímž jejich obliba značně klesla. Myslivci 

ale dodnes toto plemeno používají k 

norování i nahánění.    Patterdale teriér je 

vytrvalý a pracovitý lovecký pes. Je velmi 

temperamentní, věrný a inteligentní. Umí se 

sám rozhodnout. Psi (samci) bývají často 

velmi dominantní, a proto se při jejich 

výcviku musí majitel ukázat jako vůdce. 

Jsou učenliví a hodí se pro agility, norování, 

http://www.snowhill.cz/kozinec
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aportování, nahánění a dohledávku pernaté 

zvěře. Jsou mrštní a schopní pracovat v 

různých podmínkách. V chovu se hodně 

rozvíjí jejich lovecký pud, který je velmi 

těžké ovládat. Jsou značně žárliví. 

    Nejsou to dobří společníci do rodiny. 

Jsou hodně aktivní a vyžadují pohyb, 

nejpřirozenější je pro ně pak lov. Hlavním 

problémem je ale jejich dominantnost, která 

se projevuje nesnášenlivostí k jiným psům 

nebo dominantním chováním. Jsou to ale i 

dobří hlídači. Mají vysoký hlas, kterým 

upozorní na jakéhokoliv nezvaného 

hosta. Je to vynikající lovecký společník, 

který nikdy nepustí svou kořist. Potřebuje 

zkušeného majitele. 

Zdroje:https:cs.wikipedia.org/wiki/Patterdale_terier                  

kniha Plemena psů DK 

(Magdaléna Flašíková 5.B) 

17. Móda 
     Nedávno (nebo vlastně teď) jsem narazila na 

blog (blogerky.cz), ve kterém jsem se dozvěděla, 

co bude in na jaře a v létě v tomto roce, a rozhodla 

jsem se s vámi o to podělit.    

     Letos bude in černá barva, ale kdo má rád 

barvy, nebude out, protože se budou nosit i 

kombinace výrazných barev. Teď jsou hodně 

oblíbené topy neboli trička, ve kterých je vidět 

půlka břicha. Jsou různé typy, např. džínové, 

teplákové nebo jen látkové. Budou se také nosit 

proužky, HODNĚ VÝRAZNÉ!!! Kdo má rád 

třpytky a stříbrné oblečení, také si přijde na své. 

A teď trochu bláznivější móda: in bude oblečení, 

co bude z dálky vypadat jako přesýpací hodiny. 

Bude hlavně bílošedé, ale spíš bílé. Teď zpátky 

na začátek. Ta černá se bude kombinovat se 

zlatou nebo se světle šedou. Také se zase do 

módy vrátí sedmdesátá léta, např. květinové vzory. Bude se nosit dost růžová, a to hlavně na 

sukních.  

(Kateřina Macková 5.B, foto vlastní) 

18. Novinky ze světa zábavy 
Nerf Rebel Secret Shot 

    Pochází ze série 

nerf rebel (pistole 

pro holky). Tato 

nerf je velice 

rafinovaná, 

protože složená 

vypadá jako kabelka. Když ji zmáčknutím 

diamantu aktivujete, tak je to velice přesná 

zbraň. Má čtyři náboje + dekoder (pro 

přečtení zpráv). 

Dostřel: 22  metrů. Cena: kolem 600 Kč. 

Doporučuji si tuto nerf koupit. 

 

 

Nerf Mega Cycloneshock 
    Tato nerf 

je velice 

dobrá na 

střední a 

kratší 

vzdálenost, samozřejmě i na delší není 

špatná. Obsahuje jeden otáčející se buben 

s šesti velkými náboji. Dostřel 20 metrů. Je 

přenosná a není moc těžká. Nad bubnem 

jsou koleje na zaměření. Cena je trochu 

vyšší, ale já vám dám typ. Doporučuji 

obchod Kukacka. cz nebo Kouzelný hrad. 

(Matěj Kačenga 6.B) 
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Kvadrokoptéra symax5c 
    Jedná se o kvadrokoptéru začátečnického 

typu. Má šestiosý gyroskop (lepší stabilita). 

Má HD kameru a robustní kryty vrtulí. 

Doba letu až 7 min. Dostupné v Benešově - 

classicmodels.cz. 

    Já osobně kvadrokoptéru mám a létá 

velmi pěkně, umí i looping. Doporučuji 

všem lidem, kteří chtějí létat. 

(Martin Popovský 6.A) 

 

19. Křížovka 

1. Hora nad Špindlerovým Mlýnem. 

2. Původní jméno Karla IV.   

3. Italsky děkuji. 

4. Příjmení německého autora pohádek (jsou 2  

     bratři). 

5. Hlavní hrdina Krkonošškých pohádek. 

6. Lano se smyčkou na konci. 

7. Část Velké Británie. 

8. Město v názvu Matuškovy písně Slavíci z… 

9. Italsky moře. 

10. Město, ve kterém probíhá… město  

    pohádek. 

11. Největší hora světa. 

12. Anglicky poledne. 

13. Hlavní město Katalánie. 

14. Jméno českého spisovatele Foglara. 

15. Nejznámější část Lechovy cesty v ČR. 

16. Ten, kdo nahrává videa na YouTube. 

17. Ovocná či zeleninová šťáva. 

18. Zimní oblečení. 

19. První, čtyři a sedmkrát jsou … 

20. Koníček anglicky. 

21. Město anglicky. 

22. Jméno básníka a spisovatele Hrubína. 

23. Jméno panovnice, která zavedla povinnou  

     školní docházku. 

24. Hora, pod kterou se nachází město Rožnov  

     pod … 

25. Je to kov a o Vánocích se lije do vody. 

26. Hlavní město Portugalska. 

27. Italsky 4. 

28. Latinsky myš domácí. 

29. Země, kde se slaví svátek svatého Patrika. 

30. Italsky 8. 

(Jevgenij Pavlov 5.C)  

 

20. VTIPY 
Policista staví řidiče a říká mu: ,,Pane 

řidiči, už posedmé vás stavím a říkám vám, 

že ztrácíte náklad.“  ,,A já vám už posedmé 

říkám,“ odpovídá řidič, ,,že je námraza a já 

sypu silnici." 
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Syn je naštvaný na tatínka: „Tati, proč jsem dostal k 

Mikulášovi lopatu?“ 

Tatínek: „Abys mohl uklidit to hovno, co dostaneš pod stromeček.“ 

 

„Pepíčku, chodíš rád do školy?“ 

„Chodím rád do školy i ze školy, jenom to mezi 

tím mě nebaví.“ 

 

„Mami, víš kolik pasty je v zubní pastě?“ 

 „Nevím.“ 

 „Já to vím. Od gauče až k televizi.“ 

 

Tři netopýři visí na šňůře hlavou dolů. 

Jeden náhle zvedne hlavou vzhůru. 

 „Co se mu stalo?“ 

 „Nevím, asi omdlel.“ 

 

Víte, jak poznáte blondýnku ve škole? 

Když učitelka smaže tabuli, blondýnka 

vygumuje sešit. 
 

Učitel se na hodině matematiky ptá žáků: 

„Kdybych měl v levé ruce sedm hrušek a v pravé ruce osm hrušek, co bych měl?” 

A Pepíček se hned horlivě hlásí: 

„Obrovský pracky!” 

Zdroje: vtipy.netoof.eu 

             evtipy.cz   (Adam Stolař 6.A) 

 

21. Ocenění od Středočeského kraje pro redaktory 

Labyrintu: školního časopisu 
   

    V úterý 8. prosince oceňoval Středočeský 

kraj žáky a studenty, kteří se v různých 

soutěžích umístili na prvních příčkách v 

celorepublikových kolech. Nově letos byli 

odměněni i středočeští dobrovolníci za 

dlouholetou práci pro své spoluobčany. 

    Slavnostní předávání bylo letos 

uspořádáno v Benešově v Kulturním centru 

Karlov. Sál byl zaplněný dětmi, studenty, 
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jejich učiteli, ale i právě zmíněnými 

dobrovolníky. Program uváděl velmi 

šikovný a zábavný moderátor, proto nám 

ani nevadilo, že to celé trvalo dvě hodiny. 

Zhruba v polovině programu jsme přišli na 

řadu my. Každý z redaktorů dostal krásné 

tištěné poděkování a poukázku na nákup 

sportovního vybavení. Aby se jenom 

neděkovalo, byl program zpestřen 3 

vystoupeními, ve kterých se nám 

představily dvě taneční skupiny a jedna 

sportovní gymnastka. Opět šlo o velmi 

úspěšné reprezentanty našeho kraje, nebo 

dokonce republiky. 

    Na závěr byl pro všechny přítomné 

připravený bohatý raut ve vedlejším sále. 

    Celý program se mi líbil a děkuji tímto 

Středočeskému kraji, že si cení dobré práce 

dobrovolníků, žáků a studentů. 

 

(David Veselý 9.B) 

                        

        LABYRINT: školní časopis Základní školy Benešov, Dukelská 1818 

Adresa: Dukelská 1818, Benešov, 256 01 

33. číslo od r. 2007 (od 1. čísla na  webových stránkách)    www.zsben.cz 

Školní rok: 2015 - 2016 

Redakční rada: viz strana 2, odpovědný redaktor: Mgr. Kamila Stolařová 

kontroluje: Mgr. Blanka Vrkoslavová 

obrázky zajišťuje: Mgr. Eva Fišerová 

Foto: vlastní tvorba, stránky školy www.zsben.cz 

Tisk: vytištěno společností Lekis s.r.o. 

Náklad: 40 výtisků, určeno pro všechny třídy školy a redaktory 

                                                                                
 

http://www.zsben.cz/
http://www.zsben.cz/


 

22 

 

 


