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Autorka: Nikola Vávrová 7.A
Milí čtenáři,
tento školní rok utekl strašně rychle. Jako by to bylo včera, kdy vyšlo první číslo časopisu. To
už je však minulost a vy v rukách držíte letošní poslední číslo časopisu. Tentokrát bude hodně
nabité – což se u posledního čísla moc nestává. A co se tedy dočtete? Jak probíhala Jarní
akademii, článek o návštěvě Hrusic, jaké bylo jaro v přípravné třídě, rozhovor s Jolanou
Fišerovou z webu jolanafiserova.cz. Nebude chybět ani článek o závěrečném kurzu 9.C na
Slovensku, rozhovory se spolužáky, vtipy a mnoho dalšího!
Přejeme všem žákům, zaměstnancům školy a čtenářům krásné prožití letních prázdnin
plných sluníčka a odpočinku! Žákům devátých tříd přejeme, aby start na středních školách
byl úspěšný!
David Veselý – I. šéfredaktor
Základní škola Benešov,
Dukelská 1818
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1. Jarní akademie
Každé dva roky
pořádá Základní škola
Benešov,
Dukelská
Jarní akademii. Letos
se uskutečnila 10.
května
od
17.00
v tělocvičně
školy.
Program je vždy
rozdělen na dvě části.
Jako první vystupuje
1. stupeň a po
přestávce
pokračují
žáci z 2. stupně.
Motto
letošní
akademie bylo: Ten
umí to a ten zas tohle.
Přípravy začínají
několik měsíců předem, protože není lehké
vymyslet a hlavně připravit vystoupení, do
kterých se postupně zapojili téměř všichni žáci
1. stupně. Děti nejprve trénují se svými
učitelkami, poté se několikrát museli všichni
sejít v tělocvičně, aby program působil
celistvým dojmem. Celé to zastřešuje paní
učitelka Ivana Pallová, která sama i vystoupení
vymýšlí. 9. a 10. května dopoledne se vše

ověřilo generálními zkouškami, aby odpolední
představení „klaplo“ na jedničku.
Už motto napovídá, že k vidění bylo všechno
možné. Program začala přípravná třída, která si
zahrála na doktory a pacienty, poté následovaly
1. třídy. Děti ze všech pěti tříd, což je přes sto
žáků, byly přestrojeny za broučky. Vytvořily na
ploše pět koleček, ve kterých nám roztomile
zatančily. Pak se střídaly další ročníky, třídy, ale
i jednotlivci. První část uzavřela Dívčí válka
v podání žáků 4. tříd.
I druhý stupeň si pod vedením paní učitelek
Evy Fišerové a Blanky Vrkoslavové přichystal
velmi různorodá čísla. Nechyběl tanec, zpěv,
recitace…
Zpestřením
bylo
anglické
představení třídy 7.B Jak šlo kuře do Londýna,
které s dětmi nacvičila paní učitelka Věra
Brabcová. Vše zakončilo vystoupení judistů.
Jarní akademií provázela Klára Kloubová ze
7.A a David Veselý z 9.B.
Myslím, že se akademie opravdu vydařila.
Rodiče a příbuzní žáků si vystoupení
pochvalovali. V hledišti bylo nabito, sedělo se i
na schodech a přidaných lavičkách a někteří
museli dokonce stát.
Děkuji i za ostatní všem, kdo se na akademii
podíleli, protože je to spousta práce navíc.
(David Veselý 9.B)

Rozhovor s organizátorkou Jarní
akademie ZŠ Dukelská pro 1.
stupeň paní učitelkou Ivanou
Pallovou
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Jak jste se dostala do funkce organizátorky
akademie?
Před
pár
lety
jsem
absolvovala
třísemestrální kurz dramatické výchovy a
od té doby tady u nás ve škole vedu
nepovinný předmět dramatická výchova a
odtud jsem se dostala k organizování
veškerých akcí, nejenom akademií, ale
třeba i programu na vítání občánků nebo na
den otevřených dveří a podobně.
Jakým způsobem vybíráte, kdo bude na
akademii vystupovat?
V první řadě se dětí zeptám, kdo by měl
chuť vystupovat a poté doplňuji podle
potřeby žáky, o kterých vím, že jsou šikovní
a že se jenom trochu bojí a stydí, ale pak to
vše společnými silami zvládneme.

moderátorů, kteří museli celou akademií
provádět
a
zároveň
vystupovat
v jednotlivých číslech, hlavně Mikuláš
Prošek. Poté bych chtěla pochválit ty
nejmladší, naši přípravku, která se do toho
pustila s ohromnou vervou a předvedla nám
vystoupení, které nás velice mile
překvapilo.

Rozhovor s paními učitelkami
Evou Fišerovou a Blankou
Vrkoslavovou, které se staraly o
vystoupení žáků 2. stupně
Jak jste se dostaly do funkce organizátorek
akademie?
Jarní akademii organizujeme již mnoho let.
Práce nás baví, a tak se na školní akademii
vždy moc těšíme.
Jakým způsobem vybíráte, kdo
bude
na
jarní
akademii
vystupovat?
Žáci se buď přihlásí sami, nebo
jim
nabídneme
možnost
vystupovat na základě různých
doporučení. Letos například
vystupovala děvčata ze soutěže
Dukla má Talent, Vojta Hronek
s Aničkou Marešovou z taneční
školy Salta nebo oddíl juda.

Co pro Vás bylo na přípravě Jarní
akademie nejsložitější?
Vzhledem k tomu, že divadelní práce je
velmi blízká s prací dramatickou, tak
nemohu říct, co pro mě bylo konkrétně
nejsložitější. Vždy děkuji, když dostanu
nějakou myšlenku, nějaký nápad a doufám,
že ty nápady půjdou dál a dál.
Co se Vám na akademii nejvíce líbilo?
Já bych chtěla v první řadě pochválit
všechny děti, které do toho šly, protože vím,
že k tomu měly obrovskou chuť a že tomu
věnovaly spoustu i volného času a možná
bych chtěla vyzdvihnout nelehkou úlohu

Co bylo pro Vás na přípravě
akademie nejsložitější?
Sestavit
harmonogram
jednotlivých
vystoupení.
Co se Vám na akademii nejvíce líbilo?
Akademie se podle našeho názoru vydařila,
děti měly odvahu a předvedly velmi pěkné
výkony. Moc všem děkujeme.
Děkuji paní učitelce Pallové, Fišerové a
Vrkoslavové za rozhovor.
(Jevgenij Pavlov 5.C, foto Mgr.
Dominika Jantačová)
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2. Závěrečný kurz 9.C v Tatrách
První květnový týden vyrazila naše třída 9.C
do Tater na turistický kurz. Noční jízda vlakem
byla super, a protože jsme téměř nespali, byli
jsme po příjezdu dost unavení. Přesto jsme hned
po vybalení vyrazili na první túru (paní
učitelkám děkujeme, že nebyla příliš náročná
). V úterý jsme se podívali na Štrbské pleso a
na Chatě Pod Soliskom si dali výborný oběd.
Středa byla odpočinková a relaxační. Dopoledne
jsme se žáky Základní školy Svit sehráli několik
sportovních utkání a celé odpoledne jsme strávili
v popradském aquacity v termálních bazénech a

na tobogánech. Ve čtvrtek jsme se vydali na
Popradské pleso a ještě kousek dál. Poslední
túra (asi ta nejnáročnější) nás čekala v pátek
a určitě stála za to. Zvládli jsme výstup na
Téryho chatu (2015 m n. m.). Šli jsme po
rovině i do kopce, brodili se sněhem, klouzali
se, chvíli svítilo sluníčko, chvíli padal
sníh…. Ale paráda. Večer jsme ještě stačili
zhlédnout dvě třetiny z hokejového utkání
Česko – Rusko a pak už jsme vyrazili zpátky
domů. Celý týden jsme si všichni moc, moc,
moc užili.
(Žáci 9.C, foto – web školy)

3. Páťáci na turisticko-výtvarném kurzu
Pět dní od 30. 5. do 3. 6. strávily 5. třídy na
turisticko-výtvarném kurzu v Dole u Blatné.
Pondělí: V pondělí jsme přijeli před obědem a
šli jsme se ubytovat. Když jsme si vybalili věci,
vyrazili jsme do lesa za ubytovnu a začali po
skupinkách stavět strašáky z přírodnin. Potom
je hodnotily paní učitelky a paní doktorka, která
přijela s námi jako zdravotnice. Tři nejlepší
skupiny byly oceněny za snahu. Následoval
oběd a polední klid.
Úterý: V úterý jsme šli na kozí farmu nedaleko
ubytovny. Tam nám paní ukázala všechna její
zvířata, jenže pak začalo ukrutně pršet, takže
jsme po příchodu vypadali jak zmoklé
slepice. Vzhledem k tomu, že je jaro, tak tam

samozřejmě kozy měly kůzlátka a kočka, kterou
tam paní měla, koťátka. Byly tam dvě kočky
- jedna se jmenovala Pružinka a druhá Anička.
Středa: Ve středu jsme vyrazili na celodenní
výlet na zámek Blatná. Nejdřív jsme si sedli do
parku a kreslili jsme zámek a potom i přírodu.
V parku volně pobíhali daňci. Jeden pán nám
poradil, ať zašustíme pytlíkem a oni k nám
přiběhnou. Samozřejmě jsme to zkusili a ono to
opravdu fungovalo, máme moc hezké fotky.
Potom jsme šli na prohlídku zámku, kde
nám pan průvodce s velmi příjemným hlasem
ukazoval zajímavosti, jako jsou např. lovecké
trofeje.
Čtvrtek: Ve čtvrtek jsme po snídani měli
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olympiádu. První byl běh. Běželi jsme do kopce
a potom i z kopce. Když jsme běželi z kopce,
byla to taková rychlost, že jsme měli pocit, že
spadneme. Druhá disciplína byla házení
gumovkou (holínkou). A třetí bylo skákání z
místa. Po obědě jsme navštívili westernové
městečko, které leželo blízko ubytovny. Pán
nám vyprávěl o kovbojích a poté následovaly
soutěže, kdy proti sobě bojovali kluci a holky, a
to holky vyhrály. Následovali indiáni. Šli jsme

se kouknout na pána, jak
jezdil na koni, který neměl
jedno oko. Předváděl různé
triky, některé byly i trochu
nebezpečné. Potom jsme měli
rozchod a mohli jsme si
prohlížet, co jsme chtěli.
Mohli jsme si koupit nějaké
věci nebo si vyzkoušet různé
atrakce. Cesta zpátky byla v
pohodě.
A večer přišla snad ta
nejlepší
část,
a
to
DISKOTÉKA! Byly rychlé
písničky, ale i ploužáky,
prostě
„suprový“
večer.
Někdo se na diskotéce smál,
někdo zas brečel, jak to
obvykle bývá. Ale mohli jste
si vybrat sami, jestli se budete radovat, nebo
budete smutní. Po diskotéce jsme začali pomalu
balit
věci.
Pátek: Pátek nebyl nijak zajímavý. Zabalili
jsme si poslední věci, nasnídali se a potom jsme
odjeli do Benešova, kde na nás čekali rodiče.
Moc se nám na kurzu líbilo a budeme na něj
dlouho vzpomínat.
(Kateřina Macková 5.B)

4. Krajské kolo soutěže Školní časopis roku 2016

Redaktoři našeho časopisu se již 3. rokem
zúčastnili soutěže Školní časopis roku, kterou
pořádá Asociace středoškolských klubů. V této
soutěži proběhlo v pátek 15. dubna vyhlášení
krajských kol pro kategorie 1. stupeň, 2. stupeň
a 1. a 2. stupeň, které se konalo v Praze na Vyšší
odborné škole publicistiky. Redaktoři Labyrintu

se tohoto vyhlášení zúčastnili za doprovodu
vedoucí
redakce
paní
učitelky Kamily Stolařové. Cesta redaktorů
započala již kolem půl osmé ráno, kdy
redaktorům paní učitelka zakoupila lístky na
vlak a na tramvaj. Poté zhruba v tři čtvrtě na
osm redaktoři nastoupili do vlaku a vyrazili
směr Praha Hlavní nádraží. Tuto část cesty si
redaktoři krátili povídáním a někteří také psali.
Po skoro hodině jízdy všichni dorazili na Hlavní
nádraží v Praze, odkud se vydali na nejbližší
zastávku tramvaje. Tramvaj je přepravila až do
Spálené ulice, odkud to již bylo pár kroků na
Vyšší odbornou školu publicistiky. Hned po
příchodu se všichni zapsali na workshopy a poté
se usadili v aule, kde dostali poukázku na
občerstvení a sešit s tužkou. Pak následovalo
přivítání se základními informacemi a dále se
již redaktoři rozešli na svůj první workshop,
který trval zhruba tři čtvrtě hodiny. Před
druhým workshopem dostali účastníci bagetu a
pití a následoval 2. workshop. V poledne začalo
samotné vyhlašování soutěže. Redakční rada
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Labyrintu se s webem umístila na 2. místě a
s tištěným časopisem se neumístila na
vítězných příčkách, ale získala zvláštní ocenění
poroty. Jako odměnu dostali redaktoři tašku
plnou knížek a časopisů. Po vyhlašování jsme

se obohaceni o zážitky vraceli pěšky na Hlavní
nádraží. Po cestě si všichni zašli do KFC nebo
McDonaldu a spokojeně odjížděli domů.
(Jevgenij Pavlov 5.C)

Rozhovor s vedoucí reakce Mgr. Kamilou Stolařovou
Co se vám nejvíce líbí na vyhlašování ?
Na vyhlašování se mi nejvíce líbí, že je to v Praze na VOŠP, kde je přímo prostředí pro budoucí novináře.
Je to tam dobře zorganizované a děti se dovědí spoustu nových informací potřebných pro tvorbu
školního časopisu.
Co si myslíte o výsledku v soutěži ?
S výsledkem webu jsem spokojena. Ale s výsledkem
tištěné verze spokojena nejsem, bohužel v naší kategorii
soutěžilo nejvíce časopisů, konkurence byla veliká.
Kolikrát jste se již zúčastnila vyhlašování ?
Letos je to třetí rok.
Jak dlouho se již Labyrintu věnujete ?
Po mateřské 4 roky.
Co byste na Labyrintu změnila ?
Určitě musíme zapracovat na grafice tištěného časopisu
a u webového bych ráda zapojila co nejvíce žáků školy, protože do webového nemusí psát jen člen
redakční rady, ale vlastně kdokoliv.
(Jevgenij Pavlov 5.C, foto vlastní)

5. Rozhovory se spolužáky
I do toho čísla jsem provedl anketu: S kým chcete rozhovor. Tentokrát to bylo celoškolní, takže jste
mohli volit všichni. Nejvíce hlasů obdrželi: Sára Srdínková z 5.A a Tomáš Janko z 8.C, kteří mi
odpověděli na několik otázek.
Co budeš dělat o prázdninách ?
S.S.: O prázdninách budu jezdit na výlety s rodiči a kamarády.
T.J.: O prázdninách pojedu s rodinou k moři, pak budu doma a budu si užívat toho, že nemusím do
školy.
Jaký je tvůj oblíbený letní sport, proč zrovna ten ?
S.S.: Můj oblíbený letní sport je jízda na inline bruslích, protože to je výborný způsob, jak si v létě
někam zajet.
T.J.: Můj oblíbený letní sport je fotbal, protože ho hraju a baví mě.
Co bys chtěl(a) dělat o prázdninách ?
S.S.: O prázdninách bych si chtěla užít tábory s kamarády a výlety s celou rodinou.
T.J.: Je toho strašně moc, co bych chtěl dělat.
Těšíš se po prázdninách do školy, proč ?
S.S.: Těším se do školy, protože uvidím kamarády a něco nového se zase naučím.
T.J.: Bylo by lepší, kdyby prázdniny byly delší , ale docela jo, bude to můj poslední školní rok na
této škole, a tak si ho chci užít.
Na jakou z aktivit, které budeš dělat o prázdninách, se nejvíce těšíš ?
S.S.: Nejvíc se těším na plavání, protože se v létě takhle dobře zchladím.
T.J.: Těším se, až pojedu s rodinou k moři a až mi začnou fotbalové tréninky.
Líbil se ti letošní školní rok?
S.S.: Letošní rok se mi líbil, byl super, dozvěděla jsem se nové zajímavé věci a poznala nové
kamarády.
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T.J.: Tento školní rok byl dobrý, ale bylo by lepší, kdyby se od
příštího školního roku mohly zase používat mobilní telefony.
Jakou knihu bys doporučil(a) čtenářům Labyrintu: školního
časopisu na čtení o prázdninách, proč zrovna tu ?
S.S.: Na čtení o prázdninách bych doporučila knížku 4 a půl
kamaráda, která vypravuje o čtyřech kamarádech a jejich psí
polovičce, protože ji může číst kdokoli, komu je více než 9 let.
T.J.: Já moc nečtu, takže o žádné nevím. Raději se koukám na
televizi nebo jsem venku s kamarády.
Co bys vzkázal(a) čtenářům Labyrintu: školního časopisu ?
S.S.: Ať si užijí léto a sluníčko a ať se mají o prázdninách co
nejlépe
T.J.: Užijte si prázdniny a v červnu fanděte Česku na Euru.
Děkuji za rozhovory.
(Jevgenij Pavlov 5.C , obrázek: Rozhledna Blaník – od
Zachariáše Trojánka 6.A)

6. Rozhovor s Alanem Zawatzkým – republikovým
finalistou Olympiády v německém jazyce
Jaké to bylo na soutěži?
Bylo to stresující, protože porota
v Goetheho institutu byli samí
rodilí Němci. Ale naštěstí měli
dobrou náladu. Byla tam velká
konkurence. Několik dětí navíc
pocházelo
z německého
či
rakouského
pohraničí,
což
znamená, že mají němčinu více
či méně v každodenním životě.
Byl tam dokonce kluk, který měl
sice trvalé bydliště v ČR, ale do
školy chodil jeden týden v ČR a
druhý
v Rakousku.
Proti
takovým to nebylo fér, když nebyli zařazeni do
kategorie C (rodilí mluvčí, děti s německými
rodiči….), kam bych je já osobně zařadil.
V každé kategorii bylo 14 dětí – každý kraj
zastupovalo 1 dítě v kategorii.
Jaká byla cesta?
Odjeli jsme okolo 7. hodiny 11. 4. s paní
učitelkou Tyrnerovou spěšným vlakem
společnosti Arriva. Cesta proběhla bez
problémů, na Hlavní nádraží jsme dorazili včas.
Dále jsme pokračovali tramvají směr Národní
divadlo.
Jak soutěž probíhá?
Prezence začala v 8.30. V 9 hodin už bylo
slavnostní zahájení a hned v 9.15 začal
poslechový test. V 10 začaly pohovory
s popisem obrázku. Ale já měl pohovor až ve

13.45, tudíž jsem měl 4
hodiny volna. V 13.40 si mě
pozvali na pohovor. Bylo to
10 minut tváří v tvář rodilým
Němcům, kteří navíc neuměli
česky. Celou dobu jsem jim
odpovídal na otázky. Nejdřív
jsem
se
samozřejmě
představil, to jsem zvládl
celkem dobře, potom mi dali
popisovat obrázek. S tím
jsem měl větší potíže, protože
jsem dostal nejhorší obrázek,
jaký jsem mohl dostat. Byly
na něm k popisování tři osoby v tmavé
místnosti s oknem a nic víc. Nakonec jsem
chvíli povídal o geologických vědách. Po třech
větách mi řekli, že už můžu jít.
Zbývala už jen hodina do vyhlášení. Nakonec
jsem skončil na 8. místě a já byl rád. Zpátky
jsme se vrátili City Elephantem a cesta
proběhla, jak měla. Byla to pro mě velká
zkušenost, ale i pěkný výlet. A na závěr bych
čtenářům rád řekl: „Účastněte se olympiád,
protože kromě zkušeností získáte i body do
přijímacího řízení na střední školu. Ohne
Flaiss, kein Preis.“
Děkuji Alanovi za rozhovor a přeji hodně štěstí
na gymnáziu.
(Martin Popovský 6.A, foto: Mgr. Zuzana
Tyrnerová)
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7. „Lví žena“ Jolana Fišerová
Nový web, nový časopis a nový rozhovor... Na začátku školního roku jsme vám přinesli rozhovor s
energickou ,,lví ženou“ Jolanou Fišerovou. Její první web PoKROKovnik.cz se stal během krátké doby
hodně známý, hlavně mezi dospělými. Proč? Jolana ukazuje v programu „7 KROKů, kterými osvobodíte
Lva v sobě a splníte si své sny“ možné cesty lidem, kteří nevědí, kam dál. Pomáhá jim najít, jak sama
říká, vnitřní lví sílu a naučí je postavit se opět na nohy. Uběhlo sedm měsíců od našeho rozhovoru, co
se všechno změnilo, jak poKROČila Jolana a její web?
Zeptal jsem se Jolči na sedm otázek....

O Jolaně Fišerové
Autorka Lvích e-booků, projektu Osvoboďte Lva! a
nadšená uživatelka života, stratég Lvího vítězství a
pyšná maminka stejně kreativní dcery. Pomáhá lidem
objevit a správně použít jejich vnitřní Lví sílu a díky
tomu si konečně splnit všechny sny.
1. Ahoj Jolčo, uběhla dlouhá doba od našeho
rozhovoru, co se u tebe za tu dobu změnilo? Kam jsi
poKROČila?
Nedávno jsme se s parťákem Lvem Murafou přestěhovali na nový web, který tentokrát nese
moje jméno: www.jolanafiserova.cz. Je úžasný – moderní, prostorný, graficky vyladěný do
optimistické oranžové, navíc s chráněným přístupem k webovým serverům... prostě špička mezi weby.
Umožnuje publikovat videa ve vysoké kvalitě, postupně zveřejňovat jednotlivé části kurzů,
zasílat účastníkům maily s informacemi, jak mají v každém KROKu tréninku postupovat, a mnoho
dalšího.

2. Jak dlouho trvala příprava na spuštění nového webu?
Pracovali jsme na něm jako trio Lvů – tedy já jako
„psavec“ - copywritter, můj kamarád Miloslav Látal,
webmaster,
stratég
a
neobyčejný
vývojář
(www.miloslavlatal.cz) a plyšový Murafa.
Měsíc v kuse jsme se prakticky nehnuli od
počítačů. Zní to šíleně, když si představíte, že jsme spoustu
věcí již měli hotových z předešlého webu. Ale web
jolanafiserova.cz funguje na úplně jiných principech. Vše
se nastavovalo znovu, texty se přenášely ručně takřka
řádek po řádku...
Po celou dobu jsme měli na paměti, aby se u nás
návštěvníkům co nejvíc líbilo a pobyt na webu pro ně byl
co nejpohodlnější. Myslím, že se nám to opravdu podařilo. Web má výbornou pozitivní energii, stavěli
jsme ho „srdcem“ :-)
Neobyčejný zákulisní příběh webu jolanafiserova.cz si dnes můžete přečíst v rubrice Příběh webu.
Připomíná napínavou detektivku od Agathy Christie ;-), ale naštěstí během stavby nezahynul žádný Lev.

3. Jak jsi dostala nápad na nový web? Plánovala jsi to nebo sis prostě jen řekla, ,,založím
si nový web.“
I pro PoKROKovnik.cz nastal čas poKROČit :-).
Původně jsem stavěla malý jednoduchý web, na kterém jsem publikovala články se
Lvími radami „Jak na to?“, rozhovory o poKROKu a také oblíbené e-booky, elektronické
knížky. Jenže pak jsem vytvořila velký online kurz – a pro ten už najednou obyčejný web
Labyrint: školní časopis na Základní škole Benešov, Dukelská 1818
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technicky nestačil. PoKROK byl tedy nutný…, ale je i moc příjemný! Cítíme se s Murafou na
jolanafiserova.cz fantasticky a naše nálada se přenáší i na naše čtenáře. Všichni nám moc fandí.

4. Udělala jsi ještě nějaký KROK dopředu od posledního rozhovoru? Nejenom v technice,
ale i v obsahu webu?
Hned první den se několik desítek návštěvníků nadšeně přihlásilo do programu Lví stezka změn,
který jsme připravili jako uvítací novinku. Pomůže jim rozhodnout se, zda mají ve svém životě něco
změnit, kdy s tím mají začít a jak to mají udělat, aby změna moc „nebolela“. Vyzkoušejí si dokonce svůj
nový život nanečisto pomocí speciální metody.
Kurz je určený pro dospělé a třeba zrovna někoho z vašich rodičů nebo
příbuzných tajně trápí smutný „lev“ a kurz by mu mohl pomoci..

5. Tento originální program je zdarma, proč?
Kdysi jsem byla v podobně obtížné situaci, jako moji dnešní klienti. A
tehdy by mi podobný program nesmírně pomohl odstartovat
nevyhnutelné změny v mém životě mnohem dříve a s mnohem menšími
ztrátami.
Já jsem dnes v situaci, kdy si už můžu dovolit předávat ostatním své
zkušenosti a pomáhat tak i dalším lidem dostat se ZA dnešní temný,
nepřehledný a „neřešitelný“ dnešek. Vím, že cokoli dobrého uděláte, to
se Vám vrátí. Baví mě tvořit lepší svět, protože si každý den znovu

ověřuji, že to funguje.
6. Jak se těšíš na léto? Budeš relaxovat nebo spíše pracovat?
Léto je Lví roční období :-). Na to se s Murafou vždy těšíme moc! Samozřejmě budu odpočívat,
plavat, chodit do lesa, jezdit na inlajnech, číst
detektivky, taky ráda hraji dobrodružné deskové hry,
třeba Cestu kolem světa za 80 dní, Marco Polo, Théby,
Tobago. V poslední době jsem hodně pracovala a
potřebuji nabrat nové síly na podzim, kdy chystám další
webová překvapení.
Jsem hodně kreativní člověk, takže kdekoli jsem
a cokoli dělám, vždycky s sebou mám blok, tužku a
foťák na zaznamenávání nápadů :-). Rozhodně ale
tvoření nepovažuji za „práci“. Je to největší radost, když
můžete dělat, co vás baví, a ještě tím být užiteční.

7. Co bys popřála čtenářům školního časopisu LABYRINT?
Aby si svého vnitřního Lva dokázali ochránit před všemi nástrahami a negacemi a nemuseli ho
v dospělosti složitě osvobozovat :-).
Jolčo, děkuji za skvělý rozhovor a přeji, aby se tobě a tvému webu dařilo. Doporučuji se na web
podívat, jelikož je parádní!!! :-)
(David Veselý 9.B, foto: Jolana Fišerová)
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8. YouTubeři 21. století
Mám tu pro vás další díl z rubriky YouTubeři 21. století. Dnes se podíváme na další
2 youtubery, kteří nejsou příliš slavní a nemají malou klientelu (ostatně i proto sem o
nich píšu), ale mají moc dobrá a kvalitní videa, pojďme na to.
Prvním youtuberem je Salamander alias Salám. Salám začal na youtube teprve
nedávno, nejprve streamoval na Twitchi. Kdo alespoň trochu zná Twitch, tak ví, že
na Twitchi převládají převážně herní streamy a Salám nebyl výjimkou. Někomu bylo
líto, když zmizel, ovšem pak se objevil na YouTubu, kde začal s ASKy*) a vlogy**).
Salám nahrál 4 videa a sešlo se u něj 60 fanoušků. Na jeho videích se pravidelně vyskytuje přes 100
zhlédnutí. Díky tomu, že jsem měl tu možnost Saláma poznat, mohl jsem s ním udělat rozhovor.
Lukáš: Ahoj Saláme, víme, že jsi předtím, než ses rozhodl natáčet na youtube, streamoval. Co se stalo,
že ses najednou rozhodl přejít na youtube?
Salám: Ahoj, ano, streamoval jsem už delší dobu. Byl to takový zkrat v mém mozku, ale jsem rád,
že jsem to učinil a že mě sledují i lidé na YT. Snažím se mít videa co nejkvalitnější, a to od záznamu
z kamery až po střih a dekorace.
Lukáš: Máš nějaký svůj vzor, kterým se inspiruješ?
Salám: Ano, mám, ale nechci ho prozrazovat, jelikož by ke mně poté mohly přijít reakce jako:
„Kopíruješ...“
Lukáš: Vypadá tvůj život opravdu jako ve videu „Každodenní režim“ (video najdete na Salámově
kanále)?
Salám: Ano. :-D
Lukáš: Taková klasická otázka, čeho bys chtěl dosáhnout?
Salám: Chtěl bych určitě dosáhnout více odběratelů a více fanoušků. Nikdy jsem nepřemýšlel nad
penězi.
Lukáš: Tak to ti přeji, ať se ti to splní.
Salám: Děkuji.
Lukáš: Není zač a ahoj. :-)
Salámův kanál: http://salam.jdem.cz/
Další youtuber je JustPaul nebo jednoduše jen Paul [Pól]. Paul má 55 odběratelů, ale
natáčí všelijaká zajímavá videa a zasloužil by si mnohem a mnohem více odběratelů.
Natáčí např. Ze serveru Atlantida nebo různé herní magazíny a sestřihy. Paul několikrát
změnil kanál, na všech však začal dobře a náhoda byla, že na všech jsem ho sledoval.
Paul to myslí vážně, a ač se chová klidně, u jeho videí se pobavíte. Pomozte mu se opět
někam dostat, aby nám neutekl na další kanál!
Paulův kanál: http://justpaul.jdem.cz/
(Lukáš Čuřík, 6.A)

9. Krátké zprávy z naší školy
Den plný her v přípravné třídě
Dne 31. května proběhl v přípravné třídě Den
her. Celý byl zorganizován školním časopisem,
děti měly připravený bohatý a pestrý program.
Ráno, když se všichni sešli ve své třídě, jim byly
rozdány pergameny, do kterých malí žáčci
sbírali písmenka. Jejich prvním úkolem byly
zásady první pomoci. Děti si procvičily svoje
dovednosti - co dělat, když jim poteče krev nebo
si zlomí ruku. Další úkol se týkal stavění ze
stavebnic a poté následovaly hry na venkovním
hřišti. Po přestávce na svačinu na děti čekala
cesta po škole. Děti šly po značkách z

krepového papíru. Celý den sbíraly písmenka a
kousky mapy na závěrečnou cestu za pokladem,
kterou absolvovaly po posledním úkolu - šplhu
po horolezecké stěně v naší tělocvičně. Všichni
si celý den užili a moc se jim líbil.
Děkuji Nele Máslové, Kateřině Dvořákové ze
7.C a Martině Dastychové, Andree Náhlovské z
9.B za pomoc při organizaci Dne her! :-)
(David Veselý, 9.B)
Exkurze 7.B
Dne 23. 5. se naše třída podívala na výstavu,
kterou uspořádala Národní galerie ve
Valdštejnské jízdárně k 700. výročí narození

Labyrint: školní časopis na Základní škole Benešov, Dukelská 1818

11

Karla IV. Výstava nás velice zaujala, neboť
vystavené exponáty byly většinou originály.
Prohlídka byla doprovázená poutavým
výkladem, takže jsme se dozvěděli nové
informace ze života Karla IV. Poté, co jsme
vyplnili pracovní listy, jsme si mohli sami
zkusit psát brkem. Z výstavy jsme po schodech
došli na Pražský hrad, odkud byl nádherný
výhled na Prahu. Zastavili jsme se u
nejdůležitějších staveb, o kterých jsme si
povídali v hodinách dějepisu. Zpestřením bylo,
že jsme se vyfotili s hongkongským párem,
který byl v Praze na svatbě.
Na exkurzi jsme viděli mnoho památek Prahy,
protože z Hradu jsme šli pěšky po Královské
cestě. Naším cílem bylo Václavské náměstí,
kde jsme se občerstvili v McDonaldu. Pak už
nás odvezl rychlík zpět do Benešova.
Výlet se i díky pěknému počasí vydařil.
(Žáci 7.C)
Žáci 7.ABC v Hrusicích
V květnu se třídy 7.ABC postupně vypravily do
Hrusic. Z vlaku žáci vystoupili v Mirošovicích
a odtud došli pěšky až k Památníku Josefa
Lady. Ten si prohlédli a poté vyplnili pracovní
listy. Na hrusické návsi potom malovali
obrázky podle Josefa Lady, které pak vystavili
ve škole. Exkurze se všem moc líbila.

4.ABC v ekocentru ve Vlašimi
Ve čtvrtek 19. 5. jsme se vypravili do Vlašimi,
abychom navštívili místní ekocentrum, které si
pro nás připravilo výukový program „Svět
barev“. Ráno jsme se všichni sešli před školou,
odkud jsme vyrazili na autobusové nádraží.
Tam jsme si chvíli počkali na autobus a pak už
jsme zamířili přímo na místo určení. Všichni

jsme měli dobrou náladu, ke které přispělo také
krásné počasí. V ekocentru nás přivítala velmi
milá paní, která nám dělala společnost po celou
dobu naší návštěvy. Dozvěděli jsme se, k čemu
všemu slouží zbarvení živočichů v přírodě a
další zajímavé informace. Úplně nejlepší ale
bylo to, že jsme si vytvořili úžasná batikovaná
trička, která si s sebou povezeme na školu
v přírodě.
Po skončení programu jsme si ještě dali
výbornou zmrzlinu v místní cukrárně a pak
vyrazili na cestu zpět. Celý výlet se nám moc
líbil a užili jsme si ho.
(Mgr. Dominika Jantačová)

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve dnech 31. 5. - 2. 6. proběhlo v Městské
knihovně Benešov pasování na čtenáře pro žáky
1. ročníku. Děti v pohádkovém království
knihovny přivítala dvorní dáma, se kterou
pomocí kvízu vyluštily jméno krále. Ten je po
složení přísahy rytíře řádu čtenářského pasoval
na čtenáře. Děti si odnesly na památku knihu,
která jim tento slavnostní okamžik bude
připomínat.
6.ABC na Blaníku
Kolem 7:30 ráno jsme se začali shromažďovat
před hlavním vchodem do školy (někteří se
nemohli dočkat, a tak byli před školou už v 7
hodin). Během pár minut za námi přišly paní
učitelky Fišerová, Pitelková, Rybková a
Stolařová. Zároveň přijely 2 pěkné autobusy.
Přibližně v 8 hodin jsme vyrazili na cestu, která
netrvala dlouho. Zastavili jsme na parkovišti
pod Blaníkem a ihned jsme se vypravili k

Labyrint: školní časopis na Základní škole Benešov, Dukelská 1818

12

vrcholu, někteří spíše letěli. Po cestě jsme se ale
zastavovali u poutavých tabulí, kde jsme hledali
odpovědi na otázky, které jsme měli dopředu
připravené od našich vyučujících českého
jazyka.
Poté, co jsme se “vysápali” na vrchol, nás

čekala svačina. Bylo půl desáté, tudíž jsme měli
ještě čas, než se otevře rozhledna (otvírá se v 10
hodin). V této půlhodině jsme se snažili
odpovědět na otázky, nasvačit se a začít kreslit
obrázek. Mohli jsme kreslit kamenného rytíře,
kterého jsme potkali po cestě, anebo rozhlednu,
která se tyčila před námi. V deset se rozhledna
otevřela a my jsme se mohli podívat nahoru a
porozhlédnout se po okolí.
Na rozhlednu vyšlapali všichni, co chtěli zažít
překrásný výhled. Vzhledem k tomu, že bylo
pěkné počasí, bylo vidět až na šumavské kopce.
Z vrcholu jsme delší cestou sestoupili opět dolů,
kde jsme pár minut čekali na autobus. Měli jsme
ještě chvilku pro sebe, tak jsme si pohráli na
louce pod Malým Blaníkem. Pak už jsme se
vraceli zpět do Benešova s příjemným pocitem,
že jsme navštívili bájné místo našich předků.
Děkujeme paním učitelkám za krásný výlet.
(Lukáš Čuřík 6.A)

(Obrázky namalovali v Hrusicích – Johanka
Radová 7.B a Adam Šerák 7.A)
2. a 3. třídy prožily Den s Policií ČR
Ve čtvrtek 2. června 2016 byl pro žáky 2. a 3.
tříd připraven projektový den Den s Policií ČR.
My, žáci 2. tříd, jsme soutěžili ve družstvech na
třech stanovištích: Chodec, Šikana, Policie – co
se smí a nesmí. Úkoly byly zajímavé a některé
nám daly dost zabrat. Všichni jsme ale zadané
úkoly zvládli.
Dopolední program našeho soutěžení byl
zpestřen ukázkou bojového umění Taekwondo
a prohlídkou policejního auta. Výsledky
jednotlivých družstev byly velmi vyrovnané.
Nejlepší tři družstva získala shodně 26 bodů a o
jejich pořadí rozhodly doplňkové testy
s dopravní tématikou. Na prvním a třetím místě
se umístila družstva ze 2. D, druhé místo
obsadilo družstvo z 2. C. Celé dopoledne jsme
si užili a odnesli jsme si spoustu vědomostí,
které nám pomohou správně se chovat a chránit
se před různými nebezpečími.
Děkujeme členům Policie ČR a Městské policie
za krásný den.
(Mgr. Jana Janoušková)

Ze sportu
KVĚTEN VE ZNAMENÍ ATLETIKY
Měsíc květen je, jako každoročně, plný atletických závodů – atletické všestrannosti, Poháru Rozhlasu
s Českou spořitelnou.
Jako první proběhla na atletickém stadionu ve Vlašimi atletická všestrannost – soutěž 5ti členných
družstev. Dívky naší školy skončily na krásném 2. místě a kluci na 3. místě.
Za necelý týden následovala okresní kola Poháru Rozhlasu, taktéž na oválu ve Vlašimi. Okresní kola
probíhala 10. a 11. 5. 2016.
10. 5. začala kategorie mladších žáků – byl to slunečný den plný atletiky a pro žáky naší školy i plný
vítězných pocitů. Naše obě družstva – chlapci i dívky – svoje kategorie vyhrála a postoupila do
krajského kola, které se konalo 24. 5. 2016 opět ve Vlašimi.
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11. 5. proběhlo okresní kolo Poháru Rozhlasu kategorie starších. Znovu jsme zaznamenali úspěšný
atletický den. Družstvo dívek svoji kategorii vyhrálo a postoupilo do krajského kola. Družstvo chlapců
těsně skončilo na 2. místě a
nakonec i toto družstvo
postoupilo. Takže jsme
v tomto školním roce měli
na krajském kole obsazeny
všechny kategorie! Což je
úžasný výsledek!!!
24. 5. – krajské kolo
Poháru Rozhlasu
Na krajském kole jsme
měli
v jednotlivých
disciplínách
střídavou
úspěšnost. A nakonec jsme
pro sebe získali dvě 3
.místa – dívky starší i
mladší. Mladší chlapci se umístili na krásném 4. místě a starší chlapci na místě 7.
Všem děkujeme za předvedené výkony, přejeme hodně sil do práce, která všechny čeká v dalších
etapách života.

HÁZENÁ
A abychom neopomenuli i další sporty, musíme zmínit i okresní kola v házené. Jako každoročně je
pořádající školou ZŠ Netvořice. Družstvo dívek naší školy své okresní kolo vyhrálo a chlapci skončili
na místě 2.
(Mgr. Lenka Kunstová)

10. Kde jsme byli na školním výletě?
Přípravná třída – Hulice – Vodní dům
1.ABCDE – ZOO Tábor
2.ABCD – Zámek Jemniště, Blaník
3.ABC – Ostrá nad Labem, Přerov nad Labem – skanzen a vesnice lidových řemesel
4.ABC – zotavovací akce Štědronín + výlet do Písku
5.ABC – Turisticko-výtvarný kurz – Důl u Blatné
6.ABC – Zeměráj Kovářov
7.ABC – Tábor (Muzeum čokolády, Husitské muzeum), Chýnovské jeskyně
8.B – Praha – bowling, projížďka parníkem
9.B – Praha – aquapark

11. Memoriál Antonína Tichého u nás v tělocvičně
Na 30. dubna SKP Benešov uspořádala v hale
ZŠ Dukelská 26. ročník tradičních závodů v
judu nazvaný Memoriál Antonína Tichého. Již
v pátek večer se v hale naší školy objevili první
judisté, kde zhruba od 19:30 do 22:00 hodin
probíhaly přípravy na závody. Memoriál
Antonína Tichého začal v sobotu od osmi hodin
ráno, kdy se judisté zaregistrovali. Dle slov
hlavního organizátora Aleše Pikory se letos

sjelo kolem 160 soutěžících. Po registraci, která
skončila v půl desáté, následovalo losování,
kdo s kým bude závodit. Další částí programu
byl nástup týmů, jehož se zúčastnil starosta
města Benešov Petr Hostek, a poté již
následovaly zápasy kategorií U9, U11, U13 a
U15, mezi nimiž také probíhalo vyhlašování.
a memoriálu Antonína Tichého panovala velic
e krásná atmosféra.
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Někteří rozhodčí i se starostou města Benešov
odpověděli na mé otázky.
Rozhodčí: A) Lukš Rostislav B)Palán Vít
Jak jste se dostal do funkce rozhodčího v judu?
A) Dostal jsem se k tomu tak, že jsem studoval sportovní gymnázium a v rámci studia jsem si udělal
zkoušky na rozhodčího i trenéra.
B) Trenér mě přesvědčil před spoustou let, abych se stal rozhodčím.
Kolika závodů v judu se měsíčně zúčastníte?
A)Zhruba každý týden jedny závody.
B)To je různé, většinou jedny až dvoje závody měsíčně.
Jak se vybírá, jaký rozhodčí se zúčastní jakých závodů?
A)Pokud je to na úrovni regionální, rozhoduje o tom předseda kraje, pokud na republikové úrovni,
republiková předsedkyně a pokud na mezinárodním, rozhoduje o tom předseda Evropské komise
rozhodčích.
B) Deleguje to šéf komise rozhodčích Středočeského kraje.
Co vás na judu nejvíce baví?
A)Kamarádská atmosféra.
B)Asi vše.
Liší se memoriál Antonína Tichého od ostatních závodů? Pokud ano, čím?
A)Ano, je to vždy jiné, například tady v Benešově jsou to závody pro mladší judisty, proto je to těžší na
rozhodování, to je asi ze strany rozhodčího hlavní rozdíl.
B)Nějak výrazně ne, ale je tu lepší zázemí, je to tu velice dobře zabezpečené.
Petr Hostek, starosta města Benešov
Máte s judem něco společného, co?
Ano, mám, judo jsem dělal od malička, poté jsem
ho dělal ve Vyškově, přesněji v Dukle Vyškov, no
a svého syna jsem od pěti let vedl k judu také a
výsledkem jsou jeho čtyři tituly mistra republiky
v judu. A také mohu říct, že judo je jeden z mých
nejsilnějších sportů.
Zaujalo Vás na letošním ročníku memoriálu
Antonína Tichého něco? Co to bylo?
Velice se mi líbí ty kategorie, kde se ještě mohou
prát chlapci s dívkami a to, co mě na této
kategorii zaujalo, je že dívky jsou většinou
mnohem agresivnější než chlapci.
Jak jste již zmínil, judu se věnujete velice dlouho, jaké máte kyu či dan?
Já mám hnědý pásek, tedy 1. kyu .
Jaká je vaše nejoblíbenější technika v judu?
Nejkrásnější je podle mne asi tomoe nahe, což je velice složitý chvat, který se musí dělat na člověka o
něco méně pokročilého, ale pokud se povede, tak to stojí za to.

(Jevgenij Pavlov 5.C, foto vlastní)

12. Plemena psů – skotský teriér
Dnes jsem pro vás vybrala plemeno, které chová doma náš nový pan školník Zdeněk
Podhorník. Jeho fenka se jmenuje Aneta a máte ji na obrázku.

Labyrint: školní časopis na Základní škole Benešov, Dukelská 1818

15

Skotský teriér je krátkonohý pes se
svalnatým
a
poměrně
krátkým
hřbetem Má nápadně široké hýždě a
středně dlouhý ocas, který je vztyčený
nebo ohnutý mírně do oblouku. Přední
tlapky jsou trochu větší
než
zadní. Lebka je téměř plochá. Skotský
teriér
má
nůžkový
skus
a
oči mandlového tvaru ležící daleko od
sebe.
Popis
Plemeno dosahuje výšky okolo 25,5 cm.
Hmotnost teriéra se pohybuje mezi 8,5 a
10,5 kg. Srst je hustá a tvrdá. Jedinci se
vyskytují černí, žíhaní, zřídka také v
pšeničné barvě.
Původ
Pochází ze skotské pahorkatiny. Původně byl
určen pro práci v podzemí - norování, jeho
společenské
využití
však
mělo
za
následek šlechtění k širokému a vizuálně
efektivnímu hrudníku, čímž mu práci
v noře znemožnil.
Povaha
Skotský teriér je klidný, rozvážný pes. Působí
však trochu rezervovaně a ve vztahu ke svým
pánům je vždy trochu nezávislý. Je inteligentní,
sportovně založený a obvykle málo štěká.
Vychází dobře se zvířaty i s jinými psy, pokud
ho děti respektují, vychází s nimi rovněž dobře.
Vše ovšem záleží na tom, jak bylo štěně od
počátku svého života vychováváno. Jestli si
zakládáte na výstavním psu, tak o jeho srst
musíte řádně dbát, domácího psa postačí
čtyřikrát za rok nechat otrimovat a ostříhat
odborníkem a pravidelně mu pročesávat srst.
Skotský teriér má sklon k tloustnutí, a proto
musíte dbát na vyváženost jeho stravy a
poskytovat psu dostatek pohybu.
Norování je
způsob lovu lišek a jezevců spočívající v jejich
vyhnání z nory.
Norování se používá ke snižování stavu zvěře
myslivosti škodící (liška, jezevec), příp. psíka
mývalovitého. Než se přistoupí k norování, je
nutné „obeznat“, zda je nora zvěří obsazena. K
vypuzení zvěře z nory se používají nízkonozí
psi – norníci. Psem vypuzené šelmy se střílejí

nebo lapají, případně jsou přímo zadáveny
norujícími psy. Při norování liška urputně brání
své potomky a pes bývá často zraněn V
případě, že se zvěř v noře zatarasí, zahrabe
norníka, nebo vznikne pro psa jiné nebezpečí,
přistupuje se k vykopávání. Nejlepších
výsledků se při norování dosahuje v době páření
lišek, kdy jich v noře bývá i několik najednou.
U lišek jsou při norování zabíjeny všechny
věkové kategorie včetně čerstvě narozených
mláďat. Z hlediska škodlivosti pro myslivost by
myslivec neměl mít zábrany ulovit nejen lišku,
ale i všechna liščata. Mláďata bývají také někdy
po odchytnutí používána při výcviku loveckých
psů jako živá návnada při bezkontaktním
norování. V místech zvýšeného výskytu lišek se
budují umělé nory. Jedná se o jedno nebo
dvouramenné umělé podzemní chodby
zakončené brlohem.
Trimování je
speciální
úprava
srsti
hrubosrstých
plemen psů.
Spočívá
ve
vytrhávání odumřelé srsti (včetně kořínků),
která sama nevypadá – správně trimovaní psi
nelínají.
Díky trimování srst hrubne a stává se odolnější
vůči vlivům okolí. Pokud se hrubosrsté plemeno
ostříhá, tj. nedochází k výměně chlupů, jeho srst
plstnatí a ztrácí svou ochrannou funkci.
(Magdaléna Flašíková 5.B, foto pan školník
Zdeněk Podhorník)
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13. Tipy na výlety - Léto
Novigrad (Chorvatsko)
Starodávný
Novigrad
je
kulturně
historické městečko, ve kterém můžete
navštívit mnoho starých uliček atd. Blízko
Novigradu jsou i další zajímavá města jako
třeba Roviniia (Rovinija). Sám jsem
v Novigradu byl minulé léta na dovolené a
můžu doporučit všem. Kolem Novigradu se
line kamenitá pláž, voda je v srpnu teplá,
takže se nemusíte bát. Nezapomeňte na
fotoaparát, protože je tam mnoho věcí na
focení.
Zdroje:
https://www.google.cz/search?q=Novigrad&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidss2gu_TMAhVEFMA
KHerDAPcQ_AUIBigB#imgrc=-h9ItTpKPJO1cM%3A

(Petr Hobza 6.A)

Výstava Titanic
Na výstavišti Praha Letňany je nová zajímavá výstava, která se jmenuje
Titanic. U vchodu dostane každý návštěvník palubní vstupenku
(BOARDING PASS) se jménem opravdového cestovatele na Titanicu.
Nejdříve se promítá autentický film o stavbě lodi dokončené 31. března
1912. V dalších místnostech jsou předměty vylovené ze dna moře
(nádobí, části strojů, osobní předměty pasažérů) a maketa vraku. Díky
dokonalé rekonstrukci kajut, strojovny nebo jídelny návštěvníci nasají
atmosféru přepychu a technického pokroku počátku 20. století. Na konci
výstavy je seznam cestujících, kteří katastrofu ze dne 14. dubna 1912 přežili. Tak si může každý
návštěvník zjistit, jestli jeho cestovatel přežil, či nikoliv.
(Ondřej Kvasnička 5.B, zdroj: vystavatitanic.cz)

14. Móda
Milí čtenáři, opět vás vítám u módy. Pro holky, ale i pro kluky budou in barevné
vlasy jakékoliv barvy. Kdybyste si nechtěli obarvit hlavu, můžete použít křídy
určené na vlasy. Hlavně aby barva byla výrazná. V létě má být hodně teplo, takže se
vám budou hodit roztrhané kraťasy. Nesmí tu chybět ani kimona, hlavně ta se
vzorem a zkrácené nohavice končící cca 5 cm nad kotníkem. Měly by mít „nudné“
barvy. In budou také roztrhané džíny, a to hlavně na kolenou. Musím zmínit oblibu
třásní a hnědé kůže. Může být i na kabelce nebo třeba na kalhotách. Co se týká bot,
objeví se střevíčky do špičky jakékoliv barvy. Doufám, že se vám můj článek líbil.
(Kateřina Macková 5.B)

15. Anketa pro hráčky florbalového finále
10. a 11. března se v ZŠ Dukelská a ZŠ Jiráskova konalo republikové finále ve florbale
kategorie III.
Hráčky z Dukly obsadily vynikající 2. místo, a proto jsme jim položili několik otázek.
1. Změnilo se pro tebe něco po florbalovém finále? Jak reagovali na 2. místo tví
spolužáci?
2. Zažila jsi po finále něco neobvyklého?
3. Co bys vzkázala čtenářům? Co mají dělat, aby byli úspěšní jako ty?
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Monika Pojerová 7.C
1. Nic se pro mě nezměnilo. Spolužáci měli velkou radost.
2. Dlouho se nic zásadního nedělo, všichni byli moc rádi, vše zůstalo při
starém.
3. Aby chodili na florbal.

Štěpánka Bubáková 7.C
1. Nic se nezměnilo. Myslím, že to spolužáci nečekali.
Celou dobu nás podporovali a fandili nám.
2. Nic neobvyklého jsem nezažila. Chvíli jsme byly smutné, že jsme
prohrály finále o jeden gól, ale pak už jsme byly rády. Zhruba za měsíc nás
navštívil ve škole pan starosta s místostarostou a servírovali nám oběd
v jídelně.
3. Aby trénovali a snažili se.

Lucie Zemanová 7.C
1. Začal mě víc bavit florbal. Spolužáci byli rádi, že jsme se umístily tak
dobře.
2. Asi nic, chvilku jsme byly slavné.
3. Více se zajímat o tento sport a jít do všeho na 100%.

Magdaléna Šedivá 7.C
1. Nic se pro mě nezměnilo, ale byla jsem hodně šťastná. Všichni byli hrozně
rádi, ale někteří si mysleli, že to „nedáme“.
2. Jenom že jsme dostali od zastupitelů města oběd. Obsluhovali nás v naší
jídelně.
3. Ať naši školu dále podporují. Každý se musí snažit do
poslední chvíle.

Kateřina Dvořáková 7.C
1. Nic se pro mě nezměnilo, chválili nás.
2. Chvilku jsme si to užívaly, ale nic se pro nás nezměnilo. Jen jsme byly na
obědě v jídelně a obsluhoval nás starosta.
3. Začít chodit na florbal, ale člověk musí hlavně chtít a musí ho to bavit, bez
toho se nikam neposune.
(Redaktoři Labyrintu: školního časopisu, foto: Amir Wannous 9.B)

16. Recenze na novou hru - Head Soccer
Tato hra je velmi jednoduchá na pochopení,
ale hraní je trochu těžší. Jump-skok, Kick-kop,
Power - je schopnost panáčka (př. Korearaketka, Turek-voda), L-R (pohyb hráče,
doleva, doprava). Tuším, že 64 panáčků vám k
získání bude stačit. Je dobré mít hráče s 5
hvězdami, ale je těžké je získat. Nebojte, máte
dva způsoby: buď si ho koupíte za herní peníze,
které získáváte ve všech 6 herních módech:

Arcade, Tournament, Survial, liga, Head Cup,
Mode Death. Do některých módů potřebujete
peníze (Head Cupa a Mode Death-5000 peněz,
liga- 100000). Jestli máte kamarády a mají také
tuto hru staženou, můžete je rozdrtit v
multiplayeru přes Google Play Service.
Hru doporučuji. Stáhnout si ji můžete na
Obchod play.
(Matěj Kačenga 6.B)
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17. Křížovka
1) Všední den
2) Sladkovodní ryba
3) Vyjmenované slovo po s
4) Křestní jméno prezidenta Havla
5) Roční období
6) Kontinent
7) Antonymum ke slovu malý
8) Město, ve kterém se nachází nejstarší český most
(Jevgenij Pavlov 5.C)

18. Vtipy
Nejlepším lékem proti skleróze je jíst hodně
česneku.
A skutečně to pomáhá, pane doktore?
To bych řekl. Kdo se s vámi setká, nikdy na vás
nezapomene.
V porodnici:
Kdo to tak pláče? Ta nová trojčátka?
Ne, jejich otec!
Maminka chválí synka:
,,To je od tebe hezké, že jsi tak hodný na sousedovic kluka.
Před chvílí jsem viděla, jak mu podáváš hrst bonbónů.“
,,To nebyly bonbóny, to byly jeho zuby!“
Ráno vejde strážce do cely a oznamuje vězňovi: ,,Johne, tvůj soused dnes v noci utekl.“
,,No konečně! Už bych stejně déle nevydržel to vrzání pilníkem!“
„Kdo začal tu rvačku?“ vyšetřuje policista.
„On!“
„A proč?“
„Nechtěl mi dát svou peněženku!“
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„Už ti někdy někdo řekl, že jsi krásná?“
„Ještě ne.“
„Myslel jsem si to.“
Zdroj: evtipy.cz

(Adam Stolař 6.A)

19. Město vyhlásilo soutěž „Závislost a nezávislost“

Obrázky jsou vystavené v Muzeu umění a designu v Benešově.
Autoři: Tereza Dederová 7.B

Johanka Radová 7.B

Sabina Kollárová 7.C

20. Město Benešov oceňovalo úspěšné kolektivy naší školy
Dne 31. května 2016 místostarosta města
Benešov Ing. Jiří Švadlena a vedoucí odboru
školství Mgr. Ivana Kárová oceňovali úspěšné
kolektivy naší školy. Všichni jsme se sešli v
jednu hodinu ve společenské místnosti, kde
jsme netrpělivě čekali na příchod zástupců
města. Pan místostarosta se nám představil a
pohovořil s námi o záměru vybudovat na
fotbalovém hřišti novou běžeckou dráhu.
Zvláště zástupci atletů byli nadšeni. Mezi
oceňovanými byla totiž atletická družstva dívek

a chlapců, která se nedávno probojovala do
krajského kola Poháru rozhlasu. Dalšími
vybranými žáky byli členové žákovské rady a
redaktoři školního časopisu Labyrint. Každá z
těchto skupin dostala od vedení města volnou
vstupenku pro 30 lidí do Království železnic.
Děkujeme vedení města za to, že si na nás žáky
udělalo čas a odměnilo nás za naši práci pro
školu a za její reprezentaci. Už se moc těšíme,
jak vyrazíme na výlet do Prahy.

(David Veselý 9.B)
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21. Závěrečné slovo šéfredaktora Davida Veselého
Milí žáci, vážení učitelé, čtenáři!
Je neuvěřitelné,
jak čas letí. Dnes
vychází poslední
číslo časopisu, na
kterém jsem se já
jako šéfredaktor a
žák školy podílel.
Čtyři roky na
druhém
stupni
rychle utekly, a
když píši toto závěrečné slovo, jsem plný
emocí – radosti, rozpaků, ale i smutku.
Radosti z toho, co se s časopisem za čtyři
roky stalo, jakou proměnou prošel... A
smutný jsem proto, že musím časopis
opustit a odejít na střední školu. Časopis se
posunul neskutečně dopředu, ale nebyla to
žádná procházka růžovým sadem, jak by se
řeklo.
Na časopisu jsem vždy usilovně
pracoval, i když to nebylo mnohdy lehké.
Časopis získal řadu ocenění v soutěži
školních časopisů. Za nejlepší umístění
považuji 2. místo v celostátním kole soutěže
školních časopisů, ale i další ocenění
nejenom z této soutěže – ocenění od
hejtmana Středočeského kraje, starosty
města.
Jako by to bylo včera, kdy jsem
seděl v učebně počítačů, a do třídy přišla
paní učitelka Kamila Stolařová a řekla, že je
potřeba zvolit šéfredaktora. Ani ve snu by
mě nenapadlo, že tuto funkci budu dělat
dodnes, tedy čtyři roky. Nevěděl jsem, že
mi přinese štěstí, ale také nepříjemné
situace, které nebylo snadné překonat hádky a spory. Často jsem si říkal, zda moje
práce má vůbec cenu. Někdy mě řeči mých
spolužáků štvaly a mnohdy jsem jim chtěl
povědět: ,,Tak si to pojďte vyzkoušet, jaké
to je.“ Ale nadechnul jsem se a nechal jsem
vše běžet. Jsem rád, že jsem to zvládl s
pomocí redaktorů, mých pomocníků a
pedagogů školy!
Dukla má TALENT. To je taková
jedna kapitola časopisu. Tři roky jsem tuto

soutěž organizoval, sám jsem ji vymyslel a
uvedl v život u nás na škole. A když byl
letos třetí ročník, řekl jsem si: ,,Bude i
čtvrtý?“ Já v to doufám! Byla a je to skvělá
soutěž, na které bylo hodně práce a stále je!
Jsem moc vděčný za to, co mi tato náročná
soutěž dala. Hodně mě to naučilo. Moc
děkuji všem redaktorům, kteří se na soutěži
podíleli. Hlavní díky ale patří soutěžícím,
kteří se zúčastnili, a také porotcům – Mgr.
Haně Pechačové, Mgr. Evě Pojerové,
PaedDr. Světlaně Mixánové, Mgr. Ivě
Chobotské (Heřmánkové), Kláře Malátové
a Filiz Nevzatové Kartové. Tito učitelé a
žáci se do soutěže ve svém volném čase
zapojili a doufám, že se zapojí i v příštím
roce!
Nic bych nezvládl bez redaktorů,
kteří jsou občas takoví, že bych je nejraději
roztrhl, protože třeba měsíc nejsou schopni
poslat článek! :-), ale vždy za mnou stáli a
spolupráce s nimi mě bavila. Určitě
sem
musím zahrnout jednu učitelku, které
dlužím opravdu hodně, a to Mgr. Kamilu
Stolařovou, která časopis vede a je i mou
třídní učitelkou! Vždy za mnou stála a
podporovala mě a moje nápady. Bez ní by
časopis nebyl takový, jaký je, protože je na
něm hodně práce! Moc Vám za všechno
děkuji!!!
Nesmím ale vynechat další učitele,
paní učitelku Blanku Vrkoslavovou, Evu
Fišerovou,
paní
ředitelku
Hanu
Procházkovou, pana zástupce Lubora
Brázdu a další pedagogy, kteří se na tvorbě
podílejí a nebo ho podporují.
Na závěr mi dovolte, abych všem
žákům, učitelům a čtenářům popřál hezké
prožití letních prázdnin a úspěšný start do
nového školního roku 2016/2017! Žákům
devátých tříd přeji, aby start na jejich
středních školách byl úspěšný! Časopis mi
opravdu moc dal a netěším se, až nastane
poslední den školy a budu se muset s vámi
rozloučit. Bude mi to chybět.
(David Veselý – I. šéfredaktor)
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Ještě jednou přejeme krásné prázdniny!

Pro tento rok se s vámi loučí redakční rada.
Přípravka nám namalovala pirátské vlajky – děkujeme.
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