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Milí spolužáci, 
    právě jste otevřeli první letošní číslo našeho časopisu. Najdete v něm spoustu nových rubrik a článků, 

které začali psát jak noví členové redakční rady, tak ti, co se v časopise angažují již delší dobu. Do 

redakční rady přibylo 5 nových redaktorů: Kateřina Bernasová, Denisa Hebíková, Tomáš Valihun,  

Eliška Svobodová ze 7. B a Richard Tobolík z 5.B. 

    Nezapomeňte také, že máme i webovou verzi časopisu, kterou naleznete na adrese 

www.zsben.cz/labyrint. Tam si můžete přečíst jiné články, a co je hlavní, další nové články tam můžete 

psát i vy ostatní. Zkuste se také zapojit! Doufáme, že se vám nové změny budou líbit, že v časopise 

najdete něco, co vás zaujme, pobaví a třeba i poučí. Budeme se těšit na vaše podněty!                                                                            
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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 

Otevření nového vchodu a přivítání prvňáčků 

 

    Po víc jak roce, kdy byl 

zbourán starý most, byl               

1. září slavnostně otevřen nový 

vchod. Akce byla spojena 

s přivítáním prvňáčků. Pásku 

přestřihli zástupci města 

společně s paní ředitelkou. 

Přihlíželo několik desítek 

rodičů a také žáci. Několik jich 

také vystupovalo pod vedením 

paní učitelky Ivany Pallové. 

 

(foto www.benesovcity.cz) 

 

Deváťáci v Londýně 

    Letos se opět 9. třídy z naší školy vydaly na 

začátku září do Anglie. Zájezd začal v neděli 

11. září v 7 hodin večer před naší školou, kde 

jsme nasedli do autobusu a zamířili přes 

Německo a Belgii až do Francie. Zde jsme 

nastoupili na trajekt do Velké Británie. Hned po 

dosažení anglických břehů jsme se vydali na 

hrad Dover. Poté následovala prohlídka 

katedrály v Cantebury. Počasí bylo neobvykle 

teplé a slunečné, takže jsme se ještě porozhlédli 

po okolí. K večeru nás čekala cesta na meeting 

point, kde jsme se setkali se svými náhradními 

rodinami. Všichni nás uvítali s otevřenou náručí 

a odvezli si nás do svých domovů, kde nám 

přichystali tradiční večeři. 

    Další den byl v plánu výlet do Stonehenge a 

prohlídka katedrály v Salisbury. Opět se 

vydařilo počasí. Plni dojmů jsme se večer 

vraceli do našich náhradních rodin. 

    Ve středu jsme natěšení vyjeli do centra 

Londýna. Jako první jsme navštívili London 

Eye a 4D vysílání. Z Londýnského oka jsme 

viděli veškeré památky, které jsme později 

postupně procházeli, například Buckingham 

Palace, Natural History Museum, Westminister 

Abbey a Big Ben.  

    Po poslední noci v rodinách jsme se opět 

ocitli ve středu Londýna. Tentokrát jsme 

vyrazili do pevnosti Tower, kde jsme si 

prohlédli korunovační klenoty. Cestou jsme se 

podívali na otevírací Tower Bridge, později 

jsme jím i proplouvali. Ještě jsme stihli projít 

vojenskou historickou loď a přes Milenium 

Bridge jsme doputovali až ke katedrále               

sv. Pavla. Potom jsme nasedli na turistickou 

loď, která nás zavezla až k londýnské O2 aréně. 

Tam už čekal náš autobus, jenž nás 

Eurotunelem odvezl do Francie, a pak jsme 

nabrali směr domů. 

    Výlet se všem líbil, moc jsme 

si ho užili i díky pěknému počasí 

a určitě bychom se chtěli do 

Anglie někdy v budoucnu vrátit.     

Děkujeme organizátorkám 

zájezdu paní ředitelce Haně 

Procházkové a paní učitelkám 

Janě Uhrové a Daně Rybkové za 

krásně strávené dny. 

 

(Monika Fučíková, Adéla 

Rendová 9.C)

http://www.benesovcity.cz/
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8.C na kolech 

    Z Benešova jsme vyrazili 

okolo 9. hodiny. Cesta byla 

náročná, protože bylo velké 

teplo. Ale přes všechna úskalí 

jsme 90 kilometrovou cestu 

zvládli a dorazili na určené místo 

Dobronice u Bechyně. Během 

celého týdne bylo hezké počasí.  

Užili jsme si mnoho legrace a 

zábavných hlášek, zdolali 

spoustu kilometrů, navštívili Zoo 

Hluboká nad Vltavou, Mladou 

Vožici. Přihodil se jeden úraz 

v podobě silničního lišeje a 

roztrhané cyklistické výbavy. 

Celý týden na kolech byl 

namáhavý, ale přesto se nikomu 

nechtělo vrátit do školy, protože nás čekalo spousta testů a zkoušení. 

(Lucie Zemanová, Milan Konopásek 8.C, foto -  paní učitelka Lenka Kunstová, obrázky – Milan 

Konopásek a Lucie Zemanová) 

Ukázky z deníků 
Každý den jsme si všichni psali „zápisky“, co jsme za ten den 

zvládli. Jsou to soukromé věci, takže zde nějaké úryvky 

zveřejníme, ale nebudeme uvádět jména autorů a některých osob. 

Každý jsme si pak ve škole namalovali i obal (1. stranu).  
 

Den první 
Než jsme vyjeli, tak jsem musela se spolužačkou (říkejme jí Jana) 

doběhnout do OK-shopu pro spodní prádlo, ponožky a kartáček. 

Už jsme skoro vyjížděli a Jana si vzpomněla, že si zapomněla tyto 

3 důležité věci. Jako blbky jsme běžely Tyršovkou s helmou a 

rukavicemi. Jana šla do OK-shopu a já pro kartáček do 

Rossmannu. Koupila jsme ten nejlevnější, který ani neměl 

štětinky 

. Než 

jsem to 

koupila, 

musela jsem ťukat na pokladnu, aby tam vůbec 

někdo přišel. Fakt super zážitek na začátek . 

Dále už bylo spousta kopců, ale všechno jsem 

zvládla. Poté nás čekal obří kopec Monínec. 

Myslela jsem, že v půlce kopce zahodím kolo, 

ale dala jsem to. Nahoře nás čekalo překvapení 

od Jany, co všechno si koupila. Zjistila, že si 

koupila kalhotky XL a ponožky vel. 27-30. Moc 

šikovně nakupuje . To byl výborný zážitek a myslím, že všem zvedl úsměv ve tváři. Ale co mě potěšilo 

nejvíc, že jsem vyjela Monínec. Poté to bylo samé do kopce a z kopce. Ale vzpomínali jsme na Janiny 

růžové kalhotky. Pak už nás čekalo jen pár kilometrů do konce. Když jsme přijeli, vybalili jsme věci a 

šli jsme se vykoupat do řeky. Bylo to moc zajímavé a byla to hrozná sranda. Pak jsme šli na večeři, která 

byla dobrá. Po večeři jsme měli volnou zábavu a hráli jsme ping-pong, skákali jsme na trampolíně atd. 

A bylo to moc dobrý a doufám, že další dny si zahrajeme hry s nějakou soutěží. Tenhle den byl fakt 

dobrý a moc mě to bavilo. Hlavně jsme měli nějaký ten zážitek . 
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Dne druhý 

Dnešní den byl další ze suprových. Jeli jsme 

do ZOO v Táboře. Bylo tam hodně krásných 

zvířat, nejvíc se mi líbili tygři a lvi. Chtěli 

jsme jít v ZOO na oběd, jenže paní nám řekla, 

že už nevaří, že kuchař přijde až za hodinu. 

Takže jsme jeli. Dnešní trasa byla dobrá, 

nebyla kopcovitá, spíše rovinky a kopce dolů, 

ale nejhorší kopec byl, jak jsme vyjížděli od 

chatek. Byl hodně kamenitý a zadní kolo mi 

podkluzovalo. Dnes jsme celý den prožili 

všichni společně, všichni jeli stejnou trasu a 

stejným tempem. Pocity byly dnes pořádně 

smíšené. Jednu chvíli jsem se dostala do svého 

vyhovujícího tempa, ale jakmile jsem slezla, 

tak už to nešlo. Neskutečně mě bolel zadek. Druhé pocity byly – strašně mě bolelo koleno, tak jsem ho 

na nejbližší zastávce a během cesty proklepávala. Ale už je vše v pohodě. V chatce je vždy veselo a to 

je hlavní.  

Den třetí  
Dnes ráno jsem vstal a šel na snídani. Byl obložený talíř. Jel jsem s panem učitelem Krčmou na 

Hlubokou. Sraz byl v půl desáté, ale ještě jsme spravovali kola. Jeli jsme zkratkou, potom obrovským 

kopcem dolů. Asi o 2 km dál se Kony a Ráďa asi chtěli chytit za ruce, ale náhle se to zvrtlo. Milan sjel 

pod Ráďu a Ráďa přes něj přepadl. Ráďa měl odřené koleno a Kony měl odřený loket, koleno, zápěstí 

a prst. Tak jsme zastavili a obalili jsme Milana všemi obvazy, co jsme měli. Milana jsme tím zachránili 

 a jeli dál. Dorazili jsme na Hlubokou a šli jsme si prohlédnout zahrady a zámek. Došli jsme si na WC 

a na zmrzku UGO. Když jsme se vraceli, tak Maty píchnul. Půjčil jsem mu pumpičku a na pumpě o 1 

km dál si to vyměnil. Tam jsme se občerstvili a vyrazili domů do campu. Tady jsme hráli fotbal a večer 

jsme hráli pantomimu. Na přípravu jsme měli půl hodiny. Já jsem byl se Štěpou a měli jsme za úkol 

udělat španělský ptáček s rýží. Zahráli jsme to na jedničku. Celý den se vydařil. 

Den čtvrtý 

 

(Žáci 8.C) 
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8.AB na turistickém kurzu 

 

Pondělí 

Ráno všichni sešli jsme se, 

nadšením a radostí zářili jsme. 

Dorazili ke škole, 

obejmuli přátele. 

Dlouhá cesta busem započala, 

v Peci ve dvanáct se ukončila. 

  

Když jsme Ičko navštívili, 

mapy jsme hned využili. 

Pec pod Sněžkou prohlíželi, 

od Javoru vyrazili, 

na Lyžařskou boudu zamířili. 

Poté co jsme takto vyšli, 

vedrem jsme tam málem pošli. 
Večeře dobrá byla, 

mapa prošlá místa zachytila. 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý 

Dneska byl zas hezký den, 

další vrch byl pokořen. 

Ráno s plánem nás seznámili, 

na  Hnědý vrch jsme vyrazili. 

Tam kreslili jsme rozhlednu 

a i schody spočítali kvůli 

výhledu. 

  

Přes Kolínskou na Černou horu, 

bez loudů i v tomto vedru, 

zvládli jsme to v skvělém čase, 

dá-li Krakonoš za rok zase. 

Rašeliniště i Václavák nás 

překvapily, 

tak tohle jsme ještě v Krkonoších 

nezažili. 

  

Zítra Sněžka – je náš hlavní cíl 

snad nebude to konec našich sil. 

Pokud túru ustojíme, 

tak se všichni pochválíme.  

 

Středa - nejvyšší výšlap  
Ráno rychle vstáváme, 

na Sněžku se vydáme.  
Lanovkou na Růžohorky, 

na vrchol už jdeme pěšky. 

  

Na hoře se vyfotíme, 

pohledy v Poštovně orazíme. 

Sněžku jsme hravě zdolali, 

u každé boudy vzdychali. 

  

Luční bouda – sláva! 

Mají tam rohlíky jako kráva. 

22 km jsme zdolali, 

velké hurá volali.  

 

 

Čtvrtek 

Dnes nastal poslední den 

a náš kurz je ukončen. 

Projekty jsme dělali, 

moc se nám povedly. 

  

A po obědě vzhůru 

na poslední túru. 

Dneska prý jen procházka, 

ale byla to zase velká zacházka. 

  

Večer opět diskoška nás láká, 

hmm – zítra domov čeká. 

Na turisťáku byla sranda, 

jsme celkem dobrá banda.  

 

 

(básně - žáci 8. AB, projekt 

Krkonoše: Kantor, Pilcová, 

Babič, Kramperová, Burian – 

8.A)  
 
 

Žáci 7. tříd se učili na Slovensku 

    Ve dnech 18. a 19. října jsme se my, 

sedmáci ze všech tří základních škol 

v Benešově, zapojili do česko-slovenského 

projektu, který organizovalo město 

Benešov s městem Partizánske, jež se 

nachází v Trenčínském kraji na Slovensku. 

    „Prosím pas a kartičku pojišťovny!“ takto 

nás vítali naši učitelé při nástupu do 

autobusu. Mně osobně se přitom zatajil 

dech. Trochu jsem měl obavy, jestli obojí 

mám, určitě jsem nechtěl zůstat doma. 

Naštěstí jsme měli vše v pořádku a po 6. 

hodině jsme mohli vyrazit.  

    Cesta byla dlouhá, ale naštěstí jsme 

nezůstali v žádné koloně, takže jsme kolem 

poledne dorazili před městský úřad, kde nás 
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velmi mile přivítal primátor města 

Partizánske a samozřejmě naši slovenští 

přátelé, se kterými jsme se již spřátelili 

minulý týden, když byli na návštěvě u nás. 

Dozvěděli jsme se něco o historii města, 

například mě zaujalo, že Partizánske je 

nejmladší město na Slovensku a založil ho 

Jan Antonín Baťa, český podnikatel. 

    Po uvítání jsme se přesunuli na oběd do 

jídelny v Základní škole Kautmana, kde pro 

nás paní kuchařky přichystaly vynikající 

jídlo a pití. Dobře najedení jsme se všichni, 

tedy naše česká výprava a slovenská 

skupina, přesunuli autobusy na nedaleký 

pohádkový zámek Bojnice. Celé odpoledne 

uteklo velmi rychle. Ze zámku jsme zamířili 

přímo na sraz s našimi slovenskými 

rodinami, které nás na jednu noc ubytovaly 

a zajistily nám i večerní program.  

    Další den se naše skupina ze ZŠ Dukelská 

rozdělila do dvou škol. Jedna zavítala do 

Základní školy Rudolfa Jašíka. Zde nás 

čekala nejprve slovenská hodina, při níž 

jsme hráli hru Riskuj. Hned poté 

následovala hodina česká. Na začátek 

hodiny jsme měli připravené vlastní 

charakteristiky, ale záměrně jsme si je mezi 

sebou prohodili, aby naši slovenští přátelé 

hádali, kdo je kdo. Další část programu, 

který si připravila paní učitelka, se týkala 

přísloví. Zjistili jsme, že jsou v obou 

jazycích většinou stejná nebo velmi 

podobná. Důležité je, že jsme si společně 

rozuměli. Po výuce jsme měli nachystanou 

svačinu a prohlídku školy. Nakonec jsme 

zůstali v tělocvičně, kde jsme se zapojili do 

cvičení zumby nebo karate.  

    Druhá skupina zavítala do Základní školy 

Velké Bielice, což je nejmenší z 5 

základních škol v Partizánském. Uvítání 

bylo opravdu stylové. Učitelé byli oblečení 

v krojích a na uvítanou jsme dostali chléb se 

solí. Nejmenší žáci si pro nás připravili 

pěkné taneční vystoupení. Poté jsme se 

nešli hned učit, ale zadělali jsme si těsto na 

vánočky a na chléb. Zatímco nám těsta 

kynula, proběhla slovenská hodina. 

Zkoušeli jsme vymyslet popis pracovního 

postupu na „lektvar přátelství“. Vystřihli 

jsme barevné ruce a do nich napsali různé 

přísady. Tato výuka nás moc bavila. 

Zpestřením byla lidová umělkyně 

z východního Slovenska, která nám 

zazpívala ve východoslovenském nářečí. 

Zjistili jsme, že této slovenštině téměř 

nerozumíme. Pak následovala česká výuka. 

Také jsme měli vlastní charakteristiky, 

které naše slovenské kamarády zaujaly, 

měli spoustu dotazů. Ještě jsme soutěžili ve 

smíšených skupinách. Dostali jsme 

pracovní listy s příslovími a vyplňovali 

různorodé úkoly.  Čas ale rychle utíkal a my 

jsme se přesunuli dokončit vánočky. Kromě 

vánoček jsme vyráběli stromky přátelství. 

Kolem jedné hodiny jsme se naobědvali a 

přeběhli do tělocvičny, kde jsme si zahráli 

česko-slovenský zápas v metlované. Co je 

metlovaná? Je to prakticky florbal, ale místo 

holí hrajete s koštětem.  

    Všechno rychle uteklo a už jsme se stihli 

jen společně vyfotografovat. Paní ředitelka 

ze slovenské školy nám předala pěkné 

dárky, součástí byly například i námi 

upečené vánočky nebo česko-slovenský 

slovník. Kolem půl třetí jsme se „nalodili“ 

do autobusu a vydali se na zpáteční cestu. 

Sice byla u Brna menší zácpa, ale domů 

jsme dorazili v pořádku a hlavně nadšení. 

Moc se nám na Slovensku líbilo a chtěli 

bychom tam ještě jednou jet. Doufáme, že 

naše nová kamarádství vydrží.  
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Terezie Beláková pro nás v rychlosti složila báseň. Všem se nám moc líbila. 

 

Naša škola, známá vec 

s radosťou sem chodí  

každá dievka či chlapec. 

Vždy sa velmi tešíme, 

že sa niečo nové naučíme. 

 

Uvravený sme mi veru dosť, 

naša slovenčiarka z nás 

nemá vždy radost. 

Ale keď treba pridať vieme 

a za správny koniec potiahneme. 

 

Jakub, Danko, Tomáš, Filipko, 

Táňa, Emka, Vaneska či Terezka. 

Schováme si my všetkých do vrecka. 

Lúčime sa s vámi vrelo, 

veríme, že vám bolo s nami skvelo.   

(Lukáš Čuřík 7.A a Kateřina Bernasová 7.B, foto vlastní) 

Šesťáci na Monínci 

Dva dny (5. a 6. září) strávila naše třída 

6.A na Monínci. Oba dny byly ve 

znamení adaptačních aktivit a her. 

Úkolem bylo co nejvíce se zapojit do 

nově vzniklého kolektivu a užít si 

společný pobyt v nádherném prostředí v 

přírodě. Paní učitelka Bělohlávková pro 

nás měla připravené množství 

zajímavých projektů a soutěží. Kuchyně 

byla výborná a paní kuchařky milé a 

vstřícné. Počasí nám také přálo, přestože 

se oproti předchozímu týdnu trochu 

ochladilo. Ale nepršelo nám a užili jsme 

si pobyt na čerstvém vzduchu. Měli jsme možnost vykoupat se v hotelovém bazénu a obdivovali 

nádherný výhled do dalekého okolí. Akce se nám moc líbila a už se těšíme na další.  

(Žáci 6.A, foto Mgr. Jana Uhrová) 

Florbalový turnaj 4. 

a 5. tříd 

    Ve čtvrtek 22. září 2016 se na naší škole 

uskutečnil již 5. ročníku florbalového turnaje O 

putovní pohár pro žáky 4. a 5. tříd. Nejdříve se 

utkali žáci v základních skupinách systémem 

každý s každým. Vítězové skupin se 

v semifinálových bojích potkali s druhým 

mužstvem opačné skupiny. Vyvrcholením 

soutěže byla utkání o celkové umístění. 
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V utkání o konečné 5. a 6. místo porazili žáci   

5. B třídu 4. C v poměru 4 : 1. Po 

semifinálových zápasech se o třetí místo utkala 

družstva ze 4. A a 4. B. Vítězstvím 7:0 si 

zajistila třetí příčku třída 4. B. V boji o první 

místo poměřily své síly třídy 5. C a 5. A. 

Vítězstvím v poměru 5 : 2 si třída 5. A 

vybojovala putovní pohár. Ze všech družstev 

byli vybíráni žáci, kteří nás budou reprezentovat 

na florbalovém turnaji O neveklovský měšec. 

Všichni se těšíme, až změříme své síly s dětmi 

jiných škol. 

Držte nám palce! Konečné pořadí :  

1. místo: 5. A 

2. místo: 5. C 

3. místo: 4. B 

4. místo: 4. A 

5. místo: 5. B 

6. místo: 4. C 

(Mgr. Jana Janoušková, foto www.zsben.cz) 

 

Adaptační kurz 1. tříd 

 

Ať hřálo slunce či houstnul mrak,  

prvňáci měli adapťák. 

Nemarnili ani chvíli,  

důkladně se seznámili. 

 

Různé hry je pobavily,  

sportem zdraví utužili,  

méďu Jirku pozdravili,  

když Konopiště navštívili. 

 

Poklad našli natotata,  

už vláček zpátky s nimi chvátá. 

Vzpomínají na ten čas rádi,  

Vždyť od těch dnů jsou kamarádi. 

(Text: Mgr. Jana Šeborová, foto www.zsben.cz) 

 

Rozhovory s našimi spolužáky 

z přípravné třídy  

        Z redakce školního časopisu jsme i letos 

zavítali do přípravné třídy, která má opět nové 

žáky. Děti jsou velmi šikovné. Seznámil jsem je 

s tím, co je časopis, jak vznikl, pak jsem jim 

ukázal některá čísla Labyrintu. Následně jsem s 

dětmi udělal krátký rozhovor a položil jim 

několik otázek na téma, jak se jim na škole líbí, 

co všechno již za ty dva měsíce ve škole udělaly 

a kde všude byly. Odpovědi byly velmi 

různorodé, a tak se na ně pojďme společně 

podívat.  

 

 

 

Eliška – V přípravné třídě se mám dobře, líbil 

se mi výlet do Konopiště, který byl na začátku 

školního roku, viděli jsme také medvěda Jirku, 

který byl venku, líbila se mi výroba hrníčku k 

pohádce Hrnečku vař, ve školní jídelně mi 

nejvíce chutná krupicová kaše, chci se stát paní 

učitelkou a moje nejoblíbenější pohádka je 

Ledové království. 

 

Alex – Je to tu super, líbil se mi medvěd v 

Konopišti, chutná mi moc krupicová kaše, chci 

být policistou, líbí se mi pohádky o policajtech, 

moc se mi líbil den spidermanů, kdy nám paní 

učitelka připravila zajímavý program, je moc 

hodná 
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Kryštof – Ve třídě se mi líbí, líbí se mi 

sportování a lezení po stěně v tělocvičně, moje 

oblíbené jídlo je jakákoli omáčka. 

 

Verunka – V přípravce to je super, v Konopišti 

se mi líbil medvěd Jirka, v přípravce se mi líbilo 

navlíkání kaštanů, nejvíce mi chutná v jídelně 

kaše s řízkem a mám ráda Ledové království – 

koukám se na něj často. 

 

Kamilka – Ve třídě jsme všichni dobří 

kamarádi, paní učitelka Lucka je hodná, líbila 

se mi výroba věcí z kaštanů a v jídelně mi 

chutnají špagety, chci být prodavačkou, líbí se 

mi pohádka Ledové království a nejlepší byl 

výlet EKOvláčkem. 

 

Matěj – V přípravce je to dobré, nejvíce se mi 

líbil výlet EKOvláčkem a bylo hezké vidět 

medvěda Jirku, při zpáteční cestě jsme šli podle 

mapy ke škole, chci být strojvedoucím a také 

chci cestovat, chutná mi rýže a dobré maso, 

mám rád historii a film Kozí příběhy. 

 

Jirka – Přípravka je opravdu skvělá, líbil se mi 

výlet na nádraží, až vyrostu, chci být hasičem, 

mám rád knedlíky s jahodami, paní učitelka je 

hodná, ve škole mi chutná mlíčko v automatu a 

můj oblíbený seriál je Lego příběh. 

 

Filípek – Mám rád sportovní aktivity, dále 

knedlíčkovou polévku a až vyrostu, chci být 

spidermannem, můj oblíbený seriál je 

Spongebob a paní učitelka je hodná a skvělá. 

 

Davídek – Líbilo se mi vyrábět košíčky, chci 

být policistou, všechno mi moc chutná a v 

jídelně vaří dobře, oblíbený seriál je Scooby-

Doo, paní učitelka Lucka je moc hodná a byla s 

námi na výletě na nádraží. 

 

Vojta K. – Mám rád seriál Simpsonovi, chci se 

stát hasičem, líbili se mi v Konopišti pávi, líbilo 

se mi, když jsme vyráběli kaštanové řetězy a 

mám rád knedlíky s jahodami. 

 

Jonášek – Hraji si rád s paní učitelkou na 

dinosaury, chci být policista, mám rád 

krupicovou kaši, kterou v jídelně vaří dobře, 

mám rád seriál McQeen, rád si hraji s 

hasičským autem a moc se mi líbil výlet na 

zámek Konopiště.  

 

Vojta H. – Líbila se mi jízda vláčkem, můj 

oblíbený seriál je Phinias a Ferb, moc mi chutná 

krupicová kaše, moc se mi líbilo, když jsme 

vyráběli hrneček k pohádce a také když jsme 

vyráběli vajíčka, chci být ředitelem školy. 

 

Dominik – Líbí se mi, že si můžu v přípravce 

hrát s legem, líbila se mi návštěva školní 

knihovny, je skvělé, že můžeme ve třídě hrát 

fotbálek, chutná mi všechno, můj oblíbený 

seriál je Mašinka Tomáš, chci se stát policistou. 

 

Paní učitelka Lucka – V přípravce se mi letos 

opět líbí, děti jsou moc šikovné a práce s nimi 

je skvělá, velmi se nám povedl měsíc profesí, 

skvělý byl také výlet do zámku Konopiště a 

jsem ráda, že letos můžeme navštěvovat i 

tělocvičnu a hrát s dětmi různé hry, baví mě hrát 

také s dětmi na flétnu, mé oblíbené knihy jsou 

Medisonské mosty a Poslední Aristokratka. 

 

(David Veselý – externí pracovník) 
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Naši učitelé – rozhovory 

    První číslo bude věnováno čtveřici učitelů, kteří jsou na škole noví:  

a) Mgr. Marcele Luňákové, třídní učitelce 1.B,       

b) Mgr. Michaele Turzikové, třídní učitelce 4.C,  

c) učitelce přírodopisu a fyziky Mgr. Lence Popovské,  

d) angličtinářce Mgr. Janě Macurové.  

Děkujeme, že si všichni udělali čas na vyplnění! 

Všem jsem položil stejné otázky a zde jsou jejich odpovědi: 

1. Jaké školy jste vystudovala? Učila jste již na nějaké jiné 

škole, nebo je Dukla Vaše první? 
a) Vystudovala jsem ostravskou univerzitu – obor učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ. Na ZŠ jsem chodila v Ostravě, Přerově a Halenkově. 

b) Gymnázium v Novém Jičíně a Pedagogickou fakultu MU v Brně. 

Učila jsem na ZŠ v Kopřivnici a na ZŠ ve Voticích. 

c) Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Pedagogickou fakultu. Učila jsem v Čerčanech. 

d)Vystudovala jsem Gymnázium Benešov, dále pak Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústní 

nad Labem – obor anglický jazyka – zeměpis. Dříve jsem učila na ZŠ Dukelská a ve dvou 

soukromých jazykových školách. 

2. Líbí se Vám na této škole? Je něco, o čem víte, že byste změnila? 

a) Ano, moc. Pokud bych mohla něco změnit, asi bych snížila počet dětí ve třídách, hlavně v 1. 

třídě. 

b) Líbí se mi tady, ale je to velká škola, tak chvíli trvalo, než jsem se zorientovala . 

c) Ano, nic bych neměnila. 

d) Ano, líbí. Prozatím jsem nenarazila na nic, co bych chtěla změnit. 

3. Jaké předměty jste měla ráda na základní škole? Jaké naopak ne? 

a) Milovala jsem výtvarnou výchovu a český jazyk. Naopak fyzika a chemie mezi mé nejmilejší 

nepatřily. 

b) Ráda jsem měla tělocvik a matematiku, ale nevadily mi žádné předměty. 

c) Měla jsem ráda (dodnes mám) technické předměty a nebavil mě dějepis. 

d) Já milovala a dodnes miluju zeměpis. Je mým koníčkem. Neměla jsem v oblibě předměty, které 

mi moc nešly. Hodně špatná jsem na kreslení, takže výtvarná výchova. Dále pak matematika a 

fyzika. 

4. Dostala jste někdy poznámku? Pokud ano, za co byla?  

a) Ne, byla jsem vzorná školačka . 

b) Asi ano, ale už si nepamatuji, za co byla. 

c) To si nepamatuji. 

d) Určitě ano. A jsem si jistá, že nebyla jedna. Tipuji, že šlo o zlobení, vyrušování, zapomínání, 

dokonce mě začínají napadat konkrétní příklady, ale nerada bych vám dávala návody, co a jak 

NEdělat . 

5. Co byste vzkázala nebo popřála čtenářům časopisu? 

a) Popřála bych jim příjemné chvíle strávené na základní škole, aby dokázali objevit dar a talent 

v nich ukrytý. 

b) Ať se jim ve všem, co dělají, daří a dělají to s chutí! 

c) Hezký školní rok. 

d) Pamatuji si časopis (asi také Labyrint) už, když jsem tu byla žákyní já. A velmi mě bavilo ho 

číst. Dokonce bych řekla, že mám dodnes někde schované jedno číslo, které mi přišlo super. 

Přeji tedy žákům, aby i oni vzpomínali na Labyrint za 15 i 30 let a třeba si též schovali své oblíbené 

výtisky a pročítali je za pár let. Je to pak krásné, milé, nostalgické. 

Ještě jednou děkujeme za vyplnění a přání. 

(David Veselý – externí pracovník, obrázek: Portrét – Jana Šafránková 7.A) 
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Týden zdravého životního stylu – 

florbalové turnaje 

    Dne 24. října se na škole v rámci Týdne 

zdravého životního stylu uskutečnil florbalový 

turnaj žáků 8. a 9. tříd. Turnaje byly velmi 

sportovně nabité a o překvapivé momenty a 

zvraty při hrách nebyla nouze. Nejlepší hráči 

byli samozřejmě z řad sportovních tříd, tudíž 

8.C a 9.C. Organizaci měla na starosti paní 

učitelka Švarcová a paní učitelka Kunstová a 

celý turnaj se obešel bez sebemenších zádrhelů. 

A jak celý turnaj nakonec dopadl?  

1. místo – 8.C, 2. místo – 9.C, 3. místo – 8.B,  

4. místo – 9.B, 5. místo - 9.A, 6. místo – 8.A. 

Vítězům samozřejmě gratulujeme. Cílem 

nebylo jen si zasoutěžit a vyhrát, ale spíše dobře 

se pobavit. 

    Hned další den se hrál turnaj 6. a 7. tříd. Opět 

to byly hezké sportovní okamžiky. Nakonec 

s přehledem vyhrála třída 7.C, na 2. místě 

skončila 6.C, dále 3. místo 7.B, 4. místo 7.A,  

5. místo 6.B a 6. místo 6.A.  

(David Veselý – externí pracovník, Denisa Hebíková, více na www.zsben.cz) 

  

2. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN 

ČESKO-SLOVENSKÁ HODINA V 7.AB 

   Středa 12. října začala pro žáky 7. tříd netradičně. 

Součástí běžné výuky se na jedno dopoledne stali i žáci ze 

Slovenska. Hodiny samozřejmě nebyly úplně klasické, 

neboť se do těchto česko-slovenských hodin zapojilo kolem 

80 dětí. Rozdělili jsme se na dvě velké skupiny. Jedna 

využila větší prostory společenské místnosti a druhá 

hudebnu.  

    Česká hodina byla ukázkou literární výchovy, kdy jsme 

si společně zopakovali ústní lidovou slovesnost. Slovenští 

návštěvníci s námi výborně spolupracovali, takže to bylo 

velmi příjemné setkání. Děti se dověděly, jaké máme stejné 

lidové pohádky, písničky, říkanky a podobně. Slovenská 

hodina velmi plynule navázala na tu českou, na programu byla přísloví, slova nářeční a podobně. 

Literární činnosti - rozhovory 

    Někteří ze slovenských žáků přišli v středu do školy již v 7 hodin, kdy u nás začíná ranní hodina 

literárních činností (tvoření školního časopisu Labyrint). Pět dětí z redakční rady bylo zároveň 

hostitelskou rodinou. Společně zkusili napsat kratší vzájemné česko-slovenské rozhovory. 

Eliška Svobodová ze 7.B se ptala Terézie Belákové: 

Jak se jmenuješ? 
Volám sa Terézia Beláková. 

Jak se ti líbilo v Benešově? 
Bolo tu výborne, na budúce by som prišla 
zas. 
Chtěla bys ještě někdy přijet do Benešova? 
Ako som odpovedala v minulej otázke: Na 
budúce by som prišla zas. 
Jaké máš zájmy? 
Rada kreslím a čítam fantasy knihy. 

Líbilo se ti na zámku Konopiště? 
Bolo to veľmi zaujímavé. Som rada, že sa 
prišiel pozrieť aj medveď  Jiří. 
 

Otázky na Elišku 

Ako sa ti páči tvoja škola? 

Líbí se mi moc. 
Aké robíš športy a podobne? 
Jezdím na koních, závodně dělám 
mažoretky a věnuji se hře např. flétnu. 
Páči sa ti nápad česko-slovenských dňov? 
Ano, líbí se mi moc. 
A prečo? 
Je to skvělá příležitost seznámit se s 
novými lidmi. 
Si rada, že som mohla s tebou tráviť čas? 
Ano, jsem velice ráda, že jsem s tebou 
trávila čas. 

http://www.zsben.cz/
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Další rozhovory se slovenskými 

žáky: 

Rozhovor s Markem Schönem: 

Do kolikáté třídy chodíš? 
Do ôsmej triedy Základnej školy R. Jašíka 
v Partizánskom. 
Kolik ti je? 
Mám 13 rokov.  
Jaké máš koníčky? 
Fotografovanie, urbex, história a iné. 

Máš nějaké zvíře? 
Mám jedného psa s menom Benjamín a 
jedného Kanárika. 
Máš sestru nebo bratra? 
Mám jednu sestru, má 17 rokov. 

 
Otázky na Adama 
Ako sa voláš a koľko máš rokov? 

Jmenuju se Adam Stolař a je mi 12 let. 
Aké máš hobby ? 
Hokej, fotbal, běhání a florbal. 
Aké si mal pocity z tejto cezhraničnej 
výmeny, nezdá sa ti to byť krátke? 

Nejdříve se mi to nelíbilo, ale nakonec 
jsem změnil názor. Ano, zdá se mi to 
krátké. 
Koľko máš súrodencov? 
Dva bratry – Jakuba a Petra. 
Máš nejaké domáce zvieratko? 

Dva psy, jednoho králíka, čtyři ovce a 
jednoho berana. 

 
Rozhovor Lukáše s Adamem Králem: 
 Jaká sem byla cesta, nejeli jste moc 
dlouho? 
Cesta bola dlháá a unavná. 
Lukáš: Jak ses na návštěvu Benešova těšil? 

Tešil som sa velmi. 
Lukáš: A jsi spokojen s programem, který 
se tu zatím odehrál? 
Bol super. 
Lukáš: A nezdají se ti ty dva dny, co tu jste, 

málo, nebo je to akorát? 
Bolo to akorát. 
Budeš se sem chtít ještě někdy podívat? 
Ano, bol by som rád. 
Děkuji Ti za rozhovor, Adame. Ať se ti i 
zbytek dne u nás líbí. 
Aj ja dakujem a bude sa mi tu iste pačit. 
 

(Lukáš Čuřík 7.A, Adam Stolař 7.A a Eliška Svobodová 7.B) 
 

Halloween v anglické hodině 

 

Každý rok paní učitelka Brabcová připravuje s žáky projekty na téma HALLOWEEN.  

 

 

 

Autoři: Adéla Rendová 9.C, Tereza Dederová 8.B 

 (obrázky poskytla paní učitelka Věra Brabcová) 
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Ukázka z hodin výtvarné výchovy 

 Jak malujeme dýně napříč ročníky 

 

Autoři: Adéla Kahounová 9.B, Nela Nováková 8.A, Liliana Vítová 4.B 

             Adam Stolař 7.A, Anna Slavíková 4.B a Sofia Jill Mnew 4.B 

                  Portréty 

Autoři:  

Jeniffer Tranová 9.B, Karolína Váchová 7.A, Kristina Anna Pospíšilová 9.B, Nela Mazancová 7.B 

(Obrázky poskytla paní učitelka Vv Eva Fišerová) 

 

3. KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ  

Preventivní vlak 2016 navštívili všichni 

sedmáci 

V úterý 13. září jsme se vydali na benešovské 

vlakové nádraží, kde pro nás byl připraven 

“Preventivní vlak”. Co nás čekalo? Byly to 2 

speciálně upravené vagóny, ve kterých nám 

organizátoři akce pustili hraný film s pěti 

příběhy. Každý příběh vypravoval skutečnou 

událost z prostředí železnic. Nejvíce mě zaujal 

díl Plechovka. V něm proti sobě jely 2 vlaky. Z 

jednoho vlaku kluk vyhodil plechovku, která 

pak zasáhla dívku v protijedoucím vlaku do 

obličeje. Všude byla vidět krev (někomu se z 

toho udělalo špatně). Zraněná dívka sice přežila, 

ale měla pak trvale znetvořený obličej. Celý 

program byl zaměřen na to, 

abychom neohrožovali sebe nebo někoho 

jiného ve vlaku, na nádraží, na 

kolejích. Součástí akce byl i hasičský vůz, který 

je speciálně vybavený pro nehody na 
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železnicích. U něj jsme si 

vyzkoušeli, jak fungují 

kyslíkové bomby 

nebo jak upevnit a nosit zraněné 

osoby. Celý program byl moc 

zajímavý a poučný. 

(Matěj Kačenga 7.B) 

Legenda o sv. Václavovi 

v přípravce 

Děti v přípravné třídě svůj první měsíc mezi 

školáky zakončily týdenním blokem, ve kterém 

se formou různých činností seznámily se 

základními fakty o naší republice. Děti 

malovaly českou vlajku, poznávaly státní znak, 

peníze, hledaly českou republiku v mapách, 

navštívily IKC, kde se v díle sv. Václav z cyklu 

Dějiny udatného českého národa seznámily s 

patronem naší země knížetem Václavem. Téma 

děti nadchlo a cestovat do historie naší země se 

jim velice líbilo. V pátek 30. 9. jsme se vydali 

ekovláčkem do Konopiště, prohlédli si nádvoří 

zámku, věž Václavku, pozdravili jsme medvěda 

Jirku, nasbírali si kaštany a pomocí map jsme se 

vrátili zpět do školy. (Mgr. Lucie Dušková) 

Bleskový sběr papíru 

Dne 6. a 7. října se uskutečnil 

tradiční bleskový sběr papíru. 

Soutěží se ve 4 kategoriích. 

Vítěznými třídami jsou: 2.C, 4.A, 

6.A a 9.B. Celkem se sebralo 

12 866 kg. Všem děkujeme. 

Osmáci v ČOV Benešov 

V říjnu naše cesta vedla do 

čistírny odpadních vod v 

Benešově. Poté, co jsme si oblékli reflexní vesty 

a ochranné helmy, jsme se s pracovnicí čistírny 

prošli celým komplexem. Víme tedy, kam 

odtéká splašková voda, jak se čistí a také jak s 

vodou šetřit, protože čistá voda je vzácná. Celá 

exkurze byla zajímavá. (Žáci 8. ABC) 

Exkurze do Narexu Bystřice 

V rámci výuky Čsp se žáci 7. tříd postupně 

vypravili do bystřické firmy Narex, kde se 

vyrábí ruční řemeslné nářadí. Celá akce byla 

velmi poučná a zajímavá. 

Basketbalový turnaj 1. stupně 

V úterý 11. října se v naší tělocvičně uskutečnil 

3. ročník turnaje 1. stupňů základních škol 

Benešova. Celkem soutěžilo 7 týmů, 3 

chlapecké a 4 dívčí. Chlapeckou kategorii 

vyhrálo družstvo z Karlova a dívčí kategorii 

ovládlo družstvo z Jiráskovky. Turnaj se 

vydařil. (více na www.zsben.cz) 

 

 

Starověk v knihovně 

Na začátku října třídy 5.A a 5.C 

navštívily dětské oddělení 

knihovny v Benešově. 

Nakladatelství Thovt si pro ně 

připravilo netradiční program – 

tajemnou výpravu do starověku 

formou hry. Děti ve skupinách 

budovaly království (musely mít 

krále, posly…). Soutěžily, kdo vystaví největší 

území. Všem se tato hra líbila. V lednu navštíví 

knihovnu i 5.B a 6. ročníky. 

Přespolní běh aneb Běháme s BK Tour 

Dne 27. 9. proběhl ve Vlašimi další ročník 

přespolního běhu. Reprezentovat naši školu 

odjela 4 šestičlenná družstva, z nichž 2 družstva 

svoje kategorie vyhrála – dívky starší, chlapci 

starší a postoupila do dalších bojů, a to už na 

krajské úrovni. Krajské kolo proběhlo 5. 10. v 

Kolíně a ani zde se naše družstva neztratila. 

Chlapci se umístili na krásném 3.místě a dívky 

na 5. 

Všem moc gratulujeme a děkujeme za 

bojovnost a odolnost vůči nepříznivému počasí. 

Minikopaná, Coca-cola Cup 

Dne 5. 10. proběhl v Benešově 

turnaj v minikopané, kterého se 

zúčastnilo celkem 6 družstev, 

včetně družstva naší školy. 

Našim klukům se podařilo celý 

turnaj vyhrát a postoupit do 

dalších bojů. Krajské kolo 

proběhne začátkem listopadu v 

Příbrami. Věříme, že kluci 

budou bojovat o další postup. 

     

    Hned následující den proběhla v 

Mnichovicích kvalifikace turnaje Coca-Cola 

Cupu. Zde nám k dalšímu postupu chybělo také 

trochu štěstí a na skóre jsme nepostoupili.  
Všem děkujeme za sportovní výkony. 

 (Mgr. Lenka Kunstová) 

Páťáci v divadle Gong 

Žáci 5.ABC navštívili představení Elektrický 

Emil. Bylo to nejen zábavné, ale i poučné. 

Klub mladého diváka  

Dne 17. 10. se žáci, kteří se přihlásili do KMD, 

letos poprvé vypravili do Prahy do Divadla v 

Dlouhé na odpolední představení O líné 

babičce. Byl to: Návod na to, jak se nebát (plnit 

si své sny) a užívat si (života)! 

Představení si všichni užili a už se těší na další. 

 

(některé zprávy převzaty a upraveny ze 

školního webu, více autorů) 

http://www.zsben.cz/
http://www.zsben.cz/wordpress/?p=45567
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4. CO NÁS ZAJÍMÁ A BAVÍ 

Benešovská desítka 

    Dne 11. září se uskutečnil v Benešově další ročník Benešovské desítky. Jedná se celkem o 5 závodů 

a charitativní běh. Letos se zúčastnilo kolem tisíce běžců. Naše škola se také zapojila. Díky snaze paní 

učitelky Kunstové se přihlásilo 130 dětí, což byl zatím největší počet. V souboji škol jsme obsadili 

 1. místo! Gratulujeme ! 

Než jsme odešli na náměstí, 

ještě jsme se stihli vyfotit 

(alespoň někteří) před 

vchodem naší školy. Na 

náměstí jsme se rozdělili podle 

skupin. Ti nejstarší běželi 3 

kolečka, další měli 2 kolečka a 

ti nejmenší 1 kolečko                

(1 kolečko = 325 m). Sice se to 

zdálo málo, ale všichni 

nasadili rychlé tempo, takže to 

nebylo tak snadné, jak to 

vypadalo. Všichni to ale 

zvládli.  

    Dne 18. října byl v naší tělocvičně předán pohár pro vítěze (viz Benešovský deník 20.10.). 

(Adam Stolař 7.A)  

YouTubeři 21. století – Barby a Nick 

    Vítejte u „ novoročního“  pokračování mé stálé rubriky YouTubeři 21. století! Přes prázdniny 
jsem na YouTubu poznal spoustu nových youtuberů, kteří nejsou bohužel natolik známí v České 
republice. Nevím, jestli oni sami se považují za youtubery, ale definice slova youtuber je jasná 
– člověk, co nahrává a publikuje videa na YouTube. A díky tomu, že mě tito youtubeři velice 
zaujali, nemohu vám sem o nich nenapsat. 

 
Paul (neboli Barby) je 

americký youtuber 

působící na kanále 

Geography Now, který se 

(překvapivě ) zabývá 

geografií. Hlavní a 

nejúspěšnější sérií na 

jeho kanále je série 

Countries A-Z! Tato série má již 58 dílů. Končit 

by měla 193. dílem. V každém díle Countries 

A-Z Barby probere státní znaky, polohu, 

obyvatelstvo apod. Místo toho, abyste tedy četli 

Wikipedii, si můžete pustit nějaké video od 

Barbyho. Pro někoho však může být problém to, 

že všechna videa jsou v angličtině. Pomohou 

vám ovšem automaticky vytvořené anglické 

titulky, díky kterým videím lépe porozumíte. 

    Kanál Geography Now má momentálně něco 

přes 340 tisíc odběratelů a 26 miliónů zhlédnutí 

a patří mezi nejoblíbenější kanály na světě s 

touto tématikou. 

    Barby také hodně cestuje. Na jeho kanále 

tedy můžete vidět také spoustu videí z cest, 

například nedávno strávil dva týdny na 

Arabském poloostrově, kde procestoval 

Saúdskou Arábii, Katar, Bahrajn a Spojené 

arabské emiráty. Byl také například ve Finsku, 

Estonsku nebo Lotyšsku. 

 

Nick z kanálu Nick HD 

Mapping™ je německý 

youtuber, který vytváří 

animace válek na 

mapách. Jeho 

nejúspěšnější sérií je 

série Alternate future 

of Europe (česky Alternativní budoucnost v 

Evropě), kde se na mapě odehrávají smyšlené 

války a vojenské akce od roku 2015 až po rok 

2200. Dále má Nick na svém kanále animace, 

například Historie moderního Řecka, 

smyšlenou ruskou invazi do Maroka apod. 

https://www.youtube.com/user/BigNick159
https://www.youtube.com/user/BigNick159
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Jako milovníka geografie a moderních dějin mě 

tento kanál velice zaujal, protože je zaměřený 

přesně na to, co mě baví. 

Toto byl tedy další díl YouTuberů. Chápu, že 

někoho tyto kanály asi nezaujmou, ale možná 

někoho ano. Je to trošku jiný styl videí něž ten, 

co je zde teď běžný. :-) 

(Lukáš Čuřík 7.B) 

Zvířata 

    Vzhledem k tomu, že jsem v redakční radě nová, mám novou rubriku. Navazuje trochu na rubriku – 

plemena psů. Já ve své rubrice budu vybírat zvířata, která mám ráda. 

FRÍSKÝ KŮŇ 

    Fríský kůň patří mezi nejstarší evropská plemena koní. Jeho domovské 

místo je Frísko v Holandsku, kde se objevil asi před 3000 lety. 

VZHLED: Černě zbarvený kůň bez bílých odznaků, který má dlouhou 

zvlněnou hřívu a ocas. Nohy jsou dlouhé a mohutné s dlouhými rousy. Má 

výborné chody, krok vysoký a při klusu dosahuje vysoké akce.  

VYUŽITÍ: Využívá se nejčastěji k drezuře a stejně jako v minulých staletích 

k zápřahu do kočárů. Dnes už kromě parkuru a dostihů figuruje ve všech 

disciplínách jezdeckého sportu. Používá se také na rekreační ježdění. 

POPIS:  Výška: 162-173 cm v kohoutku 

              Hmotnost: 600-800 kg 

              Zbarvení: pouze černá (občas se Frísům říká ČERNÉ PERLY) 

              Znaky: na nohách rousy, výrazně bohatá a dlouhá hříva 

(Kateřina Bernasová 7.B) 

Koně aneb Na co myslet, než si ho pořídíte 
- Prostorný box (venkovní box) nejlépe s okny, aby do stáje proudil čistý vzduch. Koni prach a plísně 

škodí, zatěžují plíce. Min. rozměry boxu 3 x 3,5m, pod podestýlkou gumové rohože, nikoli beton (beton 

může koně v zimě nachladit), kvalitní podestýlka (nejlépe piliny, sláma nebo mix). 

- Velký výběh, nejlépe travnatý. Musí být samozřejmě bezpečný, aby se kůň o hřebík v kůlu neporanil  

- Nějakého společníka, nejlépe koně. Vystačí i hospodářská zvířata. 

- Dostupnost vody jak v boxu, tak ve výběhu. 

- Vyvážená a kvalitní strava, solný liz. 

- Zajistit koni pravidelné vyšetření veterinářem, snad nechcete, aby se vašemu novému miláčkovi něco 

stalo, aniž byste o tom věděli . 

- Potřeby pro koně: sedlo, uzdečka, podsedlová dečka, ohlávka, vodítko... Je toho více. 

- Také se k našemu miláčkovi musíme umět chovat, pravidelně se mu věnovat atd. 

- VŽDY si pro nezkušené jezdce kupujte HODNÉ koně! Přeci nebudete malému dítěti kupovat dostiháka 

právě staženého z dráhy. Vím, takoví nemusí být všichni koně, ale někteří ano. 

Toto je pár zásad pro to, aby se váš nový ťutínek měl jako v bavlnce, a když nebudete žádného mít, tak 

jen pro zajímavost. Doufám, že vám to trochu pomohlo. 

(Eliška Svobodová, 7.B) 
BORDER KOLIE 

Border kolie je vytrvalý ovčácký pes dobrých proporcí, který byl 

původně určený především k práci u stáda. Jeho půvab a ladné rysy 

jsou v harmonii s vynikající tělesnou stavbou.  

POVAHA: Border kolie se řadí k nejinteligentnějším plemenům, je to 

učenlivý a pracovitý pes. Je to velmi živé, pozorné a obratné plemeno. 

Je velmi aktivní, proto potřebuje hodně prostoru venku. Kolie je 

k lidem velmi přátelská a ke svému pánovi dokáže přilnout a plně se 

mu oddat. 

VZHLED: Border kolie je pes středního vzrůstu (výška je 47,5-55cm 

v kohoutku), není těžkopádná ani příliš lehká (hmotnost je 13,5-

22,5kg). Srst je dlouhá, středně dlouhá nebo krátká. Existuje mnoho 

barevných variant srsti, nejčastější je černá s bílými znaky. Mezi další patří: hnědobílá, blue merle, red 

merle nebo tricolor. 

http://www.videomix.cz/video/f2cdzhVQGdo/
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DISCIPLÍNY: Mezi sportovní disciplíny patří např.: flyball, dogfrisbee, obedience, dogdancing a hodně 

oblíbené agility. 

(Kateřina Bernasová 7.B) 

Letadla, auta a lokomotivy 

    Letos jsem si pro vás připravil novou rubriku, protože mě zajímají dopravní prostředky. Vždy vyberu 

nejzajímavější stroje a něco o nich napíšu. 

Motorový vůz řady 810 
Motorový vůz řady 810 byl vyráběn  od roku 1973 do roku 1982, v tuto dobu 

bylo vyrobeno celkem 680 vozů. Výrobcem této řady byla firma Vagónka 

Studénka a.s., která dodávala vozy pro tehdejší ČSD. Vůz je z oceli, tedy 

svařená skříň, která je připevněna na jednonápravových podvozcích, tedy 

přesněji na dvou dvojkolích.  

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%BD_v%C5%AFz_810 

HondaJet 
HondaJet patří mezi nejrychlejší letadla ve své třídě. Je zkonstruován tak, aby 

zvýšil letový výkon a snížil spotřebu paliva. Umístění motorů nad křídla také 

snižuje hluk v kabině i v prostoru pro cestující. Ve své třídě nabízí 

plnohodnotné toalety i zavazadlový prostor. HondaJet je první komerční 

letadlo značky Honda. Z toho můžeme usoudit, že pověst společnosti si nese 

vysoký výkon i komfort. 
Zdroj:http://www.honda.cz/cars/experience-honda/news-events/honda-jet.html 

Man TGX 
Man TGX řadíme do skupiny tahače pro dálkovou přepravu. Tento tahač může 

nabídnout jak komfort, tak i vysokou efektivitu. Je vhodný pro všechny druhy 

nástaveb.  Pod kabinou tahače se rozkládá šestiválcový motor Common-Rail 

řady D20 a D26 s výkonem 360 až 480 koní. V případě tahačů MAN máme 

manuální převodovku s 16 stupni. Třínápravový podvozek zaručuje jak 

vysokou efektivitu, tak i stabilitu návěsu nebo nástavby. Jak ostatní typy, tak 

ani MAN TGX nezůstává pozadu s odpružením, které je velmi efektivní a 

pohodlné pro řidiče i pro návěs.   

Zdroj:http://www.truck.man.eu/cz/cz/dalkova-preprava/tgx/technika/Technika.html     (Petr Hobza 7.A) 

 

5. ZÁBAVA 

Hry 

Pokémon Go 
    Kdo nezná Pokémon Go, jako by nežil. Určitě jste museli o tomto fenoménu alespoň slyšet. Rád bych 

vám napsal pár zajímavostí a triků. Hra, která byla spuštěna 2015, začíná zvolením postavy a vytvořením 

vlastního avatara. Posléze se mohou začít objevovat pokémoni, které je možné chytat do pokéballů. To 

někdy může jít snadno – stačí hodit pokéballem. Ovšem někdy je potřeba snažit se více. Pokéballů není 

neomezené množství. Další je možné získat sledováním pokéstop na historických místech, sochách a 

zajímavostech. Z vajíček, které při sledování pokéstop hráč najde, se mohou vyklubat pokémoni. 

Součástí hry, i když ne tou hlavní, jsou souboje, které na takzvaných gymech mohou uskutečnit 2 

protihráči. Souboj neprobíhá krok za krokem, ale v reálném čase. Bitva je časově omezená. Hráče je 

potřeba v krátkém čase absolutně porazit, jinak se vítězství nepočítá. Za to vše se pak hráči střádají body 

a zkušenosti, které hru posunují na další úrovně. 

     Nejdůležitější při této hře je ujít co nejvíce kilometrů. A jaké triky použít? 

1. Jet na kole nebo v autě do 20 km/hod. 2. Dát mobil na kolotoč a pomalu točit. 

3. Připevnit mobil na psa a jít na procházku. Ovšem modlit se, aby pes přišel s mobilem zpátky . 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%BD_v%C5%AFz_810
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Botanicula 
Požadavky: OS: Windows XP, Vista, 7/Mac OS Snow 

Leopard 10.7/Linux 

CPU: 1.6 GHz, RAM: 1 GB, HD: 700 MB 

O tuto hru se postaralo Amanita Design v roce 2012. 

    Naše hlavní postavy jsou: pan Lucerna, pan Větvička, pan 

Makovice, paní Houba a pan Peříčko. Příběh začíná tím, že 

krásný pohodový strom napadne zlá bytost, která všechno sní. A právě naše hrdinská pětka se bytost 

pokouší zastavit tím, že se snaží zasadit semínko (které našel pan Lucerna), aby celá tamní společnost 

nezanikla. Grafika této hry je velice hezká a kouzelná. Co se týče melodie v Botanicule, je též dobrá a 

pokud se vám líbí, můžete si ji stáhnout na Steam zdarma. 

    Botanicula je velice moc dobrá klikací adventura, takže určitě hrajte. (čerpáno z wikipedie) 

(Matěj Kačenga 7.B) 

Vtipy 

  Ve Skotsku proti sobě válčí dva hrady. Z 

jednoho vyletí dělová koule a na druhém urazí 

kus hradeb. Z druhého hradu vyletí dělová 

koule a z prvního urazí věžičku. Tak po sobě 

střílejí už dva dny, když vtom najednou z 

ničeho nic - ticho. Že by mír? Z jednoho hradu 

vystrčí trubač hlavu a zahuláká: 

"Hola, hola, proč 

nestřílíte?"  

I na druhé straně 

vykoukne trubač: 

„Nemůžeme, koule je u 

vás!“ 

 

Medvěd si otevřel 

obchod. Přijde k němu 

zajíček a ptá se:  

"Medvěde, máš shnilou mrkvičku?"  

Medvěd na to: "No dovol, zajíci, v mém 

obchodě je jen kvalitní čerstvé zboží. Nic 

starého ani shnilého tu nemám."  

Zajíček odešel a druhý den je tam znovu:  

"Je shnilá mrkvička?"  

Rozladěný medvěd ho vyhodil a myslí si:  

"Ten zajíc mi nedá pokoj, dokud mu tu 

mrkvičku neseženu."  

Dalšího dne přijde zajíček a ptá se:  

"Máš shnilou mrkvičku?"  

Medvěd říká: "Podívej, zajíci, tohle je solidní 

obchod a shnilou mrkvičku tu nevedu, ale 

speciálně pro tebe jsem ji sehnal. Takže 

shnilou mrkvičku mám."  

Zajíček vytáhne legitimaci a povídá:  

"Obchodní inspekce!" 

Koncem srpna vytáhli dva policisté utopence z 

jezera. Nesli ho na louku, aby mohli zahájit 

oživovací pokusy a poskytnout mu první 

pomoc. Stará babička, která je sledovala, 

náhle pravila: „Toho už nevzkřísíte, 

chlapci!” „Co nám do toho mluvíte,” 

rozčilili se policisté, „my máme odborné 

lékařské kurzy poskytování první 

pomoci.” „Můžete mít tisíc kurzů,” smála 

se babička, „stejně ho nevzkřísíte.” 

„Naposledy vám říkáme, abyste nezasahovala 

do úředního výkonu a nerušila nás.” 

„A já vám naposledy říkám, že děláte zbytečnou 

práci,” nedala se babička a pokračovala: 

„Však se na něj pořádně podívejte! Má na 

nohou 

brusle!” 

http://skvelevtipy.webnode.cz/obrazkove-vtipy/#a002-

jpghttp://www.evtipy.cz/    
 

(Adam Stolař 7.A)                                                                                    
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Osmisměrka + vtip (Tomáš Valihun 7.B) 

 
Vyhlašujeme soutěž 

NAMALUJ VTIP nebo KOMIKSOVÝ VTIPNÝ PŘÍBĚH 
Namaluj a přines do kabinetu českého jazyka svůj obrázek. Nejlepší práce se objeví v dalších 

číslech našeho časopisu! Buď první! 

 

Vyhlašujeme anketu 

NAŠI DOMÁCÍ MAZLÍČCI 
Vyfoť své domácí zvířátko, připiš k němu, jak se jmenuje, a přines do kabinetu českého 

jazyka (nebo pošli na mail někoho z redaktorů – maily jsou uvedeny na straně 2. 
 

 

Podzim v našich představách 

                                                Autoři:  
Strom – Martin Vaněk 4.B, Podzimní kůň – Kateřina Bernasová a 

Tereza Suková 7.B, Ježek – Eliška Peterková 7.C  

(obrázky poskytla paní učitelka  

Eva Fišerová) 
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