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Milí spolužáci,
jsme rádi, že jste si otevřeli 2. číslo našeho časopisu. Doufáme, že vás zabaví a třeba i poučí. Přečíst
si můžete například o lyžařském kurzu sedmých tříd, kterého se zúčastnila většina naší redakční rady.
Dále vás, jako vždy, chci upozornit na náš webový časopis, který naleznete na adrese
www.zsben.cz/labyrint, kam nepřispíváme jen jednou za čtvrt roku, ale mnohem častěji. Teď už
neváhejte a pusťte se do čtení! Pokud by vás něco z obsahu časopisu zaujalo, elektronickou verzi
tištěného časopisu naleznete také na webu školy v kategorii Školní časopis.
Za celou redakční radu vám přeji úspěšný start do nového pololetí!
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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
1. místo pro náš webový školní časopis Labyrint
Ka1endář ukázal 1. prosince a my,
Lukáš Čuřík, Matěj Kačenga a Adam
Stolař, tři zástupci našeho školního
časopisu Labyrint, jsme se společně s
paní učitelkou Stolařovou vypravili brzy
ráno na dlouhou cestu do Brna.
Naším
cílem
byla
Střední
polytechnická škola v Brně, kde nás
čekalo vyhlášení celorepublikového
finále soutěže Školní časopis roku 2016.
Jedná se o postupovou soutěž. Na jaře
jsme uspěli v krajském kole s naším
webovým časopisem.
Naše malá skupinka se sešla v půl šesté
na nádraží v Benešově a za čtvrt hodiny
jsme už rychlíkem zamířili do Prahy,
odkud jsme pokračovali až do Brna. Ačkoliv se
zdá, že naše cesta musela trvat dlouho, nám to
uteklo poměrně rychle. Před půl desátou jsme
už vystupovali na Hlavním nádraží v Brně. Poté
jsme se přesunuli tramvají na zastávku Celní a
nakonec došli pěšky na Střední školu
polytechnickou v Brně.
V 10 hodin bylo přivítání, vyslechli jsme si
program a organizační informace. Poté
následovaly workshopy. Každý si mohl vybrat
dva. My tři jsme si vybrali stejné. První, na
který jsme přihlásili, se zaměřil na grafiku a

komiksy. Tento workshop nás velmi bavil. Naše
lektorka nám ukazovala různé typy kreslení
komiksů nebo třeba barvy, které se k sobě hodí.
Po komiksech jsme se vydali hledat druhý
workshop. Bohužel jsme ho nenašli, tak jsme si
rychle vybrali jiný: „Smích, pláč a noviny“, ale
moc nás nezaujal, i když byl velice pěkně
připravený. Po workshopech už na nás čekalo
občerstvení, dostali jsme bagetu a limonádu.
V jednu hodinu konečně následovala ta část,
kvůli které jsme vlastně do Brna jeli, tedy
vyhlášení. Naše kategorie (webové školní
časopisy) byla kupodivu hned na začátku.
Vyhlašování začalo 10. místem. Nejprve jsme
byli rádi, že nejsme na posledních příčkách, pak
se ale blížilo 1. místo. Ve všech ostatních by
nejspíše rostla neskutečná radost, v nás však
rostl strach, protože loni se nám stalo, že jsme v
soutěži nebyli zařazení. Ale pak přišel ten
nejlepší okamžik, kdy jsme se opravdu ocitli na
1. místě. Byli jsme velmi překvapeni, ale hlavně
šťastni. Vykřikli jsme: „Hurá!“ a rychle jsme si
utíkali pro diplom.
Chvíli jsme ještě poslouchali, jak vyhlašují
další kategorie, „vstřebávali“ jsme svůj úspěch,
ale pak jsme se vytratili a spěchali na vlak.
Přece jen nás čekala víc jak tříhodinová cesta
zpět. Odjížděli jsme vyčerpaní a těšili se domů.
Zároveň nám ale únavu kompenzovala radost z
naší výhry. Do Benešova jsme přijeli krátce po
šesté hodině. Nadšení, ale zároveň vysílení jsme
se rozprchli domů.
Lukáš Čuřík 7.A
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Sedmé třídy si užily na horách lyže a sníh
Dne 14. ledna jsme my, všichni
sedmáci (zhruba 70 žáků), vyrazili na
týdenní lyžařský kurz do Strážného
v Krkonoších. Cesta trvala zhruba tři
hodiny, ale utekla nám rychle.
Vykládání lyží a zavazadel, kterých
jsme měli nepočítaně, proběhlo hladce.
Vytvořili jsme dlouhého hada a práce
nám šla rychle od ruky. Něco jsme
vybalili, naobědvali se a už jsme
stoupali ke sjezdovce. Někteří nesli
lyže, někteří běžky. Kopec byl docela
strmý, takže jsme se nahoru doplazili
docela
vyčerpaní.
K našemu
překvapení jsme první den na vlek
nešli, ale šlapali jsme kopec sami. Byli
jsme rozděleni na 2 skupiny a ta druhá
místo lyží nazula běžky a už začala
výcvik v ušlapaném kolečku. Počasí
zatím moc pěkné nebylo, sněžilo a
foukalo, takže jsme byli rádi, že jsme
za hodinu a půl odcházeli zpět do chaty
a pokračovali ve vybalování. Večer byl
spíše seznamovací a týkal se
organizace kurzu.
Druhý den stále sněžilo a
foukalo. Skupina lyžařů už začala
jezdit na vleku a ostatní opět vyrazili na
běžky projít se po okolí. Odpoledne se
program otočil a nelyžaři (ti, co nikdy
nestáli na lyžích) se naučili jezdit na
vleku a sjeli si poprvé v životě třikrát
kopec. V neděli večer už si tedy všichni
vyzkoušeli běžky i lyže (většina stála na
běžkách poprvé). Večer nás čekala
přednáška o lyžích a běžkách a o
mazání. Stihli jsme i „mikrodiskotéku“.
Další den lepší lyžaři odjeli
odpoledne na Bubákov, předtím si
dopoledne krátce zaběžkovali, a ostatní
celý den strávili ve Strážném a učili se
základy lyžování. Stále sněžilo, ale nám
to nevadilo, sníh byl krásně prachový, a
pokud někdo upadl, vůbec to nebolelo.
Večer měla program třída 7.A, která si
pro ostatní připravila soutěž v
„přestrojování“. Úkolem každé skupiny bylo namaskovat jednoho člena, aby vypadal například jako
klaun, frajer apod. Po určitém čase porota vyhodnotila nejlepší převlek. Každý dostal body, které se
nakonec sečetly. Program se setkal s velkým úspěchem.
V úterý bylo dopoledne volno, protože jsme si museli odpočinout. Šli jsme se tedy projít do
obchodu a na poštu, napsali jsme domů pohledy, a hlavně jsme si hráli hry ve sněhu, kterého bylo všude
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obrovské množství. Zbytek dne jsme
opět cvičili lyžování ve Strážném,
tentokrát i na kotvě (prudší
sjezdovka). Někteří si půjčili a
vyzkoušeli tzv. blady. Den opět rychle
utekl. Večer nás navštívil člen horské
služby a povídali jsme si o nebezpečí
hor.
Po probuzení do dalšího dne
nás potěšilo sluníčko. Tento den i
následující byly celodenní výlety.
Část z nás šla ve středu na běžky,
druhá část odjela na Bubákov, ve
čtvrtek se výlety otočily. Středeční
běžkaři se na začátku rozdělili na dvě
skupiny. Šikovnější vyběhli na
Výrovku a tu se nám podařilo „dobýt“
v rekordním čase. Po cestě jsme se
zastavili ve Špindlerovském ledáriu.
Druhá skupina také navštívila
ledárium a jinou cestou se vrátili zpět
do hotelu. Oba dny se vydařilo počasí,
zažili jsme nádherné výhledy, na
které budeme dlouho vzpomínat. I
lyžaři si na Bubákově užili krásný
den. Ve středu už všichni, kdo na kurz
dorazili s tím, že na lyžích nikdy
nestáli, lyžovali bez problémů sami,
několikrát si sjeli i modrou sjezdovku
až dolů k lanovce. O večery ve středu
a čtvrtek se postaraly třídy 7.B a 7.C. Pro zájemce byla připravena sauna. Po nahřátí jsme vždycky
vyběhli ven a skákali jsme do sněhu. Moc se nám to líbilo.
Pátek byl ve znamení závodů na Bubákově. Nejdřív jsme ale dopoledne začali balit, abychom
měli večer dost času na diskotéku. Před obědem jsme ve sněhu vytvořili živý obraz (viz foto). Závodů
se zúčastnili všichni a každý si odnesl diplom alespoň za účast. Pak už jsme spěchali do skibusů a vraceli
se do našeho hotelu Vltava. Dobalili jsme lyže, běžky… Večer jsme kurz společně zhodnotili, rozdali si
ceny a užili si pořádnou diskotéku, na které samozřejmě nechyběly ploužáky.
V sobotu jsme se nasnídali, rychle vynosili všechny věci, nasedli do autobusu a smutně opustili
Krkonoše.
Celý kurz jsme si opravdu řádně užili, odnesli jsme si plno zážitků a chceme poděkovat hlavně
všem paní učitelkám a panu zástupci za přípravu a organizaci tohoto lyžáku.
Adam Stolař 7.A, Denisa Hebíková 7.B, foto vlastní
Po příjezdu jsme zkusili „vylíčit“ naše zážitky:
Jak jsem běžela zasněženou krajinou
Právě jsme se nacházeli na začátku naší cesty na běžkách. Už první den našeho kurzu jsem si k nim
vybudovala značný odpor. Stojím na běžkách a slyším povel: „Kupředu!“ Moje běžky mě vůbec
neposlouchaly. Vítr, který poměrně fučel, se opíral do mého těla a rozfoukával sníh okolo. Nijak mě ale
neposouval vpřed. Už dopředu jsem tušila, že to bude hrůza. V kopcích jsem měla pocit, že umřu
únavou. Paní učitelka Švarcová jezdila stále tam a zpět. Obdivovala jsem ji, kde bere tolik síly, a zdálo
se mi, že únavu cítím i za ni. Na dotaz: „Kde berete tu energii?“ se jen usmála a velmi jednoduše
odpověděla, že jí je zima a potřebuje se zahřát. Začala nás tedy povzbuzovat slovy: „Poslední rovinka!“,
„Poslední kopec!“ nebo „Poslední zatáčka!“. Přitom bylo dalších 8 kopců, 5 zatáček a pouze 2 rovinky.
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Už jsem byla na pokraji sil, když jsem najednou zaslechla
zvuk lanovky a cizí hlasy. Byla jsem šťastná, cíl byl
dobyt. Sice restaurace u lanovky nad Špindlerovým
Mlýnem byla značně předražená, ale výhledy do
zasněžených Krkonoš zalitých sluncem byly ohromující.
A zase přišel okamžik, kdy jsme nazuli běžky. Bohužel
k mé smůle jsem zjistila, že poutko u jedné hůlky kamsi
zmizelo. Cestou zpět bylo pro mě odpichování těžší, ale
do chaty jsem šťastně dorazila. Vyzula jsem rychle běžky
a utíkala do svého pokoje. Svalila se na postel a
vychutnávala si odpočinek, který jsem si jistě zasloužila.
Eliška Svobodová 7.B
Bohužel, než jsme odjeli na lyže, některé z nás postihla
chřipka. Všechny to mrzelo, ale nedalo se nic dělat.
Jak jsem ležel v posteli a stonal
Těsně před lyžákem jsme s mamkou nakupovali
poslední věci na kurz. Povídám s bledou tváří: „Můžeme
už jet domů?“
„Neboj, už jdeme, ještě ale počkáme na Lucku,“
odpověděla mamka. Cestou domů koukám ven na
zapadající slunce, jak se obloha přeměňuje v temnou, nemilosrdnou noc bez jakéhokoliv světélka.
Pomalu zavírám oči a čekám na spánek. Za chvilku už ale vidím svůj milovaný domov. Skáču z auta
ven a běžím tmou za světlem v domě. Už jsem tam. Zavřu oči. Když je znovu otevřu, ležím v posteli
s teplotou. Chce se mi zvracet. A hned vím, že je to v háji. Cítím, jak se ode mne lyžák vzdaluje.
Miloslav Šimon 7.B
Každý rok si uděláme na kurzu čas a zkusíme si „rýmy“ a namalovat komiksy.
Další informace a fotografie naleznete na webu školního časopisu –
www.zsben.cz/labyrint
Eliška Koukolová, Monika
Pojerová

Kateřina Vondráková, Lucie
Skálová

Helena Šabatová, Aneta
Kučerová

Na lyžák jsme vyjeli,
hodně jsme si užili.
Do sauny si vlezem,
ve sněhu se svezem.

Když jsme šli na běžky,
padali jsme jak hrušky.
Bumbali jsme čajíček,
měli jsme i kašlíček.

Běžkujeme, lyžujeme,
kopcem dolů sjezdujeme.
Slalomy tam házíme,
všichni se pak válíme.

Bubákov byl taky super,
Volali jsme: „Rychle zaber!“
Koulování nechybělo,
viděli jsme foukat dělo.

Hory, hory, hory,
na ty máme vlohy.
Na lyžák Dukla vydala se,
když viděla chatu, modlila se.
Chatka naše jasná to je,
ubytovat hned se jdeme.

Běžkovat se učíme,
do hotelu frčíme.
Nazujeme běžky,
než bychom šli pěšky.

Diskotéky taky byly,
ploužáky tu nechyběly.
Každý, kdo sem vyrazil,
kilometry urazil.

Všichni tam padáme,
pomalu se zvedáme.
Běžky máme hodně rádi,
jsme vždy "velcí kamarádi".

Večer diskotéka byla,
hlava se nám zatočila.
Lyže nás tak vyčerpaly,
že jsme sami večer lehli.
Ráno jsme se probudili,
lyžovat jsme zase byli,
večer celí rozlámaní,
do sauny na zakončení,
ulehli jsme honem po ní.
Utíká to rychle,
lyžák skončí hnedle.
Všechno někdy skončit musí,
autobus už s námi frčí.
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Autoři komiksu: Kateřina Bernasová, Eliška Svobodová, Kateřina Vondráková, Lucie
Skálová 7.B

Naše florbalistky opět zabojují o republiku
Jak jsme se dostaly do
republikového finále?
V listopadu jsme vyrazily
s naším týmem na okresní kolo do
Neveklova. Jely jsme v podobném
složení jako minulý rok (to jsme
skončily na 2. místě v republice).
Letos se k nám navíc přidaly 2
hráčky ze 6. třídy a ubyly 3 hráčky
z 9. ročníku (už jsou v jiné věkové
kategorii). V Neveklově jsme bez
problémů vyhrály, naše gólmanka
Lucie Zemanová chytala opravdu
skvěle, na konci turnaje byla
zaslouženě vyhlášena nejlepší
brankářkou. I ostatní hráčky hrály fantasticky.
O měsíc později jsme vyrazily do Kutné Hory na krajské kolo. Cesta byla veselá, ale dlouhá. Některé
žákyně se nemohly zúčastnit, protože bohužel onemocněly. V Kutné Hoře jsme 1. zápas remizovaly
s Novým Strašecím. Ostatní zápasy ve skupině jsme vyhrály. Největší strach nám naháněl tým Mladé
Boleslavi, protože ten nás minulý rok ve finále republiky připravil těsně o jeden gól o vítězství. Naštěstí
jsme je tentokrát porazily a probojovaly se do finále se Sedlčany. Zápasu jsme se moc neobávaly,
protože jsme se se Sedlčany setkaly i ve skupině a tam jsme tento tým porazily. To samé jsme
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zopakovaly ve finále. Do kvalifikace na
republikové finále postupovaly 2 týmy – my z 1.
místa a Sedlčany z 2. místa.
Dne 26. ledna se konala kvalifikace na
republiku v Plzni. Odjížděly jsme s paní učitelkou
Švarcovou v 6.20 autobusem. Cesta bylo ještě
delší než do Kutné Hory, ale zvládly jsme ji bez
problémů.
V Plzni na nás čekala 2 družstva. Proti nám
nastoupilo družstvo z Bezdružic a družstvo
z Týna nad Vltavou. Naše děvčata bez
nejmenšího problému vyhrála oba zápasy a tím si
zajistila účast v republikovém finále, které se
koná 22. – 23. 3. v Praze.
První zápas jsme hrály s Bezdružicemi, které
jsme porazily 4:0. V tomto zápase byla vyhlášena nejlepší
hráčkou naše Karolína Mezerová ze 6.C, dostala i drobnou cenu.
Po zápase jsme si prohlédly halu, která se nám moc líbila. Další
zápas jsme nastoupily proti Týnu nad Vltavou. Opět jsme
vyhrály, naše děvčata dokázala nastřílet krásných 6 gólů. Zápas
skončil 6:3 pro Benešov.
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy a paní
učitelce Švarcové za přípravu a podporu děvčat. Přejeme jí
pevné nervy a trpělivost, aby s námi dále vydržela.
P.S. Během zápasu nám zranily naši brankářku Lucii
Zemanovou, ale nakonec se Lucka přemohla a v zápase
pokračovala.
Naši školu reprezentovaly tyto hráčky:
Zemanová Lucie, Dvořáková Kateřina, Radičová Karolína,
Papírníková Denisa, Podoláková Eliška, Máslová Nela, Šedivá
Magdaléna, Šupková Dominika, Mezerová Karolína,
Mokrejšová Noemi, Bubáková Štěpánka, Hebíková Denisa.
Autorky článku: Kateřina Dvořáková, Dominika Šupková,
Monika Pojerová 8.C, foto Monika Pojerová

Čtvrté ročníky navštívily Vodní dům a Včelí svět v Hulicích
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Třída 4. C byla dne 21.10. na exkurzi v Hulicích. Byli jsme ve Vodním domě, bylo to tam skvělé. Byly
tam vodopády, mlýnek a zvláštní stříkačky. Ale také spousta zajímavostí!!!! Potom jsme jeli do Včelího
světa. Tam jsme vyráběli svíčky a povídali si o včelách. Dokonce jsme si mohli na některé věci i sáhnout.
Celý den byl úžasný!!!!!!!
Carolinka Zmatlíkova 4. C
V Hulicích se mi moc líbilo. Ve Včelím světě mě vyděsil film o roji, který zaletěl do města. Moc se mi
líbil velký úl. Každý si udělal svíčku a potom jsme si mohli i něco koupit. Když měl někdo turistický
deník, koupil si vizitku. Byly tam výborné medové bonbóny. Moc se mi tam líbilo.
Ve Vodním domě se mi také moc líbilo. Byla tam spousta zvláštních věcí, jako třeba: mlýnek, vodopád,
stříkačky a sluchátka, ke kterým byla tabulka a na ní zvířátka, která po zmáčknutí vydávala jejich zvuk.
Adélka Šindelářová 4.C
V Hulicích se nám moc líbilo.

Míša a Dominik 4. C, foto Mgr. Michaela Turziková

Každoroční vánoční jarmark na Dukle
Jako každý rok i letos pořádala Základní škola
Benešov, Dukelská 1818 s podporou Sdružení
rodičů a přátel školy vánoční jarmark. Tato akce je
vždy milou předzvěstí Vánoc, sejdou se zde rodiče,
děti, prarodiče, ale třeba i bývalí učitelé a žáci.
Přípravy začínají už několik měsíců dopředu,
protože vytvořit s dětmi tolik výrobků zabere
spousty času. Výsledek ale stojí za to.
Vše vypuklo 7. prosince odpoledne. Zahájení
jarmarku se ujala paní ředitelka Hana Procházková.
Po projevu a přivítání se zpívaly vánoční koledy.
Vystoupení dětí připravila paní učitelka Ivana
Pallová. Kromě zpěvu byl po celý jarmark vždy
krátký blok divadla. Děti, které na jarmark přišly, si
mohly ozdobit perníček, vyrobit svícen z pomeranče, složit si kočičku z papíru nebo si třeba vyzkoušet
pedig. Rodiče si mezitím mohli zajít do klubovny a cestou si koupit vánoční suvenýr od žáků naší školy.
V klubovně bylo připravené cukroví od maminek či babiček našich žáků, k němu nechyběla káva nebo
čaj.
Myslím, že se všichni dobře bavili. Jarmark byl velmi dobře zorganizován a já jsem si užil příjemné
odpoledne. Určitě se příští rok přijdu opět podívat.
David Veselý, bývalý žák, foto vlastní

Naše přípravná třída
V minulém čísle jsme vám přinesli rozhovory s dětmi z přípravné třídy. Před Vánoci jsme si pro žáky
připravili program ve společenské místnosti.
Děti se po sedmé hodině radostně přiřítily se svou paní učitelkou Lucií Duškovou a nadšeně se vrhly
na stanoviště, která jsme pro ně nachystali. Byli všichni moc šikovní a hry lehce zvládali. Nejvíce se jim
líbily padající opičky, kde dokázali zvítězit nad staršími spolužáky. Ale ani v ostatních aktivitách –
pexeso, puzzle, domino, double nebo hra Papouškův náklad – nijak nezaostávali. Byla to zábavná
a oddechová hodina. Příště dětem z přípravné třídy ukážeme, jak píšeme náš webový časopis.
Už se moc těšíme na naše malé kamarády.
Adam Stolař 7.A
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Divadelní představení přípravné třídy pro 5.B
Před Vánoci si přípravná
třída
připravila
divadelní
představení pro 5.B. Byla to
vlastně generální zkouška,
protože děti z přípravky už
dlouho před Vánoci začaly
připravovat divadlo pro své
rodiče. Když jsme dorazili do
jejich třídy, děti z přípravky už
byly nastrojené, kulisy, které si
samy navrhly
a
vytvořily, připravené.
První
část byla naplněná písničkami,
mohli jsme si s nimi také zazpívat, a zároveň hrou na hudební nástroje. Ve druhé části děti zahrály příběh
o narození Ježíše v Betlémě. Celý program se nám moc líbil, bylo úžasné, co všechno tyto děti dokáží.
Samozřejmě na tom má hlavní podíl jejich paní učitelka Lucie Dušková.
Žáci 5.B, foto Mgr. Kamila Stolařová

Anketa – Co si přejete k Vánocům?
Před Vánoci jsme uskutečnili anketu. Děkujeme žákům a
vyučujícím ve 2.D, 3.A, 3.D, 4.B a 5.B, že nám anketu společně
vyplnili. Celkem jsme si pročetli přání od 114 dětí. A odpovědi byly
velmi zajímavé, někdy překvapivé. Zajímavé je, že 7 dětí napsalo, že
si přeje, aby byli všichni šťastní, zdraví a aby byli spolu. Někdo si přál
třeba i sníh.
A teď výsledky:
2.D (23) – nejvíce lego 11x, pak plyšák 6x, morče nebo kotě – obojí
6x, mobil a auto na ovládání 3x, 2 si přáli živého psa, jen 1 knížku,
další drobné dárky, jako pero, penál apod.
3.A (23) – tady vedou plyšák a tablet, obojí 5x, 3x mobil, lego a auto
na ovládání, 2x dres, kniha, štěně, pennyboard a opět další drobnosti
3.D (23) – tady vede lego 8x, dále auto na ovládání 5x, 3x kniha, dres,
pennyboard, nerf, pak 2x morče a pes; zajímavé je, že jen 1 si přál
mobil, nebyl skromný, rovnou chtěl iPhone 7
4.C (18) – tady si 4 děti přejí, aby byli všichni šťastní a veselí, vede tady knížka – 5x, pak 3x mobil, pes,
kočka, tablet, xbox – 1x, 2 žáci si nepřáli nic; v této třídě je asi nejvíce rozporů
5.B (27) – zde vede lego, stolní hry a počítačové (xbox) hry, plyšák – 5x, druhé nejčastější přání je tablet
a telefon 4x, pak počítač 3x; i zde si 3 děti přejí štěstí, 2 děti si přejí židli k psacímu stolu, 1 si přeje
čtyřkolku; zbývají drobnosti
Z výčtu je jasné, že čím je dítě starší, tím jsou jeho přání náročnější a ubývají hračky. Je vidět, že některé
děti jsou skromné a stačí jim pod stromeček knížka, plyšák a třeba gumovací pero. Na druhé straně jsou
ti, co si přejí notebook, mobil a třeba ještě xbox
Na anketě se podíleli: Matěj Kačenga, Kateřina Bernasová, Eliška Svobodová, Richard Tobolík a
Tomáš Valihun, obrázek: Okno – Adam Stolař 7.A
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2. ROZHOVORY
Rozhovor s panem zástupcem Luborem Brázdou
Do každého čísla připravujeme rozhovory s učiteli. Tentokrát jsme vybrali pouze jednoho, a to pana
zástupce, ale zato jsme mu položili více otázek. Do 3. čísla bychom rádi udělali rozhovor s paní
zástupkyní Evou Eliášovou a ve 4. čísle letošního školního roku oslovíme paní ředitelku Hanu
Procházkovou. Napište nám, co by vás zajímalo, na co se máme zeptat. Předem děkujeme za
spolupráci ☺.

1. Jak se Vám líbil lyžák? Co nejvíce?
Letošní lyžařský výcvikový kurz měl za dlouhou dobu ty nejlepší přírodní podmínky. Hromady
sněhu, navíc slunečné počasí. To samo o sobě slibovalo skvělé zážitky. Přidaly se k tomu tři sedmé třídy
s chutí naučit se nebo zdokonalit v lyžování a celé hory se povedly. Myslím, že všichni máme krásné
zážitky.

2. Jaké další školní akce máte rád?
Mám rád všechny akce, které probíhají mimo školní budovu. Přijde mi, že žáci jsou při nich mnohem
otevřenější a vnímavější. Přijde mi, že je tyhle akce i více baví, mnohdy se při nich i více naučí.

3. Čtete náš školní časopis? Co se Vám na něm líbí, co byste naopak změnil?
Ano, čas od času se podívám i na elektronickou verzi vašeho časopisu. Musím vyzdvihnout jeho
grafickou podobu. Ta je skvělá. I obsah se mi líbí a zejména jeho aktuálnost. Baví mě rubrika Kam na
výlet i recenze počítačových her nebo různé ankety.

4. Jak dlouho už na naší škole učíte?
Na škole učím už přes 20 let.

5. Baví Vás Vaše práce?
Musím se přiznat, že ano.

6. Proč jste si vybral profesi učitele?
Od mala mě bavilo někomu něco vysvětlovat,
někoho učit novým věcem. Mám rád, když se vše
povede a děti můj výklad pochopí a porozumí mu.
Nejvíc jsem spokojen, když se žákům moje hodiny
líbí a probíraná látka je zaujme.

7. Jaký předmět učíte nejraději?
Nejraději učím Výpočetní techniku. Tady mě mrzí,
že před časem jsme byli nuceni odebrat hodiny v
osmé a deváté třídě. Na druhou stranu mám radost, že
si nyní alespoň na půl roku budu moci zaučit můj
oblíbený přírodopis.

8. Jaké máte rád sporty? Co děláte rád ve
volném čase?
Rád jezdím na lyžích (běžeckých i sjezdových), ale
to je v našich podmínkách celkem krátkodobá záležitost. Rád hraju volejbal, zkoušel jsem i
beachvolejbal. A konečně před dvěma lety jsem se dal na běh. Ale ani v jednom ze zmíněných sportů
ode mne nečekejte nějaké velké výkony. Všechny provozuji pouze rekreačně. Ještě bych zapomněl na
jeden sport, který mne velice baví, ale nemám mnoho příležitostí si ho zahrát. Je to softball.

9. Co byste na škole rád změnil?
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V současné době bych nejraději přistavěl ještě jedno patro. Postupně se nám škola zaplňuje žáky,
docházejí nám třídy, a to se vůbec nezmiňuji o odborných učebnách. Ještě bych postavil přes zimu
nafukovací halu nad naším multifunkčním hřištěm před družinou, jelikož se pomalu nevejdeme ani do
naší velké tělocvičny.

10. Jaké máte plány do budoucna?
Do budoucna příliš neplánuji. Učit na naší škole mě baví, a pokud to bude bavit i moje žáky a budu
vidět v mojí práci smysl, rád bych tady zůstal. Jen doufám, že v čas rozeznám, že bych měl skončit. (-:

11. Líbily se Vám naše otázky?
Ano. Kluci moc se mi líbí, že časopisu věnuje svůj volný čas a fandím Vám, zvlášť v dnešní době
plné pohodlnějších lákadel jako jsou počítač, tablet, mobil, televize, … Skvělé. Držte se!
Děkujeme panu zástupci za odpovědi a přejeme, aby ho práce bavila i nadále a s námi žáky to vydržel!
Matěj Kačenga a Tomáš Valihun 7.B, foto je z Noci s Andersenem 2016

Rozhovor s Matějem Lukešem z 8.C,
naším 2. nejlepším pětibojařem v republice
Další rozhovor nám připravila žákyně 8.C Magdaléna Šedivá, která položila svému spolužákovi
Matěji Lukešovi několik otázek.
Od kolika let děláš moderní pětiboj?
Už od 9 let.
Kdo byl tvůj první trenér?
Můj první trenér byl můj táta, který mi pomohl dosáhnout
největších úspěchů.
Kdy a kde se konalo vyhlášení „Nejlepší pětibojař“?
Konalo se před Vánoci 19. prosince 2016 v Praze.
Jak ses cítil, když tě vyhlásili na 2. místě?
Cítil jsem se naprosto nadšeně a byl jsem velmi šťastný.
Podporuje tě v této aktivitě rodina?
Ano, strašně moc a jsem za to rád. Vždy mi pomůžou a
jsem jim za to vděčný.
V jakých disciplínách zatím soutěžíš?
Zatím v plavání, střelbě a běhu. Dále budu dělat šerm a jízdu na koni.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
2. místo v pětiboji v Plzni v jednotlivcích a družstvech.
Chtěl bys do budoucna reprezentovat Českou republiku?
Ano, moc rád.
Chceš i nadále dělat tento sport?
Ano, doufám, že později budu trenér.
Čeho chceš v budoucnu dosáhnout?
Vyhrávat v kvalitních závodech.
Děkujeme Matějovi a Magdě za rozhovor a přejeme oběma sportovní i studijní úspěchy. Magda je
jednou z našeho florbalového družstva dívek, které se právě probojovaly do republikového finále.
V příštím čísle už budeme vědět, jak republika dopadla, takže se zase Matěj zeptá Magdy na její
úspěchy ☺.
Foto: školní akce – Po stopách Karla IV.
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Rozhovor s Helenou Šabatovou ze 7.C
Dnes jsem si připravil rozhovor s YouTuberkou, se
kterou se možná kamarádíte a nebo ji alespoň znáte,
protože chodí do stejné školy jako my. Pro ty, kteří žijí
100 let za opicemi se jmenuje Helča Šabatová, natáčí
Musically, vlogy… a vyhrála v soutěži #Alžíšek.
Momentálně má přes neskutečných 1000 odběratelů, a
tak jsem si řekl, že když po škole chodí taková internetová
hvězda, proč s ní neudělat rozhovor ☺.

Já

Helča
Asi tak před 3 lety, přes kamarády.
Poprvé jsem natáčela před 2 lety, ale to nevyšlo,
tak jsem si kanál smazala.
3. Jaké byly tvoje začátky, co na to říkali Moje začátky byly super, lepší než jsem čekala.
rodiče a blízcí?
Moje rodina mě podporovala, nebyli proti a okolí
mě taky podporovalo.
4. Máš nějaké hejtry, o kterých víš?
Nevím o žádných, kteří by mi to dávali najevo.
5. Máš na YouTube nějaký vzor?
Nemám.
6. Jak jsi reagovala na to, že jsi překonala Byla jsem překvapená, nečekala jsem, že toho
1000 odběratelů?
kdy dosáhnu, je to velké číslo.
7. Máš nějaké plány do budoucna, které bys Zatím nic naplánuji.
ráda realizovala?
8. Co se ti na československé YouTube Líbí se mi, že se ostatní YouTubeři snaží pobavit
scéně líbí a co naopak ne?
a zaujmout lidi, a nelíbí se mi spory, které řeší
skrz videa a tahají do toho i diváky.
9. Máš
nějakou
vtipnou
historku Ano, točila jsem ice bucket challenge a to je, že
z natáčení?
vezmu kýbl studené vody a poliji se. Když jsem
se polila, tak jsem zjistila, že jsem nezapnula
nahrávání, takže jsem se musela polít znova.
10. Co
bys
doporučila
začínajícím Základ je, aby vás natáčení bavilo a ne, abyste
se do toho nutili. Také samozřejmě dobrá
YouTuberům?
kvalita, pozadí a dobré světlo.
11. A nakonec, co bys vzkázala čtenářům
Pokud se chcete věnovat YouTube ve volném
čase, tak ne, že kvůli tomu přestanete chodit na
kroužek. YouTube tu nebude navždy, a proto
nezahazujte nic, co máte rádi, anebo něco
důležitého. Děkuji za rozhovor.
Děkuji Helče za rozhovor a přeju jí další úspěchy na YouTube i v osobním životě.
1. Kdy ses YouTubem seznámila a jak?
2. Kdy sis řekla, že budeš natáčet?

Matěj Kačenga 7.B, foto Helena Šabatová
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3. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN
Mezinárodní projekt spojuje žáky 4. tříd

V tomto školním roce zahájila naše škola spolupráci v
rámci mezinárodního projektu “Nature around us” s
partnery z Bulharska, Turecka, Slovenska, Španělska,
Polska a Litvy. Do projektu vstoupily tentokrát čtvrté třídy
a v měsíci říjnu si připravili žáci ze 4.B úvodní píseň, kterou
se představili svým kamarádům z ostatních zemí. V krátké animaci seznámili partnery s naším městem
a školou. V listopadu zahájil práci na projektu slovenský Kežmarok. Naši partneři pro nás připravili
animaci o krásách Slovenské
přírody a prezentaci o pouštích
a ostrovech. Poslední týden
jsme plnili zadané úkoly a
odesílali je zpět na Slovensko.
V prosinci jsme převzali
pomyslné žezlo zde v
Benešově. Poslali jsem svým
partnerům animaci o naší
přírodě a prezentaci na téma
lesy a dřeviny. Také k nám
doputoval
ze
Slovenska
dinosaurek Alfík, seznámil se
u nás s kamarádkou Gamou a
podnikl s námi exkurzi po
vánočně
vyzdobeném
Benešově. Kamarádům jsme
dali za úkol nakreslit vánoční rodokmen a zahrát si kvarteto, které jsme vytvořili. Měsíci lednu a vodstvu
vládne Litva a naši partneři nám zaslali krásné vyprávění o jezeře, u kterého bydlí a chodí zde do školy.
Alfi doputoval na sever a obdivoval nádherně zasněžené, pohádkové městečko Šiauliai. Nyní pomalu
končí vláda Litvy a Alfi se chystá na další dobrodružnou výpravu, tentokrát úplně opačným směrem, do
vzdáleného Španělska. V příštím vydání vám budeme vyprávět o dalších cestách Alfiho a o všem, co
jsme se dozvěděli a naučili od našich partnerů. Projekt poběží téměř celý školní rok, zakončen bude
v květnu.
Foto a text Mgr. Jana Uhrová a žáci 4. tříd
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5.C si ve čtení zaletěla na Měsíc
Dnes je úterý a my, celá naše třída, jsme se dohodli i s paní učitelkou, že poletíme na Měsíc. Hned
pro nás přiletěla raketa a my jsme do ní nastoupili a vyrazili na Měsíc. Cestou jsme se ještě stavili v
„mekáči“. Lucka si v časopise přečetla, že je na Měsíci teplo a svítí
tam slunce, koupili jsme si tedy ještě lehátka na opalování.
Konečně jsme vyletěli. Po přistání na Měsíci se nikdo nehýbal
a vtom Kuba zařval: „Párty!“. Všichni vyndali lehátka a svlékli se
do plavek. Bylo tam ovšem mínus 200 stupňů. Ale nechtěli jsme
si kazit relaxaci, a tak jsme si hráli, že jsme jako v Africe. Pak už
nás to nebavilo, tak Míša zakřičela: „Disko!“. Nella, já, Terka a
Simča jsme pouštěly písničky a všichni trsali. Ondřej s Pavlem
donesli gril a Dan začal grilovat kuřata. Najednou začal Týnce
zvonit telefon a pak i Kristýně, Radkovi, Dimovi, Hance, Honzovi
M a Honzovi P. Prostě všem. Volaly maminky a ptaly se: „Kde
jste? Na Zemi je zemětřesení. Vědci tvrdí, že je to z Měsíce.“ Nella
vypnula muziku a v telefonech se ozvalo: „A hele, už to přestalo!“
V tu chvíli se paní učitelka rozhodla, že nám ukáže celý svět.
Nastoupili jsme do rakety a vydali se na cestu.
„Šlápni na plyn, Patriku!“ ozvalo se od Jóži. Za 2 hodiny jsme
přistáli. Lucka se ptala: „Kde to jsme?“ Byli jsme v Číně.
Procestovali jsme několik zemí, a nakonec jsme přistáli přímo
před naší školou.
Kateřina Kucková 5.C, obrázek: Okno – Jonáš Vrkoslav, Jakub Dvořák 7.C

4. KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
1. místo v kraji pro naše florbalistky
Dne 19.12.2016 se konalo v Kutné Hoře krajské finále turnaje ve florbale mladších žákyň.
Středočeský kraj reprezentovalo 6 družstev: Nové Strašecí, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Vrdy,
Sedlčany, Benešov.
Naše dívky bez problémů vyhrály všechny zápasy a suverénně postoupily do semifinále, kde
čekalo domácí družstvo z Kutné Hory. Tento zápas skončil výsledkem 4:0 pro nás, a tak již zbýval
vytoužený postup do finále a zápas o 1.- 2. místo v turnaji.
Ve finále jsme se utkaly znovu s týmem ze Sedlčan, se kterým jsme již jednou vyhrály. Byl nám
rovnocenným soupeřem, ale my jsme byly lepší v koncovkách, hlavně díky naší nejlepší hračce Kačce
Dvořákové, která dala 2 góly. Po napínavém boji jsme porazily Sedlčany 3:0, vyhrály 1. místo v turnaji
a získaly zlaté medaile.
Naše dívky hrály skvěle, děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim hodně
dalších sportovních úspěchů. 23. ledna čeká naše dívky kvalifikace na republiku v Plzni.
Nejlepší hráčky týmu: Kateřina Dvořáková 8.C (9 gólů)
Karolína Mezerová 6.C (6 gólů)
Nejlepší brankářka: Lucie Zemanová 8.C
Pustila pouze 2 góly. (podrobnější text viz výše)
Ocenění žáci v Království železnic
Ve středu 20. 12. 2016 jsme se vydali s vybranými dětmi z 5., 6., 7. a 8. tříd do Prahy. Žáci ocenění
městem dostali poukázku do Království železnic. Tento výlet začal srazem v 7.45. Až před školu přijel
krásný červený autobus a my jsme mohli v klidu nastoupit. Cesta do Prahy trvala asi 45 minut. Pan řidič
nás zavezl přímo před vchod do Království železnic.
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Na úvod jsme dostali pokyny o pravidlech a byl nám zadán drobný úkol, který se jevil jednoduchý –
spočítat mašinky Tomáše na jednom z modelů. Záhy jsme poznali, že to nebyl úkol snadný. Někteří
počítáním strávili desítky minut. Během prohlídky jsme se mohli pohybovat po celém areálu. K vidění
byly starodávné vláčky, auta, motorky, tanky, letadla, tramvaje. Byl tam i skutečný autobus a tramvaj,
ve kterých jsme si mohli vyzkoušet, jak to chodí „naživo“. Nejvíce jsme se ale vyřádili v dětském
koutku. Nakonec jsme se mohli
podívat na zmenšený model
Prahy. Návštěva se všem velmi
líbila.
Potom následoval oběd, na
který jsme mohli jít, kam jsme
chtěli. Většina lidí si vybrala
McDonald nebo KFC. Pak už na
nás čekal autobus. Cesta domů
utekla
rychle,
protože
v autobuse bylo moc veselo.
Myslím, že tento výlet bychom
si mohli zase někdy zopakovat.
Tímto
děkujeme
městu
Benešov za poukázku.
Radek Provazník 8.C
Projekt Záložka do knihy spojuje školy
Opět jsme se zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Letošní téma:
Čtu, čteš, čteme nám dávalo více volnosti ve volbě obrázku a jeho zpracování na záložce. Nejvíce naši
žáci kreslili obrázky týkající se knihy, kterou nedávno četli, zaujala je a chtěli na ni upozornit i děti na
Slovensku. Malovali i postavičky známé z různých dětských kreslených seriálů. Děti jsou tvořivé, a tak
se nám zapojili druháčci, žáci čtvrtých, pátých i šestých tříd. Naše záložky letos putovaly na místa,
se kterými naše škola v minulém a v letošním roce navázala spolupráci. Část záložek dostali žáci
v partnerské škole v Partizánském, další záložky jsme poslali do školy ve Svitu. Výměnou ze ZŠ
Komenského Svit máme veselé, pestré, dětské záložky. Byly zpracované zase jinou technikou, tím
budou pro naše děti určitě zajímavé a v knihách je využijí.
Ing. Dana Pitelková
Čertí bál
Ve společenské místnosti školy propukla doslova pekelná taneční zábava, kterou pro děti připravily
paní vychovatelky. V letošním školním roce ŠD navštěvuje 327 žáků, a proto se akce konala ve dvou
dnech. Bály se uskutečnily 30. 11. a 1. 12. 2016, zpestřeny byly příchodem Mikuláše, který si s dětmi
zatančil opravdu bujarý tanec. Soutěžilo se, zpívalo u klavíru a děti se dokonce naučily dva tanečky.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při výrobě kostýmů a za drobné dárky a odměny pro děti.
Mgr. Vendula Juříčková
Vánoce pro opuštěné pejsky
V letošním školním roce jsme přestoupili z 1. stupně na
druhý a stali se žáky 6.C ZŠ Benešov, Dukelská 1818.
Spolu s naší třídní učitelkou B. Vrkoslavovou jsme se
rozhodli, že budeme pokračovat v tradici loňských
deváťáků a uspořádáme vánoční sbírku pro opuštěné
pejsky v Psím útulku v Maršovicích. Sešlo se nám
opravdu spoustu dobrůtek i hraček, které jsme do
Maršovic za pomoci ochotné maminky v úterý 20. 12.
odvezli. V útulku jsme si s pejsky pohráli, vyvenčili je a
vyptali se paní ošetřovatelky na spoustu pro nás
důležitých věcí. I když byla velká zima, návštěva se
vydařila a my odjížděli zpátky do školy s dobrým
pocitem, že jsme udělali něco hezkého a pomohli tam, kde
je to potřeba. Moc děkujeme dětem i p. učitelkám za
příspěvky. (Žáci 6.C)
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Vikingové u nás ve škole
Dne 21. prosince nás navštívila skupina Pernštejni, která nám každoročně přináší programy s
historickou tématikou. Tentokrát to byli Vikingové. Přednášku spojenou s divadelním představením
uváděli dva muži oblečení jako Vikingové. Akce se zúčastnili žáci pátých, šestých a sedmých tříd.
Konala se v naší tělocvičně. Pernštejni si přinesli s sebou kromě historických zbraní i repliku
vikingského drakkaru, který vzbudil u publika velký zájem. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé
informace. Nejvíc mě zaujalo, že rohy na
vikingské helmě jsou pouze výplod
fantazie filmařů. Divadlo okrášlili
závěrečným soubojem, který vypadal
opravdově. Představení bylo hodně poučné
a myslím si, že by se mělo zopakovat.
Adam Lukeš 7.B
6.A a 5.B si v knihovně zahrály
motivační hry
Dnes třídy 6.A a 5.B navštívily Městskou
knihovnu Benešov, kde pro ně byl
připraven program od nakladatelství Thovt
o starověku a středověku. 6.A se nyní v
dějepise učí o starověkých státech, takže si
děti zahrály motivační hry zaměřené na
Egypt, Řecko a Řím. Nejprve se dozvěděly
zajímavosti o Egyptě a pak se všichni vrhli
na hru, kde postupnými úkoly, které plnili
ve skupinách, došli ke správnému cíli. 5.B
se rovnou rozdělila do 3 skupin a opět
společnými silami budovali území a města.
Na konci proběhlo vyhodnocení soutěže.
Obě třídy si pobyt v knihovně užily a určitě
si všichni odnesli kromě zážitků i nové
poznatky z historie. (Žáci 5.B a 6.A)
IKC
Kolem Vánoc proběhlo v našem IKC
několik akcí a soutěží, například
Mikulášské čtení a čtenářské soutěže. Také
se naše knihovna rozrostla o nové přírůstky. Informace naleznete na webu školy.
8.ABC v ekocentru Vlašim
V lednu jsme se vydali do ekocentra Vlašim na výukový pořad: Hořká chuť čokolády. Nejprve jsme si
mysleli, že budeme zkoumat, z čeho a jak se čokoláda vyrábí, která je chutnější a jestli je zdravé
čokoládu jíst. Po splnění všech aktivit jsme dospěli k šokujícím odhalením: Hořká symbolizuje život
pěstitelů kakaa – základní suroviny pro výrobu čokolády. Pro pěstování kakaa je v mnoha částech světa
zneužívána práce dětí, mnohdy za podmínek připomínajících otroctví. Na světě pracuje 218 milionů dětí
ve věku 5-17 let. Většina dětí, které pěstují kakao, nikdy neochutnala čokoládu.
Rozumíme už také pojmu: FAIR TRADE = spravedlivý obchod. Při nákupu výrobků označených
ochrannou známkou FAIRTRADE tak máme např. jistotu, že při jejich výrobě nebyla zneužita nucená
ani dětská práce. Až půjdeme nakupovat, budeme přemýšlet…..
Žáci 8.ABC
Zprávy najdete na www.zsben.cz
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5. CO NÁS ZAJÍMÁ A BAVÍ
YouTubeři 21. století
Rád vás opět vítám u dalšího dílu mé rubriky YouTubeři 21. století. Musím vám říct, že vybrat nějaké
youtubery pro dnešní díl pro mě bylo hodně těžké. Říkal jsem si, že geografický blok máme pro tento rok
(to se rýmuje, zajímavé…) za sebou a bude čas na něco jiného. Jenomže co vám mám doporučit, když
jsem ten populární blok videí, který sledují všichni ostatní, opustil? Nakonec jsem přece jen něco našel
a myslím, že by se vám to mohlo líbit a pobavit vás.
Malinda Kathleen Reese je první youtuberkou, kterou
vám dnes představím. Zabývá se především nahráváním
různých hudebních „coverů“ na známé písničky, kdy ale
vezme jejich text, vloží jej do Google překladače a přeloží
ho do několika jazyků a poté zpět do angličtiny. Tento text
pak zazpívá. Tímto vznikne velice zajímavá a vtipná
slovní hříčka. Třeba známá písnička „Hello“ od zpěvačky
Adele po těchto akcích v Google překladači zní takto:
„Hey, To me. I questinoed myself all these years later. The
view to appear. To move the top of all. They say the
weather is supposed to cure you. But I don't like a lot of
wounds. Hey, do you copy...“ Překlad písně pokračuje dál a zní velice zajímavě. Pokud se tedy opravdu
chcete zasmát a umíte anglicky, tak vám doporučuji navštívit tento kanál.
Odkaz na kanál: youtube.com/malineka146
Purn je druhý a také konečně český youtuber, o kterém vám sem napíšu.
Purn tvoří převážně YTP/MLG montáže. Reaguje tak především na český
YouTube trendy. Občas též udělá video Je *někdo* Iluminát?, kde se
zvláštními „počty“ a fakty prokouše až k číslu 3, a poté to už všichni znáte:
„Trojúhelník má tři strany“. Za ty 3 roky, co Purn svou tvorbu publikuje,
si nasbíral téměř 7000 odběratelů, což si myslím, že je poměrně málo na
to, jak kvalitní tvorbu Purn má.
Purn se může též pyšnit svou vlastní horrorovou hrou na Steamu zvanou A
Week Of Circus Terror, kterou si můžete za 5€ koupit.
Odkaz na kanál: http://bit.ly/2ifRywW
Lukáš Čuřík 7.A

Kam na výlet?
Špindlerovské ledárium
Když už nevíte, kam vyrazit a nudíte se, tak si nenechte ujít do 31. března prohlídku ledového chrámu
ve Špindlerově Mlýně s hudbou od Antonia Vivaldiho "Čtvero ročních období" a výtečnou restaurací,
která je blízko černé a červené sjezdovky v Krkonoších. Sám jsem ledárium i restauraci u lanovky
navštívil a doporučuji se pořádně obléknout, protože je tam hrozná zima. Ledový chrám je otevřený
každý den od 11:00 do 15:30. A prohlídka je zdarma. Za mě 5 hvězdiček.
Zrcadlové bludiště
Taky už jste někdy zabloudili? Tak teď zabloudíte mezi zrcadly, pokud pojedete do Prahy do
zrcadlového bludiště Na Příkopě.
Moderní zrcadlové bludiště je v hračkářství Hamleys. Bludiště je vybaveno světelnými efekty a
zvukovou kulisou. Byly použity nejmodernější technologie a v kombinaci se zrcadlovým labyrintem
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vychází jedinečný prožitek. Při průchodu labyrintem na vás působí vlastní odrazy, střídající se motivy
z velkoplošné TV, zvuková kulisa a různé barvy osvětlení v měnící se intenzitě. Pokud jste tohle četli
celé, tak už asi vyrážíte. Bludiště je otevřené od prosince 2016 v ulici Na Příkopě č. 14 v Praze!
Tomáš Valihun 7.B

Krmení cizích koní? NE!
Ahoj! Mám tu pro vás menší "školení" o krmení cizích koní. Nedávno jsem o tom četla na Facebooku
a docela mě to zaujalo nejen tím, že to dokáže udělat velké problémy, ale také přesto, že to nadělá mnoho
škod nejen na financích, ale někdy i v životě koně.
Vezměme si příklad. Nějaká nezkušená rodinka, která neví o koních nic, si vezme do igelitového
pytlíku chleba, rohlíky atd., které jim zbyly doma. Dojdou k ohradě, koně se kolem nich shluknou a
dožadují se papání (koně jsou šíleně nenasytní, když budete mít dojem, že má ještě hlad, tak to není
vůbec pravda). Rodinka je začne krmit.
Ale co se pak stane, když se takových rodinek naskytne více? Třeba klidně i 6 denně. Co si myslíte,
že to s koněm udělá?
Kůň může mít trávicí problémy, koliku..., takže nastávají diety, léčby, léky. A vše kolem toho může
vyjít majitele koně i přes 20 000Kč, pokud ho tedy nenechá uspat a nevzdá to. Ale který koňák by se
svého koně vzdal, že? Proto bude dělat vše, aby jeho miláček přežil a mohl fungovat dál.
Proto vás všechny žádám, nekrmte koně, které neznáte a nevíte, co měli nebo neměli k jídlu! Pouze
se svolením majitele, to je pak samozřejmě jiná. Majitelé mnohdy lidi už naštvaně odhánějí od ohrad.
Kůň s kolikou leží, delší dobu se nezvedá. Když stojí, okopává si břicho.
Eliška Svobodová, 7. B

Jezdecké vybavení
Pro jízdu na koni budete potřebovat vybavení jak pro sebe, tak pro koně. Zde naleznete
základní potřeby:
PRO JEZDCE:
•
•
•
•
•
•
•

Jezdecké kalhoty nebo rajtky
Jezdecké tričko, mikina
Perka nebo holiny
Podkolenky
Bunda
Helma a chránič páteře
bičík

PRO KONĚ:
•
•
•
•
•
•

Sedlo
Podsedlová deka
Uzdečka
Čabraka
Bandáže
Deka
https://www.jezdeckyraj.cz/upload/69120-0803495950.jpg, www.jezdecke-potreby.cz

Kateřina Bernasová 7.B
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Anketa – Naši domácí mazlíčci
V minulém čísle jsme vyhlásili anketu, v níž nám
můžete zasílat fotky svých mazlíčků a krátký popis
nebo třeba příběh, který jste se svým mazlíčkem
zažili.

Želvy
zelenavé,
stáří
3
roky,
váha
okolo 250 g, chráněný
živočich,
suchozemská
želva, chována v létě na
zahradě, v zimě spí zimním
spánkem od listopadu do
dubna, potrava: jetel,
pampeliška, rajče, čínské
zelí.
Kanárek, stáří 2 roky,
malý, lehký a stále
poskakující
ptáček,
chovaný v kleci, potrava:
různá
semena,
listy
pampelišky, okurka.
Náš hlídač Róza, rasa
Bordeaux doga (bordó
doga), stáří 5 let, veliká a
miloučká fenka, která váží 51 kg, žije na volno u domu a má svoji
boudu a kotec, kde spí a odpočívá, nejraději sedí nebo leží před
domem u vchodu, má ráda děti a žere jen granule, vařené maso a
miluje velké kosti, je velice poslušná a neútočí na jiná zvířátka,
mám ji moc ráda.
Všechna zvířata nám zaslala Viktorka Papírníková ze 3.A.
Děkujeme!

Kočka Majda – nakreslila nám ji Monika Breburdová 3.B
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6. ZÁBAVA
Hry
Star Wars Battlefront 3
Jestli nevíte, co si koupit za hru, mám pro vás
dnes levný tip.
Už je to 11 let co vyšlo Star Wars Battlefront
2, takže je to celkem dlouhá doba. Fanoušci,
kteří prahli po pokračování, se dočkali až na E3
2013, kdy byl puštěn trailer a oznámen vývoj
nového Battlefrontu. A před rokem v listopadu
jste už mohli vidět hru na regálech.
Pokud jste byli prvními kupujícími, asi vás
zamrzela cena, sice hra stála stejně jako ostatní
nové hry, ale ty DLC, mapy, které stály pomalu jak samotná hra….
Naštěstí dnes stojí standartní edice na originu jen 10 euro + mapa
Jakku, která je zdarma. Já bych doporučil deluxe edici, protože je
jen o 3 eura drážší než standartní a už tam jsou nějaké výhody,
např. blaster DL-44 (od Hana Sola) nebo třeba lon Torpedo. Jestli
byste chtěli nějaké nové mapy atd., nenechte si ujít season pack.
Grafika je tak super, že při prvním hraní vykulíte oči. Prostě
grafika a zvuky jsou na nejvyšší úrovni, která snad může být.
Hra se hodně podobá Battlefieldu, protože na Battlefrontu
pracovalo studio DICE, což jsou taky tvůrci Battlefieldu.
Konzolisti! Pokud nemáte Xbox live nebo Playstation plus, tak si
tu hru nekupujte, protože offline jsou pouze missions (survival,
training, batttle) a ty vás moc nenadchnou. Možná potěší, že
můžete hrát splitscreen ve 2 hráčích. V multiplayeru jsou asi
nejlepší Supermacy, Walker Asualt, Heroes vs Viliams a Turning
Point. Já totiž vždycky (asi 99,5 %) hraju mody, kde je 40 hráčů
na mapě, to potom není nuda. Další mody mi spíše připadají do
počtu. I po roce je na mapě maximum hráčů.
V každé hře jsou po mapě poseté power-upy. Česky bych to
nazval modré kruhy. Z těch power-apů vám padají zbraně, granáty,
štíty… a potom se přidají ke Star cards (o těch až za chvíli), které
potom můžete využít. Před hrou si můžete koupit Star cards, což
jsou 2 věci, př. sniperka, granát, raketomet…, a potom máte ještě

karty, které vám umožní
třeba na chvíli dávat větší
poškození nepřátelům nebo
kolem sebe mít pohyblivý
štít….
Vyplatí se tedy hru koupit?
Můj názor je, že určitě jen
potřebujete mít trochu lepší
PC kvůli grafice.
Minimální požadavky:
PC, PS4, XBOX ONE
OS: 64-bit Windows 7,
Windows 8.1 and Windows 10
Processor (Intel): Intel i3
6300T or equivalent
Memory: 8GB RAM
Hard Drive: At least 40 GB of
free space
Graphics card (NVIDIA):
nVidia GeForce GTX 660 2GB
Graphics card (AMD): AMD
Radeon HD 7850 2GB
DirectX: 11.0 Compatible
video card or equivalent

Matěj Kačenga 7. B

Recenze na výrobek
Playstation 4 Slim
Nemáte v kapse ani 10 000 Kč, ale přece si chcete
zahrát nějakou tu novou hru, kterou by vám počítač za
8000 Kč rozjel maximálně na minimální detaily? Mám
pro vás tip „PS4 Slim“. Ve velice hezké krabici najdete
konzoli, ovladač, USB kabel, pár návodů a mikrofon.
Konzole je velice malá (protože je to verze Slim),
takže se všude vejde, je lehčí a úspornější. Navíc
ovladač je ještě vylepšený, i když já jsem žádné změny
nepocítil. Připojení k televizi je velice jednoduché, stačí poprosit někoho dospělého (většinou tátu) nebo
se prostě vyznáte a poradíte si sami. Já jsem volil pomoc táty.
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Po spuštění a prvotních nastaveních jsem se ocitl ve velice přehledném menu. Chci též dodat, že si
chvilku počkáte, než si svoji hru zahrajete, musí se ještě nainstalovat. Doporučuji Star Wars Battlefront,
při prvotním hraní budete mít otevřenou pusu (z grafické stránky). Takže grafika je excelentní. Všechno
je plynulé a nenašel jsem nic, co by mě vyvedlo z míry.
Shrnu-li to, vřele doporučuji!
Matěj Kačenga 7. B

Vtipy, hádanky
Má to sto očí a jeden zub. Co je to?
Domov důchodců.
Víte, proč prdy smrdí?
To aby z toho hluchý taky něco měli!
Známý politik přijde do banky a chce si
vybrat peníze. Zjistí, že si zapomněl
občanku a říká bankovní úřednici: „Vždyť
mě určitě znáte, tak mi vydejte ty peníze."
Úřednice odpoví:
„Včera tu byl Karel Gott, neměl u sebe také
občanku, tak tady zazpíval a já poznala, že
je to on."
Politik řekne: „Ale já nic neumím."
A paní se zeptá: „Chcete to v
pětistovkách?"
Pepíček se ptá tatínka: „Tati, kdo mi letos přinese dárky?"
Tatínek říká: „Kdo jiný než Ježíšek."
Pepíček odpoví: „Aha, ty ses na mě zase letos vykašlal."
„Pane vrchní, váš podnik není prvotřídní. Včera jsem u vás vypil lahvičku nějakého
mysliveckého likéru a dosud je mi z toho nanic." „Vážený pane, to byl rozprašovač s lesní vůní."
VTIPY CHUCK NORRIS

Kdo si myslí, že největší hukot znamená nastartovat motorku a vytočit motor do otáček, ještě
neví, jaký hukot nastane, když vytočí Chucka Norrise.
Chuck Norris dokáže vysypat prázdný koš.
Chuck Norris dokáže zvednout nepřijatý hovor.
Když Chuck Norris přechází ulici, auta se musí rozhlédnout na obě strany.
V prvním díle Jurského parku Tyrannosaurus Rex nepronásleduje džíp, ale prchá před
Chuckem Norrisem.
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Hádanka – Černoušek
Když se černoušek narodí má černé tělo, černé ruce, černé nohy,
černou hlavu a jaké má zuby?
Hádanka – Voda
Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva
mají mokré vlasy. Jak je to možné?
Zdroje: vtipy1.cz, e-vtipy
Adam Stolař 7.A, Tomáš Valihun 7.B

Stále probíhá 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!

ANKETA - 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).

Tarotové karty 9.A

Autoři:
Carolina Mons, Kamila Sládková, Jan Svěrák

~ 23 ~

LABYRINT: školní časopis Základní školy Benešov, Dukelská 1818
Adresa: Dukelská 1818, Benešov, 256 01
37. číslo od r. 2007 (od 1. čísla na webových stránkách) www.zsben.cz
Školní rok: 2016-17
Redakční rada: viz strana 2, odpovědný redaktor: Mgr. Kamila Stolařová
kontroluje: Mgr. Blanka Vrkoslavová
obrázky zajišťuje: Mgr. Eva Fišerová
Tisk: vytištěno společností Lekis s.r.o.
Náklad: 40 výtisků do tříd a pro redaktory

~ 24 ~

