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Milí spolužáci, 
    vítejte u třetího čísla LABYRINTU. Tentokrát si můžete přečíst o finále soutěže Dukla má talent, asi 

nejvíce prostoru jsme věnovali našim zlatým florbalistkám, přinášíme vám více rozhovorů a samozřejmě 

nechybí naše stálé rubriky. Nezapomeňte také na náš internetový časopis, na který každý týden přibydou 

nějaké nové články. Dostanete se na něj buď přes odkaz – www.zsben.cz/labyrint, nebo přes školní web, 

kde se můžete na webový časopis nasměrovat přes tlačítko Elektronická verze v sekci Školní časopis. A 

teď už hurá na čtení. Doufáme, že se vám třetí číslo Labyrintu bude líbit. 

                                                                                                          Lukáš Čuřík – šéfredaktor 

Redakční rada 
Šéfredaktoři redakce školního časopisu  
Lukáš Čuřík 7.A c.luky@outlook.com 

Matěj Kačenga 7.B maty.kacenga@seznam.cz 

Redaktoři redakce školního časopisu 
Kateřina Bernasová 7.B katerina_bernasova@zsben.cz 

Denisa Hebíková  7.B denisa.hebikova@seznam.cz 

Tomáš Valihun  7.B pan.vlajka@gmail.com 

Eliška Svobodová  7.B eliska0402@centrum.cz 

Adam Stolař  7.A adamstolar37@gmail.com 

Petr Hobza  7.A hobzapetr1591@outlook.cz 

Martin Popovský  7.A popovskymartin@seznam.cz 

Richard Tobolík 5.B      foreveralone.fuu@seznam.cz 

Externí pracovník 

David Veselý  veselyd@outlook.cz                                                     

                                                                                                              Obrázek: Jonáš Vrkoslav 7.C 

Obsah:                                                                                                                     

1. Hlavní zprávy z naší školy – Finále Dukla má talent IV. (David Veselý, Matěj Kačenga) 3-4 

  Jak jsme se staly mistryněmi ČR (Denisa Hebíková 7.B, Monika Pojerová 8.C) 5-6 

  Představujeme vám mistryně ČR (Mrg. Veronika Švarcová, Mgr. Lenka Kunstová) 7-10 

  Noc s Andersenem (David Veselý) 11 

2. Rozhovory – Rozhovor s paní zástupkyní Evou Eliášovou (Martin Popovský 7.A) 12 

Rozhovor s prvními benešovskými Ámosi (Martin Popovský a Petr Hobza 7.A) 12-13 

Naši bývalí redaktoři (Matěj Kačenga 7.B) 14 

Rozhovor Matěje Lukeše s Magdou Šedivou – mistryní republiky (Matěj Lukeš 8.C) 15 

3. Okénko do vyučovacích hodin – 8.C četla v přípravné třídě (žáci 8.C) 15 

Pohádka z 5.B (Tereza Podoláková 5.B) 16 

Pohyb ve výtvarné výchově (žáci 7.AB) 15 

4. Krátké zpravodajství  (více autorů) 16-17 

5. Co nás baví a zajímá – Youtubeři 21. století  (Lukáš Čuřík 7.A) 18-19 

Zvířata, která nás baví (Kateřina Bernasová a Eliška Svobodová 7.B) 19 

Anketa – Můj domácí mazlíček (Ema Tomášková 6.A) 20 

Technika (Petr Hobza 7.A, Matěj Kačenga 7.B) 20-21 

Kam na výlet? (Tomáš Valihun 7.B, Eliška Svobodová 7.B) 21-22 

6. Zábava – Minecraft (Matěj Kačenga 7.B) 22 

Vtipy (Adam Stolař 7.A) 22-23 

Pozvánka na „Národní šampionát mažoretek a twirlingu ČR 2017“ (Kateřina Bernasová 7.B) 23-24 

Soutěž výtvarná – „(ne)Bezpečí má své jméno, podobu i barvu“ 24 

http://www.zsben.cz/labyrint
mailto:popovskymartin@seznam.cz
mailto:veselyd@outlook.cz


 

~ 3 ~ 
 

1.HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

Finále Dukla má TALENT IV. 
  

            Přihlášky, hodnotící tabulky, 

harmonogramy, diplomy, lístečky pro rodiče, 

porady, schůzky... Na Základní škole Benešov, 

Dukelská 1818 to znamenalo, že se již počtvrté 

školní časopis Labyrint spolu s vedením školy 

pustil do organizování soutěže Dukla má 

TALENT IV.  

            Velké přípravy vyvrcholily castingem, 

který se uskutečnil ve středu 15. února v 

tělocvičně školy. Pětičlenná porota, která měla 

opět nelehký úkol, se skládala za tří paní učitelek 

z 1. stupně - Hany Pechačové, Světlany Mixánové 

a Evy Pojerové, dále do ní zasedla současná 

redaktorka Denisa Hebíková a nakonec bývalý 

šéfredaktor David Veselý, který stál u zrodu této soutěže a po tři roky ji organizoval. Úkolem castingu 

bylo vybrat finalisty soutěže a ohodnotit každé z 35 vystoupení. Moderování se ujaly redaktorky 

Kateřina Bernasová a Eliška Svobodová. Soutěž byla rozdělena na tři kategorie – 1. až 3. ročníky, 4. a 

5. ročníky a žáci druhého stupně. Porota po těžkém rozhodování vyhlásila 14 finalistů. 

            O dva týdny později, tedy 1. března se uskutečnilo finále, na které se mimo jiné přišla podívat i 

vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Benešov paní Ivana Kárová a Markéta Pazderová 

z téhož odboru. Finalisté předvedli každý 2 vystoupení – zpívalo se, tančilo, hrálo na různé hudební 

nástroje a recitovalo. Finále bylo rozděleno do dvou bloků a o moderování se podělili redaktoři Kateřina 

Bernasová a Adam Stolař. O hudbu se staral šéfredaktor Lukáš Čuřík a videa natáčeli Matěj Kačenga a 

Petr Hobza. Všechna videa naleznete postupně na YouTube kanále školy.  

            Porota pochválila všechna předvedená vystoupení, ale vybrat jen jednoho vítěze byl opravdu 

náročný úkol. Nakonec se rozhodla takto:  

 

1. místo – Viktorie Šitlerová 4.B – twirling  

2. místo – Kateřina Flašíková 3.A – gymnastika  

3. místo – Agnes Zvlelebilová 2.A – břišní tance 

 

 A jelikož bylo rozhodování opravdu velmi 

těžké, porota nakonec udělila ještě pět zvláštních 

ocenění poroty, které dostali tito finalisté:  

 

Kateřina Píchová 3.A, Daniel Pícha 1.C – flétna

 Robert Ernest 5.A - recitace 

Ema Škvorová 1.B – flétna 

Adéla Řeháková 4.A – gymnastika a tanec 

Kristýna Šahinová 5.C a Vlasta Horáková 6.A – 

karate 

 

 Možnost hlasovat mělo i publikum, které si 

jako svého vítěze vybralo právě Viktorii 

Šitlerovou ze třídy 4.B a její ukázku twirlingu. 

Viktorie se do naší soutěže přihlásila i v minulých ročnících, ale dvakrát ji zradilo zdraví, takže nakonec 

nevystupovala. Letos poprvé se jí to povedlo a už v castingu bylo jasné, že její talent nemá konkurenci. 

Twirlingu se věnuje jen dva roky a už nyní je dvojnásobnou mistryní republiky. V těchto dnech se 
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připravuje na ME v chorvatské Poreci, kam odjede o Velikonocích 10. – 16. dubna. Bude soutěžit ve 2 

twirlingových disciplínách. My jí přejeme mnoho úspěchů.  

            Nikdo ale z vyhodnocování soutěže neodcházel z prázdnou. David Veselý se ujal vyhlašování a 

ceny předávaly paní ředitelka Hana Procházková a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy paní 

Ivana Kárová. Každý soutěžící dostal tašku s logem soutěže a školy, kde měl něco sladkého na zub a 

také něco hodnotného. Všichni ocenění kromě drobných cen obdrželi poukázku do knihkupectví 

Daniela. Vítězka je na titulní straně tohoto čísla školního časopisu Labyrint a uvnitř s ní najdete i 

rozhovor. Nakonec následovalo fotografování a slavnostní zakončení soutěže. Odměněni byli i porotci 

a samozřejmě i vedoucí redakční rady časopisu Kamila Stolařová, která si s přípravami dala největší 

práci.  

            Příští rok se bude soutěžit znovu, už teď se těšíme na nové talenty. Viktorie Šitlerová nám 

slíbila vystoupit jako host a my jí za nabídku moc děkujeme. 

David Veselý, bývalý šéfredaktor, foto vlastní 

 

Rozhovor s Viktorií Šitlerovou ze 4.B 
1. S čím jsi vystupovala? 

Vystupovala jsem s twirlingem.  

2. Co je twirling? 

Gymnastika, balet a hůlka. 

3. Kdy jsi s twirlingem začala? 

V 9 letech. 

4. Co se ti na Dukla má talent líbí a co 

ne? 

Líbily se mi názory poroty, všechno se 

mi líbí. 

5. Vystupovala jsi už někdy? 

Ano, na mistrovství ČR. 

6. Jak si dopadla? 

4krát jsem byla na  mistrovství ČR a 

4krát jsem vyhrála. 

7. Co plánuješ v budoucnu? 

Pojedu na mistrovství Evropy do Chorvatska, 

kde to chci vyhrát. 

   Za celou redakci děkuji Viktorii za rozhovor 

a všichni jí přejeme mnoho úspěchů a 

povedené mistrovství Evropy. 

Matěj Kačenga 7. B, foto Mistrovství ČR 

v Karlových Varech 2017 
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Jak jsme se staly mistryněmi ČR ve florbale 
     Dne 21.3. jsme se vydaly do Prahy na 

republikové finále. Sraz jsme měly v 

úterý v 10:15 na autobusovém nádraží. 

Vyjely jsme kolem jedenácté 

hodiny. Na místě, v Hale Jižní 

město, jsme byly okolo druhé hodiny. 

Některé holky měly obavy, že to budou 

opravdu velmi těžké zápasy. Ale hned, 

jak přišel první zápas, se už nikdo nebál 

a hrály jsme klidnou a pohodovou hru. 

První zápas jsme se utkaly s Jaroměří a 

díky naší klidné hře jsme nad nimi 

vyhrály 8:2. Ale pak nás čekal domácí 

tým Campanus Praha, který bylo těžké 

porazit, ale vzchopily jsme se a daly do 

toho všechno, co jsme mohly. Opět jsme 

vyhrály 2:1, ale bylo to opravdu jen o kousek. Paní učitelky nám oznámily, že musíme jít večer brzy 

spát, protože druhý den jsme hrály první zápas už v 8:00. A také nám řekly, že budíček bude v 6:00 a 

snídaně v 6:30. Když jsme hrály ve středu první zápas, byly jsme celkem nabuzené. Hrály jsme proti 

Uherskému Brodu a vyhrály 8:2. To nám dalo jistotu, že budeme na prvním nebo druhém místě. 

Postoupily jsme do finále, a to už pro nás znamenalo jen jediné - musíme vyhrát! Hrály jsme finále proti 

Mariánským Lázním, vyhrály 7:2 a náš sen se splnil. Měly jsme obrovskou radost z toho, že jsme se 

staly mistryněmi celé České republiky. Všem se to moc líbilo a doufáme, že zvítězíme i příští rok. 

Denisa Hebíková 7.B 

 

    S týmem do Prahy cestovala i Monika Pojerová z 8.C, která měla za úkol fotografovat a napsat 

„reportáž“. 

 

Reportérka Monika Pojerová píše 
    Ve dnech 21. a 22. 3. se konalo Republikové finále ve florbale mladších dívek v tělocvičně Hala Jižní 

město Praha 4. 

    První den nás čekaly dva zápasy. Hned po slavnostním zahájení turnaje jsme nastoupily k 1. zápasu 

se ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř. Dívky se prvního utkání bály, ale zápas jsme vyhrály s přehledem 8:2 

Tento výsledek nám dal sebevědomí a v 17:50 jsme nastoupily k druhému zápasu se ZŠ Campanus, 

Praha 4, tedy s domácím družstvem, které mělo velkou podporu v hledišti. Po těžkém boji jsme nakonec 

uhrály výsledek 2:1. Měly jsme velkou radost, protože jsme obsadily 1. místo ve skupině A. Ve středu 

na nás čekaly opět dva týmy. Po našem úterním večerním zápase jsme vyrazily do Základní školy 

Campanus, kde jsme měly připravenou výbornou večeři, na které jsme si všechny pochutnaly. Poté 

jsme se jely ubytovat do krásného hotelu naproti Obchodnímu centru Chodov. 

     Druhý den ráno v 8:00 nás čekalo semifinále se ZŠ Pod Vinohrady z Uherského Brodu. Naše dívky 

nedaly soupeřkám šanci a vyhrály vysoko 8:2. Tento výsledek znamenal postup do finále. Zápas o 1. 

místo začal v 11:20 a našimi soupeřkami byly dívky ze ZŠ Jih, Mariánské Lázně. Utkání jsme začaly 

lépe my a už jsme soupeřkám nedaly šanci. S výsledkem 7:2 jsme si zasloužily 1. místo a staly se 

MISTRYNĚMI ČR. 

“Holky děkujem!!!” 
 

Konečné pořadí dívek:1. místo ZŠ Dukelská, Benešov 
                                    2. místo ZŠ Jih, Mariánské Lázně  
                                    3. místo ZŠ Campanus, Praha 4  

                                    4. místo ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod 

                                    5. místo ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř 

                                    6. místo ZŠ Evžena Rošického, Jihlava  
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Dívky prohlásily, že příští rok budou opět mistryněmi ČR, tak jim budeme držet palce, aby 

tento úspěch zopakovaly. 
 

  Z našeho týmu byly vyhlášeny dvě dívky, kterým bylo uděleno zvláštní ocenění:  

Kateřině Dvořákové za nejlepší střelkyni a samozřejmě naší nejlepší gólmance Lucii Zemanové, 

která pustila jenom 3 góly. 

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy. Velké díky patří našim paní učitelkám Veronice 

Švarcové a Lence Kunstové za dokonalou 

přípravu a trpělivost. 

Hráčky týmu: 

Lucie Zemanová 8.C  
Kateřina Dvořáková 8.C 

Dominika Šupková 8.C 

Denisa Papírníková 8.C 

Magdaléna Šedivá 8.C  

Štěpánka Bubáková 8.C 

Nela Máslová 8.C 

Karolína Radičová 8.C 

Karolína Mezerová 6.C 

Noemi Mokrejšová 6.C 

Denisa Hebíková 7.B 

Eliška Podoláková 8.A  

 

Ještě jednou děkujeme!                              Článek a foto Monika Pojerová 8.C, některé foto i web školy 

 

Představujeme vám jednotlivě mistryně ČR  

ve florbale základních škol 2017 
    

    Rádi bychom vám představili jednotlivé hráčky, které se staly mistryněmi České republiky. Všem 

jsme položili 4 otázky: 

1. Jaký zážitek se ti navždy vryl do paměti? 

2. Kdy jsi byla na turnaji nejšťastnější? 

3. Co asi nejvíce ovlivnilo vaše vynikající výsledky? 

4. Co se ti na turnaji nelíbilo nebo co ti vadilo? 

 

Lucie Zemanová 8.C – nejlepší gólmanka turnaje 

Je mi 13 let. V týmu zastávám post brankářky. Chytání mě baví a dělám to ráda. 

K mým zájmům patří tenis a florbal. S florbalem bych chtěla pokračovat dále a 

dál reprezentovat naši školu. 

1. Vítězství nad ZŠ Campanus 2:1 a vítězství celého turnaje a hlavně že jsem byla 

vyhlášená nejlepší gólmankou celého turnaje. 

2. Když jsme vyhrály finále.  
3. Naše bojovnost a odhodlanost. 

4. Mně vyhovovalo vše, není nic, s čím bych byla nespokojená.  
 

Kateřina Dvořáková 8.C – nejlepší střelkyně celého turnaje 

Je mi 13 let. Nejraději hraju hokej. Mezi mé další zájmy patří fotbal, judo a florbal. 

1. Hlavně to, že jsme vyhrály a taky že jsem byla vyhlášena jako nejlepší střelkyně. 

2. Když jsme vyhrály finálový zápas. 

3. Nejvíc asi to, že jsme skoro každý den trénovaly, máme výbornou brankářku a 

také že jsme hodně sehrané a máme skvělou partu. 

4. Vše se mi líbilo. 
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Karolína Radičová 8.C 

Je mi 13 let. Dřív jsem jezdila na koni, ale teď už dlouho ne. Jako malá jsem 

chodila 4 roky na gymnastiku. Nejvíc ze všeho mě teď baví hrát florbal. 

1. Nejlepší zážitky a legraci jsme si užily na hotelu, protože tam byli hezcí 

kluci, se kterými jsme se hodně bavily 😊. 

2. Nejšťastnější jsem byla, když jsme dohrály poslední zápas a já věděla, že 

budeme první. 

3. Naše výsledky ovlivnilo to, že jsme se každé úterý a pátek věnovaly 

tréninku a také podpora v hledišti. 

4. Líbilo se mi všechno, akorát mě mrzí, že jsme tam byly jenom na jednu 

noc. 

 

Magdaléna Šedivá 8.C 

Je mi 13 let. Moje zájmy jsou: volejbal, tenis, tancování. Ke florbalu jsem se 

dostala náhodou. Paní učitelka Švarcová mě oslovila, jestli bych chtěla hrát 

florbal v zájmovém kroužku. Vůbec mě ale nenapadlo, že se dostaneme takhle 

vysoko. Jsem za to moc ráda. 

1. Naše dobrá parta. A také jsme se skamarádily s mnoha kluky z ostatních týmů 

a s nimi máme hodně zážitků. 

2. Hned druhý zápas, který byl velice napínavý, ale my jsme ho zvládly. Měly 

jsme velikou radost. Ale úplně nejšťastnější jsem byla po finále, kdy jsme 

zjistily, že jsme mistři ČR ve florbale. A tam se mi líbilo, jak jsme naskákaly na 

naši brankářku. Byl to krásný pocit. 

3. Myslím, že souhra, a hlavně naše trenérky paní učitelky Veronika Švarcová a Lenka Kunstová, které 

nás podporovaly a dávaly nám sladké odměny. 

4. Ne úplně nelíbilo, ale spíše mě mrzelo, že nás nebyla podporovat naše třída. Byla to škoda, myslím 

že by to bylo lepší, kdybychom měly víc fanoušků. 

 

Dominika Šupková 8.C 

Je mi 13 let. Mezi mé zájmy patří volejbal, florbal, beach volejbal, twirling a 

lezení po horách. Ráda jsem ve společnosti lidí a ráda se s novými lidmi 

seznamuji. 

1. Ten pocit vítězství a radosti, který nastal po posledním zápase. A také s kluky 

z ostatních týmů máme spoustu humorných zážitků. 

2. asi když jsme vyhrály poslední zápas a všichni z týmu naskákaly na naši 

brankářku Lucku. Byl to velmi krásný moment, protože jsme byly všechny 

šťastné. A některé brečely štěstím. 

3. Hodně nás ovlivnila podpora fanoušků. Jak našich rodin, ostatních týmů, paní 

učitelek, tak i dětí z naší třídy, které nám po celou dobu držely palce a fandily 

v Benešově. 

4. Na turnaji bylo vše dokonalé. Ale hodně nás mrzelo, že za námi nepřijela naše třída nás podpořit a 

prožít to s námi. 

 

Denisa Papírníková 8.C 

Je mi 14 let. Moje zájmy jsou volejbal, gymnastika a florbal. Volejbal hraju 2 roky 

a pořád mě baví, hraju za Benešovskou 1. volejbalovou. Florbal hraju také 2 roky, 

ale hraju ho za školu. 

1. Výhra a zážitky. 

2. Když jsme vyhrály a když jsme jely do „Mekáče“. 

3. Sehranost, trpělivost a bojovnost a také jak se všechny známe. 

4. Čekání na výsledky, které bylo dost dlouhé a taky mě nebavilo přestupovat 

cestou z autobusu do autobusu a metra.  
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Štěpánka Bubáková 8.C 

Je mi 14 let, můj hlavní zájem je fotbal, který hraju už 7 let a z toho 4 roky za 

SK Slavia Praha. Začínala jsem za Neveklov. Mým dalším zájmem je florbal, 

který hraju 2 roky za školu. 

1. Celková výhra. 

2. Když jsme porazily ZŠ Campanus, to byl hodně těžký zápas. 

3. Vytrvalost, bojovnost a spolupráce.  
4. Vadilo mi, že nás nepřijeli podpořit ostatní spolužáci. 

 

Gabriela Nela Máslová 8.C 

Je mi 13 let. Nejraději jezdím na koni a tancuji. Tanci jsem se věnovala 2-3 roky 

a pak mě to přestalo bavit. Na koních jezdím pořád, ale je to spíše pro radost. 

Mým dalším zájmem je florbal, ten hraji jenom za školu 2 roky a ještě jeden rok 

budu. 

1. Celkově se mi líbilo být na republice. 

2. Když jsem zjistily, že jsme první.  

3. Nejvíce asi naše tréninky. 

4. Nevadilo mi nic, všechno se mi líbilo. 

 

 

 

Denisa Hebíková 7.B 

Je mi 13 let a nejraději hraji fotbal a florbal. Ale jinak mě baví všechny sporty. 

1. Pro mě byl zážitek celé republikové finále, protože s holkami jsme měly super 

kolektiv. A pak, když jsme vyhrály finále, jak jsme se radovaly, to byl super 

zážitek. 

2. Určitě když jsme vyhrály každý zápas. Přeci jen jsme byly na republikovém 

finále podruhé a byl to skvělý zážitek. 

3. Vyhrály jsme díky všem z týmu, protože všechny se snažily. Ale vyhrály jsme 

i díky paní učitelkám a kapitánce Kateřině Dvořákové, která hraje hokej a florbal 

jí jde opravdu výborně. A paní učitelky jsou nejlepší v tom, že nás celou dobu 

podporovaly, i když jsme třeba prohrávaly. Za to jim patří velký dík. 

4. Asi nic. 

 

Eliška Podoláková 8.A 

Je mi 14 let a nejraději mám florbal. 

1. Že jsem se stala mistryní republiky. 

2. Když jsme druhý den turnaje 22.3. vyhrály. 

3. Dobrý tým a vynikající brankářka. 

4. Na turnaji mi nic nevadilo. 

 

 

 

 

Noemi Mokrejšová 6.C 

Je mi 12 let. Chodím hrát florbal za FBK Draci, také hraju na klavír a chodím 

na angličtinu. 

1. Když jsem mohla vstoupit na stupně vítězů. 

2. Když jsem si dala gól. 

3. Nejvíc to ovlivnily tréninky ve škole. 

4. Bylo to celé super. 
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Karolína Mezerová 6.C 

Je mi 12 let. Hraju florbal za FBK Draky a hostuju za Chodov. Dále chodím do 

hudebky hrát na klavír. 

1. Že jsem si mohla zahrát s holkama. 

2. Když jsem zjistila, že jsme vyhrály. 

3. Atmosféra, fanoušci. 

4. Nic mi nevadilo. 

Monika Pojerová 8.C 

Nehrající kapitán 

1. Výhra, že jsme byly 1. v republice. 

2. Když tam holky dávaly góly a stavěly jsme se v „Mekáči“. 

3. Sehranost, trpělivost, bojovnost. 

4. Čekání na výsledky, nebo jak jsme přestupovaly, než jsme dojely k hale. 

 

                                                                                   Foto: Mgr. Lenka Kunstová 

 

Slovo trenérek na závěr 
     

    Ve středu 22. 3. v čase oběda „naše holky“ vybojovaly na Republikovém finále ve florbalu kategorie 

III - dívky první místo. O zápasech a jejich výsledcích bylo už několikrát psáno, a tak zbývá jen 

poděkovat.  

    Děkujeme všem fanouškům z řad rodičů a příbuzných, kteří v oba dva hrací dny přijeli do Prahy a 

podpořili naše, nyní již zlaté, holky nejenom hlasem, ale třeba i bubnem ☺. 

    A největší dík patří „našim zlatým holkám“, bez kterých bychom všechno tohle nemohly zažít. Celý 

rok se holky na tuto akci svědomitě připravovaly. Pravidelně chodily na tréninky, cvičily a 

zdokonalovaly se. Ke všem zápasům přistupovaly zodpovědně a v celé soutěži, která se skládala 

z několika turnajů, neprohrály jediný zápas.  

  

Holky DĚKUJEME a těšíme se na další rok ☺. 

Mgr. Veronika Švarcová a Mgr. Lenka Kunstová 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  ŘEDITELKY  ŠKOLY 

Družstvu hráček a paním učitelkám Mgr. Veronice Švarcové a Mgr. Lence Kunstové děkuji 

za aktivní přístup k přípravě na tuto soutěž a GRATULUJI k titulu MISTRYŇ 

REPUBLIKY VE FLORBALE 2017. 

 

Hodně úspěchů v dalších 

soutěžích přeje 

 

PaedDr. Hana Procházková 

 

 

                                                   

                                                                        

                                                          

Foto: poděkování hráčkám 

v tělocvičně školy 10. 4. 2017 
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Noc s Andersenem na Dukle 
 Je již tradicí, že vždy na 

přelomu března a dubna se 

koná na naší škole akce Noc s 

Andersenem. Letošek nebyl 

samozřejmě výjimkou. Na 

škole se sešlo celkem deset 

tříd. Tento ročník měl podtéma 

Čtyřlístek. A jak celá „noc“ 

probíhala?  

    Děti z přípravné třídy pod 

vedením paní učitelky 

Duškové měly opravdu krásný 

program. Celý den sbíraly 

písmenka, hrály hry a všechny 

aktivity byly samozřejmě spjaté s pohádkami. Kromě toho děti malovaly, kreslily, paní učitelka 

jim četla pohádky. Odpoledne se pak všichni sešli k večernímu a nočnímu programu. Čekal je, 

jako všechny děti z 1. stupně, program na ředitelské chodbě. Stihla se i dobrá večeře v naší 

jídelně a samozřejmě nechyběla ani noční bojovka, při které dostal každý samolepku a balíček 

s překvapením. Pak už následovala příprava na večerku a spaní ve spacáku v přípravné třídě.  

    Žáci prvního stupně, přesněji třídy 1.A, 1.D, 3.A, 3.B a 4.C, měli opravdu aktivní program, 

ať už se jednalo o zápasy ve vybíjené, které jim připravili žáci 8.C, nebo program na chodbě, 

připravený žáky devátých tříd a žačkami třetího ročníku středních škol za pomoci paní 

Pitelkové. Pro všechny třídy byla přichystaná noční bojovka, jejíž součástí je zapamatovat si co 

nejvíce pohádek H. Ch. Andersena. Žáci prvních tříd spali ve svých třídách a paní učitelky Jana 

Šeborová a Dominika Jantačová jim připravily svůj vlastní program, který se jistě všem moc 

líbil.  

    Šesťáci spí na škole tradičně všichni. I oni měli svůj vlastní večerní program – namalovali si 

obrázky na motivy pohádky Malá mořská víla, udělali si pomazánky v kuchyňce, naučili se 

něco nového anglicky, seznámili se s tvorbou krátkého filmu nebo si zahráli ping-pong v 

tělocvičně školy. Nechybělo ani vyrábění keramického odznaku v dílně. Po absolvování této 

části programu a samozřejmě dobré večeře v jídelně se všichni žáci přesunuli do tělocvičny, 

kde si mohli chvíli zahrát míčové hry. Poté se vydali na noční bojovku po areálu školy. Někteří 

byli vyděšení, někteří se nebáli skoro vůbec. Cestou si museli zapamatovat názvy různých 

pohádek a na konci trasy je 

vypsat na papír. A pak už 

následovalo spaní na tatami v 

tělocvičně školy.  

    Ráno se všechny děti 

sbalily, umyly a samozřejmě 

snědly buchty a bábovky od 

svých maminek, které jim 

snídani připravily. Myslím, že 

každý si tuto akci užil a všem 

učitelům, kteří na akci byli, 

moc děkujeme za krásně 

připravený program!  

David Veselý, foto Tomáš 

Valihun 7.B  
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2. ROZHOVORY 

Rozhovor s paní zástupkyní Evou Eliášovou 
Čtete náš časopis? 
    Časopis, který je nejlepším školním časopisem v republice, 

tak ten se nedá nečíst. To je jasné, že ho čtu, a nejraději čtu jeho 

webovou podobu. Líbí se mi celý, nejen témata, ale i 

zpracování, grafické provedení je také velmi povedené. Je 

vidět, že redakční rada pracuje s nadšením a odvádí skvělou 

práci. 

Jak dlouho děláte zástupkyni? 
    Paní ředitelkou jsem byla oslovena na jaře v roce 2011, takže 

už šestý rok.  

Baví vás učit? A co nejvíce? 
    Vyzkoušela jsem si více profesí. Učitelství je asi tou, která 

mne baví nejvíce. Kdyby mne nebavilo učit, tak už určitě ve 

škole nejsem, nedělám věci, které nemám ráda. Takže určitě mě 

baví učit ☺. A nejvíce? To se tak jednoznačně říct nedá. Baví 

mě učit informatiku, ale baví mě i věnovat se dětem, které 

potřebují mou pomoc v rámci pozice speciálního pedagoga. 

Jak dlouho učíte? 
    Učím o deset let déle, než dělám zástupkyni pro I. stupeň, takže šestnáct let. 

Proč jste si vybrala zrovna profesi učitele? 
    Profesi učitelky jsem si vybrala proto, že ráda pomáhám lidem kolem sebe k úspěchům, ale nejraději 

dětem. Ráda vidím výsledky své práce, a ty jsou při učení vidět dost dobře ☺.  

Chtěla byste na škole něco změnit? 
    Určitě, vždy je co měnit a zlepšovat. Navíc je o mne známo, že změna je mé oblíbené téma. Takže 

určitě bych školu přistavěla o patro, aby vznikly nové třídy, ale hlavně nové odborné učebny. Je vás dětí 

ve škole hodně a bylo by dobré tomu přizpůsobit prostor, aby vzdělávání bylo co nejkomfortnější. Ale 

zase musím říct, že naše škola je velmi dobře vybavena a možnosti pro žáky jsou opravdu velké, takže 

spíš jen další a další vylepšování ☺. 

Máte nějaké plány do budoucnosti? 
    Plány do budoucnosti, hmmm, to je těžké. Já nejsem moc plánovací typ. Vybírám si spíš krátkodobější 

cíle. Pár plánů mám, ale ty si nechám pro sebe ☺. Ale rozhodně těmi plány není opustit školství, jsem 

s vámi dětmi moc ráda a je mi s vámi dobře. 

Líbily se vám naše otázky? 
    Otázek jsem se obávala, ale líbily se mi. Určitě děláte svou práci velmi dobře a pokračujte v ní. Je 

skvělé vidět, že se vám práce daří, že čas, který časopisu věnujete, nese takové krásné výsledky. Moc 

vám fandím! Hodně úspěchů v práci redakční rady ☺ ☺ ☺ 

Děkuji paní zástupkyni za rozhovor a přeji jí další radost z jejího povolání. 

Martin Popovský 7.A 

Rozhovor s prvními benešovskými Ámosi 
    Město Benešov se rozhodlo ocenit práci těch nejlepších učitelů a vyhlásilo novou anketu.  

Pro školní rok 2015/2016 získali ocenění tito učitelé z naší školy:  

Ocenění za celoživotní přínos školství (síň slávy) – Mgr. Jiří Doubek (bývalý ředitel školy) 

Pedagog roku z pohledu žáků (otevřená kategorie pro žáky) – Mgr. Jan Šťovíček (učitel Dě, Ze)  

Pedagog roku z pohledu ředitele za 1. stupeň – Mgr. Alena Vaněčková  

Pedagog roku z pohledu ředitele za 2. stupeň – Mgr. Ludmila Motyčková  

    My bychom vám rádi přinesli rozhovory s těmito učiteli. Do 3. čísla jsme vybrali paní učitelku 

Ludmilu Motyčkovou a pana učitele Jana Šťovíčka.  
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V posledním čísle časopisu ve školním roce 2016/17 oslovíme zbývající dva oceněné – paní učitelku 

Alenu Vaněčkovou a bývalého pana ředitele Jiřího Doubka. 

 

Paní učitelka Ludmila Motyčková  
1. Jste ráda, že jste se stala 1. benešovským Ámosem? 

Velmi si toho vážím. 

2. Jak hodnotíte tuto novou anketu, kterou vyhlásilo město 

Benešov? 

Pozitivně. 

3. Co máte v plánu do budoucna? 

Věnovat se aktivitám, na které mi v současné době nezbývá čas. 

4. Co nejraději vyučujete a proč? 

Učím ráda oba své aprobační předměty, tj. matematika a zeměpis, 

protože mě to baví. Povolání učitele se mi líbilo již na 1. stupni. 

Moje volba byla dávno jasná. Nelituji toho. 

5. Jaké máte na starosti další aktivity ve škole kromě výuky? 

Jsem výchovný poradce pro 2. stupeň, předseda výchovné komise, 

předseda předmětové komise matematiky, vedu KMD. Mám na 

starosti organizaci školního kola matematické olympiády, Pythagoriády, zeměpisné olympiády a 

Eurorebusu. 

6. Pokud máte volný čas, co nejraději děláte? 

Volný čas, a toho mám málo, věnuji vnoučatům. Ráda čtu, pracuji na zahrádce a hlavně cestuji. 

7. Co byste vzkázala čtenářům školního časopisu? 

Přeji vám hodně zdraví, štěstí a radosti. Časopisu přeji, aby ještě hodně dlouho dostával tak skvělá 

ocenění. 

 

Pan učitel Jan Šťovíček 
1. Jste rád, že jste se stal 1. benešovským Ámosem? 

Ze všeho nejvíc jsem překvapený. Samozřejmě každé 

vážně míněné ocenění potěší. 

2. Jak hodnotíte tuto novou anketu, kterou vyhlásilo 

město Benešov? 

Jde o velice zajímavý nápad, který se snad dále rozvine. 

Líbí se mi zapojení žáků do hodnocení. 

3. Co máte v plánu do budoucna? 

Nenechat se od své práce odradit negativisticky 

naladěnými lidmi. 

4. Co nejraději vyučujete a proč? 

Každý učitel má témata, která učí s větší chutí. V zeměpise 

to jsou sopky a zemětřesení, ale i většina regionů. Všude je totiž něco zajímavého. A v dějepise to jsou 

asi české středověké dějiny a 1. světová válka.  

5. Proč jste si zvolil povolání učitele? 

Učitelem jsem se stal, protože jsem si nedokázal představit život bez prázdnin 😊. 

6. Pokud máte volný čas, co nejraději děláte? 

Trávím co nejvíce času s rodinou. Když je více volného času, naplánuji nějaký výlet do přírody nebo za 

nějakými památkami a zajímavostmi. Ze sportu hraji squash, pokud je příležitost. 

7. Co byste vzkázal čtenářům školního časopisu? 

Tuto otázku bych rád využil k poděkování všem žákům, kteří pro mě hlasovali, a zejména 9.C, o které 

vím, že se domluvila a hlasovala hromadně. 

 

Děkujeme oběma učitelům za rozhovor a přejeme jim další úspěchy jak v pracovním, tak osobním 

životě. 

Martin Popovský a Petr Hobza 7.A, foto www.benesov-city.cz  
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Naši bývalí redaktoři 
    V této nové rubrice budu dělat rozhovory s našimi bývalými redaktory. Dnes 

jsem vyzpovídal bývalého šéfredaktora časopisu Labyrint Davida Veselého, na 

naší škole velmi známého jak u učitelů, tak u dětí. David nyní studuje 1. rokem 

na vlašimském gymnáziu. 

 

1.      Proč ses rozhodl psát do LABYRINTU a v jaké třídě jsi byl? 

    Byl jsem na začátku šesté třídy, když se mě paní učitelka Stolařová zeptala, 

zda bych se nechtěl přihlásit do časopisu. Řekl jsem, že ano, a časopis pak se 

mnou zůstal celý druhý stupeň. 

2.      Jaké byly začátky? 

    Už si ani nepamatuji, ale asi těžší, než když jsem končil. Hned v šesté třídě jsem se stal šéfredaktorem, 

začal pracovat s časopisem, vše se učil. Bylo to určitě těžké, ale jak jsem si pak zajel nějaký rytmus, 

vůbec mi to nepřišlo. Práce mě bavila, což bylo hlavní. Vždy, když jsem něco potřeboval, měl jsem 

kolem sebe lidi, kteří mi pomohli, a to byla také pro začátečníka velká podpora. 

 3.      Za tu dobu, co jsi byl v redakci, změnilo se něco? 

    Rozhodně! Když jsme s paní učitelkou časopis převzali, změnili jsme celou jeho strukturu do podoby, 

jaká je dnes. Bylo na tom hodně práce, a jak je vidět, časopis se mění dodnes. Každé číslo přinese něco 

nového na grafice nebo nějaké drobné změny. Za ty čtyři roky, co jsem byl já šéfredaktor, se určitě 

časopis změnil hodně! 

4.      Jaký byl podle tebe v Labyrintu úspěšný rok? 

    Těžká otázka, jelikož každý rok byl nějakým svým způsobem úspěšný. Dle mého názoru byl ale 

nejúspěšnější školní rok 2015/2016, kdy časopis dostal druhé místo v celostátním kole soutěže školních 

časopisů. Ale každý rok byl úspěšný, vždy se mi líbilo, když jsem dělal hodnocení celého školního roku 

do výroční zprávy školy a díval se zpět na to, co se povedlo a jak moc jsme se opět posunuli. 

5.      Jaký jsi měl pocit, když jsi končil? 

    Samozřejmě, vše jednou končí. Bylo mi líto, že musím odejít a nechat svoji velkou čtyřletou práci na 

někom jiném. Měl jsem opravdu velké obavy, co bude s časopisem, až odejdu. Stále na ty roky s 

časopisem myslím, protože práce na něm mě hodně bavila. 

6.      Které období bylo pro tebe nejtěžší? 

    Když o tom tak přemýšlím, nejhorší období bylo vždy, když se blížil konec roku a vše se muselo 

zhodnotit, sepsat. Pak třeba období před uzavřením čísla časopisu, kdy se z redaktorů musely dostat 

články, vše se nějakým způsobem kompletovalo, a pak když se blížila třeba soutěž Dukla má TALENT 

a muselo se vše připravit. Zkrátka neustálý blázinec. :D 

7.      Jak tě napadlo udělat webový časopis? 

    Mě to nenapadlo.  Byl to nápad paní učitelky Stolařové, který mě zaujal, a jsem rád, že máme 

takovýto webový časopis, kam se může přispívat pořád a žáci tak mají vždy přístup k recenzím nebo 

různým aktualitám ze školního prostředí. 

8.      Jezdil jsi i na hodně vyhlašování, které bylo pro tebe nejlepší a které naopak nejhorší? 

    Nejlepší pro mě bylo vyhlašování celorepublikové, kde jsme skončili na krásném druhém místě (šk. 

rok 2015/2016), rok předtím bylo mé nejhorší, protože se nějakým způsobem ztratila naše přihláška a 

my jsme nebyli v soutěži zahrnuti.  

 9.      Změnil bys nyní nějak LABYRINT? 

    Vždy je co zlepšovat. Takže by se našlo několik věcí, které bych 

rád změnil a vždy to nějak řešíme s paní učitelkou, nejvíce grafické 

změny na webu i v tištěném časopise. Takže změny se dějí pořád.  

10.  Co bys vzkázal čtenářům? 

    Aby si užívali naší základní školy, dokud mohou, protože střední 

škola není tak jednoduchá, jak se mnozí domnívají. Deváťákům 

přeji hodně štěstí u přijímaček a všem žákům hezké chvilky trávené 

s časopisem. A hlavně krásné prožití jara! 

 

Děkuji Davidovi za rozhovor a také mu přeji úspěchy při studiu gymnázia. 

Matěj Kačenga 7. B, foto archiv David Veselý 
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Rozhovor Matěje Lukeše s Magdalénou Šedivou – 

mistryní republiky ve florbale 
    V minulém čísle jsme uvedli rozhovor Magdy s Matějem, 2. pětibojařem v republice, a slíbili jsme 

vám, že v tomto čísle si role prohodí. 

S jakými ambicemi jste odjely na turnaj? 

Chtěly jsme překonat 2. místo z minulého roku. 

Byly jste nervózní před 1. zápasem? 

Ano, první zápas byl hodně důležitý. 

V tomto zápase jste s přehledem vyhrály, ale poté prý bylo drama se ZŠ Campanus? 

Ano, bylo to domácí družstvo a hráčky měly velkou podporu fanoušků. My jsme ale bojovaly a urvaly 

těsnou výhru 2:1. 

Měly jste nějaký doprovodný program během přestávky na 2. den? 

Na rozdíl od mistrovství loni v Benešově ne. 

Koho jste si přály za svého finálového soupeře po postupu ze semifinále? 

Fandily jsme Mariánským Lázním, protože jsme věděly, že s Campanusem to bylo těžké. 

Nakonec se vám to splnilo. Obávaly jste se finálového zápasu s Mariánskými Lázněmi? 

Ano, myslely jsme si, že to bude hodně vyrovnané, byly jsme dost nervózní. 

Jak probíhalo finále? 

Utkání jsme měly pod kontrolou a vyhrály jsme 8:2. 

Jaký byl nejlepší okamžik na turnaji? 

Po finále, když jsme na sebe všechny naskákaly. 

Jak bys porovnala mistrovství v Benešově minulý rok a letos v Praze? 

Minulý rok jsme měly více fanoušků a byl i doprovodný program. 

Děkuji Magdě za rozhovor a přeji stejný úspěch i příští rok. 

Matěj Lukeš 8.C 

3. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN 
 

8.C četla dětem v přípravné třídě 
    V březnu jsme pokračovali v našich společných 

hodinách čtení s přípravnou třídou. Tentokrát jsme 

za dětmi zašli do jejich učebny. Nedorazili jsme ale 

s prázdnou. Doma jsme se vybavili knihami, které 

jsme měli rádi, když jsme byli malí. Chtěli jsme je 

dětem z přípravky ukázat, a hlavně jim z nich něco 

přečíst. Začali jsme tím, že jsme dětem vysvětlili, jak 

s knihou zacházet a jak ji správně držet v rukou. I když 

jsou zvyklé s knihami pracovat, přece jen potřebovaly 

pomoc. Paní učitelka Dušková zadala dětem úkol, aby 

namalovaly, co jsme jim my přečetli. Bylo to zábavné 

a rádi jsme se s nimi do malování zapojili. Vše můžete 

vidět na přiložených fotografiích. Nakonec jsme si 

přečtli společnou ukázku z Macha a Šebestové. 

   Hodina utekla velmi rychle, ale i tak jsme pochopili, 

že práce paní učitelky Duškové v přípravné třídě je 

velmi náročná a zvládnout a zabavit všechny děti je 

umění. Další hodinu strávíme společně v 

městské knihovně. Už se těšíme. 

Text a foto žáci 8.C 
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Pohádka z 5.B 
Anička a pohádková studna  

Tereza Podoláková 

    Žila byla jedna holčička, která se jmenovala 

Anička. Měla moc ráda příběhy o princeznách, 

zvířatech a moc ráda chodila do přírody. 

Jednoho dne vyrazila do lesa trochu si 

odpočinout, zaposlouchat se, jak zpívají ptáčci. 

Když došla do půlky lesa, v dálce uviděla něco 

třpytivého. Popošla blíž. Zjistila, že je to studna. 

Nebyla to ale obyčejná studna. Když nahlédla 

dovnitř, uviděla princezny, draky a další 

pohádkové bytosti. Anička uslyšela hlas, který 

na ni volal: „Aničko, skoč do studny, neboj se!“ 

Pořád se to opakovalo. Anička přemýšlela: „No, 

nevím, co když tam na mě čeká něco zlého?“ 

Ale pak si řekla, že to zkusí, a skočila. 

    Najednou se ocitla v pohádce. Měla nádherné 

šaty a krásně upravené vlasy. Všude kolem byly 

princezny s princi, kteří tančili. Málem omdlela. 

K Aničce přiletěla víla, která jí ukázala celou 

pohádkovou zemi. Aničce se tam moc líbilo a 

chtěla tam zůstat, ale víla jí pověděla: „A co tvůj 

tatínek a 

maminka, budou 

mít strach.“ 

Anička sklopila 

oči, skoro jí i 

slza ukápla a 

řekla: „Ach jo, vlastně máš pravdu, vílo, budou 

mít strach.“ „Tak vidíš, ale vždyť nás můžeš 

pořád navštěvovat,“ uklidňovala ji víla. Anička 

ráda souhlasila. Víla ji vzala na oběd ke 

královně. Jakmile se Anička s královnou 

představily, hned si začaly rozumět. Dohodly 

se, jak to bude s návštěvami. Anička přijde 

každý druhý den. Nakonec víla upozornila 

Aničku: „Už musíš jít zpátky domů.“ Anička  

jen nerada souhlasila: „No, co se dá dělat, tak na 

shledanou.“  Najednou stála v lese u studny a 

vydala se domů. Tam už na ni čekali rodiče se 

svačinou, ke které byl výborný borůvkový 

koláč.  
Obrázek: Nela Nováková 8.A 

Pohyb ve výtvarné výchově 

 

V hodinách výtvarné výchovy žáci s paní učitelkou Evou Fišerovou malovali pohyb. 

Autorky: Nela Mazancová 7.B, Eliška Peterková 7.C 

Kateřina Kudrnová 7.B, Michaela Borlová 7.B 
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4. KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
Úklid Konopiště 

    Ve středu 22. března jsme se jako každý rok 

vydali na jarní úklid Konopiště. Když jsme se 

den předem dozvěděli, že bude celý den pršet, 

rozmýšleli jsme se, zda se akce zúčastníme. 

Nakonec jsme se ve třídě dohodli, že nikoho 

nenecháme jít samotného. Druhý den jsme byli 

všichni, co jsme ve třídě zbyli (některé dívky 

hrály Republikové finále ve florbale), v 8 hodin 

ráno připraveni vyrazit. Ještě ve škole jsme 

dostali od města Benešov žlutá trička a vydali 

jsme se na cestu do Konopiště. U bývalého 

Danone už na nás čekal zaměstnanec Lesů ČR 

s pytli a rukavicemi. Po cestě do Konopiště 

jsme sledovali, jak naše holky bojují 

v republikovém finále ve florbale o medailová 

místa.  

    Naším úsekem byla silnice směřující 

k Mydlářce a dále k Lesnímu závodu Konopiště 

na Želetince. Zde bylo nejvíce odpadků, z nichž 

nás některé velmi překvapily. Příkladem jsou 

použité pleny, vložky, pneumatiky apod. 

Nasbírali jsme 2 velké pytle. Poté, co jsme 

prošli Lesním závodem, odpadků ubývalo. 

Rychle jsme směřovali k parkovišti, kde jsme se 

setkali s dalšími třídami a nasvačili se. Byli 

jsme už promočení a zmrzlí, ale ještě jsme 

pokračovali na Tuškov, kde naše akce každý rok 

končí opékáním buřtů. Zde jsme se kromě 

rychlého občerstvení ještě vyfotili ve žlutých 

tričkách a zamířili jsme rádi zpět do školy.  

    Cestou jsme opět sledovali republikové finále 

našich spolužaček a fandili jim. I když jsme do 

školy dorazili celí špinaví a zmrzlí, protože celé 

dopoledne dost pršelo, byli jsme šťastní, 

protože naše holky se staly mistryněmi 

republiky ve florbale.   

Žáci 8.C 

2. místo v kraji pro Carolin Monz 

    V úterý 21. 3. 2017 se konalo v Kladně 

krajské kolo Olympiády v německém jazyce, do 

kterého z 1. místa v okresním kole postoupila 

naše žákyně Carolin Erika Monz z 9.A. 

Závodila v kategorii II.A (pro 8. a 9. ročníky 

ZŠ) společně s dalšími deseti soutěžícími z 

ostatních okresů našeho kraje. Po dlouhém boji 

se jí podařilo obsadit nádherné 2. místo. Do 

republikového kola postupuje jako náhradník.  

Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci 

školy! 

Mgr. Zuzana Tyrnerová 

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 

    22. března jsme organizovali krajské kolo 

Zeměpisné olympiády. 

Gratulujeme vítězům a děkujeme porotě, hlavně 

její předsedkyni paní učitelce Ludmile 

Motyčkové, za její práci.  
Florbalový turnaj Sport Hobby Cup 

    V úterý 28. února 2017 se na základní škole 

Benešov, Jiráskova uskutečnil turnaj žáků 1. 

stupně všech benešovských základních škol ve 

florbale Sport Hobby Cup – Den plný florbalu. 
Zúčastnila se ho 4 mužstva – ZŠ Benešov 

Karlov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 a 2 

družstva ze Základní školy Benešov, Jiráskova. 

Hrálo se systémem každý s každým. V prvním 

utkání jsme porazily „ZŠ Karlov“ 9:3, v dalším 

utkání pak družstvo „ZŠ Jiráskova B“ 3:0. 

V posledním zápase jsme tradičně hráli se „ZŠ 

Jiráskova A“ Utkání bylo vyrovnané, ale nám 

se nepodařilo prolomit střeleckou smůlu. 

Prohráli jsme 4:0 a skončili jsme celkově na 2. 

místě. Prvenství získala „ZŠ Jiráskova A“. 

Na slavnostním zakončení turnaje byl vyhlášen 

naším nejužitečnějším hráčem Jan Podhorský 

z 5. A a Jakub Stolař z 5. A byl vyhlášen 

nejlepším brankářem celého turnaje. 

Mgr. Jana Janoušková 
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Gymnastický víceboj družstev 1. stupně 

Gymnastická všestrannost 2. stupně  

    21. 2. 2 017 se konaly na ZŠ JIRÁSKOVA 

závody ve sportovní gymnastice. Dopoledne 

soutěžily smíšené šestičlenné týmy složené z 

dětí jednoho ročníku. Každý člen týmu zacvičil 

povinnou sestavu ve 4 disciplínách – prostná, 

trampolína, švédská bedna přeskok, lavička. 

Naši školu reprezentovala 2 šestičlenná 

družstva ze 4. a 5. tříd. Obě družstva zacvičila 

své povinné sestavy téměř bezchybně a umístila 

se na krásném 1. místě v gymnastickém víceboji 

družstev. Žáci obdrželi zlaté medaile, pohár, 

diplomy. Naši školu reprezentovali tito žáci:  

 4. třídy – A. Řeháková /4.A/, A. Slavíková, M. 

Karasová, D. Rýdl, J. Smrž, A. Kudibal  všichni 

ze 4.B. 

5. třídy – K. Kučerová, T. Ottlová, J. Stolař 

5.A, M. Dosoudilová, O. Božovský, R. Pála 

5.C. Za bezchybně provedenou sestavu dali 

rozhodčí nejvyšší známku 10 našim cvičencům 

Anně Slavíkové za přeskok přes švédskou 

bednu, Karolíně Kučerové za trampolínu, 

Denisu Rýdlovi za prostná. 

Odpoledne pokračovaly gymnastické závody 2. 

stupně a víceletých gymnázií. Tady se soutěžilo 

za jednotlivce. Každý musel zacvičit povinnou 

sestavu ve 4 disciplínách – prostná, trampolína, 

přeskok přes kozu, hrazda. Sestavy nejlépe 

zacvičila naše Denisa Papírníková z 8. C, která 

obsadila 1. místo. 2. místo vybojovala také naše 

gymnastka Julie Šedivá z 6.C.    Na závěr se 

konala soutěž v parkouru, kde se hodnotila 

volná sestava tzv. free style na airtracku, 

švédských bednách, trampolíně. Této soutěže 

jsme se původně nechtěli zúčastnit, protože 

nemáme na škole trénink parkouru. Na poslední 

chvíli se naše dvě gymnastky Eliška Koukolová 

ze 7.C a Monika Pojerová z 8.C rozhodly, že to 

zkusí. Pokusy vyšly, dívky vymyslely sestavy 

přímo na místě. M. Pojerová obsadila 2. místo a 

Eliška Koukolová 3. místo v 

parkouru.   Děkujeme všem zúčastněným za 

vzornou reprezentaci školy a přejeme jim 

mnoho dalších sportovních úspěchů.                

Mgr. Eva Pojerová 

OAJ – okresní kolo  
    I v letošním roce proběhla konverzační 

soutěž v anglickém jazyce. Školního kola se v 

kat. I. A (6. a 7. třídy) zúčastnilo 12 žáků a v 

kat. II. A (8. a 9. třídy) se zúčastnilo 7 

jednotlivců. Vítězové školního kola postoupili 

do kola okresního, které se konalo 14. 2. na 

střední škole v Benešově. Zde prověřovali 

znalosti v poslechové i mluvené části. Pěkných 

výsledků dosáhli i naši žáci.  Z 9.C Dušan 

Židlík získal 3. místo ze 17 zúčastněných a 

Ondřej Zika ze 7. C obsadil 7. místo z 12 

soutěžích.  

Děkujeme a GRATULUJEME.  

Bc. Věra Brabcová 

Den naruby v 5.C 

    V úterý 28. 3. jsem se svými páťáky oslavila 

Den učitelů. Byl to běžný školní den, jen ze mne 

se stala žákyně a z některých žáků byly paní 

učitelky a páni učitelé. Noví „učitelé“ se na 

tento den připravili pečlivě. Na programu byla 

skupinová práce, soutěže, slovní úlohy, 

počítání. Samozřejmě je čekalo i opravování 

žákovských prací. Zvlášť při hodině 

matematiky byly „paní učitelky“ zavaleny 

sešity a nestíhaly. A abych si to i já náležitě 

užila, byla jsem vyvolána k tabuli a dostala i 

domácí úkol. Já jsem naopak(přiznávám trochu 

škodolibě) dávala „paní učitelkám“ všetečné 

otázky a ptala se na kdeco. V hodině 

matematiky přibyla další žákyně – paní 

asistentka Míša Váchová. Závěrem jen dodám, 

je dobré někdy vidět třídu z pozice žáka 

v poslední lavici. 

Text, foto: Mgr. Dana Hanušová 
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5. CO NÁS ZAJÍMÁ A BAVÍ 

Youtubeři 21. století 

    Vítám vás u dalšího dílu mé rubriky YouTubeři 21. století. 

Dneska bych vám chtěl nabídnout a představit opět něco z jiného 

soudku než minule a předminule. Musím vám říct, že vybrat nějaké 

youtubery a vůbec něco, co by pro vás mohlo být zajímavé, je čím 

dál těžší. Každopádně se mi nakonec podařilo vybrat zajímavé 

osoby, kkteré vám dnes představím. 

 

Materialisimo je mexický tvůrce MLG montáží. Mezi jeho nejznámější videa patří například video 

MLG antivirus. Pokud nevíte, co to MLG je, doporučuji se podívat právě na nějaké video od 

Materialisima. MLG videa jsou plná iluminátů, duhových barev, „přeřvané hudby“ a spousty obrázků. 

Kromě MLG montáží toho u Materialisima na kanále vlastně moc nenajdete, ale ono vlastně ani nic 

jiného není potřeba. Jisté je, že vás tyto zvláštní montáže ve vysoké kvalitě a na profesionální úrovni 

určitě pobaví. Materialisimo si za svou činnost na YouTube stihl nasbírat téměř 700 tisíc odběratelů a 

stále přibývají noví. Určitě ho podpořte i vy. 

YT kanál Materialisima : youtube.com/Materialisimo 

 

Pixelorez je český youtuber známý hlavně díky své úspěšné sérii videí nazvané TOP 5. V minulých 

letech, a to především v minulém roce 2016, byl Pixelorez nejoblíbenějším tvůrcem právě těchto TOP 5 

videí. Pixelorez tvořil především TOP 5 videa, která byla nějakým způsobem depresivní a strašidelná, 

jako například TOP 5 – nejstrašidelnějších obrázků, videí, apod. Pixelorez nyní pokračuje v těchto TOP 

5 videích dále, ale jejich popularita klesá, a to hlavně díky konkurenci, která se v posledních měsících 

na YouTubu dost rozrostla. Pixelorez nedávno začal se svou novou nepravidelnou sérií, kterou nazval 

originálně P². V této sérii se snaží vysvětlit různé teorie a spoustu dalších věcí. Nedávno v této sérii 

například vysvětlil, proč se stává, že míváme Déjà vu. 

Pixelorezův YT kanál : youtube.com/Pixelorez 

Lukáš Čuřík 7.A 

 

Zvířata, která nás baví 

Český teplokrevník 

Výška: 150-180 cm v kohoutku 

Hmotnost: kolem 620 kg 

Země původu: Evropa, Česká republika 

Zbarvení:  běžně hnědáci a ryzáci, občas bělouši, vraníci a 

plaváci, vzácně i albíni 

Využití: parkur, drezura, voltiž, občas western 

Stupeň pro šlechtění: kulturní plemeno 

Kateřina Bernasová 7.B 
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Anketa – Můj domácí mazlíček 

Dyka 
    Je jí 24 let.   

    Je to český teplokrevník, který je ustájený v Čerčanech. Jeho majitel 

pan Liška mi umožnil se o Dyku starat. Alespoň 4x týdně ji vyčistím, 

vyhřebelcuji, nakrmím a poté jdeme všichni společně na 3-6 km 

dlouhou vyjížďku. 

    Péče o Dyku je velmi časově i fyzicky náročná. Zabere mi většinu 

volného času. Ale mám ji moc ráda a vždy se na ni těším. Vždycky už 

mě z dálky vítá a těší se na vyjížďku.  
 

Ema Tomášková 6.A 

 

Betta splendens 
      Betta 

splendens je 

krásná 

akvarijní 

rybička, 

která se 

vyjímá 

svými pestrými barvami v každém akváriu. 

Pochází z Asie, kde se brodí rýžovými 

políčky. Ale Betta, kterou najdete ve 

zverimexu, už je o krok dál. Může mít 

barev, kolik si jich jen představíte. Je to 

všežravec, krmení můžete mít živé, 

mražené, vločkové či sušené. Dožívá se až 

3 let, někteří jedinci klidně i déle. Samičku 

od samce poznáte na první pohled. Samička 

je výrazně menší, má kratší ploutve a 

zespoda perličku. Samec je větší, má větší 

ploutve a s ostatními samci se nesnáší. Ale 

pozor! Sameček může mít také krátké 

ploutve, ale řitní ploutve může mít větší. 

       Je to ryba labyrintka, nadechuje se 

každou půlhodinu nad hladinou. Jedinec 

připadá na minimálně 15 l akvária. Ve 

zverimexech vám napovídají, že jim stačí 

jen 3 litry, ale to se mýlí. Nejlepší jsou pro 

ně živé rostliny, které pomáhají v akváriu 

rozkládat jedovaté látky na méně jedovaté. 

Na dně může být písek, štěrk apod. Do 

akvária nepatří mušle! Na to si dávejte 

pozor. 

       Rybičku ve zverimexu koupíte od        

80 Kč, na nějaké burze i levněji. Ve 

zverimexu jsou bohužel rybičky dovážené z 

různých zemí nebo vyřazené z chovu, proto 

nikdy nemůžeme určit u ryby věk. Já mám 

doma jednu bettu ze zverimexu a žije mi už 

cca 2 roky! Někdy natrefíte a možná si 

vyberete nějakou mladší. :-)                                              
 

                         obrázek: www.fourtka.blog.cz 

Eliška Svobodová 7.B 

Technika 

 

DAF XF EURO 6 
    Vyvinutý pro maximální efektivitu z hlediska dálkové přepravy. 

S 12,9 litrovým motorem PACCAR MX-13 a 10,8 litrovým motorem 

PACCAR MX-11. S přizpůsobivým podvozkem a stylovým interiérem 

se stává řada XF jedním z nejlepších Tahačů Společnosti DAF. Motor, 

jakožto chlouba tahače, se vyznačuje svými 375 kW/510 HP. 
Zdroj: http://www.daftrucks.cz/cs-cz/trucks/daf-xf-euro-6 

http://www.daftrucks.cz/cs-cz/trucks/daf-xf-euro-6
http://www.israquarium.co.il/FishPhoto/Betta splendens3.jpg
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BOEING 747-8 
První a ekonomická třída Boeingu 747-8 nabídne 

cestujícím plnohodnotný zážitek z letu. Klid a 

prostor dělá z boeingu 747-8 prémiovou třídu 

v oblacích. Ale to není všechno, tento letoun také 

nabízí možnost letu na dlouhé vzdálenosti, mezi 400 

sedadly si každý najde své místo. Tato nová řada 

747 vytváří úplně jiný pocit z letu. Pokud do 

Boeingu 747-8 nastoupíte, už se vám nebude chtít 

ven.                                              Zdroj:  http://www.boeing.com/commercial/747/ 
Petr Hobza 7.A 

 

Samsung Galaxy J3 (2016) 
K tomuto 

mobilu 

jsem se 

dostal tak 

nějak 

náhodou. 

Jednoho 

krásného 

zimního 

dne si můj 

mobil řekl, 

že nebude fungovat, a v domácnosti byla volná 

pouze J3. OK. Balení v krabici mi přišlo 

přehledné, ale kde jsou sluchátka? Moje 

sluchátka mi nějak nejdou, a tak jsem se těšil na 

nová, bohužel marně. Jinak k balení nemám 

žádné výtky. Design mi přijde dobrý a čistý. Po 

spuštění mě čekalo velmi příjemné, a hlavně 

jednoduché menu. Musel jsem si zvyknout na 

to, že hudbu otevírám přes Hudba play. Oceňuji 

předem nainstalované Microsoft Apps, 

samozřejmě se dají smazat. Výkon mobilu je 

nadprůměrný, po dlouhém používání jsem 

nenašel žádnou chybu, i když jsou spuštěné 

náročnější aplikace. A po výkonu přecházím 

k baterce, jedním slovem ,,Super!“. Koukám do 

nastavení a vidím pouze HD rozlišení, kvalita: 

fotoaparát 8 mpx zadní a 5 mpx přední, fotky 

jsou dobré. Jestli hledáte nějaký levnější mobil 

s dobrým výkonem atd., jděte do něj! 
 Samsung: ttps://www.google.cz/search?q=samsung+galaxy+j3+2016&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY5Zrc-

vrSAhVLaxQKHRlkDEkQ_AUIBigB&biw=1920&bih=974#imgrc=R7wy7jEHdAsxXM 

Matěj Kačenga 7. B 

 

Tipy na výlet 

Virtuální dimenze 
    Z tohohle výletu si odnesete nezapomenutelné zážitky, 

protože budete hrát hry ve virtuální realitě a na výběr budete mít 

buď 30 minut čistého času na stroji ICAROS (simulace létání či 

plavání) ve virtuální realitě (výběr ze dvou specializovaných 

her) + 10 minut instruktáže nebo 60 minut čistého času ve 

virtuální realitě (výběr z mnoha her a aplikací) + 10 minut 

instruktáže a to za 400 Kč (všechny informace najdete 

na http://vrdimension.cz = též zdroj obrázku), to vše v ulici V 

Jámě u Václavského náměstí v Praze. Abyste si nezoufali, že to nemůžete najít, mám pro vás malý tahák. 

:) ... Projděte průchodem až nakonec, kde přímo před sebou uvidíte 3 schůdky a dveře. :) :) Tam už to 

najdete. Máte to přímo před nosem! 

Tomáš Valihun 7.B 

SIMULÁTOR LETADLA 
     Právě nyní si můžete splnit svůj sen! Převezměte kontrolu nad řízením a staňte se pilotem dopravního 

letadla na leteckém simulátoru. Usaďte se do pilotní kabiny simulátoru dopravního letadla a vyzkoušejte 

si pilotování. Na výběr máte nyní ze dvou modelů. Zkušení instruktoři vás provedou letem a udělají ho 

http://www.boeing.com/commercial/747/
http://vrdimension.cz/
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nezapomenutelným zážitkem. Vyzkoušejte si vzlet a přistání na jakémkoliv z více než 24 000 letišť na 

celém světě. Zkuste přistát na některém z nejobtížnějších letišť na celém světě, postavte se špatnému 

počasí, selhání motoru a dalším náročným situacím. Bojíte se létat? Zbavte se strachu z létání s naším 

speciálním programem! Obdarujte své blízké, nabízíme i poukazy ve formě dárkových certifikátů, 

vhodné jako dárek nejen pro muže. iPILOT simulátory jsou přístupné každému již od 12 let věku. Lístky 

a další informace najdete na www.ipilot.cz. 

Tomáš Valihun7.B 

 

Apassionata 
    Chci vám doporučit akci s koňmi - Apassionata! 

Je to originální show, která trvá přes hodinu a je celá o koních. Představení se účastní více jak 30 koní 

a nejlepší jezdci z celé Evropy. Můžete vidět zajímavé efekty a krásnou hudbu. Je to vždy v prosinci v 

O2 aréně a vstupenky jsou vždy bleskurychle vyprodány! Byla jsem tam jednou a můžu říct, že to bylo 

více jak úžasné. V té době mi bylo asi 10 a byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. V ten den jsem si 

poprvé sáhla na fríského koně, protože na konci představení jsme si ho směli pohladit. Koně byli 

výborně vycvičení, za doprovodu svých jezdců odváděli perfektní práci. Tato akce objíždí celou Evropu, 

není jen v ČR! Spousta lidí říká, že je to týrání koní. Stačí se na koně chvíli dívat a usoudíte, že to koně 

baví. Mamka, která není kdovíjaký blázen do koní, si to vychvalovala a slíbila mi, že se na tu představení 

určitě někdy pojedeme zase podívat. :-) Také jsem si odvezla polštář s nápisem Apassionata a s koňmi 

na povlaku! Doteď ho mám a je to můj nejoblíbenější polštář. :-) 

Eliška Svobodová 7.B 
 

6. ZÁBAVA 
 

MINECRAFT 

    Minecraft-hru, kterou zná každý, 

nejspíš jen jedinci v čele s Chuckem 

Norrisem nikdy nezapli. A co 

Minecraft Story Mode? Je také tak 

dobrý? Minecraft Story Mode je 

celkem dobře udělaný marketingově, 

na všem, co snad existuje, můžete 

hrát Minecraft Story Mode (mobil, 

tablet, počítač, konzole). Zdarma je 

první kapitola, která asi rozhodne, 

zda koupit, či ne. Když padla řeč o 

první kapitole, jaká je? Upřímně taková neslaná nemastná. OK, seznamování není ve všech případech 

nejlepší, ale…  

    Takže nechávám své kritičtější já odlétnout někam na dovolenou a přichází to hodnější. Jessie – holka, 

či kluk? Výběr mezi holkou, nebo klukem, super. Dobrý dabing, hudba není k zahození. Co je kamenem 

úrazu ve všech epizodách? Nuda, někdy se jen koukáte na cutscény, jindy něco odklikáte. Akčních 

momentů je strašně málo, body v hodnocení přidává humor, dokáže lehce přebít na několik minut nudu. 

Vyzdvihl bych také boj, něco super, doporučuji vyzkoušet. Koupit, či nekoupit? Určitě si zahrajte 1. 

kapitolu, jestli vám 1. kapitola nebude stačit, určitě koukněte na Jůtubery. 

Výrobce: Telltale Games// Multiplayer: Ne// Požadavky: CPU Dual Core 2 GHz, 3 GB Ram, 512 MB 

3D karta// Cena: cca 600 KČ 
Minecraft Story 
mode: https://www.google.cz/search?q=samsung+galaxy+j3+2016&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY5Zrc-
vrSAhVLaxQKHRlkDEkQ_AUIBigB&biw=1920&bih=974#tbm=isch&q=minecraft+story+mode&*&imgrc= 

Matěj Kačenga 7.B 

http://www.ipilot.cz/
https://www.google.cz/search?q=samsung+galaxy+j3+2016&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY5Zrc-vrSAhVLaxQKHRlkDEkQ_AUIBigB&biw=1920&bih=974#tbm=isch&q=minecraft+story+mode&*&imgrc
https://www.google.cz/search?q=samsung+galaxy+j3+2016&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY5Zrc-vrSAhVLaxQKHRlkDEkQ_AUIBigB&biw=1920&bih=974#tbm=isch&q=minecraft+story+mode&*&imgrc
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VTIPY 
„Děti, na co si to hrajete?“  
„Hrajeme si na maminku a na tatínka.“ 

„To je hezké — a proč mezi vámi sedí ten 

buldok?“ 

„No to je přece tchyně!“ 

 

„Svědkyně, jste vdaná?“ 

Svědkyně vzdychla. Soudce napsal: svobodná. 

„Svědku, jste ženatý?“ 

Svědek vzdychl. Soudce napsal: ženatý. 

 

„Myslím, že až se ožením, bude dost žen 

nešťastných...“ 

„To si jich hodláš vzít tolik?" 

 

V obchodě s rybářským náčiním se objevil na 

dveřích tento nápis: „Nemáte-li trpělivost 

počkat čtvrt hodinky na prodavače, klidně 

odejděte a nic nekupujte, poněvadž byste jistě 

nevydržel půl dne čekat, než vám zabere malá 

rybka...“ 

 

Blondýna přijede k čerpací stanici a zapomene 

v zapalování klíče a zavře dveře. Jde za 

pumpařem a vysvětlí mu problém. 

Pumpař: „Slečno, tady máte drát, ten zasunete 

mezi gumu a sklo co nejhlouběji a pak 

zatáhnete směrem nahoru. Já bych Vám 

pomohl, ale musím sedět za kasou.“ 

Blondýna odchází a říká, že to zvládne. Ke 

kase přichází muž a strašně se směje. 

Pumpař: „Čemu se, pane, tak smějete?“ 

Muž: „Ale, venku otvírá nějaká blondýna 

drátkem dveře.“ 

Pumpař: „Však jsem jí to sám poradil.“ 

Muž: „No jo, ale na sedadle spolujezdce sedí 

další blondýna a říká té druhé: „Doprava - 

doleva!“  

 

Blondýnka sedí se zrzkou v baru a sledují 

zprávy o šesté. 

Ukazují reportáž o sebevrahovi, který stojí na 

mostě a vyhrožuje, že skočí dolů. 

Blondýnka povídá: 

„Hele, vsaď se, že neskočí.“ 

„Dobře, o stovku. Já myslím, že skočí.“ 

A sebevrah skočil. Tak blondýnka vyplácí 

stovku a zrzka říká: 

„Ne, to nejde, já si to nevezmu. Jsi přece moje 

kámoška.“ 

„Ber, sázka je sázka!“ 

„Víš, já se ti musím přiznat, že jsem to viděla 

už ve zprávách v pět, takže si nemůžu vzít 

výhru.“ 

„Já to taky viděla v pět, ale nikdy bych si 

nemyslela, že skočí znovu.“ 

Zdroj: www.e-vtipy.cz 

Adam Stolař 7.A 

SOUTĚŽE 

Mažoretky rozhýbou 

Benešov 
    V neděli 14. 5. 2017 se v Benešově 

uskuteční oblastní kolo „Národního 

šampionátu mažoretek a twirlingu České 

republiky 2017“. Tuto soutěž bude 

Benešov hostit zcela poprvé v historii. 

Jedná se o postupovou soutěž skupin 

klasických mažoretek. V dopoledních 

hodinách se můžete přijít podívat do ulice 

Nová Pražská na pochodová defilé, která 

půjdou jednotlivé soutěžní týmy od 

kruhového objezdu směrem ke světelné 

http://www.e-vtipy.cz/
http://www.evtipy.cz/images/10484.jpg
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křižovatce. Odpoledne pak můžete zhlédnout pódiové sestavy v kulturním domě Na Karlově. Domácí 

barvy budou hájit benešovské mažoretky WILD CATS a Benešovská koťata pod vedením trenérky 

Martiny Procházkové. Rozhodně tuto jedinečnou akci nepromeškejte a přijďte soutěžící podpořit. 

Kateřina Bernasová 7. B 

Výtvarná soutěž 
    Naše spolužačky se přihlásily do soutěže „(ne)Bezpečí má své jméno, podobu i barvu“. 

Nyní jsou obrázky vystavené v DDM Benešov, jež soutěž pořádá. 

 Budeme jim držet palce! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž Školní časopis roku 2017 

Letos jsme se opět přihlásili do soutěže o nejlepší školní webový i tištěný 

časopis. Vyhlašování se uskuteční na začátku května, tak nám držte palce 😊. 

Vaši redaktoři 
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