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1.HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Vyhlášení soutěže Školní časopis roku 2017
Pomalu se nám ani
nechtělo věřit, že je to už rok,
co jsme naposledy byli v
Praze na Vyšší odborné škole
publicistiky. Uteklo to rychle
a my jsme se opět vydali na
vyhlášení výsledků krajské
soutěže školních časopisů.
V pátek 5. května jsme se
sešli na nádraží v Benešově,
odkud jsme vlakem odjeli do
Prahy na Hlavní nádraží.
Odtud jsme tramvají dojeli až
k VOŠP, kde se tradičně
soutěž vyhlašuje.
Před vyhlášením na nás ale
nejprve čekaly workshopy.
Všichni jsme se zapsali na
dva z nich, které nás zaujaly.
Jednalo se o workshopy, při
kterých jsme se měli
primárně něco přiučit a pochytit nějaké triky, které
bychom při tvorbě v časopisech mohli uplatnit. Mohli
jsme si vybrat např. workshop, při kterém se natáčely
rozhovory a reportáže na mobilní telefon, workshop, při
kterém jsme si vyzkoušeli tvorbu titulky ve Photoshopu
či Zoner Photo Studio a spoustu dalších. Mezi prvním a
druhým workshopem jsme dostali občerstvení, bagetu a
vodu, které už k tomuto vyhlášení tak nějak patří. :-)
Poté, co jsme všichni absolvovali všechny oba, přišlo
konečně to, kvůli čemu jsme vlastně do Prahy jeli, tedy
vyhlášení. V místnosti, kde jsme všichni seděli, bylo cítit
napětí. Čekali jsme skoro až do konce, jelikož
Středočeský kraj, naše kategorie, byla vyhlašovaná až
jako poslední. A pak to přišlo, nejprve byla vyhlášena
kategorie tištěných časopisů, až později kategorie
časopisů webových. S tištěným časopisem jsme skončili
na 2. místě, z toho jsme byli velmi příjemně překvapeni.
S webovým časopisem o místo níže, tedy na 3. místě. Také
jsme byli překvapeni, ale tentokrát negativně, jelikož nám
nešlo do hlavy, že náš webový časopis, jenž nedávno
vyhrál v celorepublikovém finále 1. místo, je v krajském
kole třetí. Každopádně jsme i za třetí místo byli rádi.
Po vyhlášení jsme se pomalu vydali směrem na
Václavské náměstí. Zde jsme si mohli něco koupit. Pak jsme se již uvolněni vraceli na nádraží, odkud
jsme vlakem odjeli zpět do Benešova.
Lukáš Čuřík 7.A
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Zájezd žáků 8. a 9. tříd do Berchtesgadenu
Dne 11. května jsme se všichni
„účastníci zájezdu“ sešli v brzkých
ranních hodinách před školou,
odjížděli jsme totiž již v půl čtvrté.
Cesta byla dlouhá i přes veselou
atmosféru,
která
v autobuse
panovala. Když jsme však spatřili
bílé
vrcholky
Alp,
zavládlo
v autobuse
ticho
doprovázené
úžasem. Naší první zastávkou výletu
bylo Hitlerovo Orlí hnízdo. Na horu
Kehlstein, kde se nacházelo, jsme
vyjeli speciálními autobusy. Výhled
z Kehlsteinu byl nepopsatelný. Díky
krásnému počasí jsme viděli
rozlehlou krajinu do nejmenšího
detailu. Cesta pokračovala dál do
solného
dolu
v městečku
Berchtesgaden. Zde jsem se díky
skvělé přístupnosti dozvěděli, jak
získávají sůl, a užili jsme si
spoustu legrace. Protože nám
zbyl ještě čas, navštívili jsme
Konigsee
–
jezero
v Berchtesgadenu.
Jeho
blankytně modrá voda nás
uchvátila. Čas plynul jako voda a
my jsme se vydali na zpáteční
cestu, která byla snad ještě
veselejší než cesta sem.
Ze zájezdu jsme si odvezli
nezapomenutelné vzpomínky a
zážitky a děkujeme paní
průvodkyni Obrové a paním učitelkám Zuzaně Tyrnerové, Ludmile Motyčkové a Zlatuši Houdkové za
krásný výlet.
Tereza Pefková 8.B

3. místo v soutěži Strážci památek pro tým 6.A

Soutěž Strážci památek vyhlásila společnost Posázaví o.p.s. v rámci projektu “Po cestách a hradech
doby Karla IV.” Jedná se o kreativní soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol v regionu Posázaví.
O soutěži nám o hodině dějepisu řekla paní učitelka Kamila Stolařová, která nám také později velmi
pomohla při sestavování a vymýšlení našeho projektu. Zúčastnily jsme se ve čtyřčlenném týmu – Vlasta
Horáková, Sára Nováková, Aneta Vojtíšková a já Šárka Neuwirthová.
Nejprve jsme všechny společně udělaly jakýsi skupinový brainstorming, v němž jsme navrhovaly
různé památky nebo osoby z regionu Posázaví. Nakonec jsme vybraly zříceninu hradu Kožlí, která se
nachází přibližně 10 kilometrů od Benešova.
Soutěž nejvíce zaujala kamarádku Vlastu Horákovou a mě. Dějepis patří ve škole k našim oblíbeným
hodinám, takže jsme to byly právě my dvě, které se dobrovolně přihlásily. Později jsme do našeho týmu
přibraly Sáru Novákovou a Anetu Vojtíškovou.
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Rozhodly jsme se udělat video reportáž,
protože jsme se domnívaly, že porotu
zaujme více video než psaný text. Paní
učitelka nám vysvětlila, co je reportáž a jak
by měla vypadat, trochu nám také pomohla
se sestavováním textu. Informace o
zřícenině hradu Kožlí jsme získaly
z internetu a z benešovského archivu, do
kterého nás opět doprovodila paní učitelka,
protože samy jsme tam jít nemohly.
Samotná reportáž pak byla velká zábava.
Každá z nás se naučila určitou část textu o
historii hradu, abychom ji mohly říkat
z hlavy na kameru. Při natáčení jsme si
zkusily, jaké to je být reportérkami, a
zjistily, že to není nic jednoduchého.
Každý člen našeho týmu se jistým dílem na tvorbě celkové reportáže podílel. Sára sehnala kameru,
kterou jsem použily při natáčení, Vlasta nakreslila obrázek, jak asi vypadal hrad v době svého vzniku,
Aneta se chopila kamery a natáčela a já jsem video sestříhala a napsala pověst o založení hradu Kožlí,
kterou jsme našly v archivu.
S celkovým výsledkem jsme spokojené a 3. místo nás velmi potěšilo. Děkujeme za pomoc paní
učitelce Kamile Stolařové a také rodičům za zapůjčení kamery a za odvoz ke zřícenině hradu Kožlí.
Letos jsme získaly zkušenosti a rády bychom se do projektu přihlásily i příští rok a pokusily se
zabojovat o ještě lepší umístění. ☺ Jsme rády, že jsme se zapojily, protože jsme si odnesly kromě nových
informací z historie i spoustu zážitků z návštěvy Kožlí nebo třeba i z návštěvy archivu.
Šárka Neuwirthová 6.A

Žáci 4. tříd na zotavovací akci

Některé
zážitky
s kamarády v nás přetrvávají
po mnoho let a mezi ně jistě
patří ty, které prožijeme na
školních akcích. Jedním
z těch nejvydařenějších byl i
ozdravný
pobyt
žáků
čtvrtých ročníků naší školy
s mottem
„máme
rádi
zvířata“. Pět dní společně
strávených
v rekreačním
areálu
Poslův
Mlýn
v Doksech u Máchova
jezera byl pro děti i nás
učitele
jedinečným
zážitkem. Bohatý program zahrnující sportovní, výtvarné a přírodovědné aktivity vyvrcholil
celodenním výletem na středověký hrad Bezděz, projížďkou parníkem po Máchově jezeře,
návštěvou muzea Čtyřlístku a malé ZOO. Nezapomenutelná pro nás jistě zůstane noční stezka
odvahy i táborák spojený se zábavným programem „třída baví třídu“. Každodenní překrásné
počasí a plná bříška rovněž přispěly ke skvělé náladě. Odvážíme si vlastnoručně vyrobená
trička s motivy zvířat, ale hlavně nekonečnou řadu zážitků, vzpomínek a přání zase společně
prožít takovýto skvělý týden.
Učitelé a žáci čtvrtých ročníků
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Naše sportovní úspěchy
Vždycky na jaře se pořádá většina sportovních soutěží. Proto v tomto čísle uveřejňujeme všechny pod
jednou hlavičkou

Pohár rozhlasu - okres

Ve dnech 10. a 11. 5. proběhla ve Vlašimi
okresní kola atletických závodů, jak v kategorii
mladších, tak starších žáků a žákyň. Družstva
naší školy získala tři první místa a jedno místo
druhé. Vítězná družstva, mladší dívky a
chlapci, starší dívky, postupovala do krajského
kola, které proběhlo 24. 5. v Kolíně.

Pohár rozhlasu - kraj

Ve středu 24. 5. se uskutečnilo v Kolíně
zmíněné krajské finále atletiky, kterého se
zúčastnila i naše škola. Všichni podali
vynikající výkony, které se pak odrazily na
celkovém umístění. Mladší dívky se umístily na
6. místě, mladší chlapci na 4. místě a starším
dívkám se podařilo celé krajské finále
VYHRÁT!!!
Bohužel celkový počet bodů jim nestačil k postupu na Republikové finále, kam postupuje pouze 6
nejlepších družstev s největším počtem bodů.
Všem moc a moc gratulujeme a těšíme se na další krásné sportovní úspěchy
Mgr. Lenka Kunstová

Okresní kolo štafetového poháru ve Vlašimi

Ve středu 3. 5. 2 017 se konalo ve Vlašimi okresní kolo štafetového poháru žáků 1. stupně základních
škol. Družstvo školy tvořilo 16 žáků ve složení 4 dívky a 4 chlapci ze 2. – 3. tříd a 4 dívky a 4 chlapci
ze 4. – 5. tříd. Mladší štafeta / 8 žáků / běžela 8×100 m, starší také a třetí štafeta byla smíšená a běžela
8×200 m. Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. A to se našemu týmu
podařilo, zvítězili jsme v mladší a ve smíšené štafetě a starší štafeta byla druhá. Celkově naše škola
obsadila 1. místo a sportovci dostali zlaté medaile, pohár a diplom. Postoupili jsme do krajského kola,
které se konalo 17. 5. 2 017 opět ve Vlašimi. Děkujeme našim sportovcům za vzornou reprezentaci školy
a přejeme další sportovní úspěchy. Naši školu reprezentovali tito žáci : Mladší štafeta : Jakub Smrž,
Adéla Málková /2. E/, Jakub Mařík, Isabela Wolerová /3. C/, Bořík Klečka, Anita Eichlerová /3. A/,
Adam Peclinovský, Johana Vašáryová /3. D/ Starší štafeta : Jan Smrž, Denis Rýdl, Anna Slavíková,
Marie Karasová /4. B/, Mirek Mikšík /4.A/, Ondřej Božovský, Johana Šebestová /5. C/, Karolína
Kučerová /5.A/.

Krajské kole ve Vlašimi

17. května 2017 se konalo krajské kolo
Štafetového závodu mladších a starších žáků 1.
stupně ve Vlašimi. Soutěže se zúčastnilo 16
družstev ze Středočeského kraje – východní část.
Patronkou závodu byla paní Ludmila Formanová
/mistryně světa ve štafetovém běhu/. Naše
družstvo se umístilo na 8. místě v náročné
konkurenci atletických škol. Výsledky: 1. místo
– Brandýs nad Labem, 2. místo – Benátky nad
Jizerou, 3. místo – Mladá Boleslav, 8. místo – ZŠ
Benešov, Dukelská.
Děkujeme našim žákům za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Eva Pojerová
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Krajské kolo turnaje ve vybíjené dívek
Dne 11. 5. 2 017 se na naší škole konalo krajské finále turnaje ve vybíjené dívek 4. – 5. tříd. 11 týmů
/vítězů okresních kol/ bylo rozděleno do
dvou skupin, v nichž sehrály zápasy každý s
každým. První čtyři týmy z obou skupin
postoupily do čtvrtfinále, vítězové postoupili
do semifinále. Poté poražení ze semifinále
sehráli zápas o 3. – 4. místo /my a ZŠ
Jiráskova/. Vítězové semifinále hráli o
přeborníka kraje /Příbram x Slaný/. Zvítězily
dívky ze Slaného a staly se přeborníkem
kraje. Výsledky: 1. místo – 3. ZŠ Slaný, 2.
místo – ZŠ Školní Příbram, 3. místo – ZŠ
Benešov Jiráskova, 4. místo – ZŠ Benešov
Dukelská.
Děkujeme
dívkám
za
vzornou
reprezentaci naší školy.
Mgr. Eva Pojerová

Kvalifikace do turnaje Jr. NBA

Ve středu 24. května se smíšené družstvo složené z dětí prvního stupně naší školy zúčastnilo
kvalifikačního turnaje o postup do podzimní části soutěže. Tento jedinečný projekt je určen pro děti ve
věku 10 - 11 let, které mají šanci alespoň na jednu sezónu zažít pocity těch nejlepších basketbalových
hráčů klubů NBA. Je to basketbalový turnaj kopírující herní systém NBA a má za úkol propagovat
basketbal po celé České republice. Každá škola zúčastněná v
projektu, respektive tým, reprezentují jeden z 30 týmů NBA,
který jim je přidělen na základě draftu. Projekt je ve stejné
podobě realizován po celém světě a NBA se na organizaci
aktivně podílí.
V prvním utkání narazilo naše družstvo na těžkého soupeře
z pražské sportovní základní školy Plamínková. Po
nepodařeném úvodu se zvýšeným úsilím a důsledným
dodržováním obranných dovedností podařilo otočit skóre v náš
prospěch a v dramatickém závěru vítězství udržet. Asi po
dvouhodinové přestávce jsme nastoupili proti družstvu ZŠ
Jiráskova, které bylo složeno výhradně z dívek. Vstup do
zápasu nám opět nevyšel, a tak jsme museli po úvodní čtvrtině
dotahovat čtyřbodový schodek. To se nám v další části hry
podařilo a ve druhém poločase jsme rozdíl ve skóre navýšili až
na závěrečných 14 bodů. Poté na palubovce haly Folimanka propukla ohromná radost našeho týmu
z postupu do dalších podzimních bojů. Nejprospěšnějším hráčem družstva byl vyhlášen Denis Rýdl.
Děkujeme všem hráčům a hráčkám za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších
úspěchů v pokračování soutěže.
Milan Rýdl

Kids´ athletics

V pátek 26.5. 2 017 se konaly na sportovním hřišti u ZŠ Jiráskova atletické závody žáků 1. stupně.
Závodilo se v netradičních atletických disciplínách podle programu IAAF KIDS´ ATHLETICS.
Jednalo se o hod pěnovým oštěpem, přeskoky sem – tam, slalomový běh, desetiskok, štafetový běh
FORMULE. Každá soutěžící škola nominovala 1 dívku a 1 chlapce z každého ročníku 1. – 5. tříd,
celkem tedy 10 žáků z každé školy. Každý žák závodil sám za sebe, za každou disciplínu získal body,
které se přičítaly do hodnocení celého družstva. Závodilo 6 družstev z celého okresu. Naše družstvo
obsadilo krásné 2. místo a soutěžící dostali stříbrné medaile. Děkujeme našim žákům za vzornou
reprezentaci školy.
Text Mgr. Eva Pojerová
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2. ROZHOVORY
Rozhovor s paní ředitelkou Hanou Procházkovou
V minulých číslech jsme vám slíbili rozhovor s paní ředitelkou. Položili jsme jí za vás několik otázek.

1. Nejprve bychom se Vás rádi zeptali, zda čtete naše časopisy? Který
se Vám líbí víc a proč?
Doposud jsem přečetla všechna čísla a všechna se mi líbila. Jejich kvalita je
dlouhodobě vyrovnaná a je těžké říci o některém, že je lepší než ostatní.
Kvalitu časopisu dokazují získaná ocenění v rámci republiky.

2. Už jsme jeden rozhovor s Vámi uskutečnili zhruba před dvěma lety,
ale opakování je matka moudrosti 😊. Zajímalo by nás, jak dlouho už
na naší škole učíte a jak dlouho jste ředitelkou?
Na škole učím od roku 1984 a ředitelkou jsem 15 let.

3. Vždycky jste se chtěla stát učitelkou? Co Vás na této profesi baví
nejvíce? A jak jste se vlastně stala ředitelkou?
Od dětství jsem chtěla být učitelkou, mým vzorem byla paní učitelka v 1. třídě v Základní škole
v Neveklově, kam jsem chodila do 5. třídy. Ráda pracuji s dětmi a s lidmi. Než jsem se stala ředitelkou,
pracovala jsem na škole od roku 1999 jako zástupkyně ředitele školy na I. stupni. V roce 2002 ředitel
Mgr. Jiří Doubek odešel do důchodu, školu však úplně neopustil a pracoval na částečný úvazek.
Rozhodla jsem se podat přihlášku do konkurzu na ředitele základní školy. Z pěti kandidátů jsem byla
konkurzní komisí doporučena zřizovateli – Městu Benešov a ten mě jmenoval ředitelkou naší školy.

4. Jste s chodem školy spokojená? Co považujete za největší úspěchy, co naopak třeba chcete
změnit? Máte nějaké konkrétní plány na změny?
S chodem školy jsem spokojena a po celou dobu, kdy jsem ředitelkou, se snažím něco vylepšovat.
Jsem ráda, že velmi dobře funguje náš školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY s profilací.
Od 6. třídy každým rokem otevíráme třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, o kterou je mimořádný
zájem. Za největší úspěchy považuji vynikající umístění našich žáků v republikových finále vybíjené,
florbalu, atletice, olympiádě v německém jazyce, eurorebusu a dalších.
V tomto okamžiku bych potřebovala školu o několik tříd rozšířit, protože je o ní stále větší zájem.
Také by bylo dobré a potřebné rozšířit prostor pro pohybové aktivity zrealizováním nafukovací haly
na našem venkovním hřišti. Dále by pomohlo nejen naší škole, ale i ostatním školským zařízením,
vybudování sportovního sektoru na místě starých volejbalových kurtů, které jsou pod naším venkovním
hřištěm. Chtěla bych modernizovat odborné učebny na 1. stupni, kde je třeba dovybavit několik tříd
interaktivními tabulemi, na II. stupni se jedná například o učebnu přírodopisu a jazykové učebny. Přála
bych si, aby se naše škola stala bezbariérovou, což je podmíněno vybudováním venkovního výtahu.
V příštích letech budu usilovat o odstranění šatnových kójí a nahradit je šatními skříňkami, začala bych
2. stupněm. Vše závisí na financích.

5. Co ráda děláte ve volném čase? Máte ráda nějaké sporty?
Cestuji a čtu. Ze sportů mám ráda turistiku (poznávání rozhleden), jezdím na kole a na běžkách.

6. Jak strávíte letošní prázdniny? Nemáte nějaké tipy na zajímavé výlety?
Letošní prázdniny strávím s vnučkami. Těším se na krátké výlety s nimi.
V naší republice znám řadu krásných míst, patří mezi ně Šumava – Borová Lada, Boubín, Poledník,
jižní Morava – Mikulov a okolí, České středohoří – Milešovka, Oblík a nesmím zapomenout ani na
okolí Benešova – Blaník, Sedlčansko a Posázaví.
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Co byste vzkázala našim čtenářům?
Byla bych moc ráda, kdyby naše škola fungovala jako doposud a žáci, učitelé i rodiče k sobě našli
vždy cestu.
Moc děkujeme za Vaše odpovědi a přejeme Vám krásné prázdniny!
Matěj Kačenga, šéfredaktor, foto web školy – návštěva Slovenska

Rozhovor s prvními Benešovskými Ámosi
V minulém čísle jsme vám přinesli rozhovory se dvěma Benešovskými Ámosi – paní učitelkou
Ludmilou Motyčkovou a panem učitelem Janem Šťovíčkem. V tomto čísle jsme oslovili bývalého
pana ředitele Jiřího Doubka a paní učitelku Alenu Vaněčkovou

Rozhovor s panem Jiřím Doubkem, naším
bývalým ředitelem
1. Nedávno jste získal ocenění Benešovský Ámos. Jak se Vám líbí tato
nová anketa? Jste rád, že jste 1. Benešovský Ámos?
Jsem rád, že i město Benešov začalo oceňovat práci učitelů v rámci Dne
učitelů. Každá akce, která podporuje a oceňuje práci škol, je dobrá.
Překvapilo mě, že jsem byl vybrán mezi prvními oceněnými učiteli.
2. My jsme moc mladí, jako ředitele Vás nepamatujeme. Jak dlouho jste
byl ředitelem na naší škole? V jakém roce jste odešel do důchodu?
Nastoupil jsem v roce 1990 a do důchodu jsem odešel v roce 2002. Dvanáct
let jsem byl ředitelem této školy. Dalších 8 let jsem pomáhal vyučovat
matematiku a fyziku.
3. Co jste dělal předtím, než jste se stal ředitelem? Co Vás bavilo nejvíce?
Učit jsem začal v roce 1960 v Brandýsku, okres Kladno. Později jsem
přešel na okres Benešov a učil jsem v Divišově. Pokračoval jsem pak na ZŠ Benešov, Jiráskova ul.
Ředitelem základní školy jsem se stal nejprve v Divišově, pak na ZŠ Vlašim, Komenského ul., která
byla největší školou okresu. Po postavení nové školy jsem přešel na ZŠ Vlašim, Vorlina, která byla
sportovní atletickou školou. Závěrečnou školou byla ZŠ Benešov, Dukelská. Ve školství jsem pracoval
50 let a z toho jsem 34 let řediteloval.
4. Jaké předměty jste vyučoval? Proč jste si tyto předměty vybral? Který jste měl raději?
Vystudoval jsem na Pedagogické fakultě UK v Praze obory matematika a fyzika. To byly předměty,
které mě zajímaly a kde se dalo učit různými způsoby. Při nedostatku učitelů jsem však musel učit i
předměty jiné.
5. Litoval jste někdy, že jste se stal učitelem?
Lhal bych, kdybych řekl, že jsem někdy nechtěl odejít z učitelského a později i ředitelského místa. Měl
jsem i zajímavé nabídky. Nakonec jsem ale vždy zůstal.
6. V pracovním životě jste byl velmi aktivní, co děláte teď, když jste v důchodu?
Otázku lze rozdělit do několika etap. Důchodci se dělí nejen podle věku, ale i podle i zdravotního stavu.
Nejprve si velmi váží toho, že můžu dělat to, co je zajímá a baví. S narůstajícím věkem se samozřejmě
zhoršuje zdravotní stav, a to jsou brzdy, které konání omezují.
7. Čtete náš časopis? Pokud ano, líbí se Vám? Zajímá Vás ještě dění na naší škole?
Bohužel váš časopis nečtu, ale samozřejmě, že se o dění školy zajímám a jsem vždy rád, když se něco
pěkného dovím. Udržuji kontakt nejen s vedením školy, ale také často s vyučujícími. Jako důchodci
jsme zváni na různá shromáždění a akce školy. Toho si velmi vážím.
8. Je něco, co byste rád vzkázal našim čtenářům?
Chtěl bych touto cestou popřát vám redaktorům a čtenářům časopisu, ale také všem žákům a
pracovníkům školy hodně spokojenosti a radosti z dobře vykonané práce. Ať se dál udrží dobré jméno
ZŠ Dukelská, Benešov. Přeji i hezké prázdniny.
Moc děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně zdraví a krásné léto!
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Rozhovor s paní učitelkou Alenou
Vaněčkovou
1. Jste ráda, že jste se stala 1. Benešovským Ámosem?
Ano, jsem ráda. Hlavně si vážím nominace ze strany vedení
naší školy.
2. Jak hodnotíte tuto novou anketu, kterou vyhlásilo město
Benešov?
Je to nová anketa, která, jak doufám, zviditelní učitelské
povolání a dodá jí tak potřebné vážnosti.
3. Co máte v plánu do budoucna?Co nejraději vyučujete a proč?
Cestovat, odpočívat a věnovat se rodině. Nejraději učím český jazyk, protože mám ráda literaturu a vše,
co je s ní spojeno.
4. Litovala jste někdy, že jste se stala učitelkou?
Ne, protože mě baví práce s dětmi, i když někdy je to velmi náročné.
5. Jaké máte na starosti další aktivity ve škole kromě výuky?
Klub mladého čtenáře, Hrajeme si na školu (předškoláci).
6. Pokud máte volný čas, co nejraději děláte?
Jezdím na výlety + pěší turistika.
7. Co byste vzkázala čtenářům školního časopisu? Čtete náš časopis? 😊
Aby více času věnovali pobytu v přírodě. Časopis samozřejmě čtu, protože je velmi pestrý a moc pěkně
vedený.
Děkujeme oběma učitelům za rozhovor a přejeme jim další úspěchy jak v pracovním, tak osobním
životě.
Lukáš Čuřík 7.A, foto www.benesov-city.cz

Naši bývalí redaktoři

V dnešním čísle jsem vyzpovídal Filiz Nevzatovou, bývalou šéfredaktorku, která momentálně
studuje na Obchodní akademii ve Vlašimi se zaměřením na zahraniční obchod a mediální komunikaci.
Kdy jsi zjistila, že je na škole časopis?
Když jsem byla v 6. /7. třídě.
Jak ses do časopisu dostala?
Díky mému bývalému spolužákovi.
Jaké byly začátky?
Nemohla jsem si zvyknout vstávat dříve ☺, ale jinak jsem si na
vše ohledně časopisu rychle vstřebala.
Jaký byl tvůj nejlepší a nejhorší rok v časopise?
Byla jsem členkou jen v 9. třídě. Nemůžu říct, že to bylo
hrozné. Bylo to fajn.
Co bys v časopise změnila?
Mohlo by tam být více témat, např. zajímavé události, které se staly v Česku nebo v jiných
zemí.
Navštěvuješ i v dnešní době webový časopis?
Ne.
Co se ti líbilo a nelíbilo na časopise?
Líbily se mi rozhovory s učiteli, některé odpovědi byly nejen vtipné, ale i zajímavé. Není nic,
co by se mi nelíbilo.
Máš nějaký konkrétní nápad na změnu v časopise?
Možná titulní stránku, např. kdyby tam byla fotka školy.
Máte něco podobného i na střední škole?
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Ano.
Jaké si to měla v redakci z pozice holky?
Za začátku si někteří z redakce mysleli, že když jsem holka, nic nezvládnu apod. Ale brzy to
vzali zpět. Pak už bylo vše v pořádku.
Děkuji za rozhovor a přeji Filiz hodně úspěchů jak ve škole, tak v osobním životě.
Matěj Kačenga 7. B
Foto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110571849505482&set=a.110571862838814.1073741826.100016580024728&type=3&theater

Rozhovor s Viktorií Šitlerovou, nejlepší twirlerkou ČR
V minulém čísle jsme vám přinesli rozhovor s Viki Šitlerovou, naší letošní vítězkou Dukla má talent.
Mohli jste se dočíst, že se zrovna chystala na ME v twirlingu do Chorvatska. A my jsme této úspěšné
twirlerce položili opět několik otázek.
1. Kdy a kde se soutěž konala? O jakou soutěž
vlastně šlo?
V dubnu od 12. do 16. jsem se zúčastnila ME
v twirlingu, které se konalo v Chorvatsku v Poreči,
kde jsem reprezentovala ČR. V únoru na MČR
v Karlových Varech jsem se stala 2x MISTREM
ČR, a tím jsem získala nominaci na ME
v Chorvatsku.
2. Jak jsi v soutěži uspěla? Určitě tam byla velká
konkurence?
Byla to velmi těžká soutěž a konkurence veliká,
i přesto se mi podařilo přivést pro ČR medaili.
Vybojovala jsem 4. místo s bodovou shodou jako
3. místo, takže jsem vlastně byla 3. (na ME je
medailová pozice do 6. místa).
3. Jak často jsi před soutěží trénovala? Neměla
jsi třeba pocit, že už toho máš dost?
Trénovala jsem každý den i víkendy. Posilovala
jsem, trénovala flexibilitu, prvky s hůlkou,
gymnastiku, tanec. Jezdili jsme trénovat i na Moravu do velké haly. Nemám téměř čas na své kamarády,
trénink a příprava mi zaberou veškerý volný čas.
4. Jak taková mezinárodní soutěž probíhá? Kde jste spali? Jak ses tam dopravila? Měli jste čas i
na jiné aktivity než twirling?
Každá soutěžní disciplína má kvalifikační kolo, ze kterého postoupí TOP 8 nejlepších atletů. Pokud
tedy postoupíte, jdete znova svou sestavu ve finálovém kole, což bylo velmi náročné nejen pro mě, ale
i pro trenéra a rodiče. Musela jsem být maximálně soustředěná. Mně se toto podařilo, probojovala jsem
se do TOP 8 a soutěžila mezi nejlepšími.
5. Máš nějaký svůj vzor?
Můj velký vzor je Maša Kovač ze Slovinska, je to výborná twirlerka, ale i tanečnice a gymnastka.
6. Jaké máš plány do budoucna?
Příští rok přestupuji do kategorie Junior mladší a to je velmi těžká kategorie. Příští rok se koná MS,
které je jen 1x za 4 roky, a tam bych ráda dostala nominaci a reprezentovala ČR. Musím tedy velmi
tvrdě trénovat.
Moc Ti děkujeme za odpovědi a gratulujeme!
Denisa Hebíková 7.B, foto – rodinné album
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3. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN
Mezinárodní projekt 4. ročníků –
NATURE AROUND US

Měsíc červen se pomalu blíží a my budeme uzavírat práci na mezinárodním projektu "Nature
around us". Během celého školního roku jsme získali mnoho informací o přírodě v jiných zemích
i o životě našich kamarádů z partnerských škol. Naučili jsme se spoustu nových anglických slov,
zazpívali si písničky o přírodě, sdíleli videa a animace ze všech oblastí života v přírodě, o
přírodních krásách i zvířatech. Náš projektový maskot Alfi procestoval Evropu, aby se nyní
brzy navrátil zpět do slovenského Kežmaroku, odkud v říjnu vyrazil na svoji objevnou cestu. Na
své pouti se v každé z partnerských zemí setkal s novými kamarády, poznal vzdálená místa i
města a podnikl výlety po okolí. Na závěr děti v každé škole zapojené do projektu vytvoří jakousi
obrazovou encyklopedii, která bude shrnutím všeho, co jsme se dozvěděli a naučili během
projektu. Při práci na projektu jsme si také užili spoustu zábavy, a proto se budeme těšit na
další spolupráci, nové kamarády a další zajímavosti z jiných oblastí.
Text a foto - žáci čtvrtých tříd a Mgr. Jana Uhrová

4. KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Naše krátké zpravodajství většinou vychází z webu školy (www.zsebn.cz), kde si můžete prohlédnout
i další fotografie.
8.C navštívila Sázavský klášter
Včera se naše třída vydala po stopách sv. Prokopa do Sázavského kláštera. Vyrazili jsme z Benešova
vlakem, v Čerčanech jsme přestoupili na Posázavský Pacifik, který nás dovezl krásnou krajinou až do
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Sázavy. Z nádraží jsem si to namířili rovnou do kláštera. Zde
na nás již čekal průvodce, který se nám pak téměř 2 hodiny
věnoval. Velmi zajímavě vyprávěl o historii kláštera, o sv.
Prokopovi, ale také o událostech souvisejících s historií
kláštera. Oživili jsme si učivo dějepisu 7. ročníku (raný
středověk) a zjistili, že jsme toho spoustu zapomněli. Přímo v
klášteře jsme obdivovali fresky na stěnách nebo unikátní
malby Panny Marie. Po přednášce a prohlídce kláštera jsme
se pěkně usadili v zahradě a začali jsme malovat. Bylo to
velmi příjemné, protože byl krásný, slunečný den. Některé
naše výkresy jsme si i vyfotili. Jakmile jsme byli hotovi,
vydali jsme se na zpáteční cestu.
Jsme rádi, že jsme se této exkurze zúčastnili, neboť jsme se
dozvěděli spoustu nových zajímavých informací, ale také
jsme mohli načerpat energii, která z tohoto místa vyzařuje.
Žáci 8.C
8.A a přípravka společně tvořily dárky pro
maminky
Ve středu 10. 5. se třída 8. A a přípravka sešly při společném tvoření dárků pro maminky. Osmáci si
pro děti připravili tvořivou dílnu, při které se lepila srdíčka, vyráběla přáníčka, květiny, ozdoby
z terakoty a nakonec se skládaly krabičky na sladkosti pro maminky. Žáci 8.A vedli hodinu jako zkušení
učitelé. Nejenže měli výborně promyšlené dárky ze zajímavých materiálů, ale hlavně celou hodinu
dokola vše trpělivě vysvětlovali a dětem s tvořením dárků pomáhali. Jejich snahu ocenila spokojená
přípravka a také obdarované maminky. Děkujeme!
Mgr. Lucie Dušková
Magic Night 8.B
V pátek 13. května jsem nocovala se třídou 8.B ve škole. Co pro nás bylo
magické? Turnaj v pinčesu, zahrát si s Natálkou s ozvučeným míčem, první
večeře, hudba + hry, pitva srdce a oka, výroba přáníčka pro maminku, druhá
večeře, noční americké movie a završením bylo přespání ve škole. Skvěle
a pěkně jsme si to užili!
Bc. Věra Brabcová
Soutěž Maldý zahrádkář
Naši žáci se zúčastnili soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádal DDM Benešov spolu s ČZS, z.s.
v Benešově. Prověřili si svoje znalosti teoretické i praktické. Poznávali rostliny, semena i škůdce. 1.
místo v této okresní soutěži získala žákyně 9.A Helena Radochlibová a doufáme, že se jí letos podaří
obhájit loňské republikové prvenství. Dalšími soutěžícími byli žáci 8.B - Ondřej Soucha, Adam Prchlík,
Kateřina Pefková, Tereza Dederová a Adéla Heřmánková. Soutěžící obdrželi od Městského úřadu
v Benešově věcné ceny. Kniha o městu Benešov každého určitě zaujala a informace z ní využije.
Exkurze Blaník
Ve čtvrtek 4. 5. 2017
všechny 6. třídy vyrazily
společně na exkurzi na
legendární
Blaník.
Vybaveni
svačinami,
výtvarnými potřebami a –
pro jistotu – i pláštěnkami
jsme ráno nastoupili do
autobusů a vydali se ke
Kondraci.
Hned
na
začátku stezky směrem na
Blaník jsme se rozdělili do
skupinek a začali plnit úkoly v pracovních listech. Pečlivě jsme pročítali všechny informační tabule a
zkoumali faunu i flóru kolem nás. Cesta nám rychle utíkala a po zdolání posledního příkrého stoupání
se nám otevřel pohled na dřevěnou rozhlednu, který nás ubezpečil, že jsme téměř v cíli. Ti zdatnější, v
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čele s paní učitelkou Vrkoslavovou, zahájili výstup na rozhlednu. Ostatní se posílili svačinou a pustili
se do dalšího úkolu, kterým tentokrát byla výtvarná práce. Postupně se zdařilé přírodní scenerie, skály
či rozhledna vynořovaly na stránkách skicáků. Čas nám utekl jako voda, počasí nás nenechalo na
holičkách a na zpáteční cestu nám dokonce zasvítilo i sluníčko, aby se vysmálo všem předchozím
předpovědím a zpříjemnilo nám návrat domů. Exkurze se nám všem moc líbila a těšíme se na další akce.
Preventivní vlak
I letos dorazil do Benešova preventivní vlak. Letos se ho zúčastnily 8. třídy. Stejně jako loni žáci
šestých tříd zhlédly videa ze skutečných událostí, které se na železnici odehrály. Tato akce je velmi
poučná.
Žáci 6. tříd
Eurorebus
Ve školním roce 2016/2017 probíhá již 22. ročník soutěže EUROREBUS. Do této soutěže se zapojily:
6.C, 7.A, 7.B. pod vedením Mgr. Zuzany Tyrnerové,
7.C, 9.A, 9.B, 9.C pod vedením Mgr. Jana Šťovíčka,
8.A, 8.B a 8.C pod vedením Mgr. Ludmily Motyčkové.
Po vypracování testů tří korespondenčních kol všechny třídy postoupily do krajského kola, které se
konalo 26. 4. 2017 na FTVS, v Centru služeb UK FTVS v Praze-Veleslavín.
Každou třídu reprezentovala trojice žáků.
Žáci soutěžili v kategorii školních tříd ZŠ01 základních škol a nižších tříd gymnázií. Celkem v ní bylo
123 žáků ve 41 družstvech a dále v kategorii ZŠ02 základních škol a nižších tříd gymnázií. Celkem
v této kategorii bylo 144 žáků ve 48 družstvech.
Na velmi pěkných místech se umístily třídy:
7.B ve složení: Bernasová Kateřina, Borlová Michaela, Lukeš Adam – obsadila 7. místo
8.C ve složení: Dosoudilová Veronika, Jára Adam, Lukeš Matěj – obsadila 8. místo
7.A ve složení: Brož Mirek, Čuřík Lukáš, Stařeček Jiří – obsadila 9. místo
Všem účastníkům této soutěže děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Ludmila Motyčková
5.ABC navštívila Hrachov
Dne 26. 4. jsme se my, páťáci, neučili, ale
vyrazili jsme do Hrachova u Sedlčan, kde je
záchranná stanice a ekocentrum. Protože pršelo,
měli jsme program rozdělený. Nejprve jsme
soutěžili v budově ekocentra a poté jsme chodili
venku s paní lektorkou. Ta nám moc hezky
povídala o zvířatech, která v jejich stanici
zachránili. Většinou pak tato zvířata u nich
zůstávají, protože mají nějaký hendikep, se
kterým by ve volné přírodě nepřežila. Viděli jsme
třeba krkavce Káču a Oldu, orlici Ivanku, srnku
Mínu, kunu Jirku, výra Kubu, ale zvířat tam měli
mnohem víc. Dozvěděli jsme se například, že
nemáme ve volné přírodě sahat na chlupatá mláďata kromě veverčat, a naopak, pokud najdeme spadlé
ptáče, máme ho dát někam nahoru, aby nezůstalo na zemi. Celý den se nám moc líbil, bylo to velmi
poučné a zajímavé.
Žáci 5.B
Projektový den: Den s Policií ČR
V pátek 21.4. 2017 se na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 uskutečnil tradiční Den s Policií
ČR pro žáky 4. – 5. ročníků. Žáci čtvrtého ročníku si mohli ověřit svoji cyklistickou zdatnost při jízdě
zručnosti na hřišti u školní družiny. Žáci pátých ročníků již museli zvládnout jízdu na dopravním hřišti
v různých dopravních situacích. Teoretické vědomosti z dopravní výchovy si ověřili při písemných
testech. O zpestření dne se postarali profesionálové z HZS Benešov. Obohatili program o ukázky
techniky a vybavení hasičů. Jako v akčním filmu si mohly děti připadat při simulovaném zásahu zadržení
pachatele policejním psem. Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků za účasti policistů a vedení
školy. Děti si domů odnesly spoustu zážitků, poznatků a ti nejlepší také hezké ceny.
Mgr. Ivana Pallová
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5. CO NÁS BAVÍ A ZAJÍMÁ
Youtubeři 21. století
Vítám vás u posledního letošního dílu mé rubriky YouTubeři 21. století. V letošním školním
roce jsem se vám snažil doporučit něco netradičního, co na YouTubu třeba okamžitě najdete.
Doufám, že jsem vám za letošek něco dobrého doporučil a že jste třeba na YouTubu začali
sledovat něco, co jste předtím nesledovali.
Teď už ale k dnešnímu dílu. Tentokrát jsem si pro vás připravil opět něco netradičního. Vím,
možná na mě budete narážet, že jsem nesplnil to, co je v názvu, dnes vám totiž nedoporučím
žádné suverénní youtubery, ale YouTube kanály, které neovládá jeden člověk. Daly by se nazvat
médii. Možná vás na první dojem nezaujmou, ale pokud vás alespoň trochu zajímá dění v
dnešním světě, doporučuji se na tyto kanály podívat.
Vox je první kanál, který vám dnes doporučím. Jedná se o kanál
vlastněný kanadsko-americkou společností Vox Media. Na tomto
kanále naleznete videa, která se týkají současného dění ve světě.
Videa vám pomohou určitě pochopit to, čemu jste do té doby
nerozuměli. Sám kanál Vox se popisuje jako kanál, který vás
informuje a poučí o současných světových událostech, a to od daní,
přes terorismus až po Taylor Swift.
Tyto kanály se čím dál více objevují i na české scéně například
formou TOP 5. Ne všechny jsou však tak kvalitní, jako je právě kanál Vox. Vox navíc reaguje
ihned a aktuálně. Redaktoři si všímají věcí, co se dějí ve světě, a videa jsou prakticky ihned
natáčena.
Kanál Vox má dnes přes 2 milióny odběratelů a téměř 500 miliónů zhlédnutí od roku 2014.
Mimo YouTube kanál pak společnost Vox vede i internetový magazín, na který se lehce
dostanete z YouTube kanálu. Věc, která vás může odradit, je to, že všechny zprávy i videa jsou
v angličtině. Pokud však anglicky umíte, problém to pro vás určitě nebude.
Odkaz na kanál: youtube.com/voxdotcom
NowThis (nebo původně TestTube) je kanál, co funguje na
podobném systému jako Vox. NowThis se ale zaměřuje nejvíce na
politiku než ostatní žánry.
Naleznete tu videa jako třeba Jaký je život u hranic státu? nebo
Jakou moc má Asma Al-Assad (první dáma Syrské arabské
republiky). Dále se redakce NowThis zaměřuje právě na rubriku
Jakou moc má …? V této rubrice naleznete již spoustu osob, ale i
států, jako například Spojené státy, Kazachstán, Rusko a další.
V současnosti je velmi populární sérií na tomto kanále srovnávání
určitých států v mnoha oborech. Není divu, že je právě nejsledovanější video z této série USA
vs. Rusko.
Kanál NowThis má momentálně 1,5 miliónu odběratelů a 330 miliónů zhlédnutí, přičemž
činnost kanálu začala na začátku roku 2013.
Na rozdíl od Voxu vznikl NowThis jako amatérský projekt, nikoliv jako součást mediální
společnosti, ale videa jsou kolikrát záživnější než videa z Voxu, ale to záleží spíše na vkusu.
Lukáš Čuřík 7.A
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Zvířata, která nás baví
Labradorský retrívr
Labradorský retrívr pochází z Newfoundlandu. Jsou to
většinou lovečtí psi, kteří donášeli postřelenou zvěř. Byly 2 druhy
novofundlandů. První typ byl velký, mohutný a silný s dlouhou
srstí a ti druzí malí s krátkou srstí, nazýváni labradorští psi. Ti
malí sloužili rybářům k donášení ryb a postřelených mořských
ptáků z vody. Poté se tito malí psi dostali k anglickým lovcům
v roce
1800.
Vzhledově je mohutný a může mít světle žlutou, černou a hnědou
srst. Většinou jsou přátelští, milí a přítulní. Velice dobře se cvičí,
povely plní s velkou radostí. Rád plave, proto miluje rybníky,
řeky, potoky a kdejaké kaluže. Také má blány mezi prsty.
Jako většina psů potřebuje hodně pohybu. Je možné ho chovat v bytě, rychle si zvyká, ale není to pro
něj nejideálnější, protože má rád volnost. Pro labradory jsou vhodné sporty jako agility nebo aportování.
Eliška Svobodová, 7.B

Anketa – Můj domácí mazlíček

Do každého čísla máte možnost posílat, jakého máte svého
domácího mazlíčka.

Kateřina Bernasová jezdí na svém
oblíbeném koni
Jméno: Aranka
Plemeno: sportovní pony
Věk: 13 let
Zbarvení: ryzák
Výška: 145 cm v kohoutku
Styl: anglické ježdění
Zaměření: parkur

Monika Breburdová a Adéla
Hauzarová ze 3.B
nám své mazlíčky namalovaly.

Děkujeme.

Howrse – co to je?
Howrse je hra o koních. Byla založena Owlientem. Původně se hra
jmenovala Equideow a byla byla pouze ve francouzštině. Jako další
následovala anglická verze (přece jen angličtina je rozšířenější jazyk) a
momentálně je přeložena do více než 20 jazyků včetně češtiny. Během
několika dní došlo k 5 000 zaregistrovaných hráčů. Po šesti týdnech bylo
zaregistrováno
dokonce
50 000
tisíc
hráčů.
Je to hra o koních, kde jako první při zaregistrování dostanete vlastního
koně podle svého výběru. Společně s trenérkou se o něj učíte starat a
zacházet s ním. Seznamujete se s kupováním věcí, jídla pro koně,

~ 16 ~

nakupováním různých předmětů z černého trhu (např. kámen mudrců,
který dodá vašemu koni nesmrtelnost, krev medusy, která mu dá křídla)
atd. Bohužel jako ostatní online hry není všechno zadarmo. Věci na
černém trhu jsou za tzv. pasy. Pasy můžete získat díky měřiči pracovitého
hráče (gratulace ostatním hráčům, péče o svoje koně, vztah k cizím
koním, nakupování předmětů jako jsou sedla, uzdečky nebo mrkve, až do
té doby než se měřič nenaplní. Měřič se po dni aktualizuje a za 1 den
můžete získat jen 10 bodů. Měřič má 30 bodů. Pas si můžete koupit za
reálné
peníze.
Hra se stále rozvíjí, vždycky přibyde něco nového, různé akce
(momentální akce jsou toulaví koně). Nebudu vám tu vypisovat všechno
😊. Podívejte se na tuto skvělou hru o koních a vyzkoušejte ji! Přeji příjemné hraní a hodně úspěchů.
Eliška Svobodová, 7.B

Technika
FlightRadar24
Jelikož toto číslo je poslední, rozhodl jsem se vám představit Aplikaci FlightRadar24. V minulých
číslech jsme si o letadlech mohli přečíst, ale co rovnou sledovat jejich trasu. Aplikace je dostupná jak
na Android, tak na IOS. Pokud chcete plnou verzi se všemi funkcemi, tak si trošku připlatíte, ale myslím,
že si s Free Funkcemi vystačíte. Abychom se dostali k Appce - když ji spustíme, tak po nás bude chtít
povolit funkci „Určování GPS Polohy“ apod. Kdybychom shrnuli obsah, aplikace nám poskytuje
informace o určitých letových spojích. Dále můžete sledovat letadla z jejich pohledu na Google Maps
nebo sledovat jejich přibližnou výšku nebo rychlost.
Blue trains
Určitě si většina z vás všimla, že články na web časopisu (www.zsben.cz/labyrint) dávám z webu
Bluetrains.cz.
Co to vůbec je za web? Blue trains je web Českých Drah, zde zveřejňují informace a 3D prohlídky
svých vozů, vagónů a různých jednotek.
ATS a ETS 2
Jelikož jsem v předešlých článcích zmiňoval některé netradiční věci, tak i na téma Tahače ATS a
ETS 2 jsou simulátory, přesněji simulátory dálkové přepravy pod plným názvem American Truck
Simulator a European Truck Simulator 2. Jako každé hry jsou i tyhle za peníze, ale pokud si je chcete
vyzkoušet, klidně můžete, jsou zdarma ke stažení na oficiálních stránkách na ATS.
Petr Hobza 7.A

Tipy na výlet
Dnes mám pro vás tip na prázdniny z vlastní
zkušenosti. V květnu jsme totiž se třídou
navštívili TEPfaktor. Co to vlastně je? Heslo
zní: Překonej sám sebe. Na stránkách
www.tepfaktor.cz najdete podrobné informace.
Jisté ale je, že si užijete spoustu zábavy a
zasportujete si.
Tomáš Valihun 7.B, foto třída 6.C
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6. ZÁBAVA
Eurovision Song Contest 2017
Před několika lety jsem narazil na zajímavou
soutěž pořádanou Evropskou vysílací unií, tzv.
Eurovizi nebo celým anglickým názvem
Eurovision Song Contest. Celou jsem ji
sledoval již minulý rok, kdy se odehrávala ve
švédském Stockholmu, a letos, po vítězství
ukrajinské zpěvačky Jamaly, se probíhala v
Kyjevě.
Eurovize
je
nejsledovanější
nesportovní soutěž na světě, ale co mi přišlo
zvláštní, bylo to, že téměř kdokoli, koho jsem se
ve svém okolí zeptal, zda Eurovizi zná,
odpověděl ne. Tak jsem se rozhodl, že vás s
Eurovizí seznámím a že vás, kteří ji neznáte,
třeba i zaujmu.
První ročník Eurovize se odehrával již v roce
1956, tudíž před 62 lety. Za tu dobu se Eurovize
aspoň jednou účastnilo 51 zemí. Právo na účast
mají ty země, jejíž státní televize jsou členy
Evropské vysílací unie (v této unii však nejsou
jen evropské televize, jsou zde i
blízkovýchodní, africké, zakavkazské televize a
též australská televize).
Letos se tedy Eurovize odehrávala v Kyjevě
na Ukrajině po vítězství ukrajinské zpěvačky
Jamaly. Účastnilo se 42 zemí včetně České
republiky. Účastníci byli rozděleni do 2 skupin
po 18. Velká Pětka, což je pětice států, která na
soutěž nejvíce přispívá, postoupila rovnou do
finále a hostitelská Ukrajina následovala do
finále Velkou Pětku. První semifinále proběhlo
9. května a druhé semifinále 11. května. Z
každého semifinále postoupilo 10 zemí, tudíž ve
finále zazpívali reprezentanti z celkem 26 zemí.
Již v prvním semifinále suverénně s nejvíce
body postoupilo Portugalsko, jež reprezentoval
Salvador Sobral, a v druhém semifinále zas s
nejvíce body postoupilo Bulharsko, které
reprezentoval sedmnáctiletý Kristian Kostov.
Ve finále, které se odehrálo 13. května, tito dva
vítězové z předchozích semifinále vedli také. Po
vyhlášení výsledků odborné poroty ale
Portugalsko, které se mimo jiné účastnilo s
něžnou baladou, nikoli popem jako všichni
ostatní, vedlo o 104 bodů. Následně se postupně
přičítaly hlasy diváků. Poslední chvíle přičítání
byly opravdu napínavé, na závěr se rozhodovalo

mezi
Moldavskem,
Bulharskem
a
Portugalskem. Třetí největší počet bodů
obdrželo Moldavsko a obsadilo tedy třetí místo.
Po následné dramatické pauze moderátoři
odhalili, že druhý největší počet bodů od diváků
dostalo Bulharsko, a vítězem se tedy stalo
Portugalsko, vůbec poprvé v historii celé
Eurovize. Eurovize 2018 se tedy bude
odehrávat v hlavním městě Portugalska, v
Lisabonu.
Jak už jsem řekl, na Eurovizi byla i
reprezentace České republiky. Česko na letošní
Eurovizi reprezentovala zpěvačka Martina
Bárta, o které jsem na Eurovizi slyšel poprvé.
Její písnička však neměla ani na postup do
finále a Česko tedy do finále nepostoupilo.
Pokud by vás zajímal můj názor, můžete si ho
přečíst. V prvním semifinále jsem doufal, že do
finále
postoupí
Ázerbájdžán,
který
reprezentovala zpěvačka Dihaj, ta do finále
postoupila. Mým největším favoritem byla ale
Makedonka
Jana
Burčeska,
která
reprezentovala Republiku Makedonii. Bohužel
její písnička se ostatním nelíbila jako mně a
Jana do finále nepostoupila. Následně jsem ale
narazil na velmi chytlavou písničku od
moldavské skupiny SunStroke Project, Hey
Mamma! Portugalská vítězná písnička u mě
byla až na posledním místě, jelikož se mi
opravdu nelíbila. Z výhry Portugalska tedy
nejsem moc nadšen, ale ostatním divákům se
očividně moc líbila.
Já doufám, že příští rok, až bude další
Eurovize v portugalském Lisabonu, ji budete
sledovat také. Pro Eurovizi vznikne spousta
skvělých chytlavých písniček, ze kterých si
můžete sestavit svůj vlastní playlist. Tak příští
rok v Lisabonu! :-)
Lukáš Čuřík 7.A
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Co je vlastně Cities Skylines?
Je to pouze počítačová hra, ve které jde jen o
jediné, a to je postavit na vymezené ploše co
možná nejlepší město vůbec. Na začátku hry
bude menu v angličtině, kde pro novou hru
kliknete na new game, a zde si můžete vybrat,
na jaké z několika map chcete hrát. Každá mapa
má svoje vlastnosti, např. ložiska oleje, lodní
doprava, úrodná půda apod. Také si můžete
zvolit, že auta budou jezdit v levém pruhu a
pojmenovat si svoje město dle libosti, poté jen
stačí kliknout na START. Hra se bude chvíli
načítat a pak se zobrazí vaše krajina vymezená
čárkovanou bílou čarou. Dole bude lišta se
zatím zašedlými věcmi kromě silnice, vody,
elektřiny a zón pro budovy. Nejdřív se vám
vyznačí silnice, na kterou kliknete, a otevřou se
vám druhy různých silnic k postavení, ale vy
jich máte odemčených jen několik. Abyste
začali stavět silnici, klikněte kamkoliv levým
tlačítkem na myši a ukáže se modré kolo a pak
s kurzorem někam popojedete a čára se
prodlouží. Jakmile opět kliknete levým, silnice
se postaví a na konci bude zase modré kolečko,
abyste mohli pokračovat dál. To zrušíte, když
kliknete pravým tlačítkem. Silnice se musí

připojit na dálnici, kterou najdete na kraji
vašeho vymezeného prostoru. Když se vám
něco nepovede, tak stačí najít na liště úplně
vpravo buldozer nebo na klávesnici zmáčknout
B. Pokud někdo zná Sim City, kde voda a
elektřina je spolu se silnicí, tak tady to je
individuálně. Voda: vodu jde přivést od pumpy,
kterou postavíte na kraji řeky přes trubky, které
budou mít kolem sebe modré zvýraznění, což je
omezení, kam voda dosáhne. Stavění funguje na
stejném principu jako u silnice. Tady ale
nastává problém, protože lidi nepotřebují jen
přivádět vodu, ale tak odvádět tu špinavou.
Naštěstí na to nejsou speciální trubky, ale stačí
používat normální a musíte přemýšlet, abyste
nedali vypouštěč před pumpu, ale kousek od ní,
a aby špinavá voda nešla směrem k ní, protože
jsou tu i vodní proudy. Elektřina: elektřinu lze
vyrábět větrnými turbínami nebo elektrárnou na
uhlí. Elektrárna na uhlí způsobuje znečištění,
které budete muset po celou hru hlídat.
Ovládání: WASD nebo ŠIPKY, Q a E na
otáčení kamery, MYŠ.
Na youtube můžete najít spousta tutoriálů, jak
nejlépe začít.
Valihun Tomáš 7.B

Clash Royal
Clash Royale je další dítko tvůrců Clash of Clans. Můžete si ji stáhnout v app
store i na obchodu play. V cR máte jednoduchý úkol: ,,Zničte co nejvíce
základen!“, každý má 3 základny. Hraje se pouze 1 vs 1 na mapě dané úrovně,
tam posíláte karetní jednotky, které to mají namířeno na nepřítele. Standartní
battle trvá 3 a s prodloužením 4 minuty . Za výhru dostanete pohárky (v této
hře jsou pohárky skóre) a chestu. Z odemčených chest vám potom padají karty.
Na chesty máte čtyřmístný inventář, takže bych zvažoval hraní s plným
inventářem, protože s plným inventářem přijdete o chesty. Skóre vás posouvá
dál a dál do dalších úrovní. Jinak nejvzácnější chesta je legendary, ze které padá
pouze legendary karta.
CR je super hra, která by měla být v každém mobilu!
https://www.google.cz/search?q=clash+royale&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwirysyCqIjUAhUGXRQKHduAD8Q_AUIBigB&biw=1366&bih=662#imgrc=9KR2gVzmOJ7nXM:

Star Wars Battlefront dosažení vrcholu?
V této hře si odemykáte nové zbraně, karty… pomocí úrovní. Takže do jaké úrovně hrát? Za mě 25,
protože vás čeká legendární zbraň Hana Sola DL-44.
Matěj Kačenga
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VTIPY

,,Já budu mít bratříčka!“ povídá ve škole malá
,,Oceánohled.“
žačka.
Američan na to: ,,To nic není, to u nás, v Americe,
,,A jak to víš?“ ptá se jí paní učitelka.
dokážeme vyrobit tak silnou čočku, že s ní vidíme
,,No, když byla posledně v nemocnici maminka, do nejvzdálenějšího vesmíru! Říkáme tomu
tak mi odtamtud přinesla malou sestřičku a teď je v kosmohled.“
nemocnici tatínek!“
A Čech na to: ,,To my v Čechách dokážeme
vyrobit takovou věc ze skla, že s ní vidíme skrz
,,Pepíčku, co ti řekl soused za to rozbité okno?“ ptá zeď!“
se maminka.
Ostatní se diví: ,,To není možný, a jak tomu
Pepíček na to:
říkáte?“
,,A mami, můžu říct i škaredá slova?“
A Čech suše: ,,Okno.“
,,To radši ne!“
,,Tak to neřekl vůbec nic.“
Jede opravář, ředitel a programátor autem.
Pepíček říká: ,,Mami, představ si, že jsem dostal
jedničku z matematiky.“
,,Opravdu?“
,,Ne, jenom si to představ.“
Pepíček přijde pozdě do školy. Paní učitelka se
ho ptá:
,,Tak jakou výmluvu si vymyslíme dnes?“
,,Ale, zdál se mi sen o fotbalu. A představte si to,
rozhodčí zapískal prodloužení.“
Přijde matka s dcerou k lékaři. Doktor povídá
mladé dámě:
,,Tak se svlékněte, slečno.“
,,Ale ne, pane doktore, na vyšetření jsem tu já!“
ozve se matka.
,,Aha. Takže vyplázněte jazyk.“

Auto se porouchá a nejede.
opravář: Hned za rohem je servis, to dotlačíme.
ředitel: To je blbost, koupíme nový auto.
programátor: Já bych ještě zkusil vystoupit a zase
nastoupit.
Jde blázen po ulici a táhne za sebou na vodítku
cihlu. Vidí ho policista a chce si udělat legraci.
Přijde k bláznovi a povídá: ,,Jé, vy máte ale
hezkého pejska.“
Blázen mu odpoví: ,,Jste normální? Vždyť je to
cihla!“
Naštvaný policista odchází.
Blázen se otočí na cihlu a říká: ,,To jsme ho ale
vypekli, viď, Alíku?“

Dohadují se
Rus,
Američan a
Čech, kdo umí
vyrobit
nejlepší věc ze
skla.
Rus říká: ,,To
my, u nás v Rusku, dokážeme vyrobit tak dlouhou
Zdroje: http://www.evtipy.cz/,
skleněnou trubku, že s ní vidíme až na dno
http://skvelevtipy.webnode.cz/obrazkove-vtipy,
nejhlubšího oceánu!“
http://vtipy1.cz/kreslene_vtipy/barevne?strana=7
,,A jak tomu říkáte?“
Adam Stolař 7.A
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SOUTĚŽE
1. místo v soutěži „Plody naší přírody“
Při příležitosti Dne Země Správa CHKO Blaník vyhlásila soutěž „Plody naší přírody“. Tohoto
ročníku se zúčastnilo 14 základních a středních škol okresu Benešov. Porota vybírala ze 165 prací.
Část byly práce výtvarné, část literární. V kategorii pro 1. stupeň získala 1. místo Zuzana
Procházková ze 4.C.

Plody z přírody
Zuzana Procházková
Mám já hodně stromů,
vedle našeho domu,
na nich rostou plody,
plody naší přírody.
A teď vám chci něco říct,
nemůžete po mně chtít víc.
Řeknu, jak pozoroval jsem plody,
hotové zázraky přírody.
Co příroda vždy vyvede,
to člověk nikdy nesvede.
A teď už vám to řeknu,
ať neztratíte trpělivost všechnu.

a sladkou chuť nám nedopřála.
Zlobiví kluci lezou na stromy
a už jsou z toho pohromy.
Jedna větev se ulomila
a k ní se druhá naklonila.
Za chvíli kluci s pláčem na zemi leží
a ustaraná maminka k nim rychle běží.
„ Kluci! Těch větví škoda je velká,
aspoň štěstí, že vaše rána je mělká.
Ty větve už více plodů nebudou mít
a nikdy už nebudou růst a žít.“
Maminka se trochu lekla,
ale na konec klukům řekla:
„Odpouštím vám, vždyť jste děti,
zapište si to do paměti.“

A přišlo jaro.
Když chystalo se jaro,
slunko už dávno hřálo.
Co o tom budu povídat,
radši abych šel okna otvírat.

Pak kluci na hrachu klečeli
a pronikavě u toho brečeli.
Musí být nějaký trest přec,
aby nedělali více tu nehezkou věc.
Za pár dní byl podzim.

Travička za oknem se zelená,
sněženka v ní je rozkvetená.
A co naše krásné stromy?
Stály u matky přírody dlouhé kolony.
To aby svoje šaty z květů dostaly
a světovou miss vyhrály.
Šaty byly z květů jen,
nebyl to však čarokrásný sen.
Vždyť celá příroda,
má tuhle krásu od boha.
Jabloň květy má červené,
hrušeň zase bílé.
A pak přijde léto.
Dobrý nápad mám,
ovoce vám natrhám.
Chutné, krásné, šťavnaté,
tomuto ovoci nikdy neodoláte.
A tak za chvilku u vody,
jíme velké sladké jahody.
V létě totiž některé plody dozrávají,
je nám jedno, že je v Kauflandu
prodávají.

Chuť na podzimní hrušky já mám,
tak si jich trochu ze stromů otrhám.
Teď už všechny stromy plody měly,
kéž by do příštího jara ve sklepě
vydržely.
Já do školy měl poprvé jít,
a potřeboval si své plody vzít.
Maminka mi řekla rychle:
„Ve sklepě jich jsou plné pytle.“
Když do lavice jsem dosedl,
tak si ke mně nějaký kluk přisedl.
A pak jsme se kamarády stali,
na naše kamarádství hodně dbali.
Pak za námi polovina podzimu již
byla,
a zvířata si na zimu doupata stavila.
Tažní ptáci už do teplých krajin letí,
na poli si s draky hrají děti.
Listí ze stromu dávno opadalo,
na zimu se vše živé přichystalo.
Maminka na zahradě hrabe listí,
že brzy bude zima, jsme si jistí.
A pak přišla zima a to byla prima.

Však hrušeň ještě nedozrála,
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Když v zimě na plody chuť mám,
tak si je z obchodu, nebo sklepa dám.
Ty z obchodu nejsou tak krásné,
a já pak nemůžu skládat básně.
Nejsou ani tak výborné,
nejsou prostě ctihodné.
Však ty moje ze zahrádky,
navrátí se ke mně zpátky.
Budeš prosit na kolenou: Dej mi ještě,
dám ti za to větvičku zlatého deště.
Budu tě na rukou nosit,
jen za ještě jeden tenhle čerstvý pocit.
Pak v noci začal padat sníh,
a zasypal spoustu stromů mých.
Nezasypal však jenom stromy,
ale i celé louky a domy.
Zasypal prostě celý kraj,
a to byl pro mě bílý ráj.
Děti si vzaly lyže a sáňky,
šly si na kopec užít zimní radovánky.
Na stromech se třpytily vločky sněhu,
vzbudilo to ve mně velkou něhu.
Na louce jsme postavili sněhuláky,
a pak utíkali domů balit dárky.
Dny nám rychle ubíhaly,
Vánoce se za dveřmi schovávaly,
zítra již bude Štědrý den,
budeme jíst cukroví a nepůjdeme ven.
Stromeček jsme spolu ozdobili,
na talíř cukroví připravili.
Pokojem zavoní purpura,
z rádia zahraje koleda.
Po večeři si spolu zazpíváme
a maminky cukroví ochutnáme.
Pak nastane ten pravý čas se připravit,
u stromečku si dárečky rozbalit.
Na Nový rok si předsevzetí dáme,
že přírodu si vzít nenecháme.
Protože:
Když je zdravá příroda,
je u nás doma pohoda.

Obrázky motýlků namalovali žáci 4.B – Nikola Hojdová, Mneev Sofia Jil, Anna Slavíková, Martin
Vaněk, Marie Karasová, Jakub Fanta, Lilina Vítková

Mažoretky postupují na mistrovství republiky
Dne 14. května se v Benešově
uskutečnilo oblastní kolo postupové
národní mažoretkové soutěže ČR. Do
Benešova se sjely mažoretkové týmy
z celé České republiky – například
z Prahy, Vlašimi, ale třeba i
z Karlovarského kraje.
V dopoledních hodinách jste se v ulici
Nová pražská mohli podívat na
pochodová defilé. Odpoledne se pak
v KC Karlov ukázaly pódiové sestavy.
Nakonec se uskutečnilo vyhodnocení.
Náš nejmenší tým se bohužel umístil na
poslední místě. My, prostřední skupina,
jsme se umístily na 2. místě a
postupujeme do Strakonic na MS ČR.
Postupují také naše nejstarší holky ze
skupiny Wild Casts.
Kateřina Bernasová 7.B
Výsledky soutěže (ne)Bezpečí má své jméno, podobu i barvu
V minulém čísle na konci jsme uveřejnili obrázky do soutěže, kterou Vyhlásil DDM Benešov. Do
soutěže se přihlásilo kolem 350 obrázků. Naši spolužáci se umístili na
3. místě: Jana Šafránková 7.A, Nela Mazancová 7.B a Filip Kahoun 8.B.

Obrázek: Živly od Heleny Radochlibové
LABYRINT: školní časopis Základní školy Benešov, Dukelská 1818
Adresa: Dukelská 1818, Benešov, 256 01
39. 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

~ 22 ~

