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Certifikát kvality a první národní cena pro  

ZŠ Benešov, Dukelská 
    Myšlenka projektu o přírodě Nature around us vznikla v červenci 

2016 na multilaterální konferenci v Sofii. Zakládajícími členy byla Česká 

republika, Bulharsko a Slovensko, ale během prvních zářijových dní 2016 

se do projektu postupně přidalo Polsko, Turecko, Španělsko a Litva. 

Projekt byl vytvořen na jeden rok intenzivní spolupráce všech 

participujících členů. Hlavním cílem bylo umožnit žákům komunikaci se 

stejně starými vrstevníky v jiných zemích a navázat nová přátelství. 

Dílčích cílů bylo několik – používat cizí jazyk v praxi – komunikovat, 

poznat, jak probíhá výuka v jiných zemích, jaké zde mají jejich vrstevníci 

zvyklosti, povinnosti i zábavu a koníčky, získat vědomosti o jiných 

zemích, získat znalosti o přírodě v jiných zemích, chránit přírodu a 

ohrožené druhy, naučit se používat k učení elektronická zařízení a 

programy a pohybovat se bezpečně na sociálních sítích a v prostředí 

internetu. 
Hlavní osa projektu probíhala během celého školního roku, od října do května, v červnu vznikla 

z materiálů vytvořených v projektu obrázková encyklopedie slovíček. Každý měsíc byla patronem jedna 

země, která uváděla jedno téma a vytvářela slovníček pro ostatní partnery, prezentaci na své téma se 

všeobecnými informacemi a také s největšími zajímavostmi v zemi garanta, dále vymýšlela a zadávala 

úkoly. Plnění úkolů a výstupy z nich mohli všichni partneři sledovat na stránkách Twinspace 

v eTwinningu.  

    V rámci projektu probíhaly i 

další aktivity navazující na 

hlavní osu: Halloweenské a 

vánoční aktivity, pokusy s 

vulkánem, chodící vodou, 

tvorba záložek, Den vody, 

čištění a jarní úklid přírody. 

Žáci si vyzkoušeli společné 

učení on-line při 

videokonferenci. Průvodcem a 

maskotem projektu byl 

dinosaurek Alfi, který cestoval 

po partnerských zemích, 

poznával je, seznamoval se s 

kamarády a zažíval různá dobrodružství. Během projektu se žáci naučili 7o nových slovíček, dinosaurek 

Alfi procestoval během 7 měsíců 6 evropských zemí. Nejdůležitější bylo, že děti si práci na projektu 

užily a nenásilnou a zábavnou formou se naučily a dozvěděly mnoho nových informací.  
Mgr. Jana Uhrová, koordinátorka 

 

    V Olomouci dne 13. 10. 2017 byla na konferenci Domu zahraniční spolupráce a Národního 

podpůrného střediska pro eTwinning v České republice udělena naší škole dvě ocenění za projekt              

„NATURE AROUD US“ certifikát kvality – eTwinning Quality Label a 1. národní cena v kategorii 

1. stupeň ZŠ. GRATULUJEME! 

Přínos projektu pro školu, žáky i učitele vidím, v neformálním poznávání zemí v Evropě a získávání 

jazykových zkušeností. Děkuji žákům 4. tříd a koordinátorce projektu Mgr. Janě Uhrové za realizaci 

tohoto úspěšného projektu. 

PaedDr. Hana Procházková, ředitelka školy 

(Převzato z webu školy) 

1.HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 



 

~ 4 ~ 
 

6. místo v republice pro naše běžkyně 

REPUBLIKOVÉ FINÁLE PŘESPOLNÍHO BĚHU 

„BĚHÁME s BK Tour“ 

    Dne 19. 10. 2017 se v Malšově Lhotě u 

Hradce Králové uskutečnilo Republikové 

finále v přespolním běhu pod názvem 

“Běháme s BK Tour”.  

Družstvu našich dívek - Kučerová 

Aneta, Kučerová Karolína, Peterková 

Eliška, Šedivá Julie, Šnajdrová Darina 

a Ludvíčková Petra se podařil vynikající 

výsledek. V plně nabité konkurenci (akce 

se zúčastnily všechny kraje ČR!) se 

umístily na super vynikajícím 6. místě! 

Jen pro dokreslení – počet závodníků v 

kategorii byl 88. Vybojovat takové 

umístění nebylo vůbec jednoduché, velmi 

si toho vážíme.  

Děvčatům patří velké díky za předvedené 

výkony.  

Blahopřejeme a těšíme se na další sportovní zážitky.  

Mgr. Lenka Kunstová, foto vlastní 

Žáci 9. tříd v Anglii 
    Dlouho očekávaný sraz byl v 18:30 před školou, tedy 

půl hodiny před odjezdem, abychom stihli naložit 

autobus zavazadly a včas vyrazit vstříc novým zážitkům. 

Cesta byla dlouhá, ale skvěle jsme se bavili, takže nám 

rychle utíkala.  

    Před vstupem na trajekt do Anglie jsme podstoupili 

pasovou kontrolu, to už vlastně začal druhý den našeho 

zájezdu. Plavba po moři byla velmi zajímavá, hladina 

díky větru neklidná, proto jsme se při každém kroku na 

trajektu málem kutáleli po podlaze, ale ke břehům Anglie 

jsme dopluli bez újmy na zdraví. Už z dálky jsme spatřili 

Bílé útesy doverské v celé své kráse s rozhlehlým 

pobřežím a přístavištěm pro rozměrné lodě.  

    Když jsme vystoupili z lodě, vydali jsme se autobusem 

do starobylého hradu Dover, vystavěného ve 12. století 

Jindřichem II. Prošli jsme si ho a zvědavě naslouchali naší 

české průvodkyni, která nám vyprávěla o jeho historii. 

Sice jsme byli nevyspalí, ale všichni jsme se nadšeně 

fotili, abychom si naše zážitky řádně zdokumentovali. Po 

prohlídce hradu Dover jsme se přepravili autobusem 

k dalšímu, neméně krásnému vodnímu hradu Leeds s 

velikou zahradou a množstvím ptactva na vodních 

plochách. Dozvěděli jsme se mnoho informací o jeho 

majitelích, hlavně o poslední majitelce, což byla žena, 

která interiér hradu předělala na útulné místečko k pohodlnému žití. Po její smrti bylo obydlí vyhlášeno 

národní památkou a hrad je dnes přístupný široké veřejnosti. Na závěr našeho prvního dne v Anglii nám 

bylo umožněno podívat se na výstavu obojků nebo projít bludiště. Večer jsme dorazili do odlehlejší části 

Londýna, do Croydonu, kde si nás vyzvedly naše rodiny.  
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     Třetí den ráno v 8 hodin jsme měli sraz před autobusem, 

na tom samém parkovišti, z něhož jsme se den předtím 

rozprchli. Byl to po dobu našeho pobytu v Anglii tzv. 

Meeting point. Jakmile jsme byli pohromadě, namířili 

jsme si to naším stálým dopravním prostředkem ke 

Stonehenge, prastarému kamennému kruhu, jenž je 

opředen mnoha mýty a pověstmi. Naštěstí, na rozdíl od 

předchozího dne, nebylo tolik proměnlivé počasí, proto 

byla návštěva této monumentální stavby, z doby 3100 let 

před naším letopočtem, příjemnější. Z holé planiny (až na 

obrovské kameny) jsme autobusem odjeli do Winchesteru, 

bývalého hlavního města Anglie. Naším zájmem bylo 

prozkoumat velkolepou katedrálu, jednu z největších 

vůbec. V jedné z jejích částí je pohřbena spisovatelka Jane 

Austinová, což konkrétně mě zaujalo. Tato gotická 

katedrála má bohatou výzdobu, líbilo se nám, že při našem 

pobytu tam zpíval sbor. Hned poté, co jsme si stavbu 

prošli, jsme měli dvouhodinový rozchod v centru 

Winchesteru. Většina dětí se odebrala do obchodu s 

názvem Primark, zatímco já jsem navštívila galerii a 

knihkupectví. Nikomu se nechtělo zpět do rodin, protože 

se nám ve Winchesteru moc líbilo, avšak vrátit jsme se 

museli.  

    Čtvrtý den jsme se vypravili do nejznámějšího přístavu 

v Londýně, úspěšně jsme prošli kontrolou a blížili se k 

lodi, z níž se postupně stalo muzeum. Loď je pevně 

ukotvená v Pourtsmouthském přístavu. Ukázala se nám ve 

vší parádě, hezky nově natřená. Uvnitř byly velmi nízké 

stropy, v nejnižších patrech se musel sklánět úplně každý. 

Nezáviděla jsem námořníkům, neboť žít v tak stísněném 

prostředí muselo být peklo. I sám velitel lodi měl pohodlí 

omezené, o věčném kymácení nemluvě, ovšem výhled z 

lodi byl ohromující. Z této staré lodi, jež nesla odstrašující 

ukázku síly, jsme přešli do přilehlého muzea. Zde jsme 

měli připravenou prezentaci týkající se velkoadmirála 

Horatia Nelsona, jemuž plavidlo sloužilo jako vlajková 

loď. Zhruba po poledni jsme přepluli přes řeku k 

vyhlídkové věži Spinnaker Tower, kde následovala 

prezentace o Londýně. Na vrcholu věže se nám naskytl 

nádherný výhled na hlavní město Anglie. Pobyli jsme zde 

nějaký čas, někteří se prošli po skleněné podlaze, jiní po ní 

skákali, ostatní se jen fotili u zábradlí za sklem. Toho dne 

nechyběl rozchod.  

    Poslední den strávený v Anglii jsme měli nejpernější, 

ale zároveň i nejlepší. Nejdříve jsme udělali hromadný 

přesun k London Eye, což je kolo, z něhož jsme měli 

nezaměnitelný výhled do prostoru. Jeli jsme v malých 

prosklených kabinkách, někteří se fotili s Londýnem, já si 

kreslila Big Ben. Z kola jsme sestoupili po 30 minutách 

jízdy a spěchali k Buckinghamskému paláci. Trasa k němu 

byla delší, ale byli jsme natěšeni na jeho prostory, takže 

jsme rozhodně neprotestovali. Na začátku jsme byli 

poučeni o pravidlech uvnitř paláce, nesměli jsme fotit a 

opět jsme prošli kontrolou. Do rukou jsme dostali 

sluchátka s přehrávačem, abychom se dozvěděli, odkud 
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pochází vystavené exponáty či od koho je královna dostala. Nejvíce fascinující byly schody, nad nimiž 

visely obrazy ve zdobených rámech, a dále kamenné sochy stojící po stranách chodeb. Do zahrady jsme 

vyšli v různou dobu, společně jsme se přemisťovali směrem ven z panství. Trafalgarské náměstí s 

vysokým sloupem, u jehož nohy leží čtyři lvi a po stranách jsou fontány se sochami, to byl náš skoro 

závěrečný cíl, kde jsme si konečně mohli památky vyfotit. Z náměstí jsme se přesunuli do přístavu k 

lodi, jež nás dopravila do Greenwiche, tedy k nultému poledníku. Most nebyl zvednutý, tak se i lépe 

snímkoval. Ke konci jsme nasedli unaveni do autobusu a vraceli se domů. Tentokrát jsme nepluli 

trajektem, nýbrž jsme jeli vlakem skrz Eurotunel. Po příjezdu ke škole jsme se rozprchli tak rychle, že 

se mi zdálo, jako by se nic nestalo. 

    Celý zájezd byl úžasný, moc jsme si to všichni užili. Děkujeme paní ředitelce Haně Procházkové za 

organizaci a péči o nás. Dále děkujeme paním učitelkám Janě Uhrové, Věře Brabcové a Janě Macurové.  

Veronika Ráblová 9.C, foto web školy  

 

Turistický kurz 8.A a 8.B v Krkonoších 
        Všechno začalo 11. září ráno, kdy jsme 

se sešli před naší školou v Dukelské ulici. Po 

nanošení věcí do autobusu a následném 

spočítání jsme se vydali zhruba na 3 hodiny 

trvající cestu do Pece pod Sněžkou.  

    Po příjezdu do Pece nám odvezli všechny 

naše kufry. Překvapení bylo, že my jsme si 

museli kopec k naší Lyžařské boudě 

vyšlapat sami. Nejprve jsme se vydrápali k 

Lesní boudě, odkud jsme se pak už přímou 

čarou dostali k naší chatě. Celkem jsme ušli 

5 km a zdolali převýšení 382 m. 

    Po příchodu do chaty jsme se seznámili 

s režimem a s okolím. Každý den po večeři 

jsme se sešli v jídelně, abychom si zapsali do mapy naši trasu, její délku a převýšení. Ti nejpečlivější 

z nás si zapsali i svoje hodnocení. Hned první den večer jsme si připravili pohledy pro rodiče, abychom 

je další den mohli poslat.  

    Druhý den, tedy v úterý, jsme se vydali na celodenní výlet na Sněžku. Vyšli jsme z naší boudy do 

Pece, odkud jsme lanovkou vyjeli na Růžovou horu. Z té už jsme zdolali vrchol naší nejvyšší hory pěšky. 

Nebylo to nic jednoduchého, ale i přesto se našli odvážlivci, kteří závodili, kdo bude nahoře první. 

Z nejvýše položené poštovny na Sněžce jsme odeslali naše pohledy a dopisy. Poté jsme slezli k Obřímu 

sedlu, míjeli Úpská rašeliniště, až jsme se dostali k Luční boudě, kde se někteří občerstvili a někteří 

jenom nabrali síly na další túru. Po chvilce odpočinku jsme pokračovali k Výrovce a dále k bufetu Na 

Rozcestí, kde se někteří opět občerstvili. Už nám zbývaly asi jen 3 km po rovině přímo k naší boudě. 

Jakmile jsme dorazili do cíle, padli jsme vysíleni do postele. Večer jsme si zaznamenali do map, že jsme 

ušli 19 km a zdolali převýšení 843 m.  

    Třetí den nám počasí moc nepřálo, proto se učitelé rozhodli jít s námi k rozhledně Hnědý vrch, 

abychom si pořídili fotografie, podle kterých jsme pak malovali. 

Po obědě jsme se šli ještě provětrat k Lesní boudě. Večer nás 

čekala diskotéka, kterou si každý náramně užil. 

    Čtvrtý a také poslední den byl volnější, protože počasí bylo stále 

zamračené a deštivé. Dopoledne jsme vytvářeli referáty a 

odpoledne jsme šlapali ke Kolínské boudě, kde si každý rád dal 

něco teplého na zub, protože nám byla pěkná zima.  Když jsme se 

vrátili, někteří začali balit a někteří odpočívali. Večer nás čekala 

přednáška o Krkonošském národním parku a poslední diskotéka, 

která byla ještě o krapet pestřejší než ta první.  

    Tímto bych chtěl poděkovat všem vyučujícím a paní zdravotnici za organizaci kurzu a jejich svatou 

trpělivost. Všichni jsme si to moc užili a rádi bychom si takovou akci ještě někdy zopakovali. 

Hobza Petr 8.A, foto web školy 
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8.C opět na kolech 
Pondělí - Helena Šabatová 

   Dne 11. září ráno začal náš cyklistický 

kurz srazem před školou. Když jsme 

vyjeli směr Dobronice u Bechyně, 

myslela jsem si, že cestu zvládnu bez 

problémů, ale to jsem byla na omylu. 

V Bystřici jsem začala odpočítávat 

kilometry, a to jsme ujeli teprve 12 km. 

Nebyli jsme ani v polovině cesty a já už 

přemýšlela o tom, že vletím do škarpy a 

budu simulovat, aby pro mě někdo dojel 

a já nemusela dál šlapat. Když jsme 

dorazili do Sedlce Prčice, dala jsem si 

k obědu vývar, který mě hezky zahřál. 

Po cestě jsme si udělali několik zastávek 

v obchodech, kde jsme si mohli něco koupit a chvilku si odpočinout. Ano, ano, kopce jsou všude, ale 

takový, který byl přes Monínec, se jen tak nevidí. Byl táhlý a zákeřný. Díky motivačnímu povzbuzování 

paní učitelky Kunstové a některých spolužáků jsem tento druhý Mount Everest překonala. Pak už to 

bylo několik kilometrů dolů z kopce a pak nahoru, dolů, nahoru, dolů a zase se to opakovalo, až jsme 

konečně dorazili na místo a mně spadl kámen ze srdce. V závěru jsem si uvědomila, že to nebylo tak 

strašné 😊. 

Úterý - Jakub Růžička 
    Ranní „vstávačka“ proběhla v pohodě, i když bych si ještě klidně „dáchnul“. Nasnídali jsme se, sbalili 

si hroznové cukry a tyčinky, nezbytné pro celodenní cestu. Vzali jsme kola a vyrazili. Cesta ubíhala 

v pohodě. V Týně nad Vltavou jsme se zastavili na benzínce doplnit zásoby tyčinek a pokračovali do 

Bechyně, kde jsem si dal výborné čínské kung-pao. Potom jsme klidně pokračovali podél řeky. Když 

jsme od řeky vyjeli na kopec, potkali jsme paní na kole, která nás 

předjela. Jenže náš pan učitel Krčma nemá rád, když ho někdo 

předjíždí, tak jsme do toho začali šlapat. Naštěstí pro nás paní za 

chvíli odbočila, takže pan učitel z krvelačného tempa povolil a 

my si mohli oddechnout. Potom už cesta probíhala v klidu a my 

v pohodě dojeli do tábora (jen Tomáš Filip spadl do bahna 😊). 

Středa - Natálie Fišerová 
    Dnes jsme se vydali do Veselí nad Lužnicí. Přišlo mi to jako 

více odpočinkový den než ten včerejší. Sice jsme párkrát zvolili 

špatnou cestu, ale to bylo vždy jen o pár metrů. Na začátku 

„výpravy“ jsme zase vyjížděli ten velký kopec, který byl podle 

mě nejtěžší. Dojeli jsme do Veselí a tam jsme se naobědvali a 

chvíli jsme měli rozchod. Nejhorší bylo, když nás cestou na oběd 

málem odfoukl vítr, navíc spadlo i pár kapek. Dala jsem si 

k obědu salát s mozzarelou. Měli tam akvárko s rybičkami a byl 

tam i žralok. Pak už jen cesta zpět. Stejně mě nejvíce baví, když 

máme večer volno a hrajeme hry 😊. 

Čtvrtek - Martin Hašek 
    Probudil jsem se o dost později než v ostatní dny, protože se splnilo naše přání mít posunutý start dne. 

Vyrazili jsme pro mě správnou cestou, což znamenalo, že jsme výjimečně nejeli ten obří kopec (jako 

jiné dny). Šlapalo se opravdu skvěle, i přesto že mi nebylo úplně nejlépe. Během jízdy jsem si utrhl 

jablka vykukující z něčí zahrady a hned mi bylo lépe. Cestou jsme maličko zabloudili, ale nikomu to 

nevadilo. Všichni jsme si mysleli, že pojedeme jen kousek (bydlíme v Dobronicích u Bechyně a cíl cesty 

byla Bechyně). Problém ovšem byl, že jsme jeli 40 kilometrovou oklikou. Do Bechyně jsme dorazili tak 

akorát na oběd. Dal jsem si vynikající hamburger. Doma jsme pak už byli hned, protože jsme jeli přímo 

😊. 
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Z deníčků žáků 8.C, foto web školy 

Kohezní pobyt 6.D na Monínci 
    Druhý týden v září naše třída prožila čtvrtek 

a pátek místo ve škole na Monínci. Ubytováni 

jsme byli v krásných apartmánech, jídlo bylo 

výborné, a tak nám nic nebránilo, abychom se 

věnovali aktivitám, které si pro nás připravila 

paní učitelka Bělohlávková. Cílem našeho 

výletu totiž bylo, abychom se ve třídě stmelili 

a vytvořili si dobrý kolektiv. Během těch dvou 

dní jsme si nakreslili třídní vlajku a erb, zkusili 

jsme i hymnu (tu máme zatím částečně), dále 

jsme si namalovali i vlastní erby, nastavili jsme 

sami sobě zrcadlo a “cestovali jsme s kamarády do nebe”. Součástí pobytu byla i návštěva místního 

bazénu a vířivky. Moc se nám na Monínci líbilo a jsme rádi, že jsme to tam mohli strávit se spolužáky 

a s paní učitelkou třídní. 

Žáci 6.D, foto vlastní  

   

Za Růženkou na Čapí hnízdo  

    Ve středu 4. 10. se žáci všech 

pátých tříd z naší školy zúčastnili 

výletu do Čapího hnízda. Sraz jsme 

měli v 8 hodin ráno před školou, 

kde na nás již čekal autobus. 

Naštěstí jsme byli všichni a mohli 

jsme hned vyrazit. Cesta rychle 

uběhla a než jsme se vzpamatovali, 

byli jsme na místě.  

    Na začátku exkurze jsme 

soutěžili ve slalomu s kolečkem. Po 

soutěži jsme se šli podívat na koně. 

Byla jich tam velká spousta. Paní 

průvodkyně nám pověděla, že jeden 

kůň z plemena Haflingů (jinak se 

jim také říká Alpské blondýny), vyhrál soutěž o nejkrásnějšího koně. Viděli jsme také lamy. Dozvěděli 

jsme se, že když se jim něco nelíbí, tak plivou. Některé doplivnou až 5 metrů. Po části této prohlídky 

nám byla zima, a proto jsme se šli ohřát.  

    Potom jsme pokračovali v další prohlídce. Viděli jsme například ještě prasátko Růženku, která je 

výjimečná tím, že nejí jahody. Další zajímavostí byla liška Eliška, která vyrůstala se psem, pak krásné 

surikaty, vydra říční, nosálové, lemuři, orel skalní, různé druhy sov atd. Mně se nejvíce líbily sovy, o 

které se zajímám. Poté jsme šli všichni na lanový hrad, kde jsme se se spolužáky pořádně vyřádili.  

    Tento výlet jsme si užili a jsme plni čerstvých vzpomínek.    

Ve své třídě 5.C jsem položila svým spolužákům několik otázek. 

Co tě na tomto výletě nejvíce zaujalo? 

Ondra Ž.: Nejvíc mě zaujaly surikaty.  

Kristýnka Č.: Nejvíce mě zaujalo plemeno 

Haflingů.   

Co nového ses dozvěděl/a? 

Alex J.: Že roční tele váží 500 kg. 

Adélka Š.: Že lamy mají tak jemnou vlnu. 

Jaké zvíře se ti líbilo nejvíce?  

Filip K.: Všechny surikaty. 

Naty F.: Malé surikaty.   

Jaké zvíře bys chtěl/a mít doma? 

Ondra K.: Prasátko Růženku. 

Karolína N.: Lemura. 

Jel/a bys na Čapí hnízdo znovu? Proč? 

Filip K.: Ano, kvůli surikatám. 

„Tofife“: Ano, kvůli roztomilým zvířatům a 

lanovému hradu. 

Zuzana Procházková 5.C 
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Adaptační kurzy v 1. třídách 

„Křížem krážem lesem Řáholcem“ v 1.A 
    Na cestě lesem Řáholcem jsme plnili různé 

úkoly. Jízdu jsme zahájili několika 

seznamovacími hrami – „Podávání kamínku“, 

„Kulatá jména“, „Co o sobě prozradíš“. Cílem 

těchto her bylo poznat své spolužáky a 

zapamatovat si jejich jména. Bylo to docela 

těžké, neboť ve třídě je nás 29 žáků. Ne všem se 

tento úkol podařil. V tělocvičně jsme hráli 

„Molekuly“ a pak na nás čekala čtyři stanoviště 

– kopali jsme na branku, přeskakovali a 

podlézali překážky, házeli a chytali míč a stříleli 

na branku florbalovými hokejkami. Ve třídě 

jsme si dali svačinu, kterou jsme si vylepšili 

dobrotami od maminek a babiček. Byly to 

koláče, dort, bábovky, mafiny, jablka, švestky, 

hroznové víno i slané pečivo. Všem moc 

děkujeme, bylo to výborné. Po přestávce jsme 

se vydali do IKC, kde na nás čekalo několik 

záludných hádanek a hledání pohádkových 

dvojic nejen z lesa Řáholce. A pak hurá na 

hřiště a zase hry a soutěže. Abychom nabrali 

sílu na další práci, vydali jsme se do jídelny na 

oběd. Byly šišky s mákem. Po obědě jsme 

odpočívali při pohádce „O loupežníku 

Rumcajsovi“. Další práce, do které jsme se 

s chutí pustili, byla skládání puzzle postaviček 

z Řáholce. Všem se podařilo obrázek správně 

sestavit, nalepit a vybarvit. Pak jsme společně 

zhodnotili první den a hurá do družiny nebo 

domů. 

    Druhý den jsme opět hráli hry ve třídě. 

Vyrobili jsme náš třídní strom, kde si každý 

otiskl svoji ruku, jako list. Po svačině jsme se 

vydali do Konopiště. Tam jsme se strefovali 

šiškami do stromu a hledali schovaného 

Cipíska. Také jsme si nasbírali žaludy, které 

využijeme k počítání při matematice. Cestou 

jsme sbírali listy, abychom mohli vyrobit 

domeček pro ježka. Po návratu do školy nás 

čekal oběd – kuřecí stehýnko s bramborem. 

Odpočinek byl zase s Rumcajsem. Na domeček 

pro ježka jsme se těšili. Nejprve jsme si 

povídali, kde ježek žije, co si dává k obědu a 

kde přečká zimu. Papírového ježka jsme si 

vybarvili, nalepili bodliny a vystřihli. Pak jsme 

na obrázek přilepili listy, aby nebyla ježkovi 

zima. 

    A protože jsme děti šikovné, podařilo se 

všem projet bezpečně lesem Řáholcem a získat 

„řidičák“. Domů jsme si kromě řidičáku odnesli 

i gumu, několik sladkostí a hodně pěkných 

zážitků. 

     Hry, soutěže a další činnosti pro nás 

připravily: naše paní učitelka Dana Hanušová 

a paní vychovatelka Jana Kubálková. 

web školy  
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Slovensko 2017 

   Dne 10. 10. se naše škola spolu s ZŠ Karlov a 

ZŠ Jiráskova vydala na cestu na Slovensko do 

města Partizánske, kde jsme minulý rok 

navázali partnerství s tamními základními 

školami.  

    Sraz jsme měli v 5:30 před MÚ Benešov, 

naložili jsme věci do autobusu a vyrazili na naši 

šestihodinovou cestu. Hned po příjezdu jsme šli 

do hvězdárny. Byl zde pro nás připraven film o 

Sluneční soustavě. Po odchodu z hvězdárny nás 

srdečně přivítali žáci a kantoři škol v 

Partizánskem. Měli jsme slavnostní oběd, při 

němž jsme se shledali s našimi kamarády, se 

kterými jsme se sblížili již před týdnem u nás v 

Benešově. Po obědě jsme se vydali na Vodní 

hrad v městské části Šimonovany. Pak už si nás 

naši kamarádi rozebrali domů.  

    Druhý den jsme navštívili dvě významná 

slovenská města Topolčianky a Nitru. V 

Topolčiankách jsme se dozvěděli spoustu 

informací o našem prvním československém 

prezidentovi Tomáši G. Masarykovi. Dále jsme 

měli možnost prohlédnout si Státní hřebčín 

Slovenské republiky. Na památku jsme každý 

dostali podkovu pro štěstí. Následovala zhruba 

hodinová cesta do Nitry. Tam jsme měli to 

štěstí, že jsme se mohli podívat do slavného 

chrámu sv. Emeráma, kde mimochodem leží 

relikvie sv. Cyrila. 

     Poslední den našeho výletu nás mile uvítali 

mladší kamarádi hudebním představením přímo 

ve své škole. Aktivity nám připravili sami 

slovenští žáci. Dozvěděli jsme se něco o 

osobnostech města, jako byl například Radovan 

Kaufmann a Jan Antonín Baťa. Dále jsme 

barvili hrníčky pro svého kamaráda, sportovali 

jsme v tělocvičně apod. Program byl velmi 

bohatý. Rozloučení se neobešlo bez emocí. 

Osobně doufám, že se někdy do města 

Partizánske vrátím.  

    Celý zájezd byl prostě skvělý. Děkujeme paní 

ředitelce Haně Procházkové a panu učiteli Janu 

Šťovíčkovi za doprovod.  

Adam Lukeš 8.B, foto web školy 

Přípravná třída 
   Děti v přípravné třídě během září zjistily, jak to chodí mezi školáky. Během čtyř týdnů si stihly vytvořit 

pravidla ve třídě, roční kalendář, objevily kouzelné sluchátko, zjistily, že zvonění se nás netýká, 

několikrát navštívily IKC a pravidelně začaly cvičit v tělocvičně a na školním hřišti. Na konci měsíce 

se v souvislosti se státním svátkem dozvěděly základní informace o naší republice a cestovaly do historie 

v legendách o sv. Václavovi. Ve středu 27. 9. jsme náš měsíční blok ukončili výletem do Konopiště, 

který jsme si všichni moc užili. Ekovláček nás dovezl k informačnímu centru v Konopišti, prohlédli 

jsme si nádvoří zámku, hledali erby, věž Václavku, zamávali jsme medvědovi Jirkovi a cestou zpět do 

školy jsme si nasbírali kaštany pro další tvoření.   
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    Říjen v přípravce odstartoval téma “Mezi 

dospěláky”, které děti ihned pohltilo a s nadšením 

se začaly vzájemně seznamovat s povoláním, 

které by jako dospělí chtěly dělat. Ve třídě máme 

automechanika, zpěvačku, ošetřovatelku koní, 

policisty, zubaře, kuchaře, sanitáře, sestřičku – tak 

uvidíme:-). Svět “dospěláků” nás vytáhl ven ze 

školy a my se vydali na dvě cesty. Ve středu 4. 11. 

jsme v Pěnkavově dvoře při Velké vodnické 

pohádce zjistili, že být vodníkem také není špatné. 

Děti si vyzkoušely prát prádlo na valše, staly se 

mlynáři a mlely obilí, vozily pytle na trakaři a 

chytaly ryby. V pondělí 9. 10. jsme vlakem odjeli 

do Podblanického ekocentra Vlašim do Šikulovy 

dílny. Dílna to byla se vším všudy, a dokonce jsme v ní objevili i Pata a Mata a písničku, která nás při 

práci provázela. Děti se proměnily v malé truhláře a pod bedlivým dohledem pana instruktora zatloukaly 

hřebíky, řezaly a brousily dřevo, měřily a znovu řezaly, až vlastníma rukama vyrobily krásnou dřevěnou 

káču, kterou si hrdě vzaly domů. Kromě vlastního výrobku si děti odvezly i písničku a dobrou radu: 

“Dvakrát měř a jednou řež”. 

Mgr. Lucie Dušková 

Návštěva v přípravné třídě 
    Během října jsme společně se Šárkou 

Neuwirthovou navštívily přípravnou třídu naší školy. 

Tuto třídu tvoří 15 dětí s odkladem školní docházky. 

Celé dny na ně dohlíží a vzorně se o ně stará paní 

učitelka Mgr. Lucie Dušková, která jim na celý rok 

vypracovala speciální plán. Každý měsíc mají děti jiné 

téma. Tento měsíc je téma ,,Mezi dospěláky”. Příští 

měsíc bude téma ,,Horáček má angínu”. Dětem jsme 

položily několik otázek ohledně jejich třídy, 

paní učitelky a kamarádů. Děti byly velmi sdílné a rády 

nám odpovídaly. 

  

Eliška (6let) 

Vlasta: Jak se ti tady líbí? 

Eliška: Dobře 

Vlasta: Těšíš se do školy? 

Eliška: Jo. 

Vlasta: Je hodná vaše paní učitelka? 

Eliška: Je, už se učíme na besídku. 

Vlasta: A co budeš dělat? 

Eliška: Hrát na flétnu. 

Adámek (6 let) 

Šárka: Jak se ti tady líbí? 

Adámek: Dobře 

Šárka: Těšíš se do školy? 

Adámek: Jooooooo. 

Šárka: Je hodná vaše paní učitelka? 

Adámek: Moooc :-). 

Šárka: Co tě tu nejvíc baví? 

Adámek: Všechno a hlavně svačiny. 

  

  

 

Tadeáš (6 let) 

Vlasta: Jak se ti tady líbí? 

Tadeášek: Dobře 

Vlasta: Těšíš se do školy? 

Tadeášek: Joo. Už mám první jedničku. 

Vlasta: Je hodná vaše paní učitelka? 

Tadeášek: Takhle malinko hodná 😊. 

Pavlínka (6 let) 

Šárka: Jak se ti tady líbí? 

Pavlínka: Jo, líbí. 

Šárka: Těšíš se do školy? 

Pavlínka: Jooooooo.  A já mám taky první 

jedničku. 

Šárka: Je vaše paní učitelka hodná?? 

Pavlínka: Je hodná. 

    Dozvěděly jsme se, že děti navštívily 

,,Šikulovu dílnu”, kde např. řezaly pilou a 

zatloukaly hřebíky. Brzy je zase navštívíme a 

vyzpovídáme další předškoláčky. 

Šárka Neuwirthová a Vlasta Horáková 7.A 



 

~ 12 ~ 
 

Florbalový turnaj na druhém stupni 
    Ve dnech 24. a 25. 10. se 

konal tradiční Týden zdravého 

životního stylu, ve kterém na   

2. stupni nesměl chybět 

florbalový turnaj.  

    V úterý 24. 10. hrály 8. a 9. 

třídy. Byla tam skvělá 

atmosféra, paní učitelky a páni 

učitelé nás povzbuzovali. K 

vidění byly krásné góly. Zápasy 

byly velmi napínavé, jelikož se 

všichni snažili a bojovali, co to 

šlo, ale nějak to dopadnout muselo.   

Výsledky: 

1. místo – 8.C      4. místo – 9.B 

2. místo – 9.C       5. místo – 9.A 

3. místo – 8.B       6. místo – 8.A 

   Ve středu se spolu utkaly 6. a 7. 

třídy. Opět všichni podávali ty 

nejlepší výkony, do poslední chvíle 

byly třídy v napětí, jak se vlastně 

umístily. Mezi některými třídami byl 

rozdíl pouze 1 bod. Výsledky: 

1. místo – 7.C      5. místo – 6.D 

2. místo – 7.B      6. místo – 6.A 

3. místo – 6.C      7. místo – 6.B 

4. místo – 7.A 

    V každé třídě byl ještě vyhlášen 

nejužitečnější hráč (viz foto). 

Děkujeme všem organizátorům za tento velmi 

povedený turnaj a všem žákům přejeme další 

sportovní úspěchy.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Denisa Hebíková 8.B, foto web školy 

 

Bruslení žáků 3. tříd 
    Celý podzim místo do tělocvičny budou žáci 3. tříd chodit na Zimní stadion v Benešově, kde se budou 

učit bruslit. Byl jsem se podívat na jejich 3. hodině a velmi mě překvapilo, jak všichni pěkně bruslili. 

Čekal jsem, že tam spousta dětí bude okupovat mantinel, ale nic takového se nedělo. Paní učitelky si 

žáky rozdělily do několika skupin, ve kterých děti podle svých možností plnily různé úkoly. Nakonec 

se všichni zabruslili v kolečku, že to vypadalo, jak na veřejném bruslení 😊. 

Adam Stolař 8.A, foto vlastní 
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2. ROZHOVORY 

Rozhovory s našimi učiteli 

Rozhovor s paní učitelkou Bednářovou 

Já: Znáte a četla jste časopis Labyrint? 

Paní učitelka: Ještě jsem ho nečetla, ale 

zjistila jsem, že je na internetu. V nejbližší 

době si ho přečtu. 

Já: Jakou třídu učíte? 

Paní učitelka: 1.B 

Já: Jak u vás ve třídě začal školní rok? 

Paní učitelka: Pěkně v tempu a zvesela. 

Děti se do školy těšily, byly plné 

očekávání, co všechno se nejen v prvních 

dnech naučí a kdy dostanou svou první 

jedničku. Do učení jsme se pustili, dá se říci, okamžitě. 

Já: Jaký byl adaptační kurz s prvňáčky? Co jste dělali? 

Paní učitelka: Adaptační kurz se nám opravdu hodně vydařil. První den jsme strávili v Konopišti, druhý 

den jsme soutěžili na hřišti. Po celou dobu nás doprovázely pohádkové postavy, o to to bylo zábavnější. 

Já: Učila jste i na jiné škole než na ZŠ Dukelská? 

Paní učitelka: Ne. 

Já: Chtěla jste už jako malá být paní učitelkou? 

Paní učitelka: Ano. Již jako malá jsem si hrála na paní učitelku. Vyráběla jsem si sešity, opravovala je, 

známkovala a vedla si přesnou evidenci svých žáčků. ☺ 

Já: Máte nějaký zážitek ze školy nebo z výletu, když jste byla Vy v 1. třídě? 

Paní učitelka: Nevím, zda to bylo přesně v první třídě, ale určitě mi nebylo více jak 8 let. Byli jsme v zoo 

v Praze. Moc se nám tam s dětmi líbilo. 

Já: Který z předmětů učíte nejraději? Proč?  

Paní učitelka: Nejraději učím český jazyk. Čeština je strašně moc květnatá, dá se s ní vymýšlet spoustu 

věcí. Nyní moji prvňáčkové začínají číst. A to je velká radost. 

Já: Jaké výlety plánujete v nejbližší době? 

Paní učitelka: 3. 11. pojedeme s dětmi, do Prahy do divadla na představení „Trampoty kmotry lišky“. 

Určitě si to moc užijeme. 

Děkujeme za rozhovor! 

Bylo mi potěšením. I já děkuji. 

    Zuzana Procházková 5.C, foto paní učitelka Bednářová 

 

Rozhovor s paní učitelkou 

Maškovou 
 

Znáte a četla jste časopis Labyrint? 

Znám časopis, pročítala jsem elektronickou verzi. 

Jakou třídu učíte? 

Učím na 2. stupni téměř ve všech třídách kromě devátých, ale v žádné 

nejsem třídní učitelkou. 

Učila jste i na jiné škole než na ZŠ Dukelská? 

Ano, učila jsem 22 let na Obchodní akademii v Benešově, 2 roky na 

Střední škole cestovního ruchu a 1 rok na ZŠ Pyšely. 
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Chtěla jste už jako malá být paní učitelkou? 

Chtěla jsem být učitelkou, hrála jsem si na školu už jako malá. Téměř všechny moje tety a strýcové jsou 

učitelé. Toto zaměstnání se u nás v rodině asi dědí. 

Máte zážitek nebo výlet s Vaší první třídou, kterou jste učila? 

Pamatuji si na výlet s dětmi do Prachovských skal. Ubytování jsme měli telefonicky zajištěné v chatkách, 

od kterých měl klíc pan správce. Ten ale ve smluvený čas nedorazil. Už se začalo stmívat. Bohužel v té 

době ještě nebyly mobily. Už jsem přemýšlela, kde budu se 30 dětmi přespávat. Když se pak v dálce po 

dvouhodinovém čekání objevilo auto s panem správcem, byla jsem opravdu šťastná.  

Který z předmětů učíte nejraději? 

Mám moc ráda přírodopis. Každou volnou chvíli trávím v přírodě a pozoruji všechno živé i neživé. 

Jaké výlety plánujete v nejbližší době? 

Určitě do zoologické zahrady se žáky 7. tříd.  

Děkujeme paní učitelce za rozhovor 😊.  
David Šmastrla 6.D, foto z turistického kurzu 8.AB - Sněžka 

 

Rozhovor s Matějem Lukešem – vítězem Českého 

poháru v triatlonu 
    Dostala jsem za úkol sepsat rozhovor s jedním svým spolužákem, Matějem 

Lukešem. Do rozhovoru se nijak nehnal, zprvu ani nechtěl, avšak nakonec z 

toho něco vzniklo... 

 

Čím se vlastně zabýváš, ne všichni to zcela chápou, tak nám to 

osvětli?  
Hlavně triatlonem a pětibojem a dále jinými všestrannými sporty. 

Nedávno jsi něco vyhrál, co to bylo a jak ses cítil, když jsi to zjistil? 
Byl to závod Českého poháru v triatlonu. Díky tomuto vítězství jsem vyhrál 

celkově, ale zprvu jsem to špatně pochopil a myslel si, že jsem až druhý, což 

by bylo skvělé, ovšem závěrečný pocit z 1. místa byl nenahraditelný. 

Myslel sis, že se dostaneš do takhle vysoko? 
Doufal jsem v to, ale nebyl jsem si jist, přesto teď věřím, že bych mohl dojít 

i dál. 

Stalo se tam něco, co stojí za zmínku? 

Konečně jsem nespadl z kola, což se jen tak neděje 😊. 

Jak to děláš, že ses dostal takhle vysoko, je to jen trénink nebo i 

něco jiného? 
Převážně systematický trénink a taktizování. 

Jsi se svými výsledky spokojen? Pokud ne, proč? 
Ještě před těmito závody jsem s triatlonovou sezónou nebyl příliš spokojen, jelikož se mi nezdařilo 

vyjet oba dva vrcholy, potom jsem už samozřejmě spokojen i nadšen byl. 

 A komu by ses chtěl vyrovnat? Kdo je tvůj idol? 

Jako malý kluk bych věděl, ale dnes tuším, že toho nemohu dosáhnout, takže idol nemám 😊. 

Děkuji za rozhovor a přeji další sportovní úspěchy. 

Veronika Ráblová 9.C, foto web školy – přespolní běh 

 

Rozhovor s Anetou Chudou 
    Naše škola pořádá pro 7. třídy výměnný pobyt na Slovensku. Této akce jsem se letos zúčastnila i já. 

Škola vybrala na základě testů o Slovenské republice 8 holek a 8 kluků. 

     Ve středu 4. 10. přijeli Slováci do Benešova. Na ZŠ Karlov bylo slavnostní zahájení, kde jsme se 

každý seznámili s naší slovenskou dvojicí. Já byla ve dvojici s Anetou Chudou. Druhý den dopoledne 

jsme šli všichni v Benešově do kina na film Po strništi bos od Zdeňka Svěráka. Po obědě jsme jeli do 
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Prahy, kde jsme si prohlédli Muzeum pražských pověstí a strašidel. Po prohlídce jsme my, Češi, šli do 

McDonaldu a Slováci na trdelník se zmrzlinou. 

    V pátek jsme měli v tělocvičně naší školy sportovní den a zahráli si „mezinárodní“ turnaj ve florbale. 

Poté jsme si společně upekli perníčky v naší kuchyňce a nakonec si Slováci prohlédli školu. Po obědě a 

rozdání pamětních listů nastalo rozloučení a odjezd slovenských žáků domů. 

    Rozhodla jsem se, že udělám rozhovor se Slovenkou Anetou Chudou, která byla se mnou ve 

dvojici.  Anet je v 8. třídě na Základní škole Rudolfa Jašíka a je jí 13 let. 

  

 Šárka: Máš oblíbený citát? 

Anet: ,,Be who you are” ,,Follow your dreams”  V preklade ,, Buďte, kto ste “,, Nasledujte svoje sny”. 

Šárka: Jak se ti líbí na Slovensku a jak u nás v Česku? 

Anet: Slovensko je pekné, máme tam peknú krajinu. A poznám ho viac ako Česko. Česko je taky fajn, 

nemala som takú možnosť ho spoznať viac, keď tu sme na výmenný pobyt, tak je málo času … 

Šárka: Líbí se ti Češi jako národ? 

Anet: Moc Čechov nepoznám, ale tie, ktorých poznám, sú hodný a veľmi ochotný. 

Šárka: Chtěla bys tu třeba bydlet nebo strávit prázdniny? 

Anet: Bývať asi nie, ale na prázdniny pokojne. Aspoň by som lepšie spoznala Česko a Čechy ako národ. 

Šárka: Rozumíš Čechům? 

Anet: Áno, rozumiem úplne všetkému. U nás na Slovensku máme všetko v slovenčine, ale sledujem 

veľa českých YouTuberov. 

Šárka: Čeho bys chtěla dosáhnout, až budeš o něco starší? 

Anet: Chceli bysme spoločne s mojou najlepšou kamarátkou žiť v Nórsku a ja by som sa chcela stať 

úspešnou herečkou. 

Šárka: Proč zrovna Norsko? 

Anet: Nórsko je môj najobľúbenejší stáť a nórčina je môj najobľúbenejší jazyk. 

Šárka: Jak se ti líbilo v Praze, co se ti líbilo nejvíc? 

Anet: V Prahe sa mi páčilo, len tam bolo veľa cudzincov. Asi sa mi najviac páčil Karlov most a veľmi 

zaujímavá je Lennonova stena. 

Šárka: Když porovnáš naši a vaši školu, je ta naše například větší? 

Anet: Áno, máš pravdu, vaša škola je určite väčší. Tiež jej máte modernejší a krajší. U nás na škole ale 

zase na obedoch nedostávame tie veľké tácky na taniere (smiech). Už sa mi párkrát stalo, že som 

polievku na tácke rozliala …  

Šárka: Vyhovuje ti, že se u vás platí eury namísto korun? 

Anet: Vyhovuje mi rozhodne viac než česká koruna. Napríklad keď platíte 20Kč, pre nás Slovákov je to 

zvláštne platiť takhle malú menou. 

Šárka: Máš ráda houby a chodíš je sbírat? 

Anet: Ja huby rada nemám. A ani ich moc často nezbierame. Nestáva sa moc často, že bysme išli do lesa 

a prinášali plné košíky húb, ako to je u vás. Ja osobne na hubách ani nebola a úprimne ma to ani neláka. 

Šárka: Na jaká zajímavá místa na Slovensku by si mě nebo čtenáře pozvala? 

Anet: Určite by si mala navštíviť Bratislavský hrad, je tam 

moc krásne. 

Šárka: Máte na Slovensku jazykolamy, mohla bys mi 

jeden říct?  
Anet: “Išiel pštros s pštrosicí a pštrosíčatkami na 

pštrosych uliciach” 

Najdlhšie slovenské slovo je 

najneobhospodarovateľnejšiemu 

Šárka: Ještě poslední otázka, jak se ti u nás doma líbilo? 

Anet: Teraz sa trochu bojím, čo môžem povedať . 

Samozrejme sa mi u vás veľmi páčilo. Dali ste mi jesť, 

napiť a posteľ som taky mala. Navyše sme si spolu dobre 

rozumeli. 

Šárka: Děkuji za rozhovor. 

Šárka Neuwirthová 7.A, obrázek Michaela Borlová 8.B 
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3. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN 

Obrázky pro slovenské partnery 
 V hodinách výtvarné výchovy jsme pro naše slovenské partnery nakreslili obaly oblíbených 

knih. 
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4. KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ  

NAŠE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY 

Benešovský běžecký festival 

    Dne 10. září se v Benešově na náměstí 

konal Benešovský běžecký festival. 

Každoročně se ho zúčastňují i žáci naší 

školy. Převážně běží Benešovskou juniorku, 

ale jsou i ti, kteří si troufnou na delší tratě   

(4 a 10 km).  

    Naši žáci zvítězili v kategoriích – nejvíce 

bodů a nejvíce přihlášených, a tím pádem 

získali putovní pohár – 

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ! 

Děkujeme všem žákům, kteří závodili za    

                              naši školu, a gratulujeme vítězům. 

                         Mgr. Veronika Švarcová a Mgr. Lenka Kunstová, foto vlastní 

Běháme s BK Tour – přespolní běh 

    V pondělí 9. 10. se žáci naší školy zúčastnili krajského kola přespolního běhu “Běháme s BK Tour”. 

Družstvo mladších chlapců (Dolanský Tomáš, Pejša Pavel, Štolba Tomáš, 

Kučera Pavel a Průša Jan) se ve své kategorii umístilo na krásném 6. místě. 

    Družstvo starších dívek (Šedivá Magda, Šupková Dominika, 

Bartůšková Lucie, Bubáková Štěpánka, Koukolová Eliška a Kollárová 

Sabina) jsme zařadili do vyšší kategorie, kde závodily i střední školy. Přesto 

vše dopadlo dobře a děvčata vybojovala krásné 4. místo. 

    A nejlepší nakonec. Družstvo mladších dívek (Kučerová Karolína, 

Kučerová Aneta, Šedivá Julie, Ludvíčková Petra, Peterková Eliška a 

Šnajdrová Darina) svoji kategorii vyhrálo a vybojovalo si postup na 

Republikové finále, které se koná 19. 10. 2017 v Hradci Králové. 

Všem moc děkujeme za předvedené výkony. 

Mgr. Lenka Kunstová (web školy) 

MINIKOPANÁ 

    Dne 4. 10. se žáci naší školy zúčastnili okresního přeboru v 

minikopané. Celkový počet 12 družstev bylo rozděleno do 4 skupin. Naše družstvo nejprve 

vyhrálo svoji skupinu a poté celý turnaj. Vítězství jim zajistilo postup do krajského kola, 

které se koná v Příbrami.  

Složení družstva: Bára Lukáš, Provazník Radek, Lukeš Matěj, Šabat Petr, Bubáková Štěpánka, 

Dvořáková Katka, Stejskal Matěj, Bílek Filip, Bukovaz Lukáš, Kryžko Jáchym, Šejstal Tomáš a 

Tesáček Marek 

Atletické závody 1. stupně ve Vlašimi 

Ve středu 20. 9. 2017 se konaly závody v lehké atletice žáků 1. – 5. tříd základních škol na atletickém 

stadionu ve Vlašimi. Žáci soutěžili ve třech disciplínách – běh 60 m, skok do dálky, hod míčkem. Naše 

družstvo A zvítězilo a družstvo B skončilo na 4. místě. Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci 

školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.  

Mgr. Eva Pojerová a Mgr. Michaela Turziková 

DALŠÍ AKTUALITY 

ZOO 4. třídy 

    Za krásného slunného počasí se 4.ročníky vydaly do ZOO Praha. Navštívili jsme spousty krásných 

expozic a viděli tak zvířata, se kterými se běžně nesetkáme. Moc se nám líbilo krmení lachtanů. Nejvíce 

nás zaujalo mládě gorily. (žáci 4. tříd, web školy) 
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1. třídy v knihovně     

    Ve čtvrtek 12.10. navštívily děti ze tříd 1.C a 1.D 

knihovnu v Benešově. Tam byl pro nás připraven 

program s lákavým názvem „Dobrodružství 

v knihovně“.  Díky poutavému čtení a vyprávění paní 

knihovnice už teď víme, jak se v knihovně vyznat, 

jakým způsobem jsou knížky označovány a tříděny a jak 

se k zapůjčeným knížkám správně chovat. Některé 

z nás návštěva knihovny tak oslovila, že se brzy 

přijdeme podívat s rodiči a začneme si v knihovně 

knížky půjčovat. Těšíme se také na další společnou návštěvu, která nás čeká v prosinci. (web školy)  

 

5. CO NÁS BAVÍ A ZAJÍMÁ 

Anime, Manga - to základní k porozumění 
 

  Milí čtenáři, ráda bych vás ve své nové rubrice seznámila se zajímavou 

japonskou tvorbou. V minulých měsících jsem zjistila, že mnoho lidí nezná 

pojem anime, proto jsem se nepokoušela před spolužáky vytahovat ani 

slovo manga, jelikož by si mnozí mysleli, že se ptám na ovoce. 

    Zprvu si hlavně musíme vysvětlit úplně nejzákladnější výklad toho, co 

vlastně anime či manga je. Manga je japonský komiks, nakreslený 

neobvyklým stylem, vyvinutým po 2. světové válce (možná dříve). Anime 

jsou animované seriály či filmy dělané právě stejným stylem jako jsou 

mangy. Nemyslete si však, že se jedná pouze o záležitosti pro děti, 

například v Japonsku sledují anime nebo čte mangy skoro polovina 

dospělých z celkového počtu zájemců, čímž se dostáváme k prvnímu 

dělení. Jsou komiksy pro dospělé, teenagery a pro děti. Tento druh animace 

je rozšířený po celém světě rozhodně více než japonské hrané filmy, tudíž 

se také dále rozvíjí. 

   Východní kultura je jiná, proto očekávejme hodně nezvyklostí, které by západní spisovatele 

nenapadly, ale jsou tu i podobnosti s naším světem. Nejčastějšími žánry jsou fantasy, sci-fi a horory, ale 

i dobrodružné, detektivní a psychologické thrillery.  

   Tyto věci mají ale o své háčky a důvody, proč nejsou v České republice tolik populární. Hlavním 

problémem je překlad do českého jazyka. Jak knihy, tak seriály se překládají převážně do angličtiny, 

občas vidím něco ve španělštině. Žádné české titulky, natož dabing. K tomu lze říci pouze: učte se 

anglicky!!! 

   Problém číslo dvě je sehnat správné anime/mangu pro vaši osobu. Není jich v českých knihkupectvích 

velký výběr. U seriálů jsme na tom trochu lépe, na internetu se najde ledaco.  

   Existuje i další varianta, přečíst si obsah z wikipedie, podívat se na vystřihané nejlepší scény, které si 

pracně přeložíte do češtiny, a pokusíte se výtvarně ztvárnit postavy, vámi nejvíce oblíbené. To jsem byla 

nucena nedávno udělat, avšak s google překladačem zvládnete dost, sama vás můžu upozornit, že vaše 

angličtina s překladačem často stačí, nejedná-li se o složité dialogy.  

  Na závěr jsem pro vás vybrala známé anime/mangy a v příštích číslech se o nich blíže rozepíši. 

Dětské - Pokemon, Zámek v oblacích, Cesta do fantazie… 

Teenageři - Death Note - vřele doporučuji těm starším číst v anglickém překladu, Naruto, Bleach, 

Hunter x Hunter - ke stáhnutí s českými titulky na ulož.to, opět doporučuji, moc se mi zamlouvá, Initial, 

Attack on Titan - manga je k sehnání v češtině méně obtížněji, One punch man, Hellsing, Soul Eater… 

Dospělé - Ghost in the Shell, Hrob světlušek, princezna Mononoke 

  Já sama jsem se k anime i mangám dostala teprve nedávno, navzdory tomu se mi tento způsob jiných 

nápadů moc líbí a chci jej poslat dál, takže se můžete těšit na díl, který vás bude informovat o 

zjednodušených dějích výše zmíněné japonské tvorby. 

Veronika Ráblová 9.C – text i obrázek 
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iPhone SE 
Blíží se Vánoce a vy nevíte, co napsat Ježíškovi? Nejčastějším přáním v poslední době 

je mobil.  Jaký vybrat? Jestli si nepřejete jablíčko, tak z mé zkušenosti berte Samsung 

Galaxy J3 2016. A pro ty, co chtějí jablíčko?  

     Nejlevnější iPhone, který podporuje nejnovější IOS, je iPhone 5s, který je ale na 

trhu dlouho. Je tedy otázkou času, dokdy bude podporován. Po 5sku je peněžně 

nejpřístupnější iPhone 6 a SE. Já jsem volil SE a dneska se na zmiňovaný model 

podíváme.  

    Jeho design vychází z 5s, takže byste je pouhým okem nerozeznali. Velikostně jsou 

na tom stejně. Nezměnil se ani display, byly ponechány jak 4 palce, tak i rozlišení 1136 x 640. Na dnešní 

dobu velkých telefonů je to velmi neobvyklé, ale časem si zvyknete.  

    Výkon SE s přehledem předčí 5s, jednoduše řečeno střeva SE jsou z 6s, výjimkou je touch 

button, který je z 1. generace a nachází se i na 5s. Nesmím zapomenout na Multi-Touch. Fotoaparát 

obsahuje 12 megapixelů, video můžete natáčet i v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu. 

Paměť až donedávna nebyla žádná sláva, měli jste na výběr buď 16 GB, nebo 64 GB. Nedávno byly 

naštěstí přidány paměti 32 GB a 128 GB. Za mě berte 32 GB, jelikož mi to přijde jako zlatý střed. 

Už píšete Ježíškovi? 
https://www.google.cz/search?q=iphone+se&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZw4aW_obXAhWGJ1AKHXUbCGgQ_AUI

CigB&biw=1366&bih=613#imgrc=xU0IS0GdndAQSM: 

Matěj Kačenga 8. B 

 

Kam za virtuální realitou? 
    Rád bych vás upozornil na Klub Virtuální Reality, který jsem nedávno navštívil. Tento klub se 

nachází v průchodu v ulici Jaromírova 48, 128 00 Praha 2, www.klubvirtualnireality.cz. 
Ceník:  
30 minut čistého herního času 

+ 5 minut instruktáže                       299,- Kč 

1 hodina čistého herního času 

+ 5 minut instruktáže                       599,- Kč 

Pronájem závodní nebo letecké sedačky 

každá započatá hodina                     99,- Kč 

Rezervaci si můžete objednat online na stránkách nebo u nich na recepci. 

Budete si moci vybrat mezi spoustou her. Na začátek vám doporučuji vybrat si vodní svět. 

Tomáš Valihun 8.B 

 

Recepty 
    Chtěl bych Vám představit jídlo, které vařím často a moc rád. Bylo to moje první jídlo, co jsem uvařil 

pro moji rodinu. 

Ingredience pro 4 osoby: 

1 lilek 

1 cuketa 

6 velkých rajčat 

drcená rajčata v plechovce 

2 papriky 

sůl 

koření: oregano, 

drcený česnek, 

červená paprika 

POSTUP: Zeleninu nakrájejte na malé kousky a dejte ji do hrnce na trochu olivového oleje. Okořeňte. 

Zapněte plotnu na dvojku, zeleninu opečte, zalijte drcenými rajčaty a osolte půlkou čajové lžičky soli. 

Zamíchejte, poté přiklopte pokličkou a duste 30 minut. Potom vypněte plotnu. Doporučuji podávat s 

bagetou. Přeji dobrou chuť. 🙂 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEXEhoFPwt3hsR59Cs8WTy4ZnPq0HI-

egJFgAaYM5GHcP0KBkNsQ, Obrázek: z filmu Ratatouille 

David Šmajstrla 6.D 

https://www.google.cz/search?q=iphone+se&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZw4aW_obXAhWGJ1AKHXUbCGgQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=xU0IS0GdndAQSM
https://www.google.cz/search?q=iphone+se&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZw4aW_obXAhWGJ1AKHXUbCGgQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=xU0IS0GdndAQSM
https://www.google.cz/maps/place/Jarom%C3%ADrova+211%2F48,+128+00+Praha+2-Nusle/@50.064936,14.4286013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94636e9b0477:0x7a30c39b0df612f9!8m2!3d50.0649326!4d14.43079
http://www.klubvirtualnireality.cz/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEXEhoFPwt3hsR59Cs8WTy4ZnPq0HI-egJFgAaYM5GHcP0KBkNsQ
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEXEhoFPwt3hsR59Cs8WTy4ZnPq0HI-egJFgAaYM5GHcP0KBkNsQ
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Nápady ke čtení 
Deník Mimoňky 

    Za rok 2017 jsem přečetla hodně knih, ale nejvíc se mi líbil Deník Mimoňky. 

Momentálně čtu 7. díl s názvem Příběh nestylové TV celebrity. Všechny díly 

Mimoňky napsala Ráchel Renée Russellová. Tento díl je o tom, jak se Niky 

(puberťačka, hlavní postava) snaží stát televizní hvězdou. Knížku můžeš najít ve 

školní knihovně (IKC) nebo v městské knihovně.  

Knížka je spíše pro dívky! 

 

Holčičiny super zábava pro tebe a nej kámošky 

    Je to další kniha, která se mi hodně líbila. Je o módě, domácích pracích, nejlepších 

kamarádkách, tvořivosti, kráse, nabízí rady, jak zahnat nudu, ale najdete v ní mnohem 

víc. Přečtěte si ji a uvidíte sami. Doporučuji opět spíše pro dívky kolem 10 let. 

Nela Kačengová 4. D 

 

 

 

6. ZÁBAVA 
 

I AM CARDBOARD V2 cardboard kit 

    V dnešní době je hitem virtuální realita. Je několik možností, jak si ji užít. 

Jednou z nich jsou virtuální brýle. Poohlédl jsem se po nejlevnějších na našem 

trhu. Ceně odpovídá materiál i balení, ve kterém najdete pouze brýle (karton). 

Stojí 270 Kč. 

    Teď kvalita zpracování. Po necelém měsíci používání zatím všechno drží 

pohromadě. Jen neodlepujte lepicí pásku na horním zipu. Brýle podporují jak 

IOS, tak i Android, jen musíte vlastnit mobil s úhlopříčkou od 4 až do 6 palců. 

A to nejdůležitější nakonec: Hry 

Cardboard 

Oficiální aplikace pro tyto brýle, slouží jako ukázka, co váš mobil s kusem kartonu dovede. Zdůrazňuji 

slovo ukázka, jelikož kromě pár miniher se v aplikaci nic nenachází. 

VR Flight Slim 

Velmi jednoduchá pravidla, objevíte se v letadle s úkolem: zničte všechny!!!! Zábavné, po čase ale 

omrzí. 

A pak jsou dobré ještě horské dráhy. Těch je hodně a fungují vesměs stejně, takže si můžete vybrat. 

Obrázek:https://www.google.cz/search?q=I+AM+CARDBOARD+V2+cardboard+kit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIssTAo4TXAhV

OKFAKHdIEAbEQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=D5_4yF-5P_CWHM: 

Matěj Kačenga 8.B 

Fifa 18 
Je tady podzim a s ním přichází mnoho her, např. Call od Duty, Assassins creed a 

také nová Fifa 18.  Začínáme příběhem, ve kterém se mi líbil určitě fotbálek 3 

proti 3. Považuji to za malé oživení Fify Street. Ale je to jen malé zpestření ve 

velmi nabitém příběhu, kde jste jednou nahoře a jednou dole. Z příběhu se 

přesouváme na hřiště, tam se od prvních sekund činí Frostbite engine. Hráči, jak 

už jsem zmiňoval v demu, se pohybují zase realističtěji. I chováním se posunuli 

zase dál. V džungli lig a týmů se v dnešním ročníku objevila i pražská Sparta (pro 

fanoušky AC Sparty Praha tedy důvod sáhnout do peněženky). Myslím si, že dnešní ročník je velmi 

povedený a zaslouží si vaši pozornost. 
Obrázek:https://www.google.cz/search?q=fifa+18&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi48uHxlYnXAhWBJVA

KHfTWAOsQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc 

Matěj Kačenga 8.B 

https://www.google.cz/search?q=I+AM+CARDBOARD+V2+cardboard+kit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIssTAo4TXAhVOKFAKHdIEAbEQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=D5_4yF-5P_CWHM
https://www.google.cz/search?q=I+AM+CARDBOARD+V2+cardboard+kit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIssTAo4TXAhVOKFAKHdIEAbEQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=D5_4yF-5P_CWHM
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Let's Play 
   Jak už všichni víte, brzy bude Halloween, proto jsem se rozhodl napsat 

něco, co se váže k hororové Adventure RPG hře. Mám na mysli Friday the 

13th. Tato „hororová“ hra vás přesune do amerického prostředí, kam si 

vyjela nevinná parta školáků. To se ale nelíbilo Jasonovi, který je také 

hlavním aktérem této hry. V průběhu asi 15 minut musíte buď zavolat 

policii, která si pro vás přijede, zavolat Tommyho Jarvise, který vás 

s pomocí Shotguny přijde zachránit, nebo prostě opravíte auto či loď a 

zkusíte sami utéct. Hra je RPG, protože můžete hrát jak za Jasona, tak za osobu, která mu utíká. Při hře 

postupně získáváte zkušenosti, za které si můžete kupovat nové skiny postav a vylepšovat jejich 

schopnosti. Myslím, že Friday the 13th je dobrá volba pro každého, kdo si rád večer zahraje s kamarády. 

Doporučuji jen starším spolužákům, kteří se nebojí hororových příběhů😊. 
Zdroje:https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SefMHL%2bF&id=A505BC23047630A1E482DE09EAE3E0A686F00A
D0&thid=OIP.SefMHL- _1gNjAHD9uGQQEsCm&q=friday+the+13th+game&simid=608028935549290176&selectedIndex=0&ajaxhist=0 

Petr Hobza 8.A 

 

Clash of Clans 
    Tato hra je od těch samých vývojářů, co vytvořili Clash Royale, takže od Supercell. Musíte tvořit 

vesnici, ve které si nejen tvoříte obyvatele, ale také s nimi bojujete o peníze a elixíry, ale hlavně o 

pohárky. Po získání určité hranice pohárků získáte (ocenění), kterých je dohromady 7 a to jsou: Bronze 

400+, Silver 800+, Gold 1400+, Crystal 2000+, Master 2600+, Champion 3200+, Titan 4100+. Já sám 

tuto hru hraji a mám zatím 449 pohárků, ale než tohle někdo bude číst, určitě získám více 😊. Je tu ještě 

druhá vesnice, která je v noční době. Také jsou tu teamy, ve kterých jsou vaši spoluhráči, můžete si dát 

spolu boj a někdy i Clan wars, ve kterém se bojuje s vaším teamem proti ostatním. 

Tobolík Richard 6.D 

 

Šachy 
   Zjišťoval jsem ve své třídě 5.C, jakou hru děti nejraději hrají. Nejvíce shodných odpovědí se týkalo 

šachů. Proto jsem si pro vás připravil zajímavosti o této deskové hře. 

    Moderní šachy mají původ v 15. století. 

Název hry pochází z perského slova šáh 

(panovník). Hru si oblíbily miliony lidí po 

celém světě. V dnešní soutěžní podobě je 

zároveň považovaná i za odvětví sportu. 

Moderní forma vznikla v 15. století v jižní 

Evropě úpravou perské šachové hry šatrandž, 

následníka staré indické hry čaturanga. Šachová 

hra je ale v Evropě známá už nejméně od 6. 

století. Šachy se hrají na šachovnici, čtvercové 

desce rozdělené na 8×8 polí střídavě černých a 

bílých. Každý hráč má na počátku hry celkem 

šestnáct kamenů šesti druhů: krále, dámu, po 

dvou věžích, střelcích a jezdcích a osm pěšců. 

Hráči, označovaní jako „bílí“ a „černí“ podle 

barvy kamenů, kterými hrají, střídavě provádějí 

tahy, tedy přesuny kamenů po šachovnici. 

Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova 

krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují 

prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a 

znalosti hráčů. Během staletí vznikala rozsáhlá 

šachová teorie, která má dnes charakter vědy. 

Kompoziční šach rozvíjí umělecký aspekt 

šachů. Výuka a 

hraní šachů se 

doporučuje jako 

způsob, jak 

zlepšit kvalitu 

myšlení a 

rozvinout 

příznivé charakterové vlastnosti. Šachové 

zápasy a turnaje se organizují od počátků této 

hry a šachový sportovní život se výrazně rozvíjí 

od poslední čtvrtiny 19. století. První oficiální 

mistr světa v šachu, Wilhelm Steinitz, svůj titul 

vybojoval v roce 1886. Jeho současným 

následovníkem (od roku 2013) je norský 

šachový velmistr Magnus Carlsen. Nejlepším 

českým šachistou je od roku 2003 David 

Navara, dalším je Viktor Láznička. Za nejlepší 

české šachistky se považují Kristýna Havlíková 

a sestry Karolína Olšarová a Tereza Rodshtein, 

rozená Olšarová. Ve 2. polovině 20. století 

začaly být v šachu používány počítače; v 

počátcích jejich vývoje se vytvoření šachového 

programu považovalo za dobrý test schopnosti 
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počítačů napodobit lidské myšlení. Zpočátku 

nedokonalé programy se postupně zlepšovaly a 

roku 1997 vyhrál speciální šachový počítač 

firmy IBM zápas proti mistru světa Garrimu 

Kasparovovi. Počítače v roli sekundantů a 

rozsáhlé databáze partií a pozic umožnily také 

zlepšení přípravy šachistů; značné popularitě se 

těší i hraní šachů po internetu. 

Zdroj:Wikipedia  

  

Ondřej Khandl 5.C  

 

Vtipy 
,,Pane, viděl jste tu nějaké policajty?“  
,,Ne.“ 

,,Tak mi dejte svoji peněženku a hodinky.“  
 

V obchodě si slečna už přes hodinu zkouší 

džíny. Asi po hodině se ptá prodavačky: 

,,Co říkáte těmhle, ty mi padnou nejlíp, ne?“ 

,,Ano, odpoví prodavačka, v těch jste sem 

přišla.“ 

 

Paní kárá puberťáka: „Chlapče, ty mluvíš tak 

sprostě, že mi z toho běhá mráz po zádech!“  

Ten se jen usměje: „Babi, kdybyste slyšela 

mluvit mýho otce, tak zmrznete!“ 

 

Maminka zpívá dítěti ukolébavky. Po chvíli se dítě zeptá: 

„Mami, budeš ještě zpívat, nebo už můžu spát?“ 

 

Nešťastná dívka přijde k doktorovi a stěžuje si: „Pane doktore, 

mě všechno, všecičko bolí!“ 

„Co konkrétně?“ ptá se lékař.  

Dotyčná se dotkne prstem ucha a zaúpí: „Au!“  

Pak se píchne do tváře, potom do druhé ruky, nakonec i kolene 

a vždy vykřikne bolestí.  

Doktor se podívá na její blonďatou hlavu a praví:  

„Je to jasné. Vy máte zlomený prst!“ 

 

Říká mladý 

mol starému: 

„Já nevím, 

proč pořád 

říkáte, že nás 

lidi nemají rádi. Já včera kolem jedněch letěl a 

všichni tleskali!“ 

 

Mladý pilot, strašný frajer, se chystá na svoje první 

noční přistání. Místo obvyklého hlášení dispečerovi 

zahlásí do vysílačky: ,,Hádej kdo?“ 

 

 

Dispečer vypne světla po celé přistávací dráze a 

odpoví: ,,Hádej kam?“ 

 

http://www.obrazky.cz/?q=vtipy+obr%C3%A1zkov%C3%A9&url=http://pobavime.com/wp-content/uploads/vtipy-65.jpg&imageId=d8ac1e46fc171b65&data=lgLEEDns2bM_4Igx7Wuuo9VTQVjEMApO6Qo2kU1r78QN7GBF0wxKy8TTE2cRFoEUhDyQTrOrnZgYFus-irTS0M9bY8bEV85Z-iVBxAJRz5PEAmXcxAKiosQCUWU%3D


 

~ 23 ~ 
 

Blondýnka stojí u oběšeného manžela a říká mu: ,,Jendo, 

s tebou je strašná nuda. Proč se někdy aspoň na chvíli 

neodvážeš?“ 

 

To se takhle jela zvířátka projet… 

Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd zrychluje a ptá 

se ježka: ,,Nebojíš se?” 

,,Nebojím,” odpoví hrdinsky ježek. 

Na druhý den si to vymění, a když se motorka řítí 150 

kilometrovou rychlostí, ptá se ježek medvěda: ,,Bojíš 

se?” 

,,Nebojím,” odpovídá medvěd.  
,,Ale měl bys, nedosáhnu na brzdy!” 

 

Kamarád šel k Pepíčkovi. 

Kamarád: ,,Proč máte tři bazény?“ 

Pepíček: ,,Jeden s teplou vodou, druhý 

se studenou a třetí bez vody.“ 

Kamarád: ,,A proč ten bez vody?“ 

Pepíček: ,,Protože někteří lidé neumí 

plavat.“  

 

Zdroj: www.kyblsrandy.cz, pobavíme.cz 

 

Adam Stolař 8.A, Vlasta Horáková 7.A 

 

Anketa 
Kde jsi byl/a o 

prázdninách? 

    V několika třídách (7.A, 4.D, 8.B) jsme 

uskutečnili anketu na téma prázdniny. 

Zeptali jsme se spolužáků, kde trávili 

prázdniny a kde se jim nejvíce líbilo. Byli 

jsme překvapeni odpověďmi, protože se 

moc nepodobaly. Každý z vás byl někde 

jinde. Shodné odpovědi byly: 

1. na táboře (např. koňském) 

2. v Chorvatsku 

3. na soustředění (např. fotbalovém) 

4. u babičky 

5. na Šumavě 

 

Děkujeme za vyplnění! Máte nápad na nějakou anketu? Napište nám! 

Obrázek: Kateřina Kudrnová 8.B 

 

http://www.kyblsrandy.cz/
http://www.kyblsrandy.cz/wp-content/uploads/kreslene-vtipy-266.jpg
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PRÁVĚ ORGANIZUJEME CELOŠKOLNÍ 

SOUTĚŽ DUKLA MÁ TALENT V. 

Seznam finalistů:  

1. kategorie: 1. a 2. třídy – Nikol Jelínková 1.B, Ema Škvorová 2.B, Karolína 

Hauzarová 2.D, Julie Vokálová 2.C, Sofie Pechová 2.D, Miloslav Vávra 2.D 

2. kategorie: 3. a 4. třídy – Agnes Zvelebilová 3.A, Matěj Kříž 3.A, Nikola Kociánová 

3.B, družina č.7 (Šejstalová, Málková, Trojanová, Šmajstrlová, Procházková, 

Houzarová, Žížalová, Fantová), Nela Matoušková 3.D, Kateřina a Daniel Píchovi 2.C 

a 4.A 

3. kategorie: 5. a 6. třídy – Barbora Šarfová 5.C, Veronika Zelíková 5.C, Simona 

Sobotková 

Školní časopis Labyrint na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 spolu 

s vedením školy si vás dovoluje pozvat na finále talentové soutěže  

Dukla má TALENT V. 

             Kde: v tělocvičně školy (vchod od nádraží) 

                                  Kdy: 22. 11. 2017 

                                      Začátek: 14.30 

Představí se 16 finalistů s různými vystoupeními (tanec, zpěv, hra na hudební 

nástroje, recitace). 

Porota:  

PaedDr. Světlana Mixánová 

Mgr. Eva Pojerová 

Mgr. Hana Pechačová 

Veronika Ráblová 

David Šmajstrla 

Zuzana Procházková 

 

Všichni jsou srdečně zváni! 

Přijďte se podívat na naše talentované žáky a podpořte je potleskem!  
 

 

http://www.zsben.cz/

