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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

1. a 2. místo v republice pro náš časopis Labyrint 
    Dne 10. 11. 2017 se 4 redaktoři školního časopisu Labyrint 
ze ZŠ Dukelská Benešov se svojí paní učitelkou Kamilou 
Stolařovou zúčastnili celostátního kola soutěže Školní 
časopis roku 2017. Soutěž se konala na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně u 
příležitosti Multimediálního dne. Soutěžící byli podle věku 
rozděleni do tří kategorií. Náš časopis soutěžil v kategorii II. 
stupeň základních škol. Soutěže jsme se účastnili jak 
s webovou verzí, tak i s tištěným časopisem. Do finále 
soutěže jsme se dostali z krajského kola, které se konalo na 
jaře v Praze.  
    Po registraci u vchodu do univerzity jsme si prohlédli část 
Brna. Poté jsme se šli podívat na výstavu časopisů všech 

zúčastněných 
škol. 

Navštívili 
jsme jeden z workshopů, který se týkal programu na 
tvoření školních časopisů „SCHOOL PRESS CLUB“, 
kde jsme se zaregistrovali a napsali si svůj vlastní krátký 
článek. Čas rychle ubíhal a už se přibližoval dlouho 
očekávaný okamžik, samotné vyhlášení vítězů 
v jednotlivých kategoriích. Museli jsme si chvíli počkat, 
protože se nejdříve vyhlašovala kategorie I. stupeň. Po 
vyčerpávajícím potlesku začalo vyhlášení naší kategorie. 
A jak to všechno dopadlo? S tištěným časopisem jsme se 
umístili na 2. místě za TITULKU a s webovým 
časopisem jsme obhájili loňské 1. místo. S naším 
výsledkem jsme naprosto spokojeni a doufáme, že se nám 
takový úspěch podaří ještě někdy zopakovat. Děkujeme 
vedení školy za podporu a za možnost se této soutěže 
zúčastnit.  

Zuzana Procházková 5.C, foto vlastní 
 

Poděkování paní ředitelky redaktorům Labyrintu a žákům 
5.B za anglický projekt 

    Ve středu 22. listopadu proběhlo v 
tělocvičně slavnostní poděkování 
žákům, kteří výborně reprezentovali 
naši školu. Jednalo se o dva týmy:  
1/ tým redaktorů školního časopisu 
Labyrint pod vedením paní učitelky 
Mgr. Kamily Stolařové – získali 1. 
místo v republice v kategorii Webový 
časopis (stejně jako minulý rok) a za 
tištěný časopis získali 2. místo za 
TITULKU.  
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2/ tým žáků 5. B pod vedením 
paní učitelky Mgr. Jany 
Uhrové - získal národní a 
evropský certifikát kvality a 
navíc 1. národní cenu v 
etwinningovém projektu 
Nature around us.  
    Před zaplněným hledištěm 
naší sportovní haly žákům a 
paním učitelkám poděkovala 
paní ředitelka a společně s 
panem předsedou Spolku 
rodičů a přátel ZŠ Dukelská 
předala drobné ceny a každému týmu dort vyzdobený v duchu jejich projektů. 
    Všem děkujeme za perfektní reprezentaci školy a doufáme, že budou inspirací i pro ostatní žáky naší 
školy. 

Text a foto Mgr. Lubor Brázda 

Finále celoškolní soutěže Dukla má talent V. 
 
    Dne 22. listopadu se v tělocvičně Základní školy 
Benešov, Dukelská 1818 uskutečnilo finále 
celoškolní soutěže Dukla má talent V. Jak je z názvu 
patrné, jednalo se již o 5. ročník této, zvláště na 1. 
stupni, oblíbené akce. Celou soutěž organizují 
redaktoři školního časopisu Labyrint spolu 
s vedením školy. 
    Do 1. kola se letos přihlásilo více jak 60 dětí se 40 
vystoupeními. Zapojit se mohly děti jako jednotlivci 
i jako skupiny. Z 1. kola porota vybrala 16 finalistů, 
kteří měli za úkol připravit si další představení.  
    V obou kolech děti předvedly moc pěkná 
vystoupení a bylo vidět, že mají velký talent na zpěv, tanec, karate, hru na hudební nástroje nebo třeba 
přednes. Proto měli porotci, jako každý rok, velmi těžký úkol vybrat mezi finalisty ty nejlepší. Nakonec 
porota ve složení - PaedDr. Světlana Mixánová, Mgr. Eva Pojerová, Mgr. Jana Uhrová, Zuzana 
Procházková a Ondřej Khandl z 5.C vybrala první tři místa, k tomu 2 soutěžící získali Zvláštní ocenění 
poroty. O přestávce také hlasovali diváci, kteří zvolili Cenu publika.   
 
Výsledky jsou: 
1. místo: Karolína Hauzarová – 2.D – přednes 
2. místo: družina č. 7 (Magdaléna Žížalová, Barbora Fantová, Sabina Šejstalová, Klaudie   
               Trojanová, Tereza Šmajstrlová, Julie Procházková, Elen Houzarová, Adéla Málková –  
               žákyně 3.C a 3.E) - tanec 
3. místo: Barbora Šarfová 5.C – hra na příčnou flétnu 
Zvláštní cena poroty: Nikol Jelínková 1.B – recitace 
                                   Matěj Kříž 3.A – zpěv 
Cena publika: družina č. 7 (Magdaléna Žížalová, Barbora Fantová, Sabina Šejstalová, Klaudie   
               Trojanová, Tereza Šmajstrlová, Julie Procházková, Elen Houzarová, Adéla Málková –  
               žákyně 3.C a 3.E) - tanec 
    
    Celý program moderovaly Šárka Neuwirthová a Vlasta Horáková ze 7.A, vyhlásit vítěze přišla paní 
ředitelka Hana Procházková a také bývalý šéfredaktor časopisu Labyrint David Veselý, který soutěž na 
naší škole začal organizovat. 
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    Vítězka celé soutěže obdržela putovní pohár, diplom, uvidíte 
ji na titulní straně dalšího čísla časopisu Labyrint. Kromě 
drobných cen si také odnesla poukázku do knihkupectví 
Daniela. Ani ostatní neodešli s prázdnou, pro každého byly 
připraveny tašky s drobnými cenami. Děkujeme paní ředitelce 
za podporu a ceny, které do soutěže přichystala. Dále děkujeme 
všem porotcům, redaktorům, kteří pomáhali, a také rodičům. 
Samozřejmě největší dík patří všem soutěžícím za přípravu a 
za krásné zážitky, které diváci ocenili potleskem.  

Text a foto Mgr. Kamila Stolařová 
 

Rozhovor s vítězkou DUKLA MÁ TALENT V. Karolínou 
Hauzarovou 

Jak tě napadlo přihlásit se do soutěže? 
Protože to zkusila i sestra. 
Nelitovala jsi svého rozhodnutí, když ses musela učit ty dlouhé 
texty? 
Nelitovala, bavilo mě to. 
Jak dlouho ses připravovala na jedno vystoupení?  
14 dní. 
Pomáhal ti někdo doma? 
Maminka. 
Pamatuješ si ještě teď to, co ses naučila? 
Ano, pamatuji. 
Byla jsi ráda, když jsi vyhrála? Čekala jsi, že vyhraješ? 
Určitě jsem to nečekala, ale byla jsem moc ráda. 
Chceš něco vzkázat našim čtenářům? 
Nebojte se a zkuste to taky! A když vyhraje váš kamarád, nezlobte se na něj a přejte mu to! 
Moc děkujeme vítězce za rozhovor a za to, že se do naší soutěže přihlásila 

Šárka Neuwirthová a Vlasta Horáková 7.A, foto vlastní – vyhlášení soutěže 
 

Ocenění Středočeského kraje pro naše florbalistky a 
redaktory školního časopisu Labyrint za 1. místa v 

republice 
 

    
Dne 18. prosince se uskutečnilo oceňování žáků 
Středočeského kraje za mimořádné úspěchy ve 
školním roce 2016/17 hejtmankou Jaroslavou 

Pokornou Jermanovou. Letos se tato akce 
konala na půdě Krajského úřadu Středočeského 
kraje v Praze. Program byl rozdělen na 2 části. 
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První začala od 10 hodin, zde byli oceněni žáci 
za vědomostní a literární soutěže. Druhá část 
vypukla ve 13 hodin, zde zasedli žáci a studenti, 
kteří vynikli ve sportovních soutěžích. 
    My z časopisu jsme se vydali na 10. hodinu 
společně s Tobiášem Truhelkou, který byl 
oceněn za 2. místo v republice v soutěži 
Matematický klokan. Samotné poděkování 
probíhalo v zasedací místnosti, kde si všichni 
zúčastnění došli pro diplom a poukázky do 
Hervisu, které předával nový ministr školství 
Robert Plaga. Od jedné hodiny byly oceněny i 
naše florbalistky, které vyhrály 1. místo v 

republice. Po obou částech bylo vždy 
připravené výborné občerstvení. 
    Z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme 
se tramvají vydali zpět na náš rychlík. Cestou 
jsme ale zažili nepříjemné zpestření. Náš 
rychlík v Říčanech zastavil. Za chvilku nám 
paní průvodčí oznámila, že lokomotiva má 
poruchu. Naštěstí jsme rychle přestoupili do 
osobního vlaku City Elephant a pohodlně dojeli 
domů. 
    Jsme rádi, že kraj myslí na své úspěšné žáky 
a studenty. Děkujeme, že jsme se této akce 
mohli zúčastnit, moc se nám to líbilo. 

Vlasta Horáková, Šárka Neuwirthová a Adam Stolař, foto vlastní 
 

Sedmáci na horách 
    Druhý týden v lednu všechny sedmé třídy konečně vyrazily 
na dlouho očekávaný lyžařský kurz do Strážného 
v Krkonoších. Cesta utíkala rychle, ale nikde jsme neviděli 
žádný sníh. Když jsme s autobusem vystoupali až k našemu 
hotelu Vltava, naštěstí tam už nějaký byl. Po náročném 
vynošení všech batohů a lyží jsme se naobědvali, vybalili si a 
vydali se s lyžemi na sjezdovku do Strážného. Ti, co ještě nikdy 
nestáli na lyžích, začali s výcvikem na běžkách. Všichni jsme 
museli zdolat příkrý kopec nahoru, ale zvládli jsme to bez 
problémů. První den jsme se rozdělili do družstev, ve kterých 
jsme pak jezdili celý týden.  
    V neděli po snídani jsme si my, co jsme na lyžích stáli poprvé 
nebo podruhé, vzali běžky a na nich jsme prozkoumávali blízké 
okolí. Byl krásný slunečný den, takže když jsme vyšli z lesa, 
zhlédli jsme krásná panoramata. Byli jsme nadšeni. Po obědě 
jsme šli na svah, kde jsme se naučili jezdit na vleku a první 
obloučky, a naopak lyžaři nazuli běžky. Po výborné večeři jsme 
měli zajímavou přednášku o mazání lyží. 
    Následující den 4 družstva lyžařů odjela skibusy na celý den 
na sjezdovku Bubákov. Naše skupiny zůstaly lyžovat ve 
Strážném a po obědě byly zase běžky. Večer k nám zavítal člen 
Horské služby Krkonoše a povídali jsme si o nebezpečí na 
horách. Bylo to velmi poučné. Poté jsme ještě stihli program 
třídy 7.A. 
    Úterý bylo více odpočinkové. Půlden jsme strávili na 
Bubákově. Pro nás začínající lyžaře to byl velký zážitek, jeli 
jsme poprvé lanovkou, a hlavně jsme na závěr sjeli všichni 
červenou sjezdovku. Po obědě jsme měli program venku. Celý 
den hustě sněžilo, takže jsme mohli padat do sněhu a koulovat 
se. Po večeři někteří z nás využili večerní lyžování. 
    I ve středu prakticky celý den sněžilo. Zase jsme se rozdělili 
podle skupin. Někteří odjeli na Bubákov a my jsme zdolávali 
na běžkách kopec směrem na Pláň. Nový sníh se nám lepil na 

běžky, ale i tak jsme urazili zhruba 10 km. Po pozdnějším obědě jsme i s ostatními, kteří zatím přijeli 
z Bubákova, plnili úkol: nakreslit na papír 10 pravidel, jak se chovat na sjezdovce. Po večeři zhruba 
polovina navštívila hotelovou saunu, ostatní hráli hry, které připravila 7.B. Došlo i na menší diskotéku. 
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    Ani ve čtvrtek se počasí výrazně nezměnilo, opět sněžilo. Nám 
to ale nevadilo, protože nás čekaly závody na Bubákově. I když 
nás bylo přes 80 závodníků, každý jel 2 kola a za dvě hodiny jsme 
to díky skvělé organizaci zvládli. Po celodenním výletě jsme se 
rádi vrátili zpět do chaty. Večer se o zábavu postarala 7.C a 
zakončili jsme ho opět diskotékou. 
    Poslední den byl ve znamení běžek. Na celý den jsme měli 
naplánovaný výlet do Špindlerova Mlýna. Nakonec jsme 
vystoupali Na Pláň, kde jsme navštívili ledárium, ve kterém byly 
sochy z ledu na téma Star Wars. Počasí 
už se umoudřilo, a tak jsme si běžky 
užili. Nejvíc se nám líbilo padat do 
sněhu, kterého bylo tolik, že to vůbec 
nebolelo. Po návratu bohužel nastal čas 
balení. Po večeři bylo vyhlášení 
výsledků závodů. Po pečlivém úklidu a 
sbalení všech věcí jsme náš lyžák 
zakončili velkou diskotékou. 
    Moc se nám na horách líbilo, ani se 
nám v sobotu ráno nechtělo domů. 
Děkujeme paní učitelce Lence 
Kunstové za organizaci celého kurzu a 
samozřejmě i ostatním učitelům, kteří 

se nám celý týden plně věnovali. Domů jsme všichni odjeli jako lyžaři J. 
 

Vlasta Horáková a Šárka Neuwirthová 7.A, foto vlastní 
        
     

Vánoční jarmark 
 

Dne 6. 12. 2017 naše škola pořádala tradiční vánoční jarmark. Konal se v 
prostorách školy. Program byl zahájen v 15:00 proslovem paní ředitelky Hany 
Procházkové. Následovalo vystoupení školního pěveckého sboru pod 
vedením paní učitelky Simony Bursové, která učí hudební výchovu. V hale 
paní učitelky s dětmi z 1. stupně přichystaly vánoční dílničky, kde si každý 
mohl vyrobit svícen z pomeranče nebo nazdobit perníčky. Na chodbě před 

tělocvičnou se prodávaly výrobky dětí a nově školní kalendáře. V prvním 
patře si děti hrály anglické pexeso 

nebo kvarteto. Dále žáci z 2. stupně s 
vyučujícími výtvarné výchovy vytvářeli vánoční origami 
nebo pedigu. Zpestřením jarmarku bylo vystoupení 
dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Ivany 
Pallové.  
    I my dvě jsme pomáhaly. Jedna skládala s dětmi origami, 
hrála pexeso a kvarteto, druhá zpívala s pěveckým sborem 
a také pomáhala u stánku s přáníčky a školním kalendářem.  
    Výtěžek z jarmarku bude použit na podporu indického 
chlapce a do ZOO Praha na ocelota stromového, kterého 
každoročně sponzorujeme.  
    My dvě jsme si jarmark užily a moc nás to bavilo, byla to zajímavá zkušenost. Příští rok zase rády 
pomůžeme. Děkujeme všem, kdo se do této akce zapojili.  

Šárka Neuwirthová a Vlasta Horáková 7.A 
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Vánoce v 5.C 

Vánoční čas v naší třídě začal výrobou adventního kalendáře a 
vánoční výzdobou třídy. Nejdříve jsme ozdobili stromeček a v celé 
třídě jsme vyvěsili vánoční obrázky, které jsme sami malovali. Od 
prvního prosince jsme každý den otevřeli jedno okénko s úkolem a 
sladkou odměnou za jeho splnění. Ve čtvrtek před Vánocemi jsme 
se vypravili do Domu dětí a mládeže v Benešově na vánoční 
výstavu stromečků a výrobků. Na pátek byla připravena vánoční 
besídka. Každý přinesl nějaký dáreček pro svého kamaráda a 
cukroví na mlsání. První hodinu jsme si 
povídali a hráli deskové hry. Mluvili jsme o 
tom, co bychom nejraději našli pod 
stromečkem. Druhou hodinu bylo vystoupení 

naší třídní kapely, která zahrála vánoční koledy. Všichni jsme si s chutí zazpívali. 
Také jsme si nezapomněli zahrát MĚSTEČKO PALERMO. Po zazvonění jsme se 
posadili do kroužku a postupně jsme chodili pro dárky a dávali je těm, kterým byly 
určeny. Nejvíce nás potěšilo vyhlášení soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu. 
V kategorii, v které jsme soutěžili, zvítězila naše třída.  Za odměnu jsme obdrželi 
diplom. Pro každého byla připravena malá pozornost v podobě sladkostí. Před 
odchodem domů jsme si připili dětským šampaňským. Všem se nám dárečky 
velmi líbily a na závěr jsem udělala se svými spolužáky krátký rozhovor. 

1) Jaké cukroví máš nejraději? 
Naty Ch. – vanilkové rohlíčky 
Dominik O. – linecké cukroví 

2) Co bys chtěl/a jako vánoční dárek? 
Darja B. – želvu 
Marek B. – mobilní telefon 

3) Jaké vánoční tradice dodržujete? 
Barča Š. – pečeme cukroví a 
posíláme lodičky 

Jirka V. – pečeme cukroví a 
nevstáváme od štědrovečerního stolu 

4) Co nejraději děláš o Vánocích? 
Ája Č. – rozbaluji dárečky 
Jan P. – zapaluji prskavky a koukám 
se na televizi 
 

Zuzana Procházková 5.C, foto vlastní 

Výtvarná výchova v 6.A 

 
Autorky (zleva): Vendula Dánová,  Kačka Zatloukalová,  Adéla Mertová, Bára Langerová 
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Vánoce pro opuštěné pejsky 
     
    Stejně jako loni uspořádala i letos naše třída 7.C vánoční sbírku pro opuštěné pejsky. Od 4. 
prosince jsme vybírali piškoty, konzervy a další dobrůtky, abychom je společně 21. 12. za pomoci 
ochotné maminky dopravili do Maršovic do psího útulku. I když zrovna pršelo a byla dost velká 
zima, návštěva se vydařila. Pohráli jsme si s pejsky, vyvenčili je a zpříjemnili jim tak čekání na 
nového páníčka. S paní ošetřovatelkou jsme pak probrali všechny možnosti, jak zlepšit podmínky 
pro pejsky, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v nouzi. Fotky z této akce nám budou připomínat, 
že jsme udělali něco hezkého a pomohli tam, kde to je potřeba. Moc děkujeme všem, kteří do naší 
sbírky přispěli, protože i pejsci si zaslouží krásné Vánoce.  

Žáci 7.C, foto i text 

Přípravka s redaktory Labyrintu tvořila časopis 
    Před Vánoci jsme přivítali naše nejmenší spolužáky z přípravné třídy u 
nás v Labyrintu. Naším úkolem bylo dětem ukázat, jak a kde tvoříme 
náš školní časopis. Všichni jsme zasedli do počítačové učebny a 
začali pracovat na stránkách našeho webového časopisu. Zde si 
můžete prohlédnout a přečíst naše rozhovory. Moc jsme si to s dětmi 
užili, děkujeme jim za milou návštěvu. 
 
Jak se jmenuješ? 
Honzík. 
Co bys chtěl k Vánocům? 
Nový tablet. 
Dodržujete nějaké tradice na Vánoce? 
Ano, krájíme jablíčko a jíme salát s řízkem.  
Co děláš ve volném čase? 
Hraju hry na tabletu. 

Líbí se ti ve 
škole? Jestli 
ano, co tě 
nejvíc baví? 
Líbí se mi tu, nejvíce mě 
baví si hrát s kamarády. 
Těšíš se na to, až budeš v 1. třídě?  
Ano, těším se, až se naučím něco nového.  

Hobza Petr 8.A, foto vlastní 
 

Vánoční těšení v přípravné třídě 
    Prosinec byl v přípravné třídě ve znamení 
velkého “těšení se”. Nejdřív to byl Mikuláš, 
kterého jsme přivítali v doprovodu andělů a čertů, 
trochu jsme se báli, ale čerti nikoho nechtěli a 
všechny děti dostaly velkou nadílku. Na 
odpoledním čertím bále se školní družinou jsme si 
proto s radostí pořádně zařádili. A pak už to byl 
Ježíšek, kterého děti netrpělivě očekávaly, ale ten 
čas se tak vlekl. Aby nám čekání uteklo, napsali 
jsme mu dopis, vyzdobili třídu a pořádně si 
procvičovali prstíky při tvoření vánočních ozdob, 
řetězů, při pečení a zdobení perníčků a při vytváření 
keramického svícnu pro rodiče. Děti okouzlilo 

vyprávění o narození Ježíška, upravili jsme si ho a vytvořili divadelní představení, ke kterému především 
kluci vytvořili a namalovali kulisy.    
    Pro inspiraci jsme navštívili výstavu betlémů v Muzeu Podblanicka, na které si děti prohlédly betlémy 
a postavy z různých materiálů. Na výstavě si děti nazdobily a ochutnaly perníčky a do školy si na 
dotvoření odnesly svůj papírový betlém. Ve čtvrtek 21. 12. naše vánoční chystání vyvrcholilo Vánoční 
besídkou s rodiči. Děti přivítaly diváky zpěvem, hrou na flétnu, zazpívaly zimní písničky a zahrály 
divadelní představení Putování do Betléma, na které maminky a babičky připravily skvělé kostýmy. 
Společně s rodiči jsme pak rozbalili dárky, které nám do třídy nadělil Ježíšek, a ochutnali vánoční 
cukroví. Ježíška jsme oslavili a teď už se můžeme těšit na společné zážitky v novém roce:-).  

Text a foto Mgr. Lucie Dušková       
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2. ROZHOVORY 
Rozhovory s našimi novými učiteli 

    Do 2. čísla časopisu jsme vybrali paní učitelku Terezu Landovou, která učí na 2. stupni přírodopis a 
chemii, a paní učitelku Moniku Břínkovou (fialové odpovědi), která učí v 1.D. 
 
Jak dlouho už učíte? Je naše škola Vaší první školou, nebo jste už učila jinde? 
Učím teprve prvním rokem, tudíž je to má první škola a vy jste první žáci. 
Učila jsem tři a půl roku na ZŠ Bezručova v Říčanech. 
Jaký předmět jste měla ve škole ráda a který naopak ne? 
Milovala jsem tělocvik, přírodopis a výtvarku. Samozřejmě také mou oblíbenou 
chemii. 
Měla jsem ráda český jazyk, tělocvik a na druhém stupni mě bavila chemie. 
Nebavil mě dějepis, ale to bylo kvůli mému učiteli. 
Vždycky jste chtěla být učitelkou? 
Spíše jsem se tomu vyhýbala, ale osud mě dostihl. Ale nepopírám, že mě práce 
učitelky baví, mám to moc ráda. 
Jako malá jsem chtěla být paní učitelkou v mateřské školce, takže vlastně ano J. 
Kde jste studovala? 
Mou mateřskou školou je právě ZŠ Dukelská, dále jsem studovala v Českých Budějovicích obor chemie 
a biologie. 
Po ukončení OA ve Vlašimi jsem byla jeden rok na jazykové škole v Praze. Poté jsem studovala 
Pedagogickou fakultu v Praze. 
Co učíte nejraději? 
Právě to, co učím, ale úplně nejraději hodné děti J! 
Nejraději učím český jazyk, baví mě i matematika, VV, TV, … Vlastně učím ráda všechny předměty. 
Máte nějakou vtipnou příhodu z vyučování? 
Mnoho, jeden nejmenovaný žák mi sdělil, že 
o Mendělejovi vyprávím velice romanticky, 
pak tedy musím vyprávět takto o všem J. 
V bývalé škole jsem měla spoustu vtipných 
zážitků s jedním žákem, ale to by bylo na 
dlouhé vyprávění, tak snad někdy příště J. 
Jinak každý den se svými dětmi v 1.D 
zažíváme úsměvné okamžiky. 
Co děláte ráda ve volném čase? 
Nejraději trávím čas v přírodě, jak 
s kamarády, tak sama. Sportuji a hraji na 
kytaru. 
Svůj volný čas trávím především s rodinou. 
Jezdíme na kole, chodíme na výlety, v zimě 
bruslíme, lyžujeme. Když je čas, ráda si přečtu knihu nebo se starám o naši zahradu. 
Čtete náš školní časopis? 
Jelikož nyní nemám moc času, tak jen občas. Ale až budu mít volnější pracovní náplň a vy se začnete 
učit, tak se moc těším na čtení J. 
Ano, četla jsem elektronickou i tištěnou verzi.  
Co byste vzkázala našim čtenářům?  
Milí čtenáři, hezké a nezapomenutelné chvíle strávené na této základní škole. Žijte život s chutí! 
Přeji jim spoustu zajímavého čtení ve vašem časopise a příjemné chvíle strávené na této základní škole. 
 
Děkujeme paním učitelkám za rozhovory. 
Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci a hlavně hodné žáky!  

Martin Popovský 8.A, foto Monika Břínková s 1.D u stromečku 
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Rozhovor s Kateřinou Dvořákovou z 9.C 
 
Ahoj Kačko, už jsme o tobě psali, když jsi vyhrála Zlatý oříšek. Tentokrát bychom se tě rádi zeptali na 
tvou účast v reprezentaci ČR v hokeji. 

Kde se hokejový turnaj konal? 
V Polsku v Katowicích. 
O jaký turnaj šlo? Kdo tam hrál? 
Byl to turnaj visegrádské čtyřky, takže tam hrálo Polsko, Maďarsko, 
Slovensko a Česko. Všechny týmy byly do 18 let a jenom my do 16 
let, takže to pro nás bylo těžší. Ale přesto jsme vyhrály celý turnaj a 
obhájily výhru po čtvrté za sebou. Pro mě osobně to byla dobrá 
zkušenost.  
Jak ses dostala do reprezentace? 
Většinou je na začátku sezóny široký výběr (třeba z 50 hráček). 
Vyberou 15 hráček a 2 brankářky, které potom jezdí na zápasy a 
kempy. 
Už jsi někdy předtím hrála v reprezentaci? 

Jezdím na hodně kempů a už jsem chytala proti Německu v Selbu a v Drážďanech. 
Jak se ti v Polsku líbilo? 
V Polsku to bylo super. Byla tam dobrá parta, výborná nálada, užily jsme si spoustu legrace. Hodně 
jsme si věřily, a proto jsme vyhrály. 
Jaké další sporty kromě hokeje ještě stíháš? 
Dřív jsem stíhala ještě fotbal a judo. Teď už se věnuji hlavně hokeji a ve volném čase si zahraji třeba 
tenis, florbal, fotbal. Reprezentuji i školu. 
A jak zvládáš školu? 
To už je trochu horší, moc to nezvládám, protože jdu radši na trénink navíc, než abych se učila. A 
domů se vracím pozdě. 
Jaké máš další plány sportovní a jaké studijní? 
To ještě úplně nevím, mám nějakou představu. Složité je to, že jsem holka a v některých týmech holku 
nenechají trénovat. Takže podle toho, kde budu trénovat, tam si vyberu školu. 
Moc děkujeme za rozhovor a přejeme ti, aby se ti dařilo v hokeji i ve škole J. 

Adam Stolař 8.A, foto Kateřina Dvořáková 
 

Rozhovor s Lukášem Bukovazem z 8.B 
Ahoj Lukáši. Ráda bych ti položila několik 
otázek na téma fotbal. 
Ahoj. Rád odpovím. 
Jak dlouho už se věnuješ 
fotbalu? 
Přibližně 11 let. 
Co tě přivedlo k tomu ho 
začít hrát? 
Od malička jsem miloval míč, 
kdekoliv byl míč, pořád jsem 
do něj kopal. 
Za koho hraješ? 
Hraji za Bohemians Praha 1905. 
Kdo je tvůj fotbalový vzor? 
Můj vzor je asi Ladislav Krejčí. 

Máš nějaký nejoblíbenější zahraniční 
fotbalový klub? 
Mám jich více, ale vede u mě Real Madrid. 
Jaký byl tvůj největší úspěch? 
Jednou jsme vyhráli s výběrem Mistrovství 
České republiky. 
Máš nějaký cíl?  
Hrát v první lize a dostat se třeba i do ciziny. 
Podporují tě rodiče v tom, co děláš? 
Ano, podporují, bez nich bych nebyl tam, kde 
jsem. 
Co bys doporučil lidem, kteří by chtěli začít 
hrát fotbal? 
Nejdůležitější je, aby je ten sport bavil a 
makali na sobě :-). 

 
Lukášovi děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů! 

Denisa Hebíková 8.B, foto Lukáš Bukovaz FB 
 



 

~ 12 ~ 
 

3. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN 
Hodiny anglického a ruského jazyka 

 
Filípek spojuje naše projekty 

    
V tomto školním roce 2017/18 se žáci naší 
školy zapojili do několika mezinárodních 
eTwinningových projektů. Od začátku školního 
roku spolupracují žáci 9. A a 9. B na projektu 
„Perly ruské animace“ s partnery z Polska, 
Litvy, Ukrajiny, Gruzie a Finska. Projekt 
zahájili vzájemným představením třídy, školy a 
našeho města. Poté si každá škola vybrala jeden 
ruský kreslený film, se kterým bude v projektu 
pracovat a představí ho svým partnerům. 
Společným jazykem je ruština a naši deváťáci 
čelí obrovské výzvě, protože se učí ruštinu 
teprve druhým rokem a v projektu si osvojují 
mnoho nových frází a slov. Třída 7. A 
spolupracuje v rámci nové eTwinningové 
výzvy pro rok 2018 „Kulturní dědictví“ na 
novém projektu „Svět muzea“, ve kterém hraje 
hlavní roli Muzeum designu a umění 
v Benešově. V projektu se seznamujeme 
s historií muzejnictví, světovými, ale také se 
svými regionálními muzei a jejich sbírkami. 
Své poznatky a zkušenosti si vyměňujeme se 
svými partnery z jiných zemí. Projekt je veden 
ve dvou jazycích, partneři si mohou vybrat, zda 
chtějí pracovat v ruském nebo anglickém 
jazyce. Sedmáci zatím druhý cizí jazyk nemají, 
proto používají jako komunikační prostředek 
jazyk anglický.  

    Čekání na Vánoce si prvňáčci z 1. C zkrátili 
prací na e-twinningovém projektu „Christmas 
tradition around Europe“. Díky němu měli 

možnost nejen ukázat, jaké jsou naše vánoční a 
předvánoční tradice, ale také poznat tradice 
jiných zemí prostřednictvím spolupráce 
s partnerskými školami v Itálii, Francii a ve 
Španělsku.   
    Na konci prosince 2017 k nám do Základní 
školy Benešov, Dukelská, dorazil na návštěvu 
Filípek. Filip je jedna z projektových panenek 
z mezinárodního projektu „Panenky jdou do 
světa“. Panenky cestují se žáky a studenty 
v rámci projektů ERASMUS +, zúčastňují se 
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eTwinningových projektů a některé školy tvoří 
své vlastní projektové panenky. Filípek se 
trochu zdržel, a proto nestihl náš vánoční 
jarmark, ale ještě ho čekalo mnoho dalších akcí 
a událostí. Děti si jej hned oblíbily a slíbily mu 
seznámení s našimi novými projekty i se 
zajímavostmi ve městě. Poslední prosincový 
týden jsme vzali Filípka na návštěvu do budovy 
Muzea umění a designu, kde Muzeum 
Podblanicka tradičně pořádá krásnou výstavu 
betlémů a vánočních tradic. 7. A vzala Filípka i 
do některých vyučovacích hodin a v rámci 

předmětu VOZ mu děti ukázaly naši školu. A 
hlavně ho pozvaly na naši vánoční besídku a 
předvedly mu náš stromeček. Deváťáci se 
vydali s Filipem v rámci projektu „Perly ruské 
animace“ na vánoční výstavu do Domu dětí 
společně s projektovými maskoty medvědy 
Míšou, Dimou, Váňou a Vovou. Předvedli mu 
také naši projektovou nástěnku a úspěšné 
kódování v rámci projektu.  
    V lednu s námi Filípek ještě stráví nějaký čas 
a potom již vyrazí za dalším dobrodružstvím.  

Text i foto Mgr. Jana Uhrová, Mgr. Helena Brejlová a žáci 1. C, 7. A, 9. A a 9. B 
 

Hodina VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A KE ZDRAVÍ 
v 7.A 

    Dne 15. 11. 2017 zahrála naše třída 7. A s paní učitelkou Ludmilou Vašákovou 
scénky na téma špatné a dobré chování ve společnosti při hodině VOZu. 
    Scénky byly velmi vydařené díky přípravě kostýmů a rekvizit. Každá skupinka měla 
4 až 8 členů a každá měla své vlastní téma. Témata byla: divadlo, recepce v hotelu, 
autobus, restaurace 1. a restaurace 2. Více na www.zsben.cz/labyrint.  

Text i foto Šárka Neuwitrhová a Vlasta Horáková 7.A 
 

 
Volby v 8.A 

    15. listopadu se u nás ve třídě konaly první volby. Ty jsme uspořádali jako součást VOZu s pomocí 
paní učitelky Vašákové. V těchto volbách se mezi sebou utkaly tři strany - Hnutí pro pokrok a svobodu 
(HPPS), středolevicové sociálnědemokratické hnutí a jasný favorit voleb vedené Lukášem Čuříkem, dále 
Česká demokratická strana (ČDS), čistě pravicová a liberální strana vedená Petrem Hobzou. Na 
poslední chvíli se do voleb přihlásila poslední populistická politická strana zvaná Pokrok, pokrok, 
pokrok! (PPP) vedená Martinem Popovským, do politického spektra se však tato strana prakticky nedala 
zařadit. 
    To, že bychom si mohli ve třídě uspořádat 
volby, nám nabídla paní učitelka Vašáková již v 
první polovině října. Tuto nabídku jsme jako 
třída přijali a prakticky ihned po hodině se 
zformovala první třídní politická strana, Hnutí 
pro pokrok a svobodu. To vzniklo jako aliance 
dvou třídních skupin, které jsme si vytvořili na 
počátku roku. Hnutí bylo nejprve centristické a 
silně se inspirovalo Českou pirátskou stranou, 
později se však posunulo mírně doleva, k 
sociální demokracii. O pár dní později vznikla 
Česká svobodně pravicová strana, která se však 
náhle změnila název na Česká demokratická 
strana. ČDS se ihned od začátku hlásilo k 
pravicové politické orientaci a klasickému 
liberalismu, vytvořilo tak opozitum pro HPPS. 
Tyto strany se spolu během předvolební 
kampaně začaly přít, HPPS si však ve třídě 
udržela svou popularitu, a to i mezi členy ČDS. 

    Na začátku hodiny měli předsedové stran 
proslov, během kterého si strana mohla 
naposledy udělat reklamu a „nahnat“ voliče. 
Poté následovaly samotné volby. Podle 
předpokladů vyhrálo právě HPPS, a to s 
jednoznačným výsledkem, kdy obdrželo 96 
procent všech hlasů. 1 hlas obdržela strana PPP, 
strana Petra Hobzy neobdržela ani jeden hlas. 

Lukáš Čuřík 8.A 
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4. KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ  
Většinu těchto zpráv najdete na stránkách školy – www.zsben.cz.  
Obrázek čerta namalovala Eliška Svobodová z 8.B 

Vánoční tvoření 9.B s 1.C 
    Čtvrteční ráno před vánočními prázdninami přišli nám prvňáčkům zpestřit kamarádi z 9.B. Připravili 
si pro nás výrobu krásné hvězdy z papírových sáčků. Postup nebyl náročný a výsledek ohromující. Moc 
jim za společně strávený čas děkujeme a těšíme se na další setkání.  

5.C v knihovně zjišťovala pověsti o Benešovsku 
    Před Vánocemi 5.C navštívila knihovnu v Benešově. 
Paní knihovnice pro děti připravila program o pověstech 
Benešovska. Žáci se dozvěděli mnoho nových 
informací, například proč se říká Benešákům Povidláci. 
Děkujeme paní knihovnici za zajímavý pořad.  Zuzana 
Procházková 5.C 

Vánoční tvoření ve Vyšší odborné škole a 
Střední zemědělské škole 

    Začátkem prosince připravila VOŠ a SZeŠ v 
Benešově soutěž pro základní školy z okolí. Předmětem 
soutěže byla práce s přírodními materiály s tématem 
vánoční výzdoby. Jednotlivci přizdobovali pokojovou rostlinu a skupinky vázaly a zdobily závěsný 
adventní věnec. Soutěže se zúčastnilo devět ZŠ. Naši žáci obsadili v družstvech (skupinkách) šesté místo 
a z jednotlivců se nejlépe umístila na šestém místě Sára Nováková. Naši školu reprezentovali Soucha 
Ondřej, Prchlík Adam, Burian Jakub, Nováková Sára, Patrasová Kateřina a Žďárská Kateřina. Dekorace 
byly pořádající školou hodnoceny velice kladně, zazněla slova o poloprofesionální práci. Všechny 
dekorace zdobí od soutěže prostory školy.  

KMD v Divadle ABC 
    Dne 9. prosince vyrazili členové Klubu mladého diváka pod vedením paní učitelky Ludmily 
Motyčkové a paní učitelky Hany Štanclové do pražského Divadla ABC na představení České Vánoce. 
Představení bylo velmi pěkné a naladilo všechny na očekáváné Vánoce. 

Čertí bál ve školní družině 
    Ve dnech 4. 12. a 5. 12. 2017 se ve školní družině 
konal již tradičně čertí bál. Děti ze všech 
oddělení se na něj delší dobu připravovaly. Nejprve si 
vyráběly masky, s jejichž přípravou 
pomohly zejména maminky. Letos převažovali čerti nad 
anděly. Nejméně jsme měli 
Mikulášů. Pak si děti chystaly čertí kornouty a 
mikulášské pytlíky na sladkou nadílku. 
    Ve vyzdobené společenské místnosti se po oba dny 
střídal tanec se soutěžemi. Děti například skákaly v 
pytlích, tančily s balónky, zdolávaly dráhu s medvědími 
tlapkami. Vítězové z jednotlivých soutěží dostali za svůj 
výkon sladkou odměnu. V průběhu bálu nás navštívil i 
Mikuláš, kterému děti přednesly básničky. Pak si s nimi zatančil. Na závěr jim slíbil, že když 
budou hodné, dostanou nadílku ve své družině. Čertí bál jsme si všichni užili a už se těšíme na další 
akce – pořad Bavíme se sami a karneval. 
Text a foto: M. Šubrtová 

Adventní dílny 6. B pro přípravnou třídu 
    Druhý adventní týden začal pro žáky ze 6. B a děti z přípravky společným adventním tvořením. 
Šesťáci si pro nás připravili šest dílniček, které děti postupně navštěvovaly a s pomocí svých starších 
spolužáků tvořily svícny, vánoční přání, PF, papírové stromečky a rýžové sněhuláky. V šesté dílně se 
děti naučily připravit slavnostní prostírání z ubrousku a nazdobit skleničku cukrem. Celý program se 
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nesl ve vánoční atmosféře a na jeho konci si spokojené děti s obdivem prohlížely, co 
všechno dokázaly vytvořit. Slavnostní přípitek z ozdobených skleniček a sladké 
mlsání ukončilo vydařený projekt.  

Mikulášské čtení v knihovně IKC 
    Přestože měl obchůzek po školách Mikuláš se svým průvodem asi hodně, i letos 
se zastavil za dětmi v naší knihovně. A že to bylo čtení opravdu s čerty o čertech, o 
tom svědčí i titul čtené knihy Kláry Smolíkové Čertice Dorka. Děti se dověděly, že 
i čerti chodí do školy a jaké trápení má malá čertice s češtinou. Další název knihy 
Nechytej mě za slovo hodně napoví. V různých příbězích tak děti slyšely, jak si umí 
dospělí hrát se slovy a významy vět. Kdo se bál čertů, kteří přišli s Mikulášem, se 
nemusel bát maňáska čertice. Nakonec i ti velcí čerti se ukázali jako hodní a dětem 
pomáhali s vyráběním a naučili je další mikulášskou říkanku. Malí žáčci se do 
vyrábění hrnuli, chtěli si vyrobit všechny drobnosti a vše zkusit. A že se jim to 
povedlo, je vidět na fotografiích. 

Exkurze do Mladé Boleslavi 
    Ve středu 6. 12. žáci devátých tříd pod vedením paní 
učitelky Motyčkové, Kunstové a pana učitele Šťovíčka 
navštívili muzeum a výrobní prostory ve společnosti Škoda 
auto a. s. v Mladé Boleslavi. Z výrobních prostor si žáci 
podrobněji prohlédli lisovnu dílů karoserie a kompletovací 
linku vozů Octavie. Po seznámení se současností 
společnosti získali v muzeu přehled o historii firmy a jejích 
klíčových modelech. 

7.A v knihovně stavěla středověká města 
    Dnes naše třída navštívila Městskou knihovnu v 
Benešově, kde pro nás byl připravený program o 
středověku, který zajistilo knihkupectví Thovt. Stejně jako 

loni jsme si zahráli strategickou hru, při níž jsme budovali území a města. Pracovali jsme ve třech 
týmech. Po dvou hodinách se podařilo týmu chlapců postavit město a tím i zvítězit. Během hry jsme si 
vyhledávali informace v knížkách, museli jsme mezi sebou obchodovat, spolupracovat ve skupině a řešit 
logické úlohy. Bylo to zábavné a zároveň poučné.                                                                     Žáci 7.A 

Florbalový turnaj ČEPS CUP 2017/2018 
    Ve středu 29. listopadu 2017 se družstvo chlapců 1. stupně naší školy zúčastnilo okresního finále ve 
florbale žáků 1. stupně O pohár ČEPS CUP. Turnaj byl pořádán pro okresy Benešov a Praha východ. 
V základní skupině jsme postupně sehráli vítězná utkání se ZŠ Votice 2:1, ZŠ Vrchotovy Janovice 8:1, 
ZŠ Vlašim Vorlina 7:0 a ZŠ Pyšely 5:1. Stali jsme se vítězi základní skupiny bez ztráty bodu a čekalo 
nás nejdůležitější utkání o postup do krajského kola. V tomto rozhodujícím zápase jsme zvítězili nad ZŠ 
Psáry 7:3 a postoupili do krajského kola. V našem týmu výborně zachytal Marek Mohr z 5. B. Našimi 
nejlepšími střelci byli Matyáš Pěch ze 4. C a Jan Mazánek ze 4. A – oba vstřelili po 7 brankách, Ondřej 
Sochůrek ze 4. A a Jan Smrž z 5. B – oba po 6 brankách. Turnaj jsme si opravdu užili a děkujeme všem 
divákům za podporu v hledišti. Na shledanou v krajském kole a držte nám pěsti! 

Text a foto: J. Janoušková 
Čtenářská dílna 9.C s přípravnou třídou 

    Stejně jako minulý rok jsme se zapojili do čtení s 
přípravnou třídou. Začali jsme dnes v naší školní knihovně, 
kde jsme se všichni setkali, abychom našim nejmenším 
spolužákům ukázali zajímavé knížky. Paní učitelka Lucie 
Dušková nám připravila na úvod čtení o Mikulášovi. Pak 
jsme si sami vytvořili malé smíšené skupinky a v nich jsme 
si povídali o tom, co by děti chtěly v knížkách ukázat a 
přečíst. Děti byly zvídavé, rychle jsme se spolu skamarádili. 
Hodina utekla velmi rychle, ale i tak jsme ještě na závěr stihli 
pohádku o čertovi. Moc se nám s dětmi čtení líbilo a už se 

těšíme na další “lekci”, kdy navštívíme naši přípravku v jejich třídě.                             Žáci 9.C  
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Na vlnách přátelství 
    Včera se žáci 2. – 9. tříd zúčastnili výchovně motivačního koncertu “Na vlnách přátelství” hudební 
kapely HIGH VIBES. Hlavním tématem programu bylo přátelství a také oblasti, které ho ničí, jako je 
šikana, sociální sítě a nesprávné využití volného času. Celý koncert byl interaktivní, žáci se plně zapojili 
do samotného průběhu v rámci soutěží. Všem se moc líbil. 

Hodina hudební výchovy s profesionální pěvkyní 
    V pátek 10.11. navštívila hodiny hudební výchovy druhého stupně operní, operetní a muzikálová 
pěvkyně Barbora Rajnišová, známá z muzikálů Kapka medu pro Verunku, Alenka v kraji zázraků, 
Sněhová královna, Děti ráje, Carmen a mnoha dalších. Žáci slyšeli muzikálové písně v jejím podání. 
Poté probíhala „divadelní“ diskuze a mnoho otázek, včetně sbírky podpisů…. 

První návštěva divadla 
    V pátek 3.11. navštívily první ročníky spolu s přípravnou třídou pražské divadlo GONG. I když se to 
nezdálo, pro všechny to byl první společný výlet autobusem, cestu si děti krátily veselým zpěvem (přidal 
se i pan řidič), hrami, a dokonce i počítáním. 
Představení Trampoty kmotry lišky bylo veselého rázu a jak to v pohádkách bývá, jednalo se o příběh 
se šťastným koncem. Liška a dva zpočátku nepřátelští psi přišli na to, že daleko lépe než v hádkách a 
vzájemných naschválech se žije v kamarádství. 
Text: Mgr. Ludmila Bednářová 

7.C V DIVADLE HYBERNIA 
    V pondělí 6.11.2017 se naše třída 7.C neučila. Školní lavice jsme pro tento den vyměnili za divadelní 
sedadla a zhlédli v Divadle Hybernia muzikál Alenka v kraji zázraků. Příběh Alenky v kraji za zrcadlem 
nám přinesl zábavu, poučení i zamyšlení nad světem, ve kterém žijeme. Po skončení představení jsme 
si také mohli projít zákulisí divadla a seznámit se s jednotlivými divadelními profesemi. Dokonce se 
nám podařilo zahlédnout i hlavní hrdinku, kterou bychom v bundě a čepici téměř nepoznali. Celý den 
jsme si náramně užili a domů se vraceli s pocitem, že se dnešek opravdu vydařil.                   Žáci 7.C 

Výlet 5.C do Technického muzea v Praze     
Na středu 17. 1. 2018 nám paní učitelky naplánovaly výlet do Technického muzea 
v Praze. I přes nepříznivé počasí (husté sněžení) jsme se všichni ze třídy 5. C sešli 
před školou a vyrazili autobusem do Prahy. 
    Po příjezdu k muzeu jsme jako první vytáhli své svačiny a s chutí je snědli. 
Když jsme byli dosyta najedení, mohlo se začít s prohlídkou. Už jsme se nemohli 
dočkat, co všechno v muzeu uvidíme. 
První, co jsme si mohli prohlédnout, byla historická auta. Jedním z exponátů byla 
lokomotiva ve skutečné velikosti, u které jsme se fotili. I na stropě se bylo na co 
dívat. Celý strop byl ověšen letadly v různých velikostech a tvarech. Byl tam 
dokonce vystaven i létající balón. Po prohlídce prvního patra jsme po schodech 
vyšli do další části. Zde jsme viděli starodávné motocykly a různé přístroje, které 
se kdysi používaly. K tomu zde běžel černobílý film, ve kterém se většina 

vystavených přístrojů objevila. Ve třetím patře byla výstava zmenšených lodí a jednokolek. Nechápu, 
jak se na tomto kole může někdo udržet. Každopádně bych si to taky chtěla někdy zkusit. V další 
místnosti byly vystaveny domácí spotřebiče, které v kuchyni používaly naše babičky a prababičky. 
Poslední místnost byla zaměřena na astronomii. Zde jsme mohli zhlédnout přístroje, se kterými 
astronauti pracují. Před touto místností byla vystavena motorka, u které jsme se všichni také fotili. Na 
závěr jsme se šli podívat do hornických dolů. Viděli jsme tam, jak pracovali a těžili horníci v minulém 
století. Do školy jsme se vrátili na oběd plni hezkých vzpomínek a nevšedních zážitků. Výlet se nám 
všem velice líbil. 

   Zuzka Procházková 5.C, foto vlastní 
Přípravka na dobrodružství na knihovně 

    Ve středu 17. 1. jsem s přípravkou poprvé navštívili městskou knihovnu. Paní knihovnice nám 
ukázala, jak se v knihovně řadí knihy, jak se s knihou zachází a přečetla nám úryvek z knihy Kašmir 
Huseinović Dobrodružství v knihovně. Děti si pak samy vyhledaly knihu a ostatním o ní vyprávěly. A 
protože se naše třída právě učí o dinosaurech, zavedla nás k polici se spoustou zajímavých knih, my si 
zasedli a zalehli na matrace a pročítali a prohlíželi. Už nyní se těšíme na další dubnovou návštěvu. 

Mgr. Lucie Dušková 
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5. CO NÁS BAVÍ A ZAJÍMÁ 
Recenze na knihu Zimní muži 

    Dílo Zimní muži napsal novinář a knihovník pocházející z Kodaně Jesper Bugge Kold, který 
má velké znalosti historie, proto toto i další historická díla mohl napsat. Kniha vyšla roku 2014, 
českého překladu se dočkala na podzim minulého roku.  
    Pojednává o dvou bratrech v dobách druhé světové války. Jeden z bratrů je bývalý voják, nyní 
vlastník továrny na oblečení, má velkou rodinu a žije si spokojený život. Ten druhý je pedagogem 
na vysoké škole, žádnou rodinu již nemá, protože přišel o manželku, s čímž se doposud 
nevyrovnal. Míní napsat svou první vlastní knihu. Oba dva jsou slušní, spořádaní lidé, hledící si 
svého, jenže příchodem gestapa je jejich život zničen. Jsou donuceni pod pohrůžkami smrti 
pracovat pro gestapo nebo pro SS, a to kvůli jejich vysokému postavení a výtečnému vzdělání. 
    Tato kniha mě maximálně zasáhla. Autor v ní ukázal, jaký dopad mělo, když se kdokoli z rodiny stal 
přívržencem Hitlera. Celá rodina se od základu otřásla, až se zcela zhroutila a podlomila v pevných základech. 
Válka změnila povahy dvou odpůrců nacismu na skoro příznivce režimu. Kolik strachu se skrývalo později v 
samotných Němcích nebo v německých vojácích, jaká morálka panovala na frontách nebo kolik bolesti všichni 
pociťovali? Nejen oběti byly oběťmi, i proto se mi kniha líbila, nahlížela na válečné období ze všech stran. Osobně 
bych ji zařadila do povinné četby devátých tříd, protože se hodí k tématu probíranému v dějepisu. Díky výkladu 
paní učitelky Stolařové jsem knize skvěle porozuměla a jsem ráda, že jsem si ji přečetla. 

Veronika Ráblová 9.C, obrázek internet 

Let’s play 
    Zdravím, jako první článek v tomto roce jsem se rozhodl napsat o World of 
Warship, jak už WoT-kaři vědí, tak WoW-ko je jedna hra z trojice „World of“ 
od Wargamingu, avšak teď si ji můžete zahrát pouze na PC. Jak už víme, tak i 
WoT-ko se přesunulo na Android a IOS, a proto se vývojáři rozhodli přesunout 
i WoW-ko. Otázkou je, jaká bude hratelnost na mobilním zařízení. Počkejme 
si do 18. ledna a můžeme posoudit sami na jaké úrovni bude ovládání a celkový 
dojem z hraní. 
Zdroj: https://games.tiscali.cz 

Hobza Petr 8.A 

Star Wars Battlefront 2 

    Listopad 2017, jen datum, že? Ale pro fanoušky díky Star Wars Battlefront 2 
začínají žně! 
    Začneme tím, co si můžete zahrát bez potřeby připojení na internet. Tady by měl 
dominovat příběh. Hlavní hrdinkou je Iden Versio, otec imperiální admirál, 
velitelka speciální jednotky, bojující za impérium. Příběh se odehrává souběžně s 6. 
dílem a končí před 7. dílem. Je to velice dobré lákadlo, jak na nějaký čas zmizet 
z normálního světa. Bohužel je snadné poznat, že se jedná spíše o trénink s hrdiny 
a stroji. K němu je přišpendlený příběh o tom, jak se Iden (odmalička bombardována imperiální propagandou) 
najednou rozhodla přejít k rebelům. Omlouvám se, že jsem spoileroval, ale tohle jste museli vědět! Ale Iden není 
sama. Ať vás síla provází J. Mně přišlo při cutscénách na PS4, že nás provází spíš pokles FPS než síla, na druhou 
stranu někdy nepoznáte přechod mezi cutscénou a hrou, což zaslouží pochvalu. Dohrání do 6 hodin, takže 
nedoporučuji koupi SWB2 kvůli příběhu. 
    Lépe si vede multiplayer. Přibylo více hrdinů (bez Obi-wana L). Ani mapy nezůstaly zkrátka, dále: Odboj, 
První řád, Konfederace nezávislých systémů a Republika (Stará), tím pádem si můžete zahrát např. s klonovou 
armádou nebo s droidy. V SWB2 si kupujete za battle pointy lepší jednotky a hrdiny, které dostáváte ve hře za 
sklil, a to se mi líbí. U některých postav a strojů máte ale omezený počet nasazení v bitvě. Někdy zamrzí, pokud 
šetříte celou hru na Yodu a zjistíte, že s ním právě někdo hraje, takže ho nemůžete koupit. Modu ubylo, najdeme 
tady Galactic Assault (přejmenované Walker Assault), Strike (8 vs 8 kde plníte týmové úkoly), Blast (Deathmach), 
Heroes vs Villains (hrdinové vs padouši) a Starfighter Assault (letecké bitvy).    
    Máte tady 4 povolání a s nimi spojené kartičky. Ano, myslím, že víme, o čem mluvíme (loot boxy). Přitom by 
nevadilo mít systém z jedničky, protože tady se to točí kolem náhody, a to je špatně. Ještě že EA pod nátlakem 
hráčů dočasně zrušila mikrotransakce, všechno zažíváte ve velmi rychlém tempu hry. I přesto multiplayer není 
špatný a užijete si hodně zábavy. Kdo by si nechtěl zahrát za zeleného mužíka, že J? Povedla se určitě grafika a 
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na mapách je i více života než v předešlém dílu. Vše prožijete s všudypřítomnými zvuky. Ty bych popsal jedním 
slovem: ,,Bomba“. 
    Star Wars Battlefront 2 je dobrá hra, co se týče multiplayerové části, ale příběh… 

Matěj Kačenga 8. B, obrázek www.google.com 

Recept na špagety Carbonare a pizzu 

Špagety - ingredience pro 4 osoby: 
1 balíček špaget 
sůl 
2 žloutky 
smetana ke šlehání 

parmazán 
anglická slanina 
stroužek česneku 

Postup: 
Na začátku nakrájíme anglickou slaninu na malé kostičky. Na pánev dáme 
osmahnout anglickou slaninu a po chvíli přidáme rozdrcený stroužek česneku. 
Omáčka: Smícháme smetanu a 2 žloutky s troškou parmazánu nebo jiného tvrdého sýra (Gran Moravia). 
Potom do hrnce dáme na 8 minut vařit špagety. Horké špagety přendáme do mísy a ihned promícháme s omáčkou, 
lehce osolíme, opepříme a přidáme osmaženou slaninu. Doporučuji podávat se strouhaným parmazánem nebo 
sýrem Grand Moravia. NIKDY NE EIDAM!!!!!!! Jsou to nejlepší špagety, co znám... 
 

2 PIZZY INGREDIENCE: 
Šunka  20 dkg 
Sýr mozzarella  1 balíček              
Drcená rajčata v plechovce 
Kukuřice v plechovce 
Sušené oregano 
   

Těsto: 500g hladké mouky 
        Půl čajové lžičky soli 
        Půl kostky droždí 
         1 lžíce olivového oleje 
        300 ml vlažné vody 

POSTUP:   
TĚSTO:  Ingredience smícháme, hněteme pomocí vařečky, až těsto nelepí. Poté přikryjeme utěrkou a na teplém 
místě těsto necháme 30 minut kynout.  Když vykyne, rozdělíme ho na 2 části. Připravíme si 2 plechy na pečení a 
dáme na ně pečící papír. Těsto rozválíme na placky. Na placku dáme 3 lžíce drcených rajčat. Nakrájíme šunku a 
mozzarellu a položíme je na těsto spolu s kukuřicí. Dáme je do trouby péct na zhruba 10 minut a na 250 stupňů, 
až budou okraje zlatavé a křupavé. Asi po 10 minutách pizzy vytáhneme, posypeme sušeným oreganem a pak 
sníme. Dobrou chuť.                    

David Šmajstrla 6.D, foto google.cz 
 

Vtipy 
 
Žáček druhé třídy se ptá: „Prosím, jak vůbec vypadá ten 
Konec světa?“ 
Učitelka se chytí za hlavu: „Jakýpak konec? Už dva roky 
vás přece učím, že je Země kulatá!“ 
 
Přijde Pepíček ze školy a říká mamince:  
„Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!“  
„No to je pěkné, a na co se paní učitelka ptala?“ 
„Kdo rozbil okno na chodbě!“ 
 
Blondýnka u zkoušek v autoškole.  
„Co byste dělala, kdyby vám za jízdy upadlo kolo?“ 
„Přidala bych a dohonila ho!“ 
Před písemkou: „Doufám, že nikoho neuvidím opisovat.“ 
Z prostřední řady se ozve: „Taky doufáme.“ 



 

~ 19 ~ 
 

LABYRINT: školní časopis Základní školy Benešov, Dukelská 1818 
Adresa: Dukelská 1818, Benešov, 256 01 

41. číslo od r. 2007 (od 1. čísla na webových stránkách)  www.zsben.cz 
Školní rok: 2017/18 

Redakční rada: viz strana 2, odpovědný redaktor: Mgr. Kamila Stolařová 
kontroluje: Mgr. Blanka Vrkoslavová 
obrázky zajišťuje: Mgr. Eva Fišerová 
Tisk: vytištěno společností L ekis s.r.o. 

Náklad: 40 výtisků do tříd a pro redaktory 

 

Blondýnka na pláži: „Mám plnou hlavu písku.“ 
Tmavovláska: „Zajímavé, mně se to dostalo jen do vlasů.“ 
 
Blondýnka dělá test složený z otázek a odpovědí "ano x ne". Dívá se na 
papír... 5 minut... 10 minut... Potom v náhlém záchvatu inspirace vyndá z 
peněženky minci a začne vyplňovat test stylem "číslo=Ano, znak=Ne". Za 
půl hodinky má všechno hotové, zatímco zbytek třídy se ještě potí nad 
papíry... Posledních 5 minut času, a ona najednou začne v zoufalství 
vyhazovat minci, mrmlat a strašně se potit. Dozírající přijde znepokojeně 
k ní a ptá se, co se stalo. 
Ona na to: „Kontroluju si odpovědi... a skoro všechno mám špatně!“ 
 
 
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a 
ptá se: 
„Berou, berou?“ 
„Kdepak, ani ťuk...“ 
„Tak se na ně vykašli a pojď se 
vykoupat.“  
 
Římský císař promlouvá ke gladiátorům: 
„Gladiátoři, dneska budete mít zápas ve vodním pólu. Mužstvo, které vyhraje, 
dostane svobodu!“ 
„A jak poznáme soupeře?“ ptají se gladiátoři. 
Císař se uchechtne a povídá: 
„Snadno, krokodýli budou mít bílé čepičky.“ 
 
Malý synek Jiříček se ptá otce:  
„Proč je Tichý oceán tichý?“ 
Tatínek se nazlobí: 
„Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?“ 
„Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?“ 

  
Adam Stolař 8.A, vtipy o fotbale – Matěj Kačenga, Vtipy.cz, Skvelevtipy.cz, google.com                                                         
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Anketa 

Jaký je váš oblíbený předmět? 

V několika třídách jsme udělali anketu, jaký je váš oblíbený předmět. Zapojily se 8. a 4. ročníky, dále 
6.C a 5.C. Všem děkujeme za vyplnění. 

A zde jsou výsledky: 
 
4. třídy – nejoblíbenějšími předměty jsou tělocvik a informatika, tyto předměty mají shodný počet hlasů,     
               za nimi se umístila matematika 
5.C – nejvíce hlasů získal tělocvik, 2. místo výtvarná výchova a 3. místo informatika a matematika 
6.C – nejvíce hlasů získal tělocvik (jedná se o sportovní třídu J), 2. místo matematika, 3.    
          místo hudební výchova  
8. ročníky – nejvíce hlasů získala hudební výchova, 2. místo výtvarná výchova a 3. místo  
        tělesná výchova 

 

 
   
Úspěšný nový rok 
 
  

přejí žáci a zaměstnanci 
 
ZŠ Benešov, Dukelská 1818 


