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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 

Školní soutěže a olympiády 

Zeměpisná olympiáda 

       V lednu letošního roku proběhlo na naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády určené 

pro žáky druhého stupně. Děti dostaly test s otázkami, který měly během určitého času 

vyplnit. Soutěžící vyhledávali informace v zeměpisném atlasu a ve druhé části se museli 

spolehnout pouze na svoje vědomosti. Do okresního kola, které se konalo 20.2.2018, 

postoupili: Čechová Magdaléna, Horáková Vlasta, Kubů Tomáš a Dvořák Jakub. Soutěžilo se 

opět v práci s atlasem, bez atlasu a navíc ještě i v praktické části. Soutěžící byli rozděleni do 

několika kategorií podle věku. Naši reprezentanti se umístili takto: Čechová Magdaléna – 11. 

místo, Horáková Vlasta – 6. místo, Kubů Tomáš – 12. místo a Dvořák Jakub - 26. místo. 

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 
      28. března naše škola organizovala krajské kolo Zeměpisné olympiády. 
Gratulujeme vítězům a děkujeme porotě, hlavně její předsedkyni paní učitelce Ludmile 
Motyčkové za její práci. 
 

Olympiáda v Aj 

      V únoru se na naší škole také uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. 

V kategorii určené  pro 6. a 7. ročník soutěžilo 11 dětí a v kategorii pro 8. a 9. ročník 12 dětí. 

Soutěžilo se v poslechu, rozhovoru a popisu obrázku. Do okresního  kola postoupili Robert 

Ernest ze 6.A a Lukáš  Čuřík z 8.A. V okresním  kole, které se konalo 13.2.2018, obsadil 

Robert Ernest  2. místo a Lukáš Čuřík 10. místo.                                                                                                                           

 Recitační soutěž 

      5.2.2018 proběhlo na 2. stupni školní kolo v recitační soutěži. Celkem se ho zúčastnilo 6 

dětí. V první kategorii žáků 6. a 7. tříd obsadili 1. a 2. místo Robert Ernest a Šárka 

Neuwirthová. Ve druhé kategorii pro žáky 8. a 9. tříd obsadila 1. místo Klára Kloubová. 
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      Do okresního kola, které se uskuteční 4.4.2018 v Bystřici, postupují: Robert Ernest, 

Šárka Neuwirthová a  Klára Kloubová.                                      (Vlasta Horáková 7.A) 

Okresní kolo Chemické olympiády 

      V pondělí 5.3.2018 se na Gymnáziu Benešov uskutečnilo okresní kolo Chemické 
olympiády. Za naši školu se zúčastnil Jan Koreš z 9.B a Daniel Babiš z 9.A. Soutěžící plnili 
úkoly jak teoretické, tak i praktické. Naši žáci obstáli velmi dobře. Dan obsadil pěkné 5. místo 
a Honza skončil na krásném 2. místě a postupuje do krajského kola. Chlapcům gratulujeme, 
děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a Honzovi přejeme hodně štěstí v dalším kole 
soutěže.                                                                                     (Mgr. Ivana Hodžová) 

 

Na „Dukle“ se opět měli čím pochlubit! 

     Jako každý rok se i letos konal na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 Den otevřených 

dveří. V úterý 27.2.2018 měla veřejnost možnost blíže se seznámit s touto moderní školou. 

     Dopoledne mohli rodiče navštívit své děti ve třídách a sledovat jejich snažení přímo při 

výuce. Odpoledne si přišli prohlédnout školu spíše rodiče s budoucími prvňáčky nebo bývalí 

absolventi. Hned u vchodu doslali prospekty s informacemi o sportovní třídě, o škole a jejích 

projektech. Zde se jich také ujali žáci 2. stupně a provázeli je po rozlehlé budově školy. 

Prohlídku doplnili komentářem k jednotlivým moderně zařízeným učebnám, např. se jednalo 

o pracovny anglického a německého jazyka, chemie, fyziky, výpočetní techniky, dějepisu a 

zeměpisu. Zájemci se mohli seznámit s interaktivními tabulemi, s novými učebnicemi a 

dalšími pomůckami, kterými se učitelé snaží zpestřit svoji výuku. Prohlídku na prvním stupni 

doplnil bohatý kulturní program dramatického kroužku pod vedení paní učitelky Ivany 

Pallové. 

     Tento den se opravdu vydařil a myslím, že mnozí návštěvníci byli překvapeni možnostmi, 

které tato škola nabízí.                                                                (Mgr. Zlatuše Houdková) 

6.D na tajemné výpravě do starověku 

 

      Ve středu 28.2.2018 navštívila naše třída Městskou knihovnu v Benešově. Zde pro nás 

paní Radana Sedláčková připravila program s názvem „Tajemná výprava do starověku”. 
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Seznámila nás se zajímavostmi z egyptské historie, např. že Čech Bedřich Hrozný rozluštil 7 

mrtvých jazyků a že pyramidy stavěli nejen otroci, ale i svobodní lidé, kteří za to dostávali 

plat. O Římě jsme se dozvěděli, že někteří gladiátoři bojující v aréně byli  nejen otroci z řad 

válečných zajatců, ale i profesionálové. Hráli jsme i hru, kde jsme museli vyluštit nápis 

složený z hieroglyfů. Tato akce se nám moc líbila.                                                                                           

                                                                                                     (David Šmajstrla 6.D) 

Mc Donald´s Cup – školní kolo 

 

     Tak jako každý rok proběhl i letos začátkem března turnaj žáků v malé kopané. Žáci 2. – 
5. tříd se utkali ve dvou dnech. Ve středu 7. března proti sobě nastoupily čtvrté a páté 
ročníky, ve čtvrtek 8. března pak děti mladší. Děti podaly krásné výkony a všem za to moc 
děkujeme! 
     Všechna utkání rozhodovali žáci 9. ročníků: Matěj Dušek, Petr Šabat a Štěpánka 
Bubáková, kterým také patří velký dík. 

 
Výsledné pořadí tříd jednotlivých ročníků bylo následující: 
1. místo 5.B      1. místo 4.C       1. místo 3.A         1. místo 2.D 
2. místo 5.A      2. místo 4.A       2. místo 3.C         2. místo 2.A 
3. místo 5.C      3. místo 4.D       3. místo 3.D         3. místo 2.C 

                                                        (Mgr. Michaela Turziková a Mgr. Pavla Plavcová) 

Noc s Andersenem proběhla i „na Dukle“ 
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     Jako každý rok i letos proběhla 23.3.2018 na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 

akce Noc s Andersenem, které se zúčastnili žáci prvního stupně a šestých tříd druhého 

stupně. V letošním roce byla tato akce spojena hned s několika významnými výročími, např. 

s vydáním knížky K. Čapka - Povídání o pejskovi a kočičce a s kreslenými příběhy Rychlých 

šípů od J. Foglara. Starší děti si také připomněly 100. výročí vzniku samostatného 

Československa. 

     Žáci prvního stupně měli dopolední vyučování zaměřené 

zejména na pohádky, vyprávěli si a malovali. Dopolední zábavný 

program pro ně připravily jejich paní učitelky. Na odpoledním a 

nočním programu se podíleli paní učitelky, vedení školy, paní 

knihovnice a žáci ze starších ročníků. 

     Odpoledne bylo na hlavní chodbě připraveno pro žáčky hned 

několik stanovišť. Děti vyslechly pohádky z knihy Povídání a 

pejskovi a kočičce a samy si mohly vyzkoušet věšení prádla, zašít 

díru na kalhotách, vyrobit si z papíru origami pejska a kočičky nebo 

si zahrát velikonoční pexeso. Starší děti se dozvěděly zajímavosti o 

České republice, vymalovaly si naši vlajku a vyplnily kvíz, aby si 

ověřily své znalosti o našem státě. Šesťáci si mohli procvičit svoji 

angličtinu poslechem pohádky Princezna a drak a své kuchařské 

umění a fantazii při přípravě druhé večeře. Největší úspěch však měly světelné zápasy ve 

florbalu, které byly v letošním roce novinkou. Večer pak všichni ulehli znaveni do svých 

spacáků a těšili se na další podobnou akci, protože Noc s Andersenem si opravdu užili! 

                                                                                        (Šárka Neuwirthova 7.A) 

Projektový den - přehazovaná  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

     28.3. proběhl na naší škole projektový den, jehož součástí byl turnaj v přehazované 
určený pro žáky 2. stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 1. kategorie - žáci 6. a 7. tříd, 
2. Kategorie - žáci 8. a 9. tříd. Některé zápasy byly opravdu napínavé až do konce, např 
souboj o 2. -  3. místo mezi 9.A a sportovní třídou 8.C. V tomto zápase nakonec těsně 
zvítězila 9.A. Všichni žáci si příjemně strávené dopoledne opravdu užili. 
Konečné pořadí: 
1. kategorie:1. místo  7.C                                          2. kategorie:1. místo   9.C 
                  2. místo  6.C                                                            2. místo   9.A 
                  3. místo  6.B                                                            3. místo   8.C 
                                                                                                 
                                                                                             (Klára Šeborová 9.A) 
 
 
 
 

Benešovský Ámos 
Město Benešov se rozhodlo ocenit práci těch nejlepších učitelů a vyhlásilo již druhým rokem  
anketu „Benešovský Ámos“  
Pro školní rok 2017/2018 získali ocenění tito učitelé z naší školy: 
Ocenění za celoživotní přínos školství (síň slávy) – Mgr. Ludmila Dvořáková   
                                                                                (bývalá zástupkyně pro 2. stupeň) 
Pedagog roku z pohledu žáků (otevřená kategorie pro žáky) – Mgr. Jan Šťovíček          
                                                                                                               (učitel Dě, Ze)  
Pedagog roku z pohledu ředitele za 1. stupeň – Mgr. Dana Hanušová  
Pedagog roku z pohledu ředitele za 2. stupeň – Mgr. Lenka Kunstová  
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Výtvarná výchova – Variace na exkurzi v ZOO Praha 
     9. ročníky v rámci výtvarné výchovy navštívily s paní učitelkou Evou Fišerovou ZOO 
v Praze. Své postřehy žáci zpracovali netradičním pohledem na člověka a zvíře. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    (Klára Kloubová – 9.A)                                                       (Ester Lázničková – 9.A) 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Johanka Radová – 9.B)                                                   (David Pavlík - 9.B) 
 
 
 

 
2. ROZHOVOR 

 
Rozhovor Filipem Bláhou z 5.C  

Filip Bláha se dne 24.1 2018 zúčastnil okresního kola Matematické olympiády. Místem konání 
soutěže bylo Gymnázium ve Vlašimi. V tomto kole získal Filip 2.-3. místo. Proto jsem Filipovi 
položila několik otázek. 
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Byl jsi před konáním okresního kola 
Matematické olympiády hodně 
nervózní? 

Ano, byl jsem nervózní. Hlavně když byl 
přecpaný autobus. 

 

 Jaký pocit máš z toho, že ses umístil na 
2.-3. místě v okresním kole 
Matematické olympiády? 

 Je to super umístění a cenné body na 
přijímačky.                                                           

 Jsem moc spokojený.  

Chystáš se dělat přijímačky na osmileté 
gymnázium? 

                                                                                    Ano, chystám a doufám, že se mi to povede. 

 

Připravoval ses na okresní kolo této olympiády nebo jsi výsledek nechal náhodě? 

Připravoval jsem se 2 týdny dopředu. Občas jsem si doma počítal. 

 

S jakým typem úloh jsi měl problémy a s jakým typem úloh jsi neměl problémy 
žádné? 

Menší problém jsem měl s úlohou na geometrii. Příklad o zvířátkách zaměřený na logické 
myšlení jsem spočítal celkem snadno. 

 

Baví tě „obyčejná školní“ matematika? 

 Ano, baví mě, protože je o logice. 

 

Zabýváš se matematikou i doma? 

 Ano, například když dělám cvičné testy nebo při vypracovávání domácích úkolů. 

 

Jaké jsou tvoje další zájmy kromě matematiky? 

Dále mě zajímají šachy, judo a také dějepis. 

Děkuji Filipovi za rozhovor a přeji mu mnoho dalších úspěchů jak ve škole, tak i mimo ni!!                                                                                    

                                                                                                (Zuzka Procházková 5.C) 
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3. KOUTEK ANGLICKÉHO JAZYKA 

 
 
Monkeys 

 

My favourite animal aremonkeys. They live in 

Afrika. 

Monkeys are dividedinto so-called New-

Worldmonkeys and oldWorldmonkeys. 

New-Worldmonkeys live in thetropics and 

subtropics in Central and South America 

and OldWorldMonkeys are home inAfrica. 

They live forabout 30 years.Theirfamilies are otherwiselarge and otherwiseheavy. 

Theyeatfruitsrexamplebananas and whattheyfind on thetree. 

Thegorilla, forexample, is175 cm talland weighs up to 200 kg. 

They are greatclimbers, they love to climbtrees.  

                                                                                               

(Štěpán Šremer 6.A) 

Resources:https://www.google.cz/search?q=o

pice+lezou+po+stromech&source=lnms&tbm=

isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGk-

KjvLbZAhVRzaQKHRIeBLsQ_AUICigB&biw=192

0&bih=974#imgrc=whPdMxu7kD6VpM: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Opice 

https://www.online-slovnik.cz/ 

Crocodiles 

My favouriteanimals are crocodiles. They live in 

Africa, Asia and Australia. 

Crocodiles are green and theyhave a very long 

body. They are reptiles. Theyhavescalesand big 

teeth. They run very fast. They live in water. 

Theycanswim. 

They live alone. Theyaren´talone, whenismating. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Opice
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Aftermating, male leavefemale. Theyeat big animals, fish and sometimesbirds. 

Whenisjourneyofgnus, theyhave big reserves, becausegnus wadethroughacrossthewater. 

Crocodileshuntthem.          

 

                                                                                                                                       

(Vojtěch Táborský 6.A) 

 

 

 

Resources: 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=smEmC%2fgZ&id=C9F16C349C0

5BA23D7D9A9DB4043B1DFCA2524A6&thid=OIP.smEmC_gZCwJeoQ-

UZQAjZwHaEH&mediaurl=http%3a%2f%2fcdn.trivia.id%2ftrivia%2frezitarani%2flarge%2f2

017-09-20-11-29-31-

buayaRegionalLiputan6.jpg&exph=444&expw=800&q=krokod%c3%bdl&simid=6080442903

55561381&selectedIndex=202&ajaxhist=0 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=frt5mvIG&id=7ADCBFE493943E5

FA3FBD19DA34951DF2C02C40A&thid=OIP.frt5mvIGUebKeKAwJvJ9fgHaE1&mediaurl=http%

3a%2f%2f1gr.cz%2ffotky%2fidnes%2f12%2f083%2fcl6%2fBMA456665_krokodyl_profimedi

a_0140098034.jpg&exph=411&expw=630&q=krokod%c3%bdl&simid=60801535522432649

3&selectedIndex=100&ajaxhist=0 

 
4. VELIKONOCE – SVÁTKY JARA 

Velikonoce                                  

     Velikonoce patří mezi křesťanské svátky. 
Slavily se už v dobách Slovanů a Germánů. Jsou 
spojené s mnoha symboly, např. beránek, kočičky 
a křen.  

     Beránek představoval v židovské tradici Izrael 
jako Boží stádo. V křesťanství je jedním ze 
symbolů Ježíše Krista. V dnešní době se beránek  
na Velikonoce peče skoro v každá domácností.        
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými 
vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista.      
Křen svou hořkostí připomíná Kristovo utrpení. 
Tento zvyk pojídání křenu na Velikonoce se 
dodržuje hlavně v Polsku, Rakousku a Slovinsku.                                                                    

                                                                          (Hay Duc Dug – David 7.A) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=smEmC%2fgZ&id=C9F16C349C05BA23D7D9A9DB4043B1DFCA2524A6&thid=OIP.smEmC_gZCwJeoQ-UZQAjZwHaEH&mediaurl=http%3a%2f%2fcdn.trivia.id%2ftrivia%2frezitarani%2flarge%2f2017-09-20-11-29-31-buayaRegionalLiputan6.jpg&exph=444&expw=800&q=krokod%c3%bdl&simid=608044290355561381&selectedIndex=202&ajaxhist=0
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=smEmC%2fgZ&id=C9F16C349C05BA23D7D9A9DB4043B1DFCA2524A6&thid=OIP.smEmC_gZCwJeoQ-UZQAjZwHaEH&mediaurl=http%3a%2f%2fcdn.trivia.id%2ftrivia%2frezitarani%2flarge%2f2017-09-20-11-29-31-buayaRegionalLiputan6.jpg&exph=444&expw=800&q=krokod%c3%bdl&simid=608044290355561381&selectedIndex=202&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=smEmC%2fgZ&id=C9F16C349C05BA23D7D9A9DB4043B1DFCA2524A6&thid=OIP.smEmC_gZCwJeoQ-UZQAjZwHaEH&mediaurl=http%3a%2f%2fcdn.trivia.id%2ftrivia%2frezitarani%2flarge%2f2017-09-20-11-29-31-buayaRegionalLiputan6.jpg&exph=444&expw=800&q=krokod%c3%bdl&simid=608044290355561381&selectedIndex=202&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=smEmC%2fgZ&id=C9F16C349C05BA23D7D9A9DB4043B1DFCA2524A6&thid=OIP.smEmC_gZCwJeoQ-UZQAjZwHaEH&mediaurl=http%3a%2f%2fcdn.trivia.id%2ftrivia%2frezitarani%2flarge%2f2017-09-20-11-29-31-buayaRegionalLiputan6.jpg&exph=444&expw=800&q=krokod%c3%bdl&simid=608044290355561381&selectedIndex=202&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=smEmC%2fgZ&id=C9F16C349C05BA23D7D9A9DB4043B1DFCA2524A6&thid=OIP.smEmC_gZCwJeoQ-UZQAjZwHaEH&mediaurl=http%3a%2f%2fcdn.trivia.id%2ftrivia%2frezitarani%2flarge%2f2017-09-20-11-29-31-buayaRegionalLiputan6.jpg&exph=444&expw=800&q=krokod%c3%bdl&simid=608044290355561381&selectedIndex=202&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=frt5mvIG&id=7ADCBFE493943E5FA3FBD19DA34951DF2C02C40A&thid=OIP.frt5mvIGUebKeKAwJvJ9fgHaE1&mediaurl=http%3a%2f%2f1gr.cz%2ffotky%2fidnes%2f12%2f083%2fcl6%2fBMA456665_krokodyl_profimedia_0140098034.jpg&exph=411&expw=630&q=krokod%c3%bdl&simid=608015355224326493&selectedIndex=100&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=frt5mvIG&id=7ADCBFE493943E5FA3FBD19DA34951DF2C02C40A&thid=OIP.frt5mvIGUebKeKAwJvJ9fgHaE1&mediaurl=http%3a%2f%2f1gr.cz%2ffotky%2fidnes%2f12%2f083%2fcl6%2fBMA456665_krokodyl_profimedia_0140098034.jpg&exph=411&expw=630&q=krokod%c3%bdl&simid=608015355224326493&selectedIndex=100&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=frt5mvIG&id=7ADCBFE493943E5FA3FBD19DA34951DF2C02C40A&thid=OIP.frt5mvIGUebKeKAwJvJ9fgHaE1&mediaurl=http%3a%2f%2f1gr.cz%2ffotky%2fidnes%2f12%2f083%2fcl6%2fBMA456665_krokodyl_profimedia_0140098034.jpg&exph=411&expw=630&q=krokod%c3%bdl&simid=608015355224326493&selectedIndex=100&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=frt5mvIG&id=7ADCBFE493943E5FA3FBD19DA34951DF2C02C40A&thid=OIP.frt5mvIGUebKeKAwJvJ9fgHaE1&mediaurl=http%3a%2f%2f1gr.cz%2ffotky%2fidnes%2f12%2f083%2fcl6%2fBMA456665_krokodyl_profimedia_0140098034.jpg&exph=411&expw=630&q=krokod%c3%bdl&simid=608015355224326493&selectedIndex=100&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=frt5mvIG&id=7ADCBFE493943E5FA3FBD19DA34951DF2C02C40A&thid=OIP.frt5mvIGUebKeKAwJvJ9fgHaE1&mediaurl=http%3a%2f%2f1gr.cz%2ffotky%2fidnes%2f12%2f083%2fcl6%2fBMA456665_krokodyl_profimedia_0140098034.jpg&exph=411&expw=630&q=krokod%c3%bdl&simid=608015355224326493&selectedIndex=100&ajaxhist=0


12 
 

     Velikonoce také doprovází mnoho dalších zvyků. Jedním z nich je koledování. Probíhá tak, 
že se ráno na Velikonoční pondělí chlapci vydávají se svou ručně vyrobenou pomlázkou po 
vesnicích a koledují. Dalším z našich zvyků je malování vajíček. Maluje se na vyfouklá nebo 
uvařená vajíčka, která pak dostávají koledníci. Červená vajíčka symbolizují krev Krista. V USA 
se traduje, že vajíčka v noci přinesl velikonoční zajíček a poschovával je po domě a na 
zahradě. Děti se je pak ráno vydávají hledat. 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce                               (Vlasta Horáková 7.A)  

 (Kristýna Kučerová 6.B)  

 
5. Toulky po Čechách - BRDY 

 

     Brdy jsou vrchovinná oblast 

v jihozápadní části Středočeského kraje. Od 

roku 1950 bylo celé území Brd vojenským 

újezdem. Nacházely se zde sklady pro 

sovětskou jadernou munici. V roce 2011 byl 

tento vojenský újezd zrušen a od roku 2015 

čátečně zpřístupněn veřejnosti. Zbývá zde ale 

ještě několik míst, která je třeba vyčistit od 

nevybuchlé munice. Dnes jsou Brdy jedním 

z nejméně zalidněných oblastí v České 

republice a ve střední Evropě vůbec. Přibližně 90 procent  území totiž zabírá les, proto je v 

současnosti populárním místem pro dobrodruhy, kteří mají o takto odlehlé oblasti zájem.                                                                                                             

                                                                                             (Lukáš Čuřík 8.A) 

Foto: 
https://www.google.cz/search?q=brdy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE
wiLmMb-hojaAhVpOpoKHWotDeoQsAQIVg&biw=1366&bih=662#imgrc=cTFt-Zko4W1ljM: 
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6. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 

 
ZTŘEŠTĚNÉ ZÁPISKY PŘI CESTĚ SVĚTEM  
 
Autorka textu: Klára Šeborová 9.A  
(spolupráce na textu Klára Kloubová 9.A)  

 

Jednou z hlavních postav příběhu je milá, pihovatá  a samotářská „knihomolka“ Anna Brown 
zvaná Ann. 
   
 ….„ Upozorňujeme všechny občany Manchesteru, že bomba nebyla úspěšně zneškodněna. 
Žádáme tedy občany, aby zachovali klid a nepodléhali panice. Bomba vybuchla v místech G-
Mexu (kompresní a konferenční centrum). Prosíme o klidnou evakuaci." Když tato slova 
zazněla z rozhlasu, najednou jsem strnule zůstala stát na místě. Kniha, kterou jsem držela  
v ruce a doposud si ji četla, mi vypadla a zůstala ležet na chodníku spolu se záložkou v 
podobě černého trojúhelníku. Jen jsem tam tak nehybně stála a nechala svou „dlouholetou 
společnici“ ležet na zemi. Tuto zprávu jsem uslyšela poprvé. Nikdo nikde neříkal, že je v 
centru bomba.... Předpokládám, že si tuto informaci vláda opět nechala pro sebe, domnívala 
se, že se nic nemůže stát a namyšleně věřila, že ji včas zneškodní.  Z mého přemítání  mě 
náhle vytrhl prudký náraz. Spadla jsem na mou již beztak pošlapanou knihu a na mně 
skončila stará babička. Bylo zřejmé, že ji zachvátila panika. Bolestně jsem sykla, když mi 
projela palčivá bolest kotníkem. Ale to mi samozřejmě nezabránilo, abych pomohla stařence 
zpět na nohy. „Jste v pořádku?" zeptala jsem se. „Děkuji, dívenko", podívala se na mě 
vystrašená stařenka. Jen jsem se na ni pousmála a dál jí nevěnovala pozornost. Raději jsem 
se vrátila ke své „dlouholeté společnici“, která teď byla v hrozném stavu. Sebrala jsem ji ze 
země a schovala do batohu. Pak jsem se vydala přes přelidněnou silnici k obrovské budově 
stojící pár desítek bloků ode mě. …. 
 

 
7.  KAM ZA ZÁBAVOU? 
 

Aquapalace Praha 
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      Aquapalace Praha je největším akvaparkem ve střední Evropě. Nachází se v areálu 

Obchodní a zábavné zóny Průhonice-Čestlice na okraji Prahy. Akvapark tvoří tři paláce, kde si 

každý přijde na své. Může zde využít  různých skluzavek, tobogánů, mořského vlnobití, 

plavání v bazénu, relaxování na lehátku nebo ve vířivce. Nachází se zde sauna, wellness 

centrum, kosmetika, tělová ošetření, masáže, solárium a speciální masáže, např. s čokoládou 

a vonnými oleji. Také je zde fitness centrum, kde si lze zacvičit. Samozřejmostí jsou stánky 

s nápoji a občerstvením. 

                                                                                         (Kristina Isabell Chawner 4.C) 

 

Zdroj: https://www.google.cz/search?q=aquapalace+praha&client=firefox-b-

ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj76balpofaAhUIU1AKHR3uCP8Q_A

UICigB&biw=1408&bih=667#imgrc=Tqz4PqnOSPVWqM: 

 

 

8. VIDEOHRY 

Let’s Play - Sea of Thieves 

     Britské studio Rare si mnozí hráči spojí s velkými videoherními klasikami jako Donkey 
Kong Country, Perfect Dark, Banjo-Kazooie nebo GoldenEye. Mezi dvě poslední hry pak 
patřily záležitosti pro Kinect, což mnohým 
přišlo jako plýtváním talentu vývojářů. I 
proto se fanoušci zaradovali, když před 
několika lety byla oznámena velká 
pirátská MMO hra Sea of Thieves, v níž by 
mělo být možné stát se obávaným 
pirátem. První dojmy ze hry byly velmi 
pozitivní, takže každý si začal myslet, že 
se nám tu rodí další obrovský hit. Po 
zahrání plné verze došlo ale k docela 
krutému vystřízlivění, které je zapříčiněné 
mnohými faktory. Ať už jde o uspěchané vydání, nulové zkušenosti vývojářů s podobně 
velkými hrami a několik špatných rozhodnutí. 

     Když poprvé vyjedete na moře, před vámi budou nádherné vlny a v dálce uvidíte třeba 
západ slunce, budete si připadat jako v sedmém nebi. Nedlouho poté ale začnete odhalovat 
řadu nedostatků, od mizerného obsahu po nezáživný soubojový systém, nulový postup, 
spoustu bugů až po celou řadu špatných rozhodnutí v designu hry. Vývojáři z Rare budou 
muset brzy informovat o tom, co plánují v budoucnu do hry přidat nebo předělat. Jinak hrozí, 
že už tak dost rozbitá loď plná děr půjde brzy ke dnu. A na rozdíl od Titaniku si na ni za pár 
měsíců nikdo ani  nevzpomene.                                                            (Petr Hobza 8.A) 

Zdroj: https://konzolista.tiscali.cz/articles/onearticle?link=sea-of-thieves-mny3 

 

https://www.google.cz/search?q=aquapalace+praha&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj76balpofaAhUIU1AKHR3uCP8Q_AUICigB&biw=1408&bih=667#imgrc=Tqz4PqnOSPVWqM
https://www.google.cz/search?q=aquapalace+praha&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj76balpofaAhUIU1AKHR3uCP8Q_AUICigB&biw=1408&bih=667#imgrc=Tqz4PqnOSPVWqM
https://www.google.cz/search?q=aquapalace+praha&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj76balpofaAhUIU1AKHR3uCP8Q_AUICigB&biw=1408&bih=667#imgrc=Tqz4PqnOSPVWqM
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9. ŠIKOVNÉ RUČIČKY  - Sliz ze dvou ingrediencí 

 

 

     Je hodně slizů složených ze dvou ingrediencí. Tento je spíše tužší hmotou, na kterou 
budete potřebovat lepidlo Herkules a jedlou sodu. Postup: Lepidlo nalijete do misky, přidáte 
jedlou sodu a vše pořádně zamícháte. Čím více sody, tím bude sliz tužší. Čím méně sody, tím 
bude hmota více připomínat sliz. 

 Zdroje:  https://www.youtube.com/watch?v=xqJdfmQCv0s               (Nela Kačengová 4.C) 

 

10. MÁME RÁDI ZVÍŘATA – Osmák degu 

 

Osmák degu  

              

     Osmák degu (latinsky Octodon degus) začíná být u nás poměrně známý hlodavec a stává 
se z něj oblíbený domácí mazlíček, který se hodí i k dětem. Měří něco kolem 15 cm a 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih0cfUuIraAhXBtBQKHacCDasQjRx6BAgAEAU&url=http://www.chytrazena.cz/spravna-vyziva-osmaka-degu-9749.html&psig=AOvVaw3vbJChidj4g9E04qeACoWe&ust=1522169218646446
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přibližně stejně i jeho ocásek, průměrně váží kolem 200 g. Není to zrovna zvíře, které by se 
s vámi hodiny dokázalo mazlit, jsou hodně aktivní a potřebují dostatek prostoru pro 
„vyblbnutí“. Je to denní zvíře, nemusíte jej tedy na rozdíl od křečka budit, když si s ním 
budete chtít hrát, či se mu věnovat. Je velice inteligentní, dá se snadno ochočit, umí dokonce 
přiběhnout na zavolání. Hodí se k dětem, protože není agresivní a kouše jen v krajním 
případě, pokud se cítí ohrožen. Dožívá se poměrně vysokého věku – až 7 let (výjimkou 
nejsou ale ani osmáci, kteří se dožili až 9 – 12 let). 

     Já sám vlastním osmáka degu, který se jmenuje Trixie. Je to samička a před nedávnem 
se jí narodila 4 mláďátka. 

 Zdroj: osmakdegu.cz/                                               (Richard Tobolík 6.D) 

 

 
11. VTIPY 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Vánoce: Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: „Maminko! Hoří stromeček!" „Neříká se 
hoří, ale svítí." Pepíček se vrátí do obýváku a za chvíli křičí: „Mamííí! Už svítí i záclona!" 
 
 
Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: „Děti, kdo si myslí, že je hloupý, ať si stoupne.“ 
Všichni sedí, jenom Pepíček se postaví. Paní učitelka se ho ptá: „Pepíčku, ty si myslíš, že jsi 
hloupý?" Pepíček: „To ne, ale je mi trapný vás nechat stát samotnou!" 
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Wikipedie: „Já vím všechno!" 
 Google: „Najdu všechno!"  
Facebook: „Já znám všechny." 
 Internet: „Beze mě jste v háji." 
 Elektřina: „Tak se uklidníme, jo?!" 
 
 
Pacient se ptá v léčebně doktora: 
„Pane doktore, jak mě vyléčíte ze 
závislosti na Facebooku?“  
„Nerušte, píšu status.“ 
 
 
 
„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve 
škole?" „Vy jste říkala, že kdo nebude 
mít domácí úkol, tak ať se tady ani 
neukazuje." 
 
 

 

„Pepíčku, skloňuj slovo chléb."„Kdo, co? - Chléb." „S kým, s čím? – Se salámem." 

„Komu, čemu? - Mně." 

 

Přijde Pepíček domů a ukazuje tatínkovi 

vysvědčení. Tatínek povídá: „Tak hrozné 

vysvědčení jsem ještě neviděl!" A Pepíček 

povídá: „Já také ne, ale včera jsem to našel 

ve tvých věcech..."  

 

 

Zdroje: http://www.jenprofotbal.cz      

           https://www.facebook.com/FotbalZpravy/ 

           https://ntx.cz/vtipy/   

                 

                                      

                                                                     (Matěj Kačenga 8.B a Martin Popovský 8.A) 

 

https://www.facebook.com/FotbalZpravy/
https://ntx.cz/vtipy/
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