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Milí čtenáři! 

Blíží se léto a s ním i konec školního roku. Celá 

redakční rada časopisu Labyrint vám přeje krásné a 

pohodové letní prázdniny. Doufáme, že nám 

v příštím školním roce zachováte svoji přízeň. 

Mgr. Zlatuše Houdková 

 

Šéfredaktoři školního časopisu 
Lukáš Čuřík  8.A  

Matěj Kačenga 8.B 
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Titulní obrázek nakreslila Kateřina Kudrnová. 
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NAŠE KONOPIŠTĚ 

 

 

Této úklidové akce se ZŠ Benešov, Dukelská 1818 účastní pravidelně již několik let, a proto i 

letos jsme 18. dubna 2018 krátce po osmé hodině vyrazili směrem ke Konopišti. Na kraji 

parku si nás převzali zaměstnanci Lesů ČR. Ti nám rozdali rukavice, pytle a mohli jsme začít 

uklízet přidělené části rozlehlého území. Sbírali jsme odpadky například kolem parkoviště, 

podél promenádní cesty, v okolí Růžové zahrady i přírodního divadla a kolem Konopišťského 

rybníka. Potěšilo nás, že odpadků každým rokem ubývá.  

Za dvě hodiny jsme měli hotovo a vydali se na vrch Tuškov, kde jsme si opekli buřty a 

občerstvili se. Zde jsme si také stihli na louce zahrát různé hry, protože počasí nám skutečně 

přálo. Tato akce se nám všem moc líbila a těšíme se na příští rok.  

                                                                      (Vlasta Horáková a Šárka Neuwirthová 7.A) 

 

7. Významné osobnosti – Walt Disney (T. Valihun) 20 

8. Videohry – Farming simulator (P. Hobza) 21 

9. Recepty – Špagety Carbonara (D. Šmajstrla) 21-22 

10. Máme rádi zvířata – Rosomák sibiřský (O. Khandl) 22-23 

11. Vtipy (M. Kačenga, M. Popovský) 23-24 

 
1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 
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VÝUKOVÝ PROGRAM „CO SE SKRÝVÁ NA DNĚ" 

 

Dne 23. dubna 2018 se třída 7.A s paní učitelkou M. Maškovou vydala na exkurzi do 
Ekocentra ve Vlašimi. Zde nás přivítal průvodce a společně jsme došli k potokům, kde jsme 
se rozdělili do několika skupinek. Každá skupina dostala vybavení (síta, skleničky a lžíce) pro 
průzkum dna přidělené části potoka.  Měli jsme za úkol šetrně pochytat co nejvíce druhů 
živočichů žijících v řece a přinést je na základnu Ekocentra. Zde jsme určovali druhy 
vylovených živočichů a díky nim jsme zjistili i čistotu vody. 

Na závěr jsme zhlédli prezentaci o dalších obyvatelích vody a okolí.   Tuto exkurzi o den 
později absolvovala také třída 7.B. Všem se nám program velmi líbil. Získali jsme nové 
zkušenosti a informace o zvířatech. 

                                                                      (Vlasta Horáková a Šárka Neuwirthová 7.A) 

Redaktoři Labyrintu opět v Praze uspěli! 
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V pátek 4. května 2018 jsme si museli 

přivstat a sešli jsme se brzy ráno na 

nádraží v Benešově, odkud jsme se 

rychlíkem vydali do Prahy na vyhlášení 

výsledků soutěže Školní časopis roku 

2018, které probíhalo na Vyšší odborné 

škole publicistiky v Praze.  

Dopoledne každý z nás absolvoval dva 

workshopy, např. Redakční charta, 

Příběhové lego nebo Mobilní nástroje 

novináře. Díky tomu jsme se seznámili 

s tím, jak obohatit webové stránky, 

natáčet videoreportáže, složit si vlastní příběh a jak ještě lépe dělat školní časopis.  

Ve školní aule jsme kolem poledne netrpělivě čekali na slavnostní vyhlášení výsledků 

soutěže. Tištěný časopis Labyrint obdržel zvláštní cenu poroty a v kategorii webových 

časopisů se umístil na krásném 3. místě. Z ocenění jsme měli všichni velkou radost a 

spokojeni jsme se vraceli do Benešova. 

                                                        (David  Šmajstrla 6.D) 

Památník Terezín 

 

 

17. května 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili prohlídky koncentračního tábora Terezín. 

Průvodkyně je nejdříve seznámila s historií Terezína a jeho využitím během 2. světové války. 

Většina místností (cely, samotky, umývárny), které viděli, byly v původním stavu. Na žáky 

„dýchla“ svou autentičností historie těchto míst, ve kterých se odehrávaly lidské tragedie.  

                                                                                                       (Mgr. Z.Houdková) 
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Jarní akademie 

 

 

 

Dne 23. a 24. května 2018 se konala v tělocvičně Základní školy Benešov, Dukelská 1818 
Jarní akademie žáků 1. a 2. stupně. 

 

Středa patřila našim mladším 
spolužákům, kteří předvedli 
za zvuků známých písniček 
své pohybové nadání. 
V pestrém programu nesmělo 
chybět vystoupení 
dramatického kroužku pod 
vedením paní učitelky Ivany 
Pallové. Družina přispěla do 
tohoto programu 
synchronizovaným tancem. 
Divákům se program líbil a 
jednotlivá vystoupení vždy 
ocenili bouřlivým potleskem. 

 

Čtvrtek byl v režii žáků 2. stupně. Ani ti se nenechali zahanbit. Diváci mohli vidět ukázky 
moderních tanců, akrobatického létání s modelem letadla, gymnastické vystoupení žákyň. To 
vše oživil nejen školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Simony Bursové, který 
zazpíval tři známé písničky (Slyším své srdce bít, Den je slunečný, Pramen zdraví z Posázaví), 
ale i rocková kapela Kuncák. Já jsem měla možnost spolu s Matějem Pokorným provázet 
diváky tímto programem. Jarní akademie se v letošním roce opravdu vydařila. 

                           (Šárka Neuwirthová 7.A) 
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Žáci z „Dukelské“ přispěli také na „Konto Bariéry“ 

 

V pátek 25. května 2018 se třídy 9.A a 9.B zúčastnily charitativní akce „Přes bariéry s policií“. 

Žáci měli možnost prohlédnout si policejní automobily a motocykly, seznámit se se základy 

daktyloskopie a vyzkoušet si oblek určený pro členy zásahové jednotky. Policejní psovodi jim 

ukázali simulaci zásahu proti pachateli, který ve voze převážel heroin. Na závěr někteří žáci 

absolvovali testy fyzické způsobilosti, při kterých si ověřili nejen svoji kondici, ale přispěli tím i 

na nadaci „Konto Bariéry“. Akce se opravdu vydařila a výtěžek z ní půjde na zakoupení 

speciálního chodítka pro nevidomou holčičku. 

                                                                                                       (Mgr. Z. Houdková) 

Velký úspěch Matěje Lukeše! 

Žák naší školy, Matěj Lukeš, ve dnech 11. – 17. června 2018 reprezentoval Českou 
republiku na ME v triatlonu v Polsku. V kategorii U17 se mezi jednotlivci umístil na 
překrásném 12. místě a vybojoval si účast v nedělních štafetách. Zde přispěl 
k velkému úspěchu naší štafety, kdy družstvo ČR vybojovalo krásnou stříbrnou 
medaili. 

Blahopřejeme mu ke skvělému úspěchu!                                         (Mgr. L. Kunstová) 
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Prvňáčkové otevírali nové dopravní hřiště 

 

Poslední květnový den jsme se vypravili obhlédnout nové dopravní hřiště na Sladovce. 
Událost to byla zpočátku velmi slavnostní. Na místě na nás čekala paní hejtmanka Jaroslava 
Pokorná Jermanová, pan starosta Petr Hostek a spousta dalších důležitých lidí, kteří se o 
otevření nového hřiště zasloužili, v doprovodu se zástupci celého integrovaného záchranného 
systému. Po našem příchodu  již nic nebránilo v přestřižení slavnostní pásky. Hned 
poté pan starosta zavelel ke strojům a už jsme se proháněli na zapůjčených 
kolech, motokárách a koloběžkách. 

Jízda to nebyla jednoduchá. Na každém rohu číhala paní policistka, která dohlížela na to, zda 
správně dodržujeme pravidla silničního provozu. V případě, že tomu tak nebylo, jsme 
byli okamžitě zastaveni a náležitě poučeni. Vyzkoušet jsme si mohli například jízdu přes 
světelnou křižovatku, přes železniční přejezd či správné zařazení a výjezd na kruhovém 
objezdu. 

Kdo zrovna neřídil, zahrál si na chodce na přechodu nebo rovnou nasedl 
do skutečného hasičského či policejního auta, a někteří z nás dostávali dokonce první pomoc 
přímo v sanitce. Ne, nebojte, nikomu z nás se nic nestalo, jednalo se pouze o praktické 
ukázky práce záchranářů. 

Dopoledne jsme si moc užili, hřiště se nám dětem i paní učitelkám velmi líbí. Už nám 
domlouvají příležitost si na dopravní hřiště vyjet se svými vlastními koloběžkami a prakticky si 
ještě více osvojit správné chování v silničním provozu. 

                                                                                              (Mgr. Ludmila Bednářová) 

Poznávací zájezd do Mnichova 

V pátek 8. června 2018 jsme se sešli před 
školou již v pět hodin ráno, abychom se 
spolu s paní ředitelkou Hanou 
Procházkovou, paní učitelkou Zuzanou 
Tyrnerovou, panem učitelem Janem 
Šťovíčkem a paní učitelkou Zlatuší 
Houdkovou vydali na poznávací zájezd do 
Mnichova. Po kontrole cestovních dokladů 
jsme nastoupili do autobusu a plni 
očekávání jsme se vydali na cestu, která 

proběhla bez komplikací.  
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První zastávkou byla návštěva olympijského stadionu v Mnichově, kde na nás již čekali naši 

průvodci. Protože jsme byli velká skupina, museli jsme se rozdělit na dvě části. Průvodci nás 

nejdříve seznámili s historií stadionu, ale i se současným využitím v podobě hudebních 

koncertů pěveckých velikánů. Poté následovala prohlídka olympijské věže, odkud byl 

překrásný výhled nejen na stadion, ale také na olympijskou vesničku.  

Následně jsme se společně přesunuli do muzea BMW. Zde jsme si prohlédli různé historické 

modely aut, motorek a motocyklů. Mohli jsme si vyzkoušet současné modely aut a motocyklů 

této značky. To se nám líbilo asi nejvíce. Možnost posadit se za volant sportovních aut BMW 

nebo na sedadlo závodní motorky, kterou znáte jen z plakátu, je opravdu nezapomenutelný 

zážitek.  

Náš výlet jsme zakončili prohlídkou historického centra Mnichova, obdivovali jsme například 

krásnou radnici s orlojem, která se nachází na Mariánském náměstí.  

Počasí nám skutečně přálo a mrholit začalo až po odjezdu z Mnichova. Cesta by dlouhá a 

některé z nás přemohla únava. Do Benešova jsme přijeli až v pozdních nočních hodinách, 

kde na nás již čekali naši rodiče. Zájezd se opravdu vydařil, všichni se vrátili domů plni 

nových dojmů.                                                                                                                     

Obrázek -zdroj:https://www.obrazky.cz/?q=Mnichov&sgId=nG4j6AqMnexrXxJHpimMhOwoknmfziR7zS-oYG-

7zq%3D%3D&thru=&aq=#id=c6feae6da3818724 

                                                                                                   (Veronika Ráblová 9.C) 

 
 

2. ROZHOVOR 

 

Rozhovor se žáky přijatými na víceleté Gymnázium 

Benešov 

Krátký rozhovor s těmito žáky: 

Barbora Šarfová 5.C 

Filip Bláha 5.C 

Alexandr Janák 5.C 
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1. Na jaké gymnázium jsi přijímací řízení vykonával/a ? 

B: Na benešovské a vlašimské gymnázium. 

F: Gymnázium Říčany a Benešov. 

A: Do Vlašimi a do Benešova. 

2. Od jakého měsíce ses připravoval/a na přijímací řízení na osmileté 

gymnázium? 

B: Od srpna 2017 

F: Od půlky září 2017 

A: Od října 2017 

3. Připravoval/a ses na přijímací řízení sám/sama nebo jsi navštěvoval/a 

nějaké kurzy nebo doučování? 

B: Připravovala jsem se sama, ale také jsem navštívila 3x SCIO a 2x „Zatlanku“. Měla 

jsem doučování s ostatními dětmi od naší paní učitelky. 

F: Doučoval jsem se sám a na kroužku ve škole. 

A: Navštěvoval jsem kroužek „K přijímačkám s úsměvem“. 

4. Bylo tvým hlavním cílem se na osmileté gymnázium dostat? 

B: Ano. 

F: Ano, bylo. 

A: Ano, bylo 

5. Při přijímacích řízeních na jednotlivá gymnázia se ti zdála těžší čeština, 

nebo matematika? Z jakého důvodu? 

B: Ve Vlašimi byla těžší matematika, protože tam byly zapeklitější úlohy. V Benešově 

to bylo nastejno. 

F: Matematika. 

A: Oboje bylo HARD (těžké). 

6. Byl/a jsi nervózní při čekání na výsledky přijímacího řízení? 

B: Ano, už jsem to potřebovala vědět. 

F: Ano, byl jsem hodně nervózní. 

A: Jo, byl jsem nervózní. 

7. Na kolikátém místě ses v celkovém počtu uchazečů umístil/a? 

B: V Benešově 26. -28. místo a ve Vlašimi 14. místo. 

F: Umístil jsem se na 4. místě. 

A: Ve Vlašimi 41. a v Benešově 90. 

8. Jsi spokojen/a se svým výsledkem nebo bys jej chtěl/a nějak změnit? 

B: Jsem docela spokojená, ale mohlo to být lepší. 

F: Jsem s ním velice spokojen. 

A: Ano, byl jsem spokojen. Rád bych se ale dostal do Benešova. 

9. Jakým způsobem jste slavili s  rodinou svůj úspěch? Byli všichni nadšeni 

stejně jako ty? 

B: Oslavili jsme to doma u zmrzliny.Ano, byli jsme všichni nadšeni.  

F: Slavili jsme svíčkovou. 

A: Slavili jsme dortíkem. Všichni byli nadšeni. 

10. Těšíš se na studium na gymnáziu? Můžeš už teď říci, na co nejvíce? 

B:Ano, na gymnázium se moc těším. Nejvíce se těším na biologii a chemii.  

F: Ano, velice se těším. 

A: Ano, těším se na fyziku a chemii. 

Děkuji všem za rozhovor a přeji mnoho úspěchů jak ve škole, tak i mimo ni! 
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Obrázek - zdroj: 

https://www.google.cz/search?q=gymn%C3%A1zium+bene%C5%A1ov&rlz=1C1VFKB_enCZ630CZ634&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf0srt0KPbAhVrGZoKHeqhBx4Q_AUICigB&biw=1093&bih=5

30#imgrc=TWx2SMGdQsy5dM:https://www.google.cz/search?q=gymn%C3%A1zium+bene%C5%A1ov&

rlz=1C1VFKB_enCZ630CZ634&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf0srt0KPbAhVrGZoKHeqhBx

4Q_AUICigB&biw=1093&bih=530#imgrc=TWx2SMGdQsy5dM: 

                                                                                                                           (Zuzka Procházková 5.C) 

 

 

 
3. 100. výročí vzniku Československa 

 

Výstava – Osudové roky české státnosti 

 

 

 

Dne 18. května 2018 navštívila naše třída 9.A spolu s paní učitelkou Věrou Brabcovou 

Městskou knihovnu v Benešově, kde se konala výstava „Osudové roky české státnosti“. Na 

chodbě knihovny byly vystaveny panely s texty a obrázky, které popisovaly roky a události 

významné pro český národ. Mohli jsme se dozvědět bližší informace např. o vzniku 

Československa v roce 1918, o obsazení republiky fašisty nebo o převzetí moci komunisty  
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v roce 1948. Vše doprovázely dobové fotografie. V předem určených skupinkách jsme hledali 

odpovědi na otázky uvedené v pracovních listech, které jsme dostali k jednotlivým 

historickým etapám  při hodině dějepisu. Měli jsme například odpovědět na otázky, které se 

týkaly politické situace a emigrace občanů v roce 1968. Výstava nás velmi mile překvapila a 

všichni jsme si ji naplno užili. 

                                                                           (Ester Lázničková a Klára Šeborová 9.A) 

PROJEKT: „Významné osmičky“ v našich dějinách 

Také naše škola se v rámci jednotlivých předmětů zapojila nejen do oslav 100. výročí vzniku 

samostatného Československa, nýbrž si připomněla další významné události našich dějin.  

Zde je malá ukázka prací našich žáků: 

 

     (Nikol Nováková a Kamila Vilímková)                 (Denisa Hebíková) 
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                     (David Škramlík)                                                    (Ondřej Novák) 

 

(Klára Kloubová) 
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                 (Johanka Radová)                                                 (Jana Šafránková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   (Nikola Kramperová) 
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(Tereza Pilcová) 
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                      (Petra Šupková)                                                    (Jakub Burian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          (Klára Kloubová) 
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                                    (Adéla Heřmánková a Kateřina Pefková) 
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4. RECENZE NA FILM – AVENGERS: INFINITY WAR 

 
 
Velmi jsem se těšil, až budu moci zhlédnout film Avengers: 
Infinity War. Zklamalo mne, že několik postav zemřelo 
hned na začátku filmu. V průběhu napínavého děje jsme 
málem přišli také o jednu z hlavních postav Iron Mana. 
S některými postavami se setkáme i v dalším díle. 
Děj filmu byl opravdu napínavý a líbil se mi. Mohu ho 
doporučit ostatním divákům. 

                                                                    (Richard Tobolík 6.D) 
 

Zdroje: http://www.csfd.cz/film/393331-avengers-infinity-war/prehled/ 

 

 

 

 
5. Toulky po Čechách – Trojmezí 
 

 

 

Trojmezí na Šumavě                          Trojmezí Česka, Polska a Slovenska u Hrčavy 

Trojmezí (nebo tzv. trojzemí) je bod, ve kterém se setkávají hranice tří států. Česko má čtyři 

trojmezí: česko - německo - rakouské, česko - polsko - německé, česko - slovensko - polské 

a česko - rakousko - slovenské. Zpřístupněné jsou pouze tři z nich, protože česko - rakousko 

- slovenské trojmezí se nachází v místě, kde se Dyje vlévá do Moravy. 

Před 2 roky jsem navštívil česko - německo - rakouské trojmezí, které se nachází nedaleko 

Lipna na Šumavě. Poměrně nenáročnou cestou se po několika kilometrech dostanete 
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k Plešnému jezeru, které je jedno z mála ledovcových jezer v České republice. Od Plešného 

jezera pak vystoupáte na vrchol Plechého. Odtud se po rakouské státní hranici dostanete až 

k trojmezí. Na místě trojmezí stojí kamenný sloup. Okolo je několik informačních tabulí a 

laviček. Dříve se toto místo nacházelo uprostřed lesa, dnes je to větrné místo uprostřed 

holých svahů, protože většina okolních stromů byla zničena kůrovcem. 

Česko - polsko - německé trojmezí najdeme poblíž německého města Žitava. Samotný bod 

styku hranic se však nachází ve vodě. Další trojmezí, které je možné navštívit, je česko -

slovensko - polské mezi českou obcí Hrčava a polskou obcí Jaworzynka.  

Trojmezí na Šumavě mohu všem opravdu doporučit.  

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojmez%C3%AD                                                      (Lukáš Čuřík 8.A) 

 

 

6. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 

 
 

Tajemství poslání 

Cesta sněhem zapadaná, 
cesta sněhem obležená. 
Chůzí pomalou toulám se po ní, 
myšlenky v mé hlavě jak slzy se roní. 

Ticho a klid, prázdné uličky, 
hlucho a svit, ladné lampičky. 
Touha rozběhnout se stále sílí, 
pod pokličkou skryta ještě kvílí. 

Vločky snášející se z nebe, 
na mlčící domy vedle sebe. 
Něžné pohlazení rychlého větru, 
přináší sníh do záhybů svetru. 

Samota v řadě opuštěných obchodů, 
pohoda panující nad světem černobílých přechodů. 
Žasnu nad krásou tohoto města, 
ale přesto vím, že je jen jedna cesta… 

(Veronika Ráblová 9.C)                                                                            (Nikola Kramperová) 
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7. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI – WALT DISNEY 
 

 

Walt Disney 

 

Walt Elias Disney se narodil 5. prosince 1901 v Chicagu. Rodina se usadila na farmě poblíž 

Kansas City. Jeho otci se nedařilo a farmu musel prodat v dražbě. Poté si rodina otevřela v 

Kansas City obchod s cukrovinkami, ale opět zkrachovali. Nakonec Waltův otec koupil 

novinový stánek a Walt se věnoval roznášení novin a kreslení reklamních plakátů. Po dalším 

krachu se celá rodina vrátila do Chicaga, kde Walt navštěvoval kursy kreslení a hrál v 

ochotnickém divadle. V roce 1917 byl povolán do armády, sloužil jako řidič sanitky ve Francii. 

Po návratu do USA si našel práci v reklamní agentuře, kde se seznámil Ubem Iwerksem. 

Společně se začali věnovat filmové animaci. Začali natáčet krátké reklamní animované filmy, 

které byly uváděny v kinech před hlavním programem. V roce 1923 se rozhodl zkusit štěstí v 

Hollywoodu a spolu s bratrem Royem a kreslířem Iwerksem založili podnik Laugh-o-Grams. 

Jejich první prací byl seriál Alenka v říši divů. V roce 1927 se zrodila legendární animovaná 

postavička Mickey Mouse. Další úspěšné postavičky na sebe nenechaly dlouho čekat, pes 

Pluto, kráva Lulubelle, býk Ferdinand a hlavně kačer Donald. Velký úspěch zaznamenal film 

Tři malá prasátka, který byl oceněn Oskarem. Prvním celovečerním animovaným filmem byla 

Sněhurka a sedm trpaslíků a následovaly další filmy - Pinocchio, Nesmělý drak, Šípková 

Růženka a Čaroděj Merlin. Během druhé světové vyrábělo studio propagační a vzdělávací 

filmy pro americkou armádu. Po válce pokračoval v natáčení animovaných filmů, z nichž 

nejznámějším se stala Kniha džunglí. Od začátku 50. let Walt Disney začal realizovat svůj sen 

o vytvoření pohádkového světa. V roce 1951 založil společnost WED, která se měla zabývat 

výstavbou zábavního parku s množstvím atrakcí pro děti i dospělé. První dětský park, o 

rozloze 25 hektarů, vznikl v Kalifornii. Dalším parkem byl ten v Disneyworldu na Floridě, 

tentokrát o rozloze 11 000 hektarů. Walt Elias Disney zemřel 15. prosince 1966 v Burbanku v 

Kalifornii. 

Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney  

https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/18673-walt-disney.                                    (Tomáš Valihun 8.B) 

 

https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/18673-walt-disney
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8. VIDEOHRY – Farming simulator 19 

 

 

Farming simulator 2017 nás již omrzel, a proto se už těšíme na podzim, kdy má vyjít nová 

počítačová hra -  Farming simulator 19. Bohužel zatím o hře nemáme příliš mnoho informací, 

protože se nás vývojáři snaží překvapit. Na jejich oficiální stránce jsme pouze zjistili, že letos 

se ve hře objeví více zvířat, např. koní. Z „traileru“ jsme vydedukovali, že by to mohl být také 

pes či kočka. Sami vývojáři napsali, že nám letos nabídnou možnost vybrat si ze tří map. 

Dále jsme se dozvěděli, že hra bude obsahovat i kombajn FEND, který zde v minulých dílech 

chyběl. Novinky se budou týkat i fyzikálního enginu a grafiky. Ta bude posunuta o level výš. 

Zatím nevíme, co dalšího si pro nás vývojáři ještě připraví, ale budeme se těšit na další 

novinky 

                                                                                                           (Petr Hobza 8.A) 

9. RECEPT NA ŠPAGETY CARBONARA 

 

 
 

Ingredience pro 4 osoby:1 balíček špaget, špetka soli, 2 žloutky, smetana ke šlehání,       

parmazán, anglická slanina, stroužek česneku 
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Postup: 

Anglickou slaninu nakrájíme na malé kostičky, které osmahneme na pánvi. Po chvíli přidáme 
rozmačkaný česnek. Omáčku připravíme tak, že smícháme smetanu se dvěma žloutky a 
troškou parmazánu. V hrnci uvaříme špagety. Horké je dáme do mísy a ihned promícháme 
s připravenou omáčkou, vše lehce osolíme, opepříme a přidáme osmaženou slaninu. Potom 
pokrm posypeme strouhaným parmazánem. Špagety chutnají opravdu skvěle!   

Zdroj:https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles

%2Fstyles%2F630x420%2Fpublic%2Frecept%2F052_ape0206-
1.jpg%3Fitok%3DYAh6EmCB&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Frecepty%2F930-spaghetti- 

                                                                                                     (David Šmajstrla 6.D) 

 

10. MÁME RÁDI ZVÍŘATA – Rosomák sibiřský 

 

 

 Rosomák sibiřský (Gulo gulo) je masožravec z čeledi lasicovitých. Připomíná spíše malého 
medvěda. Žije nejvíce v severní Kanadě, na Aljašce, v Rusku, na Sibiři a v severských státech 
Evropy. Živí se veverkami, králíky, hraboši, norky, liškami nebo mláďaty kojotů a vlků. 

     Jedná se o silné a svalnaté zvíře s krátkýma nohama, širokou kulatou hlavou, malýma 
očima a krátkýma kulatýma ušima. Rosomáci mají silnou tmavou mastnou srst, která je 
mrazuvzdorná.  Dospělý rosomák je 65 až 107 centimetrů dlouhý, jeho ocas měří 17 až 26 
centimetrů a jeho váha dosahuje 9 až 25 kilogramů. Samci mohou vážit až dvakrát více než 
samice. Rosomákova výška je 30 až 45 centimetrů. 

     Rosomáci jsou samotářská zvířata. Úspěšní samci tvoří celoživotní vztahy se 2 až 3 
samicemi, které příležitostně navštěvují, zatímco ostatní samci přežívají bez družky. Oplození 
probíhá až na začátku zimy, čímž je odložen vývoj plodu. Pokud nemají samice dostatek 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F630x420%2Fpublic%2Frecept%2F052_ape0206-1.jpg%3Fitok%3DYAh6EmCB&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Frecepty%2F930-spaghetti-
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F630x420%2Fpublic%2Frecept%2F052_ape0206-1.jpg%3Fitok%3DYAh6EmCB&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Frecepty%2F930-spaghetti-
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2F630x420%2Fpublic%2Frecept%2F052_ape0206-1.jpg%3Fitok%3DYAh6EmCB&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.apetitonline.cz%2Frecepty%2F930-spaghetti-
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potravy, žádná mláďata se nenarodí. Samice rosomáků jsou březí 30 až 50 dní, na jaře se 
pak rodí dvě nebo tři mláďata. Ta se vyvíjejí rychle a velikosti dospělého rosomáka dosahují 
už v prvním roce. Jejich délka života dosahuje pěti až třiceti let. 

    V zajetí žije v  zoologických zahradách v Severní Americe a Evropě asi sto rosomáků. 
Jejich odchov je velmi obtížný. V České republice je chová ZOO Brno, ZOO Ústí nad Labem a 
Zoopark Chomutov. 

Zdroj text: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosom%C3%A1k_sibi%C5%99sk%C3%BD 

zdroj obrázek: http://www.chovzvirat.cz/zvire/2880-rosomak/ 

                                                                                                                     (Ondřej Khandl 5.C) 

11. VTIPY 

 

O FOTBALE 

 

O DĚTECH 

 

 

http://www.chovzvirat.cz/zvire/2880-rosomak/
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                                                                      (Matěj Kačenga 8.B a Martin Popovský 8.A) 

 

Zdroje: 

https://www.facebook.com/Tvojesazkovka/photo 

https://www.google.cz/search?q=vtipy+o+fotbale&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwir-
6vC9M7bAhXlCJoKHUgwC0gQsAQIPg&biw=1366&bih=662#imgrc=Rh33DXQbcoK2iM 

http://zaci.zsnadrazi.cz/informatika_7_1314/7_b/misa_satopletova/vtipy.html 
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/zabava/vtipy-obrazky-fotografie-komiksy/category/169-deti-mimina-
vtipne-fotografie 
http://torpeda.cz/832/Deti 
http://www.mirekvostry.cz/node/vtipy-o-detech 
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