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Milí čtenáři! 

Je podzim, sychravé počasí za oknem 

a na dveře klepe zima. Tento nečas 

vybízí zalézt do teplíčka s čajem 

v ruce. Tak doufáme, že i naše nové 

číslo vám tyto chvilky pod dekou 

zpříjemní a že se vám bude i toto 

podzimní vydání líbit. 

Děkujeme všem čtenářům a také 

těm, kteří do našeho časopisu 

přispívají nebo jinak pomáhají ve 

tvorbě. 

 

Matěj Kačenga, 9. B 

 

       

     Autorka obrázku: Vendula Dánová, 7. A 

                         Šéfredaktoři školního časopisu: 
                                                                         

                       Hobza Petr 9. A                                             
                       Kačenga Matěj 9. B                                 
                       
                       Redaktoři: 
 
 Hrobská Tereza 5. D               
 Chawner Kristina Isabell 5. D                        
 Kačengová Nela 5. D                                       
 Kášková Gabriela 5. D                                     

 Tobolík Richard 7. D                                        

 Šmajstrla David 7. D                                        

 Horáková Vlasta 8. A                   

 Neuwirthová Šárka 8. A                                     

 Valihun Tomáš 9. B 

Autorka obrázku: Kristýna Kučerová, 7. B 



3 
 

            

 
1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 

 
4 

 
               CYKLISTICKÝ KURZ TŘÍDY 8. C 

 
4 

 
               TURISTICKÝ KURZ V KRKONOŠÍCH 

 
4 

 
               POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE 

 
4 

 
2. OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ REPUBLIKY 

 
8 

 
               SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ LÍPY 

 
8 

 
               LEGIOVLAKY V BENEŠOVĚ 

 
9 

 
3. CO NÁS BAVÍ - YOUTUBEŘI  21. STOLETÍ 

 
10 

 
4. ROZHOVORY 

 
11 

 
               TRADICE SÁZENÍ LIP – ROZHOVOR S PANEM UČITELEM Mgr. JANEM JIRÁNĚM 

 
11 

 
               ROZHOVORY S NOVÝMI UČITELI – RNDr. K. MIKEŠOVÁ 

 
12 

  
               ROZHOVORY S NOVÝMI UČITELI - Ing. D. STÁRKOVÁ, Bc. M. PĚKNÝ 

 
13 

 
5. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 
14 

 
6. TÝDEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 

 
15 

  
               DEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V 5. TŘÍDÁCH 

 
16 

 
               FLORBALOVÝ TURNAJ 

 
16 

 
7. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

 
17 

 
8. DUKLA MÁ TALENT - SEMIFINÁLE 

 
18 

 
9. RECEPTY 

 
19 

 
10. VIDEOHRY 

 
19 

 
11.  VTIPY 

 
20 

 

 

 

 



4 
 

1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 
                        

CYKLISTICKÝ KURZ TŘÍDY 8. C 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 10. září 2018 jsme hromadným startem zahájili naši Tour de Dobronice. Záhy jsme 

se rozdělili na dvě skupiny. Ta první se vydala na cestu přes Mladou Vožici do Tábora a pak už 

přímo do Dobronic. Druhá skupina zdolala Monínec a pokračovala přes Jistebnici a Opařany 

také do kempu. Celý týden jsme na kolech podnikali krásné výlety – navštívili jsme Bechyni, 

viděli soutok Vltavy a Otavy, prohlédli si zámek Hluboká nad Vltavou…  

 

Během těch čtyř dní jsme najeli něco málo pod 300 km. A ani po večerech jsme se nenudili. 

Hráli jsme různé míčové hry, uspořádali turnaj ve stolním fotbale a ani trampolína nezahálela. 

V pátek ale začalo pršet, a tak jsme dojeli všichni pouze do Tábora a tam jsme, celí promočení, 

nasedli do vlaku a do Benešova dorazili po kolejích. To nám ale náladu nezkazilo. Celým kurzem 

nás provázela příjemná pohoda a my si ten týden náramně užili. Už teď se těšíme na běžky.  

 
          Text: třída 8. C, foto Mgr. Lenka Kunstová 

 

 

TURISTICKÝ KURZ V KRKONOŠÍCH 

Tohoto turistického kurzu se žáci osmých tříd základní školy Benešov Dukelská účastní již roky. 
A teď konečně přišla řada na nás. Brzo ráno 10. září jsme nasedli do autobusu a mikrobusu a 
vyjeli směr Krkonoše. Po čtyřech hodinách se před námi objevil cíl  - Pec pod Sněžkou, kde nás 
čekal hned první čtyřkilometrový výšlap k našemu hotelu - Lyžařské boudě. Jako doprovod s 
námi tentokrát jeli paní učitelka Martina Mašková, paní asistentka Michaela Váchová, pan 
učitel Jan Šťovíček a pan učitel Jan Jiráň. V úterý byla v plánu rozhledna na Hnědém vrchu a 
trocha výtvarnické dovednosti při jejím následném kreslení. Po obědě jsme vyrazili na Černou 
horu.  
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I když jsme se vraceli z Černé hory unaveni a s čtrnácti kilometry v nohou, první diskotéku jsme 
si nemohli nechat ujít. Středa a celodenní výlet na Sněžku. Vyjeli jsme lanovkou na Růžovou 
horu, ale až na samý vrchol Sněžky jsme se vyškrábali sami. Bylo hezké počasí a o to hezčí 
výhled. Naše cesta z hory vedla kvůli opravám stezek přes Polsko, to nám ale vůbec nevadilo. 
Mnozí z nás byli totiž v Polsku poprvé. Po návratu nás opět čekala diskotéka. Čtvrtek se 
neobešel bez třináctikilometrové procházky po okolí a prvního deště. Také po snídani jsme za 
pomoci letáků, které jsme již první den posbírali, tvořili projekt na téma „Výlety po 
Krkonoších“. 

Jelikož se blížil poslední večer, musela přijít i poslední zábava. V pátek jsme se probudili do 
mlhy a deště. Po snídani nás čekal poslední sestup do Pece pod Sněžkou k autobusu. Celkem 
jsme během pěti dnů nachodili přes padesát kilometrů. Turistický kurz si každý z nás moc užil 
a odnesl si hezké vzpomínky.  

Text & foto: Šárka Neuwirthová, 8. A 

 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE 

Milí čtenáři, 

rád bych vám dnes přiblížil naši napínavou cestu za poznáním. Tak tedy, příběh se odehrává 
na podzim v roce 2018, přesněji v září v Anglii. Nebudeme to nadále prodlužovat a jdeme na 
věc. Odjezd a nekonečná cesta. Je 9. září a my stojíme před školou. Čekáme na 2 autobusy 
značky VDl, které nás mají bezpečně přepravit na místo určení. Po jejich příjezdu nás trošku 
zklamaly, že nebyly 5 *, což se po čase změnilo. Nasedali jsme do autobusů a připravili se na 
12hodinovou cestu. Ze začátku byla cesta docela nudná, ale po určitém čase se pro nás stala 
tak zábavná, že jsme nechtěli ani spát. První zastávka byla už v Česku. Mohli jsme si 
odpočinout, protáhnout se a případně si koupit něco dobrého na zub. Pak už nás čekala dlouhá 
cesta přes Německo a Belgii. Ráno nás čekal kousek Francie a hodinová cesta trajektem z Calais 
do Doveru. V něm jsme navštívili „Dover Castle“, který jsme prošli rychlostí světla. Byli jsme 
připraveni navštívit „New Castle“, ale to nám dopravní situace nedovolila, proto jsme se 
rozhodli jet na Meeting point do Croydonu v Londýně. Každý z nás zde poznal svou hostující 
rodinu. 
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Den druhý 

Dnes jsme se vydali na „Beachy Heads“, což jsou 
vápencové útesy podél britského pobřeží. Při 
příjezdu nás překvapil silný vítr. Poté jsme se 
vydali  po části obvodu Britských ostrovů, někteří 
sbírali vyhlášené pazourky, někteří se kochali 
krásou a ti ostatní prostě šli tam, kam se řeklo. 
Nakonec jsme sešli po schodišti k pláži a udiveně 
jsme sledovali 2metrové vlny valící se ke břehu. 
Nyní nás čekala další cesta, tentokrát do města 
„Brighton“, ve kterém jsme navštívili „Sea Life 
Museum“, což byla výstava mořských živočichů, 
převážně ryb. Výlet jsme zakončili návštěvou 
místního mola, které bylo zároveň kasinem, ve 
kterém mohou hrát i děti, což bylo udivující. 

Den třetí 

Dnešní den jsme byli připraveni navštívit „Buckingham Palace“, což je sídlo britské královny 
Elizabeth II. Návštěvu Londýna jsme zahájili v „National Biographic Museum“, to je světově 
známé muzeum týkající se biologie. Bylo tu vše od dinosaurů po největší savce. Po této malé 
zastávce jsme se vydali k paláci královny, šli jsme parkem, kde žijí ochočené popelavé veverky, 
pak po promenádě (která byla mimochodem v jedné epizodě pořadu „Top Gear“). Před 
vstupem nás čekala rutinní prohlídka. 

Po návštěvě Buckinghamu jsme se vydali kolem 
Westminsterského opatství přímo k Downing street, 
kterou jsme prošli k „Trafalgar Square“, kde na nás 
shlížela z výšky socha admirála Nelsona a v pozadí byla 
Národní galerie. Pokračovali jsme k London Eye, který 
udělal tečku za dnešním dnem. 

 Čtvrtý den 

Konec výletů. Dnešní den byl spíše procházkou 
moderním Londýnem. Začali jsme návštěvou 
Greennwiche, pokračovali k DLR, což je „nadzemka“, 
kterou jsme se dostali do moderní části města, kde jsme 
se kochali kopulí Katedrály sv. Pavla. Po prohlídce 
moderní části jsme přešli Temži po mostě, který se 
objevil ve filmu Harry Potter. Nastoupili jsme na Křižník 
Belfast, který při vylodění v Normandii byl na straně Námořnictva Jejího Veličenstva. Prohlídka 
tohoto křižníku byla velmi zajímavá. Potom jsme přešli po Tower Bridge zase na druhý břeh 
Temže, kde na nás čekal Tower of London a korunovační klenoty. Bylo to velmi zajímavé, 
dokonce jsme viděli i výměnu stráží. Po návštěvě Tower of London a krátkém rozchodu jsme 
nastoupili opět  na nadzemku, která nás odvezla k lanovce společnosti „Fly Emirates“, kterou 
jsme „přeletěli“ Temži. Pak už jsme jenom došli k autobusu a byli připraveni najet do Euro 
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Tunnelu a podjet moře (to bylo rychlejší než trajekt, ale zároveň mi ten tlak nedělal moc 
dobře). Večer už nás čekala jen další předlouhá cesta do České republiky. 

Výlet se tedy konal na podzim roku 2018 za doprovodu našich učitelů angličtiny. Myslím, že si 
to všichni užili. U rodin byl každý spokojen a potrénoval si angličtinu. 

         Text & foto: Petr Hobza, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autorka koláže: Eliška Peterková, 9. C 
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     2. OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU NAŠÍ REPUBLIKY 

SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ LÍPY 

Dne 25. října 2018 se na naší škole 

uskutečnila akce k výročí 100 let 

založení naší republiky. K tomuto 

výročí vymyslel pan učitel Jan Jiráň 

projekt „Sázení lípy republiky“. 

Všichni žáci školy byli v tento 

významný den oblečeni v národních 

barvách, aby následně z nich vytvořili 

českou vlajku. Během oslavy jsme si 

mohli poslechnout sbor pod 

taktovkou paní učitelky Simony 

Bursové, který nám zazpíval píseň Ach synku, synku, což byla jedna z oblíbených písní 

prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Dále následovalo už zmíněné sázení lípy. Na něm se 

podílelo vedení naší školy, speciální hosté a žákovská rada. Přejeme lípě, aby pěkně rostla, a 

doufáme, že i za dalších 100 let bude stále připomínat tento den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka obrázku: V. Dánová, 7. A 

Text: Petr Hobza, 9. A 

(foto archiv školy) 
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LEGIOVLAKY V BENEŠOVĚ 

Legiovlak  jezdí po celé České republice už od května roku 2015 a jeho cesta by měla skončit 

až v roce 2020.  

Legiovlak se skládá z lokomotivy a třinácti vagónů, které jsou přesnou kopií těch, kterými jezdili 

čeští legionáři před sto lety po transsibiřské magistrále. Na naše benešovské nádraží vlak přijel 

9. listopadu 2018 a zůstal zde až do až do 14. listopadu 2018.  

Já jsem Legiovlak navštívila s naší třídou 8. A a paní učitelkou Markétou Švárovou. Naše 

prohlídka začala hned v prvním vagónu, kde jsme zhlédli asi třicetiminutový zajímavý černobílý 

film právě o českých legionářích. Poté jsme se přesunuli do dalších vagónů, kde jsme viděli 

ubytování legionářů. Poté následoval velitelský a štábní vagón. Tyto vagóny sloužily jako 

pracovny nebo zasedací místnosti. Dále pak následoval zdravotní vagón, ve kterém se 

prováděly zdravotní prohlídky a různá vyšetření. Mohli jsme tam vidět lékařské nástroje a 

zmenšený model celého Legiovlaku. V následujících vagónech se nacházela malá kovárna, 

poštovna a krejčířství. V dalším vagónu pak byly vystavené různé střelné zbraně. V posledním 

vagónu jsme si mohli koupit suvenýry. Celou dobu tam s námi byl milý průvodčí, který nám 

vše vysvětlil a zodpověděl naše dotazy. Prohlídka Legiovlaku se mi líbila a všem ji doporučuji. 

                Text & foto: Vlasta Horáková, 8. A 
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Ahoj,  

rozhodl jsem se oprášit tuto rubriku a dnes potěším všechny angličtináře, protože tu mám 

Broňu a Gavina. 

Bronislav Sobotka 

Broňa je nadšený učitel angličtina z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny, jak 

říká pokaždé na začátku svého videa.  

Ve svých videích se zaobírá například výslovností  

některých anglických slovíček či 

radami, jak se v anglickém 

jazyce zlepšit. 

Z jeho videí vždy proudí pozitivní energie,  

takže pokud byste chtěli patřit mezi 

jeho 92 000 fanoušků, zde je odkaz: www.brona.cz 

 

Gavin Roy  

Gavin se hned od začátku liší od Broni tím, že Broňa je Čech a Gavin je Američan. Natáčí, jak 

poznává náš jazyk (kanál „TadyGavin“). 

Dále porovnává angličtinu s  

naším úředním jazykem. 

Mezi důležité pilíře jeho tvorby patří série 

„Učím se češtinu“. Ve svých videích někdy  

mívá i hosty a vlastně díky těmto 

videím jsem na něj narazil. 

Pokud vás to zaujalo,  

přidávám odkaz: https://www.youtube.com/channel/UCR1g1XlKP3ytV-VvirbERMQ/featured  

 

 

Matěj Kačenga, 9. B 

 

Zdroje obrázků: weby autorů 

 

 

 

3. CO NÁS BAVÍ – YOUTUBEŘI 21. STOLETÍ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCR1g1XlKP3ytV-VvirbERMQ/featured
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4. ROZHOVORY 

 

TRADICE SÁZENÍ LÍPY – ROZHOVOR S PANEM UČITELEM MGR. JANEM 
JIRÁNĚM 

Jak Vás napadlo realizovat projekt „SÁZENÍ LÍPY REPUBLIKY“? 

Před 3 lety jsem napsal bakalářskou práci, kde jsem psal o Benešovu po 1. světové válce a narazil jsem 

na to, že se v roce 1919 sázely Stromy svobody, konkrétně se jednalo o lípy. A napadlo mě, že když 

letos je stoleté výročí republiky, proč nevysadit další jako připomenutí. Když jsem pak sledoval akce, 

které měly připomínat 100 let republiky, to vysazování stromů bylo poměrně častou událostí. 

Kde jste sehnal lípu? 

Lípu jsem koupil v zahradnictví, se kterým mám velmi dobré zkušenosti. 

Probíhalo slavnostní vysazení podle Vašeho plánu, líbilo se Vám? 

 

Plán slavnosti připravovala především paní ředitelka, ale to, jak vše zorganizovala, se mi velmi líbilo, 

takže já jsem spokojen. 

Jste pro to, aby se zde za 100 let uskutečnilo další slavnostní sázení lípy, či připomenutí, pokud by tu 

stále stál strom nyní vysazený? 

 

Určitě by mě to potěšilo, protože bych viděl, že ta práce, jakou jsme s tím měli, nebyla nadarmo. Kdyby 

se lípa těch 100 let nedožila, bylo by mi to určitě líto, ale kdyby se našel někdo, kdo by tu vysadil další, 

udělalo by to člověku radost. 

Při jakých příležitostech se „STROMY SVOBODY“ sází? 

 

První stromy byly vysazovány již na podzim roku 1918, ale protože tam byl poměrně krátký časový úsek 

do vzniku republiky, pak vlastně nastal listopad, který byl poměrně sychravý a to už nepřeje vysazování 

těchto stromů, tak většina stromů byla vysazena na jaře 1919 nebo při prvním výročí téhož roku na 

podzim 1919. Další stromy byly právě vysazovány při výročích a nejčastěji při kulatých výročích 

například roku 1928. Nejvíce se však vysazovaly při desetiletém výročí a pak při padesátiletém výročí v 

roce 1968. Dalšími příležitostmi byly např. rok 1945, kdy došlo k osvobození od nacismu, rok 1989, kdy 

padl v Československu komunismus. 

Při Vašem proslovu jsme si mohli všimnout části, kde jste hovořil o pátrání po Stromech svobody na 

Benešovsku. Mohl byste nám to popsat dopodrobna? 

 

Jistě, co se týče tohoto pátrání tak jako první jsem musel zjistit, zda tu vůbec nějaký Strom svobody 

byl. Z kroniky bývalé Dívčí školy na Karlově jsem zjistil, že tam byla na jaře 1919 slavnost, při které byl 

zasazen tento strom. Druhou zmínku se mi podařilo najít v obecní kronice, je v ní napsáno, že tedy při 

prvním výročí byly vysazeny stromy v prostoru Táborských kasáren. Nicméně ty záznamy nikde 

neuvádějí konkrétní místo, jenom to, že to bylo v prostoru Táborských kasáren nebo na Karlově. Dále 

jsem začal procházet i záznamy z následujících let, jestli se tam někde neobjeví zmínka, protože např. 

v roce 1926 byla v Benešově na gotických oknech osazena pamětní deska, která připomínala utrpení 
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Italů, kteří zde byli v době 1. světové války internováni. To je událost, při které by mohlo být v kronice 

zmíněno, že deska byla osazena poblíž stromu, který byl vysazen před několika lety. Bohužel v 

záznamech se nic takového neobjevilo. 

Nalezneme tam třeba zprávy o tom, že proběhla 

připomínka nebo jakým způsobem přesně tyto 

slavnosti na určité škole probíhaly. Proto jsem se 

musel uchýlit k logické dedukci. Před 100 lety byl 

Benešov mnohem menší, měl pouze 8000 

obyvatel, z toho 2000 bylo vojáci, protože 

Benešov byl posádkovým městem. Také měl 

oproti dnešnímu stavu asi třetinovou rozlohou. 

Například z dnešního pohledu nám připadá jako 

významné místo Husovo náměstí, ale Husovo 

náměstí bylo prakticky téměř na okraji města. 

Vedle něj už byla jenom kasárna a dál nic. 

Nádraží stálo až za městem. Vhodných míst bylo 

málo a jedním z nich bylo právě to u Základní 

školy na Karlově. U školy stojí lípy, které by 

připadaly v úvahu. Později mi bylo potvrzeno, že 

jedna z těchto lip by měla mít opravdu 100 let. 

Jde o lípu, která stojí nalevo od budovy. 

Potvrzené to ovšem nemám a co se týče 

Táborských kasáren, hledat tam cokoliv je 

obtížné, protože objekt není přístupný. Navíc vývoj kasárenských prostor bývá poměrně dynamický, 

takže se pravděpodobných kandidátů nejspíše nedopátráme. 

Děkuji za rozhovor. 

Text & foto Petr Hobza, 9. A 

 

ROZHOVORY S NOVÝMI UČITELI 

Paní učitelka RNDr. KATEŘINA MIKEŠOVÁ 

Milá paní učitelko, rád bych Vám položil několik otázek.  

Učila jste na jiné škole, než jste přišla k nám?                       
Učila jsem na Přírodovědné fakultě UK v Praze, na Katedře 
učitelství a didaktiky biologie. 

Jaké třídy učíte?                                                                   
Učím zeměpis v 6. C, přírodopis v 6. B, 7. A, 7. B a 8. C. 
Přírodovědná praktika v 5. B, 7. A, 7. B a 7. D. 

Jak se vám u nás líbí?                                                            
Jsem spokojená. 
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Baví vás učení?                                                                                                                                                      
Ano, i když to není jednoduché. Ale výsledek často za tu námahu stojí.  

Proč jste se rozhodla být učitelkou?                                                                                                                 
Od dětství mě příroda zajímala. Její zákonitosti a tajemství mě fascinovaly. Tak jsem se rozhodla 
předávat své poznatky dál. Ukazovat krásy přírody, jež často míjíme. Tak doufám, žáci moji, že to se 
mnou přežijete.  

Čtete školní časopis?                                                                                                                                        
Zatím jsem neměla příležitost.   

Děkuji za rozhovor.                                            David Šmajstrla, 7. D (foto archiv paní učitelky Mikešové) 

Paní učitelka Ing. DAGMAR STÁRKOVÁ 
 
Vážená paní učitelko, dovolte mi, abych Vám položil několik otázek. 
 
Jak se Vám líbí na naší škole?                                                         
Líbí se mi moc. 
 
Jaké třídy učíte a co učíte?                                                
Z prvního stupně 2. a 4. třídy a z druhého 6.-9. třídy, učím 
angličtinu. 
 
Co vás přivedlo k tomu jít učit zrovna do naší školy? 
Pocit, že mohu další generaci předat své znalosti 
 
Co děláte ve volném čase? 
Zpívám, starám se o rodinu, venčím psy a momentálně trénuji 
na maraton. 
 
Pan učitel Bc. MAREK PĚKNÝ: 
 
Pane učiteli, jak se vám líbí na naší škole? 
Samozřejmě se mi líbí moc, přidal bych ještě jednu halu na cvičení. 
 
Jaké třídy učíte a co učíte?  
1.-8. třídy, učím tělocvik a zeměpis. 
 
Co vás přivedlo k tomu jít zrovna do 
naší školy? 
Mám to blíže domů, jsou zde lepší 
podmínky pro tělocvik. 
 
 
Co děláte ve volném čase? 
Trénuji atletiku a sportuji. 
 
Děkuji oběma za rozhovory. 
 
                                                                    Tomáš Valihun, 9. B (foto archiv paní učitelky a pana učitele) 
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                                                                Téma hodiny: Zátiší 

                                                                                             Autoři obrázků: 7. třídy 

5. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
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6. TÝDEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 

 

Na naší škole se v týdnu od 22.–26. 10. 2018 konal celoškolní projekt s názvem Týden zdravého 

životního stylu. Žáci se během týdne setkávali s netradičním vyučováním v rámci projektových dnů, 

přednášek, exkurzí a různých sportovních i nesportovních aktivit.  

V prvních třídách se uskutečnil projektový den, při kterém se paní učitelky staraly o 96 malých 

zvídavých prvňáčků. Malí šikulové se například učili zásady základní hygieny, jak si správně vyčistit zuby, 

které potraviny jsou pro nás zdravé či 

nezdravé, a povídali si o celkové prevenci.  

V dalších ročnících se na podobné bázi 

vyučovalo více dní, ve kterých se stihla 

probrat i další témata, například správné 

třídění odpadu, zdravé stravování, 

odpočinkové aktivity bez mobilních 

zařízení a další. Třetí třídy v týdnu 

navštívily Ekocentrum Vlašim, kde na ně 

čekal program „Cesta papíru“. Součástí 

projektu byly i florbalové turnaje, ve kterých se promítala krásná atmosféra a spolupráce třídních 

učitelů s dětmi. Třídy měly s sebou maskoty, vlajky, sjednocené oblečení a někteří i vyladěné pokřiky. 

Turnaj je vždy příjemnou součástí TZZŠ.  

Také v  následujících týdnech jsme pokračovali ve sportovních aktivitách. 9. října se na naší škole konal 

turnaj v minibasketbalu pro žáky 3. až 5. tříd. Soutěž je zrcadlem krásné spolupráce mezi školami. Týmy 

byly totiž namíchané ze všech tří benešovských základních škol. O poháry tedy mohli společně na jedné 

straně bojovat kamarádi napříč školami.  

Turnaj v nohejbale 17. 10. také v hale ZŠ Benešov, Dukelská 1818 byl pro naši reprezentaci 

neuvěřitelným zázrakem. Všechna tři družstva, která byla nasazena, se postavila na stupně vítězů.  

Ani na dalších sportovních událostech konaných jinde 

jsme samozřejmě nesměli chybět. Florbalový turnaj o 

„Neveklovský měšec“, pořádaný ve sportovní hale 

Obchodní akademie Neveklov, pro nás skončil zlatým 

ziskem v konkurenci sedmi základních škol prvního 

stupně. Druhý stupeň ZŠ Benešov, Dukelská 1818 také 

neměl mezi soupeři konkurenci, chlapci a dívky své 

kategorie vyhráli a postoupili do krajského kola.  

Nakonec naše škola ovládla i plavecké závody v Benešově a dosáhla nejlepších výsledků v celkovém 

součtu bodů.  

Všem reprezentantům děkujeme a těšíme se na další sportovní klání.  

           Text & foto: Monika Nováková 
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DEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU V 5. TŘÍDÁCH 

22. října 2018 v 5. třídách proběhl Den zdravého životního stylu. Žáci se první hodinu dívali na 
video „Fandíme zdraví: pyramida pohybu“. Ve videu se dozvěděli spousty zajímavých 
informací, které se jim líbily. Druhou hodinu šli všichni do společenské 
místnosti, kde měli s paní MUDr. Hauzarovou přednášku o první pomoci. Ta jim 
vysvětlila, co mají a nemají dělat, pokud se něco přihodí.  

Třetí hodinu se šlo sportovat do tělocvičny, kde jsme hráli zajímavé sportovní 
hry, například „lodě a bomby“. Čtvrtou hodinu jsme si ukázali, jak se třídí 
odpadky a co kam patří. Sami jsme si to potom mohli i vyzkoušet. Poslední, 
pátou hodinu, se ve třídách utvořily čtyři skupiny, které vytvářely potravinovou 
pyramidu pomocí obrázků vystřižených z letáků. Všem se této zajímavý den moc líbil. 

                                                                                       Text: Gabriela Kašková, 5. B 

 

FLORBALOVÝ TURNAJ V RÁMCI TÝDNE ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 

V pátek 26. října 2018 se konalo v rámci Týdne zdravého životního stylu školní kolo turnaje 6. a 7. tříd 
„O putovní pohár ZDRAVÍ“. Každá třída hrála s každou.  

Holky a kluci hráli odděleně, body se ale sčítaly dohromady pro každou třídu. Každá třída se musela ve 
volném čase ještě účastnit 2 miniher: střelba na cíl a střelba na bránu (na konci dne pak byli vyhlášeni 
nejlepší střelci a střelkyně). Po dohrání všech prvních soubojů proti sobě pak hrály nejlepší třídy z obou 
ročníků. Nejtěžší to měly holky ze 7. D, protože jich bylo jen 5, musely odehrát všechny zápasy a 
nemohly se vystřídat.  

I přesto vyhrála právě tato třída všechny zápasy, stala se absolutním vítězem a odnesla si putovní 
pohár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text & foto: David Šmajstrla , 7. D 
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7. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 
 

Přípravná třída v naší škole funguje už pátým rokem, a to pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie 

Duškové. Třída je určená pro děti s odloženou školní docházkou. 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MGR. LUCIÍ DUŠKOVOU 

V čem je jiná práce učitele v přípravné třídě oproti třídě klasické? 

Je nás méně než v klasické třídě, v letošním roce 14. U nás v přípravné třídě nezvoní, nemusíme 

známkovat a pracujeme v tematických blocích. 

Baví Vás Vaše práce, co konkrétně? 

Baví mě práce s dětmi s odloženou školní docházkou a pomáhání jim při nástupu do 1. třídy. 

Proč jste se rozhodla pracovat v přípravné třídě? 

Protože si myslím, že dětem, které mají odklad školní docházky, přípravka pomůže a já se zde cítím 

užitečná. 😊  

Jak probíhá normální školní den? 

Sejdeme se, děti si mohou vybrat hru, individuálně se 

učí, procvičují řeč, motoriku ruky a matematické 

představy. Dále společně cvičíme, zpíváme, využíváme 

IKC, tělocvičnu, hřiště, společenskou místnost. Společně 

tvoříme, učíme se pracovat v lavici, svačíme, obědváme. 

Po obědě jdou děti do školní družiny. 

Jak se dostane dítě do přípravné třídy? Probíhá také 

zápis? Co všechno musí děti znát a umět? 

Do přípravné třídy musí mít děti doporučení z poradenského pracoviště, žádost rodičů, na zápis chodí 

stejně jako děti do 1. třídy. 

Probíhají ve Vaší třídě mimoškolní akce, jako např. výlety? A jakých jste se zúčastnili? 

Navštívili jsme Šikulovu dílnu ve Vlašimi, divadlo Archa a také jsme byli v Konopišti. V brzké době 

pojedeme například do Takonína. 

ROZHOVOR S DĚTMI Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 

Na naši první, druhou a třetí otázku všechny děti odpověděly stejně. Všem dětem se v Přípravné třídě 

líbí, mají svou paní učitelku moc rády a těší se do školy. Kluci si nejraději hrají s „malým“ a „velkým“ 

legem. Holky rády hrají na flétnu, zpívají nebo si kreslí. Sára nám řekla, že ji baví psaní domácích úkolů. 

Také nás zajímalo, čím by děti chtěly být v dospělosti. Jejich odpovědi byly: kuchařka, kuchařka ve 

školce, policista, hasič, baletka, stavitel, fotbalista. A například Martina by chtěla být královnou. Mile 

nás překvapilo, že několik dětí zná náš školní časopis Labyrint. Valentýnka a Kryštof se chtějí stát 

redaktory stejně, jako jsme my. Děti nám také vyprávěly, jak se učí o lidském těle, mozku, o očích a o 

srdci. Nadšeně nám ukazovaly vyrobené vlaštovky z papíru. Myslíme si, že si nás děti z přípravné třídy 

moc oblíbily. Na konci našeho rozhovoru nesmělo chybět objetí od Leontýnky a Valentýnky.                                             

                                Text: Šárka Neuwirthová a Sára Nováková, 8. A (foto od paní učitelky Mgr. Duškové) 
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Již po šesté se na naší škole konala soutěž Dukla má TALENT, kterou pořádá náš časopis s podporou 

vedení školy. Den castingu neboli první kolo proběhlo letos na středu 21. listopadu.  

Letošní ročník byl jiný hned v několika věcech – celou soutěž připravovala a pořádala nová vedoucí 

redakce školního časopisu Mgr. Marcela Vlkannova, která neměla rozhodně lehký úkol, a poprvé také 

v porotě zasedla paní učitelka učitelka 2. stupně Mgr. Tereza Landová.  

Casting se již tradičně uskutečnil v prostorách školní tělocvičny, kde 21 soutěžících a skupin předvedlo 

různorodá vystoupení, která byla rozdělena do dvou bloků.  Porota ve složení PaedDr. Světlana 

Mixánová, Mgr. Eva Pojerová, Mgr. Hana Pechačová, Mgr. Tereza Landová a David Veselý měla nelehký 

úkol – vybrat dvanáct postupujících do finále soutěže!  

Měla možnost vidět nejen taneční, hudební a recitační vystoupení, ale také gymnastiku, stand up 

comedy nebo karate. Všechna vystoupení byla moc hezká a porota ocenila odvahu všech soutěžících, 

kteří se dokázali postavit před publikum a ukázat, na co mají talent!  

Vybírání finalistů bylo hodně těžké a náročné, porota jich nakonec vybrala dvanáct a udělila dvě zvláštní 

ocenění poroty za dobrý výkon! Při poradách poroty byl čas vyplněn ukázkou létání modelu letadla. 

Této činnosti se věnuje žák školy a bývalý člen časopisu Martin Popovský. V týmu si zalétal s Danielem 

Šeborem. Budeme se těšit na velké finále v únoru 2019. 

 
Do finále soutěže postoupilo těchto 12 soutěžících:  

N. Pessrová a K. Vlachová (2. A) – mažoretky  

K. Čeperová (2. C) – recitace 

E. Škvorová (3. B) – hra na flétnu 

M. Vávra (3. D) – karate  

Sourozenci Píchovi (1. C, 3. C, 5. A) – hra na dechové nástroje 

ŠD č. 7 (M. Heřmanová, S. Machová, S. Pechová, E. Podhorská, V. Šolcová, L. Vintnerová, T. Voláková) – tanec 

S. Sochová (4. C) – mažoretka 

A. Turčíková (4. C) - tanec 

N. Váchová (5. A) – zpěv 

V. Zelíková (6. B) – hra na kytaru 

E. Tomášková, K. Plášilová, (8. A, 8. B) – gymnastika 

T. Pefková, E. Sochůrková (8. A) – gymnastika  

 

 

Zvláštní ocenění poroty získali:  

S. Pechová (2. A) – hra na klávesy 

A. Lobiv (5. A) – recitace                

                                                                  

Text: David Veselý, externí 

pracovník pro školní časopis 

                                                                       

Foto: Petr Hobza, 9. A  

 

 

 

8. DUKLA MÁ TALENT - SEMIFINÁLE 
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9. RECEPTY 

 

ČOKOLÁDOVÝ KRÉM SE ŠLEHAČKOU 

INGREDIENCE PRO ČTYŘI OSOBY: 

2 polotučné tvarohy ve 
vaničce 

půl kelímku smetany na 
šlehání 

čokoláda na vaření 

2 lžíce třtinového cukru 

šlehačka na ozdobu 

čerstvé nebo zmrzlé maliny 

POSTUP: Nejdříve při mírné teplotě rozpustíme ve vodní lázni čokoládu. V misce spolu 
vyšleháme tvaroh, cukr a smetanu. Do této hmoty přidáme rozpuštěnou čokoládu. Vše 
dobře rozmícháme. Poháry naplníme krémem a ozdobíme šlehačkou a malinami.  

Dobrou chuť!      

Zdroje: www.pinterest.cz, www.carujeme.cz      David Šmajstrla, 7. D 

     10. VIDEOHRY 

 

ZOMBS ROYALE 

Zombs Royale je battle royale hra. 100 hráčů 
navzájem soupeří a nakonec zbyde jenom 
jeden vítěz. Hra nabízí ale hraní nejen 
v jednom, ale i ve dvou a ve čtyřech lidech. 
Ve hře je i Battle Pass, který stojí cca. 150 Kč, 
obsahuje herní měnu, diamanty, oblečky, 
batůžky, padáky, krumpáče a malůvky. Je 
těžké dostat se až na 100 „tier“, ale stojí to 
za to. Ve hře jsou weeky challenges (týdenní 
úkoly), kterých je 7. Každý týden se 1 odemkne. A k čemu jsou? Abyste si zrychlili postup v 
Battle passu. Ve hře je ještě každé 3 dny nový herní režim, např. 50vs50, Super power atd.  

Zdroj obrázku: www.iohry.cz                          Text: Richard Tobolík, 7. D 
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10. VTIPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Matěj Kačenga, 9. B  
Zdroj obrázků:  https://www. facebook.com/FotbalZpravy/       

    

 

Autorka titulního obrázku: Kateřina Kucková, 7. B 

Děkujeme žákům výtvarných seminářů za doprovodné 

obrázky skřítků v tomto čísle. 
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