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Vážení čtenáři, 

je tu konečně jaro a s ním přichází zelená příroda, prosluněné počasí a též přijímací zkoušky 
na střední školy. Chtěl bych vám, deváťákům, popřát, ať se dostanete na vytouženou školu. 
Nesmím zapomenout poděkovat všem spolužákům, kteří se podílejí na tvorbě našeho 
školního časopisu.  

Jinak s příchodem tohoto ročního období nastávají velmi náročné dny také všem alergikům, 
tak se držte! 

                                                                                                                                Matěj Kačenga, 9. B 

P. S. Nezapomeňte sledovat náš časopis i na webu.             

 

 

 

Časopis Labyrint vyhlašuje 

soutěž o nejhezčí obrázek 

s motivem jara. 

Obrázek může být nakreslený 

nebo můžete do přírody 

vyrazit s fotoaparátem. 

Vaše soutěžní výtvory 

odevzdávejte do 31. 5. 2019 

v kabinetu ČJ 2. stupně nebo 

posílejte na e-mail 

vlkannova@zsben.cz. 

                   Redaktoři Labyrintu 
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Škoda Mladá Boleslav 

V pátek 22. 2. 2019 proběhla exkurze do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Exkurze se 
zúčastnily třídy 8. A, 8. B, 8. C. V 8:15 pro nás před školu přijely dva autobusy, do kterých 
jsme se po třídách rozdělili a vyrazili jsme. Cestou jsme si udělali krátkou  přestávku, během 
které si někdo zašel do McDonaldu, do blízkého obchodu nebo se šel jen tak projít. Zhruba v 
jedenáct hodin naše autobusy dojely do Mladé Boleslavi. Prohlídka začala tím, že jsme se 
rozdělili do dvou skupin. Každá skupina měla svého průvodce, se kterým se pohybovala po 
automobilce. Nejprve jsme si prohlédli malé muzeum, kde jsme se dozvěděli něco o 
začátcích značky Škoda a o vystavených autech. Poté jsme se přesunuli do výroby, kde jsme 
viděli, jak se automobily vyrábí. Konec exkurze jsme strávili v návštěvním centru. Do 
Benešova jsme přijeli asi ve tři hodiny odpoledne. Výlet se nám moc líbil a byl velmi poučný. 

           Vlasta Horáková, 8. A 

Ekocentrum Vlašim 

V pondělí 25. 2. 2019  se naše třída 8. A vydala do Podblanického ekocentra Vlašim. Po 
příjezdu na vlašimské autobusové nádraží jsme se přesunuli do ekocentra, kde začal náš 
výukový program s názvem Hořká chuť čokolády. Nejprve jsme si zahráli krátkou hru a poté 
nám pracovníci ekocentra řekli něco o čokoládě. Dozvěděli jsme se, že čokoláda se vyrábí z 
kakaových bobů, které se sbírají v Africe a poté se dovážejí do ostatních zemí, kde se z nich 
vyrábí už finální čokoláda. Dále následovala další hra, ve které jsme si zahráli role některých 
lidí a dětí, které mají něco společného s čokoládou, její výrobou, zpracováním nebo 
prodejem. Na konci programu nechyběla ani ochutnávka čokolády, po které jsme si mohli 
zajít do obchodu ekocentra, a pak následoval krátký rozchod na náměstí. Všichni jsme si 
program užili a den se nám moc líbil. 

           Vlasta Horáková, 8. A 

Vicemistři republiky ve florbale chlapců 

22. 3. 2019. Tak je to doma. Tedy kluci 
se z Otrokovic vrátili živí a zdraví a navíc 
s sebou přivezli pohár pro vicemistry 
republiky ve florbale kategorie IV. 
Republikovým finále prošli bez jediné 
prohry a až ve finále se museli sklonit 
před lepším a silnějším týmem ze 
Základní školy z Uherského Brodu. 
Medaile na jejich hrudích jsou sice 
stříbrné, ale pro nás mají barvu zlatou. 
Výkon kluků byl prostě heroický a patří 
jim všem za to  velký dík. Navíc do AllStar teamu byl nominován Ondra Zika a cenu pro 

1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 
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nejlepšího brankáře celého turnaje si odnesl Ondra Hnátek.  Kluci děkujeme. Poděkování 
patří i trenérovi školního týmu Leoši Krčmovi za skvělou přípravu během celého školního 
roku a velké poděkování si zaslouží i Pavel Vrkoslav za to, jak tým prováděl jednotlivými koly 
a za pomoc s „koučováním” kluků. Jeho rady na lavičce i v šatně klukům moc pomohly. 

                                                 PaeDR. Hana Procházková a  Mgr. Lubor Brázda, foto archiv školy 

Obrazy války třicetileté 

Ve středu 27. března 2019 naši školu navštívili dva herci z agentury Pernštejni z Pardubic, 
kteří si pro žáky pátého až osmého ročníku připravili divadlo s názvem Obrazy války 
třicetileté. Zábavnou formou nám vyprávěli o historii této doby. Viděli jsme scénu z pražské 
defenestrace, seznámili jsme se s německým kronikářem, dále jsme zhlédli i několik 
bojovných scén, například boj o šaty v zimě. Také jsme poznali slavného vojevůdce Albrechta 
z Valdštejna. Do představení se zapojili i někteří z nás, a to jako armáda, na které nám herci 
ukázali bojové taktiky. 

Myslím, že jsme si to všichni užili, protože po celou dobu představení se z publika ozýval 
smích. 

 Šárka Neuwirthová, 8. A, foto archiv školy 
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Krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus 

Dne 29. 3. 2019 se skupina žáků naší školy vydala na Přírodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze. A Proč? Jeli jsme reprezentovat školu ve vědomostní soutěži Eurorebus. 
Celým dnem nás provázel náš pan 
učitel Mgr. Jan Šťovíček. Ráno po 
příjezdu na PFUK jsme se rozdělili na 
dvě skupiny podle věkových 
kategorií. Jako první šli psát ti 
mladší, tedy my. Tříčlenné týmy 
pracovaly s atlasem a odpovídaly na 
otázky týkající se zeměpisu. Po 45 
minutách jsme se vystřídali s druhou 
skupinou a my si měli „odpočinout“. 
Ale netrvalo dlouho a i druhá 
skupina dopsala test a všichni jsme 
se usadili a čekali na slavnostní 
vyhlášení. Bylo to napínavé a mezi 
týmy byly jen nepatrné rozdíly, 
velkou roli hrál také čas odevzdání. Nakonec jsme odjeli s tím, že tým 9. B ve složení: Adam 
Lukeš, Matěj Kačenga a Petr Lehocký skončil na krásném 3. místě a postupuje do 
celostátního kola. Tým z 9. A se umístil na 9. příčce stejně jako tým ze 7. A. 

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů i v dalších 
soutěžích. 

               Petr Hobza, 9. A, foto archiv školy 

 

Noc s Andersenem na naší škole 

Z pátku 29. března na sobotu 30. března 2019 se na naší 
škole ZŠ Benešov, Dukelská 1818 konala již tradiční „Noc s 
Andersenem“. Tato noc byla určena pro žáky od přípravné 
třídy až po žáky šestých tříd. 

Každá třída měla svůj vlastní program, který připravily třídní 
učitelky. Se vším jim také pomáhali žáci ze 7., 8. a 9. tříd. 

Na hlavní chodbě čekal na děti program na téma „Knihy 
Eduarda Petišky“. Bylo zde pět stanovišť a na každém z nich 
se děti setkaly se čtyřmi pohádkovými postavami z knih 
tohoto spisovatele. Na každém záchytném bodě se četly 
pohádky a děti pak odpovídaly na otázky a vyplňovaly různé 
pracovní listy. Pro starší jsme měli připravené Staré řecké 
báje a pro mladší to byly knížky: Alenka a čítanka, Anička a 
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básnička, Jak krtek ke kalhotkám přišel a O dětech a zvířátkách. 

Šesté třídy si v počítačové učebně mohly například vyzkoušet animovat vlastní film. Dále se v 
tělocvičně konal i florbalový turnaj ve tmě. 

Některé třídy vyráběly moudré sovy 
z ruliček, v keramické dílně to pak bylo 
keramické písmeno „A” na památku na tuto 
Noc s Andersenem. A nesměla chybět ani 
bojovka. Po cestě děti plnily různé úkoly a 
sem tam je polekalo i nějaké to strašidlo. 

Všichni jsme si tuto akci moc užili. Nejen 
děti, co tu spaly se svou třídou, ale i my, 
kteří jsme pomáhali. 

 

           Text & foto Šárka Neuwirthová, 8. A 

 

Exkurze do Růžkových Lhotic očima šesťáků 

Dne 1. dubna třídy 6. C a 6. D jely na exkurzi do 
muzea Podblanicka v Růžkových Lhoticích, kde byl 
nachystaný program Epochy kamene, bronzu a 
železa. Nejprve jsme si v zámečku prohlédli 
výstavu „Bedřich Smetana“ a poté jsme se venku 
rozdělili na 4 skupiny. Všechny skupiny si na 
stanovištích doby kamenné, železné a „U 
Trilobita“ vyzkoušely spoustu věcí potřebných k 
životu, například tkaní látek, výrobu mouky apod. 

Akce se nám líbila a všem učitelům a průvodcům 
děkujeme, že s námi měli trpělivost a připravili nám hezký den. 

         Kateřina Kyselová, 6. C 

Dne 3. dubna se konala exkurze tříd 6. A a 6. B v pobočce Muzea Podblanicka v Růžkových 
Lhoticích. Program se týkal Bedřicha Smetany a doby kamenné a železné. Doufám, že se to 
všem líbilo a snad pan učitel naplánuje další exkurzi. 

                 Jakub Mádl, 6. A 
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Ve středu 3. 4. 2019 jsme navštívili Růžkovy 
Lhotice. Na stanovišti týkající se doby se 
kamenné jsme měli poznávat různé 
předměty, hádat, z čeho jsou vyrobené a 
jestli to je replika nebo ne. Zkoušeli jsme 
vrtat starobylou vrtačkou a brousit kameny. 
Prohlédli jsme si také vykopávky z doby 
bronzové, zkoušeli jsme tkát a odlívali jsme 
ze sádry mušli. V souvislosti s dobou železnou 
jsme se bavili o dřívějším pohřbívání lidí a 
rýsovali jsme nákres hrobu. Poté jsme šli na 
poslední stanoviště. Jmenovalo se U Trilobita. Mleli jsme mouku na zrnotěrce a dělali 
výrobky z keramiky. Poté, když jsme všechna stanoviště prošli, jsme si mohli opéct buřty, 
jablka, marshmello a nějaké pečivo. 

       Pavel Halík, 6. A 

Ve středu 3. 4. navštívily třídy 6. A a 6. B 
zámek Růžkovy Lhotice, kde byl připravený 
zajímavý program. Žáci si prohlédli druhé 
patro zámku, kde se dozvěděli spoustu 
informací o životě Bedřicha Smetany a jeho 
rodiny. Poté se přemístili do zahrady zámku, 
kde pro ně byla přichystaná stanoviště, 
která se týkala trilobitů, doby kamenné, 
doby bronzové a doby železné. Na každém 
stanovišti řekli žákům něco o dané době a 
také si mohli něco z této doby vyzkoušet. 
Nakonec byl pro ně přichystán táborák a 

opékání buřtů. Myslím, že se tento výlet žákům líbil.       
        

   Veronika Zelíková, 6. B, foto archiv školy 
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Zápis do prvních tříd 

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 na naší škole proběhl zápis do 1. tříd. Byl určen pro děti, které 
se narodily v termínu 1. září 2012 – 31.srpnen 2013. Na zápis přišla spousta dětí, ale naše 
škola přijme pouze 90 z nich, což jsou 3 třídy.  

Děti musely splnit několik úkolů: poznávání tvarů, barev a písmen, základní počty a malování 
postav. Tyto úkoly probíhaly ve třídách s budoucími třídními učitelkami. 

Další úkoly byly sportovní a probíhaly v chodbě do 
tělocvičny a v tělocvičně školy. Na chodbě skákaly 
panáka, v tělocvičně lezly po žebřinách pro 
zavěšené bonbóny, skládaly pohádkové puzzle, 
přecházely lavičku, válely sudy, probíhaly dráhou 
ze švihadel, skákaly z obruče do obruče a házely 
míčkem do bedny. Po celou dobu zápisu děti za 
splnění úkolů získávaly písmenka, která si nalepily 
na svůj diplom. Na každém stanovišti byly paní 
učitelky z prvního stupně nebo my, členové 
žákovské rady. Každému budoucímu prvňáčkovi 
paní ředitelka PaedDr. Hana Procházková položila 
několik otázek a předala mu podepsaný diplom. 
Nakonec si každý mohl vybrat dáreček, který jsme 
my, žáci, vyráběli. Děti také dostaly keramický klíč 
na krk a byly pasovány na budoucí prvňáčky.  

Myslím, že si budoucí prvňáčci zápis užili a většina 
z nich se do školy moc těší. 

Přeji dětem, aby se jim v první třídě líbilo aspoň 
tak jako mně. 

Šárka Neuwirthová, 8. A 

Páté třídy v Konopišti 

V pátek 5. 4. 2019 byly 5. C a 5. D na exkurzi na zámku v Konopišti. Všichni se sešli před 

školou a společně odešli pěšky do Konopiště. Cesta byla celkem dlouhá, ale zábavná. Děti si 

cestou povídaly. Ještě dřív než došly k zámku, šly kolem medvěda Jiřího. Když došly k zámku, 

všechny děti se nasvačily. Nejdřív šla na exkurzi 5. C, po 10 minutách 5. D. V zámku měly obě 

třídy svého průvodce. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací. Poté, co exkurze skončila, 

děti šly na hřiště a dojídaly svačiny. Pak si hrály na hřišti a pomalu vyrazily zpět ke škole. 

Všem se tento den a tato exkurze líbily. 

                                                                                                Gabriela Kášková, Tereza Hrobská, 5. D 
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Dopravní hřiště Benešov 

Dne 9. 4. 2019 jsme se vydali na Dopravní hřiště Benešov na Sladovce. V první půlhodině 
nám paní policistky 
připomněly význam 
značek, pak jsme si šli 
vzít kola a koloběžky a 
začali jezdit. Na několik 
dětí nezbyla ani kola, ani 
koloběžky, ty proto 
představovaly chodce. 
Na dopravním hřišti byly 
také semafory, na 
kterých několik dětí 
chybovalo, a proto je paní policistky napomenuly. Poté, co jsme dojezdili, jsme šli vedle na 
tak zvané „workout“ hřiště. Tam jsme si přibližně tři čtvrtě hodiny hráli. Pak jsme vyrazili zpět 

do školy a na oběd. 
Tento den jsem si moc 
užila a hodně se toho 
naučila. 

     Nela Kačengová, 5. D 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze 

Dne 12. 4. 2019 jsme jeli s paní učitelkou 
RNDr. Mikešovou vlakem do Prahy na 
exkurzi na Přírodovědnou fakultu Univerzity 
Karlovy. Všichni jsme se těšili. Z Hlavního 

nádraží jsme se vydali 
pěšky. Když jsme se 
dostali na fakultu, 
nejprve jsme si 
prohlédli elektronový 
mikroskop, který má 
místo klasických 
fotonů  elektrony a díky tomu lepší obraz, přibližující se modelu 3D. 
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Potom jsme se šli podívat na fakultní zahradu, kde byli v jezírkách  čolci, a pak jsme ve 
skleníku vyslechli přednášku o masožravých rostlinách. Přednášející nám vykládal například 
zajímavosti o bublinatce, která je nejrozšířenější masožravkou. Její květ připomíná orchideu. 
Má zajímavý styl lapání hmyzu. Na svém lapacím měchýřku vytvoří kapku vody, ke které se 
přiblíží brouk. Když se chce napít, rostlina to ucítí a vsaje ho do sebe i s vodou. 

Byl to zajímavý výklad, ale několika žákům  se udělalo nevolno z horka a vůně květin, a proto 
museli jít ven na čerstvý vzduch. Nakonec jsme se vydali zpátky pěšky na vlak. Výlet jsme si 
užili a také jsme se něco nového naučili. 

 

     David Šmajstrla, 7. D, foto archiv školy 

 

Exkurze na Blaník 

Ve dnech 25. a 26. dubna 2019 se šesté třídy vydaly na exkurzi na rozhlednu Blaník. Autobus 
nás odvezl od školy na parkoviště v Kondraci, odkud jsme se vydali pěšky na Velký Blaník. 
Počasí bylo velmi teplé a slunečné, cesta nám krásně utíkala. U naučných tabulí jsme si vždy 
přečetli něco zajímavého a pak s chutí pokračovali dál. Na místě pak skoro všichni měli 
odvahu vystoupat na 24 metrů vysoký ochoz rozhledny. Poté jsme si připravili desky a 
pastelky a ve výtvarné části exkurze jsme se pokusili namalovat co nejlépe rozhlednu a její 
okolí. Po svačině jsme se pak vydali dolů do Louňovic, kde už nás čekal autobus. Na ten se 
všichni těšili, už nás bolely nohy, ale dnešní den stál zato a těšíme se na další podobnou 
exkurzi. 

 

                                                6. třídy, foto archiv školy 
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Soutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu 

Na měsíc duben vyhlásila třída 8. A soutěž „O nejlépe vyzdobenou velikonoční třídu”.  

Úkolem bylo  vyzdobit svou třídu na téma Velikonoce. 16. dubna porota ohodnotila třídy a 17. dubna 
vyhlásila výsledky. 

Porota z 8. A: 

Lukáš Ha, Vlasta Horáková, Zuzana Krejčová, Šárka Neuwirthová, Nikola Štěpánková, Aneta 
Vojtíšková 

Výsledky: 

1. kategorie: přípravná třída, 1.-3. třída 

1. místo – 3. A 

2. místo – přípravná třída 

3. místo – 3. B 

2. kategorie: 4.-5. třídy 

1. místo – 4. B 

2. místo – 5. B 

3. místo – 4. D 

3. kategorie: 6.-7. třídy 

1. místo – 6. D 

2. místo – 7. C 

3. místo – 6. A 

4. kategorie: 8.-9. třídy 

1.místo – 9. A 

2.místo – 9. B 

3.místo – 8. C 

Třídy, které se umístily na 1.-3. místě, dostaly diplom a třídy na 1. místě i sladkou odměnu. Zdobení 
tříd si všichni žáci užili a i nás, porotce, hodnocení moc bavilo. 

      Šárka Neuwirthová, 8. A 
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Milí čtenáři a spolužáci, v tomto článku se podíváme na globální problém znečišťování a jeho 

koordinace během 20. století. Tento článek přímo nic neporovnává a záleží na čtenáři, zda 

dokáže vlastním úsudkem zhodnotit situaci dnes a dříve. 

Spalování uhlí, dřeva a přítomnost mnoha koní na malém prostoru dělaly z měst primární 

zdroj znečištění. Průmyslová revoluce přinesla infuzi neošetřených chemikálií a odpadů do 

místních toků, které jsou zásobárnou vody. Král Anglie Edward I. zakázal v roce 1272 

spalování mořského uhlí poté, co se kouř stal problémem. Toto palivo bylo v Anglii běžné jen 

proto, že bylo dostupné. Stačilo vzít trakař a dojet na pláž.  

Ale byla to až průmyslová revoluce, která odstartovala znečišťování životního prostředí, jak 

ho známe dnes. Londýn zaznamenal problémy s kvalitou vody v Temži už v roce 1858 a ty 

brzy vedly k výstavbě londýnského kanalizačního systému. Problémy se znečištěním se 

zvyšovaly, neboť růst počtu obyvatel výrazně překročil schopnost čtvrtí zvládat problémy s 

odpady. Reformátoři začali požadovat kanalizační systémy a čistou vodu.   

V roce 1870 patřily sanitární podmínky v Berlíně k nejhorším v Evropě. August Bebel, 

německý politik, vzpomínal na podmínky před vybudováním moderního kanalizačního 

systému na konci 70. let 19. století: „Odpadní vody z domů, které se shromažďují v odlehlých 

žlabech podél obrubníků, vydávají opravdu hrůzostrašný zápach. V ulicích nebo náměstích 

nebyly žádné veřejné záchody, hygienická zařízení byla neuvěřitelně primitivní. Berlín se 

nevynořil ze stavu barbarství do civilizace až do roku 1870. Primitivní podmínky byly pro 

světový národní kapitál nesnesitelné a císařská německá vláda nutila své vědce, inženýry a 

urbanisty k řešení nejen nedostatků, ale také k vytvoření Berlína jako modelového města 

světa a to se podařilo. Britský expert v roce 1906 dospěl k závěru, že Berlín představuje 

„nejúplnější aplikaci vědy, pořádku a metody veřejného života“. Dodal, že je to zázrak 

občanské správy, nejmodernější a nejvíce dokonale organizované město, které existuje.   

Vznik velkých továren a spotřeba obrovského množství uhlí vedly k nebývalému znečištění 

ovzduší a velkému objemu průmyslových chemických výpustí, také v Americe. Chicago a 

Cincinnati byla první dvě americká města, která přijala zákony zajišťující čistší ovzduší. Bylo to 

v roce 1881. Znečištění se stalo hlavním problémem ve Spojených státech na počátku 

dvacátého století, progresivní reformátoři se zabývali problematikou znečištění ovzduší 

způsobeného spalováním uhlí, znečištěním vod a znečištěním ulic způsobeným třemi miliony 

koní, kteří v roce 1900 pracovali v amerických městech.  

Jak poznamenává historik Martin Melosi, generace, která poprvé viděla automobily 

nahrazující koně, označila je jako „zázraky čistoty“. Ve čtyřicátých letech už doprava 

produkovala obrovské množství smogu. Tento problém čekal všechna města po celé Zemi.  

                                                                                                                                          Petr Hobza, 9. A 

 

 

2. PROJEKT ZEMĚ 100X JINAK 
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Jak správně třídit odpad? Co kam nepatří? 

Každý z nás určitě ví, jak má správně třídit odpad. Ale víte také, co do kontejnerů nepatří?  

Například do nádoby na sklo nepatří keramika a ani porcelán. Také bychom do ní neměli 

házet podrátované či laboratorní sklo.  

Pokud vyhazujeme knížky, měly by být bez vazby, papír by měl být čistý a ne znečištěný. 

Do kontejneru na plast nepatří mastné obaly, obaly od žíravin a jiných nebezpečných látek. 

Mezi nápojové kartony určitě neřadíme měkké sáčky a karton by neměl obsahovat zbytky 

nápojů a potravin. 

Mezi kovy zase neházíme plechovky od barvy, tlakové nádoby a ani domácí spotřebiče. 

Pod bioodpadem si nemůžeme představit zbytky jídla, jedlé oleje a další biologicky 

nerozložitelné odpady.  

Do kontejneru na textil nikdy neházíme mokré a zašpiněné 

oblečení, textil má sloužit k opětovnému nošení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Anička Chlupáčová, 6. D 
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YOUTUBEŘI 21. STOLETÍ 

 

Marek Valášek 

Marek je jedním z hrstky jedinců, 

kteří se pravidelně noří před kamerou  

do matematiky a snaží se ji vysvětlit 

svým divákům. Začal před 6 lety a 

je zde vidět vizuální zlepšení. 

Jediné, co se u jeho videí nemění, 

je Markův všudypřítomný úsměv. Nedávno 

například vydal video, kde řeší 

celostátní přijímačky z 1. termínu. 

Rozhodně se podívejte! 

 

TOP 5 věcí do 2 minut 

 

A po ozubených kolečkách tady máme odlehčení.  

Tento kanál se převážně věnuje tématice 

TOP 5, 10 a zajímavostem ze světa. 

Jak sami tvůrci uvádějí, chtějí šetřit náš čas,  

a proto jejich videa nepřesáhnou hranici 

dvě a půl minuty. Tato originální myšlenka 

a hlas Karla Zídky přilákaly již 137 000 

odběratelů. Přidáte se taky? 

 

Témata např. jsou: 

 

TOP 10 nejčastějších lidských zlozvyků 

TOP 5 věcí, které dělají Velikonoce Velikonocemi 

TOP 5 postav z Her o trůny 

TOP 5 největších herních záporáků 

 

… a spousta dalších  

 

 

 

 

Matěj Kačenga, 9. B 

 

3. CO NÁS BAVÍ 
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DIY - Průhledný sliz 

Tento recept je velmi jednoduchý. Budeme na 
něj potřebovat: čiré PVA lepidlo, čirý sprchový gel 
nebo mýdlo na ruce, vodu, dětský olej (není 
nutný), aktivátorem může být  borax, který 
seženeme v květinářství nebo na lékařský 
předpis, borová voda, roztok na kontaktní čočky, 
Perwoll nebo Persil, jedlá soda. Do misky si dáme 
lepidlo, přidáme sprchový gel nebo mýdlo a 
vodu. Zamícháme a potom přidáme aktivátor. 
Když je sliz hotový, nelepí a má bílou barvu. 
Necháme ho ještě 2-3 dny odležet. Sliz by měl být 
pak průhledný. 

                                                                                                                                 Nela Kačengová, 5. D 

  

    

              

Doporučení knížky – Karlík a továrna na čokoládu 

Karlík a továrna na čokoládu je knížka od Roalda 
Dahla. V roce 2005 se podle knižní předlohy 
natočil film, který režíroval Tim Burton. Anglický 
originál knížky byl vydán v roce 1967 v Londýně. 
Knížka má 208 stran a 30 kapitol. Hlavní postavy 
knížky jsou: Karlík, Willy Wonka (majitel továrny 
na čokoládu), dědeček Pepa, August Gdoule, 
Veruka Saltini, Miky Telekuk, Fialka Garderóbová 
a Umpa-Lumpové. Kniha pojednává o chlapci, 
který se jmenuje Karlík a pochází z velmi chudé 
rodiny. Bydlí v malém domku s rodiči, má dvě 
babičky a dva dědy. V čokoládě najde zlatý kupon 
a s dalšími čtyřmi dětmi má možnost podívat se 
do továrny na čokoládu, která se po dlouhé době otevře pro veřejnost. Pro všechny děti, 
kromě Karlíka, to skončí katastrofálně. Willy Wonka nakonec svěří Karlíkovi celou továrnu a 
tím změní jemu a celé rodině život. 

            Tereza Hrobská, 5. D 
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4. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

       Za výběr obrázků do tohoto čísla děkujeme paní učitelce Mgr. Evě Fišerové a žákům výt. semináře. 

seminsseminářevýtvarnýcseminářů. 
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Brambory na semínku s dipem  

Ingredience pro 4 osoby: 16 větších brambor, slunečnicová semínka, koření červená paprika, 
olivový olej, 2 stroužky česneku, měkký tvaroh  (tučný či polotučný), zakysaná smetana, lžíce 
majonézy 

Postup: Brambory oloupeme a nakrájíme na půlměsíčky. Roztopíme troubu na 170 stupňů. 
Na plech dáme pečící papír a položíme na něj brambory. Zakápneme olivovým olejem a 
posypeme semínky, červenou paprikou a pokrájeným stroužkem česneku. Pečeme 45 minut 
až hodinu. 

Dip: Rozmícháme tvaroh se zakysanou smetanou a lžící majonézy. Přidáme špetku soli a 
rozmačkaný stroužek česneku. Pokud chcete, můžete přidat i bylinky, např. medvědí česnek, 
pažitku, petržel, atd. Po upečení brambory vyndáme z trouby a můžeme s dipem podávat.  

Dobrou chuť. 

                                   David Šmajstrla, 7. D 

 

 

 

Jarní tajenka 
1. Konečně svítí teplé _ _ _ _ _ _. 

2. Květina dodá ženě ve tváři Ú_ _ _ _. 

3. Z jaké květiny se pletou věnce? _ _ M _ _ _ _ _ _ _. 

4. Suché větve stromů se musí _ S _ Ř _ _ _ _. 

5. Co vylézá z děr? H_ _ _. 

6. Květiny krásně _ _ _ _. 

7. Kdo dělá kopečky na zahradě? _ _ _ _ _. 

8. Co teče v řece? _ _ _ _. 

9. Na cyklostezkách jezdí _ _ _ _. 

10. Aby rostla květina, tak se musí _ _ L _ _ _ _. 

11. Vysoká tráva se musí P _ _S_ _ _ _. 

12. Kvete celá _ A _ _ _ _ _. 

13. Který strom kvete na jaře mezi prvními? _ _ _ _ _ Ň. 

14. Ryba v potoce je _S_ _ _ _. 

15. Kvetoucí jedovatá jarní květina je _ O _ _ _ _ _ _ _ _. 

16. Zelená se _ _ _ _ _.  

          Michal Žižka, 6. D 

5. RECEPTY 

6. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 
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Chuck Norris ochutnal višňovou Pepsi ještě před tím, než byly objeveny višně. 

„Představ si, že manžel zakopl na schodech tak nešikovně, že si vymknul kotník a zrovna, 

když jsem s ním mluvila.“ 

„Chudák. A cos mu říkala?“ 

„Baf!“                                                                                                                 Matěj Kačenga, 9. B 

 

 

 

 

7. VTIPY 
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Uhodnete, ze kterého roku pochází fotografie naší školy? Své tipy 
můžete odevzdávat do 20. 5. 2019 v kabinetu ČJ – na lístečku 
uvádějte jméno a třídu, odhadované datum (měsíc a rok původu 
fotografie). Nejpřesnější tip se může těšit na sladkou odměnu.  
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