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Milí čtenáři! 

Právě držíte v rukou naše nové tištěné číslo na školní rok 2019/20. V tomto školním roce jsme 

pro vás přichystali několik novinek. V naší redakci jsme přivítali další členy, kteří se vám v 

tomto čísle představí. Najdete nás na Facebooku pod jménem LABYRINT: školní časopis 

(@casopislabyrint). Nyní nás najdete i na Instagramu pod uživatelským jménem 

@labyrint_zsben.  

Stále se můžete těšit například na Dukla má talent a další soutěže spojené s naším časopisem, 

o kterých vás budeme v průběhu roku informovat přes webové stránky časopisu, přes 

Facebook nebo přes Instagram. Chceme vám všem za redakci popřát úspěšný školní rok a 

zároveň žákům devátých tříd hodně štěstí při příjímacích zkouškách. 

Šárka Neuwirthová, 9. A 

 

 

 

 

 

 

Nová sestava časopisu Labyrint 

Milí čtenáři,  

představujeme Vám tým šéfredaktorek a redaktorů/rek pro letošní školní rok 2019/2020: 
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Šéfredaktorky:  

Šárka – pro školní časopis píše už 4 roky, baví ji hrát volejbal a ráda navštěvuje různé kulturní 

akce, o kterých píše i do rubriky o kulturním dění na naší škole 

Vlasta – předmět Literární činnosti také navštěvuje už 4. rokem, zajímá se především o 

výtvarnou výchovu a můžete ji znát jako autorku článků o akcích naší školy 

Redaktor: 

David – pro školní časopis píše už 3. rokem, rád sportuje, především mu jde badminton, je to 

náš expert na ty nejlepší recepty  

Nováčci v řadě redaktorů: 

Sandra – je aktivní mažoretka, kterou velmi baví i hudba a zpěv, ráda píše o různých druzích 

sportu a o zvířatech 

Anička – baví ji basketbal, velmi dobře hraje na klavír a ráda zpívá, v časopise bude její hlavní 

rubrikou DIY – vyrob si sám 

Tomáš – je nadšený sportovec, aktivně hraje florbal a je to náš odborník na vtipy 

Andrea – baví ji zpěv, hraní kuželek, ráda píše o hudebních nástrojích i o tradicích a zvycích 

ve světě 

Matěj – fascinuje ho hasičská a vojenská historie, bude vás seznamovat se zajímavostmi ze 

světa filmu a známých osobností 

David – přispívá do rubriky o „Youtube“ a zajímá ho aktuální dění ve škole 

Filip – zajímá se o moderní technologie a zajímavosti ve světě, o kterých bude psát i ve svých 

rubrikách  

Vojta – baví ho sport a četba časopisů, seznámí vás s top knihami a novinkami z pc herního 

světa 

Sára – má ráda cizí jazyky a zajímá se o životní prostředí, ráda se potápí a bude vás 

seznamovat s novinkami ve škole 
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Reportáž z putování s ERASMEM+ 

Na závěr školního roku 2018/19 se naši žáci ruského jazyka vydali na zkušenou do Litvy a my 

Vám dodatečně přinášíme „živou“ reportáž z této cesty: 

Den první: Riga a Jurmala 

V rámci našeho mezinárodního projektu „Ruský jazyk aktivně“ vyráží 6 žáků a 2 učitelé z naší 

školy na druhé erasmové setkání, tentokrát ve vzdáleném Vilniusu. Čeká nás 7 dní společné 

práce, poznávání, vyměňování zkušeností a her s partnery z Polska, Lotyšska a Litvy. S 

některými z nich se známe již z našeho prosincového setkání v polském Zalesie Gorne, a tak se 

těšíme nejen na nové kamarády a zážitky, ale i na to, že znovu uvidíme známé tváře. První 

cesta po příletu vede do letoviska Jurmaly, ležícího na pobřeží Baltského moře, kde na nás 

čeká oběd v restauraci na pláži, a poté vyrážíme na prohlídku starého a nového hlavního města 

Lotyšska. Jsme nadšeni Rigou stejně jako sympatickým průvodcem, který nám bezvadnou 

angličtinou vypráví o historii i současnosti města a provádí nás jeho památkami. Navečer se 

unaveni, ale spokojeni vracíme do našich apartmánů. Zítra vyrážíme směrem Litva. 

Den druhý: Alytus 

Dnešní den strávíme na cestě. Z Jurmaly 

se během dopoledne přesunujeme do 

Rigy a po obědě se setkáváme s prvními 

projektovými partnery z Lotyšska. Naše 

další, teď už společná cesta, vede do 

Kaunasu v Litvě. Zde na nás čeká školní 

autobus hostitelské školy, který nás 

odváží do hotelu v Alytusu, ve kterém 

budeme ubytováni. Ve škole Dzukija v 

tomto městě budou probíhat naše 

společná setkání při práci na projektu. 

Den třetí: Projektová práce 

Třetí den je ve znamení projektových aktivit. Po slavnostním zahájení projektu litevskou 

koordinátorkou a ředitelkou školy probíhá oficiálním focení a prohlídka školy. Poté se všichni 

formou her seznamujeme a rozdělujeme do mezinárodních skupin, ve kterých budeme 

pracovat celé dopoledne. Společně hrajeme různé hry, luštíme křížovky, řešíme rébusy, 

hádanky a soutěžíme. Na závěr si vyzkoušíme i vědomostní kvíz o partnerských zemích v 

aplikaci Kahoot. Odpoledne nás čeká cesta autobusem do skanzenu Druskininkai, kde si v dílně 

místního sochaře můžeme vyrobit plaketu ze slané hmoty a pokusit se opracovat solný bloček 

do tvaru dle fantazie. Krátkou procházkou městem a večeří ve stylové restauraci zakončujeme 

den. Zítra se těšíme na Vilnius. 

 

1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 
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Den čtvrtý: Vilnius, Trakai a alpaky 

Dopoledne vyrážíme do hlavního města 

Vilniusu, vzdáleného přibližně 100 km. Naše 

první kroky vedou do muzea, kterým nás 

provádí jeho manažerka, přibližuje nám 

také historii města, knížecího rodu i paláce. 

Po krátké procházce centrem se vydáváme 

na prohlídku jedné z nejnavštěvovanějších 

litevských památek – hradu Trakai. Závěr 

exkurze trávíme na „alpačí farmě“, 

dozvídáme se mnoho zajímavostí o životě 

těchto roztomilých zvířat a můžeme si zkusit 

i krmení alpak na vlastní kůži. Horký slunečný den zakončujeme v pizzerii. 

Den pátý: Tradiční řemesla a tanec 

Středeční dopoledne patří projektové práci. Nejprve v učebně výpočetní techniky ve dvojicích 

pracujeme v aplikaci STORY JUMPER. Naším úkolem je vybrat ruská a národní přísloví či 

pořekadla (každá země vybírá ze svých), která se nejvíce navzájem podobají. Dále máme najít 

obrázek a vytvořit elektronickou knížku. Po krátké přestávce se opět vracíme k našim 

oblíbeným rébusům, křížovkám, hádankám a soutěžím. Poslední část dopoledne probíhá ve 

znamení sportovních aktivit, při kterých se mezinárodní družstvo postaví proti místnímu 

litevskému týmu. Síly jsou vyrovnány, vyhrává „družba“. Po obědě si společně zatancujeme v 

domě mládeže litevské národní tance za zvuku písní a hudby dětského uměleckého souboru. 

Naše další cesta vede do nedaleké vesnice na edukační program, věnovaný přípravě tradičního 

pokrmu v peci. Čekání na to, než si budeme moci naše výrobky ochutnat, vyplníme pletením z 

vrbových proutků. Celý den zakončujeme procházkou u jezera. 

Den šestý: Zakončení setkání 

Čtvrtek je pro nás posledním projektovým dnem. Celé dopoledne trávíme ve škole, hrajeme 

ruské hry, plníme úkoly, luštíme křížovky a řešíme hádanky. Dočkáme se opět i naší oblíbené 

aplikace Kahoot. Závěrečný den nám uteče jako voda, odpoledne ještě navštívíme místní 

muzeum a vyzkoušíme si vyrobit vlastní papír. Po slavnostním zakončení už se ale musíme 

rozloučit s našimi projektovými partnery a před námi je již poslední den, který strávíme na 

cestě domů. 

Den sedmý: Cesta domů 

Poslední den a poslední zážitky… Letiště Vilnius – Riga – Praha. Jsme na cestě domů a už teď 

se nám stýská! 

Mgr. Jana Uhrová, Mgr. Dana Rybková, Vojta Hronek, Lukáš Čuřík, Kačka Patrasová, Káťa 

Žďárská, Sára Nováková a Anička Krobová 
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE  

Na začátku nového školního roku jezdí žáci devátých tříd Základní školy Benešov, Dukelská 

1818 na „Poznávací zájezd do Anglie“. Letošní rok přišla řada konečně i na nás, na 9. A, 9. B, 9. 

C a na některé žáky ze sedmých tříd, kteří zaplnili zbývající volná místa. 

Náš zájezd začínal v neděli 8. září 2019 ve dvě hodiny odpoledne. Do Anglie jsme jeli dvěma 

autobusy. V prvním autobuse jela třída 9. A se sedmáky, s paní ředitelkou H. Procházkovou a 

s paní učitelkami J. Macurovou a H. Brejlovou. V druhém autobuse jely třídy 9. B a 9. C s paní 

učitelkami V. Brabcovou, D. Rybkovou a D. Stárkovou. 

Před námi byla dlouhá třináctihodinová cesta, ale ta rychle utekla. V autobuse panovala po 

celou cestu dobrá nálada a legrace, kterou podpořilo několik zastávek, kde si většina z nás 

dokupovala jídlo a pití. Úspěšně jsme přejeli přes hraniční kontrolu a vystoupili na trajektu, 

který nás převezl z francouzského Calais do Doveru v Anglii. Na trajektu jsme měli možnost 

provést ranní hygienu a pokochat se krásným východem slunce. Tím začal náš první den v 

Anglii. 

První den 

První den jsme strávili v Londýně. Naše cesta 

vedla přes Greenwich, kde jsme viděli nultý 

poledník, také jsme se prošli kolem 

obrovského modelu lodi Cutty Sark. 

Nastoupili jsme do overgroundu – nadzemní 

dráhy, kterou jsme jeli přes Docklands do City 

of London. V City of London jsme viděli 

Monument, Katedrálu sv. Pavla (St. Paul´s 

Cathedral), Millenium bridge (visutý ocelový 

most), na kterém se např. natáčela scéna z 

námi oblíbeného filmu Harry Potter. Viděli 

jsme Shakespearovo divadlo The Globe a vojenskou loď HMS Belfast. Nemohla chybět ani 

návštěva expozice v Tower Bridge a samotného hradu Tower of London, kde nás zaujaly 

například korunovační klenoty. Cestu k O2 aréně, kde na nás čekaly autobusy, jsme si zpestřili 

lanovkou Emirates Air Line. Autobusy jsme dojeli na Meeting point v Croydonu, kde jsme se 

poprvé setkali s našimi náhradními rodinami. 

Druhý den 

V úterý – druhý den – nás autobusy zavezly do malého městečka Battle. Městečko je památkou 

na bitvu u Hastings. Prošli jsme Battle Abbey, což je opatství, postavené právě na místě této 

bitvy. Poté jsme se přemístili do nedalekého krásného města Hastings. Zde nás čekala 

prohlídka podmořského akvária a pašeráckých jeskyní a očekávaný dvouhodinový rozchod. 

Někteří z nás šli na velké nákupy do Primarku, někteří ochutnali anglickou specialitu Fish and 

chips a několik z nás si s obědem sedlo k moři a krmilo obrovské racky. A pak už jen návrat 

autobusem zpátky do rodin. 
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Třetí den 

A byl tu další den – čtvrtek. Jeli jsme k mýtickému 

Stonehenge a ta dlouhá cesta se opravdu 

vyplatila. Pro mnohé z nás to byl velký zážitek, 

vidět Stonehenge na vlastní oči. Po cestě do 

nedalekého města Salisbury se v autobuse 

rozvíjely různé konspirační teorie o 

mimozemšťanech a celkově o tom, jak se tam 

kameny vůbec objevily. Ve městě Salisbury jsme 

navštívili katedrálu (Salisbury Cathedral), která 

nás uchvátila svou velikostí a zdobností. Kvůli 

času následoval jen krátký rozchod a dlouhá cesta zpátky do Londýna k rodinám. 

Čtvrtý den 

A byl tu náš poslední den v Anglii. Ráno proběhlo dojemné loučení s rodinami a odjezd 

autobusem do O2 arény. Od O2 arény undergroundem (metrem) k Buckinghamskému paláci, 

což je sídlo britské královny Elizabeth II. Samotná prohlídka paláce byla velkým zážitkem, 

krásné zdobení, velká schodiště, obrovské obrazy všude po stěnách, velké taneční sály, 

pozlacený mahagonový nábytek… Po prohlídce jsme se prošli po Trafalgarském náměstí 

(Trafalgar square) i po China town. Viděli jsme i jízdní gardu a Westminster. Jednu z těch 

nejlepších atrakcí nám paní učitelky schovaly až na poslední den – London Eye. Bylo to úžasné 

zakončení našeho zájezdu, panovalo krásné počasí a byl nádherný výhled. V ceně vstupenky 

jsme mohli zhlédnout i krátké 4D video. Lodí jsme potom dopluli k O2 aréně a pak nás čekala 

jen dlouhá cesta zpátky do České republiky, tentokrát přes Eurotunel. 

Všichni jsme si zájezd moc užili, přivezli si spoustu zážitků, navštívili nová místa, potrénovali 

angličtinu a snad se i rozmluvili. 

Šárka Neuwirthová, 9. A 

My trip to England 

If I should tell somebody, what was the best school 

trip during my 9 years at this school, I´d answer 

,,Trip to England". I will never forget, how I felt, 

when I saw Tower Bridge or when I was at 

Salisbury´s bookshop. That feeling, when I was just 

standing on the beach in Hastings and cold waves of 

sea were freezing my legs, is unforgettable. England 

is such an amazing country. 

We all lived in families. I lived with Lucy and Jorika 

at very friendly couple. It was a couple of elders including loads of cats. Their house was small 

but so nice and full of family photos. 

Anička Krobová, 9. B 
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CYKLISTICKÝ KURZ TŘÍDY 8. C 

V týdnu od 9. 9. do 13. 9. 2019 se třída 8. C zúčastnila cyklistického kurzu v Dobronicích u 

Bechyně. Během těchto 

dní podnikla několik 

cyklovýletů, při kterých 

navštívila například 

zámek Hluboká, 

jadernou elektrárnu 

Temelín, ZOO Protivín 

(krokodýlí farmu) a 

půvabné město Tábor. 

Celý týden si všichni 

náramně užili. 

Třída 8. C 

 

 

 

  

Turistický kurz 8. A, 8. B a 8. D 

 
Dne 9. září se třídy 8. A, 8. B a 8. D vydaly na turistický kurz do Krkonoš. Po tříhodinové cestě 

jsme přijeli do Pece pod Sněžkou a ubytovali se na nedaleké Kolínské boudě. Ve 2 hodiny jsme 

měli jít na Hnědý vrch, ale kvůli špatnému počasí jsme odložili túru až na 4. hodinu. Na Hnědém 

vrchu ale byla mlha, a proto 

jsme nic neviděli. Na boudu 

jsme se vrátili trochu 

zklamaní, dali jsme si večeři a 

šli spát. 

Druhý den dopoledne jsme 

se prošli okolo Černé hory. Až 

odpoledne jsme ale vyšlapali 

nahoru, zastavili se v kiosku, 

kde jsme si koupili něco 

dobrého, a vrátili se zpátky 

na Kolínskou boudu. Večer, 

jako každý další, jsme si 

zakreslili svou trasu do mapy 

a šli spát. 

Ve středu jsme vyrazili až na Sněžku. Sešli jsme do Pece pod Sněžkou a vzali si vlek na Růžovou 

horu. Poté jsme šli po asi 350 schodech na Sněžku. Nahoře jsme se pokochali výhledy, koupili 
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si suvenýry, jídlo a pití a začali jsme se vracet. Cestou jsme šli kolem Luční boudy, Památníku 

obětem hor, chaty Výrovka a restaurace Na Rozcestí, vyšli jsme na Liščí horu, pak sešli k 

Lyžařské boudě a byli jsme už „jen“ 4 km od Kolínské boudy. Na chatě poté ještě před spaním 

proběhla diskotéka. 

Čtvrtý den jsme se vydali jen na krátkou 

procházku do Pece pod Sněžkou, kde jsme si 

mohli něco koupit a pak už jsme se 

připravovali na odjezd. Večer byla znovu 

diskotéka a v 10 hodin jsme šli spát, 

naposledy v Kolínské boudě. 

Pátý den jsme už nikam nevyrazili, ale před 

odjezdem jsme hráli hry před chatou. Když 

přijeli autobusy (s dvouhodinovým 

zpožděním), byli jsme všichni rádi. Po cestě 

zpátky jsme se ještě zastavili v Mc Donaldu a ve 4 hodiny odpoledne jsme byli doma. 

Chtěl bych poděkovat všem vyučujícím za jejich trpělivost. Určitě bych jel znovu! 

 

David Faltýnek, 8. A 

 

 

 

KOHEZNÍ POBYTY 6. TŘÍD 

 
Začátek nového školního roku byl pro šesté třídy 

výjimečný. Čekal je nový kolektiv, nová 

kmenová třída a také nový třídní učitel. Již 

nebudou vyučovací den trávit převážně v jedné 

třídě se stejnou paní učitelkou, ale mnoho hodin 

bude probíhat v odborných učebnách a také 

vyučující budou různí. Největším zářijovým 

zážitkem ale pro ně byla KOHEZE!!! Dva dny 

strávené na Živohošti a bohatý program, při 

kterém se seznámili a zasportovali si. I přesto, že 

počasí některým třídám moc nepřálo, zahráli si 

spoustu her a seznamovacích aktivit. Každá třída 

si vytvořila vlastní třídní vlajku, znak a hymnu, a 

když se počasí vyjasnilo a umoudřilo, vyrazili i na 

procházku podél břehu. Před odjezdem domů si 

stihli ještě zahrát fotbal a vybíjenou. Bohužel dva 

dny utekly jako voda a žáci se museli vrátit do 

každodenní reality školního roku. Pobyt si ale 

všichni moc užili, program se líbil, více poznali své 

spolužáky i učitele, počasí většině přálo a domů se 
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vrátili plni nových zážitků. Velký dík patří paní učitelce Bělohlávkové, která program perfektně 

připravila, i všem učitelům, kteří se akce se svými třídami zúčastnili. Všichni se těší na další 

společné zážitky. 

 

Mgr. Jana Uhrová 

 

 

ADAPTAČNÍ KURZ 1. TŘÍD 

 
My – prvňáci jsme už docela zběhlí školáci. Stali se z nás dobří kamarádi. Abychom naše 

přátelství utužili, v minulém týdnu ve středu a ve čtvrtek jsme vyučovací hodiny vyměnili za 

různé hry a úkoly k utužení naší třídy. Ve středu jsme hráli hry ve škole a na školním hřišti, na 

výzdobu třídy jsme vyrobili sluníčko, vláček nebo strom s našimi obrázky. Ve čtvrtek pak 

následoval celodenní výlet do konopišťského parku, kde jsme hráli různé hry a soutěže. Zpět 

nás dovezl benešovský ekovláček. 

Prožili jsme společně dva krásné dny, lépe jsme se poznali a určitě jsme mnohem lepší 

kamarádi. 

 

Mgr. Jana Janoušková 

 

V PŘÍPRAVCE OŽILA LEGENDA SV. VÁCLAVA 

 
Během prvního školního 

měsíce se děti v přípravné třídě 

seznámily s kamarády, poznaly 

třídu, družinu a s vervou se 

pustily do učení. Zjistily, jak to 

chodí mezi školáky, vytvořily si 

roční kalendáře a poslední 

týden v září se v souvislosti se 

státním svátkem seznamovaly 

se základními informacemi o 

naší republice – se znakem, 

hymnou, vlajkou a s patronem 

sv. Václavem. V pátek 27. 9. 

jsme se vypravili na cestu do 

Konopiště a cestou si všímali 

všeho, co připomíná symboly a historii naší země. Děti tak s radostí objevily pět lvů, výra 

Václava, věž Václavku, spoustu erbů a znaků na zámku, vlajku a navíc tašku kaštanů. Zpět do 

školy jsme se svezli ekovláčkem a už teď se těšíme na jarní výlet do Konopiště, při kterém si 

prohlédneme samotný zámek. 

 

Mgr. Lucie Dušková 
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NÁVŠTĚVA EKOCENTRA 2. B A 2. C      
                      
V pondělí 30. 9. navštívily třídy 2. B a 2. C 

naší školy společně Toulcův dvůr, 

středisko ekologické výchovy v Praze 

Hostivaři, které tvoří komplex památkově 

chráněných budov a přírodní areál 

zahrnující sad, pole, louky, lužní les a 

mokřad. 
Druháci se zúčastnili ekologického 

výukového pořadu Na statku, seznámili se 

s chovem domácích zvířat, podívali se do 

chlévů i výběhů a zvířata nezapomněli 

nakrmit. Děti se během prohlídky staly 

kontrolory kvality jejich života. Dozvěděly se, že i domácí mazlíčci mají své potřeby, které je 

třeba naplnit. Domů odjížděli všichni spokojení, plni nových dojmů a zážitků. 

 

Mgr. Hana Pechačová a Mgr. Jiřina Jandačová 

 

 

DEVÁTÉ ROČNÍKY V DIVADLE 
 

Dne 18. 9. 2019 herci z divadla s názvem Divadlo různých jmen přijeli k nám do Benešova do 

KC Karlov odehrát divadelní hru Bílá nemoc. A my, žáci devátých tříd, jsme měli možnost toto 

představení vidět. Bílou nemoc napsal známý spisovatel Karel Čapek v roce 1937. Popisuje v 

ní situaci mezi světovými válkami. Už jen podle názvu lze odhadnout, že v této hře bude velkou 

roli hrát právě „bílá nemoc“. Tato nemoc se projevuje bílými skvrnami na těle a silný 

zápachem. Nakažený do několika měsíců umírá ve strašlivých bolestech. Hlavním hrdinou je 

doktor Galén, který objeví lék na tuto nemoc, ale odmítá léčit bohaté lidi. Začne je léčit jen za 

jedné podmínky. Bude zajištěn světový mír. Bohatí lidé, kteří na válce vydělávají, odmítají 

podmínku splnit a doktoru Galénovi se vysmívají. Ale když se touto zákeřnou nemocí nakazí i 

významný generál, něco se změní... 

Jak to dopadne? Začne doktor Galén léčit i bohaté lidi? Bude mít hra šťastný konec? Na to se 

budete muset zajít podívat do Divadla různých jmen... 

Mně osobně se divadelní hra Bílá nemoc líbila a doporučila bych ji zhlédnout i ostatním 

vrstevníkům. 

 

Šárka Neuwirthová, 9. A 
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AKCE „LIGA PROTI RAKOVINĚ“ 
 

Dne 18. 9. 2019 navštívily 4. až 8. třídy akci, která se 

konala na Masarykově náměstí v Benešově. Liga proti 

rakovině je nezisková organizace, která se snaží už 25 

let snížit úmrtnost na zhoubné nádory. V hlavním 

stanu této organizace jsme se mohli dozvědět více 

informací o různých typech rakoviny. Nejvíce informací 

jsme získali o rakovině plic. Akce byla naučná a všichni 

si ji užili. 

 

Vojtěch Táborský, 8. A 

 

 

ERASMUS DAY  

 
V pátek 11. října 2019 se na naší škole slavil 

Erasmus day – Ruský jazyk aktivně. Tohoto 

projektu se minulý školní rok zúčastnili žáci z 

8. a 9. tříd pod vedením paní učitelky Jany 

Uhrové. Náš projekt pokračuje i v tomto 

školním roce, a proto jsme se ho rozhodli 

oslavit společně se žáky ze ZŠ Karlov a ZŠ 

Jiráskova, kteří se také učí ruský jazyk. Obě 

školy přijaly naše pozvání a v pátek za námi 

do naší školy přišly. My jsme jim chtěli ukázat 

i jinou formu výuky v podobě hraní her v ruském jazyce. Nejdříve je na naší škole přivítala paní 

ředitelka PaedDr. Hana Procházková a pak se už ujala slova paní učitelka, ta žákům pustila 

prezentace s fotkami, které ukazovaly, jak probíhal náš Erasmus day v Polsku a Litvě. Po 

prezentacích se postupně každý představil (samozřejmě rusky) a napsal své jméno na 

papírovou kytičku, z které jsme poté vytvořili jednu velkou květinu. Ale abychom se poznali 

ještě více, zahráli jsme si další seznamovací ruskou hru. Paní učitelka chtěla naše hosty naučit 

něco nového, a proto jsme si nacvičili dvě rozpočítávadla v ruském jazyce a zahráli jsme si naši 

českou hru „Zlatá brána“ v ruském provedení. Také nás navštívila přípravná třída, se kterou 

jsme si zahráli poslední hru „Domečky“. Jelikož už tuto hru děti z přípravné třídy znaly, mohli 

jsme si ji všichni společně zahrát v ruském jazyce. Jsme rádi za pozvání do ZŠ Jiráskova, která 

nám chce také ukázat, jak probíhají jejich hodiny ruského jazyka. Myslíme si, že si den všichni 

užili a určitě se naučili i něco nového. A paní učitelky ruského jazyka z ostatních škol se snad 

budou inspirovat a také si někdy v hodině zahrají nějakou ruskou hru. Třeba jednu z těch, které 

jsme jim ukázali právě my.  
 

Sára Nováková a Šárka Neuwirthová, 9. A 
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Exkurze do Růžkových Lhotic 

Dne 11. 10. 2019 třídy 6. A a 6. D jely na dějepisnou 
exkurzi do Růžkových Lhotic. Když jsme dojeli 
autobusem na místo, šli jsme k branám pozemku. 
V areálu jsme se pak usadili a dali si svačinu. Poté se 
absolvovali zajímavou prohlídku zámku, kde dřív bydlel 
Bedřich Smetana. Po prohlídce jsme se rozdělili do čtyř 
skupin, každá skupina dostala papírek se čtyřmi okénky 
a šla na dané stanoviště plnit úkoly. První stanoviště nás informovalo o pravěkých nástrojích, 
druhé o tom, čím se lidé v pravěku živili, třetí o archeologických nálezech a čtvrté o lovu 
v pravěku. Za splnění úkolu jsme vždy dostali razítko. Na všech stanovištích jsme se dozvěděli 
hodně zajímavých věcí a vyzkoušeli si například pravěkou vrtačku, nebo jak se drtilo obilí na 
mouku. Exkurze se nám moc líbila. 

Gabriela Kášková, 6. D 

TZŽS 2. a 5. třídy 

2. ročník – Plnou parou vpřed! Druháci z Dukelské se 
zapojili do školního projektu hned v pondělí 14. 10. 2019. 
Na naši školu zavítali pracovníci společnosti EKO – KOM, 
která v rámci své činnosti zajišťuje třídění a recyklaci 
plastů, skla, papíru, nápojových kartónů, kovů a dalších 
využitelných materiálů. Přednášející seznámila děti se 
základními informacemi potřebnými pro správné třídění 
odpadu do jednotlivých kontejnerů. Všichni si potom 
mohli třídění odpadu vyzkoušet formou hry. Mezi 
druháky zavítaly také pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje s programem 
nazvaným „Čisté ručičky“. Mytí rukou je nejúčinnější prevencí před nemocemi a nemá se 
podceňovat. Děti si hravou formou pomocí písničky „Skákal pes“ osvojily správný postup při 
mytí rukou. Další hodinu čekala žáky přednáška o zdravé stravě spojená s ochutnávkou ovoce 
a zeleniny. Na závěr děti třídily zdravé a nezdravé potraviny a vytvořily svoji knihu zdraví. 
Projektový den se vydařil a už teď se všichni zúčastnění těší na další. 

Mgr. Hana Pechačová 

V rámci TZŽS měly 5. ročníky připravený pestrý program. Žáci si zopakovali třídění odpadu, a 
přestože některé věci už znali, určitě si doplnili i nové poznatky. Dalším úkolem bylo vytvořit 
pyramidu zdravých potravin. Děti listovaly v letácích a dohadovaly se, co je nebo není zdravé. 
Největším zážitkem bylo ale vaření ve školní kuchyňce. Žáci vyráběli pomazánky a počínali si 
velice šikovně. Dovedli občerstvení nazdobit tak, že se všem sbíhaly sliny a všichni čekali na 
povel, že mohou ochutnat. To byla tečka za celým dopolednem, které se všem moc líbilo.  

PaedDr. Světlana Mixánová 
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     2. Den „OFFLINE“ 
 

Možná jste zaregistrovali, že v sobotu 21. 9. 2019 proběhl „Den offline“. Účelem tohoto 
projektu je vyzkoušet si, jestli ještě zvládneme vydržet 24 hodin bez telefonu, počítače a jiných 
elektronických zařízení. Tento den slouží k tomu, abychom si uvědomili, zda si ještě dokážeme 
normálně povídat, kochat se přírodou a užívat si života bez ustavičného pípání, koukání do 
blikající obrazovky a podobně. Že jste tento den propásli? Nevadí! Každý den máme přeci 
možnost odložit veškerá elektronická zařízení a jít ven s kamarády. Třeba když si budete více 
povídat, zjistíte, že je to lepší, než viset někde na sociálních sítích. A co když zrovna nemáte 
náladu jít za kamarády a nejraději byste si sedli někam s telefonem a na něm se odreagovali? 
Tak na to doporučuji procházku, nejlépe do přírody… Nebo si jít třeba zacvičit. Doufám, že si 
to všichni někdy vyzkoušíte...  

Já se prozatím loučím, odkládám telefon a jdu běhat s kamarády. 

Sára Nováková, 9. A 

Obrazová příloha: Jak si takový „Den offline“ představují naši páťáčci… 
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Youtubeři 21. století  

Všichni jste se někdy určitě podívali na Youtube.        Na 

Youtube se dá najít mnoho věcí, mnoho informativních 

videí, vtipných videí anebo třeba i zprávy. Můžeme tam 

ale najít i několik „nevhodných youtuberů“. 

 

Tary 

Všichni známe Taryho. Tary byl skvělý youtuber, ale v 

poslední době udělal hodně chyb. Jak řekl jeden další 

youtuber: „Nebyl dost zodpovědný.“ Ze začátku 

motivoval hodně lidí, aby šli ven a neseděli doma. 

Potom ale začal vymýšlet absolutní pitomosti, přestal 

být vzorem a spíš se začal zajímat o výdělek. Myslím, že za chvíli se vrátí na Ukrajinu s balíkem 

peněz v obou kapsách a začne doma vtipkovat, jak vysál peníze z velké části Česka. Dokázal ale 

hodně lidí, včetně mě, dostat ven. To je ale asi jediné, co se mu povedlo dobře. 

 

Kovy 

Kovyho jsem si vybral, protože nechci, aby to vypadalo 

že celý Youtube kanál nemám rád. Kovy má velmi 

stručná a vtipná videa, kde se dozvíte hodně ze světa. 

Mezi moje oblíbená patří Televize, Bizár, Bizár na 

druhou a videa o politice. U těchto videí vždycky 

dostanu záchvat smíchu. Kovy také udělal chyby, ale 

není jich tolik, jako u Taryho. Řekl bych, že Kovy je 

skvělý pro všechny věkové kategorie. 

 

David Faltýnek, 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. YOUTUBEŘI 21. STOLETÍ 
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4. ZVYKY A TRADICE – HALLOWEEN 

 

Halloween v jiných zemích 

Samotný pojem Halloween vznikl kolem roku 1745 zkrácením slov Hallows´Evening, neboli 
večer svatých. Den je vnímán jako den zábavy. Během noci z posledního října na prvního 
listopadu se lidé oblékají do kostýmů, zdobí domy, vydlabávají dýně a děti koledují. Už Keltové 
a Slované pobývající na našem území věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými 
duchy, a byli přesvědčeni, že v magickou noc z 31. října na 1. listopadu se ruší hranice mezi 
světem živých a mrtvých.  
Duše zemřelých vycházejí v předvečer svátku při večerním zvonění z očistce, aby si v noci 
odpočaly od svých útrap, a vracejí se ke svým blízkým. Při ranním zvonění odcházejí zpět. 
Nejvýznamnějším znakem halloweenu je vyřezávaná dýně ve tvaru strašidelného obličeje. Tyto 
dýně nejsou v českém prostředí převzatou zvyklostí, dříve se používaly i v maskování 
strašidelných postav, například lucijských masek (masek používaných při adventní lucijské 
pochůzce na svátek svaté Lucie 13. prosince). Dnes se s dýňovými výtvory vystavenými před 
domem setkáváme zejména na vesnicích. Naproti tomu další populární halloweenský zvyk, kdy 
se děti převlečou do strašidelných kostýmů a pak od domu k domu koledují o sladkosti, je 
opravdu rozšířenější v anglicky mluvících zemích, především ve Spojených státech, Kanadě, 
Velké Británii, Irsku, Austrálii a na Novém Zélandu. 
V minulosti ale například i na českém území chodily v tomto období průvody strašidelných a 
děsivých masek. Pod vlivem americké kultury šířené zejména prostřednictvím filmů se 
halloweenské průvody dostávají i do světa, často ve svérázných podobách – například jako 
průvod filmových zombií, tedy oživlých mrtvol, nebo jako pouť oblíbených filmových 
postaviček. V Česku je však Halloween stále vnímám spíš jako „americký svátek“ a ani přes vliv 
amerických pohádek a filmů tady není moc vítaný. Nejvíc se z Halloweenu v Česku ujalo 
vyřezávání dýní, jemuž se dnes věnuje asi patnáct procent Čechů.  
 
 
 
Zajímavosti o Halloweenu z různých států světa  
 
Japonsko 
Zde jsou oblíbena velká shromáždění masek. Tokiem prošel třeba hallowenský průvod, 
znázorňující ikonická díla světového malířství.  
 
Hong Kong a Čína  
Celý jeden měsíc od sedmého dne sedmého měsíce v lunárním kalendáři se pořádají průvody, 
opery a představení pro pobavení duchů. Lidé by měli dodržovat určitá pravidla. Nesmíte sedět 
v první řadě na koncertech a v divadle, protože tam sedí duchové, nesmíte se zdržovat u vody, 
protože by vás mohli zlí duchové utopit.  
 
Mexiko a Španělsko  
Místní slaví 1. listopad stavbou soukromých oltářů (sem přináší dary zesnulým) a převlékáním 
se do dobových kostýmů.  
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Haiti  
Svátek se jmenuje Fed Gede neboli Festival našich. Lidé se zapojují tím, že putují na hřbitovy 
ke svým zesnulým příbuzným a pro „otce všech“ – Barona Samediho – přináší dary typu ovoce, 
káva a rum s chilli. 
 
Nepál 
Zde se tento svátek jmenuje Gai Jatra (známý také jako Festival krav). Rodiny, kterým během 
roku zemřel příbuzný, musí jít v průvodu a vést s sebou krávu, případně malé dítě převlečené 
za krávu.  
 
Itálie  
Zde slaví Den všech duší. To platí především na pevnině. Například na Sardínii tento den už po 
staletí oslavují vydlabáváním dýní, kterým říkají „Concas de Mortu“ – hlavy mrtvých.  
 
Andrea Procházková, 5. B  
Obrázek: vlastní tvorba 
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5. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Inspirace z našich cest do světa… 
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6. CO NÁS BAVÍ 
 

Recenze na knihu - Jonas Jonasson: Stoletý stařík 

Tato asi nejúspěšnější novodobá 

švédská kniha spatřila světlo světa v 

roce 2009, takže to není žádná novinka, 

ale to nevadí. Kniha zachycuje 

nejdůležitější události 20. století. V 

knize vystupuje stoletý veselý stařík 

jménem Alan Karlson, který bydlí v 

domově důchodců. Na své sté 

narozeniny se rozhodne zmizet z 

domova a na autobusovém nádraží 

omylem ukradne kufr s 50 miliony 

švédských korun. Poté nasedne do 

autobusu a i s kufrem odjíždí na zastávku Beringe, kde potká Julia Jonsona. A příběh začíná mít 

zajímavý spád. Do toho Alan vypráví, co všechno už zažil a koho všechno potkal. Knížka je 

humorná a trochu výstřední, ale i přesto vám ji vřele doporučuji. 

Vojtěch Táborský, 8. A 

 

7. RECEPTY 
 

KUŘE SE ZELENINOU 

Ingredience: 4 kuřecí plátky, rajčata, lilek, cuketa, 
paprika, sůl, mléko, 8 brambor, olej, tymián, máslo 

Postup: Brambory oloupeme a umyjeme. Potom si 
připravíme hrnec a konev na čaj a ohřejeme v ní 
vodu. Když je voda horká, nalijeme ji do hrnce a 
přidáme brambory. Vaříme je tak dlouho, až budou 
měkké. Poté umyjeme a nakrájíme zeleninu a dáme 
ji do pekáče. Polijeme ji olejem, okořeníme 
tymiánem a dáme péct na půl hodiny. Poté 
umyjeme maso, naklepeme ho a okořeníme tymiánem. Připravíme si pánev a nalijeme na ni 
olej. Maso opékáme asi tak na 10-15 minut. Nakonec vyjmeme brambory z hrnce a dáme do 
mísy. Přidáme trochu mléka a másla a rozmačkáme je. Po třiceti minutách vyjmeme zeleninu. 
Vše poskládáme na talíř a můžeme podávat. Dobrou chuť. 

David Šmajstrla, 8. D                                                                               
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     8. PC SVĚT 
 

Je tu konec září a vychází nám nový díl oblíbené 
fotbalové hry FIFA. Jako každý rok se můžeme těšit na 
novinky, např. na realističtější pohyby hráčů nebo na 
každoročně novou animaci packů. Máme tu i nový 
režim Volta, což je vlastně novější režim FIFA Street. 
Novými představiteli FIFY jsou Eden Hazard (hráč 
Realu Madrid), Virgil Van Dijk (obránce Liverpoolu) a 
Zinedine Zidane (bývalý hráč Realu Madrid nebo 
Juventusu a současný trenér Realu Madrid). A je tu ještě jedna docela zásadní novinka: 
Juventus podepsal prémiovou smlouvu s Pro Evolution Soccer, takže v tomto díle FIFA nebude 
mít logo Juventusu, a proto musela vymyslet logo i název náhradního týmu a ten zní – 
Piemonte Calcio. Ale i přesto bych vám tuto hru doporučil. Určitě s ní zažijete spoustu radosti. 

 Vojtěch Táborský, 8. A                                                                  

 

 

9. VTIPY 

 

Jdou dva postarší důchodci domů. Bydlí v mrakodrapu v 70. patře a jeden říká: „69 pater si 
budeme říkat hezké vzpomínky a 1 patro ošklivé vzpomínky". Jdou a vidí, že začíná 70. patro. 
První povídá: „Tak a teď si budeme říkat ty ošklivé vzpomínky.“ A druhý smutně odpovídá: "Já 
už ji mám teď, nechal jsem si klíče na recepci." 

Jde blondýna do pizzerie a kupuje si celou 
pizzu. Prodavač se jí ptá: „Chcete to rozdělit 
na 12 kousků nebo na 4 kousky?" A blondýna 
mu na odpoví: „Na 4 kousky, 12 kousků bych 
nesnědla." 

 

 

 

Letí dvě stíhačky a jedna nestíhá. :-D  

 

Tomáš Bláha, 5. B 
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POZVÁNKA NA DUKLA MÁ TALENT VII. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 1. KOLO 7. ROČNÍKU ŠKOLNÍ TALENTOVÉ 

SOUTĚŽE, KTERÉ SE KONÁ 27. 11. 2019 VE 14.30 V TĚLOCVIČNĚ 

ŠKOLY. 
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