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Vážení čtenáři,
je až neuvěřitelné, jak to všechno rychle letí. Je tu konec prvního pololetí a s ním i další tištěné
číslo našeho časopisu! Doufáme, že se vám první pololetí povedlo a přejeme, aby i to druhé
bylo úspěšné. Nám v redakci se opravdu zadařilo, o tom svědčí i to, že vydáváme toto druhé
číslo. Naši noví redaktoři odvádí dobrou práci a za to jim moc děkuji. Jsme moc rádi, že čtete
náš školní časopis – jak na webových stránkách, tak i naše tištěné vydání. Nezapomeňte nás
sledovat na facebookové stránce (@casopislabyrint) nebo na instagramu (@labyrint_zsben).
Šárka Neuwirthová, 9. A

Redakční rada: Bláha Tomáš, Procházková Andrea (5. B), Sochová Sandra, Zemanová Anna
(5. D), Faltýnek David, Schovánek Matěj, Táborský Vojtěch (8. A), Šmajstrla David (8. D),
Horáková Vlasta, Neuwirthová Šárka, Nováková Sára (9. A)

Autor: Jan Knesl, 7. A
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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
První kolo školní talentové soutěže DUKLA MÁ TALENT VII.
Dne 27. listopadu 2019 se na naší škole konalo 1. kolo soutěže Dukla má TALENT VII.
Talentovaní žáci předvedli zpěv, tanec, karate, gymnastiku, přednes a hru na hudební nástroje.
Porota ocenila hlavně snahu všech soutěžících a odvahu přihlásit se a vystoupit před početným
publikem.
Do finále postoupili:
Nela Drábková, Aneta Houzarová a Jasmína Vášáryová (2. B) – tanec
Nela Pessrová, Karolína Vlachová (3. A) – mažoretky
Šárka Ottlová (3. C) – gymnastika
Kateřina Čeperová (3. C) – přednes
Ema Škvorová (4. B) – zpěv
Sourozenci Píchovi, Sára Havelková, Sofie Pechová (2. C, 4. D, 4. A, 6. A) – hra na hudební
nástroje
Markéta Heřmanová (4. D) – hra na hudební nástroj
Miloslav Vávra (4. D) – ukázka karate
Sofie Pechová (4. D) – zpěv
Školní družina č. 7 – tanec
Daniela Vesecká (6. B) – tanec

4

POZVÁNKA NA FINÁLE DUKLA MÁ TALENT VII.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 2. KOLO 7. ROČNÍKU ŠKOLNÍ TALENTOVÉ
SOUTĚŽE, KTERÉ SE KONÁ 26. 2. 2020 VE 14.30 V TĚLOCVIČNĚ
ŠKOLY.
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Sametová revoluce aneb 30 let svobody, výstava u nás ve škole
Je tomu už 30 let, kdy nespokojení studenti vyšli do ulic a demonstrovali proti komunistickému
režimu. Sametové revoluci předcházela Charta 77. Ta poukazovala na porušování lidských
práv. U jejího zrodu stáli Jan Patočka, Václav Havel a Jiří Hájek. KSČ na Chartu rychle
odpověděla Antichartou, kterou byly nuceny podepsat významné osobnosti tehdejšího ČSSR.
Samotná revoluce začala 17. 11. 1989 v 15:40 na Albertově. Zhruba po hodině se demonstranti
shromažďují na Vyšehradském hřbitově a postupně ho celý zaplňují, potom se demonstranti
přesouvají na Národní třídu a tam už na ně čekají jednotky StB, které jim zabraňují
demonstrantům v postupu na Václavské náměstí. Zhruba v 20:30 jsou demonstranti
vytahováni a převáděni do připravených autobusů a v 21:10 je dav rozehnán. O 7 dní později
padl komunistický režim v Československu, Václav Havel se stává posledním československým
prezidentem a dovádí Československo k prvním svobodným volbám po 40 letech.
I naše škola si toto výročí připomněla prostřednictvím výstavy v prostorách školy.

Vojtěch Táborský, 8. A
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Mikulášské čtení
Každý rok u nás na škole chodí čerti s Mikulášem a
andělem předat nadílku našim mladším spolužákům na
prvním stupni. O den dříve přijdou do školy potěšit i děti z
družiny. Tento program se jmenuje Mikulášské čtení a
organizuje ho paní učitelka Dana Pitelková. Letos se čtení
konalo v úterý 3. prosince v IKC naší školy. A my, žáci
druhého stupně, jsme paní učitelce rádi pomohli. Jako
čerti přišli: Sára Nováková, Barbora Bílková, Sára
Srdínková, Anička Havlínová a Standa Rezek. A já jsem
měla tu čest dělat přímo Mikuláše. Nejdříve jsme dětem
četli z knížky Čertice Dorka – nechytej mě za slovo. V
knížce jsou krátké pohádky, které vtipně vysvětlují česká
přísloví. Děti měly za úkol přiřadit obrázek k přečtené
pohádce. Když obrázek přiřadily správně, mohly si
pochovat plyšovou čertici Dorku. Ale aby si odnesly i něco hmotného, vyrobili jsme si společně
několik výrobků: papírovou hvězdu ozdobenou větvičkami, zvonečky se stužkami,
vybarveného Mikuláše na špejli, hvězdu z papírových ruliček nebo postavičku čertíka z papíru.
Bylo moc hezké pozorovat děti, kteří nám všem věřily, že jsme opravdoví čerti a Mikuláš.
Paní učitelce takto pomáhám už čtvrtým rokem. Pokaždé mě to moc baví a mám radost, že to
baví i děti, pro které to celé děláme.
Šárka Neuwirthová, 9. A

Vánoční jarmark
Dne 4. prosince 2019 se na naší škole konal tradiční vánoční jarmark. Zahájení se ujal školní
sbor, který návštěvníky přivítal tradičními koledami. Letos bylo uvítání speciální tím, že se
k němu připojila zahraniční návštěva z projektu Erasmus+ a společně tak zazněla píseň Tichá
noc v ruštině. Na jarmarku si návštěvníci
mohli zakoupit různé dekorační předměty
vyrobené našimi žáky. Děti si mohly
v dílničkách také ozdobit perníčky nebo si
vyrobit z pomeranče či jablka svícínek.
V tělocvičně školy byl připraven program
prvostupňových žáků. Bylo také připraveno
občerstvení, návštěvníci se mohli zahřát u
čaje či kávy a pochutnat si na sladkém
cukroví.
Šárka Neuwirthová, 9. A
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Čertí bál ve školní družině
Ve dnech 3. 12. a 6. 12. 2019
připravily paní vychovatelky
ze školní družiny pro děti již
tradiční čertí bál. Chlapci a
dívky z prvních a druhých tříd
si ve vyzdobené společenské
místnosti po oba dny
zatančili a zapojili se do
různých soutěží. Například
hráli čertovské divadlo,
házeli
pytlem,
kouleli
brambory nebo lovili kapry.
Vítězové z jednotlivých
soutěží dostali za svůj výkon
sladkou odměnu. Některé
děti si připravily taneční nebo pěvecká vystoupení, která nám předvedly. V průběhu bálu nás
navštívil i Mikuláš, s nímž si děti zatančily.
Za školní družinu M. Šubrtová

Tvoření s 2. C
V pátek 20. prosince 2019 se naše
třída 9. A vydala druhou vyučovací
hodinu do třídy 2. C, kde spolu
s mladšími žáky vyráběla vánoční
svícen. Po příchodu a po krátkém
proslovu o tom, co se bude dít, si
druháci vylosovali kartičku se jménem
nějakého deváťáka. Po tomto
rozdělení se děti pustily do práce.
Každá dvojice dostala malou skleničku
s ozdobami. Děti si pak rozmyslely, jak
ozdoby na skleničku rozmístí a starší
spolužáci je tam pomocí tavné pistole
přilepili. Na závěr proběhlo ještě krátké focení dětí a jejich výtvorů. Hotový výrobek si pak
druháci odnesli domů. Všichni jsme si vyrábění moc užili.
Vlasta Horáková, 9. A
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„Pojmenuj exoplanetu“
Poprvé v historii mohli Češi vymyslet oficiální název pro exoplanetu neboli planetu, která se
nachází mimo náš solární systém. Kdokoli z veřejnosti mohl navrhnout jméno, v druhém kole
se pak hlasovalo o nejlepších návrzích. Planeta se bude jmenovat Makropulos, hvězda XO-5 v
souhvězdí Rysa, kterou Makropulos obíhá, pak Absolutno. Výsledky v přímém přenosu
oznámila v Paříži Mezinárodní astronomická unie, která celosvětovou soutěž k výročí 100 let
svého založení vyhlásila. V České republice kampaň koordinuje Akademie věd ČR.
Planetu, která nese jméno divadelní hry Karla Čapka o touze člověka po nesmrtelnosti, objevili
vědci v roce 2008, je o málo větší než Jupiter a tvoří ji horké plyny. Svou hvězdu, Absolutno,
obíhá mnohonásobně rychleji než Země Slunce – jeden rok zde trvá zhruba čtyři pozemské
dny.
Návrhy pro „českou exoplanetu“ mohli
lidé posílat prostřednictvím formuláře
na www.pojmenujexoplanetu.cz od
června tohoto roku. Do poloviny října
přišlo zhruba 1700 návrhů, z nich
odborná porota vybrala devět finalistů.
O vítězích se rozhodovalo opět
hlasováním, kterého se zúčastnilo téměř
4500 zájemců.
Součástí byla i výtvarná a literární soutěž
pro žáky a studenty základních a
středních
škol.
Děti
mohly
nakreslit/namalovat obrázek nebo
napsat povídku s tematikou „české
exoplanety“.
Soutěž
organizovalo
Středisko společných činností Akademie
věd ČR, které pro studenty připravilo 20
cen (10 ocenění ve výtvarné kategorii, 10
ocenění v literární soutěži). V obou
kategoriích, výtvarné i literární, se
hodnotila především originalita výtvorů.
Obrázky i texty měly být inspirovány
tématem exoplanety – tedy planety mimo naši sluneční soustavu – která hledá své jméno.
Nejlepší výtvory budou otištěny v časopise AΩ / Věda pro každého a zveřejněny na sociálních
sítích AV ČR.
Mgr. Jana Uhrová
Eliška Šindelářová z 6. D se umístila ve velké konkurenci na krásném 2. – 10. místě.
Blahopřejeme!
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Novinky od našich předškoláků
Přípravná třída v redakci školního časopisu Labyrint
Ve čtvrtek 7. 11. navštívily děti z přípravné třídy redakci časopisu Labyrint. Byla to jejich první
návštěva a seznámení s redaktory a se školním časopisem. Po vzájemném přivítání a
představení si děti s pomocí redaktorů a redaktorek poskládaly papírovou čepici z novina a
vytvořily
vlastní
průkazku
redaktora. Nahlédnutí do redakce
se dětem moc líbilo a těší se na
další setkání.

Přípravná třída mezi čerty
v Pěnkavově dvoře
Ve středu 27. 11. 2019 se přípravná
třída vypravila na čertovskou
pohádku do Pěnkavova dvora v
Takoníně. Představa setkání s čerty
některé děti moc nelákala a trochu
se bály. K autobusu nás na koni
přijel přivítat voják Martin a zavedl nás do dvora plného loutkových, malovaných i živých čertů.
Nasvačili jsme se ve dračí sluji, seznámili se s Lucifírkem, čerticí i se samotným Luciferem.
Obavy z čertů se dětem rozplynuly při čertovské pohádce „Jak voják s peklem zápolil”, ve které
dobro a šikovnost zvítězily nad peklem a při které zjistily, že peklo o děti nestojí a bere jen
hříšné dospěláky. Po pohádce si děti mohly vyzkoušet drát peří, řezat dříví a skládat puzzle
čertů. Voják Martin nás provedl staročeskou vánoční výstavou, na které jsme viděli lidové
vánoční zvyky, dekorace, dárky, ale i kostýmy a loutkové peklo se zakletou princeznou. Děti se
u Pěnkavů dozvěděly spoustu zajímavostí o tradičních vánočních zvycích, pohádkách i o
starých českých řemeslech. Zpět do školy jsme si kromě Lucifírkových blech odvezli krásný
předvánoční zážitek.

Mgr. Lucie Dušková
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2. PROJEKTY RUSKÉHO JAZYKA NA NAŠÍ ŠKOLE
ERASMUS+
V týdnu 2. – 5. 12. 2019 proběhlo na ZŠ Benešov, Dukelská 1818 3. setkání partnerů projektu
ERASMUS+ „Učíme se ruský jazyk aktivně“. Žáci a jejich učitelé ze základních škol z Polska,
Lotyšska a Litvy do Benešova postupně dorazili během neděle 1. 12. a hned v pondělí se
rozběhl společný program. Po slavnostním uvítání se zahraniční partneři podívali po budově
školy a společnou výuku zahájila čtenářská dílnička v IKC. Děti ve skupinkách četly krásnou
ruskou pohádku „Maminka pro mamutka“. Program pokračoval výrobou masek pro pohádku
o řepě, kulisy již byly připravené – vytvořili je pro projekt žáci 6. tříd ve výtvarném semináři.
Odpoledne si žáci pod vedením pana Dvořáka ze Semtínku vyrobili svíčku z pravého vosku a
upekli staročeský perníček vytlačovaný z formy. Odpoledne zakončila trochu tajemná večerní
prohlídka zámku Konopiště a večeře ve Staré Myslivně. Druhý den patřil návštěvě Prahy. Děti
se stihly seznámit s nejdůležitějšími památkami od Václavského a Staroměstského náměstí
přes Karlův most až po Pražský hrad a také navštívily nově zrekonstruované Národní muzeum.
Středeční program byl velmi pestrý. Dopoledne děti ve skupinách hrály pohádku O řepě v DDM
a zkusily si zatancovat 2 české lidové tance, polku a mazurku. Potom je v dětském oddělení v
knihovně paní Kalendová seznámila s nejznámějšími hrdiny českých pohádek, spisovateli
dětských knížek a ilustrátory. Lukáš Císař v MUD jim ukázal a popovídal o nejzajímavějších
místech Benešova a vzal je na dolní zvonici na Karlově. V Muzeu Podblanicka se podívaly na
krásnou výstavu Betlémů a sledovaly při práci řezbáře. Odpoledne patřilo vánočnímu jarmarku
ve škole. S pěveckým souborem si hosté společně zazpívali Tichou noc v ruštině. V dílničce si
vyrobili vánoční hvězdy a ozdobili jimi stromeček. Na závěr polští kamarádi všechny naučili
tancovat společný tanec. Den zakončily děti malováním hrdinů z ruských pohádek a výstavou
ve vestibulu školy. Čtvrtek byl posledním společným dnem. Děti se svatým Mikulášem a
andělem v převlečení za čerty navštívily třídy 1. stupně, zahrály si v tělocvičně sportovní hry
se šesťáky, v IT se naučily vytvářet padlet a program završilo předání certifikátů ve společenské
místnosti. S našimi hosty jsme se rozloučili společným obědem a bowlingem v S centru.
Loučení bylo smutné a neobešlo se u některých bez slziček, ale všichni se již těšíme na jaro a
na naše poslední projektové setkání, tentokrát v lotyšském městě Saldus.
Mgr. Jana Uhrová, Mgr. Dana Rybková a ruštináři 8. a 9. tříd
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„Kniha – lekce života“
Náš nový projekt pro tento školní rok 2019/20 se
jmenuje „Kniha – lekce života“, pracovním jazykem je
ruština a cílem projektu je vzbudit zájem o čtení, o
knihy a podpořit vlastní literární činnost dětí.
Projektu se účastní mnoho zemí, mezi kterými
najdeme naše stávající a ověřené partnerské školy z
Litvy, Lotyšska a Polska, ale také mnoho nových škol,
např. z Arménie, Gruzie a Slovenska. Úvodním
úkolem pro účastníky bylo popsat svou školu, zemi a
město, seznámit ostatní se zvláštnostmi a
zajímavostmi, ale i s běžným každodenním životem.
Další úkoly jsou buď spjaty s knihami a četbou nebo s
oslavou významných dní a svátků. S našimi partnery
jsme si již vyměnili vlastnoručně vyrobené záložky do
knih, vytvořili a napsali jsme vánoční a novoroční
přání pro naše kamarády a obdrželi na oplátku jejich
přáníčka.
Hlavním úkolem projektu je ale společná Kouzelná kniha, která putuje prostřednictvím pošty
z jedné země do další a každý partner do ní něco napíše: o sobě, o škole, o zálibách a knihách,
které děti čtou a mají je rády. Nedílnou součástí knihy je kouzelný příběh, který partneři tvoří
na pokračování, každá škola přidá svou část příběhu a doplní obrázky. Nejvíc vzrušující je fakt,
že příběh vzniká postupně, proto žádná země dopředu neví, jak se bude napínavý děj dál
vyvíjet, ani to, jak vyprávění skončí. Kniha začala svou pouť v říjnu v litevském Alytusu, v
listopadu jsme převzali pomyslnou štafetu my v Dukelské škole a vymysleli svou část příběhu
a v prosinci se kniha vypravila do vzdálené Arménie. Jsme moc zvědavi, jak pokračuje náš
příběh a kam se kniha vydá v lednu. A samozřejmě se těšíme i na další události a úkoly, spojené
s tímto projektem!
Ruštináři z 9. tříd
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3. SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
Okresní kolo florbalového turnaje ČEPS CUP 2019/2020
Ve středu 11. prosince 2019 se družstvo chlapců 1. stupně naší školy zúčastnilo okresního kola
ve florbale v systému 3 + 1. Turnaj proběhl v hale OPEN GATE v Babicích.
Z původních deseti týmů ze základních škol v okresech Praha východ, Praha západ a Benešov
nakonec přijelo pouze pět družstev. Hrálo se proto systémem každý s každým. Postupně jsme
sehráli utkání se základními školami OPEN GATE Babice – 7 : 0, Jesenice – 5: 3, Kunice 11 : 3 a
Ondřejov – 11 : 0 a celý turnaj suverénně vyhráli. Postupujeme do krajského kola.
Naše družstvo hrálo ve složení: Matěj Kupsa 3. A, Ondřej Pěch 4. D, Adam Macek 4. D, Martin
Plavec 5. A, Richard Michálek 5. B, Tomáš Bláha 5. B, Vojtěch Boňko 5. B, Jakub Osička 5. B,
Dan Pejša 5. C, Stanislav Dvořák 5. D, Tomáš Bust 5. D, David Mohr 5. D, Matěj Pessr 5. E a
Jakub Smrž 5. E.
Mgr. Jana Janoušková

Sport Hobby Cup 2019/2020
V pátek 13. prosince 2019 se naši nejmladší florbalisté zúčastnili florbalového turnaje SPORT
HOBBY CUP. Turnaje se účastnila družstva z benešovských základních škol – ZŠ Benešov
Jiráskova A, ZŠ Benešov Jiráskova B, ZŠ A MŠ Benešov Karlov a ZŠ Benešov, Dukelská 1818.
V systému každý s každým si naše družstvo vedlo velmi dobře. Porazili jsme Karlov 4 : 0,
Jiráskovu B 3 : 1. Nestačili jsme pouze na Jiráskovu A a prohráli 7 : 1.
V konečném pořadí jsme obsadili vynikající 2. místo za ZŠ Benešov Jiráskova A. Na 3. místě
skončila ZŠ a MŠ Benešov Karlov, čtvrtá ZŠ Benešov Jiráskova B.
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Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Stanislav Dvořák 5. D. Nejlepším hráčem našeho
týmu byl Filip Drahota 4. A.
Naši školu reprezentovali: Vít Bartoň 4. A, Štěpán Brdek 4. A, Filip Drahota 4. A, Ema Žáková
4. D, Matěj Chobotský 4. D, Vít Žížala 3. C, Matěj Bláha 3. C, Lukáš Ottl 3. C, Eliška Kaiserová 3.
A, Vojtěch Vyskočil 3. A, František Doležal 3. D, Jiří Medek 3. D, Martin Dušek 2. A, Antonín
Dvořák 1. C, Apolena Prošková 5. C a Stanislav Dvořák 5. D.
Mgr. Jana Janoušková

Rozhovor s úspěšným žákem školy
7. ročník naší školy navštěvuje Viky Šitlerová, která se věnuje
twirlingu, což je druh sportovního tance, který je kombinací
mažoretek, gymnastiky a baletu. Exkluzivně pro naše čtenáře
odpověděla na několik otázek.
Ahoj Viky!
V poslední době jsi zaznamenala velký sportovní úspěch, povíš nám o něm?
Zúčastnila jsem se Mistrovsví ČR v twirlingu, kde jsem získala dvě první místa v
disciplíně Rytmické taneční sólo a v disciplíně Sólo povinná hůlka.
Kde se soutěž konala?
Bylo to ve velké sportovní hale ve Spořicích u
Chomutova.
Jak dlouho ses na mistrovství připravovala?
Připravuji se průběžně celý rok. :-)
Jaká byla tvá konkurence?
Veliká, letos nás bojovalo 20 v kategorii
Junioři mladší, příští rok už postupuji do
kategorie Junioři starší.
Jaké soutěže tě čekají v nejbližší době?
Mistrovství světa v Holandsku o Velikonocích
2020.
Viky, děkujeme za rozhovor a přejeme Ti
mnoho dalších sportovních i životních
úspěchů.

Šárka Neuwirthová, 9. A
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LKV Strážné 2020 - reportáž
Den první – Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. A to doslova a do písmene. Během
cesty ani tady na místě už neprší a trochu přituhlo. Pravda, sněhu kolem hotelu Vltava mnoho
není, ale na sjezdovkách máme připravený „nafoukaný“ technický sníh. Dokonce jsme našli i
místo na výcvik běžkování. Po obědě jsme nezaváhali ani minutu a hned jsme začali s výcvikem
– 4 skupiny na sjezdovkách a 2 skupiny na běžkách. Večer jsme si řekli pár informací o pobytu
a pravidlech ubytování.
Den druhý – Nezahálíme! Hned po snídani jsme se rozdělili na dvě velké skupiny. První z nich
obě poloviny dne trénovala sjezdování a druhá skupina dopoledne absolvovala výcvik na
běžkách (i když podmínky nejsou ideální) a odpoledne trénovala sjezd. Na sjezdovkách je
technického sněhu celkem dostatek, ale za sněhem vhodným k běžkování musíme přece jen
kus cesty vystoupat pěšky nad Stráž až k Šestidomí.
Den třetí – Tak dnes jsme toho mnoho neviděli. Mlha byla tak hustá, že by se dala krájet, ani
to nám ale nezabránilo, abychom trénovali sjezdové lyžování. Část z nás jezdila na Bubákově
(do brzkých odpoledních hodin) a část z nás jezdila dopoledne i odpoledne na „pomě” a
„kotvě” ve Strážném. Dokonce jsme našli v té mlze i cestu do místního obchůdku a nakoupili
jsme si nějaké dobroty. Zítra se těšíme na běžky a na zasněžený okruh ve Vrchlabí.
Den čtvrtý – Mlha, mlha – opět. Nás to přesto nezastavilo. Jedna skupina strávila dopoledne
na běžkařském okruhu (skiareál Vejsplachy) ve Vrchlabí. Druhá skupina odpočívala na
vycházce, potom zaskočila do obchodu, skládala básničky a hrála hry. Odpoledne odpočinutí
jedinci kroužili na okruhu ve Vrchlabí a dopolední běžkaři nazuli sjezdovky a hurá na
kotvu. Společenský večer proběhl s programem 7. A.
Den pátý – Dnes jsme měli celodenní výlet. Ráno jsme si po snídani vyzvedli balíček s obědem
a potom jedna polovina z nás odjela na Bubákov sjezdovat a druhá část odjela autobusem na
Špindlerovu boudu a pěšky vyrazila směrem na Strážné. Sněhové podmínky bohužel běžkám
nepřejí. Ale i pěší výlet byl nádherný, i díky slunečnému počasí jsme ušli více než 20 kilometrů.
Odpoledne si půlka z nás vyslechla přednášku o lyžařské výzbroji a výstroji a po večeři nás
bavila 7. B. Celý den zakončila diskotéka s DJem Richim.
Den šestý – Dnešek byl převráceným včerejškem, jen s tím rozdílem, že večer připravily
program 7. C a 7. D.
Den sedmý – Tak už naposledy se hlásíme ze Strážného v
Krkonoších. Finálový den proběhl, jak jinak, ve znamení lyžování
(jak běžeckého, tak sjezdového). Zítra budeme odjíždět s tím, že
všichni bez výjimky sjedou bezpečně sjezdovku (někteří i
carvingovými oblouky), všichni se dokáží projet na běžkách
(někteří si na nich i zabruslí). I když nám sněhové podmínky
zrovna dvakrát nevyšly, počasí bylo skvělé. Užili jsme si celodenní výlety za slunečného počasí,
s běžkami nám pomohl areál ve Vrchlabí jejich zasněženým okruhem a na sjezdových tratích
bylo dostatečné množství technického sněhu. Takže…nemáme si na co stěžovat. Dnešní den
uzavřela diskotéka opět pod taktovkou DJje Richiho. Zítra nás čeká už jen snídaně, dobalení
posledních věcí a návrat domů. Těšíme se.
Učitelé LKV
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4. YOUTUBEŘI 21. STOLETÍ
Sterakdary
Sterakdary je z dnešní známé dvojice ten méně
známý. Jestli jste ale viděli téměř jakoukoliv
reklamu na hru nebo nový notebook atd., určitě
jste ho slyšeli.
Chvíli působil i v redakci herního pořadu Re-play.
Na jeho kanálu najdete převážně let's playe, ale i
recenze nebo „steam souhrn“ z jeho let's playe.
Ty mají hráče něco nového naučit. Je tedy dobré
se na něj podívat, pokud jste našli novou hru a
nevíte, jak ji hrát. Zanedlouho bude mít 365 tisíc
odběratelů.

PewDiePie
Tento švédský kanál zažívá návrat odběratelů, ale přibývá i mnoho nových fanoušků, z velkého
důvodu kvůli Minecraftu. Vlastním jménem Felix Arvid Ulf Kjellberg, narozen ve Švédsku, je
nyní nejsledovanějším tvůrcem kanálu na You Tube. Natáčí převážně let's playe. V září 2012
se ucházel o titul krále internetu. Nezvítězil,
ale dostal titul Gaming krále webu. Později
už vyhrál. V dnešní době má jeho kanál
přírůstek 1,3 odběratele za sekundu.
Nedávno se oženil se svou přítelkyní
Marziou Bisognin. Vtipné (alespoň podle
mě) je, že se přestěhovali do Itálie, ale kvůli
špatnému internetu se pak přemístili do
Velké Británie.

David Faltýnek, 8. A
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5. KULTURA
Louskáček
Dne 19. 12. 2019 se v Praze v Národním divadle uskutečnilo baletní představení Louskáček –
Vánoční příběh, na který jsem dostala lístky jako první předvánoční dárek.
Louskáček Petra Iljiče Čajkovského patří k nejoblíbenějším titulům klasického baletního
repertoáru. Jeho světová premiéra se odehrála v roce 1892 v Mariinském divadle v
Petrohradě.
Úvod:
I když od premiéry uběhlo více než sto let, stále prožíváme velkou diváckou emoci díky motivu
vánočních svátků a s nimi spojené potřebě prožití „všeho dobrého“. Zlo by mělo být
potrestáno, dobro zvítězit a pohádkové postavy „ožívat“.
Tuto myšlenku zasadil do svého libreta již Marius Petipa v roce 1892 a platné je – stejně jako
okouzlení baletem – dodnes.
Louskáček, počínaje svými prvními Vánocemi v roce 1892, se stal symbolem těchto svátků
napříč divadelním světem. Dočkal se řady adaptací, úprav… Málokterý z dnešních choreografů
nechá na jeviště vtančit ve 3. jednání Čokoládu, Kávu nebo Karamel. Nicméně hlavní témata
příběhu – proměnu dřevěného panáčka Louskáčka v Klárčina prince, tanec vloček či tance
národů – považujeme v baletním kontrastu za cenné dědictví.
Louskáčci bez nich jsou jako Vánoce bez stromečku…
Česká premiéra se odehrála 9. prosince 2004 v Národním divadle.
Obsah příběhu:
Již několik týdnů prožívali obyvatelé
malého předměstí Londýna vánoční
svátky. Ty jim naruší Scrooge, lakomý a
bezcitný lichvář (půjčuje peníze).
Jediné, co starého lichváře zajímalo,
byly peníze. Lidé ho nezajímali, nikdy se
nesmál. Čemu by se také mohl smát?
Výmluvy, prosby ani nářky s ním
nehnuly. Lidé sebou vždy trhli, když z
kapsy vytáhl svůj zápisník, kde měl
poznamenány všechny dluhy. Ani na Štědrý den si neodpustil tento zápisník vytáhnout a
připomenout lidem jejich dluhy.
V tomto vánočním prostředí se pohybovala i malá Klárka se svými rodiči. Všechny děti měly
radost, když otevřel svůj obchod i obchodník s hračkami Drosselmeier. Měl zde hotové poklady
– vánoční vílu, čerta s hořícím mečem a louskáčka. Jediný, kdo měl o louskáčka zájem, byla
malá Klárka. Nejraději by ho měla u sebe. Její rodiče však neměli peníze, aby jí louskáčka
koupili. Klárce to bylo líto, a tak se zeptala starého lichváře, zda by jí loutku nekoupil. Ten však
neměl v těle ani kousek dobra a louskáčka rozbil. Potom se vrátil do svého domu a šel si
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lehnout. V noci se mu zdál divný sen. V tom snu vylézali z jeho trezoru čerti, kteří ho vzali s
sebou do pekla. Najednou se před ním zjevil Lucifer a chtěl ho dát do kotle jako hříšníka. Tu se
však zjevila víla Vánoc a lichváře zachránila.
Když se lichvář probudil, uvědomil si, že se mu všechno jen zdálo. Řekl si, že nebude hodným
člověkem jen ve snu, ale i ve skutečnosti. Ihned povolal do svého domu 3 mladíky a každému
vtiskl do ruky peníze. Jeden měl za úkol koupit krocana, druhý měl koupit kolo a třetího poslal
koupit louskáčka, čímž splnil malé Kláře její vánoční přání.
Klárka nemohla uvěřit vlastním očím, když na náves vkráčel rozzářený lichvář a před zraky
všech obyvatel zahodil svůj zápisník se všemi nesplacenými dluhy. A tak přece jen nastaly
radostné vánoční svátky. Tentokrát se radovali opravdu všichni, i starý lichvář.
Závěrem bych chtěla říci, že příběh byl opravdu velmi poutavý. Hodil se právě k
předvánočnímu času. Umělci baletního souboru Národního divadla tančili moc hezky. Klidně
bych mohla příběh vidět znovu. Vřele doporučuji každému.

Andrea Procházková, 5. B
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6. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Inspirace z našich cest do světa…
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7. CO NÁS BAVÍ
Recenze na film – Star Wars: Vzestup Skywalkera
O Vánocích přišel do kin nový Star Wars, konkrétně
už 9. dílo s názvem Star Wars: Vzestup Skywalkera.
Film je skoro 3 hodiny dlouhý, ale fanouškům Star
Wars to určitě nevadí. Na začátku filmu se
dozvídáme, že Kylo Ren (Ben Solo) najde sithitský
směrovač, který ho zavede až k Palpatinovi, který mu
uloží jeden úkol: dovést mu Rey. Rey se mezitím také
snaží najít sithiský směrovač se svými kamarády
Finnem, Poem Dameronem, C-3PO, BB-8 a
Chewbaccou. V pátrání jim hodně pomohlo předešlé
hledání Luka Skywalkera. Ale impérium to nenechá
jen tak a Kylo Ren se vydává za Rey, aby jí sdělil, že
má stejnou schopnost jako Palpatin: pouštět blesky.
Více už nebudu prozrazovat. Doporučuji vám jít se na
film podívat.
Vojtěch Táborský, 8. A
www.csfd.cz

Recenze na knihu - David Koepp - Parazit
Parazit – znepokojivý sci-fi thriller od
scénáristy filmů Jurský park, Spider Man,
Mission impossible a Andělé a Démoni.
Takto zní slova na přebalu knihy. Kniha má
docela jednoduchou zápletku: vesmírná
parazitická houba unikla z nádrže, ve které
byla zavřená. K uniknutí jí značně pomohla
rez a čistící prostředek. Poté, co unikne a
vyhladí celou vesnici ve středu Austrálie,
USA posílá skupinku dvou odborníků na
bioterorismus (Roberto a Trini) a jedné
nadřízené (Hero), aby odebrali vzorky
houby a vzali je do USA, kde je hluboko zamrazí a zavřou 100 metrů pod zem. Sám jsem knihu
četl a vřele ji doporučuji. Je velice čtivá a zažijete spoustu napětí, budete se chtít dozvědět, jak
to s hlavními postavami dopadne.
Vojtěch Táborský, 8. A
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8. RECEPTY
Cheburek (smažený pokrm z těsta)
Ingredience:
3 hrnky mouky
voda
1 balíček mletého masa
cibule a jarní cibulka
2 vejce
1 láhev oleje
sůl a pepř
Postup: Do mísy dejte mouku, vejce, vodu a zamíchejte. Poté přidejte olej, posolte a míchejte
přibližně 6 minut. Hotové těsto rozválejte a vykrojte několik koleček (velké podle vašeho
uvážení).
Poté nakrájejte cibuli a jarní cibulku a dejte ji do mísy. Přidejte maso a vše zamíchejte.
Následně směs položte doprostřed koleček, zabalte a vidličkou připevněte kraje. Poté nalijte
do hrnce tolik oleje, aby byl cheburek z 3/4 ponořený.
Cheburek poté smažte dozlatova z obou stran. Doporučuji podávat s majonézou.
Dobrou chuť.
David Šmajstrla, 8. D

Kokosová roláda
Ingredience:
Náplň: 150 g máslo, 4 lžíce cukr moučka, 150 g
kokosová moučka
Těsto: 60 g kakao, 260 g cukr moučka, 10-12 lžic mléko,
2 lžíce rum, 3 balíčky piškoty
Postup přípravy:
Piškoty jemně umeleme, smícháme s cukrem, kakaem a spojíme rumem a mlékem do těsta.
Když je těsto kompaktní, zabalíme ho do potravinářské fólie a dáme do lednice vychladit.
Z másla, kokosu a cukru vyšleháme krémovou náplň.
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Kakaové těsto rozdělíme na dva stejné díly a mezi igelity vyválíme na dva obdélníky. Na oba
rozetřeme kokosovou náplň a zavineme do rolády.
Vzniknou nám dvě úžasné rolády, které dáme do lednice ztuhnout a pokud chceme, můžeme
je ozdobit čokoládou.
Sandra Sochová 5. D

9. VTIPY
„Kam půjdeš, až vyjdeš ze školy?“ ptá se učitel v deváté třídě. „Na autobus.“

Co znamená zkratka ČD na našich vlacích? Čekám Dlouho.

Jak zdvojnásobit hodnotu trabantu?
Stačí mu naplnit nádrž benzinem.
Povzdechne si smolař: „Letošní zima se mi opravdu povedla – částečně jsem ji strávil na horách
na lyžích a částečně v nemocnici na dlahách.“

Rozmlouvají spolu dvě krávy.
„To jste slyšela, že lev je králem zvířat?"
„Ne. A kolik nadojí?“

Když uhádneš, kolik mám bonbonů, dám ti všech pět.

Tomáš Bláha, 5. B
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KŘÍŽOVKA
Latinsky se leden řekne…………….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jdu se ohřát, protože je mi ……….!
Na ruce si navléknu ……….., aby mi na ně nebyla zima.
První měsíc v kalendářním roce ………..
Nemůžu jít s ostatními dětmi bruslit, protože nemám ………..
Na čem Santa rozváží dětem dárky?............
Lyže už mě nebaví, teď mám je modernější…………
Poslední měsíc v roce je ………
Ahoj, já jsem……… . Jsem celý ze sněhu a místo nosu mám mrkev.
Jsem ……. a tahám saně.

Sára Nováková, 9. A
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