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Milí čtenáři, 

vítáme vás u prvního čísla nového školního roku 2020/2021. I v tomto školním roce a 

v současné době jsem velmi ráda, že se našli pro naši redakci noví redaktoři, kteří pro vás už 

teď pilně píší zajímavé články. Doufáme, že se vám toto číslo a všechna další budou líbit tak, 

jako doposud. Připomínám, že možnost přečíst si školní časopis máte i na webových stránkách. 

A samozřejmě nás nezapomeňte sledovat na facebookové stránce (@casopislabyrint). 

Mgr. Marcela Vlkannova 

 

 

 

 

 

Redakční rada: Bláha Tomáš 6. A, Davidová Eliška 6. A, Dědová Magdaléna 6. A, Duchoslav 

Antonín 6. B, Doksanský Dominik 6. B, Sochová Sandra 6. D, Zemanová Anna 6. D, Sládková 

Tereza 7. B, Vesecká Daniela 7. B, Táborský Vojtěch 9. A 
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FINÁLE ŠKOLNÍ TALENTOVÉ SOUTĚŽE DUKLA MÁ TALENT VII. 

Ve středu 26. února 2020 se, jako každý rok, konalo v 
tělocvičně školy finále celoškolní soutěže Dukla má TALENT 
VII. Porota, ve které zasedly paní učitelky školy (Mgr. Tereza 
Landová, PaedDr. Světlana Mixánová, Mgr. Eva Pechačová 
a Mgr. Eva Pojerová) a zakladatel soutěže David Veselý, 
měla nelehký úkol – vybrat ty nejlepší dukelské talenty. 

Soutěžící měli bezmála čtyři měsíce na to, aby nacvičili co 
možná nejlepší vystoupení, která ukázali porotě. Během 
odpoledne tak mohla porota vidět taneční, pěvecká nebo 
hudební čísla. Nechyběly ani mažoretky, gymnastky nebo 
latinskoamerické tance. Všechna vystoupení byla velmi 
povedená a zasloužila si uznání poroty i publika. 

O přestávkách, během nichž se porota radila, mohli 
soutěžící vidět leteckou akrobacii v podání Martina 
Popovského, bývalého žáka školy. Na úvod celého 

odpoledne vystoupila mistryně České republiky v twirlingu Viktorie Šitlerová, která ukázala 
jednu ze svých sestav. 

Po velmi náročné poradě nakonec dospěla porota k rozhodnutí a ocenila za přítomnosti 
ředitelky školy PaedDr. Hany Procházkové a vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MÚ 
Benešov paní Mgr. Ivany Kárové ty nejlepší talenty. 

Konečné umístění vypadá následovně: 

• 1. místo: Kateřina Čeperová (3. C) – recitace, přednes Malého prince 
• 2. místo: Nela Drábková, Aneta Houzarová a Jasmína Vášáryová (2. B) – tanec 
• 3. místo: Školní družina č. 7 (Barbora Biskupová, Barbora Brejlová, Eliška Kaiserová, 

Sofie Machová, Ema Podhorská, Laura Vintnerová, Tereza Voláková) – tanec 
• Speciální cena poroty: Ema Škvorová (4. B) – zpěv 
• Cena publika: Školní družina č. 7 – tanec 

Děkujeme všem soutěžícím za účast a rodičům, kamarádům a přátelům za podporu při finále 
soutěže. Poděkování patří také ředitelce školy PaedDr. Haně Procházkové a vedoucí Odboru 
školství, kultury a sportu MÚ Benešov Mgr. Ivaně Kárové za pomoc při organizaci a za 
poskytnutí odměn pro soutěžící. 

Vzhledem k současné situaci se podzimní 1. kolo konat nebude, ale možná budeme hledat 

talenty na jaře 2021.       

1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 
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TÝDEN ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ O PRÁZDNINÁCH V ZŠ BENEŠOV, 
DUKELSKÁ 1818 „CESTA KOLEM SVĚTA“ 

V týdnu od 17. 8. do 21. 8. 2020 se žáci ZŠ Benešov, Dukelská 1818 vypravili na cestu kolem 
světa v rámci Týdne zájmových kroužků o prázdninách. Při zastávkách na jednotlivých 
světadílech si vyrobili orientální masku z keramické hlíny, naučili se batikovat trička, poskládat 
čínského draka, navlékli indiánský amulet, vyrazili na dobrodružnou výpravu na Konopiště a 
užili si spoustu legrace a zábavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

A už nám to všem začalo. Škola se zaplnila 
nedočkavými dětmi. Učebny a chodby ožily. Všude je 
plno hlaholu a veselého dětského štěbetání. 
Doufejme, že nám to dlouho vydrží a že bude tento 
školní rok pro naše žáky, učitele, rodiče a vůbec 
všechny přátele naší základky klidný, úspěšný a 
hlavně že si ho ve zdraví užijeme společně. Přejeme 
našim prvňáčkům a přípravňáčkům, aby se jim u nás 
líbilo, dařilo se jim a aby do naší školy chodili rádi. 

 

PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO 

Dnes 4. 9. 2020 proběhlo v naší knihovně tradiční pasování rytířů řádu čtenářského, které by 
se za normálních okolností uskutečnilo již v květnu.  Z naší knihovny se stalo pro dnešek 
pohádkové království a žáci Základní školy Benešov, Dukelská 1818 přišli, aby byli do tohoto 
řádu slavnostně přijati. Než ale ke slavnostnímu aktu došlo, museli s pomocí obrázkové knihy 
vyluštit jméno našeho pohádkového pana krále. S těmito úkoly jim pomáhala naše dvorní 
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dáma, od které se dozvěděli 
spoustu zajímavostí ze života rytíře. 
Nakonec přišel i pan král, který 
všechny poddané přijal do řádu 

čtenářského! ⚔️Každý rytíř nebo 
rytířka si odnesli knihu, odznáček, 
záložku, a dokonce i svou vlastní 
průkazku do naší knihovny.  

Text převzat ze stránek Městské 
knihovny Benešov. 

 

KOHEZE 6. TŘÍD 

Ve dnech 7.-8. září 2020 se uskutečnila koheze pro naši třídu 6. A. Během tohoto adaptačního 
kurzu jsme tak měli jedinečnou možnost poznat blíže naše spolužáky i naši třídní učitelku. :-) 

DEN 1. 

Jako klasicky v běžný školní den jsme byli ráno připraveni ve třídě, ale místo učení jsme šli do 
společenské místnosti :-). Vyzkoušeli jsme si různé hry a po obědě jsme vyrazili společně do 
Konopiště. Tam jsme hráli provázky s „tenisáky“, dále jsme sbírali písmenka a sestavovali z 
nich slova a věty. Zpátky do školy jsme se vraceli jako tam, pěšky. Domů jsme se po náročném 
a aktivním dni vydali v 18:00. 

DEN 2. 

Opět klasicky sraz v 8:00 ve škole 
a zase hurá do společenské 
místnosti. Tam jsme hráli hru 
„křižom nekřižom“ aneb „křížem 
nekřížem“. Po obědě jsme se dále 
seznamovali s kamarády, ve 
dvojici jsme se například ptali 
spolužáků, jaký dělají sport, co 
mají rádi atd... V 15:00 hodin 
jsme se rozešli domů. Teď už toho 
o sobě víme zase víc.  

Toto byla naše koheze. 

Tomáš Bláha, 6. A 
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CYKLISTICKÝ KURZ 8. C 

Na cestu jsme se vydali v pondělí 7. září 2020 ve 

dvou skupinách. První vyrazila přes Mladou Vožici a 

Tábor přímo do 75 km vzdáleného cíle – Dobronic. 

Druhá parta si zvolila trasu přes Monínec, Jistebnici 

a Opařany.  Celý týden jsme jezdili po krásných 

místech. Navštívili jsme například Bechyni, Týn nad 

Vltavou, Hlubokou nad Vltavou, historickou vesnici 

Záluží, Borkovická blata a absolvovali jsme i exkurzi 

v jaderné elektrárně Temelín.  Někdo měl sílu 

sledovat krásu okolní přírody, jiní byli rádi, že šlapou 

do pedálů. Obědvali pokaždé jinde, snídaně a večeře 

byly v režii našeho rekreačního zařízení Dobronice. 

Nezaháleli jsme ani večer – malá mistrovství 

probíhala v tenisu, nohejbalu a fotbalu. Po čtyřech 

náročných dnech náš tachometr ukazoval cca 330 

km. Kurz jsme si moc užili a už vyhlížíme zimní 

běžecké lyžování. 

Adéla Řeháková a Vít Zahrádka, 8. C 

 

TURISTICKÝ KURZ V KRKONOŠÍCH 

V pondělí 21. 9. 2020 se třídy 8. A, B a D vydaly na turistický kurz do Krkonoš. Okolo 13 h jsme 
přijeli do Pece pod Sněžkou, tam si to prohlédli a šli cca 4 km na naši boudu. Druhý den ráno 
jsme vyrazili na rozhlednu Hnědý vrh, ze které byl krásný výhled na Pec, potom jsme ji i 
namalovali. Odpoledne jsme se vydali na Černou horu a celou trasu jsme si (jako každý den) 
vyznačili v našich mapách. Pak byla diskotéka. Středa byla nejnáročnější, ušli jsme 24 km a 
podívali se na vrchol Sněžky, kochali se krásným výhledem a poslali pohledy. Zpátky jsme šli 
částí Polska a stavili se u Luční boudy a Výrovky, kde jsme byli již minulý rok na lyžařském 
kurzu. Čtvrtý den byl odpočinkový, někteří z nás psali projekty, také jsme si mohli zahrát 
volejbal. Odpoledne jsme se šli projít k Javořickým vodopádům, bohužel začalo pršet, ale viděli 
jsme překrásnou duhu. K večeru jsme se už jen připravovali k odjezdu a následně měli naši 
poslední diskotéku. Závěrečný den jsme se vydali na autobus, trochu zmokli, ale ani nám to 
nevadilo, jen jsem se o to víc těšili do vyhřátého autobusu. Ještě bychom chtěli poděkovat 
našim učitelům a paní ředitelce za zorganizování tohoto kurzu – byl velmi vydařený a všichni 
jsme si ho užili, určitě bychom jeli znovu! VELKÉ DÍKY. 

Laura Pallová, Fiona Svobodová, Viky Šitlerová, 8. D 
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TURISTICKÝ KURZ 8. A 
 
Bylo studené ráno a my jsme s nedočkavostí očekávali autobusy. Rozdělili jsme se do skupin a 
po příjezdu autobusů jsme se vydali na cestu. Když jsme dorazili a počkali na druhou polovinu, 
tak jsme dostali za úkol prozkoumat malé městečko Pec pod Sněžkou. Poté, co nám auta 
odvezla naše kufry, tak jsme se i my vydali jsme na cestu. Vyšli jsme větší kopec než je „Sněžka“ 
a dorazili k naší chatě. Tam jsme se ubytovali a prozkoumali pokoje.  Ostatní třídy byly 
ubytovány na jiné chatě. První ráno po snídani jsme vyrazili na rozhlednu. Tu jsme poté měli 
za úkol i namalovat. Do chaty jsme se vrátili na oběd a pak nás čekal výšlap na Černou horu, 
kde jsme si za odměnu odpočali při dobré svačině.  Cestou zpět jsme se stavili i na rašeliništi a 
po večeři zapsali celou naši trasu do mapy. Následující den jsme vstali, nasnídali se a sbalili na 
cestu. Čekala nás naše nejdelší túra. Vydali jsme se na Sněžku. Vyjeli jsme na Růžovou horu a 
dál jsme pokračovali pěšky. Cestou zpět jsme navštívili i Luční boudu a na Výrovce si dali 
oběd. Z Výrovky se šlo už rychle a zanedlouho jsme dorazili zpět na chatu, kde jsme si pak už 
jen užívali společný večerní program.   
Předposlední den nastal a my jsme pracovali na projektech. Vyráběli jsme například vlajky 
Česka a Polska, informační plakáty... Poté jsme všechny projekty společně 
vyhodnotili. Odpoledne jsme vyrazili na „krátkou” procházku po krajině. Už jsme se ale těšili 
na večeři a zábavu. Mezi ni patřilo třeba i sledování jelenů na louce. Počasí nám občas nepřálo 
a trochu nám pršelo, ale to nám náladu nezkazilo.  
Turistický kurz se nám moc líbil, domů jsme se vraceli se spoustou nových zážitků. 

                                                                                                                            
Nela Neubergová, 8. A 
 
 

8. A V EKOCENTRU 

Dne 14. 9. 2020 se žáci 8. A vydali do vlašimského ekocentra, kde se zúčastnili programu Co se 
skrývá na dně. Vodní bezobratlí mohou hodně vypovědět o kvalitě a čistotě prostředí, ve 
kterém žijí. V první části programu se žáci seznámili se základními postupy hydrobiologického 
průzkumu. Odešli na vodní stanoviště, kde nalovili materiál. V druhé části získaný materiál 
určili pomocí klíčů a lup. Viděli 
například vodní berušku, různé najády 
či splešuli blátivou. Podle zastoupení 
jednotlivých skupin organismů vyvodili 
čistotu vody ve zkoumaných 
lokalitách. 

Druhý blok dne byl nazván Riskuj 
v paraZOO. Expozice volně žijících 
zraněných živočichů posloužily jako 
zdroj informaci, které žáci vyhledávali 
a zaznamenávali do pracovních listů. 
Vyvrcholením bylo poměření sil 
s ostatními týmy ve znalostním kvízu. 

Mgr. Věra Brabcová 
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ADAPTAČNÍ KURZ 1. TŘÍD 

Ve dnech 15.-17. září 2020 proběhl ve třídách 1.  A, 1. B, a 1. C 
adaptační kurz. Děti se navzájem lépe poznaly, naučily se 
spolupracovat a sportovaly v pěkném parku Konopiště. Tam 
nás zavezl benešovský ekovláček. Také počasí nám přálo. 
Všem dětem se tyto dny líbily a nyní se už těší na učení.  

Mgr. Gabriela Kučerová 

 

 

 

 

 

VÝUKA VENKU 

Na začátku školního roku jsme využili hezkého počasí, a tak jsme na pracovní a výtvarnou 
výchovu vyrazili ven. Na školním hřišti se postupně vystřídali žáci z 1. až 6. tříd a za úkol měli 
vytvořit mandaly či jakýkoliv obraz z přírodnin. Děti mají opravdu velkou fantazii, tak vznikly 
moc krásné výtvory. 

Mgr. Ivana Váňová 
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BENEŠOVSKÁ DESÍTKA 

V neděli 20. 9. 2020 proběhl v Benešově další ročník 
akce „Každý může běžet”. I v letošním roce se žáci naší 
školy zúčastnili a byli velmi úspěšní. Dokonce tak, že 
škola získala Pohár pro nejúspěšnější školu a po roce 
opět obsadila 1. místo. Účast nebyla organizována (jako 
v minulých letech) přímo školou, ale vzhledem k situaci 
kolem nás byla na bázi dobrovolné. O to větší dík patří 
všem, kteří se zúčastnili a svým jakýmkoliv umístěním 
pomohli tento pohár získat. 

Mgr. Lenka Kunstová 

 

 

 

POHLED NA ZÁVODY OČIMA „SPORTOVCE“ 

Od malička běhám Benešovskou desítku. Baví 
mě ten pocit účastnit se závodu. Letos mi to 
vyšlo tak, že v sobotu jsem hrála celý den až 
do večera na tenisovém turnaji a v neděli mě 
čekal běh. 

V tenise jsem to celkem zvládla, v deblu jsem 
se svojí spoluhráčkou obsadila třetí místo. V 
neděli při běhání už to tak slavné nebylo. 
Soupeřky byly výborné. Nebylo nás tolik jako 
v mladších kategoriích a myslím se, že 
všechny účastnice se běhu a jeho tréninku 
opravdu věnují. No, nevadí. Člověk si musí 
zvykat na to, že v životě to často není jen o 
výhře. 

Já jsem si závod užila a to je hlavní. Proč sedět 
doma a koukat do mobilu, když můžu 
vyběhnout na čerstvý vzduch a setkat se s 
kamarády, poznat nové lidi a hlavně … zažít tu 
super atmosféru! 

Veronika Bednářová, 6. B 

 

     2. SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 
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ROZHOVOR S ÚSPĚŠNÝM ŽÁKEM NAŠÍ ŠKOLY 

Třídu 7. C navštěvuje úspěšná jezdkyně Johanka Vášáryová, která letos v létě slavila velký 
sportovní úspěch. Johanku jsme tedy požádali o rozhovor a jsme moc rádi, že naše pozvání 
do redakce časopisu přijala. 

Ahoj Johanko, co tě vedlo k volbě tvého koníčku? 

Dobrý den, zdravím všechny a děkuji za rozhovor. K volbě tohoto sportu mě vedla moje 
maminka, protože je též velmi úspěšná sportovkyně a byla a je stále mým vzorem. Tak jsem si 
řekla, že to zkusím také. Začátky byly velmi těžké, byla jsem malinká a myslela si, že to budu 
umět hned. 

Popiš prosím tento sport těm, kteří o něm nemají jasnou představu. 

Jezdectví (a pro mě tedy drezura) je sport, ve kterém jezdec s koněm dělají různé cviky a za ty 
dostávají známky. Tento sport je hlavně o tom, že si kůň s jezdcem musí navzájem důvěřovat. 

Jak dlouho už se svému koníčku věnuješ? 

Jezdectví se věnuji už od 
svých 3 let a tento rok to 
bude 10 let, co jsem 
začala jezdit. Dokonce 
jsem byla už i prenatální 
mistryně republiky:). 

Jak již bylo řečeno, letos 
jsi slavila velký úspěch, 
pověz nám o něm něco. 

O tomto velkém úspěchu 
se mi mohlo jenom zdát. 
Když mi maminka řekla, že 
odjíždíme na Mistrovství Evropy, jela jsem tam s tím, že by bylo super umístit se v první 30. 
Když jsem vjela do obdélníku, tak jsem se usmála a řekla si: „Musím si to pořádně užít.“ Hned 
jak jsem dojela úlohu, věděla jsem, že se mi to povedlo. První den jsem skončila na 8. místě. 
Získání titulu na MČR už bylo jenom třešničkou na dortu. 

Jaké máš plány do budoucna? 

Příští rok bych se chtěla zúčastnit znovu Mistrovství Evropy s velkým koněm, ale také bych se 
chtěla podívat na Mistrovství Evropy Pony. 

Doporučila bys ostatním dětem věnovat se tomuto sportu? 

Je to skvělý sport, při kterém je nejdůležitější trpělivost a pokora. 
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    3. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
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    OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za krásné obrázky skřítků podzimníčků děkujeme paní učitelce E. Fišerové a žákům šestých a 
sedmých tříd.  
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Podzim 

Podzim, podzim, na léto jde mráz, 

schováme se domů snáz. 

Za mrakem je schován drak, 

který vzlétne do oblak. 

Ježek, medvěd nebo had, 

schovají se do komnat. 

 

 

Češeme jablka, jde to snadno, 

musíme rychle, než bude chladno. 

Stromy se obarví, jablka sládnou, 

sice je zima, ale barvy tu vládnou. 

Ať je liják nebo zem zapadá listím, 

teplým čajem zdraví si jistím. 

 Tereza Boháčková a Štěpán Slepička, 5. A 

 

Podzimní procházka 

Když kráčel jsem z hory Sněžka, 

potkal jsem velkého ježka. 

Za ním ježčice s ježčaty 

šlapaly mu na paty. 

Čumákem rýpal do listí, 

nevím, co doufal, že zjistí. 

Že by chtěl najít dobroty? 

Tak to měl dupat do Jednoty! 

Z oblohy ocasem třepotal drak, 

a jé, za ním se objevil obrovský mrak. 

Než jsem dal rodince ze sváči zbytky, 

liják mě zmáčel do poslední nitky. 

 

Kolektivní práce 5. A 

 

 

 

4. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 
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Pohádka o podzimu 

Za sedmero horami a sedmero řekami v hlubokém lese stojí chaloupka. U ní roste veliký smrk, 
pod kterým bydlí pan Ježek s paní Ježkovou. 

Z chaloupky vyběhly děti a na kopci se vrhly do pouštění draka. Pan Ježek se vydal shánět 
zásoby na zimu. 

Odpoledne se spustil strašlivý liják. Vítr trhal listí ze stromů a pokoušel se odnést si draka. 

Děti rychle draka stáhly a běžely domů. Pan Ježek 
také chvátal domů, ale velký chlad ho úplně 
znehybnil. 

Děti z okna uviděly pana Ježka, který se třásl zimou 
jako osika. Maminka poslala nejstaršího syna, aby 
pana Ježka přinesl do tepla kuchyně. Potom pana 
Ježka položila do krabice vystlané senem, aby se 
zahřál. 

Když přestalo pršet, děti pana Ježka donesly k 
velikému smrku a daly mu jablíčka i několik žížal. Paní 
Ježková byla šťastná, že se jí pan Ježek vrátil živý a 
zdravý. 

Nakonec to byl hezký mokrý den. 

Vít Bartoň, Vojtěch Fanta, Daniel Pícha a Nikol 
Rýdlová, 5. A 

Havlovice 

V Havlovicích je Hejnův statek, na kterém 
zatím panuje zmatek. 

Postavil ho Martin Hejna, statek stojí vedle 
mlejna. 

Na procházce ve Stolíně potůček se vine 
líně. 

Přes potůček byly brody, kdo se nejvíc 
bojí, byly závody. 

Maminka je vyhrála, to jsem se já nasmála. 

Předky své zjišťuji s dědou, začínáme 
památkářskou vědou. 

V Úpě se brouzdám s babičkou a 
s krásným pejskem Mašličkou. 

Ke statku patří i sad, kam s Havlovici 
chodím ráda hrát. 

Když se k bráně čelem postavíš, vlevo stojí 
starý kříž. 

Postavil ho Martin Hejna k boží slávě 
svého jména. 
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Otočíš-li trochu hlavu, uvidíš tam další 
slávu. 

Nepomucký Jan střeží most všem 
poutníkům pro radost. 

Josef Regner byl slavný páter, který měl 
mnoho dobrých přátel. 

Pro kraj vykonal mnoho dobrého, lidem 
pomáhal, když šlo do tuhého. 

V Havlovickém rybníku, býval jeden z 
vodníků. 

Chodil v noci do mlýna, nebyl žádný 
hrdina. 

Krajem jednou přivandroval člověk, který 
medvěda choval. 

Vodník se „lek“ pomoc kočka, mlynář se 
ho už nedočká.   

 

 

Iva Popovská, 6. A 

 

KŘÍŽOVKA 
 

 

Autorka: Veronika Neradová, 5. B 

 

 

Autorky komiksu na následující stránce: Veronika Bednářová a Daniela Čuříková, 6. B 



17 
 

5. KOMIKS 
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6. CO NÁS BAVÍ 

 

PRO ČTENÁŘE, KTERÝM NESTAČÍ KLASICKÝ DENÍK 

Ráda bych všem knihomolům doporučila 2 typy deníků na 
zapisování knížek.  

První deník je spíše pro dívky – jmenuje se Zápisník milovnice 
knih. Je tu prostor na 60 knížek a na poznámky. Zápisník je 
s gumičkou a se záložkou, takže si můžete 
založit stránku, kde jste skončili. Uvnitř najdete tipy, jak s 
knížkami zacházet, úryvky, které vás vyzývají, abyste četli 
dál...  

 Druhý deník může být i pro kluky – 
má název Můj knižní deník. Je trochu 
jiný než předchozí, protože se liší 
svým obsahem – na každé stránce najdete něco originálního, 
např. recept na horkou čokoládu, křupavé sušenky či na citronovou 
limonádu, kterou můžete popíjet třeba u nějaké báječné knížky. Mimo 
recepty tam najdete také např. záložky nebo visačku na dveře atd.  

 Tak hurá! Zakupte si nějaký z těchto zápisníků či deníků a čtení bude 

hned větší zábava.       

Sládková Tereza, 7. B 

TIPY NA PODZIMNÍ ČTENÍ 

Připravila jsem si pro vás zajímavé tipy na čtení do deštivých dnů. Pro dívky doporučuji 
napínavé příběhy o zvířatech Dívka v sedle či Zachráněná sovička. Série Deník Mimoňky vás 

určitě pobaví a rozesměje.       Pro chlapce mám zajímavý návod Jak se stát youtuberem. O 
školních a jiných trápeních pojednává zase zábavná série knížek Deník malého poseroutky.  

 

  

  

  

  

 

Eliška Davidová, 6. A 
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7. RECEPTY 

 

DOMÁCÍ KROKETY 

Na těsto budeme potřebovat: 25 g másla, 2 ks žloutku, 0,5 kg vařených brambor, 30 g 
strouhanky, pažitku. 

Na obalení: vejce, strouhanku, sůl, olej. 

Postup: 
Brambory očistíme a uvaříme ve slupce doměkka. Poté je slijeme a necháme vychladnout. 

Uvařené brambory oloupeme a prolisujeme, přidáme žloutky, máslo a strouhanku a dobře 
promícháme. Hmotu na krokety trochu osolíme a přidáme pažitku. Poté tvoříme kuličky, které 
namáčíme v rozšlehaných vejcích a obalujeme ve 
strouhance. Domácí krokety na rozpáleném oleji 
smažíme dozlatova. 

Podáváme k libovolným pokrmům. Jsou opravdu 
skvělé, chutnají jako ty kupované, řekla bych, že ještě 

lépe.       

Sandra Sochová, 6. D  

Zdroj:  

 

                                                      

 

     8. VTIPY 
 

Policista chytí lupiče, který drží v ruce zlatý prsten. Ptá se ho: „Kde jsi vzal ten prsten?" 

„Našel jsem ho.“ „A proč jsi to nešel nahlásit a nevrátil ho?!“ 

„Vždyť je tu vyryto – Navěky tvůj.“ 

                                                                        „Tati, smím si číst než usnu?“ 

                                                                        „Dobrá, ale ani o minutu déle!“ 

Tomáš Bláha, 6. A 



20 
 

LABYRINT: školní časopis Základní školy Benešov, Dukelská 1818 

Adresa: Dukelská 1818, Benešov, 256 01 

49. číslo od r. 2007 (od 1. čísla na webových stránkách) www.zsben.cz 

Školní rok: 2020-21 

Redakční rada: viz strana 2, odpovědný redaktor: Mgr. Marcela Vlkannova 

Kontroluje: Mgr. Blanka Vrkoslavová 

Obrázky zajišťuje: Mgr. Eva Fišerová 

Tisk: vytištěno společností Lekis s. r. o. 

Náklad: 50 výtisků do tříd a pro redaktory 

SLAVÍME ÚSPĚCH: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsben.cz/

