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Milí čtenáři! 
Vítáme vás v novém školním roce a zároveň vám přinášíme první tištěné číslo PODZIM 21. I letos naši 
noví redaktoři pilně pracují a přinášejí spoustu zajímavostí ze školního života. Samozřejmě v časopise 
najdete i spoustu tipů na výlety, aktivity, dozvíte se, které knihy a recepty jsou teď „in“.  Určitě se 
pobavíte u komiksu a vtipů. Jsme moc rádi, že čtete náš školní časopis – jak na webových stránkách, 
tak i naše tištěné vydání. Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku (@casopislabyrint) nebo na 
Instagramu (@labyrint_zsben). 
                                                                                                                                       Redakce časopisu Labyrint 
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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 

Adaptační kurzy prvňáčků v září

Žáci 1. A se těší, 
učení na háček věší. 
 
Čtvrtek a pátek – je to tak, 
máme takzvaný „adapťák“. 
 
 Dva dny her, to máme rádi, 
brzy z nás budou kamarádi. 
 
Sochaření nás všechny baví, 
krtci vyhlíželi jako praví. 
  

Na Konopišti jsme dali 
rozběh 
a hurá na skřítkův orientační 
běh. 
 
U hodných skřítků jsme našli 
nápovědu, 
proto z tajenky nebylo třeba 
dělat vědu. 
  
Dobrou kondičku si však 
vždy žádá                 
netradiční olympiáda. 

Skvělá spolupráce mnohem 
dřív 
utužila náš kolektiv. 
  
Co v družení nezvládly hry a 
sport, 
to dokázal úžasný Krtekdort. 
 
Tak z našeho prvňáčkového 
áčka,  
udělala partu sladká tečka. 
 

 Mgr. Jana Šeborová 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

V úterý 7. 9. a ve středu 8. 9. se prvňáci z 1. B 

blíže seznamovali jak se svými spolužáky, tak 

s paní učitelkou a s paní vychovatelkou. Aby 

se jim všem společně dobře pracovalo, v 

těchto dvou dnech si spolu zahráli řadu 

seznamovacích her, také si zazpívali, zatančili, 

zacvičili, vyrazili na procházku, na zmrzlinu a 

svezli se ekovláčkem. 

Ať se jim společně daří, ať jsou spolu rádi a ať 
jim štěstí přeje! 

PaedDr. Ivana Pallová 

https://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/adaptacni_kurz_1a_2021/IMG_20210910_074454.jpg
https://www.zsben.cz/wordpress/wp-content/gallery/adaptacni_kurz_1a_2021/IMG_20210910_135338.jpg
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Ve dnech 8. a 9. září proběhl v naší třídě 
adaptační kurz. Při různých soutěžích a hrách se 
mohly děti lépe navzájem poznat a najít si nové 
kamarády. Počasí nám opravdu přálo, a tak se 
nám po vystoupení z ekovláčku ani nechtělo 
domů. 

Přejme si, ať se nám s radostí daří práce po celý 
školní rok! 

Mgr. Hana Váňová, Monika Krásenská 

 

 

Čtenáři ze 2. tříd 

Dne 2. 9. 2021 se žáci druhých ročníků ZŠ 
Benešov, Dukelská 1818 zúčastnili akce 
dětského oddělení Městské knihovny v 
Benešově „Pasování na rytíře řádu 
čtenářského“.  
Nejdříve se seznámili s fungováním 
dětské knihovny, s pomocí úkolů vyluštili 
tajenku a na závěr přivítali pana krále, 
který jim vysvětlil, jak se budou ke 
knížkám chovat.  
Všechny děti se naučily rytířský slib a za 
odměnu dostaly knížku a průkazku do 
knihovny. 
Děkujeme Městské knihovně v Benešově 
za tuto velmi pěknou akci. 
 
Mgr. Michaela Ratimcová 
 
 

Čtvrťáci na dopravním hřišti 
 
Ve středu 22. září si žáci 4. A, 4. B, 4. C a 
4. D vyzkoušeli své znalosti na 
dopravním hřišti Sladovka. Zopakovali si 
dopravní značky, řešili různé dopravní 
situace. Děti nejvíce bavila jízda na 
koloběžkách a na kolech, kde musely 
uplatnit své dovednosti v praxi. 
Přestože nám počasí moc nepřálo, bylo 
to prima a těšíme se na další takové 
akce. 
 
Za vyučující 4. tříd Mgr. Jana Švárová 
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Koheze 6. ročníků 

V měsíci září probíhaly na naší základní škole dvoudenní kohezní kurzy pro děti, které přecházejí 
z prvního stupně na stupeň druhý. Cílem kurzu je poznat nový kolektiv a také nové třídní paní učitelky. 
Děti spolupracují na společném projektu, ve třídách vznikají první přátelské vazby a i týmový duch. 
Koheze probíhá letos ve škole a zatím nám přeje i počasí, takže se můžeme věnovat i venkovním 
aktivitám. Všem dětem, které seznámení už mají za sebou, se velmi líbilo a už se těší na nějakou další 
společnou akci s novými kamarády. 
 
Mgr. Marcela Vlkannova 

 
6. A 
 
I pro třídu 6. A byl připraven dvoudenní kohezní 
program. Dětem se společně strávené dny ve 
škole líbily a nový školní rok tak zahájily velmi 
příjemným způsobem. 

Mgr. Lenka Popovská 

6. B 

Ve dnech 13. a 14. září 2021 se zúčastnila koheze i třída 6. B. Počasí nám přálo, proto jsme nezůstali 
jen v budově školy, ale v pondělí jsme vyrazili i do konopišťského parku.  Tam jsme hráli nejrůznější hry 
a lépe poznali sebe i své spolužáky. Odpoledne nám zpestřil i televizní štáb, který zde právě natáčel 
historickou inscenaci. Druhý den jsme již strávili ve své třídě, ale i tak jsme se nenudili.  
 
Mgr. Zuzana Tyrnerová a 6. B 
 

Den prevence závislostí 
 
Sedmé ročníky se 21. 9. 2021 zúčastnily na workoutovém hřišti v Benešově akce „Den prevence 
závislostí“. 

Akce se zaměřila na základní témata, kterými jsou osobní bezpečnost dětí (zejména v prostředí 
internetu), zdravý životní styl (výživa, pohyb), ale také na psychickou stránku dětí a s tím spojenou 
případnou krizovou pomoc (v případě psychických obtíží, tíživé životní situace apod.).  

Celkem bylo připraveno 6 stanovišť a na každém se děti dozvěděly něco zajímavého a přínosného. 

Třídní učitelé 7. ročníků 
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Den evropských jazyků 
 
SzeŠ a VOŠ Benešov pro nás žáky 9. ročníků připravily program k Evropskému dni jazyků. Z toho tedy 
vyplývá, že 4hodinový program byl veden pouze v anglickém jazyce. Procvičili jsme si anglická slovíčka 
v oboru zemědělství a chovu skotu, pracovali s mikroskopem, učili se nové pojmy, navrhovali reklamy 
a rozšířili si znalosti reálií a svátků anglicky mluvících zemí. 

Celý den byl velmi dobře organizovaný a my se ani chvíli nenudili. Děkujeme za pozvání do školy a 
vzdělávací dopoledne.   

Anna Chlupáčová, Tereza Marešová, Markéta Žůčková, 9. D 

Exkurze do Růžkových Lhotic 

Dne 29. 9. se zúčastnila 6. B dějepisné exkurze s názvem Cesta do pravěku. Vyrazili jsme autobusem od 
školy a trošku dobrodružnou objížďkou jsme dorazili k malému zámečku, kde jsme si prohlédli expozici 
věnovanou hudbě Podblanicka. Dokonce jsme si mohli zahrát i na klavír, který patřil Josefu Sukovi. Byl 
to zážitek! Tím ale dobrodružství nekončí – na třech různých stanovištích nás čekaly nejrůznější úkoly 
spojené s životem lidí v pravěku. Nejdříve jsme si zkoušeli vyrobit sekeromlat, vyzkoušeli jsme si práci 
s pazourkem. Následoval archeologický výzkum s popisem nálezu pravěkého hrobu. Vše jsme zakončili 
na třetím stanovišti. Zde jsme vyráběli z hlíny napodobeniny vykopávek, např. hrnků, misek či sošek. 
Jako tečka na závěr následoval ohýnek, na kterém jsme si opekli přinesené buřty. Prožili jsme krásné 
dopoledne. 

Žáci třídy 6. B 

V pondělí 4. 10. se zúčastnily třídy 6. A a 6. D dějepisné exkurze v zámku Růžkovy Lhotice. Od školy 
jsme jeli autobusem a cestu si krátili povídáním. Nejprve nás čekala prohlídka stálé expozice s názvem 
Podblanicko v dějinách hudby, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací, především o Bedřichu 
Smetanovi. Příjemným zpestřením prohlídky byla možnost zahrát si na klavír. Poté následoval venku 
program s názvem Pravěk a středověk v muzeu, kde jsme se rozdělili do čtyř skupin a plnili různé úkoly 
spojené s životem lidí v tomto období. Od výroby pravěkých nástrojů jsme se přes archeologický 
výzkum nakonec dostali k tvorbě vlastních předmětů z hlíny s pravěkou tématikou. Na závěr jsme 
opékali buřty na připraveném ohýnku. Tím jsme příjemně zakončili celé dopoledne. 

Žáci třídy 6. A a 6. D 
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Exkurze do Hrusic 
 
15. 10. 2021 se naše třída 7. B vypravila do Hrusic, aby 
navštívila Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Ten se 
nachází v domě č. p. 115, který využívala Ladova rodina k 
letním pobytům. Hned u vjezdu stojí dvě mohutné lípy, 
které tam zasadil sám Josef Lada na památku narození 
dcer Aleny a Evy. Uvnitř „Ladovy vily“ jsme se s průvodkyní 
vydali po stopách známého malíře, prohlédli si rodinné 
fotografie, model jeho rodného domku i hrusického 
kostela. Viděli jsme také spoustu Ladových obrázků, které 
nám posloužily jako předloha k našim vlastním 
„výtvorům“. Celý den jsme si všichni opravdu užili, jen 
Mikeše jsme bohužel nepotkali. 

Žáci 7. B 

I naši třídu, 7. E, čekala exkurze do Hrusic, kam jsme se měli 
vypravit v rámci hodin českého jazyka a výtvarné výchovy. 
V pátek 8. října jsme se ráno sešli před školou, kde jsme 
nejprve v pracovních listech ověřili naše znalosti v tajence 
a osmisměrce spojené s tématem našeho výletu. Pak jsme se vypravili na vlak, zvládli koupit lístky, 
usadit se a čekat na odjezd. Ten se ale nekonal, vyskytla se překážka na kolejích a my tak nevěděli, jestli 
se náš plán vůbec uskuteční. Naštěstí se povedlo trať opravit a my tak s mírným zpožděním odjeli za 
naším cílem. V Hrusicích jsme nejprve navštívili úžasnou výstavu spojenou s Josefem Ladou. V 
památníku jsme si prohlédli jeho obrázky a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z autorova života. 
Poté jsme se přesunuli do centra ke kostelíčku, kde jsme začali pracovat na výtvarné části. Počasí nám 
přálo, a tak jsme si užili malování obrázků venku na sluníčku. 

Exkurze se opravdu povedla a všichni se těšíme na další akci.  

Třída 7. E, Mgr. L. Bednářová, Mgr. M. Vlkannova 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předškoláci v knihovně 
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Ve čtvrtek 30. 9. 2021 jsme navštívili 

městskou knihovnu v Benešově. Paní 

knihovnice pro nás měly připravený 

pestrý program ke Dni české státnosti. 

Formou komiksu děti seznámily 

s legendou o svatém Václavovi. Součástí 

návštěvy byl i úkol – vytvořit 

Svatováclavskou korunu z papíru. Na 

závěr návštěvy nás paní knihovnice 

požádaly o pomoc s vymyšlením jména 

pro nového maskota dětské knihovny. 

Už cestou zpět do školy jsme přemýšleli, 

jak by se maskot mohl jmenovat. 

V knihovně se dětem moc líbilo, a proto 

jsme se domluvili, že do městské knihovny tento rok určitě ještě jednou zavítáme. 

 

Lenka Navrátilová  

 

6. ročníky v planetáriu 

 
Dne 1. 11. 2021 jsme navštívili planetárium 
Praha. Museli jsme si ráno trošku přivstat, ale 
stálo to za to. Program Voyager byl moc pěkný 
a i zázemí planetária bylo velmi zajímavé. 
Koupili jsme si několik vesmírných suvenýrů a s 
nezapomenutelným zážitkem se vydali na 
cestu domů. 
  
Žáci 6. tříd 

 
 

Páťáci na dopravním hřišti 
 
I naši žáci 5. ročníku navštívili v rámci 
výuky dopravní hřiště. S paní 
policistkou si zopakovali dopravní 
značky, prošli křižovatky, probrali 
základní pravidla a největší část 
návštěvy věnovali praktickému 
využití těchto znalostí. Počasí jsme si 
nemohli přát lepší – bylo nádherně. 
Děti byly s akcí moc spokojené a na 
dopravní hřiště by chodily se třídou 
nejraději každý týden.  
 
Mgr. Helena Brejlová 
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Dukelský „postcrossing“ 

Postcrossing je mezinárodní projekt umožňující výměnu pohlednic mezi uživateli z celého světa. Princip 

je jednoduchý – za každou odeslanou pohlednici dostanete jednu z jiné země. Hlavním jazykem je 

angličtina. Do projektu jsme se zapojili s žáky 6. ročníku. Společně píšeme a někdy i malujeme 

pohlednice. Vymýšlíme záludné otázky, čteme vzkazy z celého světa. Víte, že v Hamburku je více mostů 

než v Benátkách? Rádi na mapě sledujeme, kolik kilometrů pohlednice urazila. Rekord drží pohlednice 

z USA, která musela překonat přes 8000 km.  Postcrossing nás baví! 

Tereza Trojánková Vytrhlíková 

 

 

 

Beseda s policií v prvních třídách 

 
Dne 19. 10. 2021 proběhla ve všech prvních 
třídách beseda s nadpraporčíkem J. Bicanem. 
Děti získaly mnoho nových poznatků ze života 
policistů a jejich nelehké práce. Největším 
zážitkem však pro ně bylo vytvoření vlastního 
otisku dlaně. 

Beseda se nám velmi líbila a již nyní se těšíme 
na další shledání. 

Mgr. Jana Šeborová 
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2. SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 

 
Viktorie Šitlerová, žákyně 9. D, se zúčastnila v září v Prostějově po 
dlouhé 2leté covidové pauze Mistrovství republiky ČR v Twirlingu. 

Viki soutěžila nově ve vyšší věkové kategorii, kde potkala svoji 
nejsilnější soupeřku, která byla posledních 6 let neporažena. V 
disciplíně sólo s hůlkou podala bezkonkurenční výkon a získala 
titul Mistra ČR. Radost z vítězství byla násobena porážkou dosud 
neporažené šampionky, ta tuto věkovou kategorii letos opouští. 

Ve druhé disciplíně, rytmickém tanečním sólu, po skvělém vystoupení 
získala 2. místo a titul první vicemistr ČR. 

Na šampionátu organizace NBTA Europe v říjnu v chorvatské Poreči 

získala bronz v disciplíně sólo s jednou hůlkou.   BLAHOPŘEJEME! 

Twirling je v Česku hodně mladý sport, ale ve světě se v něm soutěží 
už dlouhé roky. Má velmi blízko k moderní gymnastice, ale závodnice 
v něm pracují s twirlingovou hůlkou. Objevují se v něm prvky 
mažoretního sportu či baletu a soutěží se v několika disciplínách: 
rytmickém tanečním sólu, X-srutu, sólu s jednou, dvěma, nebo 
dokonce třemi hůlkami. 

 

  
 
 
Žákyně třídy 7. C Andrea Jechová se stala 18. září 2021 přebornicí Středočeského kraje v moderní 
gymnastice. 
Zvítězila v kategorii starších žákyň (VS4B) a nominovala se na MČR, které proběhlo v Ostravě dne      
2. října 2021. 
V Ostravě se Andrea umístila na krásném 11. místě ze 49 kvalifikovaných závodnic. Jednoho malého 
vítězství v MČR přeci jen dosáhla a to, když získala za přeskok nejvyšší známku ze všech závodnic. 
  
GRATULUJEME! 
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V sobotu 30. října se uskutečnilo Otevřené mistrovství ČR v tenise neslyšících. Účastnili se jej hráči ze 
světové špičky. 

V kategorii ŽEN se na 3. místě umístila naše žákyně Veronika Bednářová ze 7. B hrající za SK Olympia 
Praha. 

Veronice gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších úspěchů. 

 

  

V říjnovém deštivém a dosti pošmourném počasí proběhlo v Příbrami krajské kolo přespolního běhu. 

Dařilo se nám se střídavými úspěchy, ale 
všichni se s vrtochy počasí popasovali, 
jak nejlépe uměli, na tratích nechali duši 
a o vítězství bojovali ze všech sil. 

Obě družstva dívek se umístila na 4. 
místě a družstvo mladších chlapců, ve 
složení Růžička Ondra, Fabián Aleš, 
Šťastný Pavel, Kříž Matěj a Doksanský 
Dominik, se umístilo na 1. místě. 

Všem moc gratulujeme a těšíme se na 
další skvělé sportovní úspěchy. 
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3. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 
 
V září tradičně žáci 8. ročníků jezdí společně na turistický kurz. Přinášíme vám k nahlédnutí střípky 

z jejich výletní tvorby.       
 
Slovanka 

Autobusem to je jízda, 

celá třída cestou hvízdá. 

Ocitli jsme se v Peci, 

vyložili věci. 

 Učitelé rozchod dali, 

na zadané úkoly. 

 První rudé auto najíti, 

druhý pohled koupiti, 

 

 

třetí k razítku dorazit, 

čtvrtý informace 
odhalit. 

 Strmý kopec nás čekal, 

cestou na něm každý 
hekal. 

Túra tam nám zabrala, 

Slovanka nás vítala. 
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Seibert 

Přijeli jsme autobusem. 

Sešli jsme do centra rychlým 
klusem. 

Dostali jsme úkoly, 

splnili jsme je za chvíli. 

 Kopce byly veliké, 

jídlo nic moc, 

doufám, že pojedeme domů 
už tuto noc. 

 NE, děláme si srandu 

je to tu fajn, 

všichni jsou moc hodní 

je tady ráj. 

Chodili jsme celý den, 

byli jsme ztuhlí jako kmen. 

Ačkoliv jsme unaveni zas, 

nechce se nám jít spát. 

 

Cesta na Slovanku 

Autobusem to je jízda,   
Ale třída cestou hvízdá. 
 
Ocitli se v Peci, 
vyložili věci. 
 

Úkoly jsme splnili,  
přitom mozky spojili. 
 
Pak na bobovku šli,  
moc si to tam užili. 
 

Na Slovanku dorazili, 
konečně si ulevili. 
 
Potom došli na pokoj,  
zalehli a zas ahoj!
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4. SOUTĚŽE 

Ve čtvrtek 14. 10. se uskutečnilo školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Celkem 
se zúčastnilo 20 žáků devátých ročníků, kteří řešili úlohy týkající se chemických prvků. Nejlepších 
výsledků dosáhly Kateřina Kyselová z 9. C, Veronika Zelíková z 9. B a Anna Chlupáčová z 9. D. Všechna 
tři děvčata postupují do dalšího kola, které se uskuteční v prosinci na Masarykově střední škole 
chemické v Praze. 

Gratulujeme k dosaženým výsledků a přejeme hodně úspěchů v dalším kole. 

Mgr. Ivana Hodžová, Mgr. Tereza Landová 

U příležitosti Květinového dne 2021 v Sázavském klášteře vyhlásila nezisková organizace Spolek FAKT-
UM ve spolupráci se správou Kláštera Sázava VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA PATRONI ČESKÉ ZEMĚ 
(SV. LUDMILA, SV. ANEŽKA, SV. VÁCLAV, SV. VOJTĚCH, SV. PROKOP). Naše žákyně Sára Havelková 
(8. E) a Sofie Svobodová (8. E) získaly čestné uznání. Zde je malá ochutnávka soutěžních obrázků: 
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5. ZAJÍMAVOSTI 
 
Halloween 

Halloween je původně keltský svátek slavený 31. října. Keltové věřili, že v předvečer všech svatých je 
jejich zesnulí přijdou navštívit. Stavěli jim oltáře a na ně dávali peří, zvířecí lebky atd. Věřili také, že je 
to pomezí, kdy se stírá hranice mezi živými a mrtvými. Slaví se především v anglicky mluvících zemích. 
Děti se převlékají do strašidelných kostýmů, chodí od domu k domu a koledují o 
sladkosti. Říkají přitom pořekadlo Trick or treat (koledu nebo vám něco provedu). 
Když jim nikdo neotevře, většinou pomalovávají auta nebo okna mýdlem a voskem. 
O Halloweenu se vyřezávají dýně a dávají se do nich svíčky. Barvy pro Halloween jsou 
černá a oranžová. Na Halloween se zdobí domy čarodějnicemi, mumiemi, netopýry, 
dýněmi atd.  

Mikešová Klára, 5. C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halloween na naší škole 
 
I my jsme si v rámci podzimních aktivit na 
tento den vzpomněli. Žáci vyzdobili třídy 
obrázky, dýněmi, pavouky a vším, co k tomuto 
svátku neodmyslitelně patří.   
 
Soutěžní komise třídy obešla, aby vyhodnotila, 

které z nich se s náročným úkolem nejlépe 

vyrovnaly.  

Byly to v 1. kategorii (1. ročníky a přípravka) na 

1. místě 1. A, ve 2. kategorii (2. a 3. ročníky) na 

1. místě 2. B, ve 3. kategorii (4. a 5. ročníky) na 

1. místě 4. A. Na 2. stupni jsou na stupních 

zlatých vítězů 7. E (kategorie 6. a 7. třídy) a 9. D (kategorie 8. a 9. třídy). 
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6. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
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6. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – NĚMECKÝ JAZYK, DĚJEPIS 
 
Součástí výuky cizích jazyků je také komunikace a přemýšlení v dané řeči. Naši osmáci a deváťáci na 
podzim pracují na projektech, kde si dané dovednosti osvojují a procvičují. Osmé ročníky vyráběly svůj 
první projekt ICH (Já) a v devátých třídách už zvládáme dokonce i představu o MEIN TRAUMHAUS (Můj 
vysněný dům): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dějepis – trochu jinak 
 
Třídy 6. B a 6. D při hodině 
dějepisu vstoupily do 
PRAVĚKU. Všichni se snažili 
vymodelovat vše, co lidé v 
této době potřebovali ke 
svému životu. 
Pod vedením paní učitelky L. 
Vašákové byla hodina 
zajímavá a zábavná. 
 
Žáci 6. B a 6. D 
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7. CO NÁS BAVÍ 
 
Tip na knihu 
 
A oceán byl naší oblohou 

Tuto knihu jsem četla už před delší dobou, ale když jsem ji viděla 
nedávno v knihkupectví, hned se mi ten úžasný román vybavil. 
Kniha A oceán byl naší oblohou je dětsky zpracovaná kniha Bílá 
velryba. Příběh vypráví o velrybě jménem Bathsheba, která s 
ostatními velrybami narazí na minci s iniciálami T.W. Vedoucí hejna 
usoudí, že mince patří nejobávanějšímu lidskému námořníkovi a 
lovci velryb Tobymu Wickovi, a proto se pokusí ho najít, aby ho 
vyzvala na souboj. Spousta velryb si myslí, že Toby je jen mýtus. Při 
hledání velryby narazí na loď, kterou potopí a zajmou z ní jednoho 
člena posádky. Tohle ale není příběh o Tobym Wickovi, ale je o 
nenávisti a naší potřebě bojovat až do úplného konce, kdy zbývá 
jen čest a smrt. Knihu napsal Patrick Ness a okouzlujícími 
ilustracemi ji doplnila Rovina Cai. 

Tereza Dvořáková, 7. E 

 

Tip na hru 

Forza Horizon 5 

Dnes se podíváme na hru jménem Forza Horizon 5. Bohužel, jak už to u Forzy bývá, hra není dostupná 
na herní konzoli Playstation 4 ani 5. Aktuálně stojí 1 799 Kč, což je poměrně dost, ale myslím, že 
opravdu stojí za to.  A pro milovníky Forzy nebo tak celkově milovníky aut je to naprostá povinnost. 

Předností jsou zde takzvané expedice, které vás protáhnou těmi nejzajímavějšími oblastmi Mexika a 
seznámí vás se zdejší kulturou a extrémním počasím. Zároveň se jedná o jakýsi balíček vedlejších úkolů, 
které spočívají například ve vyhledání perfektního místa pro rozložení seismometru kousek od bující 
lávy vulkánu, vyfocení se s jednou z dochovaných aztéckých soch či zdolání překážky v podobě vraku 
letadla na opuštěném letišti. 

Za vše, co ve hře děláte, něco dostáváte. Většinou 
jsou to zkušenosti posouvající vás na další úroveň a 
odměňující vás zatočením si kolem štěstí, ze 
kterého hezky vypadávají další a další nádherné 
vozy, peníze a v tom nejhorším případě tepláky a 
tenisky pro upravení vzhledu vaší postavy. 

Nicolas Mokoš, 7. E 
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8. KOMIKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veronika Bednářová, 7. B 
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9. RECEPTY 

Měkoučké perníčky 

Každý z nás má určitě rád vůni vánočních perníčků. Vybral jsem pro vás a vyzkoušel se sestrou recept 
na ty, které jsou hned měkké a výborně chutnají.   

Budeme potřebovat: 

2 ks vejce 

100 g máslo 

1 lžíce kakao 

3 lžíce med 

120 g 
cukr 
moučka 

300 g 
hladká 
mouka 

0,5 balíčku 

kypřicí 
prášek do 
perníku 

1,5 lžičky 
perníkové 
koření 

Na potření: 

 1 ks bílek 

 

Do mísy nasypeme mouku, cukr, perníkové koření, kypřící prášek do perníku, kakao, med, na kousky 

nakrájené změklé máslo a přidáme vejce. Rukama vypracujeme hladké těsto, zabalíme ho do 

potravinářské folie a necháme nejlépe přes noc odležet. My jsme nechali v lednici asi tři hodiny a 

perníčky byly také výborné. 😊 

Z těsta pak vyválíme asi 3–5 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme různé tvary a klademe dál od 

sebe na pečicí papír. My jsme měli formičky domečku, stromečku, kostiček a různých koleček. 

Perníčky pečeme 5-7 minut na 175 °C. Ještě horké perníčky potřeme rozšlehaným bílkem, aby se 

krásně leskly. Tipy na zdobení najdete v QR kódu. 

Filip Vlkannova, 3. B 

 

 
 
 



23 
 

10.  VTIPY A ZÁBAVA 

„Mami, můžu si vzít tvého tátu?“ „Ne.“ „Ale ty sis vzala mého tátu!“ 

Vsadili se Čech, Rus a Američan, kdo vyhodí dražší věc z letadla.  Američan: „Já vyhodím zlaté 
hodinky.“ Rus: „Já vyhodím zlatou knížku.“ Čech: „Já vyhodím zlatý granát.“ Pak všichni tři vyskočí z 
letadla a dopadnou. Vidí brečící holčičku a ptají se jí, proč pláče. „Protože na mě spadly zlaté 
hodinky.“ Šli dál, vidí brečícího chlapečka a ptají se ho, proč pláče. „Protože na mě spadla zlatá 
knížka.“  Tak šli dál a vidí smějícího se chlapce a ptají se ho, proč se směje. „Protože jsem si kýchnul a 
vybouchla za mnou škola.“ 

Je babička a Pepíček. Pepíček vidí 50 korun a ptá se babičky, jestli si minci může vzít. Babička říká, že 
se nic ze země nesbírá. Pepíček vidí 100 korun a ptá se, jestli si je může vzít, a babička říká, že se ze 
země nic nesbírá. Pepíček vidí na zemi 1 000 korun a ptá se, jestli si je může vzít, a babička říká, že ne, 
protože se nic ze země nesbírá. A pak babička spadne a říká Pepíčkovi, ať ji zvedne... „Ale ti jsi říkala, 
že se nic ze země nesbírá.“ 

Jakub Nechyba, 5. A 

Učíme se zábavně 

Žáci z prvních tříd se stále učí nová a nová písmenka a vždy si u toho užijí spoustu legrace. Když se 
učili například písmeno U, každý žák si vyrobil své U z perníkového těsta. Děti udělaly u, uždibovaly, 
ukusovaly, ulamovaly, ujídaly a písmeno U už úžasně umí. 

Mgr. Ivana Váňová 
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11. VÝSLEDKY SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 

Školní časopis Labyrint slaví velký úspěch. I za minulý školní rok jsme se zúčastnili soutěže Školní 
časopis roku a tentokrát jsou výsledky opravdu krásné. Získali jsme 1. místo Středočeského kraje pro 
časopisy 2. stupně a naší titulní straně patří vítězství také.  

Mgr. Marcela Vlkannova 
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