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Milí čtenáři! 
Vítáme vás v novém roce 2022 a s ním přinášíme i nové číslo časopisu. Do letošního roku přejeme jen 
to nejlepší a doufáme, že se vám i letos náš časopis bude líbit tak, jako v letech předešlých. I 
tentokrát v tištěném čísle najdete spoustu zajímavostí ze života školy, 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 

Společenský den v 7. A

V pondělí 13. 12. 2021 proběhl v 7. A projektový den s názvem „Společenská etiketa“. Ráno se žáci 
sešli ve třídě ve společenských šatech. Nejprve se dozvěděli, jaké oblečení je vhodné pro slavnostní 
příležitosti, poté si společně užili módní přehlídku. Druhou hodinu si děti zahrály moderní pojetí 
pohádky O dvanácti měsíčkách. Následně se žáci sešli u slavnostně prostřeného stolu, kde si povídali 
o etiketě stolování, vánočních zvycích a tradicích. Ke konci pěkného dne byl připraven společenský 
tanec. Do třídy zavítali i žáci devátého ročníku a předvedli, jak se tančí cha-cha. Nechyběly ani taneční 
soutěže a volná taneční zábava. Den plný zážitků, zábavy a zároveň učení si všichni náramně užili. 

Mgr. Markéta Novotná 

 

Čertí odpoledne v družině 

Od 2. 12. do 8. 12. 2021 probíhala ve ŠD čertí 
odpoledne, která si paní vychovatelky pro svá 
oddělení připravily. Většina dětí přišla už do 
školy v kostýmech čertů, andělů, a dokonce se 
mezi nimi našel i Mikuláš. Celé odpoledne se 
soutěžilo v různých disciplínách (např. skákání 
v pytli, nošení brambory na lžíci, závod v běhu 
v obřích tlapkách, skládání čertích puzzlíků, 
navíjení čertů, hod na cíl atd.). Mezi 
jednotlivými soutěžemi se tančilo nebo děti 
luštily mikulášské křížovky a kvízy. V závěru 
čertího odpoledne dostal každý mikulášskou 
nadílku. 

Vychovatelky ŠD 

Galerie:  
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Advent ve školní družině 

JAK JSME PROŽILI 
ADVENT? 
Společně jsme si vyprávěli 

o svých tajných přáních, 

psali Ježíškovi, kreslili i 

vyráběli. Odpočívali jsme 

při čtení vánočních 

příběhů a pohádek, při 

zpívání koled a 

v některých odděleních se 

vyprávělo i v tichu při 

svíčkách. Domů si děti 

odnášely vlastnoručně 

vyrobená přáníčka, ozdoby 

nebo vánoční chaloupky 

jako dekorace. 

Při procházkách jsme obdivovali výzdobu našeho města, betlém na náměstí i vánoční strom. Děti 

jiskřily a radost z nich dýchala. Bylo krásné být s nimi v tomto čase. 

Vychovatelky ŠD 

 

Cizí jazyky zábavně 
 
Učení cizích jazyků nemusí znamenat jen nudné opakování slovíček a poslouchání audionahrávek. 

Prosincové seznámení se s němčinou jsme společně s žáky osmých ročníků pojali hravě a první 

osvojená gramatická pravidla ověřili ve vánoční virtuální únikové hře při projektu Es weihnachtet. 

Děti si tak zopakovaly 

znalosti, které jim první 

čtyři měsíce s druhým 

cizím jazykem přinesly. 

Po vyluštění záludných 

úkolů jim zadaný kód 

pomohl odemknout na 

obrazovce počítačové 

plochy cestu do cíle. 

Pochvala patří i aktivním 

deváťákům z jazykových 

skupin 9. BC a 9. BD. Žáci 

si na celý prosinec 

připravili pro paralelní skupiny krásné adventní kalendáře, ve kterých jsme aktivně procvičovali a 

ověřovali naše znalosti z cizího jazyka.  

Mgr. Z. Tyrnerová, Mgr. M. Vlkannova 
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Vánoční hodiny našich žáků 

 

3. C 
 
Poslední hodina předmětu člověk a jeho svět se nesla v duchu 
vánočních tradic. S paní učitelkou Evou Pojerovou a paní 
asistentkou Lenkou Menša jsme si společně povídali o 
vánočních symbolech (např. jmelí), zazpívali koledu, rozkrojili 
jablka, odhalili budoucnost při lití vosku a házeli jsme 
střevícem. Hodinu jsme si všichni moc užili. 

RNDr. Kateřina Mikešová 

7. E 

Od doby první distanční výuky jsme si zvykli v naší třídě na 
tradici večerního čtení v návaznosti na projekt Noc s 
Andersenem. Nejinak tomu bylo dnes, poslední večer před vánočními prázdninami, kdy jsme se 
prostřednictvím programu Teams spojili a přečetli si krásné zimní a vánoční příběhy (Vánoční koleda; 
Charles Dickens, Jak Grinch ukradl Vánoce; Dr. Seuss, Sněhová královna; Hans Christian Andersen). 

Třída 7. E 

 

Čtení pomáhá 
 
Dobrým skutkem zahájila výuku českého jazyka v novém roce třída 8. D. Se žáky jsme se zapojili do 
projektu „Čtení pomáhá“. Tento projekt přispívá finančně každý rok na různé dobročinné účely a o 
tom, kam částky na pomoc poputují, rozhodují právě dětští čtenáři. Děti si na webové stránce 
vyberou kvíz o knize, kterou přečetly, a pokud ho úspěšně vyplní, získají „virtuální částku“. Tu pak 
poukáží vybranému charitativnímu nominovanému projektu. Dětem se v testech velmi dobře dařilo a 
podpořily tak například záchrannou stanici pro ohrožená zvířata nebo přispěly k získání nového 
invalidního vozíku. 

Mgr. Marcela Vlkannova 

 

Lyžařský kurz sedmých tříd     

V sobotu 8.1. 2022 jsme vyjeli do Krkonoš směr Strážné. 
Cesta trvala asi 3 hodiny včetně přestávky na benzínce. 
Po příjezdu jsme se ani nestačili rozkoukat a už nás 
učitelé, na tomto místě vlastně instruktoři lyžování, 
rozdělili do předem naplánovaných smíšených družstev. 
To mělo tu výhodu, že jsme tak dostali příležitost blíže se 
seznámit, ba dokonce najít si nové kámoše. Všichni jsme 
se k sobě chovali moc hezky, nikde nebyla žádná hádka a 
každý byl spokojen. 



7 
 

Většinou jsme každý den lyžovali jak na svahu, tak i brázdili (či se o to pokoušeli) běžkařské stopy. 
Například dopoledne jsme od časného rána sjížděli sjezdovky a po krátkém poledním klidu poznávali 
krásy hor na běžkách. Středa byla výjimečná tím, že jsme přeskáče nesundali celý den. Vyjeli jsme si 
totiž zalyžovat do Bubákova a Herlíkovic. Sjezdovky byly super, ale většinou v té nejspodnější části k 
lanovce byl již umělý sníh. Ve čtvrtek to bylo opačně, do hor jsme vyjeli na běžkách, což bylo pro 
většinu z nás podstatně náročnější. Počasí nám ale zase přálo, to byla panoramata… Okolo čtvrté 
hodiny však padla mlha a v kombinaci s celkem rychle postupující tmou již podmínky byly, tak jak je 
to na horách zvykem, rázem jiné. Byli jsme rádi, že jsme se šťastně vrátili.  

Naši instruktoři nám týdenní pobyt dokázali často něčím dokonalým zpestřit. Já osobně ráda 
vzpomínám na dopolední procházku, kdy jsme se zastavili v obchůdku a mohli si koupit nějaké 
dobrůtky. Zásoby z domova totiž rychle 
docházely. 

Každý den měl jasný plán, o kterém jsme se 
dozvěděli na večerních sezeních dne 
předcházejícího. Po sezení nás čekal večerní 
program, ten byl pokaždé jiný. Hráli jsme 
turnaj v piškvorkách, zinscenovali jsme 
pohádku, vyslechli jsme si odborné 
vyprávění záchranáře horské služby a ve 
čtvrtek a v pátek jsme měli za odměnu 
diskotéku, zněly super písničky od našeho 
D.J. a každý se podle mě hezky bavil. Užili 
jsme si opravdu super lyžák! A za něj našim 
učitelům moc děkujeme. 

Veronika Bednářová, 7. B 

 

Běžkařský kurz 8. C 

Náš kurz začal dne 13. 2. 2022 v Benešově před 
školou. Hned po příjezdu do Pece pod Sněžkou nás 
čekalo nemilé překvapení v podobě mnoha velkých 
kopců. V průběhu cesty na „Boudu“ jsme byli 
seznámeni se základy běžeckého lyžování. Na konci 
trasy nás překvapil téměř dvoukilometrový strmý 
kopec, vedoucí k naší cílové destinaci. Tato 
nakloněná rovina nás potkala ještě mnohokrát. Den 
jsme pak zakončili výtečnou večeří a přednáškou o 
mazání lyží. Druhý den jsme se rozdělili do dvou 
skupin, sportovců a rekreantů. Skupina sportovců se 
vydala na Chatu Výrovku, rekreanti se dostali ke 
Kapličce. Úterní den začal hrami zaměřenými na techniku. Dále se ve středu pokračovalo na Černou 
horu. Následující ráno padla hustá mlha, proto se vedoucí výpravy rozhodli pro kratší výlet na 
Kolínskou boudu, kde nás čekal výborný oběd. I následující dny byly plné zážitků. Kurz se nám velmi 
líbil a budeme na něj moc rádi vzpomínat. 

Třída 8. C 
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Družina v Podblanickém ekocentru 
 
V průběhu měsíce ledna v rámci projektových dnů navštívili žáci ze ŠD vlašimskou paraZOO. Byl pro 
nás připraven velmi pěkný výukový program „Od zrna k bochníku“. Děti se dozvěděly vše o složité 
cestě zrníčka obilí, přes jeho zasetí a semletí na mouku až k upečení chleba. Samy si vyzkoušely 
mlácení cepem, ruční mletí, zazpívaly si písničky a upekly svůj chlebík, ke kterému dostaly i recept. 
Všem se program velmi líbil. 
 
Hana Dvořáková 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knihobudky zahajují svůj provoz 
 
14. února probíhal celosvětově Mezinárodní den darování knih/ International Book Giving Day/ Jeho 

posláním je, jak název napovídá, darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet 

zájem dětí o knihy. K této příležitosti naše škola zřídila pro žáky 2 knihobudky, skříňky, které lze volně 

a anonymně používat pro výměnu knih. Jedna knihobudka funguje pro žáky 1. stupně, druhá je 

umístěna na 2. stupni. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o jejich zřízení i naplnění. 
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Přednáška – Vysídlení Neveklovska 

V úterý 25. ledna jsme měli přednášku s historikem Tomášem Zouzalem o vysídlení Neveklovska a o 
zde vybudovaném cvičišti německých vojáků za 2. světové války. V oblasti vymezené na území mezi 
Vltavou a Sázavou a silnicí na Tábor bylo vystěhováno asi 200 obcí a okolo 30 000 obyvatel. První, 
čeho jsem si všiml na panu Zouzalovi, byla jeho zapálenost a chuť povědět nám o této události. 
Přednáška byla také do jisté míry interaktivní. Prohlédli jsme si jak fotografie starého Benešova a jeho 
okolí, tak i fotografie zničených budov. V minulosti jsem zaslechl, že se tady v okolí něco takového 
stalo, a proto jsem rád, že jsem se o tom mohl dozvědět více. Kdyby tedy byla příležitost poslechnout 
si nějakou jinou přednášku na podobné téma, určitě bych byl pro. 

Adam Pražák, 9. A 

Přednáška – K. J. Erben v 8. ročních 

8. a 9. února 2022 navštívil naši školu blogger Městské knihovny Benešov David Veselý, který žákům 
8. ročníků během své besedy v rámci projektu Kafárna přiblížil významného autora 19. století, Karla 
Jaromíra Erbena. Žáci se seznámili s jeho životem, dílem a společně s přednášejícím se pak věnovali i 
sbírce Kytice a rozboru dvou konkrétních balad – Vodník a Polednice. Přednáška byla velmi přínosná 
všechny žáky chválíme, pracovali vzorně a předvedli dobré znalosti.  
 
Vyučující 8. ročníků, ČJ 

Čtenáři ze 7. E 

Naše třída se zapojila do první čtenářské 
výzvy Městské knihovny Benešov, trvající v 
období březen 2021 až únor 2022. Motto 
soutěže znělo: „Přečtěte, zapisujte, kreslete a 
překonejte sami sebe“. Úkolem bylo přečíst 
dvanáct knížek z herního archu. Na každý 
měsíc připadla jedna knížka a některá zadání 
měla i svůj skrytý význam – třeba jako 
„Knížka, která má v názvu slovo voda“ byla 
zadána na březen, protože 22. března se slaví 
Mezinárodní den vody. Během celého roku 
jsme plnili zapeklité úkoly a zdobili literární 
kalendář obrázky z vybrané četby. Poté jsme 
je společně odnesli do dětského oddělení, 
kde si každý za odměnu mohl vybrat krásnou knihu. 

Třída 7. E 

Den plný dvojek 

Dne 22. 2. 2022 proběhl na naší škole projektový den „Den plný dvojek“. Zapojili se do něj všichni, 
přípravná třída, 1. i 2. stupeň. Ve třídě žáci vytvořili dvojice, které k sobě na první pohled patřily – 
barevně, oblečením. Děti mohly také napodobit i pohádkové nebo filmové DVOJKY. Dále během 
projektu vytvářely různá díla – výtvarná, literární, hudební i pohybová, inspirovaná dvojkou. Tento 
den vám přinášíme zachycený v naší fotogalerii: 
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Fotogalerie „Den plný dvojek“: 
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2. ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ – ZPĚVAČKA MARUŠKA PODHORSKÁ 
 
Maruška nazpívala píseň pro děti se srdeční vadou 
 
Hlas Marušky zní ve sborovém zpěvu písně Modlitba, kterou si od 11. prosince, v den, na který 
připadá Světový den dětství, můžeme pustit přes server YouTube. Jako nadaná zpěvačka dochází 
Maruška do Dětského pěveckého sboru Domu dětí a mládeže Benešov, kde pod vedením 
sbormistryně Mgr. Aleny Vašákové připravovala nahrávku písně spolu s natočením videoklipu. 

Písničku složila Mgr. Jana Štychová, jejíž dvě děti se s vadou srdce narodily. V úvodu zazní úryvek z 
knihy Andělé v mých vlasech irské mystičky Lorny Byrne, celý text a melodie jsou pak vlastní tvorbou 
paní Štychové. „Modlitba vznikla na podporu dětí se srdeční vadou a jejich rodin a také jako 
poděkování lékařskému týmu Dětského kardiocentra v Motole,“ uvádí autorka. 

Finální podobu píseň získala v nahrávacím studiu pana Martina Hájka v Praze a videoklip byl natočen 
v Mateřském centru Hvězdička v Benešově. Vystupují v něm členové sboru spolu s dětmi 
zastupujícími Srdíčkáře, spolek dětí se srdeční vadou, a jejich rodiče. 

Písnička je opravdu nádherná, při jejím poslechu člověka doslova „mrazí“. Dostaneme tak příležitost 
uvědomit si, že zdraví není samozřejmostí. Naopak, spousta z nás o něj musí bojovat a těmi 
největšími bojovníky jsou často děti a jejich rodiče. 

Píseň si můžete poslechnout zde: Srdíčkáři – Modlitba  

Zdroj: 

rozhovor s Mgr. Alenou Vašákovou 

rozhovor s Mgr. Janou Štychovou 

www.srdickari.cz 

  

Mgr. Ludmila Bednářová 
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3. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 

Před necelými dvěma lety benešovská knihovna vyhlásila soutěž „Víte, proč se Benešákům říká 
Povidláci?“ Úkolem pro žáky bylo tradiční pověst o Benešácích přepracovat a upravit do různých 
literárních žánrů. Naši žáci (i bývalí) se umístili na krásných místech:  

Kategorie do 14 let: 1. místo Vanda Houdková, 3. místo Klára Pohunková  

Kategorie 15 až 16 let: 2. místo Marek Novák 

Pohádka Povidláci – Vanda Houdková 

Když se střetne pýcha, chtivost a hloupost, tak to může poznamenat celý svět. A vlastně o 
tom je tento příběh. 

Kdysi se říkalo, že v Benešově na zámku Konopiště se nachází kouzelný poklad. O tomto 
pokladu se říkalo, že vypadá jako sud se znakem bílé hvězdy a má přímo magickou moc, která měla 
vždy dát tolik peněz, kolik kdo chtěl. Mnozí chamtiví rytíři se pokoušeli poklad najít, ale ten, kdo tam 
vešel, už se nikdy nevrátil.  
 Jednou se tři sedláci domluvili, že zkusí štěstí. Půjdou se podívat na hrad a najdou poklad. 
Jmenovali se podle své nejhorší vlastnosti, pan Pyšný, pan Chamtivý a pan Hloupý. Plán, jak se dostat 
do hradu a zase zpět, vymýšleli měsíce. Když přišla desátá říjnová noc, vyrazili na zámek. Měli s sebou 
krumpáče, motyky, provazy, trakař a uspávací listy meduňky pro všechny případy. Jakmile prošli 
branou, přelétlo před nimi hejno netopýrů. Všichni ztichli a leknutím jim spadlo srdce do kalhot. Šli 
dál, až narazili na dveře plné drahých kamenů. Pan Chamtivý si chtěl ukrást dveře a rychle odsud 
utéct, ale Pyšný ho zastavil. Dveře nešly otevřít, a tak se nemohli dostat dovnitř. Dlouho trvalo, než 
našli nějaké dveře, které se daly otevřít. Byly to staré dřevěné dveře od sklepení. Když vešli dovnitř, 
nebyl tam sklep, ale obrovský tříhlavý drak. Všichni tři se lekli a chtěli ihned utéct, ale dveře zmizely. 
Mezitím se drak probudil a zeptal se, co tu chtějí. Když mu řekli o svém hledání pokladu, začal 
vyprávět celý příběh o sudu s bílou hvězdou. „Všichni, kdo sem vstoupí, proměním v jednu květinu, 
která bude odpovídat jeho povaze!“ „Jednou sem vstoupil spanilý rytíř, byl opravdu zlý až jedovatý na 
ostatní lidi ve svém okolí a proměnil se v krásný, ale jedovatý bolševník.“ 
 Začal nelítostný boj. Tříhlavý drak místo ohně chrlil kouzla a čáry, a tak sedláci měli co dělat, 
aby se vyhnuli nafialovělému dýmu, který šel od tlamy té nestvůry. Ti tři neměli proti té obludě 
žádnou šanci a po dlouhém boji pan Hloupý dostal hlad a jediné, co měli s sebou k snědku, byly 
uspávací listy meduňky. Mezitím, co Chamtivý a Pyšný bojovali s drakem, pan Hloupý si sedl do kouta 
a pustil se do jídla. Když to Chamtivý uviděl, uvědomil si, že to je jejich šance. Vzal Hloupému listy z 
ruky a pomocí praku střelil první hlavě listy do 
otevřené tlamy. Tak to udělal i se z bývajícími dvěma 
hlavami. Nestvůra ihned usnula tvrdým spánkem. 
  Všichni tři hledali poklad. Sud se nacházel u 
ocasu draka. Popadli ho a rychle hledali cestu ven. 
Když ji našli, zjistili, že už svítá a že za chvilku bude na 
zámku rušno. Byli tak nadšení, že mají poklad a jsou k 
tomu naživu. Po chvilce pan Hloupý zíval a byl velmi 
unavený, kvůli uspávacím listům, které snědl. 
Dokonce byl natolik unavený, že museli zastavit u 
sochy Jana Nepomuckého. Rozhodli se, když už 
zastavili, podívají se do sudu, kolik zlata tam je. Pyšný 
otevřel sud a hrozně se rozzuřil. Pak řekl ostatním, co 
v sudu je. Nemohli uvěřit, že riskovali svoje životy za 
sud plný povidel. Ve vzteku pomazali sochu Jana 
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Nepomuckého a jelikož pan Hloupý usnul, nenapadlo Chamtivého nic jiného, než odnést Hloupého na 
trakař. 
 Ještě toho dne obyvatelé zámku Konopiště zjistili, že jejich chlouba je pomazaná povidly. U 
sochy se našla čepička a hádejte, čí byla. Byla pana Hloupého. Ztratil ji, když ho Chamtivý přenášel na 
trakař. V ten den vyhledali všechny tři sedláky. Dodnes se neví, jestli za to byli potrestáni. 
 Tak a od té doby se říká obyvatelům Benešova Povidláci a směje se jim celý kraj. A 
poznamenalo to celý svět? Moc ne, ale je to pohádka. 

Pohádka Povidláci – Klára Pohunková 

Žili, byli jednou na Benešovsku tři bratři. Jmenovali se Honza, Tomáš a Ondra. Už odmala to byli kluci 

šikovní, práce se nebáli. Pomáhali otci v kovárně, sušili seno, pásli dobytek. Když trochu povyrostli, 

začali se poohlížet po nevěstách. Honzovi se zalíbila dcera rychtáře Lakoty, Ondrovi zas dcera knížete, 

slečna Lucinka. No a Tomáš se zamiloval do Kačky, pastýřovy dcery. Bohužel dvě z těchto dívek, 

slečna Lucinka a rychtářova dcera Anetka, pocházely z bohatých rodin a ani Kaččin otec přece nedá 

svou jedinou dceru někomu, kdo má hluboko do kapsy. Jednoho dne však bratři vyslechli v hospodě 

rozhovor místních starců a přišli na řešení svého problému. Jedna pověst podle těch starých mužů 

totiž vypráví, že v Konopišti kdysi ukryl chamtivý kníže svůj obrovský poklad. Podle pověsti poklad 

stráží tříhlavý drak, který sežere každého, kdo by se snad opovážil k pokladu přiblížit. Chlapci se 

nezalekli. Vzpomněli si na své milé a řekli si, že ten poklad musí najít stůj co stůj. Nejdřív se však musí 

připravit na draka. Během následujícího týden si každý ukoval svůj meč, aby jím zabili draka a tím se 

dostali k pokladu. Byla tmavá noc, když se kluci vydali do Konopiště. Jelikož ale bylo září, brzy padla 

mlha. A mlhy na Benešovsku by se tehdá daly krájet, takže chlapci dorazili k zámku celí promáčení a 

prokřehlí. Zámecká brána byla však zamčená a oni posmutněli. Tomáš si vzpomněl, že starci tenkrát 

v hospodě mluvili v souvislosti s pokladem také o zámeckém příkopu. Připomněl to bratrům. „Přece 

jen není vše ztraceno!“ zaradovali se a začali slézat do příkopu. Zanedlouho opravdu narazili na 

dřevěný poklop. Byl ovšem zavřený, ale se zrezivělým zámkem si bratři hravě poradili. Otevřeli poklop 

a pod ním spatřili schody vedoucí do tmy. Jako první se po několika minutách rozhodl s  loučí vstoupit 

Ondra. Za chvíli ho následoval Tomáš a po něm vstoupil Honza. Byli připraveni utkat se s drakem. 

Žádného ale neobjevili. Domysleli si, že pověst o drakovi si vymyslel sám kníže, aby se k pokladu 

nikdo nepřibližoval. Na konci chodby však přece něco našli. Stály tam sudy, již zčernalé stářím. Vynesli 

je ven na světlo, k soše Jana Nepomuckého, aby jim poklad jako patron posvětil. Když však sudy 

otevřeli, čekalo je nemilé překvapení. Žádné zlato ani šperky, 

jen nějaká podivná hmota barvou připomínající hlínu. Jeden 

z chlapců do sudu sáhl a měl od té věci celou ulepenou ruku. 

Do kalhot si ruku otírat nechtěl, tráva tu nerostla, a tak se 

otřel do sochy Jana Nepomuckého. Vše se však do sochy utřít 

nedalo, a jelikož to zajímavě vonělo, zkusil ochutnat. Bylo to 

vynikající! V hlavách chlapců se začal rodit plán, jak 

zbohatnout jinak než nalezením pokladu. Budou vyrábět tuto 

hmotu! Název i recept na ni totiž bratři nalezli přilepený na 

spodní straně sudu. Hmota se jmenuje povidla! Nejdříve však 

očistili Jana Nepomuckého, aby se na ně nezlobil. Poté odnesli 

svůj „poklad“ domů. A tak se stalo, že chlapci si díky své 

nebojácnosti a lásce ke svým dívkám vydělali dost peněz a 

mohli se tak se svými vyvolenými oženit. Od těch dob se Benešákům neřeklo jinak než Povidláci. 

Zdroj fotografie: FB dětské oddělení Městské knihovny Benešov 
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4. FOTOSOUTĚŽ ZIMNÍ MOMENTKA 

Gratulujeme autorkám třech nejkrásnějších zaslaných momentek do soutěže Zimní momentka. 

Rozhodování v redakci nebylo vůbec jednoduché.  

1. místo Klára Mikešová, 5. C 
2. místo Magdaléna Možíšová, 6. C 
3. místo Sofie Svrčková, 5. C 

 
Děkujeme všem, rodičům i dětem, kteří se do soutěže aktivně zapojili. Budeme se těšit zase u příští 
soutěžní příležitosti.  
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5. ZAJÍMAVOSTI 

Nejznámější česká přísloví a jejich význam 

 
1. Bez práce nejsou koláče. Nic nedostanete zadarmo, je nutné se snažit. 
2. Darovanému koni na zuby nekoukej.  Za dary má být každý vděčný a nehledat na nich chyby. 
3. Co je šeptem to je čertem. Kdo něco říká potají a někomu za zády, nemá dobré úmysly. 
4. Ranní ptáče dále doskáče. Je dobré nepromarnit den a začít hned z rána. 
5. Kam nechodí slunce, musí lékař. Kdo zdravě žije a chodí na čerstvý vzduch, nepotřebuje tolik 

lékaře. 
6. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Nevyplatí se na někomu připravovat něco zlého, 

protože se to často obrátí proti vám. 
7. Chybami se člověk učí.  Z chyb se poučíme a už je neopakujeme. 
8. Devatero řemesel – desátá bída.  Je lepší soustředit se na nějakou činnost nebo znalost více do 

hloubky, než znát všechno je povrchně. 
9. Dvakrát měř, jednou řež. Spěchat se nevyplácí. Unáhlená rozhodnutí přinášejí špatné výsledky. 
10. Hlad má velké oči. Hladoví si naloží víc, než mohou sníst. Oči by chtěly, břicho už nemůže. 
11. Hlad je nejlepší kuchař.  Hladovým chutná vše. Hladový člověk je rád i za jídlo, které by 

normálně nejedl. 
12. Každá liška svůj ocas chválí.  O svých blízkých nebo o své majetku mluvíme hezky a často 

přehlížíme nedostatky. 
13. Kdo šetří má za tři. Šetřit se často vyplatí. 
14. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.  Jistý malý prospěch je lepší než nejistá velká výhra. 
15. Mráz kopřivu nespálí. Zdatný, otužilý, silný či dokonce dravý člověk přečká bez úhony 

i nepříznivou situaci, která by na jiném zanechala stopy. 
16. Není růže bez trní.  I ta nejpříjemnější situace nebo předmět s sebou může přinést nějaké 

následky.  
17. Žádný učený z nebe nespadl.  Každý se učí celý život. 
18. Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce.  Všechno jednou skončí. 
19. Všude dobře, doma nejlépe.  Doma se cítíme nejlépe, domů se každý rád vrací. 
20. Kdo lže, ten krade. Člověk schopný malé lži je schopný i mnoha dalších špatností. 

 

Mariana Bučková, 5. D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sprichwort-plattform.org/Edit.jsp?page=Zdatn%C3%BD
http://www.sprichwort-plattform.org/Edit.jsp?page=Otu%C5%BEil%C3%BD
http://www.sprichwort-plattform.org/Edit.jsp?page=Siln%C3%BD
http://www.sprichwort-plattform.org/Edit.jsp?page=Drav%C3%BD
http://www.sprichwort-plattform.org/Edit.jsp?page=Nep%C5%99%C3%ADznivou%20situaci
http://www.sprichwort-plattform.org/Edit.jsp?page=Zanechala%20stopy
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6. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN 
 
ČTYŘI ŽIVLY – OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH 
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7. CO NÁS BAVÍ 

Tip na knihu – Zákon smečky: Mrtvé město 

Štístko je samotář a tulák. Když ho zavřou do útulku, podaří se 
mu utéct díky velkému zemětřesení. Celé město se ocitá v 
troskách. Štístko se ale seznámí s domácími mazlíčky, kteří 
zůstali ve městě bez svých páníčků. Vznikne mezi nimi pouto 
přátelství i díky tomu, že jeden z mazlíčků je jeho sestra Bella. 
Kvůli hrozícímu zemětřesení se musí smečka rozdílných plemen 
a povah společně dostat do bezpečí lesa.  Ostatní psi ale nejsou 
na divokou přírodu zvyklí a nikdy v divočině nelovili. Štístko 
musí proto všechno vzít do svých tlapek a naučit je vše, co umí, 
aby v divočině vůbec přežili, a i když nerad, stane se jejich 
vůdcem. Podaří se Štístkovi naučit „vodítkové“ psy lovit a přežít 
v divočině? Najdou vhodnou přírodu, kde mohou v bezpečí 
zůstat a lovit? To vše se dozvíte v napínavé knize Zákon smečky: 
Mrtvé město od Erin Hunterové, která se umísťuje na prvních 
místech v žebříčku bestselerů. Také tuto knihu doporučuji těm, 
kdo mají rádi Dalekou cestu za domovem. 

Tereza Dvořáková, 7. E 

 

 

Tip na hru – Dying Light 2 Stay Human 

Celkem nedávno vyšel nový Dying Light 2 Stay Human, tak se na něj podíváme: 

1. Gameplay: Příběh budete absolvovat z pohledu první osoby, takže lze do jisté míry pracovat 
se základní hratelností typickou pro všechny FPS a na kontaktní boj často zaměřené akční 
adventury. Primární odlišností bude prvek survivalu, v jehož rámci se vám budou zbraně 
rozpadat a munice do palných zbraní se stane nedostatkovým zbožím, k němuž se dostanete, 
jen když budete mít sakra velké štěstí. Po většinu času proto budete k likvidaci využívat 
smrtící nástroje na blízko, prostředí a svou vlastní obratnost. 

2. Příběh: Příběh Dying Light 2 Stay Human se odehrává 20 let po událostech v turecké 
metropoli Harran, která byla jedním z prvních míst, kde se začala šířit nákaza. Jeho obyvatelé 
však nakonec svůj boj s virem prohráli a jejich domovské město zmizelo pod vlnou 
infikovaných. Tempo přenosu se však pádem tohoto prvního bodu nezastavilo, i když byl 
nakonec zcela izolován od světa. Problém byl v tom, že se opět objevila skupina vědců 
toužících nebezpečné bakterie zkoumat, což v praxi znamenalo vedle odhalování podstaty 
viru samotného také manipulování s jeho DNA. 

Datum vydání: 7. prosinec 2021 

Vývojáři: Techland 
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Platformy: Xbox X, Xbox S, Playstation 4 a 5, Xbox 
one, Nintendo switch, Windows 

Žánr: Survival horror, plošinovka, akční, adventure 

       

Nicolas Mokoš, 7. E 

  

 

Tip na výlet – Národní muzeum 

Národní muzeum se nachází na Václavském náměstí v Praze. Hlavní expozice se jmenují Okna do 
pravěku a Zázraky evoluce. Vedle Národního muzea se nachází Nová budova Národního Muzea, kde 
se nachází další expozice, např. Dějiny 20. století nebo Když hvězdy září. Mezi Národním muzeem a 
Novou budovou se nachází spojovací chodba, která obsahuje projekci Václavského náměstí a 
historických událostí, které se na něm odehrály. 

Vstupné: Základní stojí 250 Kč, snížené 150 Kč, školní 40 Kč/osoba, děti do 15 let 
zdarma.  

Otevírací doba: 10:00 do 18:00 každý den od pondělí do neděle. 

Webové stránky jsou: www.nm.cz  

Jiří Medek, 5. D 
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8. KOMIKS                                                                                                                
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9. RECEPTY 

Cheescake 

Suroviny: 

85 g máslo                                                                   
3 ks vejce 
180 g moučkový cukr 
1 ks vanilkový cukr 
500 g tvaroh 
1 ks citronová šťáva, když nedáte kůru 
1 ks citronová kůra, polovina 
220 g sušenky BeBe, máslové, piškoty 
250 g mascarpone  
  
Postup přípravy:  
 
V mixéru nebo válečkem rozdrtíme sušenky, ty potom ručně smícháme s máslem, aby se dobře 
spojily. Dáme na dno dortové formy a dáme na 10 minut do trouby rozehřáté na 180 °C. Pak 
smícháme mascarpone, moučkový cukr, vanilkový cukr, vejce a citronovou šťávu, mícháme v robotu 
nebo ručně. Tuto směs nalijeme na upečený sušenkový základ. Dáme do trouby a pečeme půl hodiny 
(během této doby neotevírat troubu). Po půlhodině pečení zkontrolujeme dort, měl by být na 
okrajích pevný a uprostřed se třást jako puding, pak je dort hotový. Otevřeme troubu a necháme v 
troubě vychladnout. Pak ještě dáme na pár hodin do ledničky (může být i přes noc, je pak chutnější). 
Hotový dort můžeme zdobit např. horkými malinami, jahodami, čokoládovou polevou, ale můžeme 
podávat i samotný. 

  
Sandra Sochová, 7. D 
 

Domácí malinová limonáda 

Suroviny: 

1) 250 g malin + maliny na ozdobu                                                  

2) 4 lžíce třtinového cukru 

3) 1 lžíce citronové šťávy 

4) 1 l perlivé vody 

Postup: 

Maliny rozmixujte je spolu s citronovou šťávou. Cukr rozmíchejte v 
malé skleničce horké vody a smíchejte s malinami. Malinovou část promíchejte s perlivou vodou a 
limonádu podávejte vychlazenou. Skleničky ozdobte malinami. 

 Anna Zemanová 7. D 
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10.   VTIPY, PERLIČKY 

Maminka říká Pepíčkovi, ať jde koupit mrkev do obchodu s potravinami. Pepíček jde tedy koupit 
mrkev a v obchodě se ptá: „Pane, máte tu mrkev?“ „Ne, nemáme, ale máme tu banán.“ „Tak prosím 
jeden banán.“ Pepíček jde do dalšího obchodu a ptá se: „Máte mrkev?“ „Ne, ale máme oranžovou 
barvu.“ „Tak prosím jednu oranžovou barvu.“ Pepíček jde domů a dá mamince mrkev. Po hodině si 

dají polívku a říkají: „Ta polévka je nějaká sladká…?“       

Přijde Pepíček do hospody, posadí se ke stolu a říká servírce: „Dvě deci červeného vína.“ „A kolikpak 
je ti let, chlapečku?“ zajímá se servírka. „Osm.“ „A to by ti nestačil džus?“ „Stačil, ale chybí mi dvě 

koruny.“       

Pepíček si v muzeu prohlíží antickou sochu bez paží, pod kterou je nápis: Torzo vítězí. „To bych rád 

viděl, jak musel vypadat ten poražený.“       

Jakub Nechyba, 5. A 

Perličky z hodin dějepisu 

Co znamenala zkratka SSSR? Sociálně spojené státy Ruska. 

Svatopluk nechal pohřbít Bořivoje z rodu Přemyslovců. 

Jak nazýváme období 50. let 19. století v Rakousku? Barbarský absolutismus. 

Sochu Václava IV. najdete na Václavském náměstí. 

V roce 955 proběhla bitva na mechu. 

Na Slovenském sjezdu 1848 se řešila myšlenka australismu. 

Bylo by možné zpracovat recenzi na film Špindlerův seznam? 

Žádný občan nesmí být bezdůvodně obnažován. 

S kým sepsal Engels Manifest komunismu? S králem Marxem. 

Co se stalo v SSSR za tzv. Velkého teroru? Zakázáno negramotům chodit do školy (vyhlazení 
negramotnosti). 

SOUTĚŽ!!! 

Pobavily vás naše perličky? A víte, jak je to správně? Zašlete nám do konce 
dubna správné znění odpovědí na vlkannova@zsben.cz.  
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11.   NAŠE OCENĚNÍ 
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