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Milí čtenáři! 
Vítáme vás u třetího tištěného čísla časopisu Labyrint. Jarní číslo je nabité školními akcemi a spoustou 
zajímavostí. Věříme, že se vám bude líbit a že vás určitě zaujme. Nezapomeňte sledovat i webové 
stránky nebo Facebook (@casopislabyrint) či Instagram (@labyrint_zsben). 
                                                                                                                                       Redakce časopisu Labyrint 
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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 

Společenský den 7. E

V úterý 15. března 2022 i naše třída zažila svůj kulturní den. Nejprve jsme se všichni převlékli do 
„společenského“ a poté jsme si vyprávěli o tom, jak se vhodně oblékat na různé akce a jak se na ně i 
správně připravit. Vyrobili jsme si vlastní plakát a vstupenky na divadelní představení Romeo a Julie, 
které se v podobě krátkých scének ve třídě i odehrálo. Během přestávky jsme navštívili „třídní bar“ a 
společensky konverzovali. Poté následovala druhá část představení a také klavírní koncert v podání 
našich talentovaných spolužáků. Všem se náš den velmi líbil a těšíme se na další společnou akci. 

Třída 7. E 

 

 

Ponožkování v šestkách

Ponožková výzva se každoročně koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu. 
Tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě různé ponožky. I my se tomuto tématu 
věnujeme v 6. třídách během literatury a povídáme si o lidských osudech z pohledu dětí. V naší galerii 
se můžete podívat, jak se nám výzva povedla. 

Žáci 6. B a 6. E 

„Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím 
neviditelné.“ — Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ 
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Noc s Andersenem v 1. třídách 

Trošku nových znalostí jsme získali,   

trošku jsme si četli, 

trošku jsme vyráběli, 

trošku jsme si hráli, 

trošku jsme luštili, 

trošku jsme si zasoutěžili, 

trošku jsme se báli, 

dokonce jsme i trošku spali, 

ale hlavně jsme si to POŘÁDNĚ UŽILI! 

Mgr. Jana Šeborová 

V pátek 1. 4. se prvňáci z 1. B sešli v 17 h obtěžkáni batohy a karimatkami, aby spolu strávili svoji první 
Noc s Andersenem ve škole. Už týden předem jsme se na ni připravovali. Seznámili jsme se s tím, kdo 
byl H.CH. Andersen, a že letos je tato akce věnována např. našemu J. Ladovi. Přinesli jsme si do školy 
Ladovy knížky i knihy s jeho obrázky, každý den jsme poslouchali jeden příběh o kocourkovi Mikešovi a 
četli si i z dalších knih. 

V pátek jsme si vyráběli masky kocourka Mikeše s paní vychovatelkou Kubálkovou, na hlavní chodbě 
školy jsme prošli hrami a soutěžemi, které si připravili starší spolužáci s paní knihovnicí Pitelkovou. 

Po dobré večeři jsme se přestěhovali do společenské místnosti, kde jsme se bavili různými pohádkami, 
hráli jsme pohádkové scénky, luštili kvíz 
podle knihy o Mikešovi a skládali puzzle 
z Ladových říkadel. Také jsme se některá 
říkadla naučili. Po pohádce na dobrou noc 
jsme usínali zavrtaní do spacáků, někteří 
ovšem až okolo půlnoci. 

První ranní ptáčata se ozvala před šestou 
hodinou. Zacvičili jsme si pozdrav slunci, 
sbalili, posnídali dobroty od maminek, 
zazpívali si a v 8 hodin už na nás čekali naši 
rodiče, abychom jim vyprávěli o svých 
nových zážitcích. 

 PaedDr. Ivana Pallová  
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Noc s Andersenem v 6. třídách 

Každý pátek odpoledne bývají chodby naší školy opuštěné a tiché. Tento pátek byl však výjimečný, 

protože se zde objevili žáci, kteří si nesli s sebou karimatky, spacáky a tašky, ve kterých se ukrývaly 

různé dobroty. Právě tento den se totiž na naší škole uskutečnil 22. ročník Noci s Andersenem. Tato 

akce, která se koná po celé republice při příležitosti výročí narození slavného dánského spisovatele 

Hanse Christiana Andersena, je již tradiční. Učitelé připravili dětem 6. tříd různá stanoviště, kde 

probíhal celé odpoledne i večer bohatý program. Děti si zahrály florbal a ping pong, připravily si 

občerstvení v naší kuchyňce, procvičily zábavnou formou angličtinu, dělaly pokusy v biologické dílně, 

vytvářely umělecké dílo v keramické dílně, luštily šifry, dozvěděly se informace o Noci s Andersenem, 

vytvořily si krátké animované video po vzoru 

Jiřího Trnky v našem kulturním a informačním 

centru, v literární dílně slyšely zajímavosti o 

životě H. Ch. Andersena a také si poslechly 

pohádku Statečný cínový vojáček. Zábava byla 

přerušena výbornou večeří v naší školní jídelně. 

Po splněných úkolech následoval volný program 

v rámci jednotlivých tříd v podobě animované 

pohádky a mlsání. Potom se žáci uložili ke 

spánku a ještě nějakou dobu znělo ve třídách 

šepotání. Zase se budeme těšit příští rok! 

 

Na čistém životním prostředí dětem z Dukly záleží 

V úterý 12. dubna se téměř 400 žáků Základní školy 
Benešov, Dukelská 1818 vydalo do Konopiště. Cílem 
bylo něco více než si vyjít na procházku a strávit den 
na čerstvém vzduchu. Děti vybavené ochrannými 
rukavicemi a pytli na odpad v doprovodu 
s pracovníky Lesního závodu Konopiště dostaly, tak 
jako každý rok, příležitost přiložit ruku k dílu a tolik 
navštěvované okolí konopišťského zámku se snažily 
vyčistit od odpadků a předmětů, které do přírody 
nepatří. Bylo hezké pozorovat, jak dětem poházené 
odpadky vadí.  Často také diskutovaly o délce doby, 
která je potřeba k rozložení jednotlivých 
materiálů.  Dodávka převážející odpad odjížděla zcela naplněna. Pocit z dobře vykonané práce byl navíc 
znásoben odměnou v podobě opékání buřtů, které dětem připravil Odbor školství, kultury a sportu 
města Benešov. Nebylo to jen krásným slunečním počasím, že se celý den tak vydařil… 
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Netradiční dějepis 

V dubnu měly děti ve 4. A přichystané 
překvapení. Místo paní učitelky si hodinu 
vlastivědy připravili Adam Rešetka z 8. D a 
David Zeman z 8. E. Kluci využili svých 
vědomostí a zkušeností z vlastních hodin 
dějepisu. Hodinu vedli velmi zajímavě, děti se 
zaujetím poslouchaly a pěkně pracovaly. 
Povídali si o Přemyslovcích a prvních králích na 
našem území. Moc Adamovi a Davidovi děkuji 
a těším se na další spolupráci. 
 
Mgr. Michaela Turziková 

 

Když pampelišky nekvetly 

Název výstavy nás velmi oslovil a byl to také 
hlavní bod návštěvy dětí – zjistit, co vlastně 
znamená. 

V pátek 22. dubna vyšlo z Dukly do parku u 
gymnázia hned několik tříd, mezi nimi 5. C a 
7. E… Situaci, o které výstava pojednává, 
měly již děti probránu v rámci školní výuky, 
a tak si před samotným procházením mezi 
příběhy a skutečnostmi II. světové války na 
Benešovsku tento historický fakt zběžně 
popsaly a ihned se pustily do zjišťování 
podrobnějších informací dle pracovního 
listu. 

Znát historickou událost ze školy je věc 
jedna, prožít si prostřednictvím vyprávění 
skutečných pamětníků tuto dobu, vidět 
autentické fotografie je samozřejmě úplně 
o něčem jiném. „Výstava byla moc hezká, 
ale je mi z toho smutno.“ To byla ta 
nejčastější věta, kterou jsem pak slyšela. 
Cestou zpátky do školy jsme se zastavili na 
zmrzlině, která nám spravila náladu. Děti 
souhlasily s tím, že už jsou dost velké na to, 
aby poznávaly i ty nešťastné události, které historie píše, aby se z nich poučily a zároveň si vážily 
podmínek, ve kterých žijeme dnes. 

Mgr. Ludmila Bednářová 
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Sláva nazdar výletu, (ne)nezmokli jsme, už jsme tu! 
 
Žáci a žákyně šestých ročníků se vypravili na Velký Blaník, aby se dozvěděli více o svatováclavské 
legendě, poznali podblanickou floru i faunu a v neposlední řadě si otestovali svou fyzickou kondici či 
umělecké nadání. A to za každého počasí! Všechny účastníky 
čekal výšlap z Kondrace na Velký Blaník a cesta dolů do Louňovic. 
Po cestě pak získávání vědomostí na naučné stezce a na vrcholu 
kresba rozhledny. Třídy 6. C a 6. D zvládly program beze změny, 
ovšem čtvrteční skupina čítající 6. A, B a E musela improvizovat z 
důvodu deštivého počasí. Na horu Velký Blaník ale vyšláply 
všechny děti bez problémů, někteří chlapci dokonce i velmi 
svižným tempem (zřejmě popoháněni deštěm). Na vrcholu 
načerpali výletníci energii, potrápili mozkové závity kvízem a 
odvážlivci také vystoupali 107 schodů na rozhlednu, odkud se za 
pěkného dne nabízí výhled až na Sněžku. Bez ohledu na počasí 
byl pobyt v lesích a na čerstvém vzduchu pro všechny osvěžující 
a přinesl nám krásné zážitky. A navíc, teď všichni víme, že až bude 
české zemi nejhůř, rytíři spící v nitru hory procitnou a v čele s 
knížetem Václavem vyjedou na pomoc.  

Mgr. Kateřina Podhorská a 6. třídy 

 

Husité na Dukle 

V pátek 6. května si žáci 5. a 7. tříd prohloubili 
znalosti o bojích husitů proti křižáckým výpravám. 
Dějiny těchto válek znali dle odpovědí na pokládané 
otázky velmi dobře. A tak představitelé spolku 
Pernštejni využili doslova otevřené pole působnosti 
k tomu, aby děti naučili taktikám husitských vojsk, 
díky kterým si vedla tak dobře. Že to byla vysoce 
akční podívaná se můžete přesvědčit na fotografii. 
Všichni si dobrodružnou přednášku užili. 

 

Čtvrťáci na dopravním hřišti 

 Ve středu 4. 5. 2022 si čtvrťáci z naší školy procvičovali pravidla silničního provozu i zručnost jízdy na 
dopravním hřišti pod dohledem pracovnice Městské policie Benešov p. Koubové. 
Nejprve si děti připomenuly základní pravidla silničního provozu a dopravní značky, poté s policistkou 
prošly nebezpečné úseky na silnici i na chodníku a mohly začít trénovat jízdu na kole i 

koloběžce. Den se vydařil, děti po celou dobu aktivně jezdily. 
Všem dětem se tato akce opravdu líbila. 
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Geologická exkurze 9. D 
 
Dne 27. 4. 2022 třída 9. D vyrazila na školní výlet do pražských 
muzeí. Vlakem jsme dojeli do Vršovic a odtud jsme se prošli 
částmi Prahy do Chlupáčova muzea, které je pojmenované po 
Ivu Chlupáčovi. Zde jsme si poslechli přednášku o vývoji života 
na Zemi, prohlédli si exponáty a viděli živočichy z dávných dob 
v životní velikosti. Následovala procházka Prahou a cesta 
do Národního muzea. V Národním muzeu jsme viděli výstavu 
minerálů; jak těch, o kterých jsme se učili, tak těch méně 
známých. Nakonec jsme se pokochali výhledem na Prahu z 
nově otevřené kopule. Rozloučili jsme se s Prahou a vlakem 
jsme odjeli domů. Celý den jsme si moc užili a dozvěděli se 
spoustu nových informací.  

T. Marešová, A. Chlupáčová a M. Žůčková, 9. D 

 

7. třídy v ekocentru 
 

Do vozidla jsme si nastoupili, 
autobusové jízdenky zakoupili. 
Do Vlašimi jsme dorazili za půl hodiny 
a u parazoo si navlékli své holiny. 
Vlašimský park jsme navštívili, 
plže, mlže a larvy vážek ulovili. 
Tam, kde se slévá řeka s potokem, 
ach, to je mým velkým snem, 
viděti berušku vodní i vodoměrku, 

teď už to máme všechno v merku. 
Do cukrárny jsme se dobelhali 
a tam si skvělou zmrzlinu dali. 
Pak jsme jeli autobusem zpět do Benešova, 
ale na popsání výletu nestačí jen slova. 
Jsme rádi, že jsme mohli bezobratlé vidět, 
ostatní ze školy nám budou závidět. 
A tímto naše báseň končí 
a sedmáci se s vámi loučí. 

  
7. ročníky 
 

Média a dezinformace 
 
V úterý 26. 4. navštívily třídy 9. A a 9. B 
Městskou knihovnu v Benešově, kde 
probíhal workshop na téma Média a 
dezinformace. Tento workshop pořádá 
nezisková organizace Faketicky, která se 
věnuje mediální výchově a kritickému 
myšlení. Žáci se ve dvou hodinách 
poutavou formou dozvěděli, jak se 
orientovat v médiích a jak nenaletět 
dezinformacím. Tento dopolední 
program byl zajímavý, protože je toto 
téma aktuální a žakům velmi blízké. 

Mgr. Markéta Novotná, Mgr. Zlatuše Houdková 
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Dukla má talent VIII. 
 
Dne 4. 5. 2022 proběhlo finálové kolo školní talentové soutěže Dukla má talent, kterou pořádá právě 
náš školní časopis. Už poosmé jsme se mohli přesvědčit, že naše škola má plno úžasných a šikovných 
dětí. Diváci zhlédli spoustu krásných vystoupení – děti tančily, zpívaly, hrály na hudební nástroje, 
seznámily nás s uměním taekwonda, recitovaly… Volba vítězů nebyla pro porotu vůbec jednoduchá.  

Letošní výsledky: 

1. místo – Julie Pechová, 3. C, Hra na ukulele 
2. místo – Patrik Janata, 7. D, Hra na kytaru (vybrnkávání) 
3. místo – Nela Drábková, Aneta Houzarová, 4. B, Tanec 

Ocenění poroty – D. Daněk, L. Jindřichová + D. Chlada, P. Janata, J. Koudelka, A. Koukolová,                 
K. Kudrnová, F. Laštovka, P. Mikoláš, N. Radačovská, K. Strachotová,  N. Tolmanová – 7. D, Hra na 
kytaru a zpěv 
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2. SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ 

 
Turnaj ve vybíjené 

 
Dne 16. 3. 2022 se konalo na ZŠ Jiráskova okresní finále žáků 4. – 5. tříd kategorie otevřená. Soutěže 
se zúčastnilo 14 družstev. Naši žáci obsadili v tvrdé konkurenci krásné 3. místo.     17. 3. 2022 se konal 
stejný turnaj pro dívky 4. – 5. tříd. Přijelo 8 družstev a hrál se systém každý s každým. Naše dívky 
prohrály pouze 1 zápas se ZŠ Jiráskova a 1krát remizovaly se ZŠ Bystřice. Všechny ostatní zápasy 
vyhrály a skvělým výkonem obsadily krásné 2. místo.   Výsledky: 1. místo – ZŠ Jiráskova, 2. místo – ZŠ 
Dukelská, 3. místo – ZŠ Bystřice.   První 2 družstva postupují do krajského finále Středočeského kraje, 
které se koná v pátek 13. 5. 2022 opět na ZŠ Jiráskova v Benešově. 

Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci naší školy a dívkám přejeme v krajském finále štěstí 
a sportovní úspěch. 

Mgr. Eva Pojerová 

 

Atletický víceboj 1. tříd 

V průběhu měsíce března se všechny první 
třídy naší školy zúčastnily atletického víceboje 
pořádaného sportovním klubem Atletika 
Benešov. Děti si s radostí zasportovaly, utužily 
své třídní kolektivy. Velice za uspořádání této 
pěkné akce děkujeme a pevně doufáme, že se 
na ni budeme moct příští rok opět těšit. 

Mgr. Jana Šeborová 

 

Plavecko-běžecký pohár 

 
Dne 13. 4. 2022 se v Benešově konalo okresní kolo Plavecko-běžeckého poháru, kterého se zúčastnili 
i žáci naší školy. 

Výsledky žáků naší školy (do 3. místa): 

Šindler Jakub – 2. místo, Kupsa Matěj – 2. místo, Mařík Vojtěch – 3. místo, Růžička Ondřej – 1. místo, 
Fabián Aleš – 3. místo, 

Mařík Jakub – 1. místo, Pěch Matyáš – 2. místo, Tabulka Štěpán – 3. místo 

Plavcová Tereza – 1. místo, Veselá Julie – 1. místo, Šimečková Anna – 2. místo, Straková Karolína –    
3. místo, Králíková Klára – 3. místo 
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McDonald’s Cup – oblastní a okresní kolo 

Po dvouleté pauze jsme se konečně 
dočkali spuštění sportovních 
soutěží. Mezi těmi, na které se děti 
opravdu hodně těší, je fotbalový 
McDonald´s Cup. Ve středu 20. 4. 
2022 se utkali v okresním kole naši 
kluci a holky ze 2. a 3. tříd. Bojovali 
jako lvi a podařilo se jim obsadit 
krásné 3. místo. 
Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se snažily 
vybojovat postup hned 2 týmy kluků 
ze 4. a 5. tříd. Po úžasném a 
„týmovém“ výkonu naše družstvo 
„A” s přehledem zvítězilo a zajistilo 
si postup do okresního kola do 
Vlašimi. Druhý tým „B” předvedl také výborný výkon a obsadil pěkné sedmé místo. 
Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením, kdy si každý z účastníků odnesl dárek. 
Velké dík také patří našim trenérům z 9. C – Ondrovi Kopeckému a Matěji Rosenvaldovi. 
 
Mgr. Michaela Turziková a Mgr. Pavla Plavcová 
 

Štafetový pohár 1. stupně 
 
Ve středu 27. dubna, za opravdu 
vydařeného počasí, proběhlo na 
atletickém stadionu v Benešově okresní 
kolo Štafetového poháru. Naši školu 
reprezentovalo 16 dětí ze 2. – 5. tříd. 
Nejprve do své štafety na 8x100 m 
nastoupily děti starší, poté mladší. Obě 
naše družstva vyhrála. 
Poté si děti vyzkoušely hod 1 kg 
medicimbalem a skok z místa. 
Ve smíšených věkových štafetách na 
8x200 m také naše obě družstva 
zvítězila. 
V individuálním hodnocení doplňkových 
disciplín jsme měli tyto výsledky: 
1. místo ve skoku dalekém – Petr Řehák ze 3. A, Šárka Ottlová a Sebastian Woller, oba z 5. C 
1. místo v hodu medicimbalem – Monika Kalošová ze 3. B, Šárka Ottlová z 5. C a Lukáš Vaníček z 5. A 
Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. 
 
Mgr. Michaela Turziková a Mgr. Marek Pěkný 
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3. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 
 

Devítková pohádka 

Za devatero horami, devatero lesy, devatero loukami žilo malé městečko. A to bylo speciální. Každý tu 
měl mít přesný počet věcí. A to devět. Devět dětí, devět hrnečků, devět postýlek, devět polštářků, 
devět krav, devět králíků. No, však víte… A jakmile jste něčeho měli méně nebo více, museli jste srovnat 
vše na přesný počet.  

A jedné paní se omylem narodilo 
desáté dítě. Pojmenovala ho 
Desátko. Nešťastné batole bylo 
ukryto před světem. Když už žena 
dítě nedovedla schovávat, upletla 
desátý košík, koupila desátou 
peřinku a Desátko do košíku uložila 
a poslala po řece. Bylo jí to líto, to 
jistě, ale co jí zbývalo? 

Desátko se plavilo po řece až už 
nebylo ve městě, kde ho jeho 
vlastní matka musela nechat. Bylo v 
Číslově. On tenhle kraj byl 
všeobecně založen na číslech. Ale 
tenhle Číslov nebyl omezen počty. 

A tak, když šla jedna babička k 
potoku pro vodu, uviděla Desátko v 
košíku. Neváhala a dítě si vzala k 
sobě. Jméno Desátko mu zůstalo, 
protože bylo napsáno na lístečku, 
který byl v košíku. A tak tohle 
Desátko vyrostlo, mělo svatbu a 
děti. A také navštívilo svou matku, 
která ho krutě opustila. Kdoví, třeba 
se tohle Desátko přestěhovalo do 
Desítkova. Nebo Sedmova. Kdoví. 
Hlavní je, že bylo šťastné… 

Kateřina Čeperová, obrázek Klára Mikešová, 5. C 
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4. SOUTĚŽE 
 
Okresní a krajské kolo olympiády v německém jazyce 
 
15. 3. 2022 se na OA Neveklov uskutečnilo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu 
výborně reprezentovaly žákyně 9. D – Anička Chlupáčová a Tereza Marešová. Anička okouzlila porotu 
a získala právem 1. místo. Vítězné místo patří i Terezce, která v celkovém pořadí byla 3. Vzhledem 
k nemoci Aničky odjela do krajského kola zabojovat Terezka, která získala 8. místo.  
 
Mgr. Zuzana Tyrnerová 

 
Okresní a krajské kolo olympiády v anglickém jazyce 
 
Ve středu 16. 3. 2022 se konalo na SOŠ a SZŠ Benešov okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši 
školu v této konverzační soutěži velmi úspěšně reprezentovaly 2 žákyně. V mladší kategorii I. A (6. a 7. 
třídy) se Nguyen Thu Tran ze 6. E umístila na krásném 4. místě. V kategorii II. A (8. a 9. r.) v silné 
konkurenci oslnila porotu svými znalostmi Eliška Šindelářová z 8. D a získala cenu nejvyšší – 1. místo. 
Oběma gratulujeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy.  Eliška se pak 12. 4. umístila v krajském 
kole na skvělém 4. místě.  

Mgr. Dana Rybková  

Krajské kolo zeměpisné olympiády 

Ke konci března proběhlo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentoval v kategorii C 
(8. a 9. ročník) Pavel Halík a v konkurenci nejlepších z celého Středočeského kraje se umístil na velmi 
pěkném 8. místě. Děkujeme Pavlovi za reprezentaci školy a blahopřejeme k umístění. 

Recitační soutěž 2. stupně 

Dne 13. 4. 2022 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně. Děti soutěžily ve 2 
kategoriích – 6. a 7. ročníky, 8. a 9 ročníky.  

Výsledky: 

Kategorie 6. a 7. ročníky 

1. Amélie Molnárová 7. A 
2. Andrea Procházková 7. A 
3. Veronika Bednářová 7. B a 

Kateřina Kudrnová 7. D 

Kategorie 8. a 9. ročníky 

1. Vanda Houdková 9. D 
2. Adam Rešetka 8. D 

Amélie Molnárová postoupila do krajského 
kola, gratulujeme. 

 
 

 



15 
 

5. ZE ŽIVOTA DRUŽINY 

Jarní dny 

Březen je prvním jarním měsícem, a proto i naše 
povídání, kreslení a tvoření směřovalo k jaru. 

8. 3. jsme nezapomněli na svátek MDŽ a vyrobili 
přáníčka pro maminky. 

V každém oddělení proběhl týdenní projekt pod 
názvem „Sluníčkové dny”. Děti si užily týden 
plný her, tvoření a soutěží k přivítání jara. 

 

Velikonoce 

Svátky jara „Velikonoce“ se samozřejmě odrazily 
v programu školní družiny. V každém oddělení se 
děti seznamovaly s historií, tradicemi a symboly 
Velikonoc. Zazněly též jarní písničky, básničky i 
koledy. Děti si vyzkoušely různé techniky zdobení 
vajíček a tvořily řady výrobků s velikonočními 
náměty. Zdobily i květináče, do kterých zasely obilí, 
které během několika dnů krásně vyrostlo. 

V předvelikonočním čase jsme s dětmi navštívili 
Podblanické ekocentrum, kde byl pro nás připraven 
výukový program „Velikonoce v ekocentru“. 

Den Země 

Naše planeta Země slavila 22. dubna svátek. I my ve školní družině jsme si tento svátek připomněli. 

Společně jsme si povídali o tom, jak se správně chovat v přírodě, o důležitosti recyklace, třídění 

odpadu, šetření vodou, elektřinou…  

Vychovatelky ŠD 
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6. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
          Jaro je všude kolem nás a ve výtvarné výchově nás tentokrát inspirovaly jarní květy.       
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7. CO NÁS BAVÍ 
 
Tip na knihu 
 
Dalajlamova kočka 
 
Malému koťátku hrozí na ulici nehezký osud. Kotěte se ale 
ujme Dalajláma, duchovní vůdce v Tibetu. Kočka vypráví o 
svém každodenním životem v Dalajlámově blízkosti. 
Postupně poznává, v čem spočívá štěstí, a v klášteře 
buddhistických mnichů se toho dozvídá mnohem víc. Tato 
kniha vám humornou formou ukazuje pravý význam štěstí 
a mnoha dalšího. „Chci, aby i díky této knize lidé dospěli k 
tomu, že nejdůležitější je láska ve všech podobách. Šťastní 
jste, když se staráte o druhé a dáváte jim lásku. To je jedna 
z nejúčinnějších cest ke štěstí," vzkazuje autor knihy, David 
Michie.   
 

Tereza Dvořáková, 7. E 

 

 

Tip na hru 

Gran Turismo 7 

Jedná se o nejlepší díl ze série Gran Turismo. Ve hře byla opravena spousta herních chyb, které se 
nacházely v předchozích dílech. Pro opravdové fanoušky aut mám skvělou zprávu. Do hry se opět vrátil 
klasický tuning vozidel. Jednoduše si koupíte bazarové vozidlo, odjedete pár závodů a vyděláváte 
peníze na tuning aut. V předchozím díle jste vozidla mohli „tunit“ jen rychlostně, ale v tomto díle už 
můžete „tunit“ i vizuální stránku auta, což je přesně to pravé pro automobilové fanoušky. Možnosti 
tuningu budou různé, budete moc vylepšovat spoilery, výfuky, turbo, kola, motor a mnoho dalšího. 
Hrdými vývojáři jsou Poliphony Digital, kteří se podílí na všech dílech Gran Turismo. S novými 
možnostmi tuningu přibyde taky spoustu nových vozidel. Třeba se dočkáme už i té Škodovky. Přibude 
také spoustu nových tratí, na kterých se budete moc se svými auty projet. Graficky se hra taky hodně 
změnila, používá nový engine, a je o dost lepší než například u minulého dílu. Hra 
bude opět pouze na konzole Playstation 4 a 5. Vývojáři na svůj twitter pronesli, že 
hra Gran Turismo vždy byla a bude pouze pro konzole Playsation. Každá konzole má 
svoji tzv. limitku, třeba Xbox má Halo a Forzu. A Playstation má Gran Turismo. 
Původní datum vydání bylo 4. března 2022.  

Nicolas Mokoš, 7. E 
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8. KOMIKS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování příště, V. Bednářová 7. B 
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9.  VTIPY 

O Pepíčkovi 
  
Pepíčku, skloňuj slovo houska. 
Kdo, co? Houska. 
S kým, čím? Se sýrem. 
Komu, čemu? Mně. 
  
Pepíček jde spokojeně domů ze školy. 
Tak co, Pepíčku, copak jste dnes dělali ve škole? 
Vyráběli jsme výbušniny. 
Opravdu? A co v té škole budete dělat zítra? 
V jaké škole? 
 
Paní učitelka píše na tabuli „Už měsíce jsem se nepobavyla“. 
Jak tohle opravíme? 
A Pepíček na to: Najděte si přítele. 

  

Blondýny 
 
Ministerstvo dopravy prý připravuje speciální značku pro blonďaté řidičky. 
Bude oznamovat konec kruhového objezdu. 

  

Co potřebuje blond atletka k závodu na sto metrů? 
Dres, tretry, mapu a kompas. 
Potkají se dvě blondýnky a jedna říká druhé: „Když uhádneš,  
kolik mám laků na nehty, tak ti oba dva dám.“ „Tak jo. Pět?“ 

Blondýnka se večer v parku vyptává kolemjdoucího:                                                                                    
„Co je to lesklé na obloze?“ 
„No přeci měsíc, slečno.“ 
„Já vím, ale jaký? Leden, únor…?“ 

Blondýnka: „V knihkupectví jsem viděla knihu  
Jak se zbavit 50 % problémů, tak jsem si koupila hned dvě. 
 
Jedna blondýna říká té druhé: „Tyjo, já jsem asi génius.“ 
Druhá: „Jo, a jak to?“ 
První jí odpoví: „Právě jsem dokončila puzzle za 3 roky a  
vzadu na krabici bylo napsáno 4 až 7 let.“ 
 

Mariana Bučková, 5. D 
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10. RECEPTY 

Ostružinové nanuky s jogurtem 

Suroviny: 
200 g ostružin 
80 g (ml) vody 
skořice 
90 g krupicového cukru 
15 g kukuřičného škrobu 
20 g (ml) vody 
150 g smetanového bílého jogurtu - 10% tuku 
  
Postup: 
Ostružiny opláchneme, scedíme a vložíme  
do menšího hrnce. Přilijeme 80 ml vody, krátce 
povaříme a přes hustější cedník propasírujeme. 
Přidáme cukr, mletou skořici a opět dáme vařit. 
Ve 20 ml vody rozmícháme kukuřičný škrob a ovocnou směs za stálého míchání 
zahustíme. Necháme krátce povařit a odstavíme. Za občasného promíchání 
necháme trochu zchladnout, rychleji to půjde ve studené vodní lázni. Ještě vlažnou 
ovocnou směs smícháme s jogurtem a touto směsí naplníme nanuková tvořítka – 
formy. S naplněnou formou několikrát klepneme o podložku, abychom se zbavili 
případných vzduchových bublin. Vložíme do mrazničky a necháme několik hodin 
mrazit. Ze silikonových forem jdou nanuky lehce "vyloupnout", plastové formičky krátce ponoříme do 
horké vody a nanuky taktéž lehce vyjmeme. 

Sandra Sochová, 7. D 

 

Lahodné muffiny 

Suroviny na 12 kusů muffinů: 
125 g másla 
250 g hladké mouky 
2 vejce 
5 lžic mléka 
1 lžička prášku do pečiva 
1 čokoládu 
100 g cukru krupice 
 
Troubu předehřejte na 180 °C. Změklé máslo, cukr a vejce ušlehejte, aby se cukr rozpustil, přidejte 
mouku s práškem do pečiva a promíchejte. Nakonec přidejte mléko, čokoládu pokrájenou na malé 
kousky a vše ještě jednou promíchejte. Formu na muffiny naplňte směsí a dejte péct. 
Upečené muffiny nechte vychladnout a můžete podávat.  
 
Anna Zemanová, 7. D 

 



22 
 

11. VYHLÁŠENÍ JARNÍ SOUTĚŽE O KNIHU 

Školní časopis Labyrint vyhlašuje literární 
soutěž pro žáky 1. i 2. stupně. Nejsi zrovna 
zdatný čtenář a spisovatel? Nevadí! Právě 
teď můžeš s výherní knihou přijít na kloub 
tomu, jak si četbu oblíbit. A co pro to musíš 
udělat?  

Prvním krokem k tomu, jak si čtení oblíbit, 
je i to, chtít se o knihy hezky starat. 

Přines k nám do redakce svůj vyrobený obal 
na knihu.  

Fantazii se meze nekladou, můžeš šít, 
vyrábět z novinového papíru, recyklovat 
staré obaly… 

Soutěžit můžeš do 10. 6. 2022. 

Těšíme se na vaše výrobky😊 

Redakce Labyrintu 
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