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Milí čtenáři! 
Vítáme vás u POSLEDNÍHO letošního tištěného čísla časopisu Labyrint. I letní 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 

Páťáci a Den Země               

Ve čtvrtek 21. dubna jsme se zúčastnili akce „Den Země“. Na náměstí nás čekalo několik stanovišť s 
nejrůznějšími aktivitami. Na některých jsme tvořili a na jiných jsme se dozvěděli např. o kompostování, 
třídění odpadu apod. Domů jsme si odnesli vlastnoručně ozdobené Ekosáčky. 

Moc jsme si činnosti na čerstvém vzduchu užili. Děkujeme:)  

 

Včelky v 1. třídách 

Ve dnech 21. a 22. 4. 2022 proběhla v prvních třídách velice zajímavá přednáška o včelkách. Děti se 
dozvěděly mnoho nových informací o životě včel, vyrobily si svoji včelku a také si na pilné včeličky 
zahrály. 

Povídání se nám velice líbilo a všem tuto přednášku vřele doporučujeme. 

Divadelní představení pro 1. třídy 

V úterý 3. 5. 2022 naše první třídy navštívil Jakub 

Křikava s pohádkou Zvířátka a loupežníci. Obdivovali 

jsme nádherně připravené kulisy pro loutkové 

divadlo a především neuvěřitelný herecký výkon 

pana Křikavy. Děti si představení velmi užily, 

pobavily se, ale i poučily.
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Čarodějnický slet v přípravce 

Do přípravné třídy se v pátek 29.4.2022 slétli čarodějnice a čarodějové na čarodějnický slet. Nechyběly 
úkoly, soutěže, čarodějná písnička ani vaření kouzelného lektvaru. Za své čarodějnické dovednosti a 
odvahu získaly děti diplom a sladkou odměnu. Všichni jsme si kouzelné dopoledne opravdu užili. 

 

Páté třídy na kole 

V tomto týdnu se žáci 5.ročníků zúčastnili dopravní výchovy. Ve škole nejprve teoreticky probrali s 
paní policistkou správnou výbavu kola a pravidla chování cyklisty v silničním provozu. Následně měli 
možnost si získané znalosti prakticky vyzkoušet na dopravním hřišti.  

 

Čtvrťáci na dopravním hřišti 

I čtvrťáci z naší školy 

si v květnu 

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. 

Mgr. H. Pechačová a Mgr. M. Turziková 
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Mediální výchova v knihovně  
 
Klademe důraz na rozvoj kritického myšlení u 
dětí, a proto jsme s nadšením využili nabídky 
městské knihovny a s osmáky se zúčastnili 
novodobě pojaté přednášky s příznačným 
názvem Fake Scape, Unikni fake news. 
Program byl pojat jako úniková hra, děti 
pracující v týmech se do práce ponořily s 
nadšením a dohrály hru úspěšně do konce. K 
předávaným informacím tak došly samy. Pan 
přednášející děti celou hrou pouze doprovázel 
a jejich myšlenky závěrem shrnul… Ideální 
výuka. 
  
Mgr. L. Bednářová 

 

7. B v Praze 

Na úterý 24. 5. 2022 se celá naše třída 7. B velmi těšila. Hned v osm ráno jsme totiž vyrazili na školní 
výlet do Prahy. Dopoledne jsme navštívili zoologickou zahradu, která patří mezi nejprestižnější zoo 
světa. Prohlédli jsme si lachtany, tučňáky, lemury, klokany, objevili pavilon goril s oblíbenou gorilí 
rodinkou a prošli se také údolím slonů. Zpáteční cestu do centra Prahy jsme si pak zpestřili plavbou na 
parníku. Během cesty jsme viděli některé pražské památky včetně Karlova mostu nebo Národního 
divadla. Z přístaviště jsme potom doputovali pod ocas koně sv. Václava, prohlédli si Václavské náměstí 
a odebrali se na nádraží, kde jsme nasedli do vlaku a ujížděli domů směr Benešov. Náladu nám nezkazil 
ani drobný déšť, ani zpožděný vlak. Výlet se nám moc líbil a dnešní den jsme si všichni parádně užili. 

Třída 7. B 

I matematika může chutnat 
 

Na Den dětí nás tentokrát čekalo ve škole velké 
překvapení. V hodině matematiky jsme se stali na 
chvilku vědci a zkoumali jsme skvělou věc – lentilky. 
Nejdříve jsme počítali, kolik různých barev a kusů od 
každé barvy v krabičce je. Narýsovali jsme si tabulku, do 
které jsme zjištěná data zapsali. Pak jsme si pro 
přehlednost vytvořili i graf. Z našeho průzkumu 
vyplynulo, že žlutých lentilek je v krabičce úplně nejvíce, 
zatímco zelenou, oranžovou nebo fialovou někdy vůbec 
nepotkáte. Na závěr jsme ještě řešili celkový počet 
lentilek ve třídě, průměrný počet v krabičce a přibližnou 
hmotnost jedné lentilky. V 5.C, která počítala s menšími 
lentilkami, jsme napočítali celkem téměř 2 500 kusů a počty v jednotlivých krabičkách se lišily i o 10. 
Bylo to moc zajímavé. A nakonec přišla ta vůbec nejlepší část – mohli jsme si za odměnu všechny ty 
lentilky sníst. 

Třída 5. C a 5. D 
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Den s přírodovědcem 

Třídy sedmého ročníku zúčastnily Dne s přírodovědcem. Naši školu navštívili doc. Jan Votýpka a Dr. 
Libor Mikeš z Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Připravili si pro 
nás povídání o živočiších, kteří nám sají krev (klíšťata, blechy, vši, krevničky). Spoustu zvířátek jsme 
viděli pod mikroskopem nebo binokulární lupou. Třešničkou na dortu pak byla obří pijavice chovaná v 
domácích podmínkách. Dny s přírodovědcem se ve všech třídách vydařily. Nakonec dívky ze 7. A (M. 
Dědová, R. Střelková, I. Popovská, A. Procházková) složily ke Dnům s přírodovědcem báseň. 

RNDr. K. Mikešová, Ing. M. Mašková 

Den s přírodovědcem 

První hodinu jsme si odbyli 

a už jsme se moc těšili. 

Druhou hodinou to začalo, 

a pátou to zas skončilo. 

Náš program byl následující, 

přírodovědec to měl pod čepicí, 

téma bylo snadné uhodnout, 

byla to krev a krvožrout. 

Sledovali jsme klíšťata, blechy a pijavice, 

 

vše nás to bavilo převelice. 

Zkoumali jsme také mikroskopem, 

pozvolna a jistým krokem. 

Lupu jsme také občas používali, 

a tak se z nás na chvíli přírodovědci stali. 

Rozdílnost blech jsme si ukázali 

a velkých úspěchů při zkoumání dosáhli. 

Zakončili jsme tento den poslední hodinou 

a nakonec se setkali s přáteli a rodinou.

. 
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Šesté třídy v knihovně 

 
Žáci 6. tříd na konci května navštívili Městskou knihovnu v Benešově, kde se zúčastnili vzdělávacího 

programu Domov pro Marťany. Ten je pojmenován po knize Martiny Drijverové, která se v ní věnuje 

problematice Downova syndromu. Děti se zamyslely nad textovými ukázkami, soužitím s 

hendikepovaným člověkem a možnostmi, jak mu pomoci. Program se všem moc líbil a už se zase 

těšíme, až knihovnu opět navštívíme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Únikovka Sherlock Holmes 

 
Velkou oblibu získaly mezi dospělými i dětmi tzv. únikovky. Na začátku června proběhly tyto 

dobrodružné hry i u nás na škole pro 6. ročník. Čas byl čas limitován délkou vyučovací hodiny českého 

jazyka, děti vytvořily skupinky a přečetly si společně zadání. Známého Sherlocka Holmese unesl 

prohnaný Fantomas a naši mladí zachránci mu měli právě splněním úkolů pomoci. Nejprve museli najít 

po budově školy všech 10 stanovišť s úkoly, vyplnit je a poté odevzdat šifru, kterou správným zápisem 

kódů získali. Procvičili si mluvnici, literaturu i sloh. Všem skupinám se nakonec povedlo slavného 

detektiva zachránit a za to je pak čekala sladká odměna a diplom. 
 
Mgr. M. Vlkannova 

 

Krajské kolo dopravní soutěže  

 
Dne 2. 6. proběhlo na dopravním hřišti v Mladé Boleslavi krajské kolo dopravní 
soutěže mladých cyklistů. Naši školu reprezentovali žáci 5.ročníků – Liliana 
Kostecká 5. B, Lucie Křížová 5. B, Vojtěch Šípek 5. C a Filip Děd 5. A. Každá 
skupina žáků plnila 5 disciplín – test z pravidel silničního provozu, jízdu 
zručnosti, jízdu na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu, zásady 
poskytování první pomoci a labyrint – práce s mapou. 

Družstvo naší školy se umístilo na krásném 4. místě a Vojtěch Šípek z 5.  C byl 
vyhlášen jako nejlepší soutěžící v chlapecké kategorii. 

Moc gratulujeme a děkujeme za skvělé výkony. 
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2. ROZHOVOR S VÍTĚZKOU SOUTĚŽE DUKLA MÁ TALENT VIII. 

Povedlo se nám získat rozhovor s letošní výherkyní Dukla má talent VIII., 
Julinkou Pechovou, která zvítězila svou hrou na ukulele: 

Moderátor: Čekala jsi výhru? 

Vítězka: Ne, na tu jsem ani nepomyslela. 

Moderátor: Byla jsi překvapená? Jak jsi na to reagovala? 

Vítězka: Byla jsem dojatá, opravdu mě to překvapilo. 

Moderátor: A brečela jsi? 

Vítězka: Trochu... 

Moderátor: A co na to říkala tvoje sestra? 

Vítězka: Byla taky nadšená, protože vystoupila se mnou a podpořila mě. 

Moderátor: A nevadí ti, že se se svojí sestrou dělíš o výhru? 

Vítězka: Ano.  

Moderátor: Ale proč? 

Vítězka: Protože si ze mě dělá legraci, že je pohár jenom její. :-) 

Moderátor: A co jí na to řekneš, když si takhle stěžuje? 

Vítězka: Že to není pravda. .-) 

Moderátor: A jak bys svůj výkon zhodnotila ty? Byla jsi se sebou spokojená? 

Vítězka: Ano, byla. 

Moderátor: Čekala jsi svůj výkon horší nebo lepší? 

Vítězka: Čekala jsem to horší.  

Moderátor: A proč sis vybrala tu písničku, kterou jsi zpívala? 

Vítězka: Protože u nás byla sestřenice a naučila mě ji. I akordy. Tak jsem říkala, že už ji trochu umím a 
chtěla jsem se ji naučit celou. 

Moderátor: Jak dlouho ti trvala příprava na soutěž? 

Vítězka: Dva týdny. 
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Moderátor: To je málo. A pomáhala ti mamka?  

Vítězka: Ano. I táta, ten mě učil angličtinu. Sestra mě učila na ukulele, mamka pomáhala s obojím. A 
můj pejsek do toho štěkal.  

Moderátor: Byla tvoje sestra dobrý parťák? 

Vítězka: Ano. 

Moderátor: Kam sis si dala svůj pohár? 

Vítězka: Na novou poličku. 

Moderátor: Chceš k tomu ještě něco dodat sama?  

Vítězka: Bavilo mě to a jsem sama se sebou spokojená. 

Moderátor: Tak to je všechno, děkuji. :-) 

Kateřina Čeperová, 5. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukla má talent VIII. 
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3. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 
 

Větrný mužík 

Bylo sychravo. Vítr lomcoval stromy a okenními tabulkami domů. Lidé byli zalezlí a nechtěli do toho 
chladného počasí vystrčit ani nos. Sem tam i zapršelo. Na náměstí moc lidí nebylo, ale stejně se tam 
jedna postavička objevila, větrný mužík, napůl vítr, napůl člověk, lidé ho ale nemohli spatřit. Byl 
takový průzračný. Hrál si s větrem a děsil lidi, kteří se odvážili jít ven. Ale po delší době zjistil, že už 
mu to nepřináší takovou radost, jakou čekal. Posadil se na lavičku. Udělal on někdy něco dobrého? 
Kolem šla maminka s malým synkem a držela ho za ruku. Oba byli zabalení do bund, čepic a šál. „Je 
mi zima,“ stěžoval si chlapec mamince! „No ano, no ano,“ přizvukovala maminka. „Když je vedro, tak 
mi vítr nevadí, ale takhle...“ Pustil se maminky a roztáhl ruce. Větrný mužík, který to celou dobu 
poslouchal, se zaradoval. Udělal! Udělal jsem někomu radost, když bylo horko! A vesele kreslil ve 
vzduchu piruety. Moc dlouho mu to ale nevydrželo. Šel náměstím dál a spatřil starou paní. Na hlavě 
měla nasazený chlupatý teplý kulich a kolem krku omotanou šálu. V sáčku nesla rohlíky, které drolila 
holubům. Jen jich nebylo tolik jako za slunných dnů. Pšíkala a smrkala. Počasí jí moc dobře nedělalo. 
Vzdychla a větší kus rohlíku hodila statnému holubovi. Hned ho sezobl. Větrný mužík zase posmutněl. 
Posadil se na okraj obrubníku a vzdychl. Vítr na chvíli ustal, ale spustil se liják. Babička se zvedla. 
Všechny rohlíky nadrolila, hodila je holubům a vydala se domů. Větrný mužík tam dlouho seděl. 
Přemýšlel, a navíc se domníval, že když nebude běhat po náměstí, nebude foukat tolik vítr. Dal si ruce 
do dlaní a vzdychal.  
Potom ale uslyšel líbeznou melodii. Zvedl se a pomalým šouravým krokem, aby se zase vítr 
nerozfoukal, se vydal k hudbě. Vedle kašny, ze které stříkala studená voda, stála drobná holčička. 
Měla přes sebe přehozený jenom potrhaný kabát a hrála na housle. Vedle sebe měla postavenou 
sklenici. Občas jí tam někdo 
hodil nějak drobné, ale nic víc. 
Větrný mužík uviděl kousek od 
ní obrovskou peněžní 
bankovku. Rozběhl se a vítr ji 
odfoukl rovnou k dívence. Tvář 
se jí rozzářila a na housle začala 
hrát rychlou veselou písničku. 
Byla to taková maličkost, ale 
větrnému mužíkovi se roztáhla 
tvář do úsměvu. Byl šťastný, že 
ona je šťastná, a přitom to byla 
jen taková maličkost. 
 
Ponaučení: Snaž se lidem 

pomáhat, ne jim škodit. Buď 

šťastný z maličkostí a važ si 

toho, co máš. Když pro někoho 

uděláš dobrý skutek, je to daleko lepší než myslet na sebe.  

Kateřina Čeperová, 5. C, obrázek Filip Vlkannova, 3. B 
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4. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a 
podporu ochrany životního prostředí. I nás v hodinách VV inspiroval:     
Autorky (zleva doprava): Šitlerová V., Houdková V., Koudelková K., Horáková A.                                                                                                                                                         
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OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Autorky (zleva doprava): Chlupáčová A., Pallová L., Žůčková M., Zelíková V., Marešová T. 
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5. TIP NA LETNÍ VÝLET 

Park Mirakulum 

Rodinný park se nachází v Milovicích, v okrese Nymburk na ploše 12 hektarů. 

Je otevřený každý den od 10–18 hodin až do října (v říjnu o víkendech a svátcích). 

Cena vstupného je 300,-, děti do 90 cm mají vstup zdarma a senioři nad 60 let platí 200,-. 

Parkování je zdarma.  Do parku se nesmí se zvířaty a koly.  

Vezměte si s sebou: Sportovní oblečení, baterku do podzemních chodeb, deku, náhradní oblečení, 
plavky a ručník, klidně i jídlo (v parku je ale mnoho možností, kde si dát něco dobrého). 
 
Atrakce: Hrad Mirakulum, Vodní svět, Lesní město, Farma, Tajemné bludiště, Velké trampolíny, Lesní 
stezka, Naučné zahrady, Obří houpačky, Dětská vesnička, Mini zoo, Amfiteátr, Podzemní dílny, Dětské 
dílničky. 
 
Navštívit hned vedle můžete také Tankodrom a Úzkokolejnou železnici. 
Naše hodnocení: 10/10 
 
Redakce Labyrintu
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6. CO NÁS BAVÍ 
 
Tip na film 
 
Jurský svět – nadvláda 
 
Určitě všichni známe sérii filmů Jurský svět a Jurský park. 
Jurský svět - nadvláda zakončí trilogii Jurský svět a ukončí i 
sérii Jurský park. Je to velice dlouho očekávaný film. Už jsou 
to 4 roky, co byl ostrov Isla Nublar zničen, a po minulém 
incidentu žijí lidé společně s dinosaury. Z toho se stává 
ekologická katastrofa. Owen Grady a Claire Dearingová musí 
čelit situaci, ve které se má rozhodnout, jestli budou lidé 
nejvyššími predátory nebo budou vládnout ti nejděsivější 
tvorové historie – dinosauři. Mimo jiné se ve filmu objeví Ellie 
Sattlerová, dr. Ian Malcolm a Alan Grant, postavy, které se 
objevily v Jurském parku. Filmu předcházelo 18 měsíců 
příprav a natáčel se v USA, Kanadě, Londýně, Egyptě a na 
Havaji či Maltě. Natáčení skončilo 7. listopadu 2020 a trvalo 
téměř 100 dní. Na film se můžete těšit od 9. července 2022, 
takže vstupenky do kin jsou skvělým dárkem za vysvědčení. 

      

Tereza Dvořáková, 7. E 

Tip na hru 

Five Nights at Freddy´s 

(česky: Pět nocí u Freddyho) 

Úkolem hráče je přečkat 5 nocí v Pizzerii Freddyho Fazbeara v 
roli nočního hlídače. Po kliknutí na tlačítko New Game vidíte 
inzerát od Freddy Fazbear’s Pizza, která hledá nočního hlídače se 
směnou od půlnoci do šesti ráno. Inzerát je zakroužkován 
červeným fixem. Následně je hráč již uveden do jeho kanceláře a 
vyzvání telefon. Hlas v telefonu hráče (nočního hlídače) uvádí do 
nové práce a v podstatě vysvětluje princip hry (anglicky). Nachází 
se zde 5 animatroniků, kteří přes den baví návštěvníky pizzerie. 
V noci jsou však uvedeni do volného režimu, jelikož se jejich 
serva po dlouhé době, co jsou vypnutá, uzamknou. Podle Phone 
Guye animatronici vidí hlídače jako nahého endoskeletona a 
budou se jej snažit chytit a nacpat do kostýmu Freddyho 
Fazbeara... 

Matěj Smetana, 6. E             
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7. KOMIKS  
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8.  KVÍZY – HARRY POTTER  

1) Jak se jmenovali jediní žijící příbuzní 
Harryho Pottera? 

a) Petunie, Vernon, Dusley 
b) Petunie, Vernon, Dudley 
c) Petunie, Vernun, Dudley 

2) V kolika letech se nastupuje do Bradavic? 

a) 12 
b) 14 
c) 11 

3) V jakém ročníku začal Harry hrát famfrpál? 

a) 1. 
b) 2. 
c) 4. 

4) Kdo se za úplňku pohyboval u Vrby 
mlátivé? 

a) Remus Lupin 
b) Sirius Black 
c) James Potter 

5) Jak se jmenovala druhým křestním 
jménem Dolores Umbridgeová? 

a) Jane 
b) Janen 
c) Janem 

6) Jak se jmenovala rybička Horacia Křiklana? 

a) Fernis 
b) Francis 
c) Fernes

KIára Mikešová, 5. C 

 

1) Kdo vyrobil kámen mudrců? 

a) Dean Thomas ( P ) 

b) Profesor Quirrell ( S ) 

c) Nikolas Flamel ( L ) 

 2) Kdo učil létání na koštěti? 

a) Saxána ( R ) 

b) Profesorka Prýtová ( N ) 

c) Profesorka Hoochová ( O ) 

3. Jak se jmenoval had, který zabíjel přímým 
pohledem do očí? 

a) Bazilišek ( R ) 

b) Prašivka ( A ) 

c) Trevor ( O ) 

4. Jak se jmenoval Harryho kmotr? 

a) Rubeus Hagrid ( G ) 

b) Severus Snape ( N ) 

c) Sirius Black ( D ) 

5. Které školy se zúčastnily turnaje tří 
kouzelníků? 

a) Bradavice, Krásnotyčky, Kruval ( N ) 

b) Bradavice, Krásnohůlky, Kruval ( V ) 

c) Bradavice, Krásnohůlky, Krum ( L ) 

6. Jak se jmenoval skřítek, který musel sloužit 
rodině Blacků? 

a) Krátura ( O ) 

b) Dobby ( I ) 

1b, 2c, 3a, 4a, 5a, 6b 
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c) Drákula ( S ) 

7. Kdo dostal za úkol od Voldemorta zabít 
Brumbála? 

a) Severus Snape ( O ) 

b) Draco Malfoy ( L ) 

c) Harry Potter ( P ) 

 8. Jaké byly relikvie smrti?  

a) Koště Kulový blesk, bezová hůlka, hábit ( N ) 

b) Kámen vzkříšení, bezová hůlka, neviditelný 
plášť ( D ) 

c) Kámen mudrců, vrbová hůlka, neviditelný 
pláš ( O ) 

9. Jak se jmenuje had Voldemorta? 

a) Nagíny ( E ) 

b) Bazilišek ( L ) 

c) Mína ( A ) 

10. Z kterého nástupiště odjíždí Bradavický 
expres? 

a) 8 3/4 ( N ) 

b) 9 3/4 ( M ) 

c) 9 4/3 ( P ) 

11. V kolik hodin odjíždí Bradavický expres? 

a) 12 hod. ( C ) 

b) 10 hod. ( V ) 

c) 11 hod. ( O ) 

12. Jak se jmenuje Hagridův hipogryf? 

a) Klofan ( R ) 

b) Chloupek ( T ) 

c) Norbert ( M ) 

13. Jak se jmenoval bratr Albuse Brumbála? 

a) Alexis Brumbál ( R ) 

b) Aberforth Brumbál ( T ) 

c) Abrham Brumbál ( N ) 

  Mariana Bučková, 5. D 

  

  

Tajenka: _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ 
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9. RECEPTY 

Lehká letní kakaová bábovka 

Suroviny: 
 
2 vejce 
1 hrnek cukru krystal 
2 hrnky polohrubé mouky  
1 hrnek mléka 
0,5 hrnku oleje 
prášek do pečiva 
1 vanilkový cukr 
černé kakao 
 
  
Postup: 
 
Dáme si předehrát troubu na 180 °C. 
V míse smícháme cukr a vajíčka, pak přidáme všechny 
zbylé ingredience a důkladně promícháme. 
Vzniklou směs nalijeme do vymazané formy, dáme do trouby a pečeme zhruba 45–50 minut. 
Chvíli potom, co bábovku vytáhneme z trouby, ji vyklopíme na talíř. 
Necháme vychladnout, pocukrujeme, nakrájíme a můžeme podávat. 
 

Čokoládový koktejl 

Suroviny: 
 
20 g kvalitní čokolády 
250 ml polotučného mléka 
20 ml smetany ke šlehání 
100 ml čokoládové zmrzliny 
 
Postup: 
 
Čokoládu si nastrouháme do misky najemno.  
Do jiné misky si nalijeme trochu mléka a smetanu.  
Přidáme zmrzlinu a vyšleháme dohladka.  
Pak přisypeme strouhanou čokoládu a znovu vyšleháme.   
Nakonec přilejeme zbytek mléka, ještě jednou zlehka 
vyšleháme. 
Koktejl nalijeme do dvou skleniček a můžeme podávat. 
 
Dobrou chuť vám přeje redakce, samozřejmě jsme oba recepty vyzkoušeli a na letní dny se perfektně 

hodí.       
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10. PRODLOUŽENÍ JARNÍ SOUTĚŽE O KNIHU 

Školní časopis Labyrint vyhlásil na jaře 
literární soutěž pro žáky 1. i 2. stupně. 
Úkolem bylo k nám do redakce přinést svůj 
vyrobený originální obal na knihu.  

Bohužel se zatím žádný soutěžní kousek na 
stole redakce neobjevil, protože spousta 
z dětí byla na školách v přírodě a exkurzích, 
a tak soutěž prodlužujeme. 

Fantazii se meze nekladou a soutěžní obal 
můžete tedy vyrobit ze starých novin, 
barevných papírů, látek… 

Tato soutěž bude ukončena v průběhu 
měsíce září a my se už teď těšíme se na 

vaše výtvory. 😊 

Redakce Labyrintu 
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