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Milí čtenáři! 
Vítáme vás u PRVNÍHO letošního tištěného čísla časopisu Labyrint. 
V letošním školním roce se seznámíte s novými členy našeho týmu, 
opět se dočtete spoustu zajímavostí z naší školy a budete si moci 
zasoutěžit o hezké ceny. Věříme, že se vám čísla školního roku 
2022/2023 budou líbit a že vás určitě zaujmou. Nezapomeňte 
sledovat i webové stránky nebo Facebook (@casopislabyrint) či 
Instagram (@labyrint_zsben). 
                                                                                                                                       
Redakce časopisu Labyrint 

 
!!!Pozor novinka – Patříte k těm, kteří čtou časopis od zadní stránky nebo stránky dokonce 
přeskakují? Nyní můžete, jak je vám libo. Představujeme novou listovací online verzi 
časopisu. Na stránkách školy a webových stránkách Labyrintu aktuálně najdete časopis 
v podobě Flipbooku, tzn. pohodlně si můžete listovat v tištěném čísle na internetu.  
 

Šéfredaktor: Tereza Dvořáková 7. E dvorakova_tereza@zsben.cz 
 
Redaktoři: 
                    Kateřina Čeperová 6. E ceperova_katerina@zsben.cz 
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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 

ZE ŽIVOTA PRVNÍHO STUPNĚ 

Vítání prvňáčků              

Slavnostní zahájení 
školního roku 2022/2023 
proběhlo pro prvňáčky již 
tradičně ve venkovním 
prostoru před hlavním 
vchodem do budovy školy. 
Počasí nám přálo a 
sluneční paprsky 
doprovázely nové žáčky na 
jejich první cestě do školy. 
V tomto školním roce jsme 
přivítali 3 třídy prvňáčků 
s celkovým počtem 79 
žáků. Na památku tohoto 
slavnostního dne si děti 
odnesly klíč z keramiky, 
kterým symbolicky 
odemkly svou školní docházku do ZŠ Benešov, Dukelská 1818. 
 

PhDr. Eva Eliášová…v se neztratíte 

Seznamovací kurz  

Ve středu 21. 9. a ve čtvrtek 22. 9. jsme si všichni prvňáčci užili 

spoustu zábavy. Zahráli jsme si plno her, zatančili si, zazpívali i 

zasportovali. Ale hlavně jsme se spřátelili a poznali jsme jeden 

druhého. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli udělat výlet i do 

Konopiště. Na konci jsme společně zhodnotili oba dny a jako 

vzpomínku si odnesli pamětní list. 

Mgr. Helena Brejlová 

Bezpečná procházka  

V pátek 30. 9. se žáci prvních tříd ve spolupráci s Policií ČR 

zúčastnili preventivní akce „Bezpečná procházka“. Pro děti byla 

v okolí školy připravena 4 stanoviště. Na 1. stanovišti si děti 

upevnily zásady správného přecházení vozovky. Na 2. stanovišti 

si zopakovaly znalost základních dopravních značek a dozvěděly se, proč je důležité používat 

autosedačku při jízdě autem. Během cesty k 3. stanovišti se u dětí objevila „cizí paní“ (policistka v 

civilu), která dětem začala nabízet sladkosti a plyšáky. I když děti paní neznaly, přesto si od ní nabízené 

věci vzaly. Pan policista jim následně vysvětlil, že od neznámých lidí si rozhodně nic nebereme. Na 
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posledním stanovišti se dozvěděly, jak se chovat, 

pokud potkají neznámé zvíře. Mohly si vyzkoušet 

odchyt psa. Pes byl plyšový a nemohl jim ublížit. Celá 

akce se dětem líbila a budou se k tématům vracet i ve 

škole v hodinách prvouky.

Návštěva knihovny 

Uplynulý týden jsme společně poprvé navštívili 
Městskou knihovnu v Benešově. Dozvěděli jsme se, že 
v knihovně pracuje paní knihovnice. Ta nám 
prozradila, jaký je rozdíl mezi knihovnou a 
knihkupectvím. Ukázala nám a jak se máme v 
knihovně orientovat, podle čeho máme knihy 
vyhledávat, jak máme s vypůjčenou knihou zacházet. 
Přečetla nám příběh o Knihožroutech a na závěr jsme 
si namalovali obal knihy, která v knihovně upoutala 
naši pozornost. V knihovně se nám moc líbilo a těšíme 
se na další návštěvu. 
 
Mgr. Helena Brejlová 
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DRUHÁCI 

Pasování druháků na rytíře řádu čtenářského  

Ve dnech 7. a 8. září byli druháci královnou 
pasováni v Městské knihovně Benešov na rytíře 
Řádu čtenářského. Všichni slavnostně složili slib 
a zvládli poklek před královnou bez úhony. 

Jsme rytíři!!! 

Mgr. Jana Šeborová 

Dopravní situace 

Ve středu 21. 9. 2022 druháci měli velice 

pěknou besedu s nadpraporčíkem Jaroslavem 

Bicanem. Děti si vyzkoušely chování na silnici, a 

i to, za jakých podmínek mluvit s neznámými 

lidmi apod. Beseda se dětem velmi líbila. 

Těšíme se na příští setkání.   

Mgr. Jana Šeborová 

 

SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ OBAL NA KNIHU 
 

Jarní soutěž časopisu o „Nejhezčí obal na knihu“ vyhrála Magdalenka Prudká ze 4. C.   

 

Zeyer Julius 

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“ 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

TŘEŤÁCI A ČTVRŤÁCI 

3. D v muzeu – MUD 

V pátek 21. října jsme se vypravili do Muzea umění a designu 

Benešov. Měli jsme možnost zúčastnit se komentované 

prohlídky výstavy tří mladých umělců: malířky Markéty 

Kolářové, fotografky Natálie Hájkové a keramika Tomáše 

Černého. A právě keramikou Tomáše Černého jsme se 

zabývali v rámci tohoto edukačního programu. Výstupky, 

nožičky, ale i husté kapky, kterými keramické artefakty 

vystupují z řad klasických váziček, asociují ledacos. Právě 

imaginace, fantazie a vzpomínky, ke kterým předměty vybízí, 

nám byly nápomocné při tvorbě našeho vlastního výtvoru. 

Program se nám moc líbil, odnesli jsme si vlastní výtvor a 

dozvěděli se mnoho zajímavého. 

 

Mgr. Michaela Váchová 

4. třídy a TZŽS 

Projektový den v rámci Týdne zdravého životního stylu se ve 4. třídách uskutečnil 21. 10. 2022. Program 
byl na celé dopoledne a přinesl dětem spoustu zajímavých úkolů a činností. Nejdříve nás agentura 
Tonda Obal na cestách uvedla do problematiky třídění odpadů. Poté jsme vyslechli velmi zajímavé 
povídání na téma Zdravé zuby. Seznámili jsme se se správným postupem při čištění zubů a s různými 
pomůckami pro zdravé a krásné zuby. Tuto besedu pro nás připravili žákyně zdravotní školy, kterým 
moc děkujeme. Také jsme si povídali o správné výživě, seznámili jsme se s potravinovou pyramidou a 
potom jsme ve skupinách tyto pyramidy jako koláže vyráběli. 

Co by byl ale Den zdraví bez pohybu. Poslední část projektového dne jsme samozřejmě věnovali 
pobytu na čerstvém vzduch a pohybovým aktivitám. Využili jsme multifunkční hřiště Na Sladovce, kde 
si každý vybral podle svého. 

Mgr. Jana Janoušková 
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NOVINKY Z DRUHÉHO STUPNĚ 

Zářijové koheze 6. tříd 
 
Naše první společná akce se i přes velkou nepřízeň 
počasí vydařila. Pršelo, jen se lilo, nám to ale 
nevadilo. Naopak, dokázali jsme nevýhodu 
proměnit v opak a užili jsme si sbírání hub. Jednu 
chvíli jsme z lesa dokonce chtěli utéct… Všude 
samý hříbek, a tak padaly otázky, jestli není les 
začarovaný. 

Nejen, že jsme se za ty dva dny zase o malinko více 
poznali, ale zlepšili jsme hlavně naši týmovou 
spolupráci a jako jedna parta vytvářeli podobu 
svých třídních symbolů, vlajky, erbu a hymny. To 
vše za podpory a vedení paní učitelky Jany 
Bělohlávkové. 

6. B 
 
Třídy 6. A, 6. B a 6. C se společně vydala na Novou 
Živohošť, kde strávily dva dny zaměřené na 
poznávání nového kolektivu, vytváření vztahů ve třídě a v neposlední řadě na spolupráci a vzájemné 
respektování se. A to vše pod taktovkou paní učitelky Bělohlávkové. Jednotlivé aktivity jsme proložili 
sportovními soutěžemi, protože sedět na jednom místě je pro sportovce někdy dost vyčerpávající. 

6. A, B, C 

Po týdnu zimy a dešťů nám chvílemi na naší kohezi dokonce zasvítilo sluníčko, a tak jsme na to 
seznamování měli i příjemně. Aktivity střídala zábava, takže nám ty necelé dva dny utekly jako voda, 
ani se nám nezačalo stýskat.  

6. E 

Archeologové na Dukle 

V pátek 30. 9. 2022 se konal na naší škole výukový program 
pro 6. ročník, který byl věnovaný období pravěku. Byla 
připravena tři stanoviště, jedno z doby kamenné, druhé z doby 
bronzové a třetí z doby železné. 

Na stanovišti z doby kamenné měl každý možnost „osahat si“ 
některé předměty z této doby. Většinou se jednalo o repliky, 
ale v jednom případě jsme dostali do rukou originál, který byl 
6000 let starý. Nejvíce všechny žáky zaujala pravěká vrtačka, 
kterou jsme si mohli i vyzkoušet. 

Na stanovišti z doby bronzové jsme se dozvěděli o výrobě 
bronzových nástrojů. Prohlédli jsme si repliky náramků a 
náhrdelníků.  
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Nejvíce většinu z nás však zaujalo stanoviště s archeologickými výzkumy z doby železné. Šlo o ukázku 
hrobu, který mohou archeologové při vykopávkách najít. Zajímavý byl i příběh muže, který v pravěku 
umrzl v Alpách a jeho pozůstatky byly objeveny teprve nedávno. 

Výukový pořad byl poučný, ale i zábavný. Moc se líbil nejen mně, ale i ostatním spolužákům. 

Za 6. třídy Tereza Neradová, 6. A 

Osmáci a střední školy 
 
Na konci září se pro 8. ročník konaly besedy 
s ÚP. Cílem bylo podat žákům uceleně 
nejdůležitější informace, které jim pomohou 
při volbě střední školy a budoucího povolání. 

Dozvěděli jsme se, jakou funkci má ÚP, jaká 
je hierarchie škol v našem státě, jak se liší 
studium na různých typech škol… 

Beseda byla velmi zajímavá a na konci října 
se někteří z nás vydali i na přehlídku 
středních škol, aby si pomalu začali vybírat. 

😊 

8. třídy 

Sportovci tělem i duší 

Ve dnech 12.–16. 9. 2022 se 8. třídy 
zúčastnily turistického kurzu v 
Krkonoších. Ubytovaní jsme byli na 
chatách Slovanka a Svornost. Během 
5 dnů jsme prověřili naši fyzickou 
zdatnost při delších či kratších túrách. 
Nejvíce naše síly otestovala cesta na 
samotný vrchol Sněžky. Každodenní 
výlety a dobrá zábava způsobily, že se 
nikomu nechtělo v pátek odjíždět 
domů. 

Žáci 8. A, B, D, E 

Síla nenásilí 

Děti z Dukly se připojilyk oslavám 15. výročí Mezinárodního dne nenásilí, který byl vyhlášen OSN v roce 
2007, v den narození Máhátmy Gándhího. Při hodinách výtvarné výchovy, VOZu a cizích jazyků jsme 
mluvili, promítali, tvořili, skládali origami, a především si ujasnili, co to pro nás vlastně nenásilí 
znamená, a jak každý z nás můžeme k jeho rozšiřování přispět. Výstupem je NEnásilná výstava žáků 
druhého stupně s cílem ukázat jednoduchou formou SÍLU SPOLEČNÉHO.  

Mgr. Daniela Cachová 
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2. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE  

 
Atletická všestrannost 1. stupně 

Ve středu 5. 10. 2022 se 20 žáků 1. stupně vydalo na dlouho 
očekávané atletické závody, které se konaly na Městském 
atletickém stadionu v Benešově. 
Celkem se zúčastnilo 15 družstev, ve kterých závodil vždy 
jeden chlapec a jedna dívka za ročník. My měli družstva dvě. 
Každé z dětí soutěžilo v těchto disciplínách: běh 50 m, skok 
daleký a hod míčkem. Sčítaly se výkony celého týmu. 
Všechny děti předvedly krásné výkony, za které si zaslouží 
velikou pochvalu. 
A jak to dopadlo? Tým B vybojoval krásné 5. místo a tým A 
obsadil 1. místo!!! Všem moc děkujeme za reprezentaci školy 
a gratulujeme. 

Naši závodníci: 
1. ročník – Matyáš Málek, Vanesa Vaněčková, Mariana Kocmatová, Filip Božovský 
2. ročník – Robert Rohlík, Ellen Křížová, Jan Slepička, Ema Kalošová 
3. ročník – Matyáš Koblasa, Simona Miková, Petr Heřmánek, Aneta Zemanová 
4. ročník – Jonáš Turzik, Monika Kalošová, Vojtěch Thomas, Anna Řepásková 
5. ročník – Vojtěch Zeman, Simona Křupková, Patrik Mik, Eliška Jursíková 

Mgr. Michaela Turziková a Mgr. Pavla Plavcová 

Minibasketbal – konferenční finále Strakonice 

Stejně jako v předchozích letech se i tentokrát smíšené družstvo žáků a žákyň z 1. stupně účastnilo 
celorepublikové soutěže v minibasketbalu Jr.NBA. Tentokrát jsme zastupovali družstvo NBA – 
Brooklyn Nets. 

Na konci minulého školního roku se nám podařilo probojovat do konferenčního finále, které se 
tentokrát konalo 30. září ve Strakonicích. Po brzkém ranním vstávání k autobusu na nás čekal soupeř 
nejtěžší, vítěz jihočeského předkola, družstvo ZŠ J. K. Tyla z Písku. V úvodní části jsme s nimi dokázali 
držet krok, ale v dalším průběhu hry již dominovali písečtí odchovanci. A vzhledem k tomu, že jejich 
tým tvořilo 13 chlapců a pouze 3 dívky, zvítězili výrazným rozdílem. Po krátké pauze nás čekal druhý 
účastník, a to pražský tým ze ZŠ a MŠ Na Smetánce, 
ten v prvním utkání prohrál o pouhé 2 body s 
družstvem z Bystřice. Po výborném začátku se naše 
družstvo dostalo do vedení a po celou dobu zápasu 
si ho i udrželo a po zásluze vyhrálo. Naši školu 
reprezentovali tito žáci a žákyně: Benešová Eliška, 
Hoffman Ondřej, Horvát Vojtěch, Jursíková Eliška, 
Křupková Simona, Mařík Vojtěch, Mik Patrik, 
Radochlib Jiří, Rathouská Eliška, Šípek Vojtěch, Zach 
Tomáš, Zeman Vojtěch, Zemanová Kateřina. 

Milan Rýdl 
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Přespolní běh  

Ve čtvrtek 13. 10. 2022 se žákům 
naší školy podařil nevídaný úspěch!  

Všechna tři družstva postoupila z 
krajského kola v Příbrami na 
Republikové finále ZŠ ve Žďáru nad 
Sázavou. 

V krajském kole se družstvo 
mladších dívek ve složení – Anna 
Šimečková, Julie Veselá, Magdaléna 
Možíšová, Karolína Straková, Eliška 
Skořepová a Šárka Ottlová umístilo 
na 14. místě. Přičemž ve 
100členném startovním poli se dívky pohybovaly okolo 40. místa. 

Družstvo mladších chlapců ve složení – Ondra Růžička, Filip Drahota, Patrik Podešva, Sebastián 
Woller, Vojta Douda a Filip Vobecký – vybojovalo mezi družstvy 5. místo. A tento úspěch Ondra 
Růžička korunoval naprostou převahou a vítězstvím ve své kategorii. 

Družstvo starších chlapců ve složení – Josef Provazník, Matěj Kříž, Aleš Fabián a Pavel Šťastný 
vybojovalo, ve své náročné kategorii, krásné 11. místo. Aleš Fabián mezi jednotlivci taktéž 11. 

Mgr. Lenka Kunstová 

Florbalový turnaj – O putovní pohár ředitelky školy 

V pátek 14. října 2022 se po covidové odmlce uskutečnil školní florbalový turnaj pro žáky 4. a 5. tříd O 
putovní pohár ředitelky školy. Zúčastnilo se 7 třídních týmů. V prvním kole se hrálo systémem každý s 
každým v daném ročníku. Do druhého kola již podle výsledků postupovala mužstva do semifinálových 
a finálových soubojů. Zápasy byly napínavé do samého konce. Vítězem turnaje se stala třída 5. A, která 
si ze sportovního klání odnesla putovní pohár, který bude jejich třídu zdobit po celý školní rok. 

Děkujeme všem paním učitelkám i asistentkám, samozřejmě také našim „deváťákům“, jmenovitě 
Tomáši Hnátkovi, Tondovi Lávičkovi, Matyáši Pěchovi, Sáře Melicharové, Kláře Králíkové a Kristýně 
Chawner, za pomoc při organizaci turnaje. 

Celkové výsledky: 1. místo: 5. A 

                                 2. místo: 5. B 

                                 3. místo: 4. C 

                                 4. místo: 4. B 

                                 5. místo: 5. C 

                                 6. místo: 5. D 

                                 7. místo: 4. A 

Mgr. Helena Brejlová 
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Okresní kolo plaveckých závodů 

V pondělí 7. 11. 2022 proběhlo na plaveckém stadionu v Benešově okresní kolo v plavání. 

Naše škola nominovala do každého závodu své závodníky. 

Plavalo se v kategoriích: 

4.–5. třída, 6.–7. třída a 8.–9. třída. Závody pro naši školu byly velice úspěšné. Snad v každé 
individuální disciplíně jsme přivezli medaili. 

Vyvrcholením dopoledního závodění byl souboj štafet, kde se opět dětem velmi dařilo. Tři zlaté, dvě 
stříbrné a dvě bronzové medaile. 

Poděkování a pochvala patří všem zúčastněným za výkony, které v plavání předvedli. 

 

Mgr. Lenka Kunstová 
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3. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 
 
Naše anglické dobrodružství 

Píše se neděle 16. 10. 2022 a před ZŠ Dukelská se kolem půl druhé schází hromada žáků devátých tříd, 
kteří jsou natěšení na zájezd do Anglie. Dlouhá cesta čítala řadu povinných zastávek a nejzajímavější z 
nich byla plavba trajektem z francouzského Calais do anglického Doveru. Na trajektu se někteří z nás 
občerstvili, někteří ještě dospávali a jiní se snažili nepanikařit z první jízdy na lodi. Během plavby jsme 
si také vychutnali dechberoucí východ slunce nad mořem a přivítali jsme na palubě nový den – pondělí. 
Na pevnině jsme autobusem dojeli do městečka Brighton, které se stalo naší základnou pro následující 
dny. Hned po příjezdu jsme se podívali na nejrůznější podmořské expozice v nejstarším britském 
mořském světě „Sea Life“. Mohli jsme obdivovat rybky, želvy, ale třeba i žraloky plavající v tunelu nad 
našimi hlavami. Poté jsme zamířili na první anglické nákupy. Po nich jsme došli ke starému rozpadlému 
molu, v jehož blízkosti se tyčí světová atrakce, vyhlídková věž Brighton i360, která nás vyvezla do výšky 
162 metrů nad mořskou hladinu. Výhled jsme si užívali, i když někteří museli překonat obavy z výšek. 
Když jsme se bezpečně dostali na zem, zamířili jsme k molu, kde na nás čekala řada pouťových atrakcí. 
Večer jsme se konečně vydali k našim anglickým rodinám, u kterých jsme byli ubytováni následující 
dny. V úterý jsme dojeli k rozsáhlým bílým vápencovým útesům lemujícím pobřeží. Vyšlápli jsme na 
Beachy Head s majákem a dlouhou procházkou se dostali až na kamennou pláž, kde jsme si krátce 
odpočinuli. Poté nás autobus zavezl do městečka Hastings, kde jsme prozkoumali pašerácké jeskyně. 
Prohlídka probíhala pod zemí a mohli jsme zjistit, jak jeskyně vypadaly, proč se v nich někdo vlastně 
schovával. Středeční ráno jsme zahájili ve městě Portsmouth, kde jsme navštívili loď HMS Victory, 
kterou jsme si prohlédli od horní paluby až po poslední podlaží po palubou, z venku i zevnitř, jelikož 
loď je v doku držená bez přístupu vody a slouží jako sedmipatrové muzeum. Loď byla místy obtížná na 
prozkoumání kvůli nízkým stropům, takže vyšší děti si možná odnesly kromě zážitků i nějakou bouli. 
Potom jsme zamířili k muzeu, ve kterém jsme se dozvěděli doplňující informace k lodi. V centru města 
jsme navštívili další dominantu – věž Spinnaker Tower vysokou 170 metrů. Ve vrchní části věže jsou 3 
patra. První je známé díky své skleněné podlaze, po které jsme se všichni prošli. Ve druhém patře se 
nachází restaurace a třetí, nejvyšší, se jmenuje Sky Garden. Po nákupu suvenýrů a jídla na příští den 
nás autobusy odvezly na poslední přenocování k rodinám. Ve čtvrtek ráno jsme se s rodinami rozloučili 
a v 7:30 nasedli na autobus směrem k hlavnímu městu Londýn. Naší první zastávkou byl park 
Greenwich, kde jsme si prohlédli observatoř a nultý poledník. Následně jsme se metrem dostali k 
vyhlídkové atrakci London Eye, kterou jsme se vyvezli až na samotný vrchol, a měli jedinečnou 
příležitost vidět Londýn z výšky. Po skončení 
naší jízdy jsme se vydali k Big Benu, Houses of 
Parliament a Westminster Abbey. Poté jsme si 
prohlédli Buckingham Palace, sídlo krále Karla 
III., a následně zamířili do centra Londýna. 
Cestou jsme navštívili Shakespearovo divadlo 
The Globe. Pak jsme přešli přes řeku Temži po 
Millenium Bridge a vykročili směrem ke 
katedrále svatého Pavla, následně také k 
Toweru a Tower Bridge. Po nabitém 
programu v hlavním městě jsme se vydali na 
cestu zpět do České republiky. 
 
Adam Rešetka, 9. D 
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Literární soutěž 

Předmětová komise českého jazyka vyhlašuje 2. ročník literární soutěže Dukla píše příběhy.   

Letošní téma zní Neuvěřitelná cesta.  Toto téma je žánrově pestré. Žáci mohou psát příběh z 

cest, dobrodružný příběh, pohádku, fantasy, horor, detektivku, téma mohou zpracovat i formou básně 

či komiksu. Svoji práci pošlou žáci ve Wordu (písmo: vel. 12, Calibri) na e-mail novotnaM@zsben.cz, 

komiks odevzdají osobně (do kabinetu matematiky). Uzávěrka je 31. ledna 2023. 

  
Téma: Neuvěřitelná cesta  
  
Žánr:  
Próza – cestopis, dobrodružný příběh, pohádka, fantasy, horor, detektivka, esej   
Poezie – báseň  
Komiks  
  
Rozsah:   
I. KATEGORIE (1. – 3. ročník): max. 1 strana A4   
II. KATEGORIE (4. - 6. ročník): max. 2 strany A4    
II. KATEGORIE (7. - 9. ročník): max. 3 strany A4   
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4. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
Autoři obrázků jsou žáci výtvarné výchovy a výtvarného semináře pod vedením pí uč. Fišerové                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN – VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
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5. ROZHOVOR S VYUČUJÍCÍM 
 
 
Připravily jsme si pro vás rozhovor s paní učitelkou Kateřinou Podhorskou, 
vyučující 2. stupně. Paní učitelka na naší škole učí český a anglický jazyk. 
 
CO DĚLÁTE VE VOLNÉM ČASE?    
 
Mám ráda kulturu, takže si zajdu do divadla, na koncert nebo výstavu. Baví mě deskové hry, které 
hrajeme doma nebo i proti našim sousedům. Mým velkým koníčkem je baťůžkářské cestování, ale to 
muselo s příchodem rodiny trochu stranou. Už se ale těším, že ho brzy opráším. První místo, kam 
bychom se chtěli s batohy na zádech vrátit a ukázat ho dětem, je rumunský Banát. 
 
JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ SPORT?    
 
Mám zdravotní problémy s kolenem, takže v současné době nedělám skoro nic. Před operací kolene 
mě bavil nejvíce kruhový trénink, inline brusle, běh nebo lyžování. Závodně jsem hrála volejbal a moc 
mě bavil i squash, ale popravdě nevím, jestli si je ještě někdy zahraji.  
 
JAK JSTE SE DOSTALA K TOMU, ŽE JSTE SE STALA UČITELKOU?     
 
Práci s dětmi jsem vždy měla ráda, roky jsem brigádně pracovala jako táborová vedoucí. Praxe v 
průběhu vysokoškolského studia mě také bavila a i půlroční stáž v Indii, kde jsem vyučovala angličtinu, 
byla skvělou zkušeností. Přesto jsem dala na pár let přednost ještě jiné pozici v public relations, která 
zahrnovala další mnou oblíbené činnosti – psaní textů a tvorbu kreativních komunikačních návrhů. Ale 
jak vidíte, cestu k učitelské profesi jsem si nakonec stejně našla. 
 
MÁTE NĚJAKÝ OBLÍBENÝ FILM?     
 
 Z českých filmů třeba Vrchní prchni, Vesničko má středisková, ze světových Americká krása, Útěk do 
divočiny, Forrest Gump – jsou v nich skvělé hlášky a myšlenky jako – Life is like a box of chocolates. You 
never know what you´re gonna get. Mám samozřejmě ráda i seriály, například z právnického prostředí. 
Na Netflixu se většinou zdráhám pustit první díl nějakého seriálu, abych se na něj pak nemusela dívat. 
Je to hrozný žrout času. Mám ale období (tak jednou ročně), kdy prostě podlehnu. 

JACÍ JSOU MOMENTÁLNĚ VAŠI NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPISOVATELÉ? 

Tíhnu k současné české literatuře, hlavně ženským autorkám. Když mám čas, přečtu si ráda knihu od 
Kateřiny Tučkové, Petry Dvořákové nebo Jakuby Katalpy. Často a ráda čtu i dětskou literaturu. Jednak 
čtu knihy pro malé děti se svým čtyřletým synem, jednak tituly pro žáky druhého stupně, abych 
mohla doporučovat knihy svým studentům. 

JAKÝ JE VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ ŽÁNR KNÍŽEK A KTERÝ NAOPAK NEMUSÍTE? 

Mám moc ráda knihy, za kterými stojí osobní zkušenost autora. Naopak nejsem velkým příznivcem 
sci-fi nebo fantasy. 
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ČETLA JSTE JAKO MALÁ RÁDA NEBO JSTE DÁVALA PŘEDNOST NĚJAKÝM JINÝM AKTIVITÁM? 

Na základní a střední škole jsem hrála závodně volejbal a na čtení jsem tolik času neměla. Četla jsem 
tedy zejména to, co jsme měli zadáno ze školy – což byla 1 kniha měsíčně, doporučená četba z české 
a světové beletrie. Bavily mě knihy Astrid Lindgrenové a Oty Pavla. Na druhém stupni jsme se 
spolužačkami hltaly Erbenovu Kytici, protože byla plná hororových motivů. Ta nás pak vedla ke 
knihám Stephena Kinga. Na střední škole mě moc bavilo číst knihy od Bohumila Hrabala. Myslím, že 
je zásadní, aby čtení děti bavilo, rozvíjelo jejich fantazii, budilo v nich chuť hledat odpovědi na otázky 
a nutilo je přemýšlet nad důležitými tématy.       

BYLA NĚJAKÁ KNÍŽKA, KTERÁ VÁS PŘEKVAPILA NEBO NAOPAK ZKLAMALA? 

Naposledy mě překvapila kniha Baletky od Miřenky Čechové, která svým syrovým vyprávěním 
představuje prostředí českých baletek a zprostředkovává šokující zážitky dívek, které se jimi chtěly stát. 
Často i proto, že si to přáli jejich rodiče. Kniha je zpovědí baletek a zároveň přímou kritikou této 
umělecké branže. 

JAKÝ JE VÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPISOVATEL NÁRODNÍHO OBROZENÍ A PODLE VÁS JEHO NEJLEPŠÍ 
DÍLO? 

Obdivuji každého autora, který se do tohoto hnutí zapojil. Bylo to pro český jazyk klíčové období. Autoři 
bojovali o to, aby zachránili češtinu a zdůrazňovali vlastenectví, sbírali pohádky a zapisovali je, také 
začaly vznikat divadelní hry v češtině. Mezi mé oblíbence patří zejména spisovatelé z pozdějších fází 
národního obrození: Karel Jaromír Erben a z posledního období Božena Němcová nebo Karel Havlíček 
Borovský, který se statečně postavil režimu. 

PŘEMÝŠLELA JSTE NĚKDY, ŽE BYSTE NAPSALA SVOJI VLASTNÍ KNÍŽKU? 

O knize jsem nepřemýšlela, ale psaní mě vždy moc bavilo. Psala jsem články z cest pro internetový 
cestovatelský server a při každé cestě jsem si vedla cestovatelský deník. Je moc fajn deníky po letech 
vytáhnout a připomenout si zážitky, které už bych jinak dávno zapomněla. 

KUPUJETE SI KNÍŽKY, PŮJČUJETE SI JE Z KNIHOVNY NEBO STAHUJETE E-KNIHY? 

E-knihy zkouším číst jen na dovolené, ale zatím jsem jim nepřišla 
na chuť. Mám ráda tištěné knihy, vůni papíru, možnost zalistovat 
si knihou před četbou. Knihy si půjčuji v knihovně a nové tituly si 
kupuji. Nejraději mám staré knihy z antikvariátů, mají pro mě 
velké kouzlo, protože v sobě nesou kromě příběhu psaného 
autorem i svůj vlastní příběh. 

A POSLEDNÍ OTÁZKA, CO BYSTE VZKÁZALA ČTENÁŘŮM 
ČASOPISU LABYRINT? 

Mrkněte se na Literární kalendář u knihobudky! Každý měsíc 
otevírá jedno zajímavé téma a s ním přináší spoustu inspirace k 
četbě současných titulů. 

 
Tereza Boháčková, Sandra Ježová, 7. A 
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6. CO NÁS BAVÍ 
 
TIP NA VÝLET 
 
Muzeum smyslů v Praze 
 
Náš mozek nás občas dokáže docela dobře 

oklamat. Například takové optické iluze nás umí 

zmást a někomu se z toho klidně i zatočí hlava. 

V muzeu smyslů vám prohlídka zabere asi dvě 

hodinky, ale určitě to stojí zato. Navíc je to 

blízko Staroměstského náměstí, tak se potom 

můžete podívat na Orloj. 

 

Uvidíte například kohoutek viset jen tak ve 

vzduchu, ale přesto z něj teče voda. Většina 

exponátů je určena hlavně k focení, takže si 

můžete odvézt parádní snímky. Například z koupelny, která je celá vzhůru nohama. Ale nechci prozradit 

všechno, protože mě nejvíc bavilo procházet místnostmi s tím, že nevím, co dalšího mě čeká. Tak 

neváhejte a běžte si vyzkoušet, že i vaše smysly vás umí oklamat. 

Kateřina Čeperová, 6. E 

 

TIP NA HRY 

Dnes se společně podíváme na 3 nejlepší hry na PlayStation. Vybral jsem ty, které jsem někdy dohrál 
nebo je alespoň zkusil.  

1) The Forest: Jedná se o survival hru, kde musíte přežít na lesnatém ostrově, který je však plný 
domorodců, kanibalů a nechutných mutantů. Váš úkol je jednoduchý – přežít. Hru můžete hrát 
společně s kamarády. Graficky je na tom hra dost dobře a co se týče ovladatelnosti, je to opravdu super. 
Doporučuji si ji koupit a zahrát. 

2) Gran Turismo sport: Máte rádi auta a závody? Pokud ano, tahle hra je přímo pro vás.  Gran Turismo 
sport sice už není nejnovějším dílem hry, ale za mě pořád nejlepším. Hra má opravdu velmi realistický 
jízdní model a je zde velký vozový park, kde si vyberete třeba amerického mustanga nebo se kouknete 
do daleké Asie pro Supru? To už nechám jen a jen na vás. Ve hře si můžete zkusit zahrát závod proti 
velmi silným protivníkům nebo si v klidu plnit kampaň a poklidně si závodit po vámi zvolené trati. Je 
zde něco málo přes 10 různých světových tratí. 

3) Fortnite: I když Fortnite jako takový není špatný, špatným ho dělá pouze a jen komunita. Ale když to 
vezmeme z té lepší strany, tak Fortnite je opravdu dobrá a povedená Batlle Royale střílečka, která 
dokáže zabavit na opravdu hodně dlouho… 

Nicolas Mokoš, 8. E 
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7. KOMIKS  

V říjnu jsme se my, 8. E, účastnili projektu Vzkaz (v) láhvi, který se zabývá osvětou žáků a studentů v 
oblasti využívání obalů, jejich třídění a recyklace. Proměnili jsme se v Robinsonky a Robinsony a 
vytvořili vzkaz v láhvi, který měl podobu komiksu. Na výsledky naší práce se můžete podívat v této 
rubrice. (Vzkaz by měl přinášet zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně 
zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací.) 
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7. KOMIKS  
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8.  DUKLA MÁ TALENT  

Dne 30. 11. 2022 se konalo již deváté kolo školní talentové soutěže. Výsledky jsou: 

Kategorie 1.-4. třída: 

1. místo Johana Kocmatová a Elizabeth Vyskočilová, 4. B, zpěv 
2. místo Andrea Bláhová, Julie Pechová a Anna Sobotovičová, 4. C, hra na hudební 

nástroje a zpěv 
3. místo Kristina Zemanová, 4. C, recitace 

Kategorie 5.-9. třída: 

1. místo Miroslav Šusta, 6. B, hra na bubny 
2. místo Kateřina Píchová, 9. A, hra na flétnu 
3. místo Libuše Jindřichová, 8. D, hra na kytaru a zpěv 

Cena publika: Adam Srstka, 6. E, tanec 

Cena poroty: Tereza Hlaváčková, Agáta Sládková, 5. B, tanec a hra na hudební nástroje 

Všem dětem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Těšíme se na viděnou příští rok u 
jubilejního 10. ročníku soutěže. 
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9. RECEPTY 

Čokoládová roláda 

Suroviny 
 
4 vejce 
4 lžíce vody 
120 g krystalového cukru 
165 g hladké mouky 
 
Krém 
 
350 ml mléka 
110 g krystalového cukru 
1 bal. vanilkového cukru 
40 g zlatého klasu/vanilkového pudinku 
200 g másla 
kakao podle chuti 
 
Na ozdobu 
 
čokoláda

Žloutky vyšleháme s cukrem do pěny, přidáme 4 lžíce vody a pak vařečkou přimícháme ušlehaný sníh 
z bílků a hladkou mouku. Těsto vylijeme na papír na pečení a rozetřeme tak, abychom dostali tenkou 
vrstvu. Přendáme na plech. Pečeme při teplotě 220 °C cca 10 minut. Upečený plát srolujeme do utěrky 
a necháme vychladnout. Z mléka, cukru, vanilky a zlatého klasu uvaříme hustý pudink, který odstavíme 
a necháme mírně vychladnout. Do vychladlého pudinku zašleháme změklé máslo a do hotového krému 
zamícháme kakao. Kakaovým krémem potřeme plát těsta a srolujeme.  

Víkendové vafle 

Suroviny                       

0,5 lžičky soli 
175 g hladké mouky 
3 vejce 
150 ml mléka 
7 lžíce oleje 
1 lžíce krystalového cukru 
2 lžičky prášku do pečiva 
 
V míse smícháme suché přísady. Oddělíme bílky od žloutků a bílky ušleháme do tuha. K suchým 
přísadám přidáme olej, mléko a žloutky a šleháme, dokud není těsto na vafle hladké. Přidáme ušlehané 
bílky. Hotové těsto nalijeme do přístroje na vafle a pečeme asi 5-7 minut. Podáváme s javorovým 
sirupem, marmeládou, medem nebo nutellou. 
 
Dobrou chuť přeje redakce    
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10. ÚSPĚCHY ČASOPISU 

Školní časopis se již tradičně zúčastnil soutěže „Školní časopis roku 2022“ a i tentokrát se dřina 

redaktorů vyplatila. 😊 
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