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…v tom našem se neztratíte 
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Milí čtenáři! 
Vítáme vás u druhého letošního tištěného čísla časopisu 
Labyrint. Je zároveň i prvním číslem nového kalendářního 
roku a my vám za celou redakci přejeme jen to nejlepší.                 
I tentokrát se opět dočtete spoustu zajímavostí z naší školy a 
budete si moci zasoutěžit. Věříme, že se vám i toto číslo bude 
líbit a že vás určitě zaujme. Nezapomeňte sledovat i webové 
stránky nebo Facebook (@casopislabyrint) či Instagram 
(@labyrint_zsben). A nově naleznete na stránkách školy a 
časopisu i online listovací verzi. 
                                                                                                                                       
Redakce Labyrintu 
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1. HLAVNÍ ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY 

Mikulášská nadílka 

I naši školu navštívil v 

prosinci sv. Mikuláš se svou 

družinou. A kdyby jenom 

jeden. Do každé třídy na 

prvním stupni zavítali 

Mikuláš, anděl a čerti, 

kterým pomáhali žáci 

dlouhého stupně. Přinesli 

dárky i uhlí, pochválili i 

pokárali. Naštěstí vše 

nakonec dobře dopadlo a 

návštěva se obešla bez 

slziček. Díky patří našim 

deváťákům, kteří celou 

návštěvu „domlouvali”.            

 

Vánoční jarmark 

Na začátku prosince 
proběhl na naší škole 
tradiční vánoční jarmark. I 
letos se na jeho pořádání 
podílelo Sdružení rodičů a 
přátel naší školy. Celý 
listopad děti pod vedením 
svých učitelů a paní 
vychovatelek ve školní 
družině vyráběly drobné 
dárky a dekorativní 
předměty, aby je pak 
mohly nabídnout k prodeji. 
V tělocvičně měli žáci 
nepovinného předmětu 
dramatická výchova spolu s 
paní učitelkou Pallovou připravené krásné vánoční pásmo básniček a písniček. Pro návštěvníky jsme 
měli i letos drobné občerstvení. V klubovně si návštěvníci mohli posedět u čaje nebo kávy a mohli 
ochutnat vánoční cukroví, které napekly maminky našich žáků. Celý výtěžek z jarmarku věnujeme už 
tradičně na dlouhodobý projekt. Podporujeme lemura kata v pražské ZOO. Celý jarmark se vydařil, 
všem děkujeme za jeho zdárný průběh. 
 
Mgr. L. Brázda 
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Čertí bál v družině  

Ve dnech 2. 12., 5. 12. a 6. 12. se ve 
školní družině konal čertí bál. Pro děti 
byl připravený zábavný program ve 
formě her, soutěží a tance, ale i 
návštěva Mikuláše, čerta a anděla. 
Některé děti si připravily taneční 
vystoupení nebo báseň pro Mikuláše. 
Na závěr si každý odnesl sladkou 
odměnu. 

H. Dvořáková 

 

 

Vánoční koncert 

V pondělí 12. prosince si naši žáci užili vánoční 
koncert v podání čtyřčlenné kapely MD 
Company. V průběhu tohoto interaktivního 
zábavně-vzdělávacího programu zazněly 
známé vánoční písně a koledy v netradičních 
aranžích i několik písní populárních. Všichni se 
mohli aktivně zapojit svým zpěvem i tancem. 

Mgr. B. Kučerová 

  

Lyžařský kurz 7. tříd 

Rok se s rokem sešel a opět jsme, tentokrát od 
7. do 14. 1. 2023, navštívili Strážné v 
Krkonoších. Ale do stejné řeky prostě dvakrát 
nevstoupíte, to je jasné. Tam, co byly loni hory 
sněhu, byla letos téměř zelená tráva. Tam, kde 
jsme loni sjezdovali, se letos pásly krávy. Ale 
pořád byla k nalezení místa, kde se lyžovat 
dalo, a ta jsme pořádně využili… Byl to 
například Bubákov či běžecký areál Vejsplachy. 
Některé dny sjezdu nepřály, a tak jsme vyráželi 
na pěší túry. Ta rekordní měřila 19 km. Důležitá 
je na horách i bezpečnost, proto nás navštívila 
horská služba a připravila nám velmi zajímavou 
přednášku. Až zase budeme příště stát na lyžích, určitě si na letošní kurz a zážitky z něj vzpomeneme.  

Mgr. L. Brázda 
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Kurz bruslení pro 3. ročník 

Během listopadu a prosince 2022 absolvovali 

žáci 3. tříd kurz bruslení na zimním stadionu v 

Benešově. Začátky byly pro mnohé žáky obtížné, 

ale postupně se zlepšili natolik, že si mohli užít 

závěrečný závod v rychlobruslení. Odměnou jim 

byly společné sportovní zážitky a sladkost v 

podobě čokoládové medaile. 

Mgr. M. Váchová 

 

 

  

3. B v knihovně 

Dne 12. 1. 2023 se naše třída 3. B vydala do Městské knihovny v Benešově, kde se zúčastnila 
naučného programu – Knížka o knížce. Děti se dozvěděly něco o tom, jak vlastně vzniká knížka, a 
k tomu mnoho dalších zajímavých informací. Na závěr programu si děti samy vyzkoušely navrhnout 
obálku na vlastní knihu. Děkujeme za pestrý program a těšíme se na příští návštěvu. 

Mgr. M. Váchová
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Přednáška „Vystěhování Neveklovska“ 

 
V pátek 27. ledna se žáci 9. tříd 
zúčastnili přednášky s názvem 
„Vystěhování Neveklovska“, kterou 
výstižně přednesl historik Tomáš 
Zouzal. Byla o tom, jak se obyvatelé 
Neveklovska za druhé světové války 
museli vystěhovat. Lidé dostali lístek s 
příkazem a byli donuceni opustit své 
domovy, vzdát se většiny svého 
majetku a ze dne na den se z nich stali 
bezdomovci a téměř vandráci. Kdo 
mohl, ten se uchýlil ke svým příbuzným 
do vzdálených vesnic. Tímto způsobem 
nacisté vystěhovali asi 200 vesnic. 
Takto z celého Neveklovska vzniklo 
největší nepřátelské vojenské cvičiště 
na území České republiky. Přednáška o této těžké době byla moc zajímavá. Nestalo se to ani moc 
dávno, ani moc daleko, a přesto o tom, jaké to bylo, neměla většina z nás ani ponětí. 

Z. Radochlibová, 9. A 

 

Badatelský klub 

Již od listopadu se přihlášení žáci 5. 
tříd pravidelně každé pondělí schází na 
Badatelském klubu. Setkání jsou 
zaměřena na témata z oblasti fyziky, 
chemie a přírodopisu. Společně jsme 
se seznámili s vlastnostmi vody, 
povrchovým napětím, statickou 
elektřinou, těžištěm, světelnými jevy a 
se spoustou dalších zajímavostí. Než 
napadl sníh, odebrali jsme nálev z 
rybníka a pod mikroskopem hledali 
řasy a nálevníky. Před Vánoci jsme si 
udělali speciální hodinu zaměřenou na 
led a sníh, kdy jsme si vyrobili skvělou 
smetanovou zmrzlinu a ukázali si, jak 
může něco hořet, i když přidáváme 
sníh. Po vánočních prázdninách jsme se zaměřili na témata z chemie a ukázali si spoustu 
pozoruhodných pokusů. 

Na kroužku se dozvídáme mnoho zajímavostí z přírody, a proto se těšíme na další pěkné hodiny. 

Mgr. L. Popovská, Mgr. M. Švárová  
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Družina v knihovně 

V lednu jsme v rámci vycházky s žáky 1. a 7. oddělení školní družiny 
navštívili městskou knihovnu. Mile nás přivítala paní Markéta 
Kalendová, která si pro děti připravila zajímavý program “DUBÁNCI”. 
Provedla nás také fotografickou výstavou, která byla v dětském 
oddělení instalována. V knihovně se nám všem líbilo, děkujeme paní 
Kalendové za pestrý program a těšíme se na další setkání. 

H. Dvořáková a M. Krásenská 

 

Leden ve školní družině 

Hned v úvodu měsíce ledna jsme si 
povídali o svátku „Tří králů”. Děti 
malovaly obrázky, vyráběly Tři krále nebo 
papírové koruny. V každém oddělení jsme 
se věnovali nejen zimní tematice, ale již 
tradičně jsme zahájili dvouměsíční projekt 
„Z pohádky do pohádky”. Příroda nám 
dopřála i trochu sněhové nadílky, kterou 
jsme hned využili na různé stavby a 
samozřejmě na sněhuláky. 

kolektiv ŠD 

 

 

3. ročník v Planetáriu 

Dne 31. ledna 2023 jsme se vypravili do Planetária v 
Praze. Bylo to takové příjemné zakončení 1. pololetí 
školního roku. Během návštěvy jsme měli možnost 
zhlédnout naučný program Polaris – veselé a poučné 
dobrodružství ledního medvěda a tučňáka, kteří se 
společně vydali na expedici k Marsu a Saturnu. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o 
vesmíru a těšíme se zase na příště! 
 
Mgr. M. Váchová 
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DIVADELNÍ AKCE 
 
Alenka v říši divů 
 
V prosinci se vydali žáci 8. A za hustého 
sněžení vlakem do Prahy. Navštívili 
divadelní představení „Alenka v říši 
divů“, ve kterém účinkovala spolužačka 
Amelie Molnárová. 

Připravila celé třídě krásný kulturní 
zážitek. Přejeme jí hodně dalších 
úspěchů a věříme, že ji zase brzy na 
divadelních prknech uvidíme. 

Mgr. Martina Mašková 

Klub mladého diváka – A osel na něj funěl 

V pondělí 19. 12. jsme se s Klubem mladého diváka vydali do 
divadla ABC, abychom zhlédli vánočně laděné představení „A 
osel na něj funěl“. Vánoční příběh z roku 1932 nás přenesl do 
zasněžené Prahy a svou atmosférou nám zpříjemnil adventní 
čas. Děkujeme za krásně prožité odpoledne a těšíme se na 
další představení!  

Mgr. Markéta Novotná, Mgr. Dana Rybková 

Klub mladého diváka – Romeo a Julie

Dnes nastal ten osudný a krásný den, 

tři hodiny jsme byli ve škole jen. 

Pak jsme se odebrali na benešovské nádraží, 

náš vlak po Středočeském kraji lidi rozváží. 

My se vydali do hlavního města Prahy, 

ve vlaku jsme si užili spoustu zábavy. 

McDonald´s byl naší další zastávkou, 

spokojili jsme se jen s malou přestávkou. 

Pak vyrazili jsme na Vinohrady, 

vyslechnout příběh lásky a zrady.  

Byl to smutný příběh známé tragédie,  

představení jmenuje se Romeo a Julie.  

Srdce hrdinů začal ovládat žal, 

krutý osud je samotné zanechal. 

A pak jsme nastoupili opět do vlaku, 

že jsme se neztratili, se rovná zázraku. 

 

I. Popovská, A. Procházková, 8. A 
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2. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE  

 
Florbalový turnaj „O pohár hejtmanky Středočeského kraje“ 

V úterý 13. prosince 2022 se uskutečnilo závěrečné – krajské 
kolo florbalové soutěže „O pohár hejtmanky Středočeského 
kraje“ pro žáky 4. a 5. tříd. Do tohoto kola jsme postoupili po 
výhře v okresním kole turnaje, které se konalo v Neveklově 
pod názvem „O neveklovský měšec“. Turnaje se zúčastnilo 10 
týmů základních škol – vítězů okresních kol: Černošice, Kolín 
Kmochova, Králův Dvůr, Mladá Boleslav, 17. listopadu, 
Neratovice, Poděbrady, Rakovník, Kutná Hora, Dobříš a 
Benešov, Dukelská. 

Po vítězství v základní skupině jsme v semifinále porazili 
družstvo Rakovníka a postoupili do velkého finále. V zápase o 
první místo v kraji jsme prohráli se ZŠ Černošice 6:3 a obsadili 
celkově 2. místo. 

Jako třešnička na dortu bylo vyhlášení našeho Martina 
Duška nejlepším hráčem celého turnaje! 

Naši školu reprezentovali: Martin Dušek, Milan Heřmánek, 
Aneta Kaiserová, Patrik Mik, Vojtěch Zeman, Ondřej Hoffman, 
Tomáš Zach – všichni z 5. A, Vojtěch Osička, Vojtěch Tůma, Adam Ježek, Václav Brtoun – 5. B a Tobias 
Hebík  5. C.  

Mgr. J. Janoušková 

Florbalový ČEPS CUP  

Ve středu 14. prosince 2022 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo florbalového turnaje ČEPS CUP 
2022/23, který se hraje systémem 3-1. 
Turnaje se zúčastnily týmy 1. stupně ze čtyř základních škol: ZŠ Benešov, Jiráskova, Dolní Kralovice, 
Neveklov a Benešov, Dukelská. 
Po všech vítězných zápasech jsme se stali vítězi okresního kola soutěže a postoupili jsme do krajského 
kola, které se konalo v lednu. 
Naši školu reprezentovali: 
Martin Dušek, Aneta 
Kaiserová, Patrik Mik, 
Vojtěch Zeman, Ondřej 
Hoffman, Tomáš Zach – 
všichni z 5.A, Vojtěch Osička, 
Vojtěch Tůma, Adam Ježek, 
Václav Brtoun – 5. B a Tobias 
Hebík 5. C.  
Ve středu 11. ledna 2023 
jsme se zúčastnili krajského 
kola soutěže žáků 1. stupně 
ve florbale. Turnaj se konal v EXE areně v Praze Braníku. Zúčastnilo se 7 mužstev – vítězů okresních kol. 
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V základní skupině jsme postupně zvítězili nad Dymokury 5:2, Černošicemi 6:1 a Příbramí 4:0. Z prvního 
místa ve skupině jsme postoupili do semifinále, ve kterém jsme porazili Dobříš 6:1. Ve finálovém zápase 
o první místo jsme porazili 4. ZŠ Kolín, Lipanská 6:2 a zajistili si tak nejen první místo v turnaji, ale hlavně 
postup do celorepublikového kola! 

Naši školu reprezentovali: Martin Dušek, Aneta Kaiserová, Milan Heřmánek, Patrik Mik, Vojtěch Zeman, 
Ondřej Hoffman, Tomáš Zach – všichni z 5.A, Vojtěch Osička, Vojtěch Tůma, Adam Ježek, Václav Brtoun 
– z 5.B a Filip Vojta z 5.C. Martin Dušek byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. 

Mgr. J. Janoušková 

Okresní přebor v basketbalu 

Na začátku února proběhlo na Gymnáziu Benešov okresní kolo v basketbalu. Turnaje se zúčastnilo 8 
týmů chlapců a 5 týmů dívek. Družstvo chlapců z naší školy se umístilo na 3. místě ve skupině a 
bohužel do dalších bojů nepostoupilo. Družstvo dívek se ve finále utkalo se ZŠ Benešov, Jiráskova, 
které nakonec podlehlo a umístilo se na krásném 2. místě. 

Mgr. L. Kunstová 

Atletické závody 3. B 

Dne 1. 2. 2023 se žáci 3. B zúčastnili atletických závodů v atletickém tunelu a soutěžili jako jeden tým. 
Jednalo se o čtyřboj – běh na 50 m překážek, běh na 50 m, hod pěnovým oštěpem a skok daleký. Všichni 
žáci se velmi snažili a dali do svých výkonů veškeré své síly. Za to jim patří veliký dík. Držme jim palce, 
aby jejich výkony stačily na stupně vítězů. 

Mgr. M. Váchová 
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3. OLYMPIÁDY 
 
 

Školní a okresní kolo Zeměpisné olympiády 

 
Dne 26. 1. proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Školního kola se účastnilo celkem 68 žáků z    
2. stupně. Celkově byli mezi žáky malé bodové rozdíly. Do okresního kola, postoupili v kategorii A 
Šípek Vojtěch, Novák Daniel, Ottl Lukáš; v kategorii B Řepásek Jaromír, Paloučková Zuzana, Brabec 
Karel a v kategorii C Hrobská Tereza, Daněk Daniel, Vyskočil Karel. 
Ve středu 22. 2.  na Gymnáziu Vlašim po několikaleté přestávce způsobené omezením kvůli Covid 19 
proběhlo pak okresní kolo zeměpisné olympiády v tradičním formátu, kdy na žáky čekaly tři různé 
části prověřující znalosti, schopnosti práce s atlasem a geografické myšlení. Naši žáci v jednotlivých 
kategoriích nechyběli a dosáhli i velmi pěkných výsledků. Nejvíce se dařilo v kategorii C (žáci 8. a 9. 
ročníku), kde Karel Vyskočil obsadil krásné 3. místo! Před ním se umístili pouze žáci Gymnázia Vlašim. 
Ve stejné kategorii obsadila 7. místo Tereza Hrobská, která ztratila na 3. místo pouze 1 bod. V 
kategorii B (7. ročník) se nejvíce dařilo Karlu Brabcovi na 10. místě a v kategorii A (6. ročník) Danielu 
Novákovi, který taktéž obsadil 10. místo. 
Děkujeme všem našim žákům/žákyním za reprezentaci školy a věříme, že zkušenosti, které mladší 
žáci nabrali, zúročí v dalších letech. 
 
Mgr. J. Šťovíček 
 

Školní kolo Biologické olympiády 
 
Dne 1. a 2. února proběhlo na naší škole školní kolo 57. ročníku Biologické olympiády kategorie C a D, 
kterého se zúčastnilo celkem 24 žáků. V kategorii C se na 1. místě umístila Zdeňka Radochlibová (9. A), 
na 2. místě Monika Breburdová (9. B.) a na 3. místě Karolína Bubáková (9. B). V kategorii D se na                         
1. místě umístila Olga Záklasníková (7. E), na 2. místě Matěj Babiš (7. B) a na 3. místě Julie Vokálová  
(7. E).  Všem žákům děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme k postupu do okresního kola. 

RNDr. K. Mikešová, Ing. M. Mašková 

 
Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2023 
Ve středu 22. 2. 2023 se konalo školní kolo recitační soutěže pro 2. stupeň. Tentokrát si mezi sebou 
poměřily síly pouze dívky, o to těžší a krásnější básně si připravily. První místa postupují do okresního 

kola, držíme palce. 😊 
 
Umístění:  
Kategorie 6.-7. ročník: 
       1. místo Eliška Benešová, 6. E 

2. místo Nela Kosíková, 6. E 
 
Kategorie 8.-9. ročník. 
       1. místo Amélie Molnárová, 8. A 

2. místo Kateřina Píchová, 9. A 
       3. místo Julie Procházková, 8. E 
.  
Kabinet ČJ 2. stupně 



13 
 

Okresní kolo Dějepisné olympiády 

 
V pátek 20. ledna proběhlo na Gymnáziu Benešov okresní kolo Dějepisné olympiády. Za naši školu se 
zúčastnili dva žáci – Tereza Hrobská z 9. D a Karel Vyskočil z 9. B. Oběma se v okresním kole dařilo dobře 
a stali se úspěšnými řešiteli – Karel obsadil výborné sedmé místo a Tereze se vedlo ještě lépe, podařilo 
se jí okresní kolo vyhrát a postoupit tak do kola krajského. Oběma gratulujeme ke skvělému úspěchu a 
Tereze přejeme mnoho dalších úspěchů v krajském kole. 

Mgr. J. Jiráň 

 
 

 

 

 

 

 

Okresní kolo olympiády v německém jazyce 
 
Dne 16. února 2023 se na OA Neveklov sešli žáci 8. a 9. tříd, kteří mezi sebou porovnali znalosti 
v německém jazyce. Soutěž měla několik částí, děti se nejprve soustředily na poslech a poté 
konverzovaly na vylosované téma, popisovaly obrázek a reagovaly na otázky poroty. Síly byly velmi 
vyrovnané, Zdeňka Radochlibová (9. A) se v silné konkurenci umístila na 8. místě a Ondřej Sochůrek    
(9. A) získal pěkné 10. místo. Oběma zástupcům moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších 
vědomostních soutěžích.  
 
Mgr. M. Vlkannova 
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4. OKÉNKO DO VYUČOVACÍCH HODIN 

Výtvarná výchova – Výběr soutěžních obrázků zaslaných do tematické 

soutěže  
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Ukázka obrázků pochází z výtvarné soutěže pro žáky základních škol „Včely slaví 120 let, historie 
včelaření na Benešovsku“.  
 
Výsledky jsou následující: 
První stupeň ZŠ: 1. místo: Sára Hrušková 1. B, ZŠ a MŠ Na Karlově  
                              2. místo: Elen Pšentčíková 5. B. ZŠ Dukelská  
                              3. místo: Nikola Žajglová 5. A, ZŠ Jiráskova  
Druhý stupeň ZŠ: 1. místo: Jitka Pikousová 8. B, ZŠ Jiráskova  
                                2. místo (byla udělena 2 druhá místa): Sára Havelková 9. A, ZŠ Dukelská  
                                                                                                     Lukáš Málek 7. A, ZŠ Dukelská 
                                3. místo (byla udělena 3 třetí místa): Nikola Radačovská 8. D, ZŠ Dukelská 
                                                                                                  Dora Zajíčková 9. C, ZŠ Jiráskova                                         
                                                                                                  Valentina Rajglová 9. B, ZŠ Jiráskova 

 
Výstavu s vítěznými obrázky můžete navštívit od 1. 3. do 8. 5. 2023 v Muzeu Podblanicka v Benešově. 
Další obrázky budou k vidění od 11.-28.4. 2023 v DDM. 
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Německý jazyk – Páté roční období 
 
Ve výuce německého jazyka se učíme i o významných 
svátcích cizích zemí a právě aktuálním a důležitým 
pojmem je karneval či masopust, jinak nazývaný pátým 
ročním obdobím. 

V hodinách devátého ročníku jsme si tak povídali o tomto 
zajímavém čase, promítli jsme si ukázky a následně jsme si 
slavnostní průvod masek prožili i ve škole a ve finále jsme 
zpracovali i krásné projekty se spoustou zajímavostí.  

Jak se nám to povedlo, to si můžete prohlédnout v galerii 
pod QR kódem. 

Mgr. Z. Tyrnerová, Mgr. M. Vlkannova 

 

Český jazyk – Romantický únor 

Únor je měsícem, který je symbolicky zaslíben lásce, ale nejenom jí. Den svatého Valentýna je i 

Mezinárodním dnem darování knih. Oba tyto pojmy jsme v hodinách českého jazyka spojili dohromady 

a výsledkem byly krásné projekty. Jeden z nich pojednával právě o svátku zamilovaných a o všem, co 

se s ním pojí. Mohli jsme 

se dozvědět, jaké 

květiny či dárky si lidé na 

Valentýna darují, 

poslechnout si ukázku 

romantické písně nebo 

se podívat na to, jak se 

kde tento den slaví. Pak 

jsme do „nástěnkové“ 

sklenice mohli vepsat 

naše vzkazy. Vznikla 

také naše kreativní 

nástěnka. Zrecyklovali 

jsme staré knihy a 

vdechli jim nový život 

barvami, následně jsme 

v textech hledali slova 

spjatá s láskou a na 

závěr jsme pak vytvořili srdcové koláže, které podtrhly jemnost papírových stránek. Povídali jsme si o 

významu a důležitosti psaného slova. V druhém únorovém týdnu u nás na škole proběhlo darování knih 

do knihobudky, která úspěšně funguje už druhým rokem. Potěšit milým gestem a udělat někomu 

radost, to zahřeje u srdce i nás samotné. 

Mgr. L. Bednářová, Mgr. M. Vlkannova a 6. B, 7. A, 7. E 
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Přírodovědná praktika – Návštěva zvířecí říše 7. C, 7. E 
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5. ROZHOVOR S VYUČUJÍCÍM 

Opět jsme pro vás připravily rozhovor, tentokrát s paní učitelkou Tetyanou Bezkorovaynou.               
Paní učitelka pochází z Ukrajiny, už dlouho žije v ČR a učí na 2. stupni dějepis a ruský jazyk. 

1) Bavil Vás dějepis ve škole? Byl u Vás jiný způsob výuky než v České republice? 

Nejvíce mě bavila matematika, dokonce jsem se chtěla stát učitelkou matematiky. Co se týče způsobu 
výuky, tak dřív neexistovaly žádné interaktivní tabule, používaly se klasické tabule a mapy. Možná 
proto se teď snažím využít všeho, co lze používat k výuce. Učitelé byli přísnější, pamatuji si, že jsme 
měli spoustu domácích úkolů přes prázdniny. Nevěděli jsme, že to může být jinak, takže si nikdo 
nestěžoval, což teď je vzácností – nestěžovat si. 

2) Jaké historické období Vás nejvíce zajímá, o kterém se 
něco ráda dozvíte i dnes? 

Nejvíce mě zajímá druhá polovina a konec 20. století, 
protože jsem byla svědkem mnoha událostí, které se 
odehrávaly v tomto období. Můžu porovnat to, jak jsem to 
vnímala jako dítě, a jak to bylo ve skutečnosti, přesněji 
řečeno, jak to teď historici vysvětlují. Ještě dodnes se 
dozvídám nějaká fakta, která mě překvapují." 

3) Máte ráda různé prohlídky muzeí, hradů a zámků?  

Ano, ale spíše než zámky navštěvuji s dcerou umělecké 
výstavy. Naposled jsme byly na výstavě v Rudolfinu.  

4) Co v dějepise moc ráda nemáte, ať už je to období, nebo nějaký panovník...?  

Takové období ani panovníka nemám, snažím se vnímat dějiny neutrálně. Všechno, co se odehrávalo 
a co se odehrává teď, je propojené a je důsledkem jiných událostí. 

5) Co si myslíte o cestování v čase? 

Jako malé se mi líbil film Návrat do budoucnosti. Takových filmů o vynalezeném stroji času a 
cestování v čase je celá řada. Domnívám se, že toto téma je populární, protože každý z nás občas 
přemýšlí o tom, co by bylo, kdybychom se aspoň na vteřinku mohli dostat do minulosti nebo do 
budoucnosti. V minulosti bychom rádi varovali buď sebe, své blízké, nebo i celé lidstvo před něčem 
důležitým, co by se, podle nás, nemělo odehrávat. Neméně zajímavé by bylo cestování do 
budoucnosti. Co se týče mě, já bych raději v čase necestovala, jelikož stroj času může selhat a já 
zůstanu někde jinde. Jinak dobu, ve které teď žijeme, považuji za tu nejlepší.  Jako cestování do 
minulosti můžeme brát prohlídky muzeí a zámků. Dokonce při prohlížení rodinných fotografií a videí 
se můžeme ocitnout v nedávné minulosti, aspoň na vteřinku prožít šťastné okamžiky života, vidět lidi, 
které už nikdy nepotkáme. A co se týče naší budoucnosti, vy, naši žáci a žákyně, jste její budovatelé, 

takže jsem si jistá, že budoucnost bude skvělá.       

  

T. Boháčková, S. Ježová, 7. A 
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6. ROZHOVOR SE ZNÁMOU OSOBNOSTÍ 

Tentokrát pro vás máme ještě překvapení, povedlo se nám získat rozhovor s Lukášem Hejlíkem.       

ŽIVOTOPIS: Lukáš Hejlík je český divadelní a filmový herec, autor projektu scénického čtení Listování a 
projektu Gastromapa Lukáše Hejlíka. Je známý z televizních seriálů Ordinace v růžové zahradě 2, 
Ošklivka Katka nebo Terapie.  

Co máte raději, čtení knih nebo herectví? No, já se vlastně potkávám někde uprostřed, protože 
knížky vlastně i hraji jako představení, takže jsem spojil divadlo i čtení, takže tak půl napůl.  

 Jaký byl v dětství Váš oblíbený spisovatel? Nebyla to žádná sláva, já jsem totiž začal číst strašně 
pozdě. Jinak moje oblíbená kniha byla Kniha džunglí, kterou mi čítával můj táta. Což je taky jediná 
kniha, kterou si pamatuji. To nesla špatně moje máma, která mi těch knížek přečetla hrozně moc, ale 
nepamatuji si už žádnou. Takže vlastně ještě kromě povinné četby ve škole jsem začal pořádně číst až 
po osmnáctých narozeninách.  

Četl jste nějaké knihy v cizím jazyce? Tak to je další věc. Patřím do generace, která to s jazykem na 
škole měla těžké. Byl jsem v posledním ročníku, který se nevyučoval povinně ruštinu a pak to vypadalo 
tak, že učitelka ruštiny začala učit ve stejný rok angličtinu. Takže asi takhle to bylo. Poprvé jsem četl 
knížku v angličtině na střední škole.  

Jaký je Váš oblíbený spisovatel a jaká je Vaše oblíbená kniha? Moje oblíbená spisovatelka je Petra 
Soukupová. Píše jak pro dospělé, tak i pro „děcka“. A když píše pro dospělé, tak jsou hlavní hrdinové 
děti, když píše pro děti, tak jsou hlavní hrdinové také děti, ale myslím si, že by si to měli přečíst i 
dospělí. 

 Děkujeme panu Hejlíkovi za to, že si na nás udělal čas a zodpověděl všechny naše otázky. 

T. Boháčková, S. Ježová, 7. A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



21 
 

7.  CO NÁS BAVÍ  

TIP NA HRU 

God of war Ragnarök: hra roku 2022 

Hrou roku 2022 se oficiálně stal nejnovější díl God 
of war Ragnarok.  Hru vytvářela společnost Santa 
Monica Studio a vydala ji společnost Sony 
Interactive Entertainment. Jedná se o devátý díl 
série, tato hra byla nominována na hru roku na 
The Game Awards 2022. V této akční hře budete 
muset bojovat proti nepřátelům, luštit různé 
puzzle a získat tak další část k příběhu. Oproti 
minulému dílu z roku 2018 se zde nachází 
mnohem více mini-bossů a bossů. Hra měla být původně vydána už v roce 2021, ale kvůli covidové 
pandemii se vydání značně zpozdilo. Jen za první týden se prodalo celkem 5,1 milionů kusů této hry. 
Hra vyšla na nejnovější konzole Playstation 5, ale je hratelná i na Playstation 4.  

Nicolas Mokoš, 8. E 

 

TIP NA ZAMILOVANÉ KNIHY PRO STARŠÍ ČTENÁŘE 

POLIBEK V PAŘÍŽI – Catherine Riderová 

POLIBEK V LONDÝNĚ – Catherine Riderová 

POLIBEK V ŘÍMĚ – Catherine Riderová 

SÉRIE KNÍŽEK AFTER (5 DÍLŮ) - Anna Toddová 

POLIBEK A CROISSANTY – Anne-Sophie Jouhanneau 

SÉRIE KNÍŽEK (ZAČÍT ZNOVU, CÍTIT ZNOVU, SNÍT ZNOVU, DOUFAT ZNOVU, VĚŘIT ZNOVU) - Mona 
Kasten 

SÉRIE KNÍŽEK (ZACHRAŇ MĚ, ZACHRAŇ NÁS, ZACHRAŇ SE) - Mona Kasten 

SÉRIE KNÍŽEK (DVŮR TRNŮ A RŮŽÍ) - Sarah J. Massová 

HYPOTÉZA LÁSKY – Ali Hazelwood 

T. Boháčková, 7. A 
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8. ZE ŠKOLNÍHO KALAMÁŘE 

O Růžence, která měla problémy se spaním 

V jednom městě, které rozhodně nebylo královstvím, žila jedna dívka, která rozhodně nebyla 
princeznou. Ve skutečnosti se jmenovala Růžena Nedospálková a žila v Praze. Chodila do školy a 
nebyla ničím zajímavá, možná tím, že měla vlasy obarvené na ten nejkřiklavější odstín růžové a 
všichni se za ní otáčeli jenom proto, že měla vlasy obarvené na růžovo.  
Jednou šla ze školy rovnou domů a potkala tři bezdomovce. Jeden měl v ruce růžovou rtěnku a 
vyprávěl, že je dobrá víla. Ten druhý měl košík plný salátu a přes sebe měl přehozený hedvábný 
zelený šátek, který už jako šátek vůbec nevypadal, protože byl celý od bahna. Ten také říkal, že je 
dobrá víla. Poslední měl v ruce dvě šedé ryby, na sobě měl modrou paruku a také tvrdil, že je dobrá 
víla. 
Jeden dal před sebe košík salátu, druhý obě šedé ryby a nabídli Růženě, aby se k nim připojila na 
hostinu. Ta si k nim sedla a vyprávěla jim o sobě, protože vždycky lidem důvěřovala. Bezdomovci jí 
řekli, že když se k nim chová tak hezky, že jí dají něco pěkného do vínku. Ten jeden jí přál za manžela 
bohatého miliardáře. Ten druhý jí dal všechny slevové karty na líčidla, aby za ně už nikdy nemusela 
platit, a ten třetí jí slíbil, že se ve škole vyhne všem písemkám. Objala bezdomovce, poděkovala jim a 
vydala se domů. 
Jenže na ulici potom potkala ještě elegantně oblečeného muže s nažehleným černým sakem a 
kravatou. Na sobě měl buřinku a prohlížel si ji úzkýma hadíma očima. „Byla jsi hodná na mé tři syny 
bez domova,“ zahřměl a došel k ní blíž. „Nikdo na ně nikdy hodný nebyl, proto tě musím potrestat,“ 
pronesl je zlý vílák, otec bezdomovců, který trestá ty, kteří dostali do vínku od jeho tří synů něco 
pěkného. A od té doby Růženě nešlo spát, převalovala se v posteli, chodila se napít, ale už nikdy v 
noci ani ve dne neusnula. 
A tak to vlastně dopadlo dobře. Vyhnula se všem písemkám ve škole, na vysvědčení měla samé 
jedničky, používala slevové karty na líčidla a vzala si bohatého miliardáře. A víte, co udělala se svou 
kletbou, že už nikdy nebude spát? V noci sledovala v kuse seriály na Netflixu… 
 
Kateřina Čeperová, 6. E 
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9.  SOUTĚŽ  

Tentokrát je soutěž určena žákům 1. stupně. Můžete vyhrát krásnou knihu „Kouzla vzhůru nohama, 
Kamínky a balvany“. 

Ve škole kouzel se dějí podivné věci – a může za to 
předmět, zvaný kouzla naruby! Ano, Marigold zmenšila 
Lacey Clenchovou na velikost hmyzu. Ale to byla 
nešťastná náhoda. Ano, většina lidí nebyla připravená na 
to, že se Nory promění ve štěnětnici (to je napůl štěně, 
napůl chobotnice) – ale Nory rozhodně nepomíchala 
chapadla s tlapičkami úmyslně. A Bax sice trpí 
nešťastnou magickou poruchou, při níž občas zkamení, 
ale přísahá, že s kamenitými kouzly, která se vyskytují na 
školních chodbách, opravdu nemá nic společného. Když 
nastane průšvih, je moc snadné ukázat prstem na děti 
s nejprůšvihovějšími magickými schopnostmi. Jenže 
studenti „kouzel vzhůru nohama“ se nehodlají dostat do 
maléru. Místo toho se rozhodnou zjistit, co se ve 
skutečnosti děje, a nastolit ve škole znovu pořádek dřív, 
než se stane něco fakt ošklivého.  

A jak knihu můžete vyhrát? Přineste do kabinetu ČJ        
2. stupně nebo odevzdejte paní třídní učitelce „Ten 

nejvíce kouzelný obrázek“ a kniha může být vaše. 😊 

Uzavírka soutěže: 31. 3. 2023 

TAJENKA
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9. RECEPTY 

Zamilovaná srdíčka 

Suroviny 
 
Listové těsto 
Nutella 
Vejce 
 
Na ozdobu 
 
Moučkový cukr 
Jahody 
Maliny 
Šlehačka 
 
Listové těsto vyválíme a vykrájíme z něj větší 
srdíčka. Rozdělíme si tvary na polovinu. První 
polovinu pomažeme Nutellou do okrajů, poté 
srdíčka přiklopíme druhou polovinou a opatrně 
vidličkou přimáčkneme okraje k sobě. Poté 
srdíčka potřeme rozšlehaným vejcem a dáme do 
rozehřáté trouby na 180 °C péct cca na 20 minut. 
Srdíčka pak necháme vychladnout, posypeme 
moučkovým cukrem a dozdobíme dle chuti 
šlehačkou či ovocem. 

Brownies 

Suroviny                       

4 vajíčka 
125 g třtinového cukru 
125 g cukru krystal 
400 gramů čokolády (může být hořká, mléčná nebo klidně nakombinovat) 
80 g másla 
133 g hladké mouky 
62 g kakaa (ne granko!) 

Nejprve si rozehřejeme troubu na 180 °C. Vajíčka si po jednom vyšleháme (neoddělujeme žloutky a 
bílky) s cukrem. Měla by to být taková pěna béžové barvy. Dále si rozpustíme čokoládu s máslem ve 
vodní lázni. Rozpuštěnou čokoládu smícháme s pěnou (společně vyšleháme). K čokoládě a pěně 
přidáme ještě hladkou mouku a kakao. Plech si vyložíme pečicím papírem a těsto a rozprostřeme po 
celé ploše. Na těsto můžeme ještě dát nějaké lentilky, ořechy... Pečeme 20–25 minut. Po upečení 

vyndáme a necháme vychladnout. Pak už stačí jenom ochutnat a o recept se podělit      .  

Dobrou chuť přeje T. Boháčková, 7. A     
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10. VTIPY 

 

PEPÍČEK 

1. Malý Pepíček přišel domů celý ušmudlaný. „Jak je to možné Pepíčku,“ ptá se ho maminka, „že 
jsi pořád takhle špinavý?“ „To je, tím že jsem o dost blíž zemi než ty,“ odpoví chytře Pepíček. 

2. Maminka jde s Pepíčkem poprvé do zoo. Od první chvíle, kdy tam vejdou, Pepíček nadšeně 
výská“ „Jéé, opička, mami, koukej, opička.“ „Ticho Pepíčku, to je teprve paní pokladní!“ 

3. Přijde Pepíček do lékárny a říká. „Máte něco proti bolesti?“  „A co tě bolí?“  „Ještě nic, ale 
táta si teď prohlíží moje vysvědčení.“ 

4. „Pepíčku, vyjmenuj deset zvířat, která žijí v Africe.“ „Jeden slon a devět žiraf…“ 
5. Tatínek se ptá Pepíčka: „Pepíčku, co si to tam gumuješ?“ A Pepíček odpoví: „Ále, pan učitel 

říkal, ať si nejprve opravím tu pětku!“ 

BLONDÝNKY 

1. Co dělá sedmnáct blondýnek před kinem? Čekají, až přijde ještě jedna, protože film je 
přístupný až od osmnácti. 

2. Co udělá blondýna, když se rozběhne proti blondýně? Rozbije zrcadlo. 
3. Proč blondýna nedokáže napsat číslo 11? Protože neví, kterou jedničku napsat první. 

Mariana Bučková, 6. D 
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