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Vážení příznivci naší školy, milí žáci. 

 
Jistě jste si všimli, že na začátku letošního 

školního roku došlo k velké obměně 

pedagogického sboru, a s tím souvisí i změny 

v našem školním časopisu. Ještě v loňském 

roce jste si mohli pročítat časopis Písmenko. 

Časopis Písmenko získával každoročně 

vysoká ocenění v krajských kolech soutěže 

školních časopisů a letos na podzim byl 

dokonce vyhlášen  časopisem roku v 

kategorii almanachy a jiné časopisy. Je to 

obrovský úspěch, za který děkujeme jeho 

šéfredaktorce paní učitelce Haně Kafkové a 

také vám všem, kteří jste do něho svou 

tvorbou přispívali. Paní učitelka byla 

češtinářkou, jak se říká, tělem i duší a díky 

jejímu velkému úsilí a neúnavné práci sklízeli 

její svěřenci uznání nejen za časopis, ale i na 

poli literární tvorby. Připomněl bych 

například loňský úspěch, kdy žáci naší školy 

obsadili první tři místa v soutěži Talent roku 

vyhlašované každý rok Jihočeským krajem, a 

to v humanitní kategorii. Proto jsem byl rád, 

že její celoživotní úsilí, zájem, aktivitu a 

poctivě odvedenou práci ve vzdělávání ocenil 

i ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Robert Plaga a dne 28. 3. 2019 udělil paní 

učitelce medaili 1. stupně za dlouhodobou 

vynikající pedagogickou činnost. 

Letos jsme se rozhodli pro novou formu 

časopisu. Věřím, že se vám nově vydávaný 

časopis bude líbit, že si ho se zájmem 

přečtete, dozvíte vždy něco nového ať už o 

chodu školy nebo  o  školních  akcích,  že  si 

v něm najdete i kousek zábavy, a tak časopisu 

Enyky Benyky a nové redakční radě přeji 

mnoho spokojených čtenářů. 

 

 

Mgr. Filip Rádr, ředitel školy 
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Školní družina zvítězila v soutěži a navštívila Pražský hrad  
 

Zcela výjimečného úspěchu dosáhli 

žáci školní družiny při naší základní škole. 

Zúčastnili se soutěže O nejhezčí betlém 

vyhlášené Kanceláří prezidenta republiky pod 

záštitou Kateřiny Zemanové a byli v ní velmi 

úspěšní.  

Soutěže se mohly zúčastnit děti           

od 6 do 15 let ze škol a dětských domovů a 

deset nejúspěšnějších betlémů pak bylo 

vystaveno v reprezentačních prostorech Hradu 

jako součást jejich adventní výzdoby v rámci 

Dnů otevřených dveří. Vítězné školy získaly 

jako odměnu pozvánku ke slavnostnímu přijetí 

na Pražském hradě a na exkluzivní prohlídku 

jeho reprezentačních prostor.  

Naši žáci tuto soutěž obeslali dvěma betlémy – menším keramickým a větším, jehož základem byly 

skleněné láhve. Oba zabodovaly a my dostali pozvánku do sídla prezidenta republiky. 3. prosince ráno se tedy 

dvacítka dětí s doprovodem dvou vychovatelek školní družiny vydala do Prahy, aby si v pravé poledne vyzvedla 

svou odměnu – slavnostní přijetí a prohlídku reprezentačních prostor Hradu. V každém ze salónů, které jsme 

měli možnost navštívit, byl vedle rozmanitě ozdobených vánočních stromečků a adventní květinové výzdoby 

nainstalován jeden z betlémů, které zvítězily v soutěži. K vidění byla díla dětí z celé republiky a betlémy byly 

vyrobeny z různého materiálu, např. z papíru, keramiky, slámy, textilu, masivního dřeva a dalších. Prošli jsme 

např. Španělský sál, Prezidentský salónek, Habsburský salon, Rudolfovu galerii, Zrcadlový salon, ve kterém byl 

vystaven menší z našich betlémů, a také sál Hudební. V něm byla poprvé v historii návštěvníkům představena 

replika štědrovečerní tabule prezidenta Masaryka s 

původním jídelním servisem. A právě v tomto sále 

byl instalován náš betlém ze skleněných lahví.  

Zaměstnanec Kanceláře prezidenta 

republiky, který nás doprovázel, nám řekl, že tento 

vítězný betlém sem vybrali nejen proto, že se ke 

stolu skvěle hodil, ale zejména protože naše škola 

nese jméno Edvarda Beneše, který prezidenta 

Masaryka často a rád navštěvoval. Spojení 

Masarykova štědrovečerního stolu a Benešovy 

základní školy se tak nabízelo a celou tuto expozici 

ještě povýšilo.  

Na závěr návštěvy na Hradě na skupinu 

úspěšných dětských „betlémářů“ z celé republiky 

čekala další odměna v podobě knihy a Pamětního 

listu a také sladké překvapení – vánoční cukroví 

pečené v Lánech, stejné, jaké měl o letošních 

Vánocích český prezident.  

Plni nevšedního zážitku jsme odpoledne 

spokojeně odjeli zpátky do Písku a je jisté, že na 

tuto předvánoční návštěvu Prahy nikdy 

nezapomeneme.  

 
  Školní družina 
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Odznak všestrannosti  
 

Na začátku září se v Brně uskutečnilo 

republikové finále Odznaku všestrannosti, v jehož 

hlavní soutěži družstev závodil tým naší školy 

složený ze čtyř dívek a čtyř chlapců. Družstvo si 

vedlo skvěle a vybojovalo v konkurenci 

sportovních škol konečné jedenácté místo. O 

tento úspěch se zasloužili: Veronika Štefanová 

(8.B), Vendula Bošková (8.D), Bára Flašková 

(9.A), Linda Filipová (9.C), Vít Kudweis (8.A), 

Rosťa Baďura (9.A), Ondra Nový (9.B) a Tobias 

Tischler (9.C). Je nutno vyzdvihnout výkon 

Ondry Nového, který skončil celkově sedmý v 

jednotlivcích a získal diamantový odznak 

všestrannosti.  

 

MaSo  
Tato zkratka sice připomíná název zvířecí svaloviny končící na 

našich talířích, ale ve skutečnosti se jedná o matematickou 

soutěž čtyřčlenných týmů pořádanou Univerzitou Karlovou. V 

píseckém okrese soutěžilo 15 týmů ze základních škol a 

gymnázií. Naše dva byly velmi úspěšné. Tým Benešovka 1, ve 

složení Petr Fošum z 9.B, Lukáš Karolyi z 9.C, Max Maruš z 

8.A a Michal Hrdina ze 6.C obsadil pěkné 5. místo a týmu Benešovka 2 – Adam Hladký ze 

7.A, Lucie Hančurová ze 7.B, Václav Zach a Barbora Flašková z 9.A – se podařilo dosáhnout 

dokonce na třetí příčku, hned za gymnázii. Potěšující jsou i výsledky v celostátní soutěži. Z 

dvou set třiceti pěti týmů skončila Benešovka 2 na rovné stovce a tým Benešovka 1 byl 

padesátý pátý. Našim matematikům upřímně gratulujeme.  

 

Výtvarné soutěže  
 

Našim spolužačkám se dařilo také ve výtvarných soutěžích.       

Tereza Kozlová ze 7. A obsadila třetí místo v soutěži ROZSVIŤME 

ČESKOU REPUBLIKU s obrázkem na téma „Tak jako slunečnice každý 

den“.  

Výtvarná práce Veroniky Štefanové z 8. B  byla  porotou  oceněna jako  druhá nejlepší  

v soutěži s názvem NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM na téma „Bájný svět pod hladinou řek“.  

obrázek: Veronika Matulová, 3. B 
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Soutěž SMART Písek  
 

Od září probíhala soutěž SMART 

Písek nazvaná Manažer kvality 

vnitřního prostředí. Zapojilo se do 

ní pět píseckých základních škol. 

Úkolem soutěžních týmů bylo 

sledovat kvalitu prostředí ve 

třídách a úsporu energií. Žáci 

měřili například množství oxidu 

uhličitého ve třídách a také 

navštívili Jihočeskou univerzitu. 

Naši školu reprezentovalo  9 žáků                    

z 8.A a z 8.B. 10. prosince 

prezentovali výsledky své práce na 

slavnostním finále v Městské 

knihovně Písek. Přísná odborná porota jim sice neudělila první cenu, ale za své úsilí získali všichni 

vstupenku na bowling.  

 

Pohár ZŠ ve florbalu  
 

V budějovické sportovní hale proběhlo 16. prosince krajské finále Poháru základních škol ve 

florbalu, a to v kategorii dívek z I. stupně ZŠ. Naše reprezentantky nedaly soupeřkám šanci a po 

čtyřech výhrách 6:1, 9:0, 7:1 a 9:1 postupují do národního finále. Benešovku výborně reprezentovaly 

Eliška Leskovcová, Tereza Koutníková, Vesna Vítů, Ema Kofroňová, Jolana Kricklová, Ema Terčová 

- všechny z 5.A, Kristýna Slabá z 5.C a Viola Trambová ze 3.C.  

 

      (převzato ze školního rozhlasu)  

Literární soutěž Jak to tenkrát bylo?  
 

V říjnu jsme na naší škole vyhlásili literární soutěž k 30. výročí 

sametové revoluce, kterou jsme nazvali Jak to tenkrát bylo? Žáci měli 

za úkol vyzpovídat své rodiče, prarodiče, další příbuzné a známé a 

zjistit od nich, jak prožívali listopadové události roku 1989. Sešlo se 

přes padesát příspěvků – povídky, rozhovory, reportáže, projekty, 

dopisy či básně. Všechny byly velmi zdařilé a vybrat z nich ty nejlepší byl opravdu těžký úkol.  

Ocenění nakonec získalo sedm nejoriginálnějších a nejzajímavějších prací:                                     

Tereza Kozlová (7. A), Anežka Simotová (8. A), Leontína Kozová (8. A), Anna Kaiferová (8. A), 

Matěj Schacherl (9. A), Petr Lasovský (9. A), Kristýna Krajcová (9. A).  

Z prvního stupně se do soutěže zapojila jediná třída, a to 5. B. Všechny děti se s vervou pustily 

do práce a připravily celou řadu zajímavých projektů a dalšího materiálu, jenž se stal součástí výstavy, 

která byla k tomuto významnému výročí uspořádána v aule.  

Všem, kteří do soutěže přispěli, děkujeme a oceněným gratulujeme. 

 

 (převzato z webových stránek školy)  
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Čtenářská dílna  

V loňském školním roce se žáci z 1. B a 4. C 

stali kamarády. Společně pořádali akce, 

sportovali, měli i karneval v aule, 

navštěvovali se vzájemně při hodinách. 

Starší spolužáci pečovali o mladší i o 

přestávkách ve třídě, pomáhali jim 

zvládnout první krůčky ve škole. Rok utekl 

jako voda a všichni jsou o rok starší. Začal 

nový školní rok a ve středu 9. října se děti 

opět setkaly.  

Teď už druháci přišli na návštěvu do 

5. C. S sebou si malí kamarádi přinesli 

knihu, kterou měli připravenou také páťáci. Nejprve si společně popovídali a poté si ve 

dvojicích také četli ze svých knih. Starší kamarádi při čtení druháků ani nedutali, moc své 

spolužáky chválili. Při závěrečném hodnocení se všichni shodli, že kniha bude jejich 

společným kamarádem.  

 

         Žáci 2. B, 5. C a jejich třídní učitelky  

 

Pozor, ve škole se objevili pravěcí lidé!  
 

V pátek 25. 10. 2019 byl u nás na škole projektový 

den, ve čtvrtých třídách na téma PRAVĚK.  

Den předtím jsme navštívili Prácheňské muzeum v 

Písku, kde jsme viděli mnoho zajímavých věcí. Drtili jsme 

mouku, tkali látku a obdivovali jsme různé pravěké náčiní, 

keramiku a jiné vzácné nálezy z tohoto období. Doma jsme si 

mohli vyrobit kostým pravěkého člověka nebo modely 

nástrojů, které se dříve používaly. V pátek se ve třídě objevila 

spousta pravěkých lidí a předmětů. Také naše paní učitelka 

byla k nepoznání. Celé dopoledne jsme pracovali ve 

skupinách, malovali jsme nástěnné malby a zkoušeli jsme drtit obilí. Oba dny jsme si moc 

užili a mohli jsme si vyzkoušet, jak se žilo v této 

době.  

 

 

Ella Staňková, 4. C  
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Návštěva Prahy  
 

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 jsme se my, žáci 5. A a 5. C s rodiči a třídními učitelkami, vydali do 

Prahy. Přijali jsme pozvání poslance Ondřeje Veselého.  

Jako první jsme navštívili Chrám svatého Víta. Uvnitř chrámu nás nejvíce zaujaly barevné 

vitráže. Další společnou zastávkou byla budova Poslanecké sněmovny. Každý z nás si mohl 

vyzkoušet, jak se sedí v parlamentu. Cestou jsme potkali i nějaké poslance. Během exkurze jsme         

se dozvěděli, že každý poslanec má své místo a hlasovací tlačítko. Výlet do Prahy se mi hodně líbil.  

 

Lukáš Sacher, 5. C  

Exkurze do Dvora Králové nad Labem  
Ve čtvrtek 12. září se třída 7. A vydala na 

dvoudenní exkurzi do Dvora Králové nad 

Labem.  

Cílem cesty byla tamní 

zoologická zahrada a proslulý Safari Park. 

Žáci si tak mohli naplno užít hlavní cenu 

celostátní výtvarné soutěže, kterou získali 

pro celou třídu koncem minulého školního 

roku. V ZOO strávili celé odpoledne, 

zúčastnili se výukového programu a stali 

se výzkumníky, kteří prozkoumali celý 

svět zvířat křížem krážem. Druhý den si 

prohlédli zámek Ratibořice a prošli 

Babiččino údolí, na závěr pak žáci 

obdivovali barokní zámek Kuks. Exkurze byla nejenom odměnou za odvedenou práci, ale také 

motivací k účasti v dalších soutěžích.  

 

    (převzato z webových stránek školy) 

Cestování po Solné komoře aneb Zájezd do Rakouska  
 

První říjnový týden se 53 žáků a tři 

učitelky naší školy vypravili již tradičně za 

hranice naší země k německy mluvícím 

sousedům. Tentokrát se cílem cestování stalo 

Rakousko. Navštívili mimo jiné městečko St. 

Wolfgang, které leží u Wolfgangsee v oblasti 

Solné komory, tzv. Salzkammergut, dále horu 

Schafberg, městečka Bad Ischl i Hallstatt, kde 

proběhla exkurze do Salzwelten, nejstaršího 

solného dolu na světě. Dále se podívali ke 

Gosauskému jezeru, ležícímu na úpatí pohoří 

Dachstein, a poslední zastávkou byl vodní zámek 

Ort na ostrově v Traunsee, jenž se nachází ve městě Gmunden.  

 

(převzato z webových stránek školy) 



~ 8 ~ 
 

Nové knihy ve školní knihovně  
 

V tomto školním roce jsme se rozhodli, že se zaměříme na 

naši školní knihovnu. Cílem je obohatit fond knihovny o nové tituly a 

přilákat tak malé i větší čtenáře k návštěvě a hlavně půjčování knih.  

V našem vzdělávacím programu se věnujeme rozvoji 

čtenářské gramotnosti, podporujeme čtenářství a prostřednictvím 

dílen čtení vedeme naše žáky k četbě a přemýšlení o knihách. Letos 

jsme pro děti, které navštěvují družinu, otevřeli čtenářský klub 

podporovaný z evropských fondů.  

Během října a listopadu jsme zakoupili 104 nových knih, které 

už kolují mezi dětmi. Jedná se o oblíbené moderní tituly, vybrat si 

mohou mladší i starší děti.  

Ve výběru nových knih budeme podle finančních možností i nadále pokračovat. 

 

 (převzato z webových stránek školy) 

 

Minifestival čtení v knihovně  
 

Ve čtvrtek 12. prosince se deset žáků naší školy zúčastnilo Minifestivalu čtení, který byl 

ve spolupráci s Městskou knihovnou v Písku uspořádán pod taktovkou projektu MAP II Písecko. 

Akce se zúčastnily čtyři základní školy (naše škola, ZŠ J. K. Tyla, ZŠ T. Šobra a ZŠ 

Albrechtice nad Vltavou) a byla určena pro děti ze 4. – 9. tříd. Moderování 

festivalu se ujali dva žáci z Tylovy školy. 

Celé literární dopoledne se neslo v duchu příjemné tvůrčí atmosféry a 

spolupráce. Čtenáři byli rozděleni do skupin podle předem zvoleného 

literárního útvaru. Navzájem si představovali přinesené knihy a zpracovávali 

projekt, ve kterém měli na základě individuálních zážitků z četby 

charakterizovat daný žánr. 

Na závěr jsme se tak blíže seznámili s deníky, komiksy, humornými knihami nebo 

kouzelnými či skutečnými příběhy. Všechny projekty se moc povedly a děti si čas strávený v 

knihovně opravdu užily. 

 

    (převzato z webových stránek školy) 

Barevný týden  
 

Akce má proměnlivé datum, které určuje 

žákovský parlament naší školy. Jak už název 

napovídá, každý den v barevném týdnu je označen 

nějakou barvou. Například pokud je středa „modrá“, 

tak si obléknete třeba modré tričko, kalhoty nebo 

svetr. Celý týden byla naše škola rozzářena barvami také díky 

podpoře většiny učitelů, kteří se každý den pestře oblékali.  

Ondřej Mareš, 8. B 
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Do družiny opět v pyžamech  
 

Že se do školní družiny může přijít i v pyžamu a užít si tam v něm hodně zábavy, se 

přesvědčili nejmenší žáci naší školní družiny. V pátek 15. 11. totiž všechna oddělení ŠD proměnila 

školní aulu ve velkou společnou ložnici plnou překvapení. Vždyť jen „ložnicová“ aula pojme 

najednou téměř 200 malých nocležníků ve veselých pyžamech.  

Děti si zde nejen zatancovaly, ale především zasoutěžily v netradičních disciplínách. Soutěžilo 

se v rychlém posílání polštáře špalírem dětí, v hledání věcí spojených s večerními rituály ve velkém 

povlaku na polštář a také v navlékání „živých pyžam“ na prádelní šňůru. To se skupina dětí postupně 

po jednom „navěsí“ (protáhne) dlouhým provázkem zakončeným kartáčkem na zuby. Předtím ovšem 

bylo možno vidět soustředěné tváře malých závodníků, hrabajících a hledajících v polštáři plném 

nejrůznějších věcí pohádkovou knihu, hřeben, noční ponožky, minimýdlo, ručník nebo plyšáka. Mezi 

soutěžemi, které byly doprovázeny bouřlivým fanděním a povzbuzováním diváků, jsme si všichni 

zatančili na hudbu ze známých večerníčků. Písničky, které zazněly, byly rovněž součástí hry – děti 

měly uhádnout, ze kterého večerníčku ta která písnička je.  

Pyžamová zábava se dětem líbila a v aule po celou dobu panovala skvělá nálada. Za úspěch v 

každé ze soutěží obdržely děti sladkou odměnu, ale vrcholem celé akce bylo závěrečné vyhlášení 

nejvtipnějšího pyžama. Také v letošním roce zvítězili majitelé pyžamové kreace doplněné noční 

čepičkou. Za vítězství dostali, v souladu s tématem pyžamové party - 

pyžama, noc, spaní, večerní rituály a hygiena - keramický hrneček, do 

kterého jim doma maminka může dělat večerní kakao, a dětskou zubní 

pastu, to na pravidelné čištění dětských zoubků.  

Naše velká družinová party v pyžamech se i letos náramně vydařila 

a paní vychovatelky musely na jejím konci dětem slíbit, že ji v příštím roce 

opět zopakují.  

 

         Školní družina  

Kostýmový den  
 

Událost se koná každým rokem dvakrát, nejprve 1. 11. na oslavu svátku Všech svatých a 

poté 30. 4. v den pálení čarodějnic. V tento den se žáci i učitelé převlékají do strašidelných 

kostýmů. Fantazii se meze nekladou, takže na chodbách můžete potkat kostlivce, roboty, 

čarodějnice, vojáky či komiksové superhrdiny. Bohužel mnozí žáci, zvlášť na druhém stupni, 

kostýmový den ignorují a jdou do školy ve svém obvyklém oblečení, čímž narušují tuto 

výjimečnou atmosféru.  

   Ondřej Mareš, 8. B  
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Obrázky ze školní družiny opět pod píseckým vánočním stromečkem  
 

Žáci naší školní družiny se také v letošním školním 

roce zúčastnili Adventního malování, které každoročně 

vyhlašuje písecká Sladovna. Tématem letošní soutěže byly 

tradiční symboly Vánoc. Pořadatelům jsme předali koncem 

listopadu 27 obrázků, malovaných různou technikou, a všichni 

netrpělivě čekali na rozhodnutí odborné komise.  

A pak už jsme jen mohli slavit! Z padesáti obrázků, 

které letos v prosinci pod píseckým vánočním stromem 

zpříjemnily obyvatelům Písku a návštěvníkům města advent, 

měla naše školní družina čtyři. Navíc jsme opět obsadili stupně 

vítězů – na 2. místě se v kategorii 6–10 let umístila se svým 

obrázkem „Jablka štěstí“ Nikola Kokyová z 5. oddělení ŠD. Ze 

stejného oddělení byly další dva vítězné obrázky, jejichž autory 

byli Aleš Ciboch a Gabriela Fürstová. Všichni tři jsou žáci 2. C.  

1. oddělení školní družiny mělo o vánočních svátcích na náměstí také 

svého zástupce – se svým obrázkem zabodovala Tereza Volfová, která je 

žákyní 1. A. Tento náš úspěch vůbec není první. Pravidelně obsazujeme v 

této soutěži minimálně jedno z padesáti možných míst a v loňském roce jsme 

brali dokonce zlato – svoji kategorii tehdy vyhrála Viola Trambová                 

z 5. oddělení ŠD s obrázkem „Anděl“.  

Všem těm, kteří se do soutěže ve školní družině zapojili, děkujeme a autorům vystavených 

obrázků gratulujeme.  

 

    Školní družina, obrázek: Sofie Koželuhová 4. D  

Vánoční jarmark  
 

V pondělí 9. prosince se v naší škole uskutečnil každoroční vánoční jarmark. V 

prostorách školy bylo postaveno velké množství stánků, ve kterých jste si mohli zakoupit 

například dekorativní věnce, sušené houby, nařezané větvičky, cukroví a mnoho dalších 

výrobků. Prodejci se většinou stali žáci z 8. A, již si prodej podle svých slov velmi užili. Na 

celou akci dohlížela paní učitelka Iva Ťupová a vybralo se rekordních 20 tisíc korun. Výtěžek 

byl použit na nákup nových knih.  

     Václav Zíka, 8. B  
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Svátek svaté Lucie  
 

Dne 13. 12. 2019 jsme v naší škole podpořili 

tradici svátku svaté Lucie, která je patronkou švadlen, 

kočích, sklenářů, brusičů a symbolem čistoty a 

pořádku. Svátek sv. Lucie patřil především ženám a 

dívkám, a snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v 

tento den příst. S tímto dnem byly spojené nejrůznější 

zvyky a obchůzky masek.  

Svatá Lucie se narodila ve 3. století v sicilských Syrakusách jako dcera bohatých 

vznešených rodičů. Legenda praví, že se rozhodla pro panenský život, všechny nabídky k 

sňatku odmítala a svůj majetek rozdala chudým. V předvečer svátku sv. Lucie chodívaly 

„Lucky" kolem stavení, a pokud hospodyňky v tento den tkaly, potrestala je Lucie velkým 

košem s přadeny, jež musely neposlušné ženy za svůj prohřešek upříst. Jestliže zastihla ženu 

při draní peří, vše následně rozfoukala. Svatá Lucie byla chápána také jako ochránkyně před 

čarodějnicemi. Proto dávaly pověrčivé hospodyně od sv. Lucie až do Božího hodu vánočního 

každý den dobytku kousek zaříkaného těsta smíchaného se zvláštním kořením, aby jej 

ochránily.  

Svaté Lucie dohlíží na čistotu a pořádek i v naší škole a nevynechaly jedinou třídu. 

Lucie nepřehlédly papírky, pastelky nebo obaly od sušenek a žáci museli všechen nepořádek 

uklidit.  

      Veronika Kalinová, 8. B  

 

 

Sbírka pro Sirius  
 

Útulek Sirius se stará o zdravotně postižená, stará či 

problémová zvířata a sídlí v Záhoří u Písku. Školní parlament 

pro něj, stejně jako předchozí roky, zorganizoval předvánoční 

sbírku. Žáci přinášeli pro zvířata konzervy, piškoty, granule, 

různé hračky nebo i staré deky. Parlament akci organizuje už 

po několikáté a pokaždé se podařilo nashromáždit pro psy a 

kočky velké množství potřebných věcí.  

Veronika Kalinová, 8. B  
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Lízátkový den  
 

Vždy poslední čtvrtek před Vánoci si mohou 

žáci i učitelé zakoupit na stanovištích 1. a 2. stupně 

lízátka. Na sladkosti nesmíte zapomenout nalepit 

lístečky se jmény těch, komu mají být pochoutky 

doručeny.  

Stanoviště jsou čtyři. Dvě na druhém stupni, 

jedno na prvním stupni a poslední v prostorách šaten. 

Druhý den, tedy v pátek, lízátka do všech tříd 

roznesou andělé. Nadílkou můžete svým kamarádům 

nebo učitelům dokázat, že je máte rádi, a poskytnete jim také malý předvánoční dárek.  

 

          Alexandra Štérová, 8. B  

 

Vánoční koncert  
 

Ve středu 18. prosince aula Benešovy základní školy 

opět po roce zavoněla vánoční atmosférou. Žáci pod vedením 

svých pedagogů připravili pro své rodiče, prarodiče a 

kamarády vánoční koncert – pásmo písní, koled a básniček, a 

diváky čekalo také jedno malé, totiž velké, překvapení.  

Do posledního místa zaplněná aula nejprve přivítala 

Vendulu Langerovou, bývalou žákyni školy a absolventku 

Státní konzervatoře Praha oboru operní zpěv. Ta celý koncert 

zahájila dvěma klasickými vánočními písněmi. Poté už na pódium nastoupil třicetičlenný pěvecký 

sbor 1. stupně, aby za doprovodu souboru zobcových fléten, klavíru a houslí zazpíval řadu tradičních i 

méně známých koled. Žáci 2. stupně písně doplnili přednesem veselých vánočních básní. O druhou 

část programu se postarala školní družina, která přišla s překvapením v podobě vánoční hry. Tu žáci 

nastudovali pod vedením svých vychovatelek. Diváci tak měli možnost vidět klasický biblický příběh 

o narození Ježíška. Veselý zveršovaný text, doplněný písničkami, zpívanými sborem, diváky pobavil. 

Všichni mohli obdivovat nejen výborné herecké výkony dětí, ale také kulisy, rekvizity a kostýmy, 

které pocházely rovněž z dílny školní družiny.  

Letošní vánoční koncert se zkrátka velmi vydařil. Písně zpívané jemnými dětskými hlasy vždy 

dojmou a přinesou zklidnění v jinak uspěchané předvánoční době. Divadlo všechny přeneslo do 

dávných dob a připomnělo, o čem by Vánoce měly opravdu být. O pocitu sounáležitosti, o radosti být 

spolu a těšení se na příchod něčeho nového. Vánoce 

jsme na Benešovce přivítali opravdu parádně!  

Postarali se o to společně: pěvecký sbor 1. 

stupně pod vedením Mgr. Radky Kryštůfkové, 

flétnový soubor a Mgr. Rudolf Přib, žáci 2. stupně s 

Mgr. Ilonou Vojtěškovou, divadelníci ze školní 

družiny pod vedením Kateřiny Pokorné a Vratislavy 

Kudweisové a klavírní doprovod PaedDr. Lenky 

Halamové.  
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Děti  

 

My jsme parta dětí,  

je nás jako smetí.  

Učíme se, dovádíme 

ani trochu nezlobíme.  

Amálie, Ella umí dobře sčítat,  

Kryštof zase skvěle odečítat.  

Anička, Barča, Elena  

umí skvělá písmena.  

Vítek, Alan, David 

umějí se bavit.  

Sára, Terka, Nina  

ty jsou vždycky prima.  

 

Sára Kopecká, 4. C  

Ella Staňková, 4. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek: Anna Ptáčková, 4. D 

 

Září  

 

Září nemá nikdo rád,  

není s nikým kamarád.  

Podzim už klepe na dveře,  

barví listy i keře.  

Pouštíme hodně draků,  

vyletí až do oblaků.  

 

Tereza Lidová, 4. C  

Adéla Zochová, 4. B 

 

 

 

 

Podzimní nálada  

 

Podzim barví všechno listí  

a tráva se zelená.  

A když děti pouští draky,  

smějí se jim všechny mraky.  

Hejna ptáků odlétají  

do dalekých krajin.  

A čas se nám rychle krátí  

do vánočních prázdnin.  

I ten ježek s jablíčkem  

loučí se se sluníčkem.  

 

Viktorie Hašplová, 3. B  

 

Podzim  

 

Kdo nám, děti, zjistí,  

proč venku padá listí?  

Protože, protože,  

podzim už je na dvoře!  

Listy barvami hýří  

a vlaštovky na jih míří.  

Na louce děti draky pouští,  

ježek se na ně dívá z houští.  

 

Eliška Bláhová, 3. B  

 

Příprava na Vánoce  

 

Máma peče cukroví, 

celý byt to provoní.  

Táta přivezl stromeček, 

koupíme mu dáreček.  

Z vany kapra vylovíme,  

potom hezky usmažíme.  

Pod stromečkem dárky rozbalíme, 

Ježíška pak pozdravíme.  

On nám z nebe zamává,  

období ledu nastává.  

 

Vojtěch Kroupa, 4. C  

obrázek: Lucie Filařová, 3. B 

 

 

 



~ 14 ~ 
 

Mosty  

 
Nad světem se mosty klenou  

od člověka k člověku.  

Nad světem se mosty klenou  

od přátel i přes řeku.  

Proto nikdy nepal mosty,  

známých svých se nevzdávej.  

Říkám ti to asi po stý,  

zase brzy bude hej.  

Kámoši ti kryjí záda,  

podpěrou most podrží,  

celé město velmi strádá,  

voda je na nábřeží.  

Pak až vlny opadnou,  

bláto a prach odnese splav,  

pomocí tvých věrných přátel,  

most tu stále bude stát.  

Na světě je tisíc mostů,  

jedny silné, druhé ne,  

a tak od srdce ti přeji,  

ať ten tvůj nikdy nespadne.  

 

Martin Kačírek, 9. C 

 

 

Já slunečnice  

Dobré ráno, sluníčko,  

posviť na mě maličko.  

Jsem krásná podzimní květinka  

z černobílého semínka.  

Mám žluté okvětní lístečky  

jako zářivé hvězdičky.  

Když otáčím se za sluncem,  

všichni vidí, jak krásná jsem.  

Všichni moji výšku obdivují,  

po mých květech pokukují.  

Rostu v poli či v záhoně  

           a všechno září okolo mě.  

 

Natálie Šicová, 7. A 

 

Naše slunečnice  

 

Na naší louce za vrátky  

nám roste druhé slunce.  

Nevychází, nezapadá,  

zato hřeje u srdce.  

Celý den se na ni dívám,  

tím se velmi potěším.  

Obyčejný život žiju,  

starosti žádné neřeším.  

Večer přišel, noc už spadla,  

sen se mi zdá pravdivý,  

slunečnice neuvadla,  

i když oči nevidí.  

 

Jolana Fenclová, 7. A 

 

 

Slunečnice  

 

Léto, teplo, jahody,  

týdny plné pohody,  

plné pole slunečnic,  

nepřeji si skoro nic!  

Jen tak běžet létu vstříc,  

lánům planých slunečnic.  

Jedna zvedla hlavu svou,  

jasně žlutě zbarvenou.  

Usmála se na mě snad?  

Jako by si chtěla hrát. 

Nech mě, slunečnice, být  

chci si jen tak lenošit!  

 

Agáta Žofková, 7. A 

 

obrázek: Vanesa Valášková, 3. B  
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Hrdinský čin  
 

Jsem malý pejsek Alík a se svým větším psím kamarádem Bručounem již několik let 

žiji v domku na okraji městečka.  

Náš páníček se o nás svědomitě stará a na oplátku mu hlídáme domov, tedy upřímně 

řečeno, hlídám jen já. Bručoun je totiž už starý a celé dny spíše jenom pospává v boudě.  

Jednoho dne se nám přihodil zajímavý příběh, který vám teď povím. Ihned, co jsme se 

probudili, nám u dveří přistála naše oblíbená miska s jídlem. Najedli jsme se a já začal pilně 

hlídat. Bručoun raději zalezl do boudy a usnul.  

Štěkal jsem na všechny lidi kolem, aby si uvědomili, že před sebou mají velice 

přísného strážce domu a že se přes mou osobu jen tak do domu nedostanou.  

Odpoledne najednou přišel páníček a řekl: „Dnes odjíždím a vrátím se až zítra pozdě 

večer. Tak mi to tu hoši pěkně ohlídejte.“ Nasedl do auta a po chvíli zmizel za rohem. Doběhl 

jsem to říct Bručounovi, ale ten jen něco zamumlal a dál pochrupoval.  

Nastala noc. Ještě nikdy jsem necítil na svých bedrech takovou zodpovědnost. Lehl 

jsem si před dveře a tiše poslouchal okolní zvuky. Dlouhou dobu jsem slyšel jen Bručounovo 

chrápání, když tu náhle jsem zaslechl téměř neslyšné kroky. Otevřel jsem oko. Byl tam. 

Zloděj.  

S pytlem na zádech se pomalu, ale jistě blížil ke dveřím. Vyběhl jsem a začal ze všech 

sil štěkat.  

Zloděj se zastavil, posvítil si na mě baterkou a opovržlivě povídá: „Kliď se mi z cesty, 

ty malý prcku.“ Cítil jsem se ponížený a byl jsem odhodlán nepřítele roztrhat na tisíc kousků. 

Nadechnul jsem se, vycenil zuby a strašlivě zavrčel. Zloděj se začal smát.  

V tom však zničehonic vyvalil oči, otočil se a prchal pryč. Cítil jsem se jako hrdina. 

Řekl jsem si, že se musím se svým vítězstvím pochlubit Bručounovi, a chtěl jsem se 

rozběhnout k boudě. Jenže jak jsem se otočil, narazil jsem přímo do Bručouna.  

Seděl majestátně za mnou, zuby vyceněné. Jak svítil měsíc, oči mu žhnuly jako dva 

uhlíky. Učiněný pes baskervillský. Zívnul si a povídá: „Tak se mi zdá, že jsi ho tak vystrašil, 

že se tu už neukáže. Tak já si jdu zase lehnout.“  

Když se druhý den vrátil náš páníček domů, hned jsem mu všechno po psím způsobu 

pověděl. Myslím si, že bych měl dostat medaili za statečnost. Nebo ne?  

 

Lukáš Karolyi, 9. C 
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Witze  

Eltern: Kind, wo ist dein Zeugnis?  

Kind: Bei meinem Freund Heiko.  

Eltern: Warum?  

Kind: Er wollte seine Eltern 

erschrecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Autofahrer: Kontrollieren Sie bitte auch 

die Reifen!  

Der Tankwart: Eins, zwei, drei, vier – alle da! 
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Exkluzivní rozhovor s panem školníkem Josefem Malým 

,,Pořád mám přítele na telefonu,‘‘ říká nový školník 

 

Jak jste vaši novou práci získal? 

O pozici jsem se dozvěděl od kamaráda. Zkusil jsem poslat 

životopis a ono to vyšlo.  

 

Už jste součástí naší školy skoro půl roku. Jak se vám práce líbí?  

Práce školníka se mi líbí. Je různorodá a člověk se nikdy nenudí. 

Nějakou dobu mi trvalo, než jsem se ve své funkci zorientoval. 

Dneska už jsem nějaký přehled získal, ale přesto mám velkou 

oporu v panu Somrovi, který tuto funkci zastával přede mnou. 

Často ho využívám jako přítele na telefonu.   

 

Máte nějakou oblíbenou činnost na této pozici?  

Nedá se přesně říci, jaká činnost je nejzábavnější. Jsou činnosti 

milejší, třeba vítání žáků při ranním příchodu, sekání trávy, atd. 

Mezi činnosti méně příjemné řadím třeba měsíční výkazy 

docházky technického úseku. Letos mi vyhovuje, že zatím 

nenapadl sníh. Tato činnost je časově náročná – udržovat 

chodníky, aby nikdo neuklouzl a nezranil se.  

 

Máte rád zimu?  

Ano. Na druhou stranu bych si přál, aby napadl sníh. Mohli bychom s dětmi jet lyžovat. A také se rád 

procházím zasněženou přírodou.  

 

Co dalšího rád podnikáte ve volném čase?  

Ve svém volnu se věnuji chovu drobného ptactva. Na naší chatě za Pískem máme několik voliér, ve 

kterých hnízdí různé druhy kanárů, papoušků, zebřiček. Také rád jezdím na motocyklu Jawa a 

poslouchám metalovou muziku. Rád ochutnávám regionální piva z místních minipivovarů, na které 

natrefím při rodinných dovolených.  

 

Jaký hudební žánr je vám nejbližší?  

Poslouchám metalovou muziku. Moje nejoblíbenější zahraniční kapela je Iron Maiden. V létě také rád 

navštěvuji některé z hudebních festivalů. V loňském roce to byl třeba Metal fest v Plzni, který trval tři 

dny.  

 

Jaké jsou předběžné plány na letní dovolenou?  

Na letošní léto mám naplánovanou rozsáhlou rekonstrukci bytu. Nevím, jestli na nějaký odpočinek 

zbude čas. Pokud ano, tak spíš jen kratší výlety nebo nějaký odpočinkový motovýlet v Čechách.  

 

Máte nějaké vzkazy pro naše čtenáře?  

Chtěl bych jen poprosit žáky, aby udržovali pořádek. I když máme šikovné paní uklízečky, měl by si 

každý po sobě uklízet. 
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Sametová revoluce  
 

Pod pojmem sametová revoluce najdete ve slovníku definici: „ …období politických 

změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu 

komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii “. Pro každého 

člověka, který tuto dobu zažil, má zmíněná událost jiný význam.  

Sametová revoluce, období studentských protestů a pokusů o 

vytlačení komunistů z Československa. Občanům Československa se už 

zkrátka nelíbil komunistický režim a nesvoboda, ve které musí žít, díky 

svým protestům se jim úspěšně podařilo potlačit nadvládu komunistů 

v tehdejším Československu. Velkou roli hrála i předchozí iniciativa 

Charty 77 a obzvláště dokumenty 2000 slov a Několik vět.  

Ale co kdyby sametová revoluce nikdy nenastala?  

Pojďme se vrátit zpátky v čase do roku 1989. V té době bylo mému otci 26 let a 

pracoval v Praze. Jednoho dne však do práce přinesl videokazetu s životopisným filmem o 

generálu Pattonovi, který pojednával o osvobozování Evropy od fašistického Německa a také 

o tom, jak generál Patton chtěl ignorovat demarkační čáru a vytlačit i Rusy. V době 

komunismu bylo ale nepřípustné, aby se někdo na takovéto filmy díval a šířil je dál mezi lidi. 

Přesto se otec na film se svými kolegy v práci podíval. Ovšem to ještě nevěděl, co se může 

stát. Jeden z jeho spolupracovníků ho totiž byl nahlásit a hned druhý den si byla pro mého 

otce STB a odvedla ho na výslech. Naštěstí byl brzy z výslechu propuštěn. Díky dalšímu 

sledu událostí a brzké revoluci už nemohl být komunistickým režimem dál stíhán a ani jeho 

nejbližší rodina za to nemusela nést následky.  

Jenže co kdyby na sametovou revoluci nikdy nedošlo? Pravděpodobný scénář příběhu 

naší rodiny by potom probíhal ve znamení sledování, udávání nebo stíhání. Moji rodiče by 

těžko hledali dobrou práci, já a má sestra bychom nemohli studovat a nejspíš bychom byli 

donuceni místo studia vykonávat těžkou manuální práci prospěšnou straně.  

Když si všechny tyto skutečnosti uvědomím a porovnám minulý režim a současnou 

svobodnou společnost, jsem vděčný všem, kteří sebrali sílu a odvahu a i přes velké těžkosti 

dokázali zajistit lepší budoucnost příštím generacím.  

 

Petr Lasovský, 9. A  

Sametová revoluce  
 

Dne 17. listopadu 2019 na Mezinárodní den studentstva jsme si připomněli 30. výročí 

sametové revoluce. Co se tehdy vlastně stalo? Studenti vysokých škol připravili na tento den 

akci k 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty. Měla se odehrát na Albertově. Průvod ale 

pak pokračoval na Národní třídu. Tam došlo k brutálnímu zásahu Veřejné bezpečnosti proti 

bezbranným studentům. Demonstrace byla takto rozehnána a někteří byli zatčeni. Informace o 

zásahu proti studentům se začala šířit mezi lidmi, studenti mluvili s herci. Na školách a v 

divadlech se začaly organizovat stávky. Vzniklo Občanské fórum v čele s Václavem Havlem.  

Já jsem se vypravila za přímým účastníkem tehdejších událostí, za mým tátou. 
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Tati, kolik ti tenkrát, tedy v roce 1989, bylo let? Pracoval jsi? Nebo jsi chodil do školy?  

Bylo mi 17 let a byl jsem ve 3. ročníku na středním odborném učilišti. Studoval jsem v Praze.  

 

Můžeš mi popsat, jaké to tenkrát bylo? Jaké jsou tvé vzpomínky na sametovou revoluci?  

Měli jsme školu V Jámě, to je ulice, která je u Václavského náměstí. Tam probíhaly 

demonstrace, takže místo vyučování jsme chodili demonstrovat. Na bundě jsme nosili 

trikolóru, která vyjadřovala souhlas se studenty, podporu dění, stávek a demonstrací. Podporu 

boje za svobodu a demokracii.  

 

Děkuji za rozhovor.  

 

Dnes sametovou revolucí označujeme celé období od 17. 11. do konce roku 1989 a znamená 

pád komunistického režimu. Mimo demonstrace 17. listopadu, kdy byli studenti napadeni VB, 

nebyla revoluce provázena násilím.  

 

        Kristýna Vlčková, 8. A  

Sametová revoluce očima mé maminky  
 

Den 17. 11. 1989 - kolik ti v té době bylo let a kde jsi tehdy byla?  

Bylo mi 14 let a prvním rokem jsem studovala střední školu v Brně.  

 

Co jsi zrovna dělala, když sametová revoluce vypukla?  

Protože byl obyčejný školní den, byla jsem tehdy ve škole. Školu jsem měla v  centru  města  

a okny jsem viděla, že se v ulicích začíná cosi dít. Slyšela jsem vzrušené hlasy lidí                   

a troubení aut. Při polední přestávce jsme s mou kamarádkou vyběhly ven a ocitly se tak 

přímo v centru dění na náměstí Svobody v Brně, tzv. Svoboďáku.  

 

A co bylo dál?  

Dostala jsem se do davu lidí, který se neustále pohyboval a rozšiřoval. Pamatuji si nadšení, 

které všude panovalo. Lidé drželi klíče, zvonili jimi a provolávali různá hesla. Protože mi to 

přišlo vtipné, začala jsem zvonit a křičet s nimi.  

 

Věděla jsi v tu chvíli, co se děje?  

Vůbec. Byla jsem celá vykulená ze situace kolem a nejvíc jsem se bála, abych v davu 

neztratila své kamarádky, a to, že jsem byla přítomna velmi důležité historické události, jsem 

se dozvěděla až o pár let později.  

 

Jak to všechno dopadlo?  

Ještě jsem dostala trikoloru na bundu. Potom začaly různé politické projevy a ty mě už 

nebavily. Také mi byla zima, a tak jsem se vrátila do školy.  

 

Děkuji za rozhovor.  

         Leontina Kozová, 8. A 
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Vzpomínka na Samet  
 

30 let zdá se obrovský skok,  

už je to dávno, minulost,  

kdy rozpadl se východní blok 

jak nezvaný host.  

Na náměstích plno, všude davy,  

už blížil se konec, padaly hlavy,  

studenti nakonec s podporou lidí 

vysněnou budoucnost na dosah vidí.  

Pravda a láska zvítězila,  

naději v lidech rozsvítila,  

díky všem studentům za jejich sílu,  

s tátou a s mámou si žijeme v míru.  

 

Matěj Schacherl, 9. A 

 

Žáci 4. tříd si adventní čas zpestřili divadelním představením Vyšla hvězda nad Betlémem       

v Divadle Fráni Šrámka.  

Do téhož divadla se vypravili v lednu žáci 3. tříd na představení Čtyřlístek a talisman moci.  

Všechny ročníky 1. stupně pravidelně navštěvují programy připravované pro děti v písecké 

Městské knihovně. Prostředí nové knihovny i programy se dětem vždy moc líbí.  

 

Sladovna zve na expozici Za barokem aneb Prozkoumejte baroko na vlastní kůži  
 

Když projdete dveřmi do největšího sálu Sladovny, ocitnete se v barokním městečku, které 

čeká, až ho začnete objevovat. Vstoupíte na ulici, kterou v dobách dávno minulých zdobila obydlí 

několika důležitých lidí se zajímavými povoláními.  

Architekt, malíř, alchymista či hudebník vás pozvou do svých obydlí a ukážou vám, jak tehdy 

svou profesi vykonávali, a dovolí, abyste si vše také sami zkusili. A možná potkáte i kněze, protože 

jen o kousek dál stojí klášter, který ukrývá spoustu zajímavostí.  

Prostřednictvím 3D brýlí si užijete virtuální realitu, ohromí vás audiovizuální efekty                

a atmosféra expozice, díky které zažijete baroko opravdu na vlastní kůži. A to vše až do 15. března!  
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Kartonová laboratoř  
 

Láká vás stavět v ohromném měřítku? Už jste si někdy postavili vlastní hrad, auto nebo třeba 

loutku? Ve Sladovně to jde. Je z ní totiž až do 15. března papírové království. Na své si přijdou 

milovníci papírových modelů hradů, zámků, dopravních prostředků a všeho možného, co kdy pro 

papírové modeláře za svého života připravil architekt Richard Vyškovský, a také to, co v průběhu 

minulých desetiletí přinesl časopis ABC. Ale aby to celé nebylo pouze o vitrínách a modelech za 

sklem, bude součástí papírové invaze také kreativní kartonová dílna, na které se Sladovnou 

spolupracoval Ing. arch. Martin Zborník. O co jde? Představte si prázdný prostor, hromadu papírového 

a kartonového materiálu a možnost tvořit. Tak přijďte do Sladovny! 

 

 

 

Vánoční vtipy žáků čtvrtých tříd  

 
Pepíček celý Štědrý den nejedl maso, protože chtěl 

vidět zlaté prasátko. Večer si stěžoval mamince, že 

žádné zlaté prasátko neviděl. Maminka řekla: „ Jdi 

se podívat do zrcadla.“  

 

Pepíček se chlubí Adamovi, že dostal od Ježíška 

PSP.  

„Jó, to je ta nová videohra,“ obdivně zvolá Adam.  

Pepíček odpoví: „ Ne, to jsou ponožky, slipy, 

punčocháče!“  

 

Pepíček běží za maminkou a volá: „ Maminko, hoří 

nám stromeček!“  

Maminka ho opraví: „Stromeček nehoří, ale svítí.“  

Za chvíli Pepíček: „ Maminko, svítí i záclona!“ 
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10 faktů o sérii filmů Star Wars  
 
1. George Lucas si nebyl jist úspěchem prvního dílu Star Wars-The Phantom Menace, a proto se  

radši nezúčastnil premiéry. Místo toho se rozhodl a odjel na Havaj se svým dobrým kamarádem 

Stevenem Spielbergem, kde spolu vymysleli velmi oblíbený díl Indiana Jonese – Dobyvatelé ztracené 

archy.  

 

2. Lucasovy obavy jsou naprosto zbytečné. Star Wars – A New Hope utržila 775 milionů dolarů, což 

není vůbec špatné, protože výroba celého filmu vyšla na 11 milionů dolarů.  

 

3. George Lucas zastává názor, že film je živé dílo a jeho tvůrce by ho měl upravovat i poté, co je film 

uveden do kin. Proto najdete u některých epizod až pět verzí.  

 

4. Star Wars – A New Hope je jediný díl, který byl nominován na Oscara v kategorii Nejlepší film.  

 

5. Dartha Vadera hraje anglický herec David Prowse. Ovšem jeho hlas nebyl pro 

Dartha Vadera podle Lucase ideální. Dartha Vadera tedy dabuje americký herec 

James Earl Jonase. Další zajímavost je ta, že tito dva herci se nikdy nepotkali a i 

přesto se navzájem doplňují. V českém znění je nejznámější hlas Bohumila Švarce.  

 

6. Legendární britský herec Peter Cushing ztvárnil ve filmu postavu guvernéra 

Tarkina - velitele Hvězdy smrti. Peter měl při natáčení problém se svými botami, protože mu byly 

příliš malé. Z tohoto důvodu, když nebyla v záběru celá jeho postava, nosil na place pantofle.  

 

7. Scény ve sněhu z Epizody V byly natočeny v norském městečku Finse. Během natáčení přišla 

sněhová bouře, která režiséra Irvina Kershnera nadchla. Zatímco spolu s kameramanem natáčeli pěkně 

z pohodlí haly hotelu, poslal Marka Hamila a Lukea Skywalkera do vánice.  

 

8. Všimli jste si, že v každém díle Star Wars řekne některá z postav větu I have a bad feeling about 

this (z aj překladu – Mám z toho špatný pocit.)?  

 

9. Ve všech epizodách mimo té první je někomu useknuta ruka.  

 

10. Herec Kenny Baker si jednou postěžoval, že když členové štábu odcházeli na oběd, často na něj 

zapomněli v jeho kostýmu R2-D2 a prostě šli bez něj.  

 

Lucie Hrachová, 6. B 
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Projektový 

den třídy 4. C 

na téma 

Pravěk 

 

 

 

 

 

Svůj názor, námět, návrh obálky a příspěvky do dalšího čísla časopisu můžete posílat na 

e-mail: chalupova@zsebenese.cz nebo fedorova@zsebenese.cz  

Časopis najdete také na internetových stránkách školy: www.zsebenese.cz 
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