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KlouzačkaKlouzačkaKlouzačkaKlouzačka    

    
Jiří ŽáčekJiří ŽáčekJiří ŽáčekJiří Žáček    

    
Mráz už zasklil všechny louže,Mráz už zasklil všechny louže,Mráz už zasklil všechny louže,Mráz už zasklil všechny louže,    

kkkkdo má nohy,do má nohy,do má nohy,do má nohy,    
tttten se klouže.en se klouže.en se klouže.en se klouže.    

Neleká nás ani pád,Neleká nás ani pád,Neleká nás ani pád,Neleká nás ani pád,    

sssspppprávný kluk se nesmí bátrávný kluk se nesmí bátrávný kluk se nesmí bátrávný kluk se nesmí bát....    
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LETEM  NETVOŘICKÝM  ŠKOLNÍM SVĚTEM 

 

NÁSTĚNNÁ MALBA 
 
 V září, když jsme jako čtvrťáci postoupili do „velké“ budovy, zaujala nás velká kresba 
na stěně vedle naší nové třídy. Kdo je ten bojovník na koni? Kdo dokázal tak velký obraz 
nakreslit? Dnes už to díky paní učitelce Chobotské  víme.  
Podobiznu Jana Žižky před 57 lety nakreslil  František Liebl /1910-1992/. Tento malíř, 
povoláním hajný, žil na Tomkovce u Maskovic a maloval hlavně myslivecké výjevy. Článek 
o něm najdeme i na Wikipedii.  
 Což se takhle vydat se na výlet  na  Tomkovku?  Ještě dnes je na ní Lieblův obrázek 
jelena. Vypátrali jsme i to, že pan Liebl kreslil Jana Žižku podle předlohy. Víte, že i tento 
obrázek ve škole visí?  V následující tajence se dozvíte jméno malíře, jehož obraz se stal 
inspirací a předlohou pro Františka Liebla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
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LETEM  NETVOŘICKÝM  ŠKOLNÍM  SVĚTEM 

 
 
 

LUŠTĚNKY OD ČTVRŤÁKŮ 

 
 
 
1. knížka o pravěku Lovci …                    
2. česká televizní stanice                    
3. pohádka Čert a …                    
4. český zpěvák Karel …                   
5. v našem státním znaku je …                 
6. nejkrásnější zimní svátky …                    
7. z jehličnatých stromů padají …                  
8. Tomáš Rosický hraje …                     

9. 
podlaha, po které chodí modelky 
…                 

10. v ZOO je lední …                      
11. Popelka měla v oříšku …                   
                    

              
Autoři: Tomáš, Tereza 
a Radka 

                                    
                    
 K Š M L Š Á E I L O A         
 3 11 1 9 7 6 10 2 5 4 8         
                    

              
sestavila 
Andrea    
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LETEM  NETVOŘICKÝM  ŠKOLNÍM  SVĚTEM 

 

MODRÁ DĚDINA 

 
V té vesnici je všechno modré a je to pravda, žádná lež. 

Vozíček modrý v modré trávě a u kostela modrá věž. 
Okolo domů modré ploty, za dědinou modrý lán, 

nad ním se v modré výši vznáší docela modrý eroplán. 
 

                                                             Dominika Jungmannnová, 5.ročník 
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LETEM  NETVOŘICKÝM  ŠKOLNÍM  SVĚTEM 

 

KOMU DŮVĚŘUJI 

 
Když jsme se učili o tom, co všechno pro nás znamená rodina a její členové, také jsme se měli 
zamyslet nad tím, komu důvěřujeme. A zkusit ty naše pocity dát do vět,  zformulovat do 
myšlenek, které „mají hlavu a patu“, tedy smysl. A hlavně, ať se pokusíme říct, PROČ 
někomu důvěřujeme… 
 
Paní učitelka nám slíbila, že to naše písemné přemýšlení nebude číst nikdo jiný než ona. 
Chceme se s Vámi o některé myšlenky podělit, ale promiňte nám, že se tentokrát 
nepředstavíme jménem. Jsou to naše osobní pocity, o které se dělíme proto, abyste se také 
zamysleli nad tím, komu důvěřujete třeba vy. 
 
Já důvěřuji mamince a tatínkovi. Také mým prarodičům a sourozencům a své kamarádce.  
Kamarádce proto, že by mi nikdy nenabídla nic škodlivého a sama by to také nebrala. 
Důvěřuji učiteli, protože se  můžu svěřit, když mi něco nejde nebo když mi někdo ubližuje. 
Důvěřuji rodičům s tím, že se jim můžu se vším svěřit a vím, že se to nedonese dál. 
 
Úplně nejvíc důvěřuji mamce a taťkovi. Když si nevím rady, vždy mi pomůžou nebo poradí. 
Vím, že se na ně můžu vždy spolehnout. 
 
                                                                                                                    Šesťáci 
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VE ŠKOLE TO ŽIJE 
 

SCIO 

 Scio je společnost zaměřená na testování 
žáků základních a středních škol, e-learning a podporu studentských aktivit.                                                          
Slovo scio pochází z latiny a znamená vím. Společnost Scio založil v Praze roce 
1996 Ondřej Šteffl jako nadaci.V roce 1999 se změnil její status na obecně 
prospěšnou společnost a v roce 2003 vznikla vedle Scio o.p.s. společnost s ručením 
omezeným Scio s.r.o. V roce 2007 se jedná o středně velkou společnost produkující 
evaluační (hodnotící) projekty v oblasti vzdělávání celorepublikového charakteru. 
 V týdnu od 7.11. 2011-1 do 4.11. 2011 se na naší škole konaly scio testy.  

Testy se psaly z českého jazyka , angličtiny,  němčiny, matematiky a  ze 
všeobecných předpokladů.. 

 
 
 
 
 

Těchto testů se zúčastnili  žáci  9. třídy.               
                                                                                          Sára Růžičková  
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NOVINKY NOVINKY NOVINKY 
 

Halloween na naší škole 
 

 Dne 4.11. se konala tajuplná halloweenská noc. Kousek školy se 
proměnil - výzdoba byla opravdu úchvatná.  A kluci a holčičky ze 2. a 3. 
ročníku přišli v krásných maskách.  A nepřišli sami, doprovázeli je rodiče. 
Společně s nimi museli plnit zajímavé úkoly před budovou školy a 
v tělocvičně. Napětí mezi soutěžícími čím dál tím více vzrůstalo, časem 
„se dalo krájet“. Každý chtěl být na prvním místě! 
Ke konci tajuplné noci nás návštěvou poctili  hasiči, se kterými jsme šli 
pouštět nádherné svítící lampiony. Za odborného dohledu dobrovolných 
hasičů jsme vypouštěli svítící přáníčka a  musíme jen potvrdit, že nás 
vznášející se lampióny nadchly. To byla krááása… 
Ale bylo na čase jít „na kutě“, tedy „do hajan“, prostě zalézt do pelíšků a 
pořádně se vyspat. Do snů každého účastníka se promítly zážitky 
z celého dne.  
 
                  Veronika Stejskalová, Veronika,Navrátilová, Petra Marková 
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POMÁHÁME   POMÁHÁME   POMÁHÁME 
 

 
Adopce na dálku 

 
 
Věřili byste tomu ? Ani se to nezdá, ale je to pravda… Co? Že už třetím 
rokem pracuje letošní 8.ročník na důležitém, krásném a lidsky 
potřebném projektu -  projektu adopce na dálku, kde adoptovali 14 letou 
dívku. 
 
Že nic nevíte o tom kdo je ta dívka, jak se jmenuje, kde žije??? Nevadí, 
pro zvídavé jsou informace umístěny na nástěnce hned vedle vchodu do 
sborovny. 
Začátkem prosince bychom měli od ní očekávat dopis a znovu začínat 
vybírat  určitou částku, aby se mohla vzdělávat a alespoň o trošku lépe 
žít.  
Pomůžete nám????????????????????????????????????????????? 
Byli bychom velice šťastni, kdybyste nás také podpořili peněžním darem 
– vždyť stačí si odepřít nějakou 
sladkost, chipsy, prostě nejde o 
miliony, ale každá Vaše částka 
pomůže… 
Je období adventu, Vánoce 
„za rohem“ –a právě tyto svátky 
přece nejsou jen hloupou a zběsilou 
honičkou v supermarketech, 
ale mohly by být i chvílí, kdy si 
uvědomíme, že se (přes různé 
chvíle, kdy se nedaří, přes 
problémy)  stále nemáme tak 
špatně…   
Někdo se o nás stará, máme kde 
bydlet, co jíst, pít, můžeme se učit 
čemu chceme… Ale ta dívka takové 
štěstí neměla . 
A proto bychom mohli všichni trošku 
více pomáhat, ne? Přispějete ?!?!?  
 
                                                                                                                  
                                                                                           
         Veronika Stejskalová 
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CESTUJI, CESTUJEŠ,  CESTUJEME 

 

EIFELLOVA VĚŽ 
Nejznámějším monumentem Paříže je 324 metrů vysoká Eiffelova věž 
postavená ze železa, přezdívaná „Železná dáma“ (La Dame de Fer). 
Nachází se na Champ de Mars na levém břehu řeky Seiny. Eiffelovu věž 
navštíví ročně přes 6 milionů návštěvníků. 
 

výška 324 metrů 

schody 1652 

hmotnost 7 000 tun 

základna 125 × 125 metrů 

 
 

Eiffelova věž byla navržena architektem Gustavem Eiffelem (mj. autorem 
Sochy svobody) na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a 
Světové výstavy v roce 1889. V době vzniku byla nejvyšší stavbou světa. 
Původně byla věž postavena pouze na období 20. let. Mezitím získala 
ale svůj význam jako meteorologická stanice, proto zůstala zachována. 
Později se stala věž také centrem letového provozu a rozhlasového a 
televizního vysílání. Původně se věž Pařížanům nelíbila, byla 
považována za ošklivé monstrum. 

Roku 1909 měla být věž zbourána z důvodu prošlé koncese. Počátkem 
20. století se ale začala objevovat na obrazech (Pissaro, Utrillo, Seurat, 
Delaunay) a začali ji oslavovat i básníci (Cocteau, Apollinaire). 

 

 
Víte, jak se jmenuje stavba, která stojí na území naší republiky a 
inspirovala se Eifellovou věží? Ve kterém městě a na kterém místě ji 
najdeme? 
 
                                                                             Míša Kadeřábková 
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Ve zdravém těle zdravý duch 
 

Den atletické všestrannosti 
 
 

Na konci září se naše škola zúčastnila  závodů atletické  všestrannosti   8. a 9. 
tříd základních škol. 
Soutěžili jsme ve sprintu na  60 metrů, ve kterém se nejlépe umístil žák 9. třidy 
Filip Fibír  na 12.místě, dále Dominik  Míka na 21.místě, Lukáš Froněk  na 
38. místě.  
Bojovali jsme ale i ve čtyřboji -  dálka, hod míčkem , vrh koulí 4 kg a běh na 
1000 metrů. 
V míčku se nejlépe umístil Míka Dominik na 5. místě , Froněk Lukáš na 9. 
místě, v dálce se nejlépe umístil znovu Filip Fibír , který se dokázal probojovat 
až na 3. místo, což je skvělé !!!. 
Na kouli 4 kg jsme, bohužel, „vyhořeli“.  Měli jsme sice velké šance, ale moc se 
nám to nepovedlo… Ale i 15. místo, na kterém se umístil  Škurla  Michal, je 
dobré.  
Dále na 1000m se nejlépe umístil znovu a opakovaně Škurla Michal na 21. 
místě, Filip Fibír na 23. místě, Míka Dominik na 28. místě a na posledním místě 
skončil Froněk Lukáš – 35. místo. 
Nakonec jsme dopadli v závodu všestrannosti  takto: ŠKURLA Michal -  
celkově 8. místo 
FIBÍR Filip – celkově 18. místo 
MÍKA Dominik - celkově 27. místo 
FRONĚK Lukáš – celkově  43. místo 
PLEŠINGR Karel  - celkově 44. místo. 
 
 

NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE ! 
GRATULUJEME A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI 
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 

Nohejbal 
 

Koncem září jsme jeli na turnaj v nohejbalu, kde jsme reprezentovali školu. 
Bojovali jsme ve dvou týmech, týmu A a týmu B. Družstva hráčů byla 
rozlosována opět do dvou skupin. 
Skupina A: ZŠ Dukelská Benešov „A“, ZŠ Karlov Benešov, ZŠ Netvořice „B“, 
Gymnázium Benešov 
Skupina B: ZŠ Postupice, ZŠ Netvořice „A“, ZŠ Jiráskova Benešov „A“, ZŠ 
Dukelská Benešov „B“ 
Pořadí: Skupina „A“ 

1. ZŠ Dukelská Benešov „A“ 

2. Gymnázium Benešov 

3. ZŠ Karlov Benešov 

4. ZŠ Netvořice „B“ 

Pořadí: Skupina „B“ 
1. ZŠ Jiráskova Benešov „A“ 

2. ZŠ Dukelská Benešov „B“ 

3. ZŠ Postupice 

4. ZŠ Netvořice „A“ 

 
I když jsme podávali  dobrý výkon, nestačili jsme na silné soupeře. Zápasy byly 
vyrovnané, ale nám vždy chyběl poslední krok, krůček k tomu,  abychom zápas 
dotáhli do vítězného konce. Bohužel jsme se neumístili na předních místech, ale 
třeba v budoucnu při nás bude stát ta příslovečná kapička štěstí, protože na 
soupeře jsme jinak docela „ měli“. 
                                                                  
 
 

Okresní kolo Poháru ČNS základních škol - konečné pořadí 2010 

1. ZŠ Dukelská Benešov "A" (Folprecht, Vyhlídal, Strnad) 
2. ZŠ Jiráskova Benešov "A" (Balata, Fiala, Stanka) 
3. ZŠ Dukelská Benešov "C" (Cvrček, Hausenblas, Humpl, Kohoutek) 
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 

KUŽELKY 

 

A zase jsme podlehli vábení a kouzlu... Jakému ? Kouzlu 
kuželek. Již mnoho let se zaměstnanci naší školy, podpořeni i 
některými rodinnými členy, účastní turnaje v kuželkách. Spolu 
s námi zápolí s kuželkami i dalších šestnáct družstev ze škol 
našeho okresu. 

Turnaj má dlouholetou tradici a přátelskou atmosféru. Přesto 
každé školní družstvo dává do souboje s kuželkami veškerou 
energii a um. V duchu jsme se ptali -budeme lepší než vloni, porazíme své loňské 
přemožitele, postoupíme v žebříčku výsledků výš? 

Víte, souboj je to totiž vždy opravdový, ale naprosto férový a od jiných se liší i pohodou. 
Radostí, že si můžeme společně zasportovat, potkat známé a kamarády z jiných škol, pobavit 
se, zasmát se. A tak tomu bylo i letos, jásali jsme nad přibývajícími body a sraženými 
kuželkami, s nadhledem a humorem jsme komentovali pokusy, kdy kuželky stály jak 
přilepené a koule, potvůrky, si putovaly, kudy chtěly …  

Letos naše družstvo, oblečené do reprezentačních triček netvořické školy obsadilo v tomto 
podzimním turnaji čtvrté místo. Nepodléháme ale pesimismu, věříme si a v duchu všem našim 
budoucím soupeřům vzkazujeme – jen počkejte, v jarním kole vám to všem ukážeme ! 
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VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 

FLORBAL 

Florbal je kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji. Hraje se na hřišti o rozměrech 
40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. Při standardní herní situaci je z každého 
týmu na hřišti v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči mají speciální 
florbalové hole a snaží se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři hokejku nemají. 
 

Historie florbalu 

I když florbal vznikl původně v USA, je za kolébku tohoto sportu považováno Švédsko. Zde 
se v 70. letech 20. století začal, pod názvem innebandy hrát organizovaně a rychle si získal 
obrovskou popularitu. Další zemí, kde si hra brzo získala popularitu, bylo Finsko (pod 
názvem salibandy) a Švýcarsko (unihockey). S rozdílnými názvy se také mírně lišila pravidla, 
největší rozdíl byl ve švýcarské verzi, kde i brankář používal hokejku. Ke sjednocení pravidel 
došlo v roce 1986 v souvislosti se založením Mezinárodní florbalové federace. 
Švédsko udává směr ve vývoji dnešního florbalu a má nejvíce registrovaných florbalistů na 
světě. Česká florbalová unie je z hlediska počtu členů na třetím místě za druhými Finy a 
před čtvrtými Švýcary. 
Florbalový míček v dnešní podobě paradoxně nevyvinuli florbalisté, ale baseballisté. Plastový 
děrovaný míček podobných rozměrů totiž sloužil k tréninku baseballových nadhazovačů. 

Olympijské hry 

Florbal obdržel v prosinci 2008 uznání Mezinárodního olympijského výboru. Od této chvíle 
může začít usilovat o zařazení na program olympijských her, jenž 
může být na návrh programové komise MOV upravován pro každé 
jednotlivé olympijské hry. Naposledy byl program upraven pro 
hry 2016 v Brazílii. Pro zařazení na program Olympijských her 
nejsou stanoveny konkrétní podmínky, ale pro úspěšnou snahu 
musí florbal ještě výrazně rozšířit počet členských zemí v asociaci IFF. 
 

Jak se hraje 
Na hřišti 20×40 metrů, které je ohraničeno 50 cm vysokými mantinely, proti sobě nastupují 
dvě družstva s pěti hráči v poli a brankářem. Většinou se hraje na tři útočníky a dva obránce. 
Branky jsou 160 cm široké, 115 cm vysoké, hluboké 65 cm v dolní části a 40 cm v horní části, 
mají měkkou obvodovou a chytací síť. Hraje se na 3 × 20 minut (tento limit platí u mužů a 
juniorů, u mládeže se časy liší), přestávky mezi třetinami jsou 10 minut (u mužů a juniorů). 
Juniorky hrají třikrát 15 minut čistého času. 
Hráči v poli mohou míček odehrát pouze florbalovou holí, zároveň však není přípustné hrát 
holí nad úrovní pasu. Míček lze odehrát nebo zpracovat i nohou, ale přihrávka nebo vstřelení 
gólu kopnutím je porušením pravidel.  
Kontakt mezi hráči už není zakázán jako v počátcích hry – hra tělem se toleruje. Hra hlavou 
nebo rukou je zakázaná, stejně jako výskok. Brankář hokejku nepoužívá a může míček odrazit 
kteroukoli částí těla nebo chytat do rukou, pokud se jakoukoliv částí těla dotýká velkého 
brankoviště. Dále brankář nesmí dostat nahrávku od spoluhráče, tzv. "malou domů" a při 
výhozu nesmí přehodit půlící čáru. 
Wikipedie, otevřená encyklopedie. http://cs.wikipedia.org/wiki/Florbal  
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V E  Z D R A V É M  TĚ L E  Z D R A V Ý  D U C H  

 

A ť  ž i j e  b a s k e t b a l  ! ! !  

Dne 13. prosince 2011 se naše škola jako každý rok zúčastnila basketbalového setkání, kde 
hráli družstva Nymburku proti Aris BSA 2003.  Vypravili jsme se malým autobusem, víc se 
nás, bohužel, nerozhodlo. 
Tento turnaj se odehrál v ČEZ ARÉNĚ PARDUBICE. Jak už víte, vstupenky byly zdarma, 
platila se pouze doprava -  250,-Kč. A investovali jsme je výborně. 
Zápas to byl ohromný, fandili jsme jako o život, hlasivky to poznaly, ale stálo to za to!!! A co 
víc – vyhráli jsme!!! 
 
                                                                                                                         Monika Jirsová  
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VÁNOČNÍ TRH SE NÁM VYDAŘIL 

 
Protože při tvorbě keramiky, pečení a zdobení perníčků, tvoření vánočních  ozdob z korálků, 

papíru, mašlí, při vázání adventních věnců s námi ve škole „bydlelo“ 
naše zaujetí, soustředění a dobrá vůle potěšit, udělat radost, překvapit ! 

 
A ta tréma při  slavnostním zahájení – ale vše moc pěkně dopadlo. 

Básničky, písničky a hraní na hudební nástroje se všem moc líbily- maminky, tátové, babičky, 
dědové, bráškové i „ségry“, naši kamarádi, prostě všichni nám zatleskali. 
A nejen nám – letos všem návštěvníkům trhu zazpívaly i paní učitelky – 

 to bylo překvapení ! 
 

A potom již návštěvníci trhu jen vybírali a kupovali a kupovali a vybírali… 
A také baštili a povídali a povídali a baštili…A tak se do „kasičky“ SRPDŠ „zakutálely“ zase 

nějaké korunky, které nám pomůžou při výletech,  
exkurzích a podobných školních akcích. 

 
Všem, kteří organizovali, vyráběli, hráli a zpívali, připravovali občerstvení, 

 moc a moc děkujeme! 
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Klidné prožití vánočních svátků s pohodou,  

 
přáteli a láskou nejbližších, 

 
při zdolávání všech cest vedoucích rokem 2012 

  
zdraví, vytrvalost, víru a radost ze života 

 
 nám všem … 


