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BENÍKOVINY

ÚVOD

V tomto školním roce vychází poslední číslo našeho školního časopisu Beníkoviny.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na něm alespoň malým způsobem podíleli a
podílejí.
A co vás čeká v tomto posledním předprázdninovém čísle? Opět se setkáte se články
mapující druhé pololetí na naší škole, přečtete si pozvánku na divadelní představení, můžete
se podívat na reklamní slogany žáků 9.B třídy (vznikly v rámci předmětu Mediální
výchova), samozřejmě jsme nezapomněli na školu v přírodě, která se uskutečnila v březnu,
a mnoho dalších článků, komentářů a příspěvků.
Přejeme vám pěkné počteníčko a v příštím školním roce u stránek našeho časopisu
nashledanou….
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1. Co se děje na naší škole?
Beseda o závislostech
V úterý 19. 2. 2013 jsme se zúčastnili besedy o závislostech spolu s 9.A a 8.třídou.
Beseda byla nejen poučná, ale také zábavná. Besedou nás provázel pán Roman Povala, který
si drogovou závislostí sám prošel, a tím to bylo ještě zajímavější. Vyprávěl nám příběhy lidí,
kteří se se svou závislostí poprali a teď žijí normální život, ale také o těch, kteří to nezvládli.
Nebylo to čistě jen o povídání, ale taky jsme hráli krátké scénky a dozvěděli se plno
zajímavých a poučných věcí. Po dvou hodinách jsme si z besedy opravdu něco odnesli.
Jeden z příběhů byl o jeho kamarádovi, který byl závislý na drogách a píchal si je do
svalů a kvůli tomu byl později odkázán na vozíček. Nakonec se jim ho podařilo přesvědčit, že
život má smysl a on se rozhodl léčit. Podstoupil náročnou operaci a chvíli žil „normální“
život, ale v roce 2009 umírá, protože zase začal brát drogy a jeho organismus to nevydržel.
Tohle byl jeden ze smutnějších příběhů.

Romana Widenková ,9.B

Na naší škole už několik let pracuje Žákovský parlament. A jak to vypadá
letošní rok? To se dozvíte na následujících řádcích…

Parlament
Poprvé jsme se sešli 18.9.2012. Zvolili jsme si novou předsedkyni, kterou se stala
Lenka Poppeová. Seznámili jsme se zástupci ze strany učitelů a stanovili si, kdy se budeme
setkávat. Parlament se tak schází každé úterý o velké přestávce v jazykové učebně. V prvním
pololetí jsme toho v celku dost zvládli. Prosadili jsme si některé své návrhy (např.: zrcadlo na
dívčích toaletách, projektový den: Mezinárodní Vánoce, Sv. Valentýn). Aktuální návrh je
oprava školního rozhlasu, na čemž vedení školy pracuje. Všechno se nám povedlo podle
našich představ a jsme za to rádi.
Zástupci tříd:
4. A

Viktorie Juchelková , Adam Kaločay

4.B

Michal Návrat, Tereza Mirgová

5. A

Kateřina Kajzarová, Theo Bébar

5. B

Klára Maňáková, Michal Holub

6. A

Nikola Javorská, Strzondalová Simona

7. A

Tereza Čonková, Tereza Schwarzová

8. A

Barbora Poremská, Tomáš Chrupka

9. A

Markéta Spěváková, Lucie Hublová

9. B

Lenka Poppeová, Nikola Janoszewská

Učitelské „spojky“ :
Blanka Richterová, Vjačeslav Kostik

Naši žáci si i v tomto pololetí připsali na svá konta spoustu úspěchů.

Recitační soutěž
V pátek 8. února proběhlo školní kolo v recitační soutěži v rámci II. stupně a
zúčastnilo se jej 10 žáků. Cílem bylo vybrat nejlepší recitátory, kteří by tak školu
reprezentovali v kole městském. Ze 6. a 7. třídy byly vybrány žákyně Simona Strzondalová a
Tereza Čonková. V kategoriích starších, tedy 8. a 9. tříd, uspěla Barbora Poremská a Romana
Widenková. Čtveřice vítězek společně se zástupci z I. stupně, a to Anežkou Gernerovou,
Terezou Mirgovou a Míšou Kulovou se pak zúčastnily 27. února městského kola v recitaci.
Všem se vystoupení vydařilo a zároveň úspěšně vybojovaly postup do okresního kola, když
Anežka Gernerová obsadila ve své kategorii 2. místo a Barbora Poremská mezi staršími
uspěla rovněž 2. místem.

Městské kolo konverzační soutěže
V pondělí 4.3. se na naší škole konalo městské kolo konverzační soutěže v jazyce
anglickém, německém a ruském. Soutěžících bylo celkem 45. V angličtině soutěžilo ve třech
kategoriích 25 žáků, v němčině 10 žáků a v ruštině také 10 žáků. V angličtině nás
reprezentovali Kateřina Kajzarová a Kateřina Kochová z 5.A, Simona Strzondalová a Daniel
Tran z 6.A, Tereza Držiaková z 8.A a Ton Nguyen z 9.A. V německém jazyce se soutěže
zúčastnili Markéta Spěváková a Ton Nguyen z 9.A. V ruském jazyce to byly Viktorie
Kučerová ze 7.A a Denisa Kučerová z 9.A.
Naše škola získala 2 třetí místa Tereza Držiaková v angličtině a Ton Nguyen v
němčině, 1 druhé místo Kateřina Kajzarová v angličtině, nejcennější bylo vítězství Daniela
Trana v 2. kategorii anglického jazyka. Tato místa a body pomohly obsadit naší škole v
celkovém pořadí druhé místo.
Všem žákům děkujeme za účast v městském kole a dobré umístění.

Nejúspěšnější žák naší školy (Daniel Tran, foto vpravo)
Foto:www.zsbenese.eu

Den zdraví na Benešovce
Pondělí 25. března byl na naší základní škole ve znamení projektového dne. Již
tradičně se v tomto období věnujeme tématům zdraví a zdravého způsobu života. Každý rok
se snažíme vymyslet pro žáky jiný způsob, jiné formy a jiná zajímavá témata. Letos se žáci od
první až po devátou třídu v rámci Dne zdraví zabývali základními tématy, která patří ke
zdravému klima a pohodovému chodu ve škole. V dopoledních hodinách se pod vedením
pedagogů setkali s fiktivními příběhy týkajícími se volného času, šikany, návykových látek a
rasismu. Úkolem dětí pak bylo příběhy dokončit, a to formou vlastních komiksů a

nacvičených scének. Po splnění nelehkého zadání své výsledné výtvory prezentovaly před
svými spolužáky, srovnávaly správná a nesprávná řešení a diskutovaly o zvolené
problematice. Možnost dokončit příběh podle vlastního uvážení či jej ztvárnit krátkou
dramatickou scénkou děti přilákala k aktivnímu přístupu a zajímavým výsledkům.
Vyvrcholením dne bylo sportovní klání v podobě volejbalových zápasů, ke kterým nastoupilo
družstvo složeno ze členů pedagogického sboru a družstva z řad žáků devátých tříd.
Vzájemné souboje doprovázené přátelskou atmosférou a fandícími žáky školy tak završily
letošní Den zdraví na Benešovce.
Mgr. Michaela Tomicová

A teď malá pozvánka do divadla Petra Bezruče v Ostravě….

Zkrocení zlé Ženy
Světoznámá inscenace Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy v Divadle Petra
Bezruče byla nezapomenutelná. Už podle názvu poznáme, že ve hře by se měla objevit ženská
postava. Ale Bezruči to pojali originálně a obsazení byli pouze muži. Jelikož je to komedie,
tak to vůbec nevadí, právě naopak v tomhle byla inscenace ještě vtipnější. 14.2. jsem se na
představení byla podívat s kamarádkou. Hru jsem viděla už po druhé a opět jsem byla
nadšená. Skvělé herecké výkony i správná atmosféra a nechyběl ani humor. Určitě doporučuji
zajít si na tohle představení, protože i ti, kteří zrovna nejsou divadelními fanoušky se dobře
pobaví. V představení jsou dokonce i dva hudební výstupy, takže originalita opravdu
nechyběla. Kdybychom se měli ještě vrátit k hereckým výkonům, tak musím podotknout, že
kdyby v tom představení hrály ženy, možná, že by to nevyznělo tak vtipně, ale jelikož za doby
W. Shakespeara hráli v divadlech pouze muži, tak to tomu dodalo akorát korunku.
Romana Widenková, 9.B

Rozhovor s Lenkou Poppeovou
(účastnice soutěže Dívka roku)
1. Lenko, chodíš do 9. třídy, ale na školu Benešovku jsi nastoupila až v 7. třídě Z jakého
důvodu? 



No… asi kvůli špatnému kolektivu.

2. Jaká škola je lepší, kdyby jsi měla srovnat ČSA s Benešovkou ?



Určitě Benešovka. Na ČSA byl, jak už jsem řekla, špatný kolektiv…

3. Co říkáš na svou třídu a kolektiv v ní ?



Máme dobrou, no vlastně nejlepší třídu!!! Umíme se podržet a jsme prostě
nejlepší.

4. Na jakou školu ses hlásila?



Na Gymnázium v Bohumíně a na Zdravotní školu v Ostravě, ale raději bych
šla na gymnázium.

5. Co bys chtěla dělat, až budeš dospělá? (práci)



Být učitelkou na 2. stupni.

6. Máš nějaké koníčky? A jestli ano, tak jaké?



Ráda jezdím na kolečkových bruslích. Začala jsem chodit do Katesu. 
Předtím jsem hrála volejbal.

7. Jak dlouho chodíš do Katesu a co právě nacvičujete? Co tě vedlo k tomu, abys začala
chodit do tančení ?



Asi 3 měsíce…  Teď nacvičujeme na koncert a na soutěže. K tančení mě
přivedli kamarádi, kteří mě přemlouvali, abych to zkusila. No a pak se mi to
začalo líbit. 

8. Nedávno ses zúčastnila soutěže „Dívka roku“. Předvedla jsi taneční vystoupení společně
s Danielem Filgasem. Jak se ti s ním tančilo a jak dlouho jste nacvičovali?



Nacvičovali jsme asi měsíc a půl. Bylo to super a byla jsem ráda, že do toho
šel se mnou 

9. Byla jsi zvolena „Dívkou publika“, což je super. Čekala jsi něco takového?



Vlastně ani ne … bylo to super slyšet svoje jméno, to, že jsem vyhlášená 
Vždycky jsem chtěla něco takového zažít a „Dívkou“ jsem si to dokázala  .

10. Jak tě vůbec napadlo, zúčastnit se této soutěže? Doporučila bys ostatním soutěž „Dívka
roku“.



Chtěla jsem to zkusit a po přemlouvání kamarádů jsem tedy řekla ano. Určitě
bych to doporučila ostatním. Poznala jsem nové lidi a něco se přiučila. A
celkový kolektiv holek byl super.

Zuzana Vroblová, 9.B

Foto: www.mubo.cz, Dívka roku (L.Poppeová a D. Filgas, volná disciplína)

Anketa: „Jaké je tvoje oblíbené ovoce ?“
Rozhodly jsme se provést anketu mezi našimi spolužáky. Nejdříve jsem nevěděly,
jakou otázku zvolit, ale protože jsme zdravá škola, chtěly jsme poznat oblíbené ovoce žáků.
Zeptaly jsme se 36 lidí, nejvíce tázaných bylo z devátých tříd, ale samozřejmě jsme se ptaly i
v jiných třídách a na chodbě. Samozřejmě jsme nevynechaly ani učitelé.

A takhle to dopadlo:
banán zvolilo 7 lidí
jahody zvolilo 6 lidí
jablko zvolilo 5 lidí
pomeranč zvolili 3 lidé
hroznové víno, nektarinky a mandarinky zvolili 2 lidé
ananas, pomelo, mango, hrušku, kiwi, borůvky
a vanilkový lusk obdržely po jednom hlasu

