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KEBULE
ZŠ a MŠ Dubné

Ročník 11

Číslo 5 - 6

leden – únor 2014

VZPOMÍNKA NA ADVENT
VE ŠKOLE
12. 12. se tradičně uskutečnil Advent ve škole.
Nejprve hosté navštívili jarmark, na kterém se
žáci pochlubili svými výrobky.

Foto LN

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ
KURZ
Foto LN

Foto LN

Poté následovalo divadelní vystoupení žáků VI.
B, kteří nacvičili hru divadla Járy Cimrmana, a
nakonec vystoupil taneční kroužek vedený
Luckou Votavovou z VIII. třídy. Myslíme si,
že letošní obrovská návštěvnost svědčila o
velmi úspěšné akci.
(redakce časopisu)

5. 1. krátce po vánočních prázdninách se
uskutečnil lyžařský výcvikový kurz. V 15: 30
na nás čekal autobus před budovou školy, kde
se sešli žáci ze 7., 8. a 9. ročníku. Všichni
(nebo alespoň my sedmáci) jsme se moc těšili.
Před školou na nás čekali také naši učitelé a
instruktoři. Poučili nás o základních pravidlech
chování na lyžařském výcvikovém kurzu.
Autobusem jsme dojeli k chatě Bližné, kde
jsme byli ubytováni. Chata Bližná leží asi 2 km
od Černé v Pošumaví. V 18: 00 jsme se sešli u
večeře a od 21:30 následovala večerka. 1. den
jsme všichni naskákali do autobusu a jeli do ski
areálu Lipno, kde jsme byli rozděleni do 4
skupin. Lyžovali jsme do 14.00, kdy jsme se
vraceli autobusem zpět na chatu. 3. den
dopoledne jsme lyžovali a odpoledne jsme jeli
na plovárnu, nebo jsme se mohli procházet po
Frymburku. Poté jsme byli v elektrárně, kde
jsme měli prezentaci o lipenské vodní
elektrárně. 4. den jsme lyžovali a večer jsme
měli diskotéku. 5. den jsme se bohužel už
museli vracet domů. U školy na nás už
netrpělivě čekali rodiče, aby nás vyzvedli. Na
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lyžařském kurzu se nám moc líbilo a doufáme,
že příští rok zase pojedeme.
Natálie Smažíková – VII. třída

Foto HP

5. místo TESAŘOVÁ Michaela (15 b.)
9. r.
6. místo BENÍŠEK Jakub (14 b.)
8. r.
7. místo CAKL Ondřej (12 b.)
8. r.
KOŠÁTKO Zdeněk (12 b.)
9. r.
8. místo TRAPL Jan (11 b.)
9. r.
9. místo HÁLA Matěj (7 b.)
8. r.
maximální počet bodů za jazykovou část
21
maximální počet bodů za slohovou část
10
celkem maximální počet bodů
31
Do okresního kola, které se konalo 6. 2.
v Domě
dětí
a
mládeže
v Českých
Budějovicích, postoupila Prenerová Marie a
Hála Martin. V tomto kole se umístili až
v druhé polovině soutěžících. Přesto oběma
patří dík za reprezentaci školy.
Mgr. Magda Palkovičová

Foto HP

VÝSLEDKY OLYMPIÁDY
Z ČESKÉHO JAZYKA
Datum konání: 10. 12. 2013
Opravu provedly: Mgr. Magda Palkovičová
Mgr. Jana Siegelbauerová
Mgr. Hana Doležalová
1. místo PRENEROVÁ Marie (28 b.)
9. r.
2. místo HÁLA Martin (19 b.)
8. r.
3. místo INTERHOLCOVÁ Kamila (18
b.)
8. r.
4. místo KOČER Daniel (16 b.)
9. r.
PLACEK Vojtěch (16 b.)
8. r.

TOM SAWYER TROCHU
JINAK
29. 1. Jsme my žáci V. A a V. B vyrazili
autobusem do Malého divadla v Českých
Budějovicích na představení Tom Sawyer. Od
literární předlohy amerického spisovatele
Marka Twaina se hra značně lišila. Hlavní
postavou nebyl Tom Sawyer, ale dívka Nancy,
která byla členkou punkové kapely Tom
Sawyer.
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Umístění: 1. Jakub Beníšek
2. Jan Trapl
3. Zdeněk Košátko

7 b.
5 b.
4 b.

Mgr. Robert Štěpánek

http://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/tom_divadlo.html?m
m=2119173

Některé scény byly přesto podle knížky
ponechány. Například tam opravdu natírali
plot, řešila se krádež peněz, nechyběl ani útěk
z domu, stejně jako tomu je v Twainově
předloze. Představení mělo pěknou hudbu a
bylo humorné.
Žáci V. A

OKRESNÍ KOLO
MATEMATICKÉ
OLYMPIÁDY
22. 1. Marie Prenerová z IX. třídy
reprezentovala naši školu v okresním kole
matematické olympiády. Z 41 účastníků
skončila s 5 body na 34. – 35. místě.
Mgr. Robert Štěpánek

Klipart

JEDEN ZA VŠECHNY A …
23. 1. jsme měli druhou část výukového
programu Jeden za všechny, všichni za
jednoho.
Paní, která program vedla, se jmenuje Lucka a
přijela k nám z Cassiopei z Českých Budějovic.
Opět jsme hráli různé hry a soutěže. Např.
Kalkulačku, kterou jsme si udělali v kruhu
z provazu. U ní jsme používali ruce a nohy.
Pak už nám ani ty nestačily a Ondra musel
Haničku v náručí přenést k dalšímu číslu.
Vtipné byly Otázky a odpovědi. Lucka se ptala
a my si stoupali podle odpovědi k písmenu na
podlaze. U některého písmene nás bylo hodně.
Úplně na závěr jsme vybírali kamarády, které
bychom chtěli pochválit za báječné dvě hodiny.
Naše třída je jedna parta, máme se rádi a
nepřekřikujeme se.
A. Siegelbauerová, T. Koklarová, M.
Mikešová, K. Dobeš – III. A

DOBÝVÁNÍ KLETI
klipart

ŠACHOVÝ TURNAJ
31. 1. proběhlo školní kolo šachového turnaje
žáků II. stupně.
Účastníky byli Jakub Beníšek, Josef Doležal,
Zdeněk Košátko, Matěj Kouba, Vojtěch
Placek, Martin Sháněl a Jan Trapl.

Vyhodnocení celoroční soutěže v dobývání
nejvyšší hory Blanského lesa
„I Dubeňáci jsou Kleťáci“
1. místo Aneta Klímová (7. ročník)
25 výstupů
2. místo Dominika Šebková (7. ročník)
22 výstupů
Tereza Klímová (4. ročník)
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3. místo Ondřej Petroušek (7. ročník)
16 výstupů
Vítězům gratulujeme!
Zúčastnění: Hana Doležalová – 9 výstupů,
Josef Doležal – 7 výstupů, Natálie Smažíková,
Nikola Stráská, Sandra Lebedová – 3 výstupy,
Štěpán Beníšek – 2 výstupy, Petr Danovič,
Tereza Mrosková, Lukáš Kočer, Anežka
Kadounová, Ema Pecková – 1 výstup
Soutěž samozřejmě pokračuje i v roce 2014.
Nezapomínejte se po každém
zapisovat na Kleti do našeho sešitu,
je umístěný na okně v restauraci.

výstupu

Hodně zdaru!
Mgr. Hana Doležalová

prý zahnala knedlíkem špeha vojsk Přemysla
Otakara II. Dodnes v tomto městě pořádají
knedlíkové slavnosti. Kuriózní ale je, že se
knedlíky uplatnily jako zbraň ještě ve 20.
století. Jistý Helmut Winter z jednoho
městečka nedaleko Mnichova v roce 1967
nesnášel hluk stíhaček, které prolétávaly nad
jeho domkem. Proto poprosil známého
truhláře, aby mu udělal vrhací prak, který by
dosáhl velké výšky. Jako střelivo chtěl po
návrhu své ženy použít bavorské kulaté
knedlíky. Po zveřejnění jeho záměru médii ho
navštívil generál letectva a přislíbil mu, že
jejich stíhačky nebudou už nadále tento koridor
využívat. A tak knedlíky i ve 20. století svedly
vítěznou bitvu. Pohledem do specializovaných
kuchařských knížek, zjistíme, že druhů
knedlíků je až třicet. Co český kraj, to jiný
knedlík.
Upraveno z denního tisku

http://img.mf.cz/448/614/1-barevne_brknedliky_noky_5.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/K
le%C5%A5-Josefova_v%C4%9B%C5%BE.jpg/250pxKle%C5%A5-Josefova_v%C4%9B%C5%BE.jpg

CO ASI NEVÍTE
O KNEDLÍKÁCH
Italové a Francouzi nad knedlíky ohrnují nosy.
Asijci snědí jeden a jsou nacpaní, ale my ze
střední Evropy na ně nedáme dopustit. Ne vždy
ale sloužily knedlíky pouze k jídlu.
Jeden ze slavných knedlíků byl hozen už v roce
1266 v bavorském Deggendorfu proti špehovi.
Aspoň tak praví pověst. Tehdy starostova žena

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT
GEKON
Ještěrka gekon fascinuje lidi tím, že se dokáže
pohybovat i po velmi hladkých plochách nebo
rovnou po stropě, aniž by spadla. Jak je to
možné? Po dlouhém bádání vědci zjistili, že to
gekon dokáže s využitím milionů přilnavých
štětinek na spodku tlapek. Ty ho udrží díky
přitažlivým a odpudivým silám mezi
molekulami štětinek a materiálu, po němž
gekon leze.
Gekoni žijí ve většině tropických a
subtropických oblastech, včetně mnoha
ostrovů. Tamní lidé si je často pořizují domů,
protože v místnostech chytají hmyz, včetně
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otravných komárů. Do jejich chytání se dávají
především v noci.
Alíkovy noviny, 20. 11. 2012

Klipart

SPORTOVNÍ
OKÉNKO
http://www.obrazky.cz/media/4/4xikKnAQSVSI2
LFhSwLq46q4yoi6Fa5hDHa1HN-N-s8&width=341

PĚTIBOJ VŠESTRANNOSTI

LOGICKÉ ÚLOHY
Úlohy připravuje Mgr. Robert Štěpánek
Řešení 2. kola
Moucha létala po celou dobu, dokud se cyklisté
nepotkali. Cyklisté se přibližovali rychlostí 45
km/h (20 + 25) a vzdálenost mezi nimi byla 90
km. Potkali se tedy za 2 hodiny. Moucha
průměrnou rychlostí 40 km/h uletěla za 2
hodiny celkem 80 km.
Úspěšní řešitelé
V tomto kole nebyl žádný úspěšný řešitel.
Úloha pro 3. kolo
V poledne vyjíždí z Prahy do Pardubic autobus
s cestujícími. O hodinu později vyjíždí
z Pardubic do Prahy cyklista; jede po téže
silnici, ovšem mnohem pomaleji než autobus.
Až se cestující autobusu potkají s cyklistou,
kdo z nich bude dále od Prahy?

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští
vítězové v desetiboji, královské atletické
disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky
základních škol atraktivní pohybový program s
názvem Odznak všestrannosti olympijských
vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke
zvýšení osobní aktivity co největšího počtu
dívek a chlapců a dát současné generaci
školáků příležitosti zkusit sportovní začátky
podobnou formou, jaká se osvědčila jim.
Na konci roku se tento pětiboj konal i
v Českých Budějovicích, a tak naše škola
vyslala družstvo žáků, aby poměřili síly
s ostatními školami. Celkem se na tuto obří
akci přihlásilo 26 škol z celého Jihočeského
kraje.
Družstvo naší školy bylo zastoupeno různými
věkovými ročníky. Každý účastník závodil sám
za sebe a po součtu všech výsledků se určovalo
i pořadí jednotlivých škol.
Soutěžní disciplíny byly tyto:
- trojskok
- sehy-sedy (2 minuty)
- přeskok přes švihadlo (2minuty)
- driblink (2 minuty)
- hod medicinbalem
Celkové výsledky v jednotlivcích:
31. Chrt Michal (ročník 2000)
33. Hanák Pavel (2000)

6

24. Čada Jan (2001)
26. Lebedová Sandra (2001)
10. Traplová Anna (2002)
22. Bílý Lukáš (2002)
12. Kulhánek Tomáš (2003)
8. Doležalová Hana (2003)
Celkové pořadí družstev:
23. místo - ZŠ a MŠ Dubné

Klipart

Jednotlivé výkony z každé disciplíny všech
závodníků
jsou
umístěny
na
http://www.ovov.cz/vysledkymi.

Turnaj ve stolním tenise

Celá akce byla velmi dobře zorganizována,
přispěl k tomu doprovodný program i
autogramiáda známých úspěšných jihočeských
sportovců a dárky, které děti dostaly.
Děkuji našim žákům za sportovní výkony.
Protože to byl pro nás první ročník, kde jsme si
osahávali atmosféru, prostředí a porovnávali
naši zdatnost, věřím, že příští rok budeme
stoupat pořadím vzhůru.
Mgr. Hanuš Petráň

Na konci února se v Českých Budějovicích
koná okresní kolo starších chlapců a děvčat ve
stolním tenise.
Abychom mohli vyslat do těchto bojů nejlepší
družstvo, které by reprezentovalo co nejlépe
naši školu, byl uspořádán školní turnaj, který
měl rozhodnout o tom, kdo bude nominován do
okresního kola.
Celkem se přihlásili to tohoto turnaje dvě dívky
a pět chlapců. V systému každý s každým bylo
celkové pořadí toto:

Vlastní zkušenost ze závodu popsala Anna
Traplová ze VI. B.
Disciplínou, která pro mě byla asi nejtěžší, byl
skok přes švihadlo, jelikož jsme měly skákat 30
sekund dopředu, 30 sekund dozadu, 30 sekund
vajíčko, 30 sekund běh na místě. V průběhu
disciplín jsme všichni měli šanci nechat si
podepsat kartičky nebo trička od poměrně
známých olympioniků. Byl mezi nimi Štěpán
Janáček - skok o tyči, Lukáš Kraus – basketbal,
Gejza Valent - disk, Tomáš Zede - biketrial a
Denisa Barešová – sportovní aerobik. O
přestávce nám Tomáš Zedek předvedl, jak se
jezdí biketrial, po pár ukázkách si Tomáš
Zedek vybral pět dobrovolníků, čtyři chlapce a
jednu dívku, mezi čtyřmi chlapci byli i dva
kluci od nás ze školy - Pavel Hanák a Tomáš
Kulhánek. Všech pět dobrovolníků si muselo
lehnout vedle sebe na zem a Tomáš Zedek je
přeskočil na zadním kole. Poté si všichni
museli lehnout na sebe a Tomáš Zedek je opět
všechny na svém kole přeskočil. Byl to
nádherně strávený den, plný zážitků.

1.
2.
3.
4.
5.

Doležal Josef
Janura David
Beníšek Jakub
Jinšík Roman
Hála Martin

1. Kulhánková Kateřina
2. Koldová Kamila
K vidění byly dramatické a hezké výkony,
které by mohly slibovat v tomto roce i
madailové umístění. První čtyři chlapci a obě
děvčata pojedou na okresní kolo a věřme, že to
letos „cinkne“.
Mgr. Hanuš Petráň

klipart
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HÁDANKY PRO BYSTRÉ
HLAVY
Hádanky připravila Kamila Koldová – VIII.
tř.
(Odpověď na hádanky si můžeš ověřit na poslední straně
časopisu.)

Lítá to, má to červenej zobák a je to bílé. Co je
to?
Bez jazyku pravdu říká. Co je to?
Co pálí bez ohně?
Je to modré a šplhá to po stromech. Co je to?

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ
Recepty pro vás připravuje Kamila Koldová
z VIII. třídy.

Banánové tiramisu
Suroviny:

cukrářské piškoty – 5 sáčků
smetana ke šlehání – 500ml
kakao - 10 polévkových lžic
mascarpone – 125g
čokoládový likér – 20 lžic
orion – banány v čokoládě 10 ks

NAŠE HOBBY
Dance Styl
Jmenuji se LuckaVotavová a je mi 13 let. Chodím
do VIII. třídy do ZŠ Dubné. Od 5 let tancuji. Mým
snem bylo mít svůj vlastní taneční kroužek a učit
děti tancovat. Již 3. rokem vedu spolu se svojí
spolužačkou Jájou Kozákovou taneční kroužek,
který se stal v létě 2013 občanským sdružením.
Tento rok máme dvě taneční skupiny, se kterými
budeme jezdit na taneční soutěže a prezentovat náš
Dance Styl o.s. Dohromady učím tancovat 42 dětí.
Zabýváme se tanečním stylem Disco show. Jsem
ráda, že jsem do toho před třemi lety šla a ničeho
dosud nelituji. Splnilo se mi, o čem jsem vždy
snila. Krásnější pocit není. Tréninky se odehrávají
v tělocvičně ZŠ Dubné. Tím bych chtěla moc
poděkovat p. řediteli Václavu Meškanovi, který mě
v tom podporuje a bez poplatků mi pronajímá
tělocvičnu. Je mi líto, že si vše nemohu řešit sama,
jelikož mi není 18 let. Z toho důvodu bych chtěla
poděkovat své mamince za její pomoc potřebnou
při realizování některých projektů spojených s
tanečním kroužkem. Díky ní i díky sponzorům
můžeme obsazovat přední místa v tanečních
soutěžích. Musím říct, že v tanečním kroužku
máme samé šikovné děti.

Lucie Votavová a Jarmila Kozáková – VIII. tř.

Postup:
Dno misek pokryjeme piškoty, které potřeme
čokoládovým likérem. Následně vkládáme
vrstvu nakrájených banánů v čokoládě a vrstvu
krému, který připravíme smícháním vyšlehané
smetany a mascarpone. Postup znovu
opakujeme. Navrch nasypeme hodně kakaa a
necháme v chladu přes noc uležet.
Dobrou chuť!
Foto LV

NEJEN PRO DÍVKY
Krásná i v období mrazů
http://img.mf.cz/371/045/1-tiramisubanan.jpg

Ne všichni milují zimu se vším všudy. Někdy
nám venku svítí sluníčko a někdy zase je pod
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mrakem, ze kterého může každou chvíli zapršet
a místo sněhu bude bláto.
To však nic nemění na skutečnosti, že my ženy
toužíme po tom, abychom zůstaly překrásné a
nepřehlédnutelné. Jaký styl pro sebe zvolíte, je
jen na vás.
Tak a co na sebe? Bundu? Kabát? I bunda je
atraktivní, má mnoho vzorů, barev a může být i
elegantní. A co pod bundu? Co třeba svetřík se
středním výstřihem a pod ním dlouhý top? A
co na nohy? Většina žen má v oblibě legíny.
Jsou sice sexy, ale příliš vás nezahřejí. Takové
rifle, které jsou dole zúžené, a k tomu vysoké
kozačky, je podle mě parádní.
Snad jsem vám aspoň trochu poradila nebo
vám nahodila nějaký nápad, jak být krásná i
v období mrazů.
Kamila Koldová – VIII. tř.

ZOO v MŠ
8. 1. nás v MŠ navštívila zvířátka ze ZOO
Hluboká
nad
Vltavou.
Přijely
dvě
ošetřovatelky, které s sebou přivezly morčata,
želvy a také hady. Děti si tato zvířátka mohly
pohladit,
samostatně
s
nimi
mohly
manipulovat, dozvěděly se informace o jejich
životě a potravě. Tato akce byla pro nás
všechny velmi přínosná a děti si z ní odnesly
neopakovatelný zážitek.

Foto AV

Putování ke krmelci
Klipart

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Návštěva kostela
6. 1. jsme navštívili kostel v Dubném. Děti si
prohlédly jak jeho překrásný interiér, tak i
vystavené jesličky. Pro mnohé z dětí to byla
jejich první návštěva kostela vůbec a z jejich
reakcí bylo patrné, že se jim velmi líbila.

14. 1. jsme se vydali na povánoční putování ke
krmelci. Děti si z domova přinesly nejrůznější
dobroty pro lesní zvířátka – seno, jablka,
kukuřici, žaludy, kaštany, mrkve, a ty následně
daly do krmelce. Akci pořádáme každoročně,
stala se pro nás již tradicí. Věříme, že tímto
způsobem pomůžeme rozvinout kladný vztah
dětí ke zvířatům a přírodě, a tím posílíme i
prosociální chování a jednání dětí.
Mgr. Adéla Vopršalová

Foto AV
Foto AV
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PC HRY
Autor rubriky: Ondřej Cakl – VIII. tř.

DotA 2
Novinky v herním průmyslu přicházejí ve
vlnách. Jednou jsou to převody všeho do 3D,
jindy šílenství digitálního nakupování a
zapomínat nesmíme ani na periodické přetlaky
jednotlivých žánrů. Jednou všichni dělají
střílečky z druhé světové války, pak zase z
budoucnosti ... No a tím zdaleka nejnovějším
trendem je žánr MOBA her. Snad každý
vydavatel, potažmo výrobce jeden takový titul
chce mít. Všechni se odvolávají k tomu asi
prvnímu a minimálně nejznámějšímu. Ano,
vedle všech těch League of Legends a Heroes
of Newerth je stále ještě aktuální i jméno
Defense of the Ancients, nebo zkráceně pouze
DotA. Už se ale dávno nebavíme o módu k
Warcraftu 3. S tím by ostatně dneska už tvůrci
neuspěli a určitě bychom nepřinášeli recenzi.
Po dlouhém vývoji před nedávnem vyšlo
pokračování s trošku „překvapivým“ názvem
DotA 2 od Valve. A ačkoli se značka přesunula
pod záštitu zámořského giganta, stále se jedná
o tu samou hru. Stejní tvůrci v čele s
IceFrogem, stejní hrdinové, a dokonce i na
chlup totožné principy. To je staro-nová DotA,
která hodlá kralovat žánru. A našlápnuto k
tomu má přímo výborně.
Ostatně už na první pohled je jasné, že Valve
nedělají úplně obyčejné hry a minimálně
audiovizuální prezentací druhá DotA nad své
konkurenty značně vyčnívá. Zatímco zbylá
MOBA sebranka sází na přestřelené barvičky,
trošku krkolomné modely a celkově mnohem
nižší kvalitu, kluci od Valve si vyhráli.
Grafikou hra svoji konkurenci doslova válcuje
a je jen radost pohledět na ty jakoby ručně
malované modely, efektní a překrásně barevné
schopnosti enginu, či velice důsledný a ucelený
styl. V lecčems může druhá DotA připomínat
třeba Diablo 3. Obě hry totiž zvolily podobnou
základní filozofii a měkké odstíny barev působí
mnohem hodnotnějším dojmem, než je tomu u
převážně východních alternativ. Ať už se řadíte
do tábora milovníků nebo odpůrců, dotaženost
audiovizuální prezentace prostě musíte uznat.
Za všechno se ale platí, a tak si hra za tu krásu
pochopitelně řekne o slušnou porci výkonu.

http://cdn.dota2.com/apps/570/icons/econ/sets/dota_item_stren
gth_of_the_demon_stone_set_large.afbcfda55ea7a5444a4a4df
cf997b77a195d711e.png

TROCHA HUMORU
Autor rubriky: Vojtěch Placek – VIII. tř.
Turista: „Bačo, kde se tady pálí slivovice?“
„Vidíte ten kostel na konci vesnice?“
„Vidím.“
„Tak mimo něj - všude!“
Paní jede taxíkem a u cíle zjistí, že nemá na
zaplacení. Řidič vztekle zabouchne dveře, přidá
plyn a odveze jí k lesu. Tam rozprostře plachtu
a ženská začne hořekovat: „Ježíši, co chcete
dělat? Já mám doma tři děti!“
Taxikář na to: „A já mám doma čtyřicet
králíků, tak nekecej a trhej. Ale jenom jetel!“
Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé připnout si lyže, za druhé - spustit se po svahu,
a za třetí - naučit se chodit o berlích.
Z pilotní kabiny se ozývá: „Je na palubě
lékař?“
„Ano, tady mezi cestujícími, co potřebujete?“
„Oční choroba na pět písmen, poslední je L...“

klipart

Řešení hádanek: Labuť, zrcadlo, kopřiva, veverka
v montérkách

