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SLOVO ÚVODEM 

Milí čtenáři,  

doufáme, že jste si všichni užili prázdniny stejně 

jako my. Minulý školní rok utekl jako voda a začíná 

nám nový školní rok. Především bychom chtěli 

přivítat prvňáčky naše a popřát jim hodně úspěchu 

ve školních lavicích. Jsme o rok starší a s dalším 

školním rokem nám začíná nové a těžší učivo. Ale 

musíme si věřit, abychom všechno zvládli a byli se 

svými výsledky spokojeni. S novým školním rokem 

se po odchodu loňských deváťáků obměnila 

redakční rada, ale oblíbené rubriky zůstaly 

zachovány. Budeme rádi, když se vám náš časopis 

Kebule bude líbit i nadále a budete si ho číst s 

radostí a zájmem.  

 

Eliška Jirkovská a Michaela Klímová – VIII. tř.   

 

 
Foto MP 

Členové nové redakční rady 
 

 

 

MOJE DOJMY ZE ZAČÁTKU 

ŠKOLNÍHO ROKU 

 
Mé první pocity při uvědomění si, ž končí 

prázdniny a mám nastoupit do osmé třídy, byly 

velmi smíšené. Nevěděl jsem, mám-li se těšit na 

kamarády, oblíbené předměty a úspěchy, či se spíše 

bát nových testů, zkoušení a náročného učiva vůbec. 

Vždy se však uklidním tím, že povinnou školní 

docházkou musel a musí projít každý. Ne však 

všichni mají tak hodného tátu jako já, který mi 

pomáhá, učí se se mnou a zkouší mě. S jeho 

podporou ten školní rok zase úspěšně zvládnu. 

Lukáš Bílý – VIII. tř. 

 

 

 

První den školního roku jsem cítil obavy a nejistotu, 

neboť jsem nevěděl, co od osmé třídy  

mám čekat. Po pár dnech školy jsem pochopil, že 

tento ročník nebude snadný a obavy přerostly ve 

smutek. 

Dan Veselý – VIII. tř. 

 

 
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-

9/11988669_1703210653232068_4168774365246724738_n.png?oh

=a86fb0f3204004562e6062979711f98c&oe=569EB4C3 

 

 

Na začátek školního roku jsem se těšila i netěšila 

zároveň. Jsem povahou spíše introvert, tudíž mi 

samota nevadí, ale dva měsíce bez spolužáků je 

přeci jen pro mě dlouhá doba. V průběhu školního 

roku jsem zvyklá se každý den učit a musím přiznat, 

že v půlce srpna mi to už chybělo. Tento rok mi jde 

o známky na přihlášku na střední školu, tak se 

obávám, abych všechno nepokazila. 

Michaela Dobešová – VIII. tř. 

 

 

 
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-

9/11221339_1703210816565385_6090288836409903075_n.png?oh

=5cfe294a93d67900db6e87d2f2e6d1d7&oe=5694C1BB 

 

Do školy jdu s pocitem, že zase uvidím kamarády, 

které jsem přes prázdniny vidět nemohl. Ani ranní 

vstávání mi nevadí, do školy jdu bez negativních 

myšlenek. S přibývajícími dny má nálada ve škole 

začne klesat. Kromě zaplněného rozvrhu a tělocviku 

s o rok staršími deváťáky mi náladu kazí i fakt, že 

máme tři nové učitele a nevím, co mohu od nich  
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očekávat. Přestávám i snášet ranní vstávání a vše se 

mi vrací do starých kolejí. 

Ondřej Hajtingr – VIII. tř. 

 

 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ 

9. 9. jsme byli na našem obecním úřadě, kde jsme 

se od paní Jantačové dověděli, co to jsou matriky. 

Nahlédli jsme do nejstarší a také nejnovější matriční 

knihy, něco si z nich přečetli. Potom jsme si zkusili 

vyplnit přihlášku k trvalému pobytu. Zaujalo nás i 

povídání o obecní vlajce a znaku. Povídání paní 

matrikářky bylo velmi poučné.  Nyní se už těšíme 

na akci v knihovně.   

Žáci V. B                  
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Dubn%C3%

A9_CoA.jpg 

 

 

VÝLET DO ČESKÝCH 

BUDĚJOVIC 

 
5. 10. jsme všichni žáci 6. ročníku odjeli na exkurzi 

do Českých Budějovic, kde nás čekala prohlídka 

radnice a procházka historickým jádrem města. 

Na nádvoří radnice jsme viděli originály chrličů ze 

Samsonovy kašny. Vyšlapali jsme 111 schodů 

radniční věže, kde se před námi rozprostřel 

nádherný výhled na město a jeho nejbližší okolí. Na 

střeše radnice nás zaujala zvonkohra, která hraje 

každou hodinu jednu ze svých 41 skladeb, a kopie 

soch, jejichž originály se nacházejí v hale před 

kanceláří primátora města. Sochy symbolizují 

statečnost, spravedlnost, moudrost a mírnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto PS 

 

Na chvilku jsme v jednací síni usedli do lavic 

zastupitelů města.  

 

 

 
Foto PS 

 

Přešli jsme do obřadní síně, která kdysi sloužila 

soudu. Na stropě jsme se dívali na malbu 

představující Šalamounův soud. Velmi pozorně 

jsme poslouchali příběh, kdy se dvě ženy hádaly, čí 

je dítě. Šalamoun vymyslel důmyslnou lest. 

Rozkázal katovi, aby dítě rozpůlil a dal každé ženě 

půlku. Nepravá matka už nastavovala zástěru, ale 

pravá matka omdlévala hrůzou.  

Po návštěvě radnice následovala prohlídka města. 

Všichni jsme byli zvědaví na Bludný kámen. Je to 

místo, kde byli popraveni mladíci, kteří se chtěli 

dopustit vraždy. Na kostele na Piaristickém náměstí 

se nachází žába, která podle pověsti každou noc 

zbořila to, co za ten den postavili. Na zdi solnice 

jsme spatřili hlavy tří zlodějů, ale málokdo ví, že na 

zadní straně budovy je ještě jedna hlava.  

Dozvěděli jsme se ještě další zajímavosti a pověsti 

a všem se exkurze líbila. 

 

Gabriela Doschková – VI. A 
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ROZHOVOR 

 
TENTOKRÁT  

S ALEXANDREM SALAKEM -  

HOKEJOVÝM BRANKÁŘEM 

 
 

Jak jste se dostal k hokeji? 

Všiml jsem si ve škole, že dělají na zimáku ve 

Strakonicích nábor nových hokejistů, tak jsem to 

řekl doma a zkusil jsem to. Bylo to v první třídě. 

 

Kdy jste si uvědomil, že vás hokej může živit? 

Když mi přišla první větší výplata, ze které jsem si 

kromě jídla mohl dopřát i něco navíc. Tenkrát jsem 

si řekl, že by bylo hezké se hokejem živit. 

 

Věnoval jste se někdy i jiným sportům? 

Jako malý jsem kromě hokeje hrál i fotbal. I teď si 

ho zahraju rekreačně na různých beneficích a čas od 

času s kamarády tenis. 

 

Jaký je podle vás největší úspěch ve vaší hokejové 

kariéře? 

Všechno, co jsem doposud dokázal, beru za úspěch. 

Největší nemám. Každopádně vyhrát švédskou ligu 

pro mě bylo velkým úspěchem a i sezóny v Rusku 

byly fajn. Samozřejmě i zápasy za národní tým mě 

těší. 

 

Měl jste nebo máte nějaký svůj hokejový vzor? 

Dominika Haška. 

 

Jak rodina snáší vaše časté stěhování? Následuje 

vás? 

Moje rodina cestuje všude se mnou. Přesouváme 

svůj domov z jednoho kouta do druhého. Bez rodiny 

bych v zahraničí nikdy nehrál. Naštěstí veškeré 

stěhování snáší dobře a doufám, že je to i baví. 

 

Přejete si, aby i vaši synové se věnovali hokeji na 

profesionální úrovni? 

Přeju si, aby byli šťastni v tom, co dělají. A pokud 

to bude hokej, budu jim moc fandit. 

 

Co nejraději děláte ve volném čase? 

 

Nejraději jsem s rodinou, s dětmi. Hrajeme si, 

vyrážíme na výlety. Hodně cestujeme a užíváme si. 

 

V kolika jazycích se dorozumíte? 

Anglicky a rusky. 

 

 

 

Co byste chtěl dělat po skončení své hráčské 

kariéry? 

To ještě nevím, doma ale sedět určitě nebudu. 

 

Co si myslíte o aféře Vladimíra Růžičky s přijatým 

úplatkem? 

Není to nic, co bych mohl nějak hodnotit a 

vyjadřovat se k tomu.  

 

Jak jste prožíval letošní MS zvláště poté, kdy jste byl 

tak brzy vystřídán? 

Fandil jsem klukům, abychom měli co největší 

úspěch. To, že jsem nestál v brance, mi nevadilo, 

každý den není posvícení. I tak jsem byl moc rád, že 

jsem mohl kluky podporovat ze střídačky. 

 

Co byste poradil začínajícím hokejistům? 

Aby šli za svým snem a dali do toho všechno. 

Úspěch nepřijde sám od sebe. 

 

Jakého cíle byste chtěl v hokeji dosáhnout? 

Nemam žádné konkrétní cíle, jen bych byl rád, aby 

mi dělal hokej i nadále radost a vyhnula se mi 

veškerá zranění. 
 

 

 

 

 
http://i.idnes.cz/13/051/sph/ALD4aec37_p201305020747601.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i.idnes.cz/13/051/sph/ALD4aec37_p201305020747601.jpg
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ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT 
 

GAZELA PERSKÁ – DŽEJRAN 

 

Když samice odchází na pastvu, zůstávají mláďata 

v prvních dnech po porodu v úkrytu. Pokud porodí 

dvojčata, nechává každé z nich vždy na jiném místě. 

Tím matka snižuje riziko případných ztrát.  

ZOO noviny, 4. číslo 2013 

 

 
http://www.atlaszvirat.cz/fotogalerie/profil/gazela-perska.jpg 

 

 

 

CESTA ZA POKLADEM 
 

6. 10. první třídy uskutečnily  Cestu za pokladem. 

Třída I. B vymyslela úkoly, které cestou lesem spolu 

s fáborky různě zavěšovala na stromy. Cesta končila 

u rybníka Dlouhý u Čakovce. Zde byl také ukryt 

poklad. Jako bonus jsme mohli pozorovat výlov 

rybníka Dlouhý. Počasí nám ze začátku nepřálo, ale 

nakonec se umoudřilo. Výlet se nám všem moc líbil. 

Lenka Melmerová 

 

 
Foto LM 

 

 

 

CO ASI NEVÍTE 

 
PROČ CHODÍME DO ŠKOLY? 

 

Je to jednoduché: protože školní docházka je po 

dobu devíti školních let ze zákona povinná! Jinými 

slovy do školy rodiče (zákonní zástupci) svoje děti 

posílat prostě musí, a do základky tedy nejde 

nechodit. 

Jako první na světě zavedlo povinnou školní 

docházku protestantské vévodství Pfalz-Zeibrücken 

ve Svaté říši římské. U nás považujeme za datum 

s velkým D rok 1774 a za osobu, která u nás zavedla 

povinnost chodit do školy, Marii Terezii. Vydala 

sice Všeobecný školní řád, ale rodičům dětí od šesti 

do dvanácti let spíš doporučila posílat děti do školy. 

Skutečně povinnou docházku (včetně případných 

sankcí) zavedl až v roce 1869 tzv. Hasnerův říšský 

školský zákon. 

 

Rodina DNES, č. 34, 4. září 2015 

 

 

 

 

 

 
 

Klipart  

 

 

SPORTOVNÍ       

OKÉNKO 
 

Okresní kolo v přespolním běhu 
 

V  Českých Budějovicích se 30. 9. konalo okresní 

kolo v přespolním běhu družstev. Naše škola vyslala 

na tento závod chlapecký tým ve složení:  

Postl O., Hrdlička O., Kuthan R., Vrátný D., 

Bílý L., Brož T. 

 

Závod probíhal ve Stromovce, kde se běžel okruh 

dlouhý 2 km s hromadným startem. Do  

 

 

http://www.atlaszvirat.cz/fotogalerie/profil/gazela-perska.jpg
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celkového pořadí se započítávaly časy a umístění 

čtyř nejlepších závodníků z jednoho týmu. 

Z celkového počtu 7 družstev se kluci umístili na 

krásném třetím místě. 

. 

Celkové umístění škol: 

1. ZŠ Kubatova 

2. Gymnázium GVJV 

3. ZŠ DUBNÉ 

4. ZŠ Zliv 

5. Gymnázium Česká 

6. ZŠ Týn nad Vltavou 

7. ZŠ Dobrá Voda 

 

Děkujeme klukům za předvedený výkon a 

bojovnost. 

Hanuš Petráň 

 

 
Foto HP 

 

 

Okresní kolo ve stolním tenise 
 

V  Českých Budějovicích se 6. 10. konalo okresní 

kolo ve stolním tenise.  Naši školu reprezentovalo 

družstvo dívek, které mohlo startovat ve dvou 

kategoriích. 

 

Tým tvořily Šebková Dominika a Kupečková 

Michaela.  

 

V kategorii IVB se dívky celkově umístily na 3. 

místě. 

V kategorii IV dívky celkově obsadily krásné 2. 

místo. 

 

Celkové umístění – VIB: 

1. ZŠ Oskara Nedbala 

2. Střední zdravotnická škola 

3. ZŠ a MŠ Dubné 

4. ZŠ Týn nad Vltavou 

 

 

Celkové umístění – VI: 

1. ZŠ Oskara Nedbala 

2. ZŠ a MŠ Dubné 

3. ZŠ Týn nad Vltavou A 

4. ZŠ Týn nad Vltavou B 

 

Děkujeme děvčatům za úspěšnou reprezentaci 

školy.  

Hanuš Petráň 

 

 
Foto HP 

 

 

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ 
 

Připravuje Gábina Bártová – VIII. třída 

 

Hruškový koláč s karamelem ze 

špaldy 

Co potřebujeme na těsto: 

100g  hnědého cukru 

180g špaldové hladké mouky 

1 čajová lžička kypřícího prášku 

špetka soli 

2 vejce 

120 ml mléka 

Podzimní koření: 1 čajová lžička mleté skořice, 1 

lžička mletého zázvoru, ½  lžičky mletého 

kardamomu 

 

Na karamel: 

50g másla 

100g hnědého cukru 

a asi 3 velké tvrdší hrušky 

 

Postup:  

Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Ve větší míse 

smícháme suché přísady (špaldovou mouku, kypřící  
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prášek a směs koření). Pořádně promícháme, aby se 

koření rovnoměrně rozvrstvilo. V jiné míse utřeme 

změklé máslo se 100 g hnědého krystalového cukru 

do nadýchané konzistence. Přidáme celá vejce a 

opět řádně promícháme. Do máslové směsi přidáme 

asi polovinu moukové směsi a mixérem vmícháme. 

Přilijeme mléko a promixujeme a nakonec 

dosypeme druhou polovinu sypké směsi a 

promícháme. V pánvi dáme tát máslo a zbývajících 

100g cukru, dokud se zcela cukr nerozpustí. Tuto 

směs nalijeme do dortové formy nebo kulatého 

plechu na pečení.  Na karamel poklademe na plátky 

nakrájené hrušky tak, aby se překrývaly a nezbývalo 

volné místo. Pro lepší chuť dejte klidně dvě vrstvy 

hrušek.  Na hrušky opatrně nalijeme těstovou směs 

a dáme péct asi na 30-40 minut. Pomocí špejle 

odzkoušejte, zda je těsto propečené (pokud ji po 

zapíchnutí do středu koláče vytáhnete suchou, koláč 

je hotový). Vyjmeme z trouby, necháme úplně 

vychladnout a před podáváním můžeme dozdobit 

vyšlehanou neoslazenou šlehačkou nebo tekutým 

karamelem. 

 

Vřele doporučuji odzkoušet tento hruškový koláč, je 

úžasný.  

 

Dobrou chuť! 

 

 
http://www.svetvemne.cz/_site_media/com_photogallery/recipe/000

01157/large/IMG_0292.jpg 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
Akce družiny ve školním roce 2015/2016 

 

Drakiáda – říjen 

Zájezd do sklářské huti ve Vimperku - listopad 

Adventní tvořivá dílna – prosinec 

Vánoční posezení - prosinec 

Maškarní karneval – únor 

Akce ve spolupráci s EVVO CEGV Cassiopeia 

České Budějovice - březen 

Velikonoční tvoření - duben 

 

Čarodějnické rejdění – duben 

Den Země – duben 

Akce ve spolupráci s Policií ČR – květen 

Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče - květen 

Dětský den ve ŠD – pořádaným ve spolupráci s HZS 

- červen 

Cesta za pokladem – červen 

 

Jana Koukalová – vedoucí ŠD 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

22. 9. od 9 hodin proběhlo v Mateřské škole Dubné 

divadelní představení. Představilo se nám divadlo 

Bambini se svým pásmem s názvem Zvídavá liška. 

Zazněly známé pohádkové písně (Hlupáku, najdu 

tě, Vyrostla štíhlá jedlička, Na políčku v jetelíčku, 

Máme rádi zvířata, aj.). Zvídavá liška děti provedla 

jednotlivými ročními obdobími. Spolu s dětmi si 

zopakovala, co je typické pro jednotlivá roční 

období. Divadelní představení mělo pro děti poučný 

charakter a kombinace známých rytmických 

písniček udělala své. Na dětech bylo vidět, že je 

představení baví a cítí se spokojeně a uvolněně.  

Petra Urbanová 

 

 
Foto RT 
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PC HRY 
Rubriku připravuje František Bürger – VIII. 

třída 

 

Dota 2 
 

Dota 2 (Defense of the ancients 2) neboli C Y K A 

2 je MOBA hra (Multiplayer online battle arena). 

Na mapě zde bojují dva týmy- Radiant a Dire. Na 

každé straně je 5 hrdinů/hráčů a cílem je zničit 

ancient v nepřátelské základně. Jsou zde tři "cesty"- 

Top (vrchní), Mid (prostřední), Bot (spodní), na 

nichž se nacházejí věže a chodí po nich jednotky 

obou týmů. S vaším hrdinou získáváte za zabití 

jednotek a ostatních hrdinů zlaťáky a zkušenosti, a 

tak si vylepšujete schopnosti a kupujete předměty. 

A na začátku příštího zápasu to samé. Zdá se to být 

jednoduché, že? Ale právě naopak. Na začátku hry 

doporučuji zahrát si tutoriál, než budete hrát proti 

skutečným hráčům. Hru si můžete zahrát s 

kamarády, rodinou, nebo třeba jen tak sami. Hrdinů 

je tu přes sto, opravdu. A dělí se na tři hlavní 

atributy: Síla, Obratnost a Inteligence. Taky má 

každý hrdina své tři hlavní schopnosti a pak 

jedinečnou ultimátní schopnost. Všichni hrdinové 

jsou, byli a budou zdarma. Od začátku hrajete, za 

koho chcete a nemusíte nic platit. Celá hra je zdarma 

ke stažení na streamu. Za reálné peníze si můžete do 

hry koupit různé kosmetické balíčky nebo třeba 

balíčky s hudbou. 

Technická stránka hry je dobrá, není moc graficky 

náročná, takže ji rozjedete i na těch největších 

"kšuntech". Grafika není šíleně kreslená jako třeba 

v Leaugue of legends a postavy tak vypadají více 

reálně. Mají lehce zapamatovatelná jména a 

nevypadají tak šíleně. Stále vychází nový obsah, 

takže se nemusíte bát, že vás to časem omrzí. Hra je 

v češtině. 

Hra navíc žere spoustu času, takže nezanedbávejte 

školu, jinak dopadnete jako já.  

Abych se přiznal, sám nevím, od kolika se Dota 2 

má hrát, ale ruku na srdce, koho to zajímá? 

Rád bych taky dodal, že existují i hry, které fungují 

na stejném principu, např. Leaugue of legends nebo 

Heroes of the storm. 

Moje hodnocení je tedy 9/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/42/Dota75-loading-

screen.png 

 

TROCHA HUMORU 
 

Vtipy pro vás připravuje František Brož – VIII. 

třída 

 

Kalendář Chuck Norrise po 31. březnu pokračuje 

přímo na 2. duben, protože z Chucka si nikdo apríl 

dělat nebude. 

 

Přijde blázen do obchodu a ptá se: „Máte barevné 

televize?" 

„Jasně, že máme,“ odpovídá prodavač. 

„Tak mi dejte jednu oranžovou.“ 

 

Jak poznáte, že fax poslala blondýna? Nalepila na 

něj známku. 

 

„Tati, přeložili mě do zvláštní školy.“ „Výborně, 

synku, když na to máš, tak studuj.“ 

 

„Mami, víš kolik pasty je v jedné tubě?“ 

„Nevím.“ 

„Já to vím, od gauče až k televizi.“ 

 

Co zbude ze Sněhurky, když si sáhne na vysoké 

napětí? Popelka. 

 

 
Klipart  


