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   KEBULE   

ZŠ a MŠ Dubné Ročník 11 Číslo 7 - 8     březen - duben  2014 

 

DOBRODRUŽSTVÍ  

V KNIHOVNĚ 
 

18. 2. jsme se vydali  do obecní knihovny, kde 

jsme se posadili před promítací plátno a pan 

Bílý nám začal vyprávět, jaké knížky četl, když 

byl ještě malý chlapec. Měl rád Juliuse Verna, 

který napsal například Dvacet tisíc mil pod 

mořem, Cestu do středu země a další knihy. 

Pak nám představil knihy Jaroslava Foglara a 

jeho knihy, jako je například Záhada 

hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství 

Velkého Vonta, Hoši od Bobří řeky. Zkoušeli 

jsme vyndat ježka z klece, ale nikomu se to 

nepovedlo. Promítal nám úryvky z Rychlých 

šípů a z nich jsme se hodně poučili. 

Nezapomněl ani na současné autory 

dobrodružné literatury. Mezi nejčtenější dnes 

patří Joanne K. Rowlingová a jejích sedm dílů 

Harryho Pottera. Nakonec jsme si vyzkoušeli 

své vědomosti v kvízu o Pánu prstenů a o 

Hobitech a skoro všechno jsme věděli. Moc se 

nám to líbilo a chtěli bychom příště další 

besedu. 

Hanka Tušlová – V. A 

 

 

 
Foto JB 

 

 

 

 

 

 
Foto JB 

 

 

PŘEMYSLOVCI ZASE  

U NÁS 
 

25. 2. se do naší školy opět dostavila skupina 

Pernštejni. Představení se tradičně konalo ve 

školní tělocvičně a celkem účinkovali dva 

herci. Tentokrát bylo jejich vystoupení 

zaměřeno na přemyslovské panovníky. Jako 

vždy jsme se dozvěděli hodně informací, které 

se nám budou určitě hodit do budoucna. Otakar 

I. byl první český král s dědičným titulem, 

dosáhl uznání u ostatních evropských 

panovníků a dokonce i u papeže.  

 

 
Foto BK 
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V roce 1212 získal od německého císaře Zlatou 

bulu sicilskou za pomoc v boji. Ta zaručovala 

nezávislost českého království a dědičný 

královský titul. Václav I. upevnil postavení 

českého království. V době jeho vlády se hodně 

těžilo stříbro. Centrem těžby se stala Jihlava. 

Za vlády Václava II. bylo nalezeno další těžiště 

a vyrostlo bohaté město Kutná Hora. Anežka 

Česká byla dcerou Přemysla Otakara I. a 

sestrou Václava I. Přemysl Otakar II. byl 

bezohledný panovník, který se právě kvůli 

tomu stal jedním z nejmocnějších evropských 

panovníků. Díky dvěma sňatkům rozšířil území 

českého státu. Protože vlastnil mocné vojsko a 

obrovský majetek, přezdívalo se mu „král 

železný a zlatý“. Ucházel se i o německý trůn. 

Padl v bitvě na Moravském poli. Poručník 

Václava II. Ota Braniborský se chtěl zmocnit 

vlády, proto nechal Václava uvěznit na hradě 

Bezdězu a v zemi nastalo bezvládí. Po pěti 

letech se podařilo Václava II. osvobodit a 

města začala vzkvétat a rozvíjel se obchod i 

řemesla. Václav III. zdědil 3 koruny - českou, 

polskou a uherskou. Uherské koruny se vzdal. 

Byl zabit neznámým vrahem na cestě do 

Polska, kdy zasáhl proti bouřící se polské 

šlechtě. Tím vláda Přemyslovců končí. Trvala 

více jak 400 let. Myslíme si, že představení 

bylo velice vtipné a zábavné. Doufáme, že naši 

školu navštíví znovu.     

 

K. Nováková, K. Interholcová, J. Kozáková – 

VIII. tř. 

 

 
Foto BK 

 

ZOO DVOREC VE ŠKOLE 
 

6. 3. přijeli do naší školy ošetřovatelé zvířat ze 

ZOO Dvorec. Přivezli s sebou dvě  

zajímavá zvířata. Kajmanku dravou a ovíječe 

filipínského. 

 

KAJMANKA DRAVÁ 

Je vodní želva, která žije ve Střední a Severní 

Americe, většinu času tráví pod vodou. 

V nebezpečí se prudce vrhá na nepřítele, kořist 

trhá drápy a polyká ji celou. 

 

 
http://www.tichyphoto.com/photo/kajmanka-drava.jpg 

 

Víte, že 

- patří mezi plazy? 

- se jí bojí i krokodýl, protože má čelisti 

jako nůžky na plech? 

- dokáže najít utonulé lidi? 

- dorůstá do délky až 80 cm? 

- na jedno nadechnutí vydrží až 10 hodin 

pod vodou? 

- je nebezpečný predátor, který 

nepohrdne ani mršinou? 

- si lehne na kameny, nechá se zarůst 

mechem a řasami, až s kameny splyne a 

tak vyčkává na svou kořist? 

- hlavu dokáže vystřelit z krunýře 

dopředu i do stran až do vzdálenosti 25 

cm?  

- dokáže překousnout ruku dospělého 

člověka? 

- v zajetí se dožívá až 50 let? 

 

Žáci III. A, B 

 
OVÍJEČ SKVRNITÝ /FILIPÍNSKÝ, je 

známý i pod jménem MUSANG/ 

 

Patří mezi cibetkovité šelmy. Je to lesní zvíře 

s noční aktivitou a téměř vyhuben, protože jej 

domorodci na Filipínách lovili pro hebkou 

kožešinu. Žije v blízkosti kávových plantáží a 

káva je jeho oblíbenou pochoutkou. Denně 

sežere až 2 kg potravy. Nestrávená zrnka kávy 

v trusu se sbírají a vyrábí se z nich nejdražší 

káva na světě – cibetková. 
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Žije převážně na stromech, kde je v bezpečí 

před predátory.  

Ovíječ patří do seznamu Červené knihy 

ohrožených druhů. 

 

Š. Havner, M. Mikešová, O. Nový, A. Kubát, J. 

Jungwirth – III. A 

 

 
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/201950.jpg 

 

ŠKOLNÍ KOLO 

RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
 

5. 3. se konalo školní kolo recitační soutěže. 

V porotě zasedly paní učitelky Palkovičová, 

Pokorná a Kučerová. Žáci soutěžili ve třech 

kategoriích.  

 

Výsledky: 

 

1. kategorie – 1. třídy   

1. místo – Paurová Ema – I. B 

2. místo – Sloupová Denisa – I. B 

3. místo – Košátková Iveta – I. A 

 

2. kategorie – 2. – 4. třídy  

1. místo – Dušková Markéta – IV. B 

2. místo – Kotková Adéla – IV. A 

3. místo – Makrlíková Doubravka-II. A 

 

3. kategorie – 5. – 8. třídy 

            1. místo – Tušlová Štěpánka – VIII. tř. 

            2. místo – Tušlová Hanka – V. A 

3. místo – Dolejší Michaela – V. A 

 

 

Všem zúčastněným patří obrovská pochvala za 

odvahu a snahu o maximální výkon.  

Mgr. Magda Palkovičová 

 

 

PYTHAGORIÁDA 
 

26. 2. (pro VII. a VIII. třídy) a 27. 2. (pro 6. 

třídu) se na naší škole konalo školní kolo 

Pythagoriády. Soutěže se zúčastnilo ve všech 

kategoriích celkem 10 žáků. V jednotlivých 

kategoriích zvítězili:  

Ondřej Hajtingr (VI. B)  

Radek Kuthan a Tereza Mrosková (VII. 

třída)   

Jakub Beníšek (VIII. třída).  

 

Vítězům gratulujeme a všem ostatním 

děkujeme za účast. 

 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klipart  

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 
 

Datum: 21. 3. 2014 

Místo: ZŠ a MŠ Dubné 

Kategorie: Klokánek (IV. a V. třída), 

Benjamín (VI. a VII. třída), Kadet (VIII. a IX. 

třída) 

Počet účastníků: 31 žáků (Klokánek), 16 žáků 

(Benjamin), 16 žáků (Kadet) 

 

Výsledková listina: 

 

Klokánek:  

1. Šímová Eliška  V. A  106 b. 

2. Tušlová Hana  V. A 92 b. 

3. Kulhánek Tomáš  V. A 90 b. 

  

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/201950.jpg
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Benjamin:  

1. Kuthan Radek  VII. tř. 89 b. 

2. Čada Jan  VI. B 68 b. 

3. Mládková Kateřina  VI. B 63 b. 

  

Kadet:  

1. Prenerová Marie  IX. tř. 70 b. 

2. Beníšek Jakub         VIII. tř.  68 b. 

3. Horáček Jan  IX. tř. 66 b. 

 

Mgr. Robert Štěpánek 

 

 

TURNAJ E-SPORTS 
 

Tento turnaj se konal v Českých Budějovicích 

ve Střední škole informatiky a právních studií. 

Nejprve nás zavedli do místnosti, kde byla 3D-

tiskárna a pak nás seznámili s pravidly a 

časovým plánem turnaje. Po krátkém 

občerstvení mohl turnaj začít. V první bitvě 

jsme totálně prohráli. V druhé jsme s 

přehledem naše protivníky rozdrtili. Třetí bitvu 

jsme opět prohráli, protože naši soupeři to přes 

naše ramena obkoukali. Rozhodčí nad nimi jen 

stál a usmíval se, nic nedělal, ani se nad tím 

nepozastavil. Po tomhle fiasku nám byla 

konečně předvedena 3D tiskárna.  Nakonec 

byly vyhlášeny výsledky. My jsme se umístili 

na 3. místě.  Odešli jsme s pocitem, že příští 

rok už určitě vyhrajeme.  

 

Ondřej Cakl a Martin Hála – VIII. tř.  

 

 
klipart 

 

DEN UČITELŮ 
 

Každým rokem oslavujeme Den učitelů 

výměnou rolí. Před tabule se vždy postaví naši 

deváťáci, aby si vyzkoušeli, jaké to je, předávat 

žákům nějaké vědomosti.  

Při hodině výchovy k občanství měli deváťáci 

své pedagogické výkony zhodnotit. Zde jsou 

jejich odpovědi na některé otázky: 

 

Co bylo cílem mé nejvydařenější hodiny a jak 

se mi cíl povedl splnit? 

 

„Připravit žáky do říše zvířat a naučit je, co 

jsou to obratlovci. Cíl se povedl splnit, protože 

jsem měl kvalitní přípravu, žáci byli aktivní a 

vzorní, chtěli se dozvědět něco nového.“ (D. 

Kočer) 

 

„Nasázet jim pětky z diktátu a podařilo se mi to 

výborně.“ (M. Prenerová) 

 

Co si myslím o učitelském povolání a chtěl 

bych ho vykonávat? 

 

„Toto povolání je velmi náročné a v dnešní 

době nedoceněné. Chce to velkou dávku 

trpělivosti a nervů. Toto povolání mě neláká, je 

to moc stresující a náročná práce.“ (D. Kočer) 

 

„Povolání je velmi těžké na psychiku (někdy to 

musí být o nervy). Učitelem bych být nechtěl, 

jelikož je někdy komunikace s žákem stejná 

jako komunikace se zdí.“ (M. Bárta) 

 

„Je to povolání jen pro lidi s trpělivostí. 

Nebavilo by mě pořád všechno vysvětlovat 

dokola.“ (A. Schier) 

 

 
http://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/jan-amos-komensky/jan-

amos-komensky.jpg 
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„Myslím, že v nižších ročnících je to celkem 

pěkné povolání, ale v těch vyšších záleží na 

tom, jaké se sejdou děti. Na prvním stupni by 

mi toto povolání nevadilo, ale na druhém bych 

učit nechtěla.“ (D. Olžbutová) 

 

„Toto povolání je nuda. Nebavilo by mě to.“ 

(M. Návarová) 

 

„Pro ty, co to baví, to musí být dobré 

zaměstnání, ale ti, co žákům nadávají do 

debilů, kreténů atd., by to dělat neměli.“ (M. 

Prenerová) 
Poznámka redakce: Žákyně si zřejmě plete nadávky 

s přirovnáním a libuje si v nadsázce. 

 

 

 
Klipart  

 

HÁDANKY PRO BYSTRÉ 

HLAVY 
 
(Odpověď na hádanky si můžeš ověřit na poslední straně 

časopisu.) 

 

 
Klipart  

 

1. Dokud mě neznáš, 

jsem to, co jsem. 

Jakmile mě poznáš, 

už nejsem tím, co jsem.  

 

 

2. Dvě kukačky vedle sebe sedí, 

jedna druhou však nevidí.  

 

3. Jeden je nahoře a dvanáct dole.  

 

4. Čtyři nožky, dva trnožky, 

            v létě leží, v zimě běží.  

 

Připravila K. Koldová – VIII. tř. 

 
 

 

LOGICKÉ ÚLOHY           
 

 

Úlohy připravuje Mgr. Robert Štěpánek 
 

Řešení 3. kola 

V okamžiku setkání budou všichni na jednom 

místě, a tedy i stejně daleko od Prahy. 

 

Úspěšní řešitelé 

Matěj Kouba, Vojtěch Placek (oba VIII. třída). 

 

Úloha 4. kola 

 

V šest hodin se nástěnné hodiny ozvaly šesti 

údery. Podle hodinek jsem zjistil, že od prvního 

do šestého úderu uběhlo přesně 30 sekund. 

Potřebují-li hodiny k šesti úderům 30 sekund, 

jak dlouho jim bude trvat odbíjení v poledne 

nebo o půlnoci, kdy odbíjejí dvanáctkrát? 

 

 

CO ASI NEVÍTE 
 

Proč se lidé začali líčit? 

 
Zvýrazňování očí není moderní výmysl 

kosmetických firem. Odedávna platilo, že velké 

výrazné oči rovná se krása. Stačí si všimnout 

starověkých Egypťanů. Bývají vyobrazeni 

s očima olemovanýma výraznou černou linkou. 

Archeologové tvrdí, že lidé ve starověku 

používali černé líčidlo vyrobené z galenitu. Ten 

fungoval nejen jako krášlící prostředek, ale 

také jako dezinfekce, navíc odpuzoval mouchy. 
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Silná vrstva černé barvy na víčkách a pod 

okem navíc zřejmě tak trochu nahrazovala 

dnešní sluneční brýle, stínila před ostrým 

sluncem. 

Upraveno z denního tisku  

 

 

 
Klipart  

 
 

 

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT 
 

LATIMERIE PODIVNÁ 

 

Někdy se jí říká „živá zkamenělina“, protože 

zoologové si o ní mysleli, že vymřela před více 

než 65 miliony let. Pak byla najednou 

v prosinci 1938 vylovena u břehu Afriky a 

uviděla ji bioložka Marjorie Courtenay-

Latimerová (odtud název ryby). Mnozí vědci 

však nález označili za podvrh. Až v roce 1952 

byla vylovena další latimérie u Komorských 

ostrovů. A podařilo se zjistit, že ji tamní 

domorodci dobře znají – jenom vědci o tom 

nevěděli. 

Latimerie je dravá ryba, která dosahuje až 180 

cm délky a 90 kg hmotnosti. Obvykle se 

vyskytuje v hloubce 150 až 700 metrů na 

skalnatých podmořských svazích. Má vysoce 

pohyblivé prsní ploutve, které využívá, aby se 

dostala do štěrbin k rybám a další kořisti. Svoje 

ploutvovité končetiny používá ke „kráčení“ po 

mořském dně. 

Alíkovy noviny, 20. 11. 2012  

 

 
http://www.obrazky.cz/media/2/eLucwgfO9Fy9GM3 

BaQjL1pBz5T8lEciTwEKLT73oej8&width=341 

 

 

SPORTOVNÍ       

OKÉNKO 
 

 

Okresní kolo ve stolním tenise 
 

25. 2. se uskutečnilo v  Českých Budějovicích 

okresní kolo ve stolním tenise pro chlapce a 

dívky z druhého stupně. Naše škola vyslala 

družstva z VIII. třídy ve složení: Doležal J., 

Beníšek J., Jinšík M., Janura D., Kulhánková 

K., Koldová K. 

Do dívčí kategorie se přihlásily tři týmy. Naše 

děvčata prohrála s budoucím vítězem ZŠ O. 

Nedbala a podlehla těsným rozdílem se ZŠ 

Pohůrecká. Celkově dívky obsadily třetí místo.  

Družstvo chlapců vyhrálo svoji skupinu, v níž 

porazilo ZŠ Grünwaldova i Česko–anglické 

gymnázium. V boji o finále nestačili na ZŠ Týn 

nad Vltavou. Nakonec kluci v boji o třetí 

příčku opět přehráli ZŠ Grünwaldova.  

Děkuji všem za úspěšnou reprezentaci školy a 

věřím, že příští rok budou naše výsledky ještě 

lepší. 

 

Celkové umístění (dívky): 

 

1. ZŠ O. Nedbala 

2. ZŠ Pohůrecká 

3. ZŠ a MŠ Dubné 

 

 
Foto HP 

Celkové umístění (chlapci): 

 

1. Gymnázium Trhové Sviny 

2. ZŠ Týn nad Vltavou 

3. ZŠ a MŠ Dubné 

4. ZŠ Grünwaldova 

http://www.obrazky.cz/media/2/eLucwgfO9Fy9GM3
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5. Česko-anglické gymnázium 

6. ZŠ O. Nedbala 

7. ZŠ Pohůrecká 

 

Mgr. Hanuš Petráň 
 

 

NAŠE HOBBY 
 

JEZDECTVÍ 
 

Jezdectví znamená sladění koně s jezdcem. 

Jsou čtyři zaměření a na každé z nich je jiná 

výbava jak jezdcova, tak i výbava pro koně. 

Parkury, dostihy, drezura, western. Základní 

výbavou je jezdecká helma, rajtky, páteřák 

neboli jezdecká ochranná vesta a boty. Parkury 

znamená skákání přes překážky.  Používá se 

skokové sedlo, většinou i chrániče na spodní 

část předních nohou i čabraka, ta se koni nasadí 

na uši v případě, že mu vadí hudba.  

 

 

 
Foto KK 

 

 

Dostihy jsou rychlostní závody. Důležité je 

malinké, lehounké dostihové sedlo, aby kůň 

nenesl moc těžkou výbavu, tlustý bičík, který 

koně moc nebolí, ale jen upozorňuje na to, že 

má zrychlit. I jezdec má svou výbavu, většinou 

je sladěný do jedné barvy, má lehké holínky. 

Drezura je ježdění spíše na jízdárně. Jde o 

maximální sladění koně s jezdcem. Je na to 

speciální drezurní sedlo a uzdečka s dvěma 

otěžemi. Jezdec má na sobě bílé rajtky a sako. 

Western je spíše ježdění venku na volné otěži.  

Westernové sedlo je ověšené různými lany, 

uzdečka nemá nánosník, otěž není spojená, 

jezdcovy boty mívají ostruhy a kalhoty jsou 

ozdobeny třásněmi.  

Koně můžeš ovládat, jen když ti bude věřit.  

 

Kateřina Kulhánková – VIII. třída 

 

 

NEJEN PRO DÍVKY 

 
Čau lidi,  

dnes se zaměříme na problematickou pleť. 

Každý má jinou pleť, někdo vysušenou, někdo 

třeba mastnou, dehydratovanou, citlivou, 

unavenou …a tak dále. Chceme vám poradit 

pár typů jak si z klasických věcí, které máte 

v ledničce, udělat masku, jež vám pomůže 

zlepšit pleť.  

 

Pro citlivou pleť: 

Zklidňující jogurtová maska 

Na očištěnou pleť naneste masku ze dvou lžic 

bílého jogurtu a jedné lžíce medu. Nechte na 

tváři zaschnout a smyjte vlažnou vodou.  

Zklidňující avokádová maska 
Jednoduše rozmačkejte vidličkou dužinu ze 

zralého avokáda a naneste na očištěnou 

pleť. Necháte působit asi 20 minut.  

 

Pro unavenou pleť: 

Osvěžující hroznová maska  

Rozmačkejte bobule a přidejte bílý jogurt, 

citronovou šťávu, med a olivový olej. 

Vypracujte hustou kašičku a naneste na 

očištěnou pokožku obličeje a dekoltu. Nechte 

působit asi 10 minut. 

 

Pro zralou pleť: 

Výživná banánovo-tvarohová maska 

Banán rozmačkejte vidličkou, vymíchejte 

s dvěma lžícemi tvarohu, žloutkem a lžící 

kysané smetany na hustou kašičku. Naneste na 

obličej a nechte působit po dobu asi 20 minut.  

 

Pro suchou pleť:  

Tvarohovo-medová maska pro suchou 

pokožku  

Smíchejte 2 polévkové lžíce tvarohu, 1 

polévkovou lžíci medu a několik kapek 

olivového oleje. Naneste na obličej a krk a 
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nechte působit 20 minut. Maska působí 

osvěživě a vyhlazuje vrásky.  

 

Pro mastnou pleť: 

Čistící petrželová maska  

Petržel rozmixujte a promíchejte s napěněným 

tvarohem. Naneste na obličej a nechte působit 

20 až 25 minut. Masku smyjte studenou vodou. 

Citronově bílková čistící maska:  

Potřebovat budete jedno vejce a citrónovou 

šťávu. Oddělte z vajíčka bílek, vyšlehejte ho a 

smíchejte s polévkovou lžící šťávy. Naneste na 

obličej a nechte působit po dobu asi 20 minut. 

Silnější vrstva se hodí na mastnější místa 

pleti.„T-zóna“ je čelo, nos a brada. Doporučené 

dávkování je nanejvýš 2-3x týdně. 

(čerpáno z internetu) 

K.Interholcová, K. Nováková, J. Kozáková – 

VIII. tř. 

 

 
Klipart  

 

 

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ 
 

Recepty pro vás připravuje Kamila Koldová 

z VIII. třídy. 

 

Kiwi roláda 
 

Potřebujeme: 

5 vajec (žloutky a bílky zvlášť) 

5 lžic moučkového cukru 

5 lžic a ještě 1 lžíci polohrubé či hladké  

mouky 

špetku prášku do pečiva 

šťávu a nastrouhanou kůru z 1 citronu 

lžíci olivového oleje 

lžíci kokosu nebo jemné strouhanky 

 

 

Jak na to? 

 

1. Žloutky utřeme s cukrem do pěny, postupně 

přidáme pět lžic mouky a prášek do pečiva, 

citronovou šťávu, kůru a olej. 

2. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a spolu se lžící 

mouky ho lehce vmícháme do těsta. 

3. Plech vysypeme kokosem nebo strouhankou 

a na něj rozetřeme těsto o síle zhruba jednoho 

centimetru. Vložíme do předehřáté trouby a 

pečeme asi dvacet minut. 

4. Hotový piškotový plát s pomocí utěrky 

stočíme. Když zchladne, rozbalíme ho, potřeme 

dobře dotuha vyšlehanou šlehačkou, na ni 

rozložíme tenké plátky kiwi a znovu zatočíme. 

5. Necháme vychladit a nakonec roládu 

poprášíme cukrem a ještě ji můžeme dozdobit 

ovocem a šlehačkou. 

 

Dobrou chuť! 

 

 

 
http://www.ireceptar.cz/res/data/231/027657.jpg 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Karneval 
 

26. 2. pořádala školní družina v tělocvičně 

základní školy karneval, na který se děti velmi 

těšily. Připravily si nádherné masky, takže jsme 

mohli vidět víly, princezny, tanečnice, 

čarodějnice, kouzelníky, piráty, berušky a 

spoustu jiných pohádkových postaviček. Porota 

měla nelehký úkol z celé škály nádherných 

masek vybrat ty nejlepší.  

 

1. místo: vodník – David Chylík 

  červená dáma – Viktorka 

    Zahradníková 

 pirát – Šimon Čermák 

http://www.ireceptar.cz/res/data/231/027657.jpg
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                 pirát – Lukáš Pf'ützner 

 

2. místo:  anděl – Anežka Doleželová 

                šašek – Markétka Havnerová 

                čaroděj – Jakub Šíma 

                havajská tanečnice – Natálka  

    Švábová 

 

3. místo:  Pipi – Natálka Podzemská 

                Harry Potter – Ondřej Hála 

                kůň a jezdec – Doubravka a Kristýna 

                                        Makrlíkovy 

                beruška – Markétka Dušková 

 

Po volbě masek následovala řada zábavných 

soutěží a tanec. 

Děkujeme panu učiteli Petráňovi a děvčatům ze 

VII. třídy za pěknou výzdobu tělocvičny a 

pomoc při soutěžích. 

Jana Koukalová – vedoucí ŠD 

 

 
Foto HD 

 

Loučení se zimou 
 

„Přišlo jaro do vsi. 

Kde jsi, zimo, kde jsi? 

Byla zima mezi námi, 

ale už je za horami. 

Hu, hu, hu, 

jaro už je tu.“ 

 

Tímto pokřikem se děti ze školní družiny 

v první jarní den 21. 3. rozloučily s paní 

Zimou. Symbolicky byla na školní zahradě 

spálena Morana, již malí žáci vyrobili  ze 

dřeva, novinového papíru a zbytků látek. 

Přivítali tak jaro, na které se všichni tak dlouho 

těšíme. 

Mgr. Hana Doležalová 

 

 
Foto HD 

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NA ZMĚNU 

TELEFONNÍHO ČÍSLA DO ŠKOLNÍ 

DRUŽINY: 

702212077 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Karneval 

 
25. 2. proběhl v naší MŠ již tradiční karneval. 

Děti ze všech tříd přišly ve velmi povedených 

kostýmech, celé karnevalové dopoledne se 

neslo v duchu tance a soutěží, ze kterých si děti 

odnesly sladké odměny. 
 

 
Foto AV 

 

 

 
Foto AV 
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Vítání jara 
 

20. 3. se v naší MŠ uskutečnila akce nazvaná 

Vítání jara. Děti všech tříd si ve spolupráci se 

svými učitelkami vyrobily v průběhu týdne 

smrtku - Moranu (symbol zimy) a poté se ve 

čtvrtek 20. 3. vydaly na průvod obcí Dubné, 

aby symbolicky vynesly zimu ze vsi a přivítaly 

jaro. 

Mrg. Adéla Vopršálová 

 

 

 
Foto AV 

 

Hasiči ve školce 

 
27. 3. vyrazila třída nejstarších dětí Včelek a 

Sluníček z mateřské školy na návštěvu 

k hasičům do Českých Budějovic. Pro děti byla 

zážitkem už cesta, protože jsme jeli autobusem 

a někteří mohli ukázat svým kamarádům své 

bydliště. U hasičů se děti rozdělily na dvě 

skupiny, každé skupině se věnoval 

profesionální hasič, který byl ten den ve službě. 

První skupina šla do zasedací místnosti na 

interaktivní tabuli, kde jí hasičky vyprávěly o 

náročné práci hasičů. Děti se měly možnost 

seznámit s uniformami hasičů, policistů a 

lékařů. Také se zábavnou formou seznámily 

s tím, jak se chovat v krizových situacích a jak 

na krizové situace správně reagovat. Během 

celé návštěvy se děti mohly na vše zeptat a 

otázek padlo opravdu hodně. Nakonec si děti 

zahrály pexeso, které bylo zaměřené na práci 

hasičů. Druhá skupina šla s hasičem do garáže 

prohlédnout si veškerou hasičskou techniku. 

Měly možnost vidět zásahové vozidlo, ale i 

důležité součásti výzbroje a výstroje jako např. 

různé druhy hadic, vyprošťovací kleště, hasicí 

přístroje, vysílačky, světelné lampy, lana, 

motorové pily a dýchací techniku. Nakonec se 

mohli zájemci povozit hasičským autem 

v areálu a poslechnout si výstražné signály. 

Dětem se výprava moc líbila, ve třídách je 

mnoho dětí, které jsou již nyní členy sboru 

dobrovolných hasičů ve svých obcích, a nejen 

na nich byl vidět opravdu velký zájem. Jednalo 

se o povedený výlet, hasiči se o nás vzorně 

starali a děti jim na závěr nadšeně poděkovaly.  

Mgr. Romana Tomášková 

 
Foto RT 

 

 
Foto RT 

 

PC HRY 

 
Autor rubriky: Ondřej Cakl – VIII. tř. 
 

Starcraft 2 
 

První StarCraft měl působivý, napínavý a 

propletený příběh (před hraním dvojky 

doporučuji si doplnit vzdělání, byť vám autoři 

důležité události připomenou). Forma jeho 

podání však ideální nebyla – mnoho důležitého 

děje se odehrávalo při briefingu mezi misemi, 

který někteří hráči znuděně odklikávali. V 

samotných misích chybělo vtažení do děje. 
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Závěrečnou bitvu z Brood War, ve skutečnosti 

epickou řež o budoucnost galaxie, by šlo klidně 

zaměnit s větší skirmishovou půtkou. Setkalo 

se několik armád a vaším úkolem bylo prostě 

„vyhladit ty ostatní“. StarCraft II měl jasný 

úkol: naučit hráče poslouchat. A povedlo se mu 

to. Už od první scény vás osud Raynora vtáhne, 

a byť ve většině misí hlavní hrdina přímo 

nevystupuje, všechny důležité příběhové 

události aspoň komentuje. Rovněž se s jeho 

charakterem lze sblížit během enginových scén 

mezi misemi, kterých je opravdu hodně. Sakra, 

už bylo načase! Jedna z prvních hlášek ve hře 

zároveň působí jako narážka na dobu, kterou 

fanoušci real-timové strategie StarCraft čekali 

na pokračování - dlouhých dvanáct let! Třeba 

série Sims za tu dobu stihla vydat dva tituly a 

celkem patnáct datadisků, ale StarCraft byl 

pořád jen jeden, respektive dva, počítáme-li i 

rozšíření Brood War. Tento příměr je třeba brát 

s nadsázkou, přesto je fascinující, jak se 

dvanáct let stará hra dokáže stále držet mezi 

progamingovými tituly, jak se v Koreji stala 

národním sportem, jejíž zápasy sledují v 

televizi desetitisíce lidí, i to, že se jí za tu dobu 

prodalo více než 11 milionů kusů. Druhý díl 

může zprvu vypadat jako graficky hezčí 

jednička s novými jednotkami, ale to by v tom 

byl Zerg, pardon, čert, aby studio Blizzard 

nepřineslo ještě něco více. Datadisk k druhému 

StarCraftu na sebe nechal čekat pořádně 

dlouho. Sám jsem při instalaci nemohl uvěřit, 

že od vydání zatím poslední kapitoly příběhu o 

rasách terranů, protossů a zergů uplynulo 

dlouhých dva a půl roku. Co se však kromě 

tradičních odkladů (původní plán zněl, že 

jednotlivé části na tři kousky rozděleného 

druhého dílu vyjdou cca v ročních intervalech) 

Blizzardu povedlo? 

 

 
http://images.zbozi.cz/zbozi-

images/52d64fc35a53a07d0b300000.jpg 

Především jde o stejně dobře vybalancovanou, 

vyváženou a hlavně zábavnou RTS, kde se 

musíte starat jak o mikromanagement jednotek 

spočívající ve vybírání různých speciálních 

schopností a jejich konkrétního rozestavování, 

tak o makromanagement, kde klade důraz na 

budování silné herní ekonomiky. Tady se 

nezměnilo vůbec nic a už toto suché 

konstatování můžete brát za doporučení – lepší 

strategii najdete na současném trhu jen stěží. 

 

 

TROCHA HUMORU 
 

Po jednom velkém výpadku proudu si povídají 

dva policajti: „Představ si, celé dvě hodiny 

jsem seděl ve výtahu.“ „To nic není,“ říká 

druhý: „Já musel stát celou dobu na 

eskalátorech.“ 

 

Z policejního protokolu: Náhodný chodec 

objevil v potoce v pražské Krči dvě lidské ruce. 

Majitel se zatím nepřihlásil. 

 

Policajtova dcera přijde za otcem: „Tati, jsem 

těhotná. Tady máš seznam podezřelých, tak se 

snaž.“ 

 

Kontrolovaný motorista k policajtovi: „Měli 

byste si to lépe zorganizovat. Jeden policajt mi 

včera sebere řidičák a druhý ho po mě dneska 

chce!“ 

 

Naskočí policajt do tramvaje a zařve: „Sledujte 

ten taxík!“ 
 

 

Připravil V. Placek – VIII. tř. 

 
Klipart  

 

 

 

Řešení hádanek: hádanka, oči, měsíc, sáně 


