
1 

  



2 

KARNEVAL 
 

Karneval mají děti rády, 

i dospělí kamarádi. 

Princezna, čaroděj i král, 

který na trumpetu hrál. 

Ve dvě hodiny začala muzika hrát, 

šašek princeznu chtěl rozesmát. 

V tancování zvítězil ptáček- 

karnevalový zpěváček. 

 

Kristýna Makrlíková – III. A 

 

MOTÝL 

 
Motýl, ten je jako krásný květ,  

je jich plný celý svět. 

Letěl krásný motýl z buku  

a sedl si na mou ruku. 

 

Kristýna Makrlíková – III. A 

 

 

BESEDA O ZVÍŘATECH 

 
4. 3. k nám přijela zoologická zahrada. 

Ošetřovatelé nám přivezli dvě zvířata: hutii 

kongu a pásovce štětinatého. Dozvěděli jsme se 

o nich spoustu zajímavých věcí, například hutia 

má velice silné a ostré drápy, proto jim v zoo 

často utíká z výběhu. Hutia žije na Kubě a je to 

ohrožený hlodavec. Pásovec štětinatý nás 

všechny zachránil před leprou, díky jeho 

imunitě před každou nemocí. Pásovec je 

takzvané super zvíře. Může totiž ovlivnit, co se 

mu narodí a kdy se mu to narodí. Pochází 

z Jižní Ameriky a dokáže uběhnout až 30 km 

za hodinu.  

 

Marie Bednářová - IV. B 

 

Do naší školy přijela zoologická zahrada 

Dvorec. Obdivavali jsme dvě ohrožená zvířata: 

pásovce štětinatého a hutiu stromovou. 

Dozvěděli jsme se, že pásovec se živí enzymy. 

Třeba mrtvého hnijícího jelena dokáže ucítit na 

2 kilometry daleko. Hutia stromová žije na 

Kubě. Je to velmi inteligentní hlodavec. 

Nejvíce mě zaujalo, že má palec u předních 

končetin stejně usazený jako lidé.  

Jakub Píša - IV. B 

Foto BK 

 

 

ŠKOLNÍ KOLO 

RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

 – II. STUPEŇ  

 
Datum konání: 5. 3. 2015 

Porota: M. Palkovičová, V. Pokorná   

  a H. Doležalová 

 

1. KATEGORIE (6. – 7. ročník) 

 

1. místo TUŠLOVÁ Hanka (VI. A) 

2. místo KULHÁNEK Tomáš (VI. A) 

3. místo DOLEJŠÍ Michaela (VI. A) 

 

2. KATEGORIE (8. – 9. ročník) 

 

1. místo Štěpánka TUŠLOVÁ (VIII. 

tř.) 

2. místoKateřina KULHÁNKOVÁ 

(IX. tř.) 

3. místo Eva PECKOVÁ (VIII. tř.) 

 

Všem recitátorům děkujeme za účast. 

 

Mgr. Magda Palkovičová 

 

 
Klipart  
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ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ 

SOUTĚŽĚ 
 

18. 3. se konalo školní kolo pěvecké soutěže. 

V porotě zasedly p. uč. Raabová, Mrkvanová a 

Placková. Soutěže se zúčastnilo rekordních 41 

soutěžících. 

 

Výsledky: 

I. tř.   1.  Vojtěch Tušl 

           2.  Veronika Nová, Tereza Cinerová 

           3.  Vanda Lafatová  

 

II. tř. 1. Zdislava Štechová 

 2. Natálie Švábová 

 3. Simona Hajtingrová 

 

III. tř. 1. Barbora Matějková, Kateřina Hálová 

2. Martina Janásová 

3. Anna Brožová 

 

IV. tř. 1. Matěj Zach 

2. Eliška Lesniaková 

3. Michaela Mikešová 

 

V. tř. 1. Alena Pecková 

  2. Tereza Klímová, Veronika Cibranská  

            3. Eliška Maurerová 

 

VI. - VII. tř.     
1. Lucie Matějková, Michaela Klímová 

2. Hana Doležalová, Iva Cihlová 

3. Tereza Velíšková 

 
Klipart  

 

 

Vedle sólového zpěvu zazněl i komorní zpěv: 

Duo:  Tereza Velíšková – Iva Cihlová 

Tria: Michaela Klímová – Lucie Matějková – 

Kateřina Mládková 

          Kristýna Melenová – Štěpánka Tušlová – 

Ema Pecková 

 

Nejlepší zpěváci budou reprezentovat naši 

školu v okresním kole v Českých 

Budějovicích. 

    

Mgr. Marie Placková 

 

JIHOČESKÝ ZVONEK 

 
14. 4. se konalo okresní kolo pěvecké soutěže 

Jihočeský zvonek v Č. Budějovicích.  

Žákyně naší školy se umístily takto: 

 

zlaté pásmo:  

sólo – Michaela Klímová 

trio – Michela Klímová – Lucie Matějková – 

Kateřina Mládková 

stříbrné pásmo:  
sólo – Lucie Matějková 

bronzové pásmo:  
sólo - Alena Pecková 

Michaela Klímová navíc získala postup do 

krajského kola! 

Gratulujeme! 

Mgr. Marie Placková 

 

 
Foto BK 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 
 

Datum: 20. 3. 2015 

Místo: ZŠ a MŠ Dubné 

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

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

třída) 

Účastníci: - 

Počet účastníků: 32 žáků (Klokánek), 16 žáků 

(Benjamín), 15 žáků (Kadet) 

Výsledek:  

Klokánek: 1. Sloup Dominik         V. B    91 b. 
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 2. Mateides Alexander V. B    86 b. 

 3. Caklová Šárka          V. B   80 b. 

Benjamín: 1. Čada Jan          VII.    79 b. 

 2. Hajtingr Ondřej         VII.    62 b. 

 3. Mládková Kateřina    VII.    59 b. 

Kadet: 1. Beníšek Jakub            IX.     73 b. 

 2. Kuthan Radek            VIII.   52 b. 

 3. Hrdlička Ondřej         VIII.   48 b. 

 

Mgr. Robert Štěpánek 

 
klipart 

NOC S ANDERSENEM 

 
Již tradičně se na naší škole ve spolupráci 

s dubenskou knihovnou koná Noc 

s Andersenem. Letos jsme se sešli 27. 3. a akce 

začala v 17 hodin v učebně fyziky, kde se žáci 

prvního stupně nejprve dozvěděli něco o 

dánském spisovateli Hansu Christianu 

Andersonovi a jeho pohádkách, poté byli 

rozděleni do šesti družstev po pěti. Nejprve se 

všichni přemístili do dubenské knihovny. Tam 

si pro ně pan Bílý připravil poutavou prezentaci 

o švédské literatuře pro děti. Nechyběla ani 

soutěž, na níž družstva získávala již první 

body.  

 

 

 
Foto JB 

 

Pokračováním bylo v dalších soutěžních 

disciplínách již ve škole. Při nich jsme 

pomáhali především my, dobrovolníci z 

devátého a osmého ročníku. Nejvíce jsme se 

asi všichni těšili na pečení špekáčků. Nakonec 

byly vyhlášeny výsledky, všechna družstva 

získala odměnu. My velcí jsme se odebrali do 

svých domovů, ale všichni soutěžící si užili 

ještě pohádky na dobrou noc a přespání ve 

škole. 

Myslíme si, že všichni byli spokojeni. 

Žáci IX. tř. 

 

 
Foto LM 

 

DEN UČITELŮ 

 
 I letos si v tento den vyměnili žáci IX. třídy se 

svými vyučujícími role. Vyučovali ve dvojicích 

a vyzkoušeli si výuku jak na I. stupni, tak i na 

II. Deváťáci dostali od učitelů známky ze 

znalosti učiva, ze vztahu k dětem a z názornosti 

výuky. 

Nejlépe obstály tyto dvojice: 

Jana Baboučková + Karolína Nováková a 

Kateřina Kulhánková + Veronika Hütterová.  

Mgr. Magda Palkovičová 

 

 

 
Foto LM 

 



5 

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT 
 

ČÁPI V DUBNÉM 

 

20. 2. v odpoledních hodinách přiletěl do 

Dubného čáp. 

Jedná se o čapího samce, který hnízdil v 

Dubném i v minulých letech, 

na noze má odečítací kroužek s číslem 

A3191DER. 

V sobotu 28. 2. odpoledne se objevil na 

hnízdě druhý čáp. Jedná se o samici, 

která nemá odečítací kroužek. 

8. 3. byla na hnízdě stále samice bez kroužku. 

10.3 se objevila na hnízdě samice, která 

hnízdila v Dubném i minulé roky,  

na levé noze má odečítací kroužek BX 16 117, 

tento den došlo také k prvnímu 

páření. Samice bez kroužku se už na hnízdě 

neobjevila. 

21. 3. jedenáctý den po prvním páření snesla 

samice první vejce. 

V dalších dnech vejce na hnízdě 

pěkně přibývají, samička snáší  

ve dvoudenních intervalech vždy jedno vejce. 

23. 3.2015 - na hnízdě 2 vejce 

25. 3.2015 - na hnízdě 3 vejce 

27. 3.2015 - na hnízdě 4 vejce 

29. 3.2015 - na hnízdě 5 vajec 

 

Na internetových stránkách obecního úřadu 

Dubné v aktualitách je možné 

sledovat čápy na hnízdě on-line nově 

nainstalovanou kamerou. 
 

 
http://77.48.224.222/storks/small/2015-

04/20150409/Capi_Dubne_20150409_063008.jpg.640x480.jpg 

 

 

31. 3. se objevilo na hnízdě šesté vejce. Je to 

zatím největší počet vajec za dobu našeho 

pozorování. 

V pátek 10. dubna kolem 21 hodiny byl na 

hnízdě v Dubném spatřen mrtvý čáp. V sobotu 

v půl desáté dopoledne přijel pracovník ze 

záchranné stanice a budějovičtí hasiči s 

plošinou. Hasiči sundali mrtvého čápa a 

odebrali z hnízda všech 6 vajec. Mrtvým 

čápem byla samice, na noze měla odečítací 

kroužek BX 16117, neměla žádné viditelné 

zranění, příčinu smrti odhalí až pitva. Vejce 

byla odvezena do umělé líhně při záchranné 

stanici. Po domluvě s pracovníkem 

ze  záchranné stanice hasiči snížili asi o 2/3 

hnízdo, neboť hrozilo jeho zřícení a nadměrně 

zatěžovalo střechu kostela. Z komína fary vše 

sledoval smutný a vystresovaný čapí samec. 
 

Lukáš Bílý – VII. tř. 

 

ROZHOVOR 

 
TENTOKRÁT  

S PANEM JANEM JÍLKEM 

prvoligovým fotbalovým rozhodčím 

 
OTÁZKY PRO PANA JÍLKA 

Otázky žáků IV. A: 

Jaké je vaše původní povolání?   

Mé povolání je manažer v oblasti řízení 

lidských zdrojů, obchodu a marketingu. Nyní 

pracuji jako obchodní ředitel společnosti, 

zabývající se dodávkami služeb v oblasti 

informačních a komunikačních technologií.  

 

Jak jste se vlastně dostal k práci rozhodčího?  

Bylo to po dlouhodobém zranění, kdy hrozilo, 

že se již k aktivnímu fotbalu nebudu moci 

vrátit. Fotbal jsem měl velmi rád, tak jsem se 

rozhodl zkusit pískat a chytlo mě to.  

 

Co je na práci fotbalového rozhodčího 

nejtěžší?  

Nejtěžší je vyrovnat se s tlakem okolí (media, 

kluby, fanoušci, apod.), k tomu musíte dozrát a 

na této úrovni to opravdu nemůže dělat 

kdokoli. Být dobrým fotbalovým rozhodčím je 

soubor mnoha vlastností, se kterými se musíte 

narodit a dále je umět získat a vstřebat během 

svého života a kariéry.  

 

Máte nějaké přátele mezi rozhodčími?  

Ano, mám mezi rozhodčími velmi dobré 

přátele, ale ve své podstatě jsme všichni vlastně 

soupeři . Nelze mít na úrovni profesionálních 
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soutěží (první a druhá liga) 60 přátel mezi 

rozhodčími, ale je nutné se vzájemně 

respektovat a ctít danou roli (rozhodčí nebo 

asistent), ve které působíte. Pak to může 

fungovat na hřišti i mimo něj. 

 

Chtěl byste pískat i v zahraničí? Co je pro to 

třeba udělat?  

Pískal jsem 4 roky na mezinárodní úrovni 

s odznakem FIFA. Musíte mít stabilní 

výkonnost na domácí úrovni, znát jazyk 

(angličtina), být teoreticky, fyzicky a mentálně 

připravený … a mít štěstí . Je to velice 

časově náročné, ale je krásné, když se podíváte 

do míst, kam by se chtěl podívat každý 

fotbalový fanda nebo kam byste se v životě 

nepodívali či by vás ani nenapadlo, že taková 

místa existují.  

 

Zajímá vás hokej a jiné týmové sporty?   

Ano, zajímá, ale pouze okrajově. Dnešní svět je 

o specializacích a mojí specializací je jako 

kolektivní sport právě fotbal.  

 

 
https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlZwjIl0Cc-

qCDtH43WUdBLHj7r9V7h3uOhCUmxhsRmfdPajZb 

 

Máte při nějakém zápase trému, třeba při 

derby Sparta – Slávie?  

Ano, vždy trému mám, ale zdravou trému a 

postupem času se tréma před utkáním snižuje. 

Je to dáno nabytými zkušenostmi, danou 

důvěrou a znalostí prostředí, ve kterém se 

dlouhodobě pohybujete. 

 

Máte nějakého oblíbeného hráče z českých 

fotbalových týmů?  

Těch hráčů je opravdu celá řada a jsou téměř 

v každém mančaftu hráči, se kterými bych šel 

klidně na pivo. Ti kluci jsou většinou úplně 

v pohodě, byť na hřišti to může vypadat jinak. 

Ale je potřeba pochopit, že vyvíjet tlak na 

rozhodčího je také součástí jejich práce. A 

fotbal je na této úrovni jejich práce na rozdíl od 

mého rozhodcování, které je pro mě stále 

krásným koníčkem. Je ale potřeba podotknout, 

že je nutné si udržet odstup a určit si hranici 

míry tolerance jejich chování a přístupu 

v utkání i mimo něj. Přeci jenom jsme již 

„profesionálové“ a měli bychom se i takto 

chovat navenek.  

 

Kolikrát se vás někdo pokusil uplatit? Jak na to 

reagujete?  

Víte, korupce je negativní fenomén dnešní 

doby. A tlak na rozhodčí od funkcionářů, 

hráčů, médií, veřejnosti, diváků je nedílnou 

součástí každé kolektivní hry. Bohužel tato 

profese (myšleno fotbalový rozhodčí) se stala 

pro korupci synonymem, což je samozřejmě 

velký problém a je to velmi nepříjemné. Je to 

velmi rozsáhlé téma, ale proti korupci je 

důležitá prevence, což je být psychicky odolný 

a tomuto tlaku odolávat a to je dáno zajištěním 

velmi dobrého rodinného zázemí, mít dobrou a 

stabilní práci, být sebejistý a věřit ve své 

schopnosti a sám sebe. Je nutné si uvědomit, že 

každé ráno, když vstanete, se můžete na sebe 

klidně podívat do zrcadla a nestydět se za sebe. 

A nesmí se za vás stydět ani vaše okolí…. Pak 

je možné korupci odolávat. 

 

Co vás na práci rozhodčího nejvíce baví?  

Je to pro mě při mé práci a aktivitách velice 

příjemný relax. Mám poměrně náročnou práci 

na psychické vypětí doprovázené stresovými 

situacemi, kdy musím udělat denně celou řadu 

velmi důležitých rozhodnutí. Když si jdu 

v týdnu zaběhat (cca 3x týdně), tak se krásně 

fyzicky a psychicky zrelaxuji. Následně mi tato 

aktivita pomáhá jak v práci, tak i v osobním 

životě (udržovat se v kondici).  

Otázky žáků VIII. třídy: 

 

Jak dlouho a od kolika let jste rozhodčím?  

Od 21 let. 

 

Musíte se na práci rozhodčího nějak 

připravovat?  

Ano, a to velmi intenzivně a čím jsem starší, 

tím více intenzivně . Je to cca 3x týdně 

v průběhu sezóny a v období přípravy na 

sezónu i 5-6x týdně. Příprava spočívá ve více 

než hodinovém tréninku na hřišti či v 

posilovně, v regeneraci a nedílnou součástí je i 

sebereflexe.  
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Máte nějaký oblíbený tým, kterému fandíte, 

když zrovna nejste v roli rozhodčího?  

Nemám vyhraněný tým, rád se podívám na 

hezký fotbal v naší lize i v zahraničních ligách. 

Jinak mým mateřským klubem je SK Jankov, 

za který jsem dlouho aktivně ještě hrál a který 

nyní hraje krajský přebor. 

 

Byl jste někdy otřesen neurvalým chování 

některého hráče?  

Ano, byl, ale poradil jsem si s ním. Je to o 

zkušenostech a o osobnosti. 

 

Máte s hráči mimo hřiště přátelské vztahy, 

nebo se jich spíše straníte?  

Spíše je to o možném náhodném potkání se, 

než že bychom se cíleně scházeli.  

 

Když byste měl znovu volbu, chtěl byste být 

raději trenérem nebo rozhodčím?  

Určitě rozhodčím. Trenérů si vesměs vážím, 

ale kdo neměl možnost stát na hřišti a být 

předurčen rozhodovat utkání, ve kterém vaše 

rozhodnutí může přinést či přináší vzrušení, 

vztek, euforii, radost i pláč či zármutek, tak to 

nepochopí. Tento pocit je neopakovatelný a 

nenahraditelný. Ale musíte se s tím opravdu 

umět vyrovnat.  

 

 
http://img.blesk.cz/img/2/i_article/2131080-img-sport-fotbal-

synot-liga-sparta-plzen.jpg 

 

CO ASI NEVÍTE 

 
PROČ O VELIKONOCÍCH 

BARVÍME VAJÍČKA? 
Jedna z legend praví, že kdysi první pondělí po 

jarní rovnodennosti přišli Ježíš s apoštolem 

Petrem do statku, kde poprosili hospodyni o 

kus chleba. Žena neměla ani skývu, tak 

pocestné pohostila vejcem. Když odešli, chtěla 

uklidit skořápky, ale ony byly zlaté! Od té 

doby vždy o Velikonočním pondělí rozdávala 

kolemjdoucím žlutě obarvená vajíčka. Podle 

jiné legendy přišel k další ženě na koledu 

mladík a ona měla jen bílé vajíčko. Muž se nad 

ním ofrňoval, tak ho rychle běžela nabarvit. 

Jisté je, že vejce symbolizuje život, plodnost a 

zdraví. Běžnou součástí křesťanských 

Velikonoc se vajíčka stala ve 13. století. Byla 

posvěcena a obdarovávali se jimi duchovní. 

Rodina DNES 3. 4. 2015 

 

 
Klipart  

 

PROJEKT VELIKONOCE 
 

Od rána 1. 4. probíhal v V. A a v V. B projekt 

Velikonoce. Byli jsme rozděleni do skupin a 

každá skupina vytvářela něco jiného. Byli tu 

žáci z IX. třídy, kteří nás naučili, jak plést 

pomlázku. Poté jsme zdobili vyfouklá vajíčka 

horkým voskem, což jsme již zkoušeli od III. 

třídy, nebo jsme připravovali pokrmy z vajec. 

Nakonec jsme si vypisovali důležité informace 

o Velikonocích. Tento den se nám moc líbil a 

užili jsme si ho.  

Adéla Kotková – V. A 
 

 
Foto ŠK 

 
Foto ŠK 
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LOGICKÉ ÚLOHY   

 

 

Řešení 3. kola 

 

Úloha má dvě řešení. 

První řešení: VI + IV = X. 

Druhé řešení: V + IV = IX. 

 

Úspěšní řešitelé 

 

Jediným úspěšným řešitelem se stala Timotea 

Najbrtová ze IV. A. 

 

Žáci VI. A vymýšleli v hodině matematiky 

slovní úlohy pro výuku matematiky na 1. 

stupni. V tomto čísle časopisu se s vámi podělí 

o některé z vymyšlených úloh: 

 

1. Farmář si zasadil 160 mrkví. Jednou v 

noci přiběhli králíci a polovinu ze 

zasázených mrkví mu snědli. Kolik 

zbylo farmářovi mrkví na poli? 

Radka Pavlíčková 

 

2. 10 tygrů se vydalo na lov. Potřebují 

nakrmit sebe, tygřici a 4 mláďata. 

Ulovili 30 antilop. Kolik antilop každý 

dostane, aby měli všichni stejně? 

Tomáš Kulhánek 

 

3. Zahradník zasadil 145 karafiátů, 59 

narcisů, 184 tulipánů a 459 růží. Z toho 

prodal 68 karafiátů, 24 narcisů, 69 

tulipánů a 268 růží. Kolik mu zbylo 

karafiátů, narcisů, tulipánů a růží? 

Kolik mu zbylo celkem květin? 

Michaela Dolejší 

 

 

Řešení se svým jménem a třídou předávejte 

paní učitelce Kovářové nebo třídním 

učitelům. 

 

 

 

SPORTOVNÍ       

OKÉNKO 
 

Okresní kolo ve vybíjené 
 

Za velkého zájmu dětí se uskutečnilo okresní 

kolo ve vybíjené určené pro žáky z prvního 

stupně základních škol.  

Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců i 

dívek složené převážně z pátých ročníků. 

Celkem bylo přihlášeno do turnaje 20 škol, 

které byly rozlosovány do několika skupin. 

Dívky ve své skupině sehrály tři zápasy. Se ZŠ 

Kamenný Újezd se nám po dramatickém 

zápase podařilo vyhrát. Ve druhém zápase se 

nám nepovedlo zvítězit nad ZŠ Kubatova. 

V dramatickém závěru posledního zápasu 

prohrála naše děvčata těsně se ZŠ Pohůrecká. 

Celkově dívky obsadily ve skupině třetí místo, 

a protože postupovala do dalších bojů první 

dvě družstva, turnaj tím pro nás skončil. 

 

 
Foto HP 

 

Chlapci ve své skupině vyhráli nad ZŠ Týn nad 

Vltavou a po nevydařené koncovce prohráli se 

ZŠ Ševětín. Ve skupině obsadili druhé místo, 

ale protože z této skupiny postupoval pouze 

vítěz, turnaj pro nás rovněž skončil. 

 

Děkujeme všem za reprezentaci školy a fair 

play chování a těším se na příští rok. 

Mgr. Hanuš Petráň 
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Foto HP 

 

Okresní kolo ve stolním tenise 
 

V  Českých Budějovicích se 11. 3. konalo 

okresní kolo ve stolním tenise pro chlapce 

z druhého stupně. Naše škola vyslala družstvo 

ve složení: Doležal J.,  Jinšík M., Janura D.  

Družstvo chlapců ve své skupině obsadilo 2. 

místo, které zaručovalo postup do dalších bojů 

o medailové umístění. Kluci ve finálových 

bojích nestačili pouze na Gymnázium Trhové 

Sviny a na Gymnázium Jírovcova a celkově 

jsme z osmi týmů skončili na krásném 3. místě. 

Nejlepším hráčem, který uhrál za náš tým 

nejvíce bodů, byl J. Doležal.  

 

Děkujeme klukům za úspěšnou reprezentaci 

školy a věříme, že příští rok budou naše 

výsledky ještě lepší. 

 

Celkové umístění (chlapci): 

 

1. Gymnázium Trhové Sviny 

2. Gymnázium Jírovcova 

3. ZŠ a MŠ Dubné 

Mgr. Hanuš Petráň 
 

 
Foto HP 

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ 
 

Banánové cookies 

 
Rozpis na 60 kousků: 

 

3 banány 

100g čokolády na vaření 

250g rostlinného tuku Hera 

130g krupicového cukru 

2 vejce 

380g hladké mouky 

1 lžička sody  

sůl 

 

Postup: 

 

Banány oloupejte, dejte je do misky a 

rozmačkejte vidličkou.  Čokoládu nakrájejte na 

drobné kousky. Změklou Heru utřete s cukrem 

a vejci do pěny. 

Do vaječné pěny vmíchejte banány, hladkou 

mouku smíchanou s jedlou sodou a špetkou 

soli. Ze všech přísad vypracujte tuhé těsto. 

Z připraveného těsta oddělujte na plechy 

vyložené pečícím papírem (kopečky by měly 

být zhruba 2cm vysoké a v průměru mají být 

zhruba 3cm). Pečte v troubě vyhřáté na 180
o
C 

asi 15-20minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.recepty.cz/recept/bananove-susenky-ladi-hrusky-

fitness-156589/galerie?current=4 

 

Dobrou chuť přeje Kamila Koldová – IX. tř. 

KVÍZ    
 

Přírodovědná hádanka 
 

Odpovědi označené jménem a třídou 

odevzdávejte paní učitelce Holé. 
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Řešení z minulého čísla: slon 

 

Čapí kvíz 

 
1. Česká společnost ornitologická každoročně 

vybírá jeden ptačí druh, který se stává Ptákem 

roku. Čáp bílý Ptákem roku byl v roce  

    a) 2013 

    b) 2012 

    c) 2014 

2. Latinské označení pro čápa bílého je 

    a) CICONIA CICONIA 

    b) CICONIA NIGRA 

    c) EGRETTA ALBA 

3) Mláďata čápa bílého po vylíhnutí 

    a) nevidí a rodiče je krmí 

    b) vidí a rodiče je krmí 

    c) vidí a rodiče je nekrmí 

4) Hmotnost dospělého čápa bílého je 

    a) 3-4 kg 

    b) 1 kg 

    c) 10 kg 

5) Rozpětí křídel dospělého čápa bílého je 

    a) 0,5 m 

    b) 2 m 

    c) 5 m 

6) Nohy čápa bílého mají barvu 

    a) bílou 

    b) černou 

    c) červenou 

7) Kdy přilétl v letošním roce samec čápa 

bílého do Dubného? 

    a) 20. 2.2015 

    b) 13. 2.2015 

    c) 10. 2.2015 

 

 

 

 
http://77.48.224.222/storks/small/2015-

04/20150409/Capi_Dubne_20150409_110007.jpg.640x480.jpg 

 
 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

KARNEVAL 
 

Stalo se již tradicí, že se v měsíci únoru pořádá 

ve školní družině karneval pro děti. 

I v letošním školním roce se 26. 2. v tělocvičně 

základní školy proměnily děti v princezny, 

víly, piráty, čaroděje, Křemílka a Vochmůrku, 

kočičky, berušky, tanečnice a další pohádkové 

postavičky. Karneval byl zahájen velkým 

představovacím průvodem. Pro děti byly 

připravené soutěže i tanec. Nelehkou úlohu 

měla porota, aby z toho velkého množství 

krásných masek vybrala ty nejlepší. A vybrala 

takto: 

 

1. místo: Čert – Ondřej Hála III. B 

               Červená Karkulka  

– Tereza Ivanová III. A 

               Beruška – Adéla Ivanová I. B 

2. místo: Žirafa – Simona Vokůrková II. B 

               Flinstone – Tomáš Hes I. A 

               Indián a Indiánka  
– Stanislav Jauker II. B  

   a Kateřina Hálová III. B 

3. místo: Čaroděj – Filip Simandl I. A 

               Víla – Anežka Doleželová II. A                       

                       

Děti odcházely spokojené a plné dojmů. 

Poděkování patří nejen žákyním z osmé třídy 

za pomoc při výzdobě tělocvičny a při 

soutěžích, ale také rodičům za přípravu 

kostýmů. 

Bc. Jana Koukalová 
 

 
Foto IM 
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Velikonoční tradice a zvyky v ŠD 

1. 4. se ve školní družině konalo divadelní 

představení Radostná zvěst Velikonoc, které 

uspořádala divadelní společnost Viďadlo. Děti 

se tak mohly nenásilnou formou seznámit 

s příběhy, tradicemi a zvyky, které do tohoto 

období patří. 

 

Bc. Jana Koukalová 

 
 

 
Foto IM 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
Canisterapie 

10. 2. přijely do MŠ dobrovolnice z 

canisterapeutického centra Hafík se svými 

dvěma psy -  čtyřletým zlatým retrívrem, 

jménem Garfík, a dvouletým Tobíkem, rasy 

border kolie. Děti ze všech tříd se v průběhu 

dopoledne dozvěděly mnoho důležitých 

informací, týkajících se např.: vhodného a 

správného chování ke psům, péče o svého psa a 

v neposlední řadě také informací vedoucích k 

jejich bezpečnosti při setkání s neznámým či 

agresivním psem. Celý program byl 

doprovázen praktickými ukázkami a hrami se 

psy (děti pejsky podlézaly, překračovaly, pejsci 

chodili tunelem mezi nohama dětí, hledali na 

tělech dětí piškoty,…) Děti byly z této 

návštěvy velmi nadšené a odnesly si mnoho 

cenných informací. Věříme, že tento skvělý 

program prohloubil prosociální cítění dětí k 

živým tvorům -  v tomto případě ke psům. 

Mgr. Adéla Vopršálová 

 

Foto RT 
 

 

Návštěva PC učebny 

 
Od 2. do 6. 2. děti ze všech ročníků mateřské 

školy navštívily počítačovou učebnu 

v Základní škole Dubné. Žáci 9. tříd si pro děti 

nachystali pásmo „počítačových“ úkolů, které 

měly ukázat, prověřit a hlavně naučit děti 

pracovat s počítačovou myší. Přiřazování 

zvířat, barev, tvarů, spojování bodů v obrázek a 

mnohé další úkoly děti úspěšně plnily. 

Smysluplně stráveným časem na počítači byly 

děti nadšené a určitě si odnesly hezké zážitky. 

Adéla Vopršálová 

 

 

 
Foto BK 
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Foto BK 

 

 
Škola nanečisto 

 
18. 3. proběhla ve spolupráci se Základní 

školou Dubné „Škola nanečisto“. Předškolní 

děti – budoucí prvňáčci – navštívily základní 

školu. Za celé dopoledne, rozděleny do dvou 

skupin, se podívaly na výuku prvních, druhých 

a třetích tříd. Předškoláky mile přivítaly jejich 

budoucí paní učitelky a seznámily je se 

školním prostředím. Návštěva předškoláků 

proběhla v rámci hodin českého jazyka. 

Předškolní děti se naučily písmeno B a slova na 

něj začínající. Podívaly se prvňáčkům „pod 

ruku“, když psali do písanek, zahrály si hru a 

také si poslechly, jak děti čtou. Zhlédly 

divadelní představení, které si pro ně druháci 

nachystali. Ve třetích třídách si předškoláci za 

pomoci školáků vyrobili „tahací zvířátko“ nebo 

byli podrobeni výslechu od reportérů. I zde ale 

předškoláci mohli slyšet, jak děti čtou a 

podívali se také, jak píší a drží pero. Tato 

návštěva ve škole předškolákům umožnila 

nahlédnout do budoucího školního prostředí. 

Přesvědčili se, že se opravdu nemusí ničeho bát 

a do školy se mohou jen těšit. 

 

Mgr. Adéla Vopršálová 

 

 
Foto BK 

 

Vítání jara 

Jaro jsme v Mateřské škole v Dubném přivítali 

20. 3. již tradičním průvodem s Moranou. 

V každé třídě si děti společně s učitelkami 

vyrobily postavu Smrtky – Morany, se kterou 

za zvuku hudebních nástrojů, písní a básní 

obešly ves. Průvod byl ukončen tradičním 

spálením Morany, jemuž děti fascinovaně 

přihlížely. Letošní „Vítání jara“ bylo zpestřeno 

o velmi zajímavý astronomický jev – částečné 

zatmění Slunce, což byl pro děti jistě nevšední 

zážitek, který většina z nich spatřila poprvé 

v životě.  

 

Bc. Petra Urbanová 

 

 
Foto RT 
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PC HRY 
Rubriku připravuje Ondřej Cakl – IX. tř.  

 
Diablo 3 

Na Nový Tristam padla hvězda a zabořila se do 

katakomb místního kláštera, což samozřejmě 

nevěstí vůbec nic dobrého. Vy, coby hrdina bez 

bázně a hany, se na místo velké události jdete 

podívat. Záhy zjistíte, že malé městečko je 

obléháno hordami nepřátel a tyhle stvůry mají 

na svědomí i zmizení místního mudrce, 

Deckarda Caina. Je jasné, že spojení s tímhle 

chlápkem nebude znamenat nic jiného, než že 

osud říše je opět v rukou jednoho 

bezejmenného bojovníka. Zpočátku můžete mít 

pocit malého podvodu na své osobě. Tvůrci z 

Blizzardu zkrátka vsadili na jednoduchost a 

přímočarost, což se ale vůbec nevyjadřuje s 

variabilní hratelností. Dokázali tím, že jsou 

schopni i do třetího dílu tak provařené série 

napumpovat nemalé množství zábavy a 

kreativity. Ostatně kdo jiný umí povýšit 

krvavou lázeň na "umění". Ano, grafika 

neoslňuje. Je obyčejná a na zadek opravdu 

nikoho neposadí. Hardwarová náročnost hry je 

ale díky tomu vybalancována tak, že se jí 

nemusí bát ani ten, kdo na herní počítač 

nesáhnul pět let.  

 

TROCHA HUMORU 
 

Vtipy pro vás připravuje Vojta Placek  

– IX. tř.  

 

„Pane doktore, je pravda, že zdraví se nedá 

koupit za žádné peníze?“ „A kdo vám řekl 

takový nesmysl?“ 

 

„Pane doktore, co mám se srdcem?“ Je velice 

oslabené, ale do konce života vám vydrží.“ 

„Když jsem byl malý, přál jsem si být někým, 

koho by se všichni báli. A to se mi splnilo,“ 

říká zubař. 

Jediný lékař, který si je jistý, že jste naprosto v 

pořádku, pracuje u odvodové komise. 

Řekl jsem svému doktorovi, že jsem si zlomil 

ruku na dvou místech. Odpověděl mi, abych 

přestal chodit do těch míst. 

 

Klipart

http://bnetcmsus-a.akamaihd.net/cms/blog_header/4KVQXSKQ 

                         BDGF1351162721517.jpg 
  

http://bnetcmsus-a.akamaihd.net/cms/blog_header/4KVQXSKQ
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KOMIKS NA ZÁVĚR 

 
Žáci IV. B vytvářeli komiks na téma „pověsti české“. Zde je ukázka dvou nejzdařilejších od Anny 

Barešové a Jakuba Píši. 

 

 

 


