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O MEDVÍDKOVI BĚLCE 

 
Karina Kohoutová – III. A 

 

Bělka si vyšla na procházku, našla lesní plody 

a pár hub. Procházku si užívala, tančila, 

zpívala, chvíli šla, chvíli běžela, dělala hvězdy, 

kotrmelce, prostě si den hezky užívala. U 

mýtinky se posadila a poslouchala zpěv ptáčků 

a vnímala vůni lesa. Zaslechla tenký vzlykot. 

Rozhlédla se. U stromečku v mechu ležela 

malá veverka. Byla poraněná. Bělka odnesla 

veverku k sobě domů. Umyla a ošetřila jí 

zraněnou nožičku. Ohřála polévku a čaj, 

nabídla i koláč. Z košíčku vyrobila Bělka 

veverce pelíšek. Za několik dnů se spřátelily. A 

veverce Zrzečce bylo také lépe. Byla již 

zdravá, a i když našla v Bělce velkou pečlivou 

kamarádku, stýskalo se jí po rodině. Bělka byla 

medvědice velmi hodná, obětavá a laskavá, a 

tak se snažila pomoct najít veverčinu rodinu. 

Našla jí blízko mýtiny. Z tohoto setkání byli 

všichni velmi šťastní. Zrzčina rodina byla bělce 

moc vděčná. Všichni zůstali kamarádi a často 

se vídali. 

 

       
Klipart  

 

SLEDOVÁNÍ 

DUBENSKÝCH ČÁPŮ 

Ve čtvrtek 16. 4. se na hnízdě objevila nová 

samice, je bohužel bez odečítacího kroužku, 

takže se o ní nedají zjistit žádné další 

informace. 

V pátek 17. 4. došlo k prvnímu páření. 

V pondělí 20. 4. po 21. hodině snesla nová 

samice první vejce. 

Zjištěná příčina smrti kroužkované samice z 

hnízda v Dubném - otrava karbofuranem. 

V noci z 22. 4. na 23. 4. se objevilo na hnízdě 

druhé vejce.  

Mgr. Stanislava Holá 

 

PROJEKT „MÁ 

POHÁDKOVÁ POSTAVA“ 
 

Na I. a II. stupni se uskutečnil projekt Má 

pohádková postava“. Žáci si nejdříve při 

hodinách výtvarné výchovy připravili návrhy 

své pohádkové postavy, poté je zkonstruovali a 

nakonec při hodině českého jazyka napsali její 

popis a charakteristiku. V hodině informatiky 

své slohy přepsali do počítače a nechali 

vytisknout. Zde jsou dvě nejzdařilejší práce. 

 

TROJÚHELNIČKA 

      

 
Foto ŠK 

 

Má pohádková postava se jmenuje 

Trojúhelnička, má trojúhelníkové tělo, hubené 

ruce, blonďaté vlasy a má středně velké uši. 

Trojúhelnička je průměrně třicet centimetrů 

vysoká, má hnědé oči, růžovočervené tělo a 

barevné ruce. Má jednu červenou nohu s 

tetováním a má dlouhé černé řasy. 

Trojúhelnička všem ochotně a ráda pomáhá s 

geometrií, protože její příbuzní jsou pravítka 

tvaru trojúhelníku. Každý by ji chtěl za 

kamarádku. Je milá, hodná, přátelská a 

kamarádská. Její zálibou jsou módní přehlídky, 

kterých se sama vždy zúčastní. Nejradši má 

sukni s rozparkem, bílé a světle modré barvy a 

klobouček ve tvaru citrónu s peřím. Jejím 

domovem je Trojúhelníková země. Její 

kamarádi jsou Ořecháček a Zubařík. Nejlépe ze 
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všeho umí každého rozesmát, je vtipná, 

rozhodná a obětavá. Jednou by chtěla vyučovat 

geometrii na základních školách. 

Gabriela Doschková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto ŠK 

 

KOKAKOLÁČEK ŠPUNTOVÝ 

 

Ahoj kamarádi,  

jsem Kokakoláček špuntový a budu vám o sobě 

vyprávět.  

My kokakoláčci se dělíme do dvou skupin: do 

špuntových a knoflíkových. Třeba já jsem 

Kokakoláček špuntový. Já a moji kamarádi 

máme velké oči, svítící uši, černou pusu a 

velký nos. Já jsem střední postavy. 

Rád pomáhám lidem, ale také zvířatům. Sice 

nevím, kdo si o mně co myslí, ale já vím, že 

dobrý skutek se hodí, a tak radši pomáhám, než 

škodím.  Nemyslím si, že jsem nejhodnější, ale 

hodný jsem a budu.  

Všichni bydlíme na smetišti ve staré popelnici. 

Rád lyžuji nejen se svými sousedy, ale i s 

mými kamarády Popelnáčkem a Rubikáčkem. 

Rád si s nimi hraji. Umím kouzlit na přání lidí, 

nebo kouzlím ze zábavy.  

 Matěj Pešek 

 

 
Foto ŠK 

UKLIĎME ČESKO 

 

V pátek 17. 4. se naše škola připojila 

k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Tato 

akce byla součástí oslav Dne Země na škole.  

Ve čtvrtek 23. dubna pak proběhla soutěž ke 

Dni Země, určená pro žáky 1. - 4. tříd. Žáci 

plnili úkoly, týkající se znalostí o přírodě a její 

ochraně. 

Fotografie jsou k nahlédnutí na stránkách 

školy. 

Mgr. Lenka Melmerová 

 
Foto LM 

DEN ZEMĚ 

 
23. 4. se již tradičně uskutečnila soutěž ke Dni 

Země. Zúčastnili se žáci I. i II. stupně.  

Poznávání přírodnin na školní zahradě, rozbor 

vody z tůňky, přírodovědný kvíz - to vše a ještě 

mnoho dalších aktivit bylo náplní 

přírodovědných soutěží, kterými naši žáci 

oslavili Den Země. Všichni soutěžící prokázali 

velmi pěkné teoretické i praktické znalosti o 

přírodě a její ochraně.  

 

Mgr. Stanislava Holá a Mgr. Lenka Melmerová 

 

 
Foto LM 
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PLSTĚNÍ 

30. 3. přišla do naší třídy 5. A paní 

z Chlumečka u Křemže. Dala nám ovčí vlnu, 

kterou jsme vyčistili a umyli.  

Po přestávce jsme si zkusili příst na kolovrátku 

a na závěr si z ovčí vlny, pomocí speciální 

jehly, vytvořili plstěného velikonočního zajíčka 

 

David Chylík – V. A 

 

 
Foto ŠK 

 

 
Foto ŠK 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KVÍZ 

 
V letošním školním roce jste v každém čísle 

časopisu našli přírodovědnou hádanku. Vždy se 

nám sešla celá řada správných odpovědí. 

Vylosovaní výherci obdrželi sladké odměny. 

Po posledním čapím kvízu jsme provedli ještě 

jedno speciální losování ze všech správných 

odpovědí, které jsme nashromáždili za celý 

školní rok. Šťastným výhercem se stala Marie 

Bednářová ze třídy IV. B. Marušce 

blahopřejeme, ale velká pochvala patří i všem 

dalším řešitelům.  

Mgr. Stanislava Holá 

 

 

OKRESNÍ KOLO 

PYTHAGORIÁDY 
 

13. 5. se na ZŠ a MŠ Nerudova v Českých 

Budějovicích konalo okresní kolo 

Pythagoriády, kterého se z naší školy účastnili 

Alexander Mateides z V. třídy a Radek Kuthan 

z VIII. třídy. Nejlepšího výsledku z našich žáků 

dosáhl Alexander Mateides, který se umístil se 

ziskem 13 bodů (z 15 možných) na vynikajícím 

6. místě z celkem 50 účastníků. K tomuto 

úspěchu mu gratulujeme a oběma žákům 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Robert Štěpánek 

 

 
Klipart  

 

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT 
 

GAZELA PERSKÁ – DŽEJRAN 

 

Když samice odcházejí 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 

 

 

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

DĚTÍ 
29. 5. oslavili žáci I. stupně Den dětí různými 

soutěžemi, které pro ně připravili deváťáci. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fota BK 

 

CO ASI NEVÍTE 
 

PROČ MAJÍ RŮŽE PICHLAVÉ OSTNY? 

 

Na obranu před škůdci a někdy i jako pomůcku 

při popínání mají růže na svých stoncích 

pichlavé ostny – pozor, nesprávně se říká, že 

jsou trnité. Osten vzniká na povrchu stonku a 

jde poměrně snadno oddělit. Je to v podstatě 

tvrdý pichlavý rostlinný chlup. Trny (má je 

třeba kaktus nebo akát) jsou se stonkem pevně 

srostlé a jdou oddělit obtížně.  

Upraveno z denního tisku 

 
Klipart  

LOGICKÉ ÚLOHY   

 

Řešení úloh z minulého čísla, které připravili 

žáci VI. A: 

 

Řešení 1: 160 : 2 = 80  

 Farmáři zbylo na poli 80 mrkví. 

 

Řešení 2: 30 : (10 + 1 + 4) = 30 : 15 = 2 

 Každý tygr ze smečky dostane 2 

antilopy. 

Řešení 3: 145 – 68 = 77 

       59 – 24 = 35 

     184 – 69 = 115 

     459 – 268 = 191 

Zbylo 77 karafiátů, 35 narcisů, 115 tulipánů, 

191 růží. 

 

(145+59+184+459)-(68+24+69+168)= 418 

Celkem mu zbylo 418 květin.  
 

Úspěšní řešitelé školní roku 2014/2015: 

 

Matěj Kouba (IX. tř.) a Timotea Najbrtová 

(IV. A) 

Blahopřejeme! 

SPORTOVNÍ       

OKÉNKO 
 

Odznak všestrannosti – okresní 

kolo 
Naše škola se 15. 4. zúčastnila okresního kola 

odznaku všestrannosti, které se konalo Českých 

Budějovicích. Každý závodník musel splnit 

šest disciplín (sprint na 60 m, kliky, hod 

medicinbalem, přeskok přes švihadlo, trojskok, 

běh na 1km a driblink).  
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Naši školu úspěšně reprezentovali a ve své 

věkové kategorii se umístili: 

 

Mrosko T.    2. (postup do kraje) 

Nový O.    3.  

Havner Š.    5.   

Kotnauer J.  14.  

Vokůrka J.    5. 

Kohout V.  12. 

Stráda P.    5.  

Brož T.  17.  

Joklová Z.    6. 

Najbrtová T.    5. 

Doležalová H.    5.  

Traplová A.  11.  

Jirkovská E.  23.  

 

Tomáš Mrosko z druhého místa postoupil do 

krajského kola, které se konalo 28. 5. v Táboře. 

Zde Tomáš z celkového počtu 16 závodníků 

obsadil 9. místo. 

 

Všem děkujeme za jejich bojovné výkony. 

Mgr. Hanuš Petráň 

 

 
Foto HP 

 

Atletický čtyřboj 

 
Starší žáci ve složení Chrt M., Jinšík M., 

Placek V., Vrátný D. a Brož T. se zúčastnili 

okresního kola v atletickém čtyřboji. Soutěžilo 

se ve vrhu koulí, skoku vysokém, 

vytrvalostním běhu, sprintu, skoku do dálky a 

hodu kriketovým míčkem. Z celkového počtu 

14 škol a gymnázií obsadilo naše družstvo 12. 

místo. 

 

Nejlépe bodujícím z našeho družstva se stal: 

 M. Chrt  -  1467 bodů 

  

M. Jinšík - 1447 

 V. Placek - 1200 

 T. Brož -  975 

 D. Vrátný – 747 

 

Díky klukům za reprezentaci školy. 

Mgr. Hanuš Petráň 

Florbal 
 

Na kroužku florbalu se 20. 5. sehrál zápas 

současných deváťáků proti bývalým studentům 

naší školy. Bylo to příjemné zpestření našeho 

tréninku a současně porovnání sil „přítomnosti 

a minulosti“. 

Jednoznačným výsledkem vyhráli současní 

deváťáci, kteří potvrdili svoji kvalitu v tomto 

oblíbeném sportu. Projevila se větší vyhranost 

kluků a i fyzička. Bylo to příjemné setkání s 

bývalými žáky naší školy a věříme, že ne 

poslední. 

Mgr. Hanuš Petráň 

 

 

 
Foto HP 

 

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ 
 

Bagetový špíz s kečupem 

Suroviny: 

 4 střední bagety 

 100g másla 

 špetka bylinkové soli 

 150g šunkového salámu 

 150g plátkového sýra 

 4 lžíce kečupu 

 4 špejle 

 4 mladé cibulky se zeleninovou natí 

 

Postup: 
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 Bagety nakrájíme na plátky tenké 

asi 1cm. Všechny plátky lehce 

z jedné strany namažeme máslem a 

posypeme bylinkovou solí. 

 Šunkový salát i plátky sýra 

nakrájíme na kousky velké asi jako 

bagetové plátky. Na špejle 

napichujeme střídavě plátek bagety, 

plátek salámu a plátek sýra. 

 Špízy položíme na plech vyložený 

pečícím papírem a zapékáme je 

v troubě přibližně na 10 minut. 

 Horké pokapeme kečupem a 

posypeme na tenká kolečka 

nakrájenou mladou cibulkou. 

 K příloze si můžete dát podle chuti 

ovoce nebo zeleninu. 

 

http://www.poslirecept.cz/images/stories/com_form2

content/p16/f31050/488.jpg 
 

Dobrou chuť přeje 

Kamila Koldová – IX. tř. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Čarodějnický rej 
 

Každoroční pálení čarodějnic patří doposud k velmi 

oblíbeným zvykům v každém městě i v každé 

vesnici. Už po staletí se traduje, že z 30. dubna na 

1. května, tedy o filipojakubské noci, zlé síly lidem 

škodily a otevíraly se bájné poklady. Tuto tradici 

jsme si připomněli i letos ve školní družině, kdy se 

uskutečnil již osmý ročník čarodějnického reje. 

Počasí se vydařilo, a tak jsme „slétli“ na školní 

zahradu.  

Sešlost skýtala pro malé čarodějnice a čaroděje 

velmi důležitý úkol. Každý musel podle čichu 

rozpoznat různé druhy čarodějnického koření, ze 

sklenic vytáhnout to, co nejvíce hmatem poznal, 

tedy pavouky, hady, netopýry, podle chuti 

rozpoznat čarodějnické pochoutky, čarodějnice a 

čarodějové zkusili i skoky v pytlích, šipkami se 

trefit do nafouknutých balónků. Celé čarodějnické 

klání by se však neobešlo bez tradiční a 

nejoblíbenější disciplíny - slalomového letu na 

koštěti, kdy každý po úspěšném absolvování této 

speciální disciplíny získal čarodějnický řidičský 

průkaz na koště.  

Ale nemusíte se bát, že by se snad naši malí 

čarodějové a čarodějnice zalekli. Všichni 

absolvovali jednotlivá čarodějnická stanoviště, 

která pečlivě připravili žáci VIII. třídy. Po 

absolvování všech čarodějnických úkolů byli 

všichni odměněni. Nesmíme ovšem zapomenout na 

vyhlášení Miss čarodějnice a Mr. čaroděj 2015. 

Úspěšní byli: Anna Návarová, Denisa Sloupová, 

Vanessa Čutková, Valérie Daňhelková, Filip 

Simandl a Lukáš Zdychynec. Odměnou jim byl 

nejen potlesk, uznání a pocit vítězství nad ostatními 

mágy, ale i zvláštní kouzelné dobroty.  Na závěr 

tohoto mimořádného odpoledne si všichni přítomní 

opekli špekáčky. Malým čarodějům a čarodějnicím 

se akce velmi líbila a už teď se těší na další ročník.  

 

Velký dík patří žákům VIII. třídy. 

Bc. Jana Koukalová 

 

 
Foto IM 

 

Život na vsi 
 

V rámci projektu na téma Život na vsi se děti I. 

a II. oddělení ŠD byly podívat na statku 

v Dubném.  Děti zde zhlédly klasické 

venkovské stavení, mohly si prohlédnout, 

k čemu sloužil cep, valcha, kolovrátek. 

Největší radost dětem udělaly ovečky. 

Velký dík patří paní Dvořákové, která nám 

umožnila návštěvu stavení. 
Bc. Jana Koukalová 
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Foto IM 

Zábavné odpoledne 

 
Školní družina za pomoci učitelů ZŠ 

uspořádala v sobotu 23. 6. zábavné odpoledne 

pro děti s rodiči. Ti společně stříleli lukem, 

vyráběli v keramické dílně, házeli míčkem a 

šipkami, odpovídali na otázky, poznávali 

pamětihodnosti Dubného a okolí, nebo třeba 

prováděli chemické pokusy. 

PhDr. Václav Meškan, PhD. 

 

 
Foto VM 

 
Divadlo ke Dni dětí 

 

29. 5. v rámci oslav blížícího se Mezinárodního 

dne dětí se třída školní družiny proměnila 

v improvizovaný divadelní sál a děti ze ŠD 

měly možnost vidět „Pohádky ze staré skříně.“ 

Jednalo se o pohádky: Zvířátka a loupežníci a 

O Koblížkovi.  

Dětem se představení moc líbilo. 

Bc. Jana Koukalová 

 

 
Foto IM 

 
 

Trénink s Davidem Lafatou 
 

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí 

navštívil děti školní družiny fotbalista David 

Lafata, držitel Zlatého míče 2014/2015, 

Fotbalista roku a kapitán Sparty. 

David  Lafata pojal naše setkání jako ukázku 

všech možných variant svého tréninku. 

Hodinová ukázka přesvědčila všechny 

přítomné  o jeho velké fyzické zdatnosti. 

Děkujeme moc Davidu Lafatovi, současnému 

prvnímu hráči českého fotbalu, za dokonalou 

ukázku své přípravy.  

Bc. Jana Koukalová 

 

 
Foto IM 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
Návštěva knihovny 

 
22. 4. děti z naší mateřské školy navštívily 

prostory knihovny, která sídlí v budově 

Obecního úřadu v Dubném. Postupně si děti ze 
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všech ročníků mohly prohlédnout, jak taková 

knihovna vypadá. Na začátku návštěvy měla 

paní knihovnice pro děti nachystané pásmo 

nejznámějších pohádek z Večerníčku s krátkou 

ukázkou videa z pohádky. Pro děti byly v 

dětském oddělení nachystané knihy na 

prohlížení. Nejvíce knih bylo z Večerníčku, 

které zhlédly předtím. Atmosféra byla příjemná 

a do knihovny se opět těšíme. 

Bc. Petra Urbanová 

 

 
Foto RT 

 

Policie v mateřské škole 

 
23. 4. navštívil mateřskou školu Dubné 

policista z Českých Budějovic. Dětem všech 

ročníků názorně ukazoval dopravní značky 

potřebné v silničním provozu a zjišťoval 

znalosti dětí v rámci této problematiky.  

Bc. Petra Urbanová 

 

 
Foto RT 

 

Besídka ke Dni matek 

 
6. 5. v odpoledních hodinách patřila Mateřská 

škola v Dubném maminkám. Konala se 

očekávaná besídka k jejich svátku. Ve třídě 

Berušek si děti společně se svými učitelkami 

připravily dramatizaci dvou pohádek, básničky 

a písničky o maminkách. Ve třídě Sluníček se 

děti maminkám ukázaly v pásmu básní a písní 

jako cirkusová zvířátka, akrobati, baletky a 

kouzelník na konci vykouzlil pro maminky 

květiny.  Ve třídě Včelek - předškolních dětí se 

besídka vedla v duchu opravdové základní 

školy. Děti byly ve skupinách dle předmětů. 

Učili je učitelé z řad dětí. V každém z 

předmětů se maminkám dostalo pozornosti. Po 

závěrečné písni děti předaly dárek a květinu 

svým maminkám. Spokojenost, radost a zářící 

tváře dotvářely krásnou atmosféru výjimečného 

odpoledne.  

Mgr. Adéla Vopršálová 

 

 
Foto RT 

 

Návštěva hasičského sboru 

 
17. 4. děti z mateřské školy navštívily hasičský 

sbor v Dubném. Vedoucí hasičů děti seznámil s 

výbavou hasičské stanice, dále s nejrůznější 

technikou, kterou hasiči potřebují v terénu, a 

poté hasiči předvedli dětem výjezd hasičského 

zásahového vozidla a vozidlo samotné. Děti 

mohly zhlédnout ukázku hašení a ty, které 

chtěly, si hašení mohly vyzkoušet s pomocí 

hasičů. Pěkným zakončením návštěvy bylo, 

když si děti mohly sednout do hasičského 

vozidla za volant nebo do zadní části a 

vyzkoušet tak vozidlo i zevnitř.  

Bc. Petra Urbanová 
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Foto RT 

Cesta za pokladem 

 
28. 5. proběhla od 9 hodin očekávaná „Cesta za 

pokladem“. Děti všech ročníků mateřské školy 

se vydaly hledat poklad. Plnily různé úkoly, 

které je vedly dále k cíli. Nejmladší děti 

putovaly po barevných fáborkách se svými 

učitelkami lesem směrem k Hajskému rybníku, 

další trasa - pro starší děti - vedla směrem na 

Lipí, nejnáročnější trasu absolvovali 

předškoláci směrem ke Kvítkovicím. V cíli 

bylo pro děti připraveno překvapení v podobě 

ukrytého pokladu. Akce byla zdařilá, počasí 

přálo a děti byly spokojené, že v hledání 

uspěly.  
 

Bc. Petra Urbanová 

 

 
Foto RT 

 

Den dětí 

 
1. června jsme v mateřské škole oslavili Den 

dětí. Děti prvních a druhých ročníků soutěžily 

v tematicky laděných disciplínách v rámci 

výchovně vzdělávacího tématu Naše planeta 

Země, kde různá stanoviště představovala 

kontinenty. Děti třetího ročníku oslavily svůj 

svátek exkurzí do muzea v Českých 

Budějovicích. Jejich kroky mířily na výstavu 

„igráčků“ s názvem „Mistr Jan Hus a kostnický 

koncil“, kde dětem přijatelnou formou 

vysvětlili, o čem výstava je. Svůj svátek děti 

patřičně oslavily a odnášely si spoustu 

krásných zážitků. 

Mgr. Adéla Vopršálová 

 

 
Foto RT 

 

 

PC HRY 
Rubriku připravuje Ondřej Cakl – IX. tř.  

 

Zaklínač 3 
Po odkladech a čtyřech letech vývoje se 

konečně závěr ságy o nejznámějším zaklínači v 

historii Geraltovi z Rivie dostal na pulty 

obchodů. Jde o jedno z nejsledovanějších 

vydání v historii. Zaslouží si hra takový povyk? 

Rozhodně ano. 

Divoký hon završuje trilogii herního Zaklínače, 

který navazuje na knižní ságu sepsanou 

mistrem polské fantasy, Andrzejem 

Sapkowskim. Díl pokračuje několik měsíců po 

událostech z předchozího Vrahové králů. 

Slavný nájemný zabiják nestvůr tedy 

nesetrvává na místě a raději opět putuje světem 

odhodlaný čelit svému osudu a nástrahám, 

které jej na jeho cestě potkají. Ještě nepřišla řeč 

na zaklínačské zakázky. Každý by si myslel, že 

se jedná o jasný prototyp vedlejšího úkolu. 

Vývojáři však nechali rozrůst tuto oblast do 

takové míry, že se jedná o samostatnou 

jednotku. Kontrakty na zabíjení monster 

nepředstavují pouhou anihilaci škodících 

potvor. Hráči se zde skutečně ponoří do tvrdé 

zaklínačské dřiny. Geralt musí bestie 

vystopovat, zjistit si jejich slabiny, navrhnout 

bojovou taktiku, připravit potřebné elixíry a 
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oleje. Může tyto úkony přeskočit, avšak jistě se 

shledá se Zubatou dříve, než stačí vytáhnout 

meč z pochvy. 

Konec je věnován vývojářům jako poděkování 

za titul, jehož odkaz budou hráči vnímat po 

desítky let. Hra není absolutně bezchybná, ale 

má s přehledem na to, aby předběhla o dobrou 

jednu délku devítkové hry.  

 

 

 
zdroj: http://im.tiscali.cz/games/2014/06/06/410139-zaklinac-

3-divoky-hon-1920x1080.jpg 

 

 

TROCHA HUMORU 
 

Vtipy pro vás připravuje Vojta Placek  

– IX. tř.  

 

Jenom Chuck Norris dokáže zabouchnout 

otočné dveře. 

 

Bůh řekl: „Budiž světlo!“ 

Chuck Norris odpověděl: „Řekni prosím!“ 

 

Chuck Norris jí steak téměř ke každému jídlu. 

Akorát většinou zapomíná tu krávu zabít… 

 

Chuck Norris spí se světlem. Ne proto, že by se 

snad bál tmy, ale proto, že tma se bojí jeho. 

 

Chuck Norris je takový tvrďák, že si na večeři 

u Jirky Babici ještě přidal! 

 
Klipart  

 

ZÁVĚREM 

Našim deváťákům přejeme hodně úspěchů 

v dalším studiu a doufáme, že na naši školu 

budou rádi v dobrém vzpomínat. Dík patří 

především členům redakce našeho časopisu – 

Ondrovi Caklovi, Kamče Koldové a Vojtovi 

Plackovi – za příspěvky do pravidelných 

rubrik.  

Redakce časopisu 
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