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ADVENT
Advent se stal na naší škole už tradicí. Nejprve
na adventním jarmarku představily všechny
ročníky své výrobky, které sklízely opravdu
obrovský úspěch. Pak naši spolužáci z prvního
stupně pobavili všechny přítomné návštěvníky
svým veselým programem.
Redakce časopisu

Foto LM

DÁREK 1
Foto LM

Foto LM

Foto LM

Rudě červený dárek se sametově bílou stužkou,
jako když jí upletla sama paní Zima. To
vzrušení a představy, co může být v této
krabičce podivných rozměrů. Je to jako stát
pod stěnou obrovských rampouchů při oblevě a
čekat, který spadne dřív. Jste napjatí a nervózní
(samozřejmě napjatí a nervózní v dobrém).
Jedna vteřina je jako jedna hodina. Vaše
nejbláznivější a nejhezčí nápady, co by mohlo
být v této záhadné krabičce, vás zcela
zaplavují. Ty nápady, co se vám honí hlavou,
jsou šílené. Co v ní asi bude? Záhada jako pro
nějakého detektiva. Srdce vám tepe jako
nějakému boxerovi, který vstupuje do ringu
s pocitem nejistoty, kdo proti němu nastoupí.
Je to nádherný pocit, který nechci, aby někdy
skončil.
Ondřej Postl – VIII. tř.

Klipart
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DÁREK 2
Dárek a dárek. Nedokážu myslet na nic jiného.
Leží přede mnou na stole, tak velký, nádherný
a tajuplný. Miluji dárky, vždy mě naplní
nekonečnou radostí, vděčností a láskou. A teď
je tady... Je krásný. Dostala jsem ho od
maminky. Velká krabice, barevná jako luční
kvítí, je převázána stuhou bílou jako jemná srst
hranostaje v zimě. Maminka do tohoto dárku
dala svoji lásku, a ta doslova prosakuje skrz
balicí papír, krouží kolem mě zdánlivě
viditelná a v podobě narůžovělého obláčku
najednou pronikne do mého těla. Ten pocit je
tak krásný, že se div nerozplynu jako ten oblak.
Zatáhnu za stuhu a s opatrností ji odvážu. Teď
už zbývá jen sundat balicí papír. Třesoucí ruce
natáhnu k dárku, ale zarazím se s prsty na
balicím papíru a uvědomím si, že to nedokážu.
Nemůžu ten dárek rozbalit. Odtáhnu ruce a
položím si je do klína. Tiše hledím na dárek a
přemýšlím. Když ho otevřu, zmařím tím
veškerá kouzla, kterými je dárek opředený, ale
zase... Vztáhnu k dárku ruku. Chytnu papír,
rozhodným pohybem ho zalepím kouskem
lepenky a převážu znova mašlí. Nemůžu zničit
ten pocit tetelení a hřejivosti v mém srdci.
Znovu si ho důkladně prohlédnu. To, co se
dříve jevilo jako nahodilé skvrny na balicím
papíře, ve skutečnosti nejsou skvrny, ale luční
kvítí. Tu vidím pampelišku barvy slunce, tu zas
pomněnku modřejší než tůňka, támhle je
růžový luční kohoutek a tam půvabná
sedmikráska. Už mám jasno. Nikdy svůj dárek
nerozbalím, a když na něj pohlédnu, vždy
uvidím louku plnou kvítí a pocítím lásku mé
maminky.
Štěpánka Tušlová – VIII. tř.

PUTOVÁNÍ ZA
KRONIKAMI
Při prvouce jsme se zabývali kronikami. Ze
školy jsme již znali školní kroniku. Chtěli
jsme také vidět, jak vypadá obecní kronika.
Proto se 17. 12. naše třída III. A vydala s paní

učitelkou na obecní úřad za paní starostkou
Kudláčkovou. Dozvěděli jsme se, že první
písemná zmínka o obci Dubné je z roku 1263,
že před kronikami obecními existovaly tzv.
církevní knihy.
Některé jsou opatřeny ilustracemi. Nejstarší
kronika v Dubném je vedená od roku 1924.

Foto LM

V současné době ji vede pan Josef Novotný
z Křenovic. Kroniky jsou k nahlédnutí na
Obecním úřadu v Dubném nebo v archivu
v Českých Budějovicích. Naše putování za
kronikami bylo velmi poučné.
Kristýna Marklíková – III. A

Foto LM

VÝSLEDKY OLYMPIÁDY
Z ČESKÉHO JAZYKA
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Školní kolo
Možnost max. počtu bodů za jazykovou část 25
a za slohovou část 10, celkem 35 bodů
1. místo – Hrdlička O. – VIII. tř. (26
bodů)
2. místo – Kulhánková K. – IX. tř. (25
bodů)
3. místo – Hála Martin – IX. tř. (23 bodů)
Kolářová K. – IX. tř. (23 bodů)
4. místo – Kolářová J. – IX. tř. (21 bodů)
Placek V. – IX. tř. (21 bodů)
Postl O. – VIII. tř. (21 bodů)
5. místo – Kouba M. – IX. tř. (20 bodů)
Kuthan R. – VIII. tř. (20 bodů)
6. místo – Doležal J. – IX. tř. (18 bodů)
7. místo – Pecková E. – VIII. tř. (17 bodů)
8. místo – Šebková D. – VIII. tř. (15
bodů)
9. místo – Votavová L. – IX. tř. (12 bodů)
10. místo – Tušlová Š. – VIII. tř. (8 bodů)
Do okresního kola postoupil Ondra Hrdlička a
Kačka Kulhánková, oba se však ve velké
konkurenci nedostali bohužel do první
poloviny soutěžících.
I tak jim děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Magda Palkovičová

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT
LIŠKA KORSAK
V přírodě je nejaktivnější v podvečer a v noci,
v zajetí bývá aktivní i ve dne. Rodinné skupiny
využívají jako úkryty nory jiných savců. Živí

se především různými drobnými hlodavci a
ptáky, loví ale i hmyz a požírají i různé plody.
ZOO noviny, 4. číslo 2013

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/
Vulpes_corsac.jpg/407px-Vulpes_corsac.jpg

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Od 1. února se letos konal lyžařský výcvik.
Do poslední chvíle jsem si nebyla jistá, jestli
pojedu, protože se mi nevyhnula chřipková
epidemie. V neděli odpoledne jsme už sedmáci
a osmáci stáli natěšeni před školou a čekali na
odjezd našeho autobusu. Asi po hodině cesty
jsme dorazili na chatu Bližná, která se stala
naší základnou po celých pět dní. Po ubytování
jsme se sešli v jídelně na večeři, kde nám
sdělili pravidla a plán na další dny. Budíček v
půl osmé byl proti běžnému týdnu příjemná
změna. V osm hodin snídaně, následoval úklid
pokoje. A po deváté hodině hurá na sjezdovku!
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Foto PM

První den nás rozdělili podle lyžařských
dovedností do čtyř skupin. Na sjezdovce jsme
lyžovali vždy do tří hodin odpoledne. Volný
čas jsme trávili různě. Nejzajímavějším
zážitkem pro nás byla jízda na čtyřkolce.

Foto PM

CO ASI NEVÍTE
PROČ SNÍME?

Foto PM

Sny vznikají v mozku, sní každý, i když si to
občas nepamatuje. Každému se zdá asi deset
snů
za noc, vždy v určité fázi spánku. Vědci se
vlastně pořád nemůžou shodnout, proč se nám
sny zdají, je možné, že si během snění mozek
třídí informace a organizuje si nedávné zážitky
a vzpomínky a třeba i pokračuje v řešení
problému, nad kterým jsme si lámali hlavu přes
den. Podle psychologů Carla Junga a Sigmunda
Freuda si díky snům plníme přání a
vynahrazujeme si třeba to, že neumíme létat.
Mladá fronta DNES, 21. 7. 2014

Bohužel ne všichni se vrátili zcela zdraví,
některé drobné zranění neminulo. Každopádně
je lyžařský výcvik příjemným zpestřením
školního roku a pevně doufám, že aspoň jednou
se ho ještě zúčastním.
Aneta Dobošová – VII. tř.
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ŠACHOVÉ TURNAJE
Krajské finále přeboru škol v šachu (II.
stupeň)

LOGICKÉ ÚLOHY
Rubriku připravuje pan učitel Štěpánek
Řešení 2. kola
Vlk zelí nežere, a proto je třeba napřed převézt
kozu; vlk a zelí mohou zůstat na břehu bez
dohledu.
Když muž převeze kozu na druhý břeh, vrátí
se, vezme do loďky zelí a převeze je také na
druhý
břeh; tam zelí nechá, vezme však do loďky
kozu a odveze ji zpět.
Tam kozu nechá a převeze vlka. Zelí ponechá
s vlkem a sám se vrátí pro kozu, převeze ji, a
tak se všichni šťastně dostanou na druhou
stranu.
Úspěšní řešitelé
Ve druhém kole se bohužel nikdo o vyřešení
úlohy nepokusil.

Datum: 27. 1. 2015
Místo: Sál restaurace Gerbera v Českých
Budějovicích
Kategorie: II. stupeň
Účastníci: Jakub Beníšek, Josef Doležal, Petr
Klikorka, Matěj Kouba, Vojtěch Placek
Počet účastníků: 12
Výsledek: 9. místo
Školní šachový turnaj (II. stupeň)
Datum: 30. 1. 2015
Místo: ZŠ a MŠ Dubné
Kategorie: II. stupeň

Účastníci: Jakub Beníšek, Josef Doležal,
Michal Janás, Petr Klikorka, Matěj Kouba,
Tomáš Kulhánek, Vojtěch Placek
Počet účastníků: 7
Výsledek: 1. Jakub Beníšek
7 b.
2. Vojtěch Placek
5 b.
3. Matěj Kouba
5 b.

Úloha 3. kola
Vezměte dvanáct zápalek a sestavte z nich
„rovnici“ VI – IV = IX. Jak jste si všimli,
rovnice neplatí, protože 6 – 4 není 9.
Přemístěte jednu zápalku tak, abyste dostali
správnou rovnici.

Klipart

Mgr. Robert Štěpánek

Řešení předejte p. učiteli Štěpánkovi, nebo
svému třídnímu učiteli.

SPORTOVNÍ
OKÉNKO

Klipart

Na konci prosince proběhly tři sportovní akce.
Školní turnaj ve florbale pro žáky IV. až VI.
třídy. Jihočeský odznak všestrannosti, který
se konal na ZŠ Kubatova v Českých
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Budějovicích a školní futsalová liga pro VIII.
a IX. třídu.
Do školního turnaje ve florbale se zapojilo
celkem 6 tříd o celkovém počtu 40 žáků, což
svědčí o vzrůstající oblibě tohoto sportu.
K vidění byly krásné, dramatické zápasy.
Celkové pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI. B
V. B
V. A
IV. B
VI. A
IV. A

Foto HP

Jihočeský pětiboj všestrannosti konaný
v Českých Budějovicích se stává stále více
populární mezi žáky základních škol. Svědčí o
tom 200 zúčastněných závodníků z 22
základních škol z celého Jihočeského kraje.
Soutěží se v pěti disciplínách (trojskok, lehy –
sedy, přeskok přes švihadlo, hod medicinbalem
a driblink), které jsou zaměřeny na tělesnou
všestrannost dívek a chlapců.
Naši školu reprezentovali a ve své věkové
kategorii se umístili:
Najbrtová T.
Mrosko T.
Doležalová H.
Havner M.
Kotnauer J.
Traplová A.
Šebková D.
Hrdlička O.

-

4. místo
4. místo
4. místo
14. místo
20. místo
12. místo
34. místo
38. místo

Je veliká škoda, že naši nejmladší získali tři
bramborové medaile, protože chybělo opravdu
málo a stáli by na stupních vítězů.

Poslední akcí byl turnaj ve futsale, který se
konal v Týně nad Vltavou. Ze čtyř
přihlášených družstev dorazila pouze tři.
ZŠ Týn nad Vltavou
ZŠ J. Husa Písek
ZŠ Dubné
ZŠ Dubné : ZŠ J. Husa Písek
1: 7
V úvodu zápasu jsme vstřelili branku díky J.
Beníškovi a první poločas hráli bez velkých
chyb. Druhá půle se nám však nepovedla a po
malém důrazu a slabé střelbě jsme tento zápas
prohráli.
ZŠ Dubné : ZŠ Týn nad Vltavou
0: 2
Tento vyrovnaný zápas jsme nezvládli v
samém závěru utkání. Nechali jsme si vstřelit
pět minut před koncem zbytečně dva góly.
Do krajského kola postupovalo pouze vítězné
družstvo, kterým se stala pořádající škola.
Děkuji všem zúčastněným sportovcům za
reprezentování školy.
Mgr. Hanuš Petráň
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http://www.apetitonline.cz/sites/default/files/styles/630x420/pu
blic/recept/6098.jpg?itok=QXkXAtmb
Foto HP

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ
STŘECHA Z BEBE SUŠENEK
Ingredience:
150 g moučkového cukru
200 g másla
2 balení jemného tvarohu (ne vaničkový́ )
2 lžíce rumu
1 balíček světlých sušenek BeBe
1 balíček tmavých sušenek BeBe
2 banány
2 balíčky čokoládové polevy

KVÍZ
Přírodovědná hádanka
Poznáš, kdo se skrývá na obrázku?
Odpovědi označené jménem a
odevzdávejte paní učitelce Holé.

třídou

Řešení z minulého čísla: slon
V misce utřete cukr s máslem, po chvíli
přidejte tvaroh i rum a vyšlehejte.
Na alobal naskládejte jako šachovnici sušenky
– měly by tvořit tři řady po sedmi kusech,
střídejte světlé a tmavé. Gumovou stěrkou
rozetřete polovinu tvarohového krému. Na něj
naskládejte vrstvu sušenek, jen to udělejte
obráceně – tak, aby na tmavé vždy ležela světlá
a naopak. Rozetřete zbylý́ krém a na prostřední
řadu sušenek položte oloupané banány.
Vezměte alobal za delší strany a přiklopte je k
sobě, aby se sušenky spojily do střechy.
Zákusek uložte do chladničky a počkejte, až
ztuhne. Pak ho polijte čokoládovou polevou a
vraťte do chladničky nejlépe na noc, aby
sušenky zvláčněly. Podávejte nakrájené na
řezy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dobrou chuť přeje Kamila Koldová – IX. tř.
18. 12. proběhlo ve školní družině projektové
odpoledne. Formou projektu na téma Vánoční
zvyky a tradice se navzájem děti ze všech
oddělení školní družiny za pomoci paní
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vychovatelek
seznámily
s někdy
již
zapomenutými zvyky a tradicemi.
I. oddělení se zabývalo vánočními zvyky a
jídlem v naší zemi na Štědrý den. Připomněli
jsme si omývání studenou vodou, pohlazení
ovocných stromů rukama od mouky nebo těsta,
svazování noh stolu řetězem, dávání rybí
šupiny pod talíř atd. Dozvěděli jsme se, co jsou
to rozpeky, kuťja, pracharanda, kuba, pučálky,
muziky či štědrovka; II. oddělení se
seznamovalo s dobou adventní, během které se
těšíme hlavně na Vánoce. Přicházejí však i
menší svátky, ne tak slavnostní, přesto je dobré
o nich vědět, například o sv. Barboře či sv.
Mikuláši.

Foto IM

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Divadelní představení o tajném
agentovi

Foto IM

II.
oddělení
pokračovalo
zvyky
po
štědrovečerní večeři, kdy je čas na věštění
budoucnosti – rozkrojené jablko, lití olova,
pouštění ořechových lodiček, házení střevícem.
III. oddělení nás seznámilo, kdo a kdy naděluje
dárky u nás i ve světě. IV. oddělení si
připravilo formou živého betlému zrození
Ježíška.
Děti příprava i vlastní prezentace projektu
velmi bavila a těší se na další projektové téma.

15. 12. mohly děti všech ročníků Mateřské
školy Dubné zhlédnout předvánoční příběh o
tajném agentu sněhuláku Alexandrovi z
Arktidy, který se vydal na planetu Zemi hledat
ztracený diamant mrazu. Tak trochu jiný žánr
divadelního představení děti vtáhl do děje i
díky psu Alíkovi a neposedným králíčkům,
kteří vyváděli vtipné „králičí“ kousky. Děti
humorně pojaté představení bavilo, dokonce
bylo prokládáno písněmi na baskytaru a bylo to
pro děti zpestřením předvánočního času.
Mgr. Adéla Vopršálová

Bc. Jana Koukalová

Foto RT
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Betlémský příběh
16. 12. mateřskou školu navštívily děti
z družiny, které pod vedením Bc. Petry
Červíčkové
zahrály
betlémský
příběh
proložený krásnými koledami. Děti všech
ročníků mateřské školy se mohly naladit na
vánoční svátky a zazpívat si známé vánoční
koledy. Moc děkujeme Petře a dětem z družiny
za jejich píli a nasazení.
Mgr. Adéla Vopršálová

chudý mladík zachraňuje princeznu ze spárů
netvora, který žije v zakletém lese. Použití
nevšedních veselých loutek a vytvářené zvuky
dokreslovaly pro děti opravdovou pohádkovou
atmosféru. Největším zážitkem bylo pro děti
jejich vlastní zapojení do realizace obou
pohádek.
Mgr. Adéla Vopršálová

Foto RT
Foto RT

Za betlémem do kostela
5. 1. jsme navštívili tradiční výstavu jesliček
v kostele v Dubném.
Mgr. Adéla Vopršálová

PC HRY
Rubriku připravuje Ondřej Cakl – IX. tř.

Team Fortress 2: Free to Play
(zdarma ke hraní)

Foto RT

Pohádkové představení
9. 1. k nám zavítal divadelník z Českých
Budějovic s pohádkovým představením Jak
Václav princeznu vyléčil. K radosti mnohých
zařadil i druhou pohádku – Zakletý les, v níž

Team Fortress 2 je týmová střílečka, která
zahrnuje devět povolání s odlišnou dynamikou.
Každá postava má unikátní zbraně, jinou
rychlost pohybu a odlišné množství životů.
Důraz se klade na spolupráci.
Team Fortress 2 má však několik omezení.
Hráči nemohou získat některé předměty
(zejména kosmetického rázu), mají menší
inventář či limitované možnosti obchodu s
věcmi.
Hra vyšla v roce 2011. Její světové hodnocení
je 92% a je k dispozici pro PC i Mac přes
službu Steam.
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http://www.mmobomb.com/file/2011/06/Team-Fortress-24.jpg

TROCHA HUMORU
Vtipy pro vás připravuje Vojta Placek
– IX. tř.
Víte, proč blondýnka sedí na topení?
Spaluje tuky.
Skáče blondýna a bruneta z letadla. Hádejte,
kdo dopadne první.
Bruneta, protože blondýna se ptá na cestu.
Těhotná blondýnka si pohladí břicho a řekne:
„Jen aby bylo moje.“
Víte, proč dávají blondýnky rádio do ledničky?
Aby měly čerstvé zprávy.
Víte, jak se pozná přírodní blondýnka již ve
škole?
Když paní učitelka smaže tabuli, ona vygumuje
sešit!
Víte, proč blondýna bouchá kladivem do
vajíček?
Aby zjistila, jestli jsou natvrdo.
Víte, proč blondýnka leje do počítače vodu?
Surfuje na internetu.

Klipart

