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ÚVODEM
Drazí rodiče, děti a přátelé,
první polovina školního roku 2015/2016
skončila, žáci dostali pololetní vysvědčení a těší
se na přicházející jarní prázdniny. Pokud vaše
vysvědčení nedopadlo tak, jak jste chtěli, nebo
spíše jak vaši rodiče očekávali, nic si z toho
nedělejte. Je to jen pololetí, a pokud jste
z něčeho neprospěli, tak to zatím nic
neznamená. Proto přejeme žákům hodně štěstí
v druhé polovině školního roku a učitelům
pevné nervy. 
Michaela Klímová a Eliška Jirkovská – VIII. tř.

CO ASI NEVÍTE
KDY VZNIKLO ZNÁMKOVÁNÍ VE
ŠKOLE?
Známky a vysvědčení jsou stejně staré: v našich
podmínkách jim letos v prosinci bude přesně
242 let. Zavedla je za rakousko-uherské
monarchie císařovna Marie Terezie.
Nutnost hodnocení žáků, jinak také klasifikace,
ve školách uzákonil Všeobecný školní řád
vydaný 6. prosince 1774. Hodnocení známkami
od jedné (velmi dobrý) do pěti (nedostatečný) na
základě tohoto předpisu zavedly tehdy všechny
hlavní školy, což jsou dnešní základky. O rok
později podobné hodnocení studentů zavedly i
školy střední.
Upraveno z Rodina DNES, č. 3, 22. ledna 2016

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Po škole jsem
začal chodit do amatérského divadelního spolku
D111. V roce 2003 jsme jeli na divadelní
přehlídku amatérských divadel do Volyně, kde
v porotě seděl pan režisér Troška. Po
představení jsme diskutovali s porotci, já se
snažil si své názory obhájit a tak jsem na sebe
upozornil. Slovo dalo slovo, několikrát jsem se
sešel s panem režisérem v Praze, kde jsem
pracoval, a jednoho dne mi pan režisér nabídl
spolupráci. Zahrál jsem si v jeho připravovaném
TV dokumentu, který se jmenoval Hudební
Písek. Byl jsem nadšený a při natáčení jsem
vypomáhal, kde se dalo. Velmi mě to bavilo za
kamerou, a tak přišla nabídka, zda bych nechtěl
točit filmy. Mým prvním celovečerním filmem
byla Princezna ze mlejna.

https://img.obrazky.cz/?url=4a172dbcbe1adbba&size=3

S panem Troškou natáčíte především pohádky
nebo komedie. Láká vás osobně i nějaký jiný
žánr?

tentokrát s panem Markem Kališem scénáristou a režisérem

Neláká. Rád točím filmy, u kterých se lidé
pobaví, zasmějí se a na chvíli zapomenou na
starosti všedních dnů. To je smysl mé práce.
V tom si s panem režisérem absolutně
rozumíme  Víte, točil jsem pro Českou televizi
s jinými režiséry filmy a dramata, která skoro
nikdo nezná, nikdo o nich neví. Věřte, že točit
film je velmi těžké, jak na psychiku, tak na čas.
A když takovýto film natočíte a časem zjistíte,
že ho lidi neviděli, nebo si ho nevybaví, přijde
vám vaše práce zbytečná. A to se mi při práci
s panem režisérem Troškou nemůže stát, proto
točím filmy už jenom s ním.

Otázky položili žáci 6. a 8. ročníku

Chtěl byste režírovat i vlastní díla?

Jak jste se z elektroprůmyslové školy dostal
k filmu a ke spolupráci se Zdeňkem Troškou?

Díky dlouholeté spolupráci s panem režisérem
Troškou se mi to už dnes plní. Nechává některá

Klipart

ROZHOVOR
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rozhodnutí na mně. Píšeme spolu scénáře,
diskutujeme o nich. Společně na place
připravujeme scény a pak ve střižně společně
film stříháme a doděláváme. Nechá mě vyjádřit
můj názor a často se mi daří ho přesvědčit. 
Přineslo natáčení Babovřesek nějaké problémy?
Vůbec žádné. Pro mě to budou časem tři
nejkrásnější roky, které jsem u filmu měl.
Filmový plac jsem měl hned za barákem a tak
po natáčení jsem si užíval své rodiny, kterou
miluji. A ráno jsem šel dělat svou práci, kterou
také miluji. Tři roky beznadějně zamilovaný. 

velmi těžké, a tak jsme moc rádi, že zatím
můžeme točit každý rok.
Co vaše profese všechno obnáší?
Bude to znít nadneseně, ale věřte, že to tak cítím
- má práce mi přináší obrovskou radost do
života. Pracovat s panem režisérem Troškou,
který je studnice vědění, je pro mě zážitek na
celý život. A tak když jedeme například točit
někam na Moravu a začne mi cestou vykládat
třeba o Boženě Němcové, o Panklovic rodině a
paní kněžně Zaháňské a jejím rodu a cestou
zpátky ještě není u konce, zírám, jak je možné,
že toto vše zná. Mám rád situace, kdy nás na
ulici oslovují lidé a děkují nám za práci, kterou
pro ně děláme, tak mě to naplňuje obrovským
štěstím. Je to dar milovat svou práci. A tak mi
dovolte, abych vám dal jednu radu do života.
Vyberte si takovou práci, která vás bude
v životě těšit a bude vám přinášet radost. Pak
budete ve svém životě opravdu šťastni. 
Jak trávíte svůj volný čas, jaké máte záliby?

https://img.obrazky.cz/?url=4cd0ffd694da84ea&size=2

Jak s panem režisérem Troškou sháníte na
filmování peníze?
My peníze nesháníme. To za nás dělá producent
filmu. My máme takové štěstí, že si jen
vybíráme látky, které chceme točit a producent
filmu nám každý rok ty peníze na film sežene.

Bylo nutné u nějakého filmu kvůli nedostatku
peněz zasahovat do scénáře?
Ano, to se běžně stává. Když píšete scénář, máte
nějakou představu, jak ten film bude vypadat.
Tu představu sdělíte producentovi, ten vše
spočítá a pak řešíte scény, na kterých se dá
uspořit nějaký ten peníz. Jindy za vámi přijde
producent, že se dohodl s tou a tou firmou a ta
že by potřebovala natočit scénu, kde bude její
firemní výrobek, tzv. product placement
zakomponovaný, což znamená, že do filmu
musíte výrobek, nebo přímo onu firmu umístit,
aby byl klient spokojen a peníze do filmu
investoval. Film je dnes o kompromisech,
stejně jako jiná práce. Shánět peníze na film je

Se svou rodinou trávím co nejvíce svého
volného času. Naplňuje mě, i když mi často mí
synkové rázně ukazují, kde selhávám ve
výchově. 
Rád si čtu a chodím do sauny, kde se krásně
přemýšlí.
Ale mojí největší zálibou je hokej. Odmala jsem
tento sport miloval a teď, když mám mezi svými
kamarády i významné hokejisty, jsem moc rád,
že se mi splnil sen vidět hokej zblízka. Jak to jen
jde, chodím na zimák fandit MOTORu a mám
velkou radost, že tolik lidí si našlo cestu zpět na
hokej. 
Vloni jste se byl podívat v jedné naší hodině
českého jazyka. Souviselo to prací na nějakém
scénáři?
Ano. V těchto dnech dokončujeme nový film,
který se bude jmenovat Strašidla a do kin by měl
jít v polovině srpna. Při psaní scénáře jsem chtěl
na vlastní oči vidět, jak dneska probíhá
vyučování. Jak se chováte při hodině, o
přestávce, sami k sobě, ale i k učitelům.
Vybrané věci jsme s panem režisérem Troškou
zakomponovali do filmu a tak, pokud budete
chtít vidět náš výsledek, přijďte v srpnu do kina.
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Jakým jste býval na základní škole žákem a které
předměty vás nejvíce bavily, které naopak
vůbec?
Téhle otázky jsem se bál. Musím na ni
odpovídat? Bojím se, že jednou to moji synové
použijí proti mně.  Ale vážně, byl jsem
průměrný žák. Nejvíce mě bavil tělocvik a
přestávky  Nesnášel jsem chemii a ruštinu.
Chemii, protože jsem ji nikdy pořádně
nepochopil, a tímto se omlouvám učitelům na
chemii. A pak ruštinu, protože jsme měli moc
uvědomělou soudružku učitelku.  Ale jak
nedávno řekl pan režisér Troška mému synovi
Adamovi: UČ SE, BLBÝCH JE DOST.
Tak se učte a s úsměvem.
Marek Kališ

https://goout.cz/i/034/344502-800.jpg

My jsme si vysvědčení užili a těšíme se na další
pololetí.
Gabriela Doschková a Adéla Kotková – VI. A

VYHODNOCENÍ
ŠKOLNÍHO KOLA
RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Den konání: 20. 1. 2016
Porota: paní učitelky Melmerová, Mrkvanová,
Palkovičová, Pokorná
KATEGORIE 1. TŘÍDY
1. místo – Petrů Jana (I. A)
2. místo – Petráň Mikuláš (I. A)
Panušková Kateřina (I. B)
3. místo – Dvořáková Renata (I. A)

https://img.obrazky.cz/?url=d88290574ac144ce&size=2

POSLEDNÍ DEN
POLOLETÍ
Konečně čtvrtek 28. 1.! Skoro všichni jsme se
na tento den těšili, jelikož jsme věděli, že je to
poslední den prvního pololetí. Tento den jsme
také jeli do kina. Zhlédli jsme hraný dokument
Aldabra. Dokument byl o ostrově Aldabra a
živočiších, kteří na tomto jedinečném ostrově či
v oceánu okolo ostrova žili a žijí. Film byl velice
poučný a zajímavý.
Když jsme se vrátili do školy, šli jsme do svých
tříd, kde jsme si měli rozdat vysvědčení.
Všichni jsme seděli v lavicích a netrpělivě
čekali, až paní učitelka vysloví naše jméno.
Když jsme své jméno zaslechli, s napětím jsme
si šli převzít vysvědčení. Paní učitelka nás
pochválila a popřála nám vše nejlepší do nového
pololetí.

Foto PM

KATEGORIE 2. a 3. TŘÍDY
1. místo – Štechová Zdislava (III. A)
Daňhelková Valérie (II. B)
2. místo – Návarová Tereza (II. A)
Šálková Natálie (III. A)
3. místo – Tušl Vojtěch (II. B)
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ŠACHOVÝ TURNAJ

Foto PM

Datum: 29. 1. 2016
Místo: ZŠ a MŠ Dubné
Kategorie: 4. – 9. ročník
Účastníci: Vojtěch Hrdlička, Tomáš Jungwirth,
Alexander Mateides, Jakub Šíma,
Dominik Vrátný, Pavel Vrátný
Výsledek: 1. Jakub Šíma
2. Dominik Vrátný
3. Tomáš Jungwirth
Robert Štěpánek

KATEGORIE 4. a 5. TŘÍDY
1. místo – Najbrtová Timotea (V. A)
2. místo – Ivanová Tereza (IV. A)
3. místo – Brožová Anna (IV. A)
KATEGORIE 6. – 9. TŘÍDY
1. místo – Tušlová Hana (VII. A)
Tušlová Štěpánka (IX. tř.)
2. místo – Mateides Alexander (VI. B)
Kotková Adéla (VI. A)
3. místo – Doschková Gabriela (VI. A)
Dušková Markéta (VI. B)
Valentová Kateřina (VII. A)

Foto RŠ

Foto RŠ
Foto PM

ŠKOLNÍ KOLO
PYTHAGORIÁDY
Datum: 27. 1. 2016
Místo: ZŠ a MŠ Dubné
Kategorie: 5. ročník
Účastníci: Anna Barešová, Kryštof Dobeš,
Vojtěch Hrdlička, Michaela Mikešová, Timotea
Najbrtová,
Hana
Peterková,
Alena
Siegelbauerová
Výsledek: 1. Alena Siegelbauerová
2. Timotea Najbrtová
3. Michaela Mikešová
Robert Štěpánek

KRAJSKÉ KOLO
OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO
Den konání 8. 2. 2016
Místo konání: DDM České Budějovice
Účastníci: Štěpánka Tušlová
Ondřej Hrdlička
Celkem účastníků: 55
Na okresní kolo olympiády z českého jazyka
jsem se těšila, ale zároveň jsem byla nervózní.
V Domě dětí a mládeže jsme se nejprve všichni
soutěžící odebrali do zimní zahrady, kde jsme
dostali přidělená čísla. Netrvalo dlouho a usadili
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jsme se v několika učebnách na nepohodlné
židle. Začali jsme ze sebe vydávat veškeré
vědomosti a nápady. Olympiáda se skládala
z části jazykové a slohové. Po vyčerpání všech
svých nápadů jsme opět usedli do zimní
zahrady, kde jsme s netrpělivostí čekali na
výsledky. Mým největším přáním bylo
neskončit poslední. Naštěstí mi do posledního
místa hodně chybělo. Zato můj spolužák Ondřej
se může pochlubit nádherným 10. – 13. místem.
K tomu mu srdečně blahopřeji. Oba jsme odešli
s účastnickými listy. (viz foto)
Štěpánka Tušlová – IX. tř.

Foto BK

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT
SYSEL OBECNÝ
Dnes je u nás druhem vzácným. Má rád šťavnaté
travní výhonky a nízkou trávu, proto jeho
poslední populace zbyly na pravidelně sečených
plochách (polní letiště, golfová hřiště, dostihová
závodiště).
ZOO noviny, 4. číslo 2013

SPORTOVNÍ
OKÉNKO
Halový pětiboj všestrannosti
V ZŠ Kubatova proběhl dne 15. 2. halový
pětiboj všestrannosti, který je součástí
Olympijského
víceboje.
Akce
je
celorepublikově největší akcí tohoto druhu. Do
Českých Budějovic (v rámci kraje) se sjelo
nejvíce škol z celé České republiky. Celkem se
tohoto sportovního klání zúčastnilo 230 dětí.
Naši žáci každoročně tento pětiboj absolvují a
někteří dosahují ve svých kategoriích i hezkých
umístění. Jako týmu se nám moc nevedlo,
celkově jsme skončili na 27. místě.
Naši žáci reprezentovali školu v disciplínách
trojskok, hod medicinbalem, přeskoky přes
švihadlo, sedy lehy a driblink a dosáhli těchto
výsledků:
Hana Doležalová - 10. místo
Pavla Kotnauerová - 25. místo
Michaela Mikešová - 19. místo
Jan Kotnauer - 38. místo
Jakub Vokůrka - 12. místo
Ondřej Nový – 5. místo
Petr Stráda – 24. místo
Zejména umístění O. Nového a H. Doležalové
je v konkurenci tolika závodníků velmi pěkné.
Děkujeme všem žákům za reprezentaci naší
školy.
Hanuš Petráň

Florbal
V prosinci se ve dvou dnech konal školní turnaj
ve florbale. Tento sport se stává u dětí velmi
oblíbeným a dokladem je i počet přihlášených
dětí do kroužku, který naše škola nabízí.
V kategorii 4. až 6. třídy, kde se hrál systém
„každý s každým“, bylo celkové umístění:
1.
2.
3.
4.
5.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/
Europ%C3%A4ischer_Ziesel_in_Hockstellung.jpg/
258px-Europ%C3%A4ischer_Ziesel_in_Hockstellung.jpg

6. B
4. B
6. A
5. A
4. A

7

V kategorii 7. až 9. tříd bylo umístění
následující:
1.
2.
3.
4.

8. třída
7. B
9. třída
7. A

Děkujeme chlapcům
předvedený výkon.

za hojnou účast

a

Krajské kolo futsalové ligy

Foto HP

V Soběslavi se uskutečnil halový turnaj
futsalové ligy, na kterém ve dvou kategoriích
bojovali i naši žáci. Kluci podali hezký a
bojovný výkon, ale proti sportovním školám a
jejich výběrům se jen těžko prosazovali.
Přesto jim patří dík za bojovnost a zejména
mladší kategorii chyběl kousek štěstí a
trpělivosti ke druhé příčce.
Kategorie starších žáků:
Pořadí:
1.
G2
2.
G1
3.
G4
4.
G5

Tábor
Písek
Tučapy
Dubné

9
6
3
0

bodů,
bodů,
body,
bodů,

skóre 23:1
skóre 5:4
skóre 3:8
skóre 3:21

PŘÍRODOVĚDNÝ KVÍZ
I v tomto čísle časopisu najdete přírodovědnou
soutěž.
Své odpovědi můžete zasílat na mail
(stanislava.hola@zsdubne.cz) nebo osobně
předat p. uč. Holé. Nezapomeňte vždy uvést své
jméno a třídu.
2. kolo
1) Kolik měří právě narozená žirafa?
a) 70 cm
b) 1 m
c) 2 m
2) Kolik litrů vody vypije velbloud dvouhrbý za
10 minut?
a) až 20 litrů b) až 50 litrů c) až 110 litrů
Řešení předchozího kola:
1. a) Druhým nejrozšířenějším živočichem na
světě je myš domácí.
2. b) Rejsek nejmenší měří 4 cm.
Soutěže se zúčastnilo celkem 23 žáků, ani u
jednoho soutěžícího nebyly zodpovězeny obě
otázky správně. Odměny nemohly být tedy
předány a čekají na výherce dalšího kola.

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ

Foto HP

Kategorie mladších žáků:
Pořadí:
1.
G1 Písek
6 bodů, skóre
2.
G3 Tučapy 1 bod, skóre
3.
G4 Dubné 1 bod, skóre 4:7

Připravuje Gábina Bártová – VIII. třída
8:3
1:3

Zeleninový salát s kuřecím masem
1 okurka
200g kuřecích prsou
3 rajčata
2 lžíce olivového oleje
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1 ledový salát
2 papriky
2 lžíce oleje na smažení
sůl
čerstvá bazalka
pepř
Zeleninu omyjeme, očistíme, nakrájíme na malé
kousky a dáme do mísy, kde všechny druhy
promícháme. Kuřecí maso nakrájíme na menší
kousky, osolíme, opepříme, přidáme bazalku a
opečeme na oleji na pánvi. Opečené maso dáme
okapat na ubrousek, po okapání položíme na
zeleninový salát a zakapeme olivovým olejem,
můžeme ještě přisolit. Tento zeleninový salát s
kuřecím masem podáváme samotný nebo s
pečivem.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.09/10261_1732773856942414_104332470752601666_n.jpg?oh
=db3518f8fa5159d56811e35dc9cb36b4&oe=573F47BE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Návštěva kostela
4. 1. navštívily děti kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Dubném. Děti mohly spatřit krásnou
vánoční výzdobu na lavicích a nechyběly
nazdobené stromečky. Vše dokresloval velký
betlém s mnoha figurkami. Návštěvou si děti
mohly připomenout atmosféru vánočních
svátků.
Petra Urbanová

http://www.vareni.cz/include/ir/mmm_obrazek/recept-15101a1bdbdd2049a8dd96bfaa0bbaa3575a2--c190xc190.jpg

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Předvánoční čas se rozhodli zpestřit osamělým
seniorům žáci ze školní družiny v dubenské
základní škole. Ve čtvrtek a v pátek proto
v doprovodu vychovatelek roznášeli dárky, jež
sami připravili po domech, které předtím vybrali
ve spolupráci s Obecním úřadem obce Dubné.
„Dubenským seniorům tak v předvánočním
čase připravili milé překvapení a nám všem
připomněli, že Vánoce nejsou jenom honbou za
nákupem dárků, ale především časem, který
bychom měli věnovat našim bližním," doplnil
ředitel dubenské školy Václav Meškan.
Zdroj:
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-proseniory-si-zaci-pripravili-darecky-20151221.html

Foto RT

ZOO Hluboká v MŠ
13. 1. do Mateřské školy Dubné zavítala
zvířátka ze ZOO Hluboká nad Vltavou.
Navštívila nás postupně v jednotlivých třídách.
Děti, které chtěly, si mohly zvířátka pohladit,
pochovat nebo podržet. Paní ze ZOO nám
postupně zvířátka představovala a děti se o nich
dozvěděly mnoho zajímavostí. Prvního
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představila Ferdu - suchozemskou želvičku,
následoval had Mireček - krajta královská. Děti
měly možnost si hada podržet, odvážlivci se
našli. Posledním zvířátkem byl králíček Banny,
kterého si děti mohly pochovat. Děti si ze
setkání se zvířátky odnesly hezké zážitky.
Petra Urbanová

https://im9.cz/iR/importproduktorig/77e/77e982440fc139b21b21ac3193a3a1dd-mmf130x130.jpg

TROCHA HUMORU
Vtipy pro vás připravuje František Brož –
VIII. třída
Baví se dva informatici:
„Včera večer jsem ukládal děti. Akorát nevím,
jestli je mám „uložit“ nebo „uložit jako“.

Foto RT

PC HRY
Rubriku připravuje František Bürger –
VIII. třída

Zombie army trilogy
Blíží se jarní prázdniny a my se musíme
rozhodnout, co budeme celý týden dělat. Jestli
vám můžu doporučit něco kromě farmení
apexisů ve wowku tak zombie army trilogy,
protože koho by nebavilo střílení zombíků?!
Tahle hra není jako ostatní zombie hry např. Left
4 dead, protože tady je to mnohem větší legrace.
Pořádný arsenál zbraní taky nechybí. Grafika je
na zombie hru výtečná, pokud nemáte počítač
z dvacátého století. Tahle trilogie stojí
dohromady 42 éček na Steamu, ale můžete si
počkat na nějakou lahodnou slevu. Doporučuji
si to zahrát s nějakým kamarádem, protože ve
dvou, ve třech, nebo dokonce ve čtyřech je
mnohem větší zábava. Moje doporučení 9/10.

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká:
„To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý.
Ale že si propadl z dějepisu, který má jen dvě
strany, to je hanba!“
Žáček druhé třídy se ptá: „Prosím, jak vůbec
vypadá ten konec světa?“
Učitelka se chytí za hlavu: „Jakýpak konec? Už
dva roky vás přece učím, že je Země kulatá!“
Pepíček je poprvé v zoo a ptá se: „Tati, proč na
mě ta gorila za sklem tak divně kouká?“
„Mlč, jsme u pokladny!“
Co se stane, když ovci odděláte nohy, ruce a
hlavu? Bude z ní mráček.

Klipart

