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BYLA JEDNA BRAMBORA 
týdenní projekt třídy III. A 

 

Pondělí  - zjišťování informací o rostlině lilek 

brambor 

(původ, rozšíření, popis a nákresy rostliny, 

podmínky pěstování) 

 

 
 

 
Foto LM 

 

 

 
Foto LM 

Úterý - počítání slovních úloh- v hlavní roli 

lilek brambor 

 

 
Foto LM 

 

Středa - popis pracovního postupu - příprava 

bramboráku 

 - báseň od F. Hrubína Princeznička na 

bále a J. Kainara Báseň o bramboráku 

  

Čtvrtek - výroba tiskátek z brambor, návrh na 

látku na šaty, na ubrus 

   - vymýšlení písniček o bramborách… 

např. Koulela se, koulela, hnědá brambora… 

 

 

 
Foto LM 

 

   - příprava těsta na bramborák, zásady 

hygieny při přípravě pokrmů, zásady stolování, 

smažení bramboráků 

 

 
Foto LM 

 

 

 

Pátek - vymýšlení pohádek - v hlavní roli 

brambora (O veliké bramboře = O veliké řepě, 

O Bramboře = O Koblížkovi, Hrnečku, vař = 

přeteklo těsto na bramborák, O kohoutkovi a 

slepičce = kohoutek sezobnul malý brambůrek)  
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Foto LM 

 

 

ČÁPI 2014  

 
Lukáš Bílý, žák VII. třídy, se zúčastnil soutěže 

"Čápi 2014". Porota hodnotila celkem 410 

fotografií od autorů z celé republiky. Lukáš 

obsadil ve své kategorii velmi pěkné 3. místo 

za snímek „Čápi na hnízdě“, který zachycuje 

hnízdící čápy na kostele v Dubném. 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy. 

Mgr. Stanislava Holá 

 

 
Foto LB 

 

 

PROJEKT NA PODPORU 

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACI 

ODPADŮ 
 

Žáci VII. třídy, Lukáš Bílý a Jan Čada, se 

zapojili do projektu, který měl za úkol podpořit 

třídění a recyklaci odpadů. Práce našich žáků 

(model kostela v Dubném) byla vybrána 

porotou mezi pětici nejlepších. Fotografie 

vítězných prací byly otištěny i v 

Českobudějovickém deníku. 

Z úspěchu chlapců máme velkou radost. 

Děkujeme jim za velmi pěknou reprezentaci 

školy. 

Mgr. Stanislava Holá 

 

 
Foto SH 

 

 

ROZHOVOR 

tentokrát s Davidem Lafatou 
 

Jakou základní školu jste navštěvoval a 

prozradíte, jakým jste byl žákem?  

První dva roky jsem chodil do ZŠ Olešník a 

poté jsem přestoupil na ZŠ Grünwaldova. Na 

základní škole jsem býval téměř premiant, 

kromě výtvarné a hudební výchovy 

Čím jste chtěl být jako malý kluk? 

Fotbalistou?  

Jednoznačně fotbalistou! 

Povedete k fotbalu i svého syna?  

Když bude chtít, budu rád. 

Jakou radu byste dal mladým začínajícím 

fotbalistům?  

Ať se věnují i jiným sportům a aby míč byl 

jejich kamarád a ne nepřítel. 

Měl jste nebo ještě máte nějaký svůj fotbalový 

vzor?  

V pokojíčku mi visel plakát Ruuda, Gullita a 

z našich Tomáše Skuhravého. 

Jaký jste prožíval pocit při svém prvním 

zápase za Spartu proti Jablonci?  

Těšil jsem se, až bude za mnou….. . 
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https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-

9/421684_602677736415552_1884521862_n.jpg?oh=3db93cc

ef5b6a764c7e1df7cdffa0b6c&oe=54D7372F&__gda__=14242

72638_95cdca284e167386a6cb8de52c91dfd1 
 

Jak se vám hrálo na umělém povrchu 

proti Kazachstánu?  

Řekl bych to stručně a jasně, ale vzhledem 

k tomu, že to je školní časopis, řekněme nic 

moc 

Je něco, co vás štve na vašich spoluhráčích 

nebo vůbec na české lize? 

Mohlo by chodit více slušných fanoušků. 

Věnujete se ve volném čase i jinému sportu? 

Jak vlastně svůj volný čas trávíte?  

Rád si zahraji tenis a hokej. Volný čas trávím 

s rodinou.  

Jak lze skloubit rodinu a profesionální fotbal? 

Musíte si umět najít správnou manželku a pak 

to jde 

Čeho byste chtěl ve fotbale ještě dosáhnout? 

Zahrát si ligu mistrů. 

Teď se vaše kariéra zdárně vyvíjí, přesto 

přemýšlel jste už o tom, co budete dělat po 

skončení své kariéry?  

Přemýšlím často, ale ještě mě nic kloudného 

nenapadlo, rád přijmu nějaké rady 

Jaký máte názor na výtržnosti sparťanských 

fanoušků?  

Na fotbal to rozhodně nepatří! 

Ještě se pořád věnujete myslivosti? Pokud 

ano, máte nějaký myslivecký úlovek, na který 

jste zvlášť pyšný? 

Pokud to čas dovolí, je to jeden z mých 

velkých koníčků. Letos jsem pyšný na 

uloveného jelena. 

Za rozhovor děkují žáci IX. třídy  

 

 
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-

9/534980_645375265479132_939319012_n.jpg?oh=69f5e92d

7a1663a414160c51b60d7fc9&oe=551C903B&__gda__=1428

108917_c9e2bac7488b07f9aa19f63201d7d7a7 

 

 

HALLOWEEN 

 
31. 10. se v VI. A konal Halloween. V hodině 

zeměpisu jsme luštili kvízy a naše spolužačka 

Hanka měla nachystanou prezentaci o tom, jak, 

kde a kdy vznikl tento pěkný svátek. Páťa nám 

přečetla několik strašidelných povídek o 

Branišovském lese.  

 

 
Foto BK 

 

Následovala hodina českého jazyka. Paní 

učitelka připravila putovní halloweenský 

diktát. Třídu jsme zatemnili a na všechny 

lavice a poličky i na parapety rozmístili hořící 

svíčky, u nich pak ležela jedna věta diktátu. 

Chodili jsme po třídě a opisovali očíslované 

věty, až se nám v sešitě poskládal diktát celý. O 

hodině matematiky připravila Hanka rovnice a 

Míša halloweenské vybarvování a slovní úlohy. 

Tělesná výchova byla velmi zvláštní. Dívky 

hrály „dýňovou honičku“, byla to veliká 

zábava. Také jsme si připravili občerstvení - 

výtečný koktejl s želé žížalkami. Každý přišel 

v zajímavé masce, nejvíc se všem líbil Matěj, 

který měl masku oběšence a pak Michal, který  

 

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/421684_602677736415552_1884521862_n.jpg?oh=3db93ccef5b6a764c7e1df7cdffa0b6c&oe=54D7372F&__gda__=1424272638_95cdca284e167386a6cb8de52c91dfd1
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/421684_602677736415552_1884521862_n.jpg?oh=3db93ccef5b6a764c7e1df7cdffa0b6c&oe=54D7372F&__gda__=1424272638_95cdca284e167386a6cb8de52c91dfd1
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/421684_602677736415552_1884521862_n.jpg?oh=3db93ccef5b6a764c7e1df7cdffa0b6c&oe=54D7372F&__gda__=1424272638_95cdca284e167386a6cb8de52c91dfd1
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/421684_602677736415552_1884521862_n.jpg?oh=3db93ccef5b6a764c7e1df7cdffa0b6c&oe=54D7372F&__gda__=1424272638_95cdca284e167386a6cb8de52c91dfd1
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-9/534980_645375265479132_939319012_n.jpg?oh=69f5e92d7a1663a414160c51b60d7fc9&oe=551C903B&__gda__=1428108917_c9e2bac7488b07f9aa19f63201d7d7a7
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-9/534980_645375265479132_939319012_n.jpg?oh=69f5e92d7a1663a414160c51b60d7fc9&oe=551C903B&__gda__=1428108917_c9e2bac7488b07f9aa19f63201d7d7a7
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-9/534980_645375265479132_939319012_n.jpg?oh=69f5e92d7a1663a414160c51b60d7fc9&oe=551C903B&__gda__=1428108917_c9e2bac7488b07f9aa19f63201d7d7a7
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t1.0-9/534980_645375265479132_939319012_n.jpg?oh=69f5e92d7a1663a414160c51b60d7fc9&oe=551C903B&__gda__=1428108917_c9e2bac7488b07f9aa19f63201d7d7a7
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měl na hlavě nasazenou vydlabanou dýni. Moc 

se těšíme na příští rok. 

Žáci VI. A 

 
Foto BK 

 

 

VÁNOCE V KNIHOVNĚ 

 
Naše třída IV. B šla 18. 11. do knihovny 

v Dubném. S panem Bílým jsme si povídali o 

vánočních zvycích. Zjistili jsme, že Vánoce 

nejsou jenom o tom, že si rozbalíme dárky, 

nýbrž o tom, že se celá rodina sejde u stolu a 

třeba zpívá koledy. Dověděli jsme se, že 

skleněné vánoční ozdoby vymyslil Čech. O 

Vánocích se dělá řada zvyků, například ženy 

házejí střevícem, rozříznou se jablka, dávají se 

pod talíře šupiny. V Srbsku oslavovali Vánoce 

jen dospělí, peklo se sele a děti vůbec 

nedostávaly dárky. U nás v Česku máme 

Ježíška a dárky dostáváme. Všichni jsme si to 

užili, moc se nám to líbilo, protože jsme se 

dozvěděli nové věci. 

 

T. Hütterová a M. Fousek – IV. B 

  

 

MIKULÁŠSKÉ 

SOUTĚŽENÍ 

 
5. 12. jsme se my, žáci IX. třídy, tradičně 

postarali o mikulášské soutěžení. Akce se 

konala po celé dopoledne v tělocvičně. 

Některým žákům jsme v maskách čertů nahnali 

skutečný strach. Ti odvážnější si zasoutěžili a 

nechyběly ani sladké odměny. 

Žáci IX. třídy  

 

 
Foto BK 

 

 

 

 
Foto BK 

 

 

 
Foto BK 

 

 
Foto BK 
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BOBŘÍK INFORMATIKY 
 

Bobřík informatiky je informatická soutěž pro 

žáky základních a středních škol. V letošním 

školním roce proběhl již 7. ročník této soutěže, 

která se uskutečnila v týdnu od 10. do 

14. listopadu. Naše škola se zúčastnila bobříka 

v kategoriích Kadet, Benjamin a Mini. Více 

informací o soutěži naleznete na stránce 

www.ibobr.cz.  

 

Výsledky žáků v soutěži jsou následující: 

Kadet – VIII., IX. třída 

Příjmení Jméno Body 
Národní 

kolo 

Kuthan Radek 192 647. 

Cakl Ondřej 180 1151. 

Beníšek Jakub 170 1711. 

Kouba Matěj 168 1819. 

Postl Ondřej 153 2957. 

Hála Martin 152 3031. 

Hála Matěj 129 5009. 

Placek Vojtěch 128 5075. 

Doležal Josef 96 7545. 

Klikorka Petr 93 7733. 

Národního kola v této kategorii se zúčastnilo 

celkem 10 527 žáků. 

Benjamin – VI. A, B 

Příjmení Jméno Body 
Národní 

kolo 

Tušlová Hana 169 1875. 

Kulhánek Tomáš 148 3262. 

Janás  Michal 132 4498. 

Valentová Kateřina 125 5060. 

Dolejší  Michaela 124 5198. 

Šmídová Kristýna 124 5198, 

Trantina Jakub 120 5564. 

Cihlová Iva 112 6298. 

  Pavlíčková  Radka 106 6850. 

Lávička Vašek 95 7814. 

Beníšek Štěpán 83 8716. 

Doležalová Hanka 80 8871. 

Velíšková Tereza 77 9068. 

Kočerová Natálie 48 10309. 

Rainoha Jiří 44 10397. 

Brožová Barbora 41 10438. 

Dibďák Daniel 21 10597. 

Národního kola v této kategorii se zúčastnilo 

celkem 11 955 žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini– V. A, B 

Příjmení Jméno Body 
Národní 

kolo 

Mateides Alexander 165 287. 

Kohout  Vladimír 145 1031. 

Doschková Gabriela 141 1284. 

Sloup  Dominik 140 1425. 

Havner Matyáš 121 2600. 

Pecková Alena 121 2600. 

Klímová Tereza 113 3232. 

Návara  Matěj 113 3232. 

http://www.ibobr.cz/
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Pfützner  Vilém 104 3904. 

Pešek Matěj 86 5204. 

Národního kola v této kategorii se zúčastnilo 

celkem 9 026 žáků. 

Mgr. Blanka Kovářová 

 
Foto BK 

 

VÝSLEDKY SBĚRU 

ŽALUDŮ 

V letošním školním roce se naše škola poprvé 

zapojila do sběru žaludů na pomoc zvířátkům. 

V poměrně krátkém období jsme nashromáždili 

přes 200 kg žaludů. Děkujeme všem, kteří jste 

se spolu s námi aktivně zapojili do této akce.  

Nejpilnější třídou na škole byla V. A paní 

učitelky Krátké. V rámci jednotlivců nejvíce 

nasbírali: M. Prediger IX. třída, N. Kočerová 

VI. B, M. Janás VI. B, N. Postlová VI. B, H. 

Tolarová II. A. 

Mgr. Stanislava Holá 

 
Klipart  

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ  

I. STUPNĚ 

 
1. kategorie - žáci 1. tříd: 

1. místo  Daňhelková Valérie I. B  

Tušl Vojtěch I. B 

       2. místo  Chromá Amálka I. A  

       3. místo  Nová Veronika I. A  

      

2. kategorie - žáci 2. a 3. tříd: 

       1. místo  Makrlíková Kristýna III. A  

       2. místo  Ivanová Tereza III. A  

       3. místo  Makrlíková Doubravka III. A  

       3. místo  Štechová Zdislava II. A  

 

 
Klipart  

 

3. kategorie - žáci 4. a 5. tříd: 
        1. místo  Návara Matěj V. A  

        2. místo  Doschková Gabriela V. A  

        3. místo  Najbrtová Timotea IV. A  

          Hütterová Tereza IV. B  

 

Mgr. Lenka Melmerová 

 

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT 

 
VRÁNA 

 

Vrány jsou chytřejší, než by se zdálo. Dokonce 

bývají řazeny mezi nejinteligentnější ptáky.  

 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/ 

Corvus_corone_Rabenkr%C3%A4he_1.jpg/258px- 

Corvus_corone_Rabenkr%C3%A4he_1.jpg 

 
V přírodě tito ptáci odtrhávají z drobných větví 

listy a postranní větvičky a vzniklý bodec 

používají pro vyšťourávání potravy. Podobné 

nástroje si zhotovují také z vlastního 

vypelichaného peří tím, že z něj otrhají  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/
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ochmýření, nebo z nalezené lepenky, kterou 

natrhají na kousky. Nejznámější je mezi 

odborníky pták pojmenovaný Betty – exemplář 

vrány novokaledonské (žije sice na 

tichomořském ostrově Nová Kaledonie, ale je 

to blízká příbuzná vran, které uvidíte u nás). 

Betty se v laboratoři Oxfordské univerzity 

dokonce naučila ohýbat drátek, udělat z něj 

háček a jím vylovit potravu z lahve. 

Alíkovy noviny, 20. 11. 2012 

 

CO ASI NEVÍTE 

 
O ZUBNÍ PASTĚ 

 
Směsí soli, pepře, mátových listů a květů 

kosatce si zuby již ve 4. století před naším 

letopočtem čistili Egypťané. K mnohem 

drastičtější metodě se uchýlili Římané, kteří 

používali zubní pastu z lidské moči. Ta je 

bohatá na amoniak, který dokáže krásně vybělit 

zuby. V Americe si v 18. století čistili zuby 

přípravkem ze spáleného chleba. 

Zubní pastu podobnou té dnešní začal vyrábět 

až v polovině 19. století americký dentista 

Sheffield. Původně byla ve skleničce, ale 

Sheffieldův syn se při studiu malířství v Paříži 

inspiroval balením barev.  

 

 
Klipart  

 

Otci navrhl, že pasta v tubě by byla praktičtější. 

Nápad uplatnili i ostatní výrobci a zůstali mu 

věrni dodnes. 

Upraveno z denního tisku 

 

 

 

 

 

LOGICKÉ ÚLOHY   

 

Rubriku připravuje pan učitel Štěpánek 

 

Řešení 1. kola 

23 let. Rozdíl mezi věkem otcovým a synovým 

je 23 let; synovi tedy musí být 23 let, aby byl 

otec dvakrát tak starý jako on. 

 

Úspěšní řešitelé 

Úspěšným řešitelem 1. kola je Matěj Kouba 

z IX. třídy. 

 

Úloha 2. kola 

Jeden člověk měl převézt v loďce přes řeku 

vlka, kozu a zelí. Do loďky se vešel člověk a 

s ním jen vlk, nebo koza, anebo zelí. Kdyby 

ponechal vlka s kozou bez dohledu, vlk by 

kozu sežral, kdyby nechal kozu se zelím, koza 

by je sežrala; jenom v přítomnosti člověka 

„nikdo nikoho nežral“. Člověk přesto svůj 

náklad přes řeku převezl. Jak to udělal? 
 

                     
Klipart  

 

 

Řešení předejte p. učiteli Štěpánkovi, nebo 

svému třídnímu učiteli. 

 

 

 
 

SPORTOVNÍ       

OKÉNKO 
 

Florbal 

 

Listopad byl bohatý na sportovní turnaje ve 

florbale. V Hluboké nad Vltavou a Českých 
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Budějovicích se konala okresní kola v různých 

kategoriích. Naše škola se všech těchto 

sportovních klání zúčastnila. Vzhledem 

k veliké popularitě tohoto sportu, bylo vždy 

přihlášeno hodně družstev. Týmy byly 

rozlosovány do několika skupin, ze kterých 

postupoval do finále pouze vítěz z každé 

skupiny. 

Bohužel se nám nepodařilo v žádné kategorii 

uspět natolik, abychom postoupili dále. 

Celkové pořadí ve skupině: 

Kategorie 5. ročníků: 

 

1. ZŠ Nerudova 

2. ZŠ Hluboká nad Vltavou 

3. ZŠ Dubné 

4. ZŠ Pohůrecká 

5. ZŠ Kamenný Újezd 

 

Kluci sehráli krásné zápasy, ale bohužel 

v posledním zápase neudrželi vedení a těsná 

prohra je odsunula na třetí místo.  

 

Sestava: Mrosko, Mádl, Vokůrka, Tomášek, 

Zabilka, Havner, Pfützner) 

 

 

 
Foto HP 

 

Kategorie 7. ročníků: 

Celkové pořadí ve skupině: 

 

1. ZŠ Pohůrecká 

2. ZŠ Ševětín 

3. ZŠ Kamenný Újezd 

4. ZŠ Dubné 

 

Pro kluky to byla cenná zkušenost. Zejména 

hra na velikém hřišti s větším počtem hráčů. 

Sestava: Brož F., Brož T., Čada, Bürger, 

Macko, Jungwirth, Bílý, Eliáš, Kužel, 

Hajtinger, Veselý 

Kategorie 9. ročníků: 

Celkové pořadí ve skupině: 

 

1.  Biskupské gymnázium 

2.  ZŠ Hluboká nad Vltavou 

3.  ZŠ Dubné 

4. ZŠ O. Nedbala 

 

Sestava: Jinšík, Placek, Chrt, Janura, Zavřel, 

Kysela, Kouba, Hála, Doležal, Beníšek, 

Klikorka 

 

Děkuji všem hráčům za reprezentaci školy. 

 

Mgr. Hanuš Petráň 

 

 
Foto HP 
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RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ 

 
Nepečené koka kuličky 

 
Ingredience: 

- 18 dkg sušenek koka 

- 25 ks kulatých piškotů 

- 10 dkg másla 

- 3 lžíce mléka 

- 1 dávka falešného marcipánu 

- kokosová tresť podle chuti 

- 10 dkg čokolády a 3 dkg 100% tuku 

 

Na polevu: 

-bílá čokoláda podle potřeby na dozdobení 

 

Sušenky a piškoty rozdrtíme najemno, přidáme 

změklé máslo, mléko a rukou zpracujeme. 

Tvoříme malé kuličky, které obalíme v 

marcipánové hmotě. Hmotu při vyvalování 

podsypávejte cukrem a vyválejte ji dost slabě.  

Hotové kuličky namočíme v čokoládě a 

necháme zatuhnout.  

 

 

 
http://ekucharka.net/sites/default/files/obrazky/2013/11list

opad/nepecene_koka_kulicky.jpg?1384533041 

 
Dobrou chuť vám přeje Kamila Koldová – IX. 

tř. 
 

KVÍZ 
 

Přírodovědná hádanka 
 

Poznáš, kdo se skrývá na obrázku? 

Odpovědi označené jménem a třídou 

odevzdávejte paní učitelce Holé. 

 

Řešení z minulého čísla: zebra 

Ze správných odpovědí byli vylosováni 3 

výherci: 

Tereza Hütterová – IV. B 

Marie Bednářová – IV. B 

Štěpánka Tušlová – VIII. tř.  

 

Blahopřejeme a těšíme se na další úspěšné 

řešitele! 

 
 

 
Klipart  

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

V předadventním a adventním období 

připravila školní družina pro děti a rodiče tyto 

akce: 

 

11. 11. Pečení martinských rohlíčků  

 

 
Foto IM 

 

18. 11. Návštěva obecní knihovny – vyprávění 

o lidových tradicích; moc děkujeme paní Bílé a 

panu Bílému za krásně připravený program 

 

 

http://ekucharka.net/sites/default/files/obrazky/2013/11listopad/nepecene_koka_kulicky.jpg?1384533041
http://ekucharka.net/sites/default/files/obrazky/2013/11listopad/nepecene_koka_kulicky.jpg?1384533041
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Foto IM 

21. 11. Divadelní představení – pohádky 

Otesánek a O Palečkovi  

 

 
Foto IM 

 

28. 11. Adventní tvořivá dílna pro děti a rodiče  

 

 
Foto VM 

 

19. 12. se uskuteční Vánoční posezení ve ŠD – 

povídání o významu Vánoc, o vánočních 

zvycích, poslech a zpívání koled … 

 

Bc. Jana Koukalová  
 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 
Prvňáčci u předškoláků 

 
Ve dnech 22. – 23. 10. se uskutečnilo v naší 

mateřské škole setkání žáků prvních tříd s 

předškoláky. Byl pro ně připraven velmi pěkný 

program – výroba zvířátek do ZOO. 

V předchozích dnech si předškoláci v rámci 

výtvarných a praktických činností vyzdobili 

prostředí typické pro zoologické zahrady a 

spolu s prvňáky pak vytvořili do ohrádek 

zvířátka. Po rozdělení do dvojic, jeden 

prvňáček a jeden předškolák, se děti pustily do 

práce. Základem skoro každého zvířátka byla 

papírová rolička, kterou děti oblepily barevným 

papírem a vytvářely tak např. slony, krokodýly, 

žirafy, lvy, tučňáky, papoušky či opice. Žáci 

z prvních tříd na oplátku předškolákům ukázali 

žákovské knížky plné samých jedniček, desky 

na číslice, aktovky a ostatní školní potřeby.  

 

 
Foto RT 

Všichni si společně také zazpívali oblíbené 

písničky a přednesli krátké básničky. Během 

těchto dní se díky vzájemné spolupráci 

prohloubily vztahy mezi dětmi ZŠ a MŠ a 

mnohé děti si tak našly nové kamarády. 

V počtu necelých padesáti dětí v oba dny se 

práce všem moc povedla a zasloužená odměna 

je neminula.  

Mgr. Adéla Vopršalová 

 
Opička v cirkuse 

 
24. 10. děti mateřské školy shlédly divadelní 

představení „Opička v cirkuse“ – hudební 

program Bambini z Českých Budějovic. 
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Představením provázela opička a její kamarád 

akrobat, kteří dětem formou hezkých a 

jednoduchých písní představovali zvířátka, 

která můžeme potkat v cirkuse. Zazněly velmi 

pěkné melodie a na dětech bylo vidět, že jsou 

nadšené a představení je baví. Každý si odnesl 

nezapomenutelný zážitek. 

 
 
 

 
Foto RT 

 
Foto RT 

 

Dravci ve školce 

 
19. 11. proběhla u tělocvičny základní školy 

ukázka dravců pro děti všech ročníků mateřské 

školy. Dravci přijeli z Krušných hor. Nejprve 

nám byla představena sova pálená jménem 

Zuzka. Tuto roční sovičku si děti mohly také 

pohladit. Dalším ptákem byl výr velký, pětiletý 

Barney s krásnýma měděnýma očima. Káně 

Harrisovo nás překvapilo pestře zbarveným 

peřím a volným letem na zavolání zpět. 

Posledním dravcem v ukázce byl raroh velký. 

Děti byly z dravců nadšené a největším 

zážitkem pro ně byl zajisté přelet jednoho z 

dravců přímo nad jejich hlavami.  

Mgr. Adéla Vopršálová 

 
Foto RT 

 

Martinská slavnost 

 
11. 11. byla po několika letech obnovena v naší 

MŠ jedna z tradičních slavností pro rodiče s 

dětmi, a to slavnost svatomartinská. Po 

úvodním zahájení a seznámení s legendou o sv. 

Martinovi se všichni vydali na lampionový 

průvod obcí. Na školní zahradě jsme mohli 

spatřit výjev z legendy, jak se Martin 

s žebrákem rozdělil o svůj plášť.  

 

 

 
Foto RT 

 

Děti se se žebrákem také rozdělily o martinský 

rohlíček a mohly si koně prohlédnout zblízka, 

což byl pro ně velký zážitek. Věříme, že 

všichni účastníci si odnesli nezapomenutelné 

zážitky a těšíme se na další akci pro rodiče 

s dětmi. Velké poděkování patří rodině 

Vanišových z Čejkovic a Lukáši Bártovi 

z Dubného za ztvárnění legendy. 

Mgr. Adéla Vopršálová 
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PC HRY 
Rubriku připravuje Ondřej Cakl – IX. tř. 

 

Far Cry 4 

 
Vítejte doma! Vítejte v dalekých Himálajích, 

do kterých se po letech v zahraničí vracíte, jen 

abyste našli všechno tak trochu mimo vyjeté 

koleje denní rutiny. Všude totiž pobíhají 

chlápci s hodně nejistým prstem na spoušti a 

jako král si zde na trůnu hoví šílený Pagan Min 

v růžovém sáčku. Tak tohle jsou prosím 

Himálaje čtvrtého Far Cry! 

 Ano, definice šílenství zkrátka hlásí návrat a s 

ní i prakticky celá trojka, která nám jen trošku 

nabobtnala a na některých místech rovnou 

ztratila pevnou půdu soudnosti pod nohama. To 

ovšem rozhodně neznamená, že by se hra na 

letošní E3 předvedla ve špatném světle. 

Skutečně se jedná o parádní a vpravdě zběsilý 

nářez, ale je nasnadě, kolik už jste toho všeho 

viděli ve trojce a zdalipak se nám náhodou 

tvůrci nezasekli v minulosti. 

No jen přiznejte sami, nepřipomíná vám 

základní schéma o vyšinutém hlavním 

záporákovi, opravdu velké kupě nadsázky a 

etnicky podbarveném odboji tak trochu přes 

kopírák? Ano, opravdu to tentokráte bude 

minimálně o tom podobném a tvůrci hodlají 

hrát s totožnými kartami šílenství, efektních 

momentů a zcela nevypočitatelných postav. 

Pagan Min jako by z oka vypadl Vaasovi a ani 

trošku nábožensky pojatá role ženy, nebo 

hlavního hrdiny jako vůdce odporu ze 

schematického plánu trojky nijak nevybočují. 

Snad jedinou změnou by měl být úkrok 

směrem blíže k filozofickému přesahu a snaze 

přes děj reflektovat etnické problémy a 

schizmata rasismu. Zajímavostí například je, že 

záporák a hrdinova vyvolená budou dvě jediné 

entity s bílou kůží v celém příběhu. Sám hlavní 

hrdina je pak původní obyvatel Himálají. 

Mimo to ale půjde také o hrátky pořádně 

vymazlené, plné pastelových barev a 

dechberoucích výhledů na zasněžené vrcholky 

hor a zelená údolí. Far Cry 4 rozhodně boduje 

co se atmosféry a zasazení týče. Jinou hru z 

prostředí magických osmitisícovek si totiž lze 

vybavit jen těžce a je nutno tvůrcům přiznat, že 

s grafikou to opravdu umí.  

 

 
Zdroj: http://www.allgamesbeta.com/2014/10/far-cry-4-

survive-kyrat-trailer.html 

 

 

TROCHA HUMORU 
 

Vtipy pro vás připravuje Vojta Placek  

– IX. tř.  

 

Pokud ti Chuck Norris ukáže zdvižený 

prostředníček, ukazuje ti, kolik sekund života ti 

zbývá. 

 

Chuck Norris rozdělává lupou oheň v noci. 

 

Chuck Norris slyší znakovou řeč. 

 

Děti mají na tričku supermana.  Superman má 

na tričku Chucka Norrise. 

 

Bůh chtěl stvořit svět za dvanáct dní. Chuck 

Norris mu dal jen šest. 

 

Jen Chuck Norris dokáže vypít vodu z kohoutku 

na ex. 

 
Klipart  


