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ÚVODNÍK 
 

Drazí rodiče, děti a přátelé, Vánoce se blíží a my 

všichni se na ně už tradičně těšíme. Doufáme, že 

i vy si předvánoční čas užíváte stejně jako my a 

že vás náš školní časopis dostane do vánoční 

nálady. Předvánoční čas je krásná doba, i když 

pro některé dospělé znamená shon. Všem dětem 

i rodičům přejeme bohatého Ježíška a klidné 

prožití vánočních svátků.  Těšíme se na vás 

v novém roce 2016. 

   

Michaela Klímová a Eliška Jirkovská 

 
 

Klipart  

 

HALLOWEEN VE ŠKOLE 
 

Na 26. 10. jsme s panem učitelem Petráněm 

naplánovali oslavit Halloween přespáním ve 

škole. Sraz jsme měli v 17 hodin. Nejprve dívky 

pomáhaly paní učitelce Hrdinové vyzdobit 

některé prostory školy halloweenskými 

lucerničkami a kluci zatím nanosili z tělocvičny 

žíněnky na spaní a s panem učitelem rozdělávali 

oheň. Když bylo vše připraveno, oblékli jsme se 

do halloweenských kostýmů, nalíčili jsme se a 

přesunuli jsme se na školní zahradu k ohni, kde 

jsme si opékali buřtíky, kluci hráli na kytaru a 

my ostatní jsme je doprovázeli zpěvem. Po 

táboráku jsme se přemístili zpět do školy a začal 

večer plný her. Nechyběla ani diskotéka.  

 

 
Foto HP 

 

Jen neradi jsme usínali, ale únava nakonec 

všechny zmohla. Ráno jsme posnídali dort, 

který paní učitelka Hrdinová upekla, a začali 

jsme se postupně chystat na vyučování.  

Halloweenská noc se vydařila a doufáme, že si 

ji budeme moci příští rok zase zopakovat. 

 

Michaela Dolejší – VII. A 

 

HVĚZDNÉ POZOROVÁNÍ 

 
27. 10. jsme se zdrželi ve škole až do pozdních 

večerních hodin. Nebyli jsme tu za trest, ale 

pomáhali jsme při akci s názvem "Hvězdné 

pozorování". Přišla se na nás podívat řada 

mladších i starších kamarádů spolu s jejich 

rodiči. Byl pro ně připravený pěkný a bohatý 

program: před školou bylo mobilní planetárium, 

na školní zahradě zase speciální 

poloautomatický hvězdářský dalekohled a ve 

škole spousta zajímavých pokusů a soutěží. 

První ročník této akce se vydařil a již se těšíme 

na další, protože nám i všem návštěvníkům se 

hvězdné pozorování moc líbilo.   

Žáci – VIII. tř. 

 

 
Foto VM 

 

ROZHOVOR 
TENTOKRÁT S REŽISÉREM 

ZDEŇKEM TROŠKOU 

 
Z kterého svého filmu jste měl nejlepší pocit?  

Myslím, že to byl hned ten první, Bota jménem 

Melichar. Že se mi prvotina povedla, potvrdila 

obliba diváků i to, že získala celkem 18 cen 

doma i v zahraničí. 

Která je vaše oblíbená knížka? 
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Těch je mnoho, těžko říct. Ale od dětství snad 

pohádky Boženy Němcové a Jana Drdy. 

Stala se vám nějaká vtipná příhoda, kterou jste 

pak zakomponoval do filmu? 

Jistě, naposled v Babovřeskách. Při natáčení 

prvního dílu probíhalo Mistrovství světa ve 

fotbale. Babka „lyžařka“, třiaosmdesátiletá paní 

Bursová, sledovala zápas s chlapy v restauraci 

hotelu, kde jsme bydleli, a v radosti nad 

vítězstvím pak skákala na dvoře hotelu na 

trampolíně. Mně se to tak zalíbilo, že jsem to 

zakomponoval do druhého dílu.    

Co vám dalo do vaší profese studium ve 

Francii? 

Obrovský všeobecný rozhled a vzdělání ve 

všech směrech mých zájmů, protože režisér by 

měl být vzdělaný ve všech oborech, které se 

filmu dotýkají.  Architektura, malířství, 

sochařství, výtvarné umění vůbec; dějiny 

hudby, módy, prostě režisér musí rozpoznat 

třeba barokní účes od rokokového, dobovou 

módu v jednotlivých zemích, např. rozlišit 

německý renesanční kostým od toho 

francouzského nebo italského, zkrátka být stále 

informován a nenechat se ničím zaskočit.  

U kterého vašeho filmu jste se nejvíce zasmál? 

Já se u svých filmů nesměju, protože se na ně už 

nikdy nedívám. Vidím je na premiéře, kdy si 

ověřím, jak a kde diváci reagují, jestli jsme 

moment smíchu či překvapení odhadli správně. 

Stačí zdlouhavá práce na jejich vzniku, hlavně 

pak ve střižně, kdy každý záběr vidíte 

nesčíslněkrát a znáte ho nazpaměť tam i zpátky. 

Ale jsou momenty, na které si u každého snímku 

rád vzpomenu.   

Na který film jste potřeboval nejvíce času? 

Byla to moje první pohádka O princezně 

Jasněnce a létajícím ševci. Film s mnoha 

složitými triky se točil tři a půl měsíce. Tenkrát 

(rok 1986) nebyly ještě počítače, a tak se 

všechny trikové záběry dělaly, jak se říká, „na 

koleně“ a trvaly strašně dlouho. 

Jakým jste byl žákem na základní škole? 

Já byl nadšený žáček, školu jsem přímo miloval! 

Celou dobu, co jsem chodil do školy, jsem seděl 

v první lavici u stolku, abych byl v co nejbližším 

kontaktu s vyučujícím. Tudíž jsem musel dávat 

pozor, všechno si zapamatoval a doma se pak 

nemusel učit. 

Který váš film byl z hlediska natáčení 

nejnáročnější? 

Asi romantický příběh Andělská tvář. Točilo se 

v cizině, mnoho komparzu, speciální svícení, 

množství dobových kostýmů, paruk a dalších 

věcí, které potřebují svůj čas na přípravu, čímž 

se čas natáčení jen prodlužuje.  

 
http://imagebox.cz.osobnosti.cz/foto/zdenek-troska/zdenek-

troska.jpg 

 

Jaký jste měl pocit, když se váš film objevil 

v televizi? 

Příjemný, i když jsem se podíval třeba jen na 

kousek. Ale těšila mě hlavně reakce přátel a 

známých, kteří film viděli poprvé, protože se do 

kina nedostali. 

Když porovnáte dobu, kdy jste natáčel trilogii 

Slunce, seno a … a současnost, v čem to bylo 

těžší nebo snazší? 

Tenkrát to bylo daleko snazší. Jakmile film 

Studio Barrandov schválilo do výroby, bylo po 
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starostech, protože automaticky byly finance 

státem zajištěny. Dneska se peníze hledají po 

bohatých sponzorech, kteří si čím dál víc kladou 

nejrůznější podmínky, za kterých jsou ochotni 

film zafinancovat. A že se peníze dneska shánějí 

čím dál hůř, nemusím ani psát. Mnozí českému 

filmu nevěří a obracejí se ke sportu. Držte palce, 

aby se chystané zákony schválily a stát byl 

k české kinematografii štědřejší.   

Děkujeme za rozhovor, pane Troško, je poznat, 

že jste byl pilným žákem, od nás máte jedničku 

s hvězdičkou. 

Žáci 7., 8. a 9. roč. 

 

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT 
 

MEDVĚDÍ PLAVECKÝ MARATON 

 

Medvěd lední je obdivuhodně vytrvalý plavec. 

Podle Guinessovy knihy rekordů vydržel 

medvědí rekordman plavat nepřetržitě 9 dnů. Při 

cestách za potravou je pro medvědy vytrvalost 

životně důležitá. A nejde jen o jídlo: s lidskou 

činností a oteplováním planety ubývá ledu a pro 

medvědy je čím dál těžší překonat vzdálenosti 

mezi krami. 

Víkend DNES, 18. 10. 2014 

 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Ursus_m

aritimus%2C_ZOO_Praha_668.jpg/640px-

Ursus_maritimus%2C_ZOO_Praha_668.jpg 

 

BESEDA O ZDRAVÉ 

VÝŽIVĚ 

 
13. 11. jsme se vypravili do knihovny v 

Dubném. Čekala zde na nás knihovnice paní 

Bílá a spolu s ní výživová poradkyně paní 

Husinecká.  

Byla pro nás připravena zajímavá prezentace o 

zdravé výživě. Dozvěděli jsme se, jak zdravě 

jíst, proč je nutné pravidelně snídat a mnoho 

dalších užitečných věcí. Zastavili jsme se i u 

poruch příjmu potravy- anorexie a bulimie. 

Beseda se nám moc líbila a zdravé výživě se 

budeme ještě věnovat v hodinách výchovy ke 

zdraví. 

Žáci 6. ročníku 

 

 
Foto SH 

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

 
18. 11. proběhlo školní kolo dějepisné 

olympiády na téma „Po stopách Lucemburků 

aneb Za císařskou korunou“. Celkem se 

zúčastnilo 15 žáků, první tři nejúspěšnější jsou 

žáci z IX. třídy. Bylo možné získat maximálně 

80 bodů. 

 

Pořadí:  1. Čada Jan – 71 bodů 

               2. Bílý Lukáš – 64 bodů 

               3. Smažíková Natálie – 57 bodů 

 
Petra Strašíková 

 

Erb hrabat z Lucemburku 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/

Arms_of_the_Counts_of_Luxembourg.svg/200px-

Arms_of_the_Counts_of_Luxembourg.svg.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Ursus_maritimus%2C_ZOO_Praha_668.jpg/640px-Ursus_maritimus%2C_ZOO_Praha_668.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Ursus_maritimus%2C_ZOO_Praha_668.jpg/640px-Ursus_maritimus%2C_ZOO_Praha_668.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Ursus_maritimus%2C_ZOO_Praha_668.jpg/640px-Ursus_maritimus%2C_ZOO_Praha_668.jpg
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REPORTÉREM NA 

ZKOUŠKU 

 
18. 11. jsme dorazili do DDM a šli jsme do 

učebny s počítači. V učebně jsme se posadili a 

čekali, co se bude dít. Přišel pán, který vede 

mediální kroužek. V krátkosti nám řekl, jak lze 

natáčet a že si natočíme své vlastní zprávy. 

Všechny to nadchlo. Nejdříve nám pán 

vysvětloval, jak by to vše mělo vypadat, a 

upozornil nás na chyby, jež se při práci 

s kamerou poměrně často dělají. Poté jsme se 

rozdělili do skupin a vyhledali si na internetu 

informace, o kterých budeme natáčet. Všechny 

skupiny dostaly kamery a na ně stojan. Jeden ze 

skupiny zůstal u počítače a učil se stříhat videa, 

ostatní se odebrali natáčet. Všechny skupiny se 

u natáčení bavily, ale většina byla ráda, že stihla 

natočit alespoň jedno zpravodajství. Zabralo to 

spoustu času.  

 

 
Foto HD 

 

Ale když jsme si to pouštěli, stálo to za tu práci, 

mnohdy jsme se smáli jen trochu, ale při 

reklamě na fixy se nikdo smíchy neudržel. Paní 

učitelka si vše nechala dát na flashdisk, 

abychom si natočené spoty mohli v klidu pustit 

ve škole, nebo si je zkopírovat a přehrát doma. 

Všichni si tento den moc užili a povídali jsme si 

o tom ještě několik dní. 

 

Gabriela Doschková – VI. A 

 

 
Foto HD 

 

DIVADLO VE ŠKOLE 

 
24. 11. přijeli do naší školy dva skvělí herci. Ve 

svém představení nás seznámili s českou 

divadelní tvorbou 20. století. 

První zábavná ukázka byla od Jiřího Voskovce 

a Jana Wericha z Osvobozeného divadla. 

Následovalo divadlo Semafor, jehož 

významnými osobnostmi byli např. Jiří Suchý a 

Jiří Šlitr. Představení pokračovalo ukázkou 

ze hry divadla Husa na provázku Nikola Šuhaj 

loupežník. Nakonec jsme se ještě zasmáli u 

úryvku hry Ztráta třídní knihy od Zdeňka 

Svěráka a Ladislava Smoljaka z divadla Járy 

Cimrmana. Do některých scének byli zapojeni i 

žáci naší školy. 

Vystoupení byla velice vtipná a všichni jsme se 

hodně nasmáli. 

 

Gabriela Doschková a Adéla Kotková – VI. A 

 

 
Foto BK 
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BOBŘÍK INFOMATIKY 
Bobřík informatiky je informatická soutěž pro 

žáky základních a středních škol. V letošním 

školním roce proběhl již 8. ročník této soutěže, 

která se uskutečnila v týdnu od 9. do 

13. 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 – 8., 9. třída 

Příjmení Jméno Body 
Národní 

kolo 

(pořadí) 

Kuthan Radek 172 1186. 

Čada  Jan 136 3427. 

Brož František 108 5695. 

Postl Ondřej 96 6740. 

Šebková Dominika 92 7100. 

 

Národního kola v této kategorii se zúčastnilo 

celkem 12 395 žáků. 

 

 
Foto BK 

Benjamin – 6. A, 6. B 

Příjmení Jméno Body 
Národní 

kolo 

(pořadí) 

Mateides Alexander 172 713. 

Doschková Gabriela 168 829. 

Bodnárik Matěj 156 1241. 

Kotková Adéla 145 1782. 

Caklová Šárka 143 1945. 

Cihlová Iva 136 2208. 

Trantina Jakub 136 2208. 

Tolar  Jan 128 2769. 

Caletka Milan 120 3297. 

Kohout Vladimír 120 3297. 

Doležalová Hana 112 4008. 

Postlová Natálie 112 4008. 

Velíšková Tereza 106 4635. 

Sloup Dominik 104 4713. 

Tušlová Hana 104 4713. 

Pecková Alena 100 5133. 

Beníšek Štěpán 97 5522. 

Stráda Antonín 96 5576. 

Šmídová Kristýna 84 6847. 

Havner Matyáš 80 7374. 

Chylík David 80 7374. 

Pešek Matěj 80 7374. 

Valentová Kateřina 80 7374. 

Dolejší Michaela 72 8195. 

Kočerová Natálie 72 8195. 

Stráda Petr 72 8195. 

Janás Michal 64 9130. 

Pavlíčková Radka 64 9130. 

Dibďák Daniel 44 11302. 

Vránek Matěj 44 11302. 

Povišer Radek 40 11673. 

http://www.ibobr.cz/
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Zikmund Matěj 40 11673. 

Návara Matěj 33 12236. 

Danovič Petr 32 12270. 

Rainoha Jiří 32 12270. 

Zahradníková Patricie 32 12270. 

Brožová Barbora 28 12472. 

Příhoda Michal 24 12735. 

 

Národního kola v této kategorii se zúčastnilo 

celkem 15 058 žáků. 

 

 

 

 

 

 

Mini – 5. A, 5. B 

Příjmení Jméno Body 
Národní 

kolo 

(pořadí) 

Mikešová Michaela 128 1784. 

Siegelbauerová Alena 128 1784. 

Peterková Hana 120 2342. 

Najbrtová Timotea 113 2835. 

Havner Šimon 100 3795. 

Dobeš Kryštof 92 4504. 

Hrdlička Vojtěch 80 5464. 

Jaklovská Eliška 76 5820. 

Joklová Zuzana 68 6532. 

Klímová Veronika 56 7490. 

Nový Ondřej 52 7760. 

Pospíchal Jan 44 8247. 

Jungwirth Jakub 28 8876. 

Konopa Daniel 28 8876. 

Koklarová Tereza 24 9010. 

Návarová Barbora 15 9139. 

 

Národního kola v této kategorii se zúčastnilo 

celkem 10 987 žáků. 

 

 
Foto BK 

 

Mimo školní kolo se zúčastnili kategorie Mini 

také žáci třídy 4. A s těmito výsledky: 

 

Příjmení Jméno Body 
Národní 

kolo 

(pořadí) 

Šíma Jakub 144 1010. 

Makrlíková Doubravka 116 2611. 

Brožová Anna 112 2856. 

Havnerová Markéta 108 3176. 

Latková Denisa 76 5820. 

Bohdalová Pavlína 72 6237. 

Podzemská Natálie 64 6831. 

Vajová Michaela 64 6831. 

Zachař František 64 6831. 

Kohoutová Karina 56 7490. 

Mládková Veronika 56 7490. 

Mádl Miroslav 48 7982. 
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Zabilka Daniel 48 7982. 

Ivanová Tereza 44 8247. 

Makrlíková Kristýna 44 8247. 

Matějková Barbora 40 8481. 

Štrunc Jiří 32 8785. 

Jiráková Lenka 12 9143. 

 

 
Foto BK 

 

ADVENT VE VÍDNI 

 
2. 12. jsme vyrazili autobusem celí natěšeni do 

předvánoční Vídně. Naší první zastávkou ve 

Vídni byl Hundertwasserhaus. Zajímavostí této 

stavby je, že její architekt pan Hundertwasser 

neuznával rovnou čáru, která je podle něho proti 

přírodě. Proto na tomto domu ani v něm 

nenajdete rovnou zeď, podlahu ani strop. Ve 

vídeňském zábavném parku zvaném Prater jsme 

se svezli do výšky 64 m na obřím kole. Bohužel 

další atrakce byly uzavřené, protože skončila 

jejich sezóna. Následovala prohlídka 

historickým jádrem města. Viděli jsme mimo 

jiné sídlo rakouského prezidenta, kostel sv. 

Augustina, chrám sv. Štěpána a trasu jsme 

zakončili na vánočním trhu před budovou 

radnice. To už se setmělo a náš zážitek byl 

umocněn nádherným vánočním osvětlením. Na 

trhu se většina zahřála teplým dětským punčem 

a neodolali jsme, abychom si nedali něco 

sladkého. Pak už nám nezbývalo nic jiného, než 

nastoupit do autobusu a vydat se na cestu domů. 

Z výletu jsme se vraceli nadšeni a plni dojmů.  

Eliška Jirkovská 

 

 
Foto RH 

 

MIKULÁŠSKÁ 
 

I letos jsme my deváťáci nachystali mikulášské 

a čertovské rejdění a vše pro vás 

zdokumentovali. 

 

 
Foto BK 

 

 

 

 
Foto BK 
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CO ASI NEVÍTE 

 
PROČ POUŽÍVÁME PAPÍROVÉ 

PENÍZE? 
 

Za praktický nápad vděčíme Číňanům. 

Připadalo jim komplikované nejen neustále 

nosit těžké mince, ale taky je skladovat. 

Vznikaly proto úschovny mincí (předchůdce 

dnešních bank, které vydávaly vlastníkovi 

potvrzení o úschově. Postupně začala tato 

potvrzení fungovat místo platby. První papírové 

peníze byly v Číně vydány roku 650, za 

všeobecnou měnu byly uznány v 10. století. V 

Evropě se poprvé objevily ve Švédsku v roce 

1661, na našem území se začaly vydávat za 

vlády Marie Terezie.  U nás smí bankovky 

vydávat pouze Česká národní banka - je na nich 

mnoho ochranných technických prvků, aby se 

zabránilo jejich padělání. 
 

Rodina DNES č. 12, 20. 3. 2015 
 

 
http://plzen.cz/wp-

content/uploads/2014/06/plzen_cz_28_20504877_M_PenizeNa

Cokoliv.png 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KVÍZ 

 
I v letošním školním roce v každém 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. 

1. kolo 

 

1) Nejrozšířenějším živočichem na světě je 

člověk. Který je ale druhý nejrozšířenější? 

a) myš domácí            

b) krysa obecná                 

c) králík divoký 

 

2) Jak velký je rejsek nejmenší? 

a) 2 cm                         

b) 4 cm                              

c) 8 cm         

 

 
 
 
 

          http://img.obrazky.cz/?url=7145d5789bec2e4a 

 

SPORTOVNÍ       

OKÉNKO 
 

FLORBAL 

 

Měsíc listopad byl bohatý na turnaje ve florbale. 

Žáci pátých tříd se zúčastnili turnaje s názvem 

Think Blue Cup, který pořádá florbalová 

asociace. Naše škola vyslala družstvo ve 

složení: Hrdlička V., Havner  Š., Nový O., Píša 

A. +  J., Zach M., Schneinder A. 

Kluci ve skupině obsadili celkově 3. místo, které 

nebylo postupové do dalších kol. 

 

ZŠ a MŠ Dubné : ZŠ Svatý Ján 

4 : 0  

(Píša A., Píša J., Havner Š., Hrdlička V.) 

 

ZŠ a MŠ Dubné : ZŠ Kubatova 

1 : 9    (Havner Š.) 

 

ZŠ a MŠ Dubné : ZŠ Kamenný  Újezd 

1 : 6    (Hrdlička V.) 

Naším nejlepším střelcem byl Hrdlička V. 

 

Celkové umístění škol: 

1. ZŠ Kubatova 

2. ZŠ Kamenný Újezd 

3. ZŠ DUBNÉ 

4. ZŠ Svatý Ján 

 

Dalším turnajem bylo okresní kolo ve florbale, 

konané v Českých Budějovicích, kam jeli 

chlapci ze sedmé, osmé a deváté třídy. 

http://img.obrazky.cz/?url=7145d5789bec2e4a
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Ve skupinách naše oba týmy podlehly po bojích 

všem soupeřům a tak jsme nepostoupili do 

dalších kol. 

 

 
Foto HP 

 

Kategorie III. 

 

ZŠ a MŠ Dubné : ZŠ Týn nad Vltavou   

3 : 5  

ZŠ a MŠ Dubné : ZŠ Dukelská     

3 : 6 

ZŠ a MŠ Dubné : ZŠ L. Kuby    

1 : 3 

Střelci branek: Stráda A. 4, Zikmund M. 1, 

Danovič P. 1, Vránek M. 1 

 

Složení týmu: Stráda A., Zikmund M., Dibďák 

D., Beníšek Š., Lávička V., Povišer R., Trantina 

J., Vránek M., Kotnauer J., Danovič P., 

Bodnárik M.) 

 

 
Foto HP 

 

Kategorie IV. 

 

ZŠ a MŠ Dubné : ZŠ Máj I           1 : 4 

ZŠ a MŠ Dubné : Gymnázium GJVJ    1 : 7 

 

Střelci branek: Brož F. 2 

 

Složení týmu: Bílý L., Macko T., Veselý D., 

Brož F., Vrátný D., Eliáš V., Čada J., Brož T., 

Kužel M., Weber J. 

 

 
Foto HP 

 

Děkujeme všem chlapcům za snahu a výkon, i 

přestože jsme tento rok neuspěli.  

Hanuš Petráň 

 

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ 
 

Připravuje Gábina Bártová – VIII. třída 

 
BROKOLICOVÁ POLÉVKA 

 

Suroviny: 

brokolice 

1 kelímek smetany ke šlehání 

sůl 

vegetu 

polohrubou mouku 

mléko 

Postup: 

Omyjeme si brokolici a nalámeme ji na kousky, 

které dáme do velkého hrnce, zalijeme vodou asi 

do ¾ hrnce. Jak začne voda vřít, ztlumíme a 

necháme brokolici přibližně 20 minut vařit, aby 

změkla. Když je brokolice dostatečně měkká, 

vezmeme si ponorný mixér a brokolici v hrnci s 

vodou pořádně rozmixujeme. Oheň si můžeme 

na tu dobu vypnout, zapneme jej při přidávání 

dalších ingrediencí. Po řádném rozmixování 

dáme do 1/2 hrníčku mléko a trochu mouky a 

řádně rozkvedláme tak, aby nezůstaly hrudky. 

Pak to přidáme do polévky a dovaříme za 

stálého míchání. Pro zlepšení chuti přidáme 

ještě šlehačku. Nakonec vše podle chuti 
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dosolíme a ochutíme vegetou. Tímto je krémová 

brokolicová polévka hotová.  

 

Přeji dobrou chuť. 

 

 
https://www.toprecepty.cz/fotky_nahled/0002/brokolicova-

polevka-2660.jpg 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

DRAKIÁDA 

 

Tradiční podzimní drakiádu si děti z mateřské 

školy užily ve středu 14. října od 9 hodin. Letos 

jsme se vydali na louku nahoru nad mateřskou 

školu. Nic nebránilo v pouštění draků. Ve 

vzduchu létaly draci ručně vyrobení, které si děti 

vyráběly různými způsoby v mateřské škole, a 

také draci, jež si děti donesly z domovů. Děti se 

s draky naběhaly a vydováděly. Byla to barevná 

podívaná, která přispěla k vytvoření veselé 

podzimní nálady a hezkých zážitků. 

Petra Urbanová 

 
DRAVCI VE ŠKOLCE 

 

6. 10. mohly děti Mateřské školy Dubné všech 

ročníků zhlédnout krásné sovy a dravce. 

Mateřskou školu navštívil totiž pán ze 

sokolnického spolku Teir. Kvůli nepříznivému 

počasí se ukázka sov a dravců konala v 

tělocvičně základní školy. Dětem byl představen 

puštík obecný, sova pálená, výr velký, který je 

největší z výrů na naší planetě. Nejmenší ze 

skupiny sov byl kulíšek s váhou 50 g. Děti měly 

dále možnost vidět ze skupiny dravců např. 

luňáka červeného, kterého si několik dětí 

zkusilo krmit. V rukavici držely kus masa, na 

který dravce lákaly. I paní učitelky si mohly 

vyzkoušet krmení. Byl to velký zážitek pro 

účinkující i pro přihlížející. Z dalších dravců se 

nám ukázali: poštolka pestrá, orel stepní a 

krásný ostražitý sokol. Pro děti byla návštěva 

bezpochyby velmi zajímavá a odnesly si pěkné 

zážitky a užitečné informace. 

Petra Urbanová 

 

 
Foto RT 

 

SETKÁNÍ S PRVŇÁČKY 
 

19. 10. byly ve třídě předškoláků očekávány děti z 

prvních tříd Základní školy Dubné. Od 8 h. zavítali 

do Včelek - k předškolním dětem - prvňáčci z I. 

B. Druhá třída prvňáčků z I. A dorazila v 9.30 h. 

Po vzájemném přivítání ukázaly děti z prvních 

tříd předškolním dětem pomůcky potřebné při 

výuce: penál, učebnice jednotlivých předmětů 

nebo žákovskou knížku. Následující společný 

program probíhal formou skupinové práce. Na 

prvním stanovišti děti společně přiřazovaly 

zvířátka k potravě, kterou se živí. U interaktivní 

tabule děti plnily úkoly grafomotorického 

charakteru, na posledním stanovišti kreslily a 

zdobily sovičky jako symbol moudrosti. 

Sovičky se připevnily na větve stojícího stromu. 

Předškolní děti věnovaly své sovičky dětem z 

prvních tříd a naopak. Během návštěvy se 

podařilo vytvořit krásné společné dílo. Na 

dětech bylo vidět, že jsou spokojené a 

vzájemnou návštěvu si užívají.  

Petra Urbanová 

 

ZVÍŘÁTKA VE ŠKOLCE 

 

5. 11. se mohly děti těšit na návštěvu zvířátek ze 

Zoologické zahrady Dvorec u Borovan. 

Pracovníci Zoo Dvorec měli připravený poučný 

program „Poznávej zvířátka“. Do mateřské 

školy nám zavítalo dvouměsíční kuřátko ptáka 

s nezvyklým názvem seriema rudozobá, pro děti 

k lepšímu zapamatování, hrůzopták. Dalším u 

dětí oblíbeným zvířátkem byla surikata 

vlnkovaná. V kleci mohly děti spatřit skupinu 

surikat, které panáčkováním neustále 



12 

 

pozorovaly okolí. Děti se o této šelmě dozvěděly 

plno zajímavých informací. Na závěr nás 

pracovníci Zoo Dvorec nás pozvali na návštěvu 

i jiných zvířátek. Děti byly ze zvířátek nadšené 

a již se těšily, jak s rodiči do Zoo Dvorec 

podniknou výlet. 

Petra Urbanová 
 

 
Foto RT 

 

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 

 

11. 11. od 16 h se děti a jejich rodiče mohli těšit 

na Martinskou slavnost. Po úvodním přivítání, 

pásmu básní a písní, jsme se s dětmi z mateřské 

školy vydali průvodem s lampiony obcí k ohni, 

kde jsme spatřili žebráka.  

 

 
Foto RT 

 

Krátký výjev z legendy napověděl, že sv. 

Martin, který na koni skutečně k žebrákovi 

přijel, se s ním rozdělil o půlku svého pláště, 

čímž mu prokázal dobro a zachránil ho. Stejně 

učinily i děti, které se s Martinem rozdělily a 

darovaly mu rohlíček. Martinská slavnost 

proběhla zdařile a těšíme se na sněhovou peřinu.  

Petra Urbanová 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
PEČENÍ MARTINSKÝCH ROHLÍČKŮ 

 

11. 11. se ve školní družině konalo již tradiční 

pečení martinských rohlíčků. Rohlíčky se dětem 

vydařily, ale nejde jen o pouhé pečení, ale na 

základě legendy o sv. Martinovi také o 

posilování sociálního cítění a pomoci v nouzi. 

 

Jana Koukalová 

 

 
Foto JK 

 

VÁNOČNÍ FOUKÁNÍ 

 
22. 11. se žáci školní družiny zúčastnili krásné 

předvánoční exkurze do sklárny ve Vimperku. 

Akce nesla název „Vánoční foukání.“  Žáci si se 

zájmem prohlédli provoz sklárny, byl jim podán 

odborný výklad o výrobě skla a názorná ukázka 

zhotovení skleněného výrobku.  

 

 
Foto JK 

Poté si zájemci pod dohledem sklářského mistra 

mohli sami vyfouknout vánoční ozdobu, kterou 

po technologických úpravách skláři dovezli zpět 

dětem. Po mile stráveném dni, kdy se nejen 

účastníci seznámili s chodem sklárny a tradicí 

sklářského průmyslu u nás, odcházeli všichni s 
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nadějí, že se podobná naučná akce bude 

opakovat. 

Jana Koukalová 

 

 
Foto JK 

 

ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA 

 

27. 11. se již tradičně ve školní družině 

uskutečnila akce pro děti a rodiče pod názvem 

Adventní tvořivá dílna.  

Děti a rodiče se sešli v hojném počtu a podle 

zájmu si vybrali jednu ze čtyř dílen.  Někdo stihl 

vyrábět i ve více dílnách. V jednotlivých dílnách 

se vyráběly: dekorativní sněhulák z bonbónů 

MARSHMALLOW, vánoční sněhová vločka, 

závěsný vánoční kapřík, svícen z keramiky. 

Pěknou atmosféru adventního času navodila 

vůně sušených pomerančů, koření a jehličí. 

 

 
Foto JK 

Děti i rodiče odcházeli spokojeni a s dobrým 

pocitem, že si vlastnoručně vyrobili do svých 

domovů adventní výzdobu či dárek pro své 

blízké.  

Radost z výrobků a poklidný adventní a vánoční 

čas za všechny vychovatelky školní družiny 

přeje  

Jana Koukalová 

 

 

PC HRY 
Rubriku připravuje František Bürger – 

VIII. třída 

 

Keep talking and nobody explodes 

 
Keep talking and nobody explodes je unikátní 

kooperační hra, která prověří vaše komunikační 

schopnosti s kamarádem či domácím 

mazlíčkem. Jde o to, že jeden je v uzavřené 

místnosti s bombou a pokouší se jí zneškodnit 

pomocí rad od přítele na telefonu. Náš přítel na 

telefonu má otevřený manuál, který je dostupný 

na internetu, a pokouší se pomocí základních 

slov jako například „sekni ten červenej“ pomoci 

svému příteli na telefonu. Pozor tato hra 

vyžaduje myslit, takže pokud jste měli trojky ve 

třetí třídě, raději si to nekupujte a jděte hrát 

kostičky. Ze začátku to vypadá jednoduše, 

ovšem za pár úrovní se přidají další a další sloty 

ke zneškodňování. 

(Doporučuju s babičkou na skypu 8/10.) 

 

 
http://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/341800/capsule_

467x181.jpg 

 

TROCHA HUMORU 
 

Vtipy pro vás připravuje František Brož – 

VIII. třída 

 

Z hodin fyziky… 

Ohnisková vzdálenost je vzdálenost ohně od 

zrcadla… 

Hladovka je také těleso, můžeme ji totiž držet… 

Nejznámější kniha o astronomii se jmenuje 

Hvězdy NHL… 

Síla je, když někdo sní kilo olomouckých syrečků 

na posezení… 

Kružnice je kulatá přímka s dírou uprostřed… 

Tření je proto, aby auta nevylétávala ze 

silnice… 

Jednotka zvuku je jeden herec… 

 
                                               Klipart  


