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ZŠ a MŠ Dubné 
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NOVINKY LETOŠNÍHO 

VYDÁNÍ 
 

Na základě ankety provedené mezi ţáky 4. – 9. 

ročníku ponecháváme většinu rubrik, ty, o 

které byl velmi nízký zájem, jsme zrušili. Zcela 

novou rubrikou bude ROZHOVOR s některou 

významnou osobností. Změny si můţete 

povšimnout i v grafické úpravě, zejména v 

titulní straně. 

Doufáme, ţe i v letošním roce si kaţdý najde 

v časopise něco zajímavého. 

 

Redakce časopisu 

 

ZAMYŠLENÍ DEVÁŤÁKŮ 

 

Co si myslí ţákovská kníţka? 

 
Zdravím, ptáte se, kdo jsem? Jsem vaše 

nejdůleţitější věc v tašce. Pokud tedy 

nepočítám peněţenku, mobil a klíče. Ano, jak 

většina z vás tuší, jsem vaše ţákovská kníţka. 

Kaţdý den vidím vaše někdy zklamané jindy 

nadšené obličeje. Nenávidím, jak se mnou moji 

majitelé házejí, kdyţ dostanou špatnou 

známku. Nejraději bych byla zas u prvňáčků, 

co si na mě lepili krásné samolepky a zacházeli 

se mnou jako s pokladem. 

 

 
http://www.vyukoveprogramy.com/pictures/00057_nahled.jpg 

 

Někdy mě opravdu překvapuje, ţe raději 

řeknou, ţe mě zapomněli, neţ aby dostali 

špatnou známku. V tu chvíli bych si nejraději 

vykouzlila nohy a vylezla z tašky. Avšak i u 

těchto, hormony napumpovaných puberťáků, 

najdu chvíle, které mě hřejí u mého papírového 

srdce. Například kdyţ dostanou jedničku, kdyţ 

mě seberou ze země, kam mě předtím vzteky 

hodili, nebo kdyţ mě polijí a je ze mě cítit ta 

vůně ochucené šťávy. 

Myslíte, ţe máte těţký ţivot? Zkuste přeţít 

deset měsíců házení o zem. Uţívejte školního 

roku. Vaše ţákovská kníţka.  

Kamila Interholcová – IX. tř. 

 

 

Co si o nás myslí školní tabule? 

 
Ahoj, uhádnete, kdo jsem? Stojím přímo před 

očima otrávených, znuděných ţáků uţ spousty 

let. Ale ani přes ty útrpné, dlouhé roky se ke 

mně nikdo nechová s nijak velkou úctou. Berou 

mě za má stará a rozviklaná křídla a jako by se 

snaţili mi je zlomit. I kdyţ jsem vţdy ráda, ţe 

mi stářím zrezlé panty vydrţí, přece jen vţdy 

po chvíli radosti přijde veliká bolest. Prudký 

náraz, který se mnou otřese. Obě křídla narazí 

do mého hrudníku, čímţ mi vyrazí dech a já 

vydám pokaţdé divný zvuk. A navíc se s plnou 

rychlostí zaboří do mých velkých bradavic, 

které mi za ta léta naskočily. 

O hodinách na mě píšou hnusnou bílou 

hmotou, která na mně zůstane přilepená klidně 

celé dvě hodiny, protoţe na mě ţáci 

zapomenou a všechno to napatlané zaschne. 

Kdyţ uţ se konečně pod nátlakem učitelů 

dočkám ne moc poctivého umytí, zapomenou 

pro změnu vymýt kdysi ţlutou houbu, jeţ si 

určitě taky proţívá svoje, a na mně zůstanou 

bílé čmouhy, které se nelíbí učitelům. Ti pak na 

ţáky křičí, ţe se přes ně nedá psát a v rozčilení 

se mnou opět prásknou, aby se podívali, jestli 

by náhodou nebyla šance, ţe jedno z mých 

křídel je od včerejška čistě umyté a má čistě 

černou barvu jako za mlada. Tak začíná mé 

dlouholeté utrpení znovu. 

I kdyţ jsem stará, ošoupaná, špinavá a slouţím 

z posledních sil, tak si stejně myslím, ţe 

funguji na svůj věk stále dobře. Vaše tabule. 

                                                                                                                            

Jana Baboučková – IX. tř.  

 

 
Kliart  
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Pocity školní tabule 

 
Jsem pravá, černá, školní tabule. Beze mne a 

mých příbuzných, by školní třída nebyla 

pořádnou školní třídou. 

Visím si hrdě a klidně na čelní straně kaţdé 

třídy. Je moc příjemné vědět, ţe na mne upřeně 

hledí mnoho párů očí, ale moc mě zabolí, kdyţ 

vidím, ţe některé děti koukají raději ven z 

okna.  

Před kaţdou vyučovací hodinou se nechávám 

hýčkat vodou a měkoučkou houbou. Dělá to 

dobře mému povrchu, protoţe občas moc 

trpím. Křída po mně klouţe někdy lehounce, 

spíš mě jen šimrá, ale někdy je tvrdá a kaţdé 

písmenko se mi zarývá do hloubky. Hřeje mě 

pocit, ţe jsem přispěla k tomu, ţe se všechny 

děti naučily psát a počítat. 

Jen se trochu bojím, aby mě, díky technickému 

pokroku, brzo nevyměnili za tabuli 

interaktivní.  

David Janura – IX. tř. 

 

 
http://www.veskole.cz/images/logo/boy.png 

 

 

EXKURZE DO JETE 

 
23. 9. jsme nezačínali vyučování přímo ve 

škole, ale vypravili jsme se autobusem na 

exkurzi do JETE. Zde nás čekala paní 

průvodkyně a zavedla nás nejprve do kinosálu, 

kde jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o 

jaderné energii a o výrobě energie vůbec. Pak 

následoval 3D film, mlţná komora a prohlídka 

expozic.  

V JETE se nám všem líbilo. A co nejvíce? 

Jednoznačně zvítězila mlţná komora.  

 

Ţáci VIII. třídy 

 

 
Foto SH 

 

PRVŇÁČCI HLEDALI 

POKLAD 

 
Poslední zářijový den se naši prvňáčci vydali 

na dobrodruţnou cestu za pokladem myšky 

Elišky. Ta si pro ně připravila cestu plnou 

zajímavých úkolů.  Všechny je splnili na 

jedničku a cesta jim tak rychleji ubíhala. V cíli 

na ně čekala sladká odměna v podobě 

čokoládového pokladu. Všem se tento den moc 

líbil a uţ se těší na další. Tentokrát se vrátí 

zpátky mezi předškoláky do školky.  

                                                                                                                                    

Mgr. Petra Mrkvanová 

 

 
Foto PM 

 

CESTA ZA PODZIMEM 
 

9. 10. se druhé ročníky domluvily a vyrazily na 

podzimní putování přírodou. Nebyla to jen 

obyčejná procházka.  
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Třída II. B šla s paní učitelkou jako první a 

značila cestu barevnými fáborky pro své 

spoluţáky z II. A. U kaţdé značky byl schován 

dopis s úkolem. Ţáci z II. A museli hledat 

správnou cestu a ještě plnit připravené úkoly. 

Na konci tohoto putování jsme si zahráli na 

schovávanou a pak našli společný poklad. Co 

bylo v pokladu? To je naše tajemství. 

 

Ţáci II. A a II. B 

 

 
Klipart  

  

BÁSNIČKY O PODZIMU 
 

Podzim 
Jiří Štrunc 

 

Ze stromů padá listí, 

my sbíráme klestí. 

Ohýnek nás bude hřát,  

budeme si všichni hrát. 

 

 

O tom, jak je příroda krásná 
Tereza Ivanová 

 

Kdyţ příroda rozkvétá 

a voděnka šumí, 

ptáček nám k ránu zazpívá, 

je to krásné probuzení. 

 

Podzimní park 
Kristýna Makrlíková a Jiří Makrlík 

 

Parkem se podzimní vánek točí 

a mně vytryskly slzy z očí. 

Léto jsem měla ráda, 

slunce mi svítilo na záda. 

Najednou přestal vítr foukat 

a já se začala pořádně koukat. 

Stromy jsou krásně zbarvené, 

ţluté, červené i zelené. 

Nade mnou proběhla veverka,  

byla to pořádná čiperka. 

Na zemi kaštany leţí 

a domů děti běţí. 

Já jsem šla také domů, 

byla jsem u velikého stromu… 

Ţáci III. A 

 
Klipart  

 

VÝLET DO KRAJSKÉHO 

MĚSTA 

 
7. 10. jsme jeli do Českých Budějovic na 

prohlídku města a radnice. Prohlídka města 

začala na náměstí Přemysla Otakara II. u 

Samsonovy kašny a bludného kamene.  

 

 
Foto PS 

 

Na střeše radnice jsou postaveny čtyři sochy, 

které znázorňují, jak by se zastupitelé města 

měli chovat. Také Černá věţ má svou historii. 

Byla postavena proto, aby věţný ostatní 

upozornil na nějaké nebezpečí: nájezdy vojsk, 

poţár nebo přírodní katastrofu. V Solnici byl 

nejdřív uchováván střelný prach, aţ potom sůl. 

Pověst vypráví, ţe tam kdysi kradli tři zloději. 

Kdyţ je chytili, za trest je zazdili do stěny 

Solnice, o čemţ svědčí ze zdi tři trčící obličeje. 

S historií radnice jsme se seznámili na místě, 

kde stála stará dřevěná radnice, která shořela. 

Současná radnice je postavena v barokním 

slohu. Potom jsme vyšlapali na vyhlídkovou 

věţ, ze které byl nádherný pohled na soutok 

Vltavy a Malše. Následně jsme se dostali na 
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střechu radnice. Spletí chodeb jsme nakonec 

dorazili aţ do zasedací místnosti zastupitelstva 

a také do obřadní síně. Po schodišti jsme sešli 

dolů, kde naše prohlídka skončila. Celý výlet 

se mi moc líbil.   

Michaela Dolejší – VI. A 

 

ROZHOVOR 

tentokrát s paní starostkou 

 
Co vám po dobu působení ve funkci starostky 

udělalo největší radost? 

 Radost mi dělá spousta věcí, ale jedna 

z největších je bezesporu rekonstrukce 

kulturního domu v Dubném, úprava 

jeho okolí a celé návsi a další výstavba 

sportoviště u ZŠ a MŠ Dubné 

(víceúčelové hřiště, běţecký ovál atd.) a 

s tím související vyuţití těchto hřišť pro 

děti, mládeţ i dospělé. Věcí, které mi 

dělají radost, je celá řada. 

 

Zlepšil se podle vás ţivot v obci během vašeho 

působení ve funkci starostky? 

 Jestli se zlepšil ţivot obci, si netroufnu 

tvrdit, ale myslím si, ţe jsme řadou věcí 

přispěli k bezpečnější obci. Například 

výstavba chodníků Dubné-Křenovice 

nebo směrem ke škole. Byla bych 

samozřejmě ráda, kdyby občané 

vnímali, ţe se ţivot v obci stále 

zlepšuje. 

 

 Kde vás jako obec momentálně nejvíc tlačí 

bota? Co se nedaří realizovat? 

 Těchto věcí je také dost. Například se 

dost časově vleče stavba ČOV (= 

čistička odpadních vod – pozn. redakce) 

Třebín, kde z důvodu finančních jsme 

museli tuto stavbu začít realizovat po 

etapách. Nyní nás čeká poslední etapa, 

stavba samotné ČOV, v níţ se musíme 

rozhodnout, jakým způsobem ji 

financovat. Dále máme před sebou 

veliký úkol rekonstrukce ČOV 

Křenovice a v neposlední řadě rozšíření 

Mateřské školy i Základní školy 

z důvodu nedostatečné kapacity.  

 

Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ Dubné, kde jiţ 

druhým rokem působí jako ředitel p. Václav 

Meškan. Jak se vám s ním spolupracuje? 

 S panem ředitelem se mi spolupracuje 

velmi dobře a věřím, ţe tomu tak bude i 

nadále. Je mladý, sympatický, vzdělaný 

a má vytýčeny velmi dobré cíle.  

 

Ovlivňuje funkce starostky váš rodinný ţivot a 

volný čas? 

 Funkce starostky není nijak jednoduchá 

a je i časově náročná, proto volný čas 

určitě ovlivňuje, ale jelikoţ jsem toto 

chtěla dělat, tak s tím musím počítat a 

někdy i volný čas obětovat. Rodinný 

ţivot s tím samozřejmě souvisí, ale mě 

rodina podporuje, proto v tomto směru 

nemám ţádný problém. 

 

Budete opět kandidovat na funkci starostky 

v blíţících se říjnových komunálních volbách?  

 Ano, budu kandidovat do jiţ v pořadí 

třetího volebního období. 

 

Silnice z Dubného do Třebína kolem Ţabince je 

v dost špatném stavu. Neuvaţuje se o její 

opravě? 

 Tato silnice je v katastrofálním stavu a 

o její opravě se uvaţuje, ale financovat 

a realizovat jí bude Pozemkový úřad 

ČR z finančních prostředků EU v rámci 

skončené komplexní pozemkové 

úpravy v naší obci. Toto je velmi sloţité 

a časový harmonogram opravy neznám. 

 

Zbývá vám při vaší náročné práci také čas na 

vaše záliby? A které to jsou? 

 Zbývá a mou největší zálibou jsou nyní 

má dvě vnoučata (2,5 roku a 3 měsíce). 

Celoţivotní zálibou je volejbal, který 

hraji od svých 16 let, nyní jiţ pouze 

rekreačně. Ale svůj volný čas věnuji 

především rodině. 

 

 
http://www.tmstudio.cz/images/dubne%20750/img00215.jpg 
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Neplánujete vytvoření cyklostezky z Dubného 

do Č. Budějovic přes Třebín? 

 Ano, tento záměr tady je, ale jedná se o 

velký rozsah, proto se budeme snaţit 

jednat i s okolními obcemi a především 

se zástupci Jihočeského kraje. Naše 

představa je propojit cyklostezkou 

České Budějovice s Holašovicemi. 

 

Jak dopadlo Dubné v soutěţi Vesnice roku? 

 Obec Dubné dostala „Čestné uznání za 

péči o obecní majetek“. 

 

Kolik obyvatel má Dubné? 

 Celkem má obec 1470 obyvatel – 

Dubné - 697, Křenovice - 406, Třebín - 

235, Jaronice – 132. 

 

Kolik stálo vybudování hradu na dětském 

hřišti? 

 Přibliţně 100 tisíc 

 

Co to obnáší být starostkou? Co všechno je 

náplní vaší práce? 

 Kdyţ bych to zjednodušila, je to starost 

od nákupu toaletního papíru aţ po 

jednání na ministerstvech, ale 

především je to spousta kancelářské 

práce (tzv. papírování). Jako starostka 

obce také za vše, co se děje v obci, 

zodpovídám. Vyřizuji veškerá povolení 

na jednotlivé stavební akce, ţádosti o 

dotaci na finanční příspěvky, zajišťuji 

chod obecního úřadu, vyřizuji stíţnosti 

a ţádosti občanů, zajišťuji a plánuji 

kulturní akce pořádané obcí, uzavírám 

sňatky. Např. v letošním roce bylo 

v matričním obvodě obce Dubné 

uzavřeno asi 45 sňatků, převáţně 

v okolních obcích atd. 

  

Který občan Dubného a Křenovic je nejstarší? 

 V Dubném je nejstarší Maxa Václav – 

87 let, v Jaronicích Dráb Václav -  92 

let, v Křenovicích Svobodová 

Miroslava – 91 a v Třebíně Pavlíček 

František - 91 let. 

  

Při sbírce, která proběhla během oslav obce, 

bylo vybráno 50 000,- Kč. Polovina částky byla 

převedena na účet Hospice sv. Neumanna, 

druhá polovina na účet DC Arpida. Co vás 

k tomu vedlo? 

 Obec Dubné jiţ celkem dlouho přispívá 

DC Arpidě v Českých Budějovicích a 

kaţdoročně také v Hospici sv. 

Neumanna v Prachaticích, i kdyţ 

podstatně menší částkou, neţ jaká byla 

vybrána v průběhu oslav v loňském 

roce. Pomáhat dobré věci by mělo být 

zakódováno v kaţdém člověku a já 

jsem přesvědčena, ţe v těchto dvou 

institucích opravdu pomáhají 

potřebným lidem. Zároveň jsou 

umístěna spádově blízko naší obce, 

proto jsme se rozhodli podpořit právě 

je. Tato zařízení vyuţívají i naši občané 

a to bylo také důvodem, proč zaslat 

peníze ze sbírky právě jim. 

 

Jsou v katastru obce nějaké volné pozemky pro 

výstavbu rodinných domů? 

 V  katastrálním území obce Dubné 

(Křenovice, Jaronice, Třebín, Dubné) 

jsou volné pozemky, které jsou určeny 

územním plánem obce Dubné pro 

výstavbu rodinných domů. Tyto 

pozemky jsou převáţně ve vlastnictví 

soukromých vlastníků. 

 

Otázky kladli ţáci VII. tř.  

 

 

 
http://www.tmstudio.cz/images/dubne%20750/img00584.jpg 
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CO ASI NEVÍTE 
 

O BRAMBORÁCH 

 
Brambory patří mezi základní potraviny a 

obsahují řadu důleţitých výţivných látek. Je 

v nich obsaţen především škrob, vitaminy C, 

B1, B2, kyselina citronová a minerální látky 

(hořčík, ţelezo, zinek, měď, mangan, fosfor, 

jód, vápník, nikl, draslík). Navíc samotné 

bramborové hlízy neobsahují cholesterol! 

Na základě archeologických nálezů se soudí, ţe 

brambory se pěstovaly v oblasti dnešního Peru 

přibliţně před 4 aţ 5 tisíci lety. Po dobytí incké 

říše Španěly v první polovině 16. století 

putovaly do Evropy kromě mnoha tun zlata a 

stříbra i některé exotické rostliny, mezi nimi i 

brambory. Brambory byly v Evropě zpočátku 

přijímány se značnou nedůvěrou a obavami. 

Byly povaţovány za pohanskou a 

nekřesťanskou plodinu, za plodinu nečistou a 

zdraví ohroţující. Tato nedůvěra trvala téměř 

dvě staletí. Do českých zemí přišly brambory 

z Braniborska. Ve větším měřítku se začaly 

v Čechách pěstovat a pouţívat jako potraviny 

teprve od druhé poloviny 18. století 

v souvislosti s pruskými válkami.  

Dnes si českou kuchyni bez brambor uţ 

neumíme představit. 

Upraveno z denního tisku 

 
Klipart  

LOGICKÉ ÚLOHY   

 

Úloha 1. kola 
 

Rubriku připravuje pan učitel Štěpánek 

 
Kdyţ bylo mému otci 31 let, bylo mně 8 let; 

nyní je otec dvakrát tak starý jako já. Kolik je 

mi nyní let? 

 

Řešení předejte p. učiteli Štěpánkovi nebo 

svému třídnímu učiteli. 

SPORTOVNÍ       

OKÉNKO 
 

Okresní kolo v přespolním běhu 
 

V  Českých Budějovicích se 30. 9. konalo 

okresní kolo v přespolním běhu druţstev. Naše 

škola vyslala na tento závod dva týmy ve 

sloţení:  

 

Starší dívky: Lebedová S., Stráská N., 

Smaţíková N., Šebková D.  

 

Starší chlapci: Jinšík M., Placek V., Beníšek J., 

Chrt M., Zikmund J., Kysela S. 

Závod probíhal ve Stromovce, kde dívky 

běţely okruh dlouhý 1,5 km s hromadným 

startem. Z celkového počtu 24 závodnic se 

umístily: 

  7.  Lebedová S. 

10. Stráská N. 

18. Šebková D. 

21. Smaţíková N. 

 

Do celkového pořadí se započítávaly časy a 

umístění všech čtyř závodnic. 

 

Celkové umístění: 

1. ZŠ Týn nad Vltavou 

2. ZŠ L. Kuby 

3. GJVJ 

4. ZŠ DUBNÉ 

5. ZŠ Kamenný Újezd 

 

 
Foto HP 
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My chlapci jsme běţeli dva okruhy o celkové 

délce 3 km.  Z celkového počtu 30 závodníků 

jsme se umístili takto: 

  8. Chrt M. 

10. Placek V. 

11. Jinšík M. 

13. Beníšek J. 

27. Zikmund J. 

28. Kysela S. 

 

Celkové pořadí: 

1. GJVJ 

2. ZŠ DUBNÉ 

3. ZŠ Týn nad Vltavou 

4. ZŠ L. Kuby 

5. ZŠ Kamenný Újezd 

 

 
Foto HP 

 

Získali jsme zkušenosti a věříme, ţe příští rok 

se umístíme i v dívčí kategorii lépe. 

 

J. Beníšek – IX. tř. 

 

 

Coca Cola Cup    
 

Naše škola 3. 10. pořádala kvalifikaci do 

prvního kola celorepublikového turnaje 

v kopané pro starší ţáky. 

Do Dubného přijely dva týmy: ZŠ Dukelská a 

ZŠ Kamenný Újezd. 

 

Hrálo se 2x20 minut a do prvního kola 

postupoval vítěz z této kvalifikace: 

 

ZŠ Dukelská : ZŠ Kamenný Újezd 

                   9 : 0 

Celkem jasné vítězství ZŠ Dukelské ukázalo, 

ţe bylo fotbalově lepší a snadno přehrálo svého 

soupeře. 

 

ZŠ Dubné : ZŠ Kamenný Újezd 

                1: 0    

 

Při sledování prvního zápasu se zdálo, ţe 

přehrajeme Kameňák, ale do první půle to tak 

nevypadalo. Začátek zápasu byl z naší strany 

hodně nervózní a trvalo nám celou první 

polovinu, neţ jsme se sehráli. Ve druhé půli se 

nám podařilo zlepšit hru a vyhráli jsme 

zásluhou trefy M. Jinšíka. 

 

ZŠ Dubné : ZŠ Dukelská 

               1 : 4 

 V první půli jsme velice zaskočili soupeře naší 

disciplinovanou hrou (zejména v obraně) a také 

se nám díky J. Beníškovi podařilo dát úvodní 

gól. Druhá půle pro nás nezačala šťastně a po 

penaltě, kterou soupeř proměnil, se začal 

projevovat lepší herní výkon soupeře. Nakonec 

ZŠ Dukelská celkově tuto kvalifikaci vyhrála a 

postoupila do 1. kola. 

 

Sloţení týmu: Placek V.,  Prediger M., Beníšek 

J., Chrt M., Jinšík  M., Klikorka P., Vrátný D., 

Kukuč R., Šindelář D., Šindelář P., Veselý D., 

Heřman J., Čada J., Broţ F., organizační 

pracovník Zavřel L. 

 

Díky všem klukům za předvedený výkon, obci 

a fotbalistům z Dubného za půjčení a přípravu 

hřiště a také panu Lukačovi za rozhodování 

všech zápasů. 

J. Beníšek – IX. tř. 

 

 

 
Foto HP 
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RECEPTY NAŠICH ŢÁKŮ 
 

Zebra koláč 
 

Ingredience na 12 porcí: 

 1 balíček vanilkového cukru 

 250 g cukru 

 4 ks vajec 

 250 ml oleje 

 

Těsto 1: 

 175 g hladké mouky 

 ½ balíčku kypřícího prášku 

Těsto 2: 

 3 lţíce kakaového prášku 

 125 g hladké mouky 

 ½ balíčku kypřícího prášku 

 1 lţíce strouhané pomerančové kůry 

 

Postup: 

 

Nejdříve si odváţíme a odměříme všechny 

ingredience. Mouku prosejeme a promícháme s 

kypřícím práškem. Z omytého pomeranče 

nastrouháme kůru. Troubu předehřejeme asi na 

180 °C. Malou dortovou formu vyloţíme 

pečícím papírem. 

Ve velké míse krátce prošleháme olej s vejci a 

oběma cukry v hustější tekutou základní 

hmotu, kterou rozdělíme na poloviny do dvou 

misek. Nyní si připravíme první světlé těsto. 

Do jedné z misek se základní hmotou řádně 

vmícháme připravenou hladkou mouku s 

práškem do pečiva a odloţíme stranou. 

Připravíme si druhé těsto. Do druhé misky 

přidáme mouku, kakao, pomerančovou kůru, 

připravenou mouku a vše řádně prošleháme. 

Nyní malou naběračkou (lţící) nalijeme do 

středu formy trochu bílého těsta. Pak opatrně 

opět do středu na bílé těsto nalijeme lţíci hnědé 

hmoty. Postup opakujeme do vypotřebování 

surovin. Těsto se bude pomalu rozlévat od 

středu do okrajů formy a tím vznikne 

"zebrování". 

Naplněnou formu vloţíme do předehřáté trouby 

a pečeme zvolna asi 30 - 35 minut. Propečení 

buchty vyzkoušíme v jejím středu vpíchnutím 

špejle. 

Zebra koláč necháme zchladnout, uvolníme od 

krajů a vyjmeme z formy. Moučník nakrájíme 

na porce a podáváme ke kávě nebo čaji. 

Výborně chutná se šlehačkou a čerstvým 

ovocem. 

 

Dobrou chuť vám přeje Kamila Koldová – IX. 

tř. 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

http://www.vareni.cz/include/ir/recepty/43627/zdet--

mm670xmm600.jpg 
 

KVÍZ 
 

Přírodovědná hádanka 
 

Poznáš, kdo se skrývá na obrázku? 

Odpovědi - označené jménem a třídou - 

odevzdávejte paní učitelce Holé. 

 
 

 
Klipart  

 

ŠKOLNÍ DRUŢINA 

 
V letošním školním roce se budova školní 

druţiny dočkala rekonstrukce a děti docházející 

do školní druţiny mohou při nejrůznějších 
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činnostech vyuţívat těchto nových krásných 

prostor. 

ŠD má 4 oddělení, z toho I. a II. oddělení 

(první třídy a druhá B) mají třídy v budově ŠD 

a III. a IV. oddělení (druhá A a třetí třídy) 

v budově ZŠ. 

I v tomto školním roce jsou pro děti školní 

druţiny připraveny následující celodruţinové 

akce: 

 

Drakiáda – říjen 

Adventní tvořivá dílna – prosinec ( = akce pro 

děti a rodiče) 

Vánoční posezení - prosinec 

Maškarní karneval - únor 

Velikonoční tvoření - duben 

Čarodějnické rejdění – duben 

Den Země – duben 

Bavíme se s družinou – květen 

Dětský den ve ŠD – pořádaný ve spolupráci 

s HZS - červen 

Cesta za pokladem – červen 

 

O průběhu jednotlivých akcí budeme průběţně 

informovat. 

Bc. Jana Koukalová – vedoucí ŠD 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Začátek nového školního roku a 

Drakiáda 

 
Radost, pláč, štěstí, zoufalství, smutek – tyto a 

podobné emoce provázejí kaţdoročně začátek 

nového školního roku. Nevyhýbají se ani 

mateřské škole. Podle slov rodičů se na školku 

i na nové kamarády všichni těšili, ale 

samozřejmě se první dny neobešly bez slziček. 

Během měsíce září si všichni na sebe zvykali, 

seznamovali se s kamarády, učitelkami, 

personálem školky, ale také s pravidly souţití.  

Nechyběly ani procházky po okolí, při nichţ 

děti pozorovaly přírodu a její změny v období 

babího léta. Barvy podzimu si všichni 

procvičili prostřednictvím letošní první akce 

nazvané „Barevný den.“ V tento den děti 

přicházely do školky oblečené v barvách 

podzimu, přičemţ si společně vyrobily 

podzimní dekorace z přírodních materiálů.  

Jako kaţdý rok, tak i tento, jsou pro děti ve 

školce naplánované různé akce. A ţe jich bude 

dost, děti se mohou těšit!  

 

 
Foto AV 

 

 

Jednou z nejmilejších činností v podzimním 

období je pouštění vlastnoručně vyrobených 

dráčků. Jako tradičně jsme se s dětmi pustili do 

výroby draků a větrných rukávů. Všichni jsme 

byli napjatí, jaké nám vyjde počasí na 

Drakiádu, plánovanou na čtvrtek 9. října 2014. 

Jako první vyrazil 1. ročník MŠ - Berušky – 

naši nejmenší. Oba starší ročníky MŠ, Sluníčka 

a Včelky, se vydaly v závěsu za nimi. Paní 

učitelky se vypravily s dětmi na smluvená 

místa. Berušky a Včelky vyuţily fotbalové 

hřiště v Dubném, Sluníčka zase louku za 

školkou. Velkým zklamáním bylo, ţe se 

nepohnul ani lísteček. Dětem však bezvětří 

příliš nevadilo a nadšeně se proháněly se svými 

vlastnoručně vyrobenými draky a větrnými 

rukávy. I kdyţ nám počasí příliš nepřálo, 

Drakiádu jsme si naplno uţili. 

 

Za kolektiv MŠ Petra Urbanová 

 
Foto AV 
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PC HRY 
 

Middle-Earth: Shadow of Mordor 
 

Šplháte na vysoké věţe a odkrýváte z nich 

mapu okolí. Řetězíte běhání po zdech se 

skákáním, lezením a padáním na nepřátelské 

zátylky. Naháníte a likvidujete vytipované cíle. 

Cupitáte po lanech nataţených mezi střechami. 

Pouţíváte astrální vizi, která zvýrazní důleţité 

objekty. Skrýváte se v houští. Skáčete šipky z 

rozhleden. A čas od času se vztekáte, ţe hrdina 

namísto skoku začal lézt po zdi, nebo ţe 

namísto lezení po zdi skočil. Shadow of 

Mordor nabízí parkourové vyţití, ale oproti léta 

pilovanému systému v Assassin’s Creed ho 

ještě nemá tak zmáknuté a mnohé zdánlivě 

parkourové stezky končí slepými uličkami 

nebo pády na zem. 

Před očima mu zavraţdili syna, ţenu a nakonec 

i jeho samotného. Místo, aby se hraničář Talion 

setkal se svou rodinou v posmrtném ţivotě, 

dostal jízdenku zpátky mezi ţivé, protoţe jej 

„posedl“ přízrak elfa. Modrého průhledného 

kolegu ţene hlad po pomstě a po odhalení 

vlastní identity (amnézie ve hrách je uţ pěkná 

nuda, ale tady aspoň dojde k pěknému 

rozuzlení), coţ se Talionovi hodí, protoţe on 

má také pifku na Saurona. Spolu se tak 

vydávají na lov trojice černých kapitánů, kteří 

jsou pod rodinným masakrem na Černé bráně 

podepsáni, a cestou pobijí asi dvě stě tisíc 

elitních skřetů.  

Middle-earth: Shadow of Mordor o sobě říká, 

ţe je akční RPG, přičemţ slovo akční by se 

mělo psát CAPS LOCKEM, tlustě a ještě 

podtrţeno třikrát. Tvůrci z Monolith vytvořili 

otevřený svět Mordoru a ten aţ po okraj 

naplnili tisícovkami nepřátel, kteří vám jdou 

neustále po krku a jejich stavy se neustále 

doplňují. Zprvu to bylo aţ frustrující - neţ 

člověk někam doběhl pět set metrů, prosekával 

se cestou padesátkou skřetů. Aţ se ale otrkáte, 

zjistíte, ţe i nepřátelskými pevnostmi se dá 

prosprintovat bez ohnutého vlásku. 

Na první pohled „jen“ Assassin’s Creed ze 

světa Pána prstenů, na druhý pohled vtahující 

akční RPG, které sází na zábavné, efektní a 

velmi četné souboje. Tolkien se doteď 

nedočkal oné pověstné jedné hry, která by 

všem kázala a do temnoty svázala, ale Middle-

earth: Shadow of Mordor k ní má blízko. 

 

 
http://im9.cz/iR/importprodukt-

orig/38f/38f72ff21cc93ba0320274a3fcfd5678.jpg 

 

TROCHA HUMORU 
 

Vtipy pro vás připravuje Vojta Placek  

– IX. tř.  

 

Jde Pepíček s maminkou po ulici a na rohu sedí 

ţebrák, který má jednu ruku, jednu nohu a 

jedno oko. Pepíček se ptá: „Mami co je tohle za 

pokémona?“ 

 

 

Pepíček je v parku a jezdí na kole. A tu 

najednou volá: 

 „Mami já jezdím bez rukouuuuuuuu.“ 

A po chvili jede zase a křičí:  

 „Mami já jeţdim beţ ţubůůůůůůůůů.“ 

 

Jdou děti do ZOO a zastaví se u klece se 

zebrami. Paní učitelka se jich ptá: 

“Děti, co je to za zvířátko?“ Děti nevědí a paní 

učitelka jim napovídá.  Z, E, B a Pepíček se 

hlásí.  

 „Tak povídej Pepíčku,“ říká učitelka. 

 „Zeby to byl tygl?“ 

 

Je třída v obřím akváriu a paní učitelka se ptá, 

z jakého oceánu jsou tyto ryby. Je vyvolán 

Pepíček, ale stále mlčí. A paní učitelka: 

„Správně je to Tichý oceán!“ 

 
Klipart  


