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Milí čtenáři, vítám vás v tomto roce. Čeká tu 
na vás nový díl Kebule a s ním i nový tým.  
Loňský rok se velmi lišil od normálního. 
Naše výuka byla jednou prezenční a po dru-
hé distanční. O prázdninách někteří cesto-
vali, jiní leželi u bazénu nebo jezera anebo 
odpočívali doma, ale ve škole bylo rušno. 
Každou chvíli se něco opravovalo nebo mě-
nilo. Vyměnila se okna, vymalovaly se třídy 
a začali nám stavět úplně novou tělocvičnu. 
Doufáme, že už v příštím školním roce si v 

nových prostorách zasportu-
jeme. Teď se podívejme, co 
nás čeká v novém čísle Ke-
bule. Můžete zde očekávat 
různé vtipy, něco o módě, re-
cepty, jaké počítačové hry za-
jímají naše žáky, zajímavosti 

REPORTÁŽ

Semenec
geologická exkurze do Přírodovědného 
muzea v Týně nad Vltavou

Dne 7. 10. 2021 jsme byli společně s 5.B v 
Přírodovědném muzeu v Týně nad Vltavou. 
Vyráběli jsme si šperk z granátů, které jsme 
si sami vyrýžovali. Dále jsme si opracovali 
břidlici a granát na ni nalepili. Také jsme 
vyplnili čtyři úkoly Pepy Šutříka. Zjišťova-
li jsme barvu vrypu hornin a nerostů, jejich 
tvrdost, podle chemické reakce  jsme rozli-
šovali křemen od vápence a nakonec jsme 
zkoumali, z jakého nerostu či horniny se 
vyrábí daný kov. Podívali jsme se do pod-
zemí, abychom si ukázali, co je pod povr-
chem země. Byla to zajímavá zábava, jen 
počasí nám moc nepřálo. Na závěr jsme si 
v obchůdku nakoupili nějakou drobnůstku. 

Text a foto: H. Sellnerová a E. Havlová z 5.A
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dou tři. Povídat si budeme s osobností mimo 
náš školní svět, ale také se zaměstnancem a žá-
kem naší školy. Budete si moct přečíst rozhovor 
s úspěšným sportovcem Arnoštem Petráčkem, 
s naším panem ředitelem Václavem Meškanem 
a také  žákem naší školy Milanem Chládkem.  
Dále se podíváme na vyhlášení výsledků sou-
těže školních novin a časopisů, kde Kebule 
obsadila krásné druhé místo a minulá redakč-
ní rada v čele s paní učitelkou Palkovičovou 
a panem učitelem Merclem odvedli skvělou 
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práci. A na závěr přeji všem 
žákům a učitelům pevné ner-
vy, zdraví a úspěšný škol-
ní rok bez distanční výuky.  

redaktorka A. Chromá
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Máš nějaký vzor? 
Vzor úplně nemám, ale dost se snažím od-
koukávat od ostatních. Takový vzor je pro 
mne můj táta.

V jaké kategorii jezdíš? 
Je to  kategorie od 15 do 20 let, tam jsem 
nejmladší, což je trochu nevýhoda.

Milane, ať se ti daří a vyhýbají se ti zra-
nění. Děkujeme za rozhovor.
 
 

Text: Johanka Marhounová 
 a Vanda Lafatová 

Foto: archiv Milan Chládek

ROZHOVOR

Milan Chládek
žák 9.A
Milane, čemu se mimo školu věnuješ?
Začal jsem jezdit před třemi roky na kole 
a to v disciplíně Enduro bike (sjezdy, kde 
se vyskytují umělé i přírodní překážky, pře-
jezdy a výjezdy, které prověří fyzickou i 
technickou zdatnost závodníka).

Jak ses k tomuto sportu dostal?
Přivedl mě k tomu můj táta, který dříve jez-
dil cyklotrial.

Jaký byl zatím tvůj nejhorší úraz a jak 
se ti to stalo? 
Nejhorší úraz se mi stal při tréninku, kdy 
jsem špatně skočil a zlomil jsem si obě zá-
pěstí.

Děláš ještě nějaký doplňkový sport? 
Nedělám, už tohle zabírá poměrně dost 
času a do toho mám ještě školu.

Kolikrát týdně trénuješ? 
Trénuji tak třikrát týdně. Dříve jsem se sna-
žil být na kole každý den, ale teď už mi ne-
zbývá tolik času.
 
Kam jezdíš trénovat? 
Jezdím nejčastěji do Habří, kde máme po-
stavené traily, a pak ještě na Vráž a za Dub-
né.
 
Máš nějakou speciální stravu?  
Speciální stravu úplně nemám.
 

Jaký byl doposud tvůj nejlepší výsledek 
a kde to bylo? 
Můj doposud nejlepší výsledek byl na Klí-
novci, a to jsem byl 60. z 99. 
 
Co musíš mít jako takové základní vyba-
vení a kolik tě to stálo?
Jako základ musí každý závodník mít inte-
grální helmu (ochrana celé hlavy) a na zá-
vody je ještě povinný certifikovaný páteřák 
(ochrana zad). Já ještě k tomu mám chráni-
če na hrudník, lokty a kolena.
 
Na kolik tě takové vybavení vyjde?  
Myslím, že je na každém, kolik je ochotný 
do toho investovat, mě osobně vyšlo vyba-
vení na nějakých 20 000 Kč a s kolem to 
celé vyšlo na necelých 200 000 Kč.

Kam nejdál se chceš v tomto sportu do-
stat? 
Asi nejvíc bych si přál dostat se na celosvě-
tové závody.
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ROZHOVOR
Halloweenské vrstevnické učení se 4.B
Děti ze 4.B si vyzkoušely, jaké je to učit své 
kamarády z prvního stupně. Na Halloween 
si připravily různé aktivity a úkoly z češtiny, 
matematiky, angličtiny. Přidaly i jedno sta-
noviště, které bylo zaměřené na koordinaci 
pohybů a bylo zde potřeba, aby jednotlivé 
dvojice velmi dobře spolupracovaly. A jak 
halloweenský školní den začal? Jednotlivé 
třídy vždy přivítala čarodějnice Hermína se 
svým hadem Pepou a oznámila dětem, že je 
škola začarovaná a děti také. Zároveň dě-
tem poradila, jak zlé kouzlo zrušit. Holky 
a kluci dostali halloweenský cestovní pas a 
vydali se na dobrodružnou cestu po jednot-
livých stanovištích, kde na ně s aktivitami 

a úkoly čekali průvodci ze 4.B.  Většina ak-
tivit a úkolů byla často propojená i s malý-
mi roboty Ozoboty a Blue - Boty. Děti si tak 
mohly například vyzkoušet použití robotů 
při řešení matematických úloh nebo třeba 
při výběru z možností psaní i a y. Na kaž-
dém stanovišti děti za svou práci dostaly do 
halloweenského cestovního pasu propouš-
těcí razítko. Čarodějnice Hermína užasla, 
kolik razítek děti získaly a společně s dětmi 
zlé kouzlo zrušila. A jak přípravu a organi-
zaci Halloweenu vidí samotná 4.B? To zjiš-
ťoval pro školní časopis Jakub Hrček.

Kuba: Bylo těžké pro 4.B  
Halloween připravit?
 
Viky: Nejtěžší asi bylo vy-
myslet jednotlivé aktivity. 
Domluvili jsme se, že by 
tam mohlo být třeba pro-
cvičování z matematiky a 
češtiny. A když jsme dostali 
nápad, tak už to šlo dobře.

Sam: Aktivity s roboty byly 
pro nás obtížnější, protože 
roboti byli i pro nás nová 
věc. Museli jsme se nejdříve 
s nimi naučit pracovat. Pak 
jsme už jen vymýšleli nové 
možnosti a ověřovali řešení. 
To nás hodně bavilo.

Kristýnka: My jsme s Áďou 
a Anetkou byly u aktivity 
MUMIE, kde měly děti za 
úkol jeden druhého co nej-
rychleji obtočit toaletním 
papírem tak, aby se nepře-
trhl. Musely jsme tu umět 
vyřešit různé problémy.

Kuba: Jak Halloween dopadl?

Kristýnka: Halloween se 
povedl. Vyzkoušeli jsme si, 
jaké je to učit naše kama-
rády. Nejtěžší asi bylo, když 
nás neposlouchali.

Kuba: Bavilo vás učit ka-
marády?

Filip: Byl jsem na stanovišti 
s anglickými slovíčky. Bavilo 
mne to moc. A byl jsem pře-
kvapený, jak rychle kluci a 
holky aktivitu pochopili a lí-
bilo se mi, že je to i bavilo.

Kuba: Chtěli byste podob-
nou akci opět pořádat?

Všichni: ANO!!! I když to 
bylo pro nás náročné, bylo 
to fajn. Nejvíce nás vždy 
naštvalo, když děti nedodr-
žovaly pravidla. 

Text: Monika Vacková + 4.B 
Foto: archiv redakce
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REPORTÁŽ

Pohádkohraní
Před rokem jsme ve třídě (nyní 8.A) dostali 
nápad na třídní projekt Pohádkohraní. Na 
nic jsme nečekali a začali konat. S paní uči-
telkou Doležalovou jsme při hodině českého 
jazyka napsali pět pohádek na různá téma-
ta. Při pracovních činnostech jsme vytvořili 
kulisy a pak už jenom zkoušeli a zkoušeli. 
Dost nám pomohl pan učitel Petráň. Moc 
mu tímto děkujeme. Třída na realizaci dost 
pracovala a vše nazkoušet nebylo jednodu-
ché, zvláště když vše zkomplikoval covid 
a zavření školy. Kvůli tomu se vše zpozdi-

lo a my začali hrát až na konci minulého 
školního roku. Předvedli jsme pět pohádek: 
O super Magdaléně, O kosmonautovi, kte-
rý letěl na měsíc a měl nehodu, O dobru a 
zlu, Cyklistická pohádka a O švestkovém 
království. A to ve všech třídách mateř-
ské školy. Nyní v osmém ročníku jsme tři 
z našich pohádek znovu představili našim 
malým spolužákům ve druhém ročníku. 
Osobně si myslím, že se nám moc povedly. 

Vanda Lafatová, 8.A; foto archiv redakce

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Družstvo sestavené z žáků čtvrtých a pá-
tých tříd se 1. října 2021 úspěšně zúčastnilo 
prvního kola školní florbalové ligy (ŠFL) 
ve Všesportovní hale v Českých Budějo-
vicích. Do turnaje se přihlásilo celkem 6 
týmů (FA Bezdrevská, Šindláci, Rožnov, 
Svatojánští tygři, Kameňáci) včetně naší 
školy a hrálo se systémem každý s každým. 
Z pěti odehraných zápasů se nám podařilo 
čtyřikrát vyhrát (s Kameňáky 5:4, se Sva-
tojánskými tygry 3:2, s FA Bezdrevská 1:7, 

Florbalová liga

se Šindláky 5:2) a pouze poslední zápas s 
Rožnovem jsme remízovali (4:4). Získali 
jsme tedy v prvním kole první místo a při-
pisujeme si nejvíce bodů do celkové tabul-
ky ŠFL. Kluci bojovali s chutí, a přestože 
se mnozí znali pouze z chodeb školy, hráli 
opravdu jako tým.

Velkou pochvalu zaslouží všichni hráči:
4.A: Král M., Placanda J., Zeman M.;
4.B: Kročák M., Podzemský V.; 
4.C: Daňhelka J., Mišek Š.;
5.A: Kocich M.;
5.B Blahovec R., Nota M., Růzha V.

Text a foto: Lucie Moravcová
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ROZHOVOR

Václav Meškan
ředitel školy
Pane řediteli, jaké stavební úpravy se le-
tos konaly či ještě konají?
V tomto školním roce probíhalo zateplování 
a renovace fasády školy, měnila se všechna 
okna i dveře. Do všech tříd byla přidána 
rekuperační jednotka a byly namontovány 
venkovní rolety. Bohužel stále trvá výstav-
ba nové tělocvičny, což bude trvat ještě celý 
tento školní rok.

Povězte nám, co je to ta rekuperační jed-
notka?
Rekuperační jednotka je ta veliká „skříň“, 
co vám zabrala místo ve třídě a jejím úko-
lem je větrání třidy. Funguje tak, že bere 
vzduch zvenku a zároveň odsává vzduch 
ze třídy. Také dokáže hlídat množství oxidu 
uhličitého, čímž potlačuje únavu žáků.

Jaké stavební úpravy nás ještě čekají?
Po dokončení tělocvičny je určitě v plánu 
rekonstrukce počítačové učebny.  Protože 
ve škole nikde už není moc místa a máme 
tady k dispozici jeden volný sklep, tak s tím 
máme určité záměry. No a pak ještě třeba 
školní zahrada. Tu postupně chceme dávat 
dohromady.

Když se ohlédneme zpátky, z jaké akce 
jste měl největší radost?
Já rád vzpomínám na všechny akce, ale z 
těch stavebních jsem asi nejvíc rád za pří-
stavbu školy. Z těch všeobecných velice rád 

vzpomínám na gastrofest a na návštěvu me-
xické velvyslankyně, to jsou asi moje top.
                                                 
      Vždy jste chtěl být učitelem nebo ře-
ditelem?
Já jsem studoval integrovanou stavební 
školu, takže jsem takový instalatér s matu-
ritou. Potom jsem chtěl na vysokou školu a 

měl jsem na výběr mezi pedagogickou ško-
lou nebo stavební fakultou v Praze. Jelikož 
jsem už dříve pořádal různé akce pro děti, 
vyhrála pedagogická fakulta. Až tam jsem 
se rozhodl, že bych se učitelství chtěl věno-
vat i v budoucnosti. Po vystudování vyso-
ké školy jsem se tedy dal na dráhu učitele. 
Po nějaké době učení mi byla nabídnuta 
možnost stát se ředitelem. Nejdříve jsem tu 
myšlenku odmítal, nějak jsem tomu nemohl 
uvěřit, ale pak mě kamarád přemluvil a po 
úspěšném konkurzu jsem se stal ředitelem 
na naší škole.

Byl jste ve škole vždy vzorným žákem 
nebo naopak?
Asi byl, nebo teda nebyl jsem úplný jed-
ničkář, dokonce v 8. třídě mi v pololetí hro-
zila čtyřka z matematiky, ale na konci roku 
jsem to vytáhl na dvojku.

Při čem si nejvíce odpočinete?
Nejvíce si určitě odpočinu v přírodě nebo 
při myslivosti.

Byl jsem v Indii.  V tu dobu jsem učil 
v Českých Budějovicích a v rámci spolu-
práce jsem byl poslán do této země. Byla 
to zajímavá zkušenost.
Jaké místo nám doporučíte navštívit 
v našem regionu?
Já jsem člověk, který nemá rád moc lidí 
najednou, takže žádnou památku vám ne-
doporučím. Nejraději chodím do přírody, 
takže Šumava, bohužel teď už to tam není 
takové jako dříve.  Už i tam je dost turistů, 
proto mně osobně jsou mnohem bližší No-
vohradské hory, kde je více klidu.

Děkujeme za rozhovor.

Text: Vanda Lafatová,
Johanka Marhounová

Foto: archiv Václav Meškan

Jakému se věnujete koníč-
ku?
Myslivosti. Teď už jen mys-
livosti, ale dříve jsem ještě 
poměrně dlouho dělal růz-
ná bojová umění, bohužel s 
tím jsem už přestal. Také po 
pradědovi vlastním 80 let 
starý ovocný sad, který teď 
postupně dávám dohromady. 

Máte domácího mazlíčka?
Doma máme dva pejsky.

Navštívil jste nějaké zají-
mavé místo někde v zahra-
ničí?
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RECENZE

PC hra Valheim
Zhruba před sedmi měsíci vyšla hra Valheim. Na tuto no-
vinku od vývojářů IronGate jsem čekal poměrně dlouho. 
O této hře bych mohl psát opravdu hodně, ale nebojte, 
zkrátil jsem to, aby se to vešlo do jednoho článku.

Co je vlastně Valheim? 
Prezentuje se jako pořádná 
survival (přežití v příro-
dě) akce. Po pár hodinách 
hraní zjistíte, že ačkoliv 
se hra snaží dělat spoustu 
věcí vlastním a nevšedním 
způsobem, funguje napros-
to skvěle. Poznáte tu řadu 
klasických mechanik, kte-
ré se opakují ve spoustě 
podobných her. Nechybí 
například nutnost se najíst, 
výroba novějšího náčiní či 
stavba vaší základny. 
Tady se vývojáři poučili od 
své komunity a tyto me-
chaniky poupravili tak, aby 
sedly do rukou každému 
typu hráče.
V ostatních hrách musíte 
jíst, abyste přežili. Tady je 
tomu ovšem jinak. Ukaza-
tel nasycenosti vám totiž 

určuje, kolik máte maxi-
málního zdraví a výdrže. 
Pokud se tedy nenajíte nebo 
budete jíst málo, tak to ne-
znamená, že umřete, ale 
jednoduše budete slabší. 
Toto je neskutečně velká 
výhoda u stavění. Ovšem 
to už trochu odbočuji od 
toho, co Valheim skutečně 
je. Budete se muset spokojit 
s tím, že se vžijete do role 
vikingského válečníka. Ten 
se dostává na osamocený 
svět s cílem přežít a dostat 
se do Valhaly. Během této 
zkoušky od Odina si bude-
te muset mimo jiné poradit 
i s vyššími bytostmi, které 
tento svět obývají. Hlav-
ním úkolem kromě přežití 
budou i různí bossové, kte-
rých je pět. Jejich překoná-
ní se pro vás stane určitou 
výhodou, protože rozdělují 
hru na jednotlivé etapy.
 Poražením každého z nich 
se vám odemkne nový před-
mět, díky kterému se budete 
moci posunout o krok dál.
Další výhodou této hry 

je, že jakýkoliv vyrobe-
ný předmět si můžete bez 
problémů nechat téměř do 
konce hry. Jako správní vi-
kingové budete převážně 
umírat v bitvách, pokud na 
vás zrovna nespadne strom 
nebo nespadnete ze střechy 
během stavby. A teď se bu-
deme věnovat soubojovému 
systému, který je na survi-
val hru udělaný opět velmi 
dobře. Útokům můžete us-
kakovat nebo je i blokovat. 

V této hře prozkoumáváte, 
farmaříte, lovít atd. Při sta-
vění musíte mít na mysli i 
zákony fyziky. Pokud bude-
te ignorovat statiku, může 
se vám stát, že se vám do-
meček jednoduše zhroutí. 
Ve hře je podobných vychy-
távek více, ale na ty si už 
budete muset přijít sami.
Za mě je to jedna z nejlepších 
survival her, co jsem kdy hrál. A 
pozor, stále je ve vývoji.  8,5/10 

Autoři: R. Valík, O. Vaniš, 
A. Kališ, K. Doboš

Foto: steampowered.com

ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN

Pevnost Josefov
O prázdninách jsme byli na dovolené v Kr-
konoších. Po celodenním výletu na Sněž-
ku jsme se rozhodli pro odpočinkový den. 
Vyrazili jsme k nedaleké pevnosti Josefov. 
Hned po příjezdu na mě pevnost udělala 
nezapomenutelný dojem. Z venku působi-
la jako nedobytná a tajemná, o to víc jsem 
se těšil dovnitř. Průvodkyně nám hned 
při vstupu rozdala lucerničky se zapále-
nou svíčkou. Chodby se zužovaly a rychle 
se ztrácelo denní světlo. V úzké chodbě s 
malými otvory sloužícími jako střílny nám 
průvodkyně začala vyprávět strašidelné pří-
běhy o vojácích dříve bojujících v pevnosti. 
Například jsme se dozvěděli, že si vojáci vy-
trhli dva přední zuby, aby jimi nabili pušky. 
Poté jsme přešli do ještě temnějších prostor, 
odkud se rozbíhaly další chodby. Průvodky-
ně nás poslala do různých chodeb s úkolem 
najít ducha zemřelého vojáka. Vyrazil jsem 
sám přikrčen v nízkém tunelu osvětleném 
pouze mou lucerničkou. Cestou jsem nahlí-
žel do postranních chodeb, kam jsem se bál 
vstoupit, abych se neztratil. U  třetí chodby 

jsem najednou ucítil vánek a plamínek se 
zamihotal. Úplně jsem ztuhl. Po chvilce se 
plamínek uklidnil. Okamžitě jsem se oto-
čil a opatrně se vrátil zpět.Svěřil jsem se s 
tím, co se mi přihodilo, a průvodkyně nám 
vše vysvětlila. Na konci chodby, do které 
mne poslala, byla strážní věž. Odkud při-
cházel průvan, odtud dával strážný pokyn 
vojákům, aby zapálili munici v postran-
ních chodbách a tím zneškodnil nepřítele 
snažícího se dobýt pevnost.

V tu chvíli mi spadl kámen ze srdce. Žád-
ný mrtvý voják mne naštěstí nestrašil, ale 
zážitek to pro mne byl nezapomenutelný. 
A už se těším na další prozkoumávání 
pevností.

Text: Richard Valík, 8.B
Foto: jaromer-josefov.cz a kudyznudy.cz
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REPORTÁŽ

Anglické divadlo
Dne 24. 9. se v kulturním 
domě v Dubném odehrálo 
pro naši školu anglické di-
vadlo. Herci jménem Da-
vid, Lenka a Max si pro 
nás připravili dvě divadelní 
představení. Mladší žáci se 
dobře pobavili u hry „Jac-
kie a strašná rodina“ a nám 
starším bylo určeno před-
stavení s názvem „Detekti-
vové“.
 
Hra měla okusit naši logiku 
a postřeh. Děj se odehrával 
v hotelu v malém městě 
v Anglii.  Hlavními 
postavami byli kouzelník 
Michael, tanečnice Sylvia a 
klaun Christopher z Kaba-
retu K. Zápletkou hry byla 
vražda, která se v hotelu 
během představení kabare-
tu odehrála. Naším úkolem 

bylo vyřešit záhadu vraždy 
a poznat vraha. Herci nám 
ukázali, jak probíhá nor-
mální den v kabaretu. Poté 
nám stejnou hru zahráli 
znovu, ale udělali tam ně-
kolik chyb, kterých jsme si 
měli všimnout a podle nich 
vyřešit záhadu vraždy.

A kdo byla oběť vraždy? 
Tanečnice Sylvia, manželka 
kouzelníka Michaela, žena, 
která toužila po pozornosti 
všech mužů. A naším vra-
hem? Klaun Christopher. 
Sylvii zabil kvůli své žárli-

vosti poté, co se dozvěděl, 
že Sylvia plánuje zůstat 
se svým manželem a jeho 
opustit. Celá hra byla vel-
mi vtipná, i když to vlastně 
byla tragédie. Všem žákům 
se divadlo líbilo, byli pře-
kvapeni, že anglickým tex-
tům rozuměli, a dokonce 
se naučili i několik nových 
slov.

 
Text a foto:

Tereza Cinerová, 8.B

ZOO KOUTEK
Zajímavosti ze zvířecí říše
Věděli jste, že: 

1) život vážky trvá 24 ho-
din?

2) krtek může vykopat tunel 
o délce asi 100 metrů jen za 
jedinou noc?

3) žralok je jedinou rybou, 
která může mrkat očima? 

4) tygři nemají pruhovanou 
jen srst, ale i kůži? 

5) koaly mají otisky prstů 
velmi podobné lidským?

6) pštrosí oko je větší než 
jeho mozek?

7) sovy jsou jedinými ptá-
ky, kteří jsou schopni rozli-
šit modrou barvu?

8) pojmenování gorila po-
chází z řeckého slova „Go-
rillai“, což znamená,
 „ kmen chlupatých žen”?

9) slon je jediný savec, kte-
rý nemůže skákat?

10) delfíni spí s jedním 
okem otevřeným?

Text: Laura Nutzová
Foto: pixabay.com
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ZÁŽITEK Z CEST

Dovolená v Řecku
V září před dvěma lety jsme 
letěli do Řecka. Do té doby 
jsme létali rádi a bez obav, 
až do tohoto letu… V době, 
kdy jsme měli již pomalu 
přistávat, jsme vletěli do 
bouřky. Letadlo se propadlo 
několik set metrů dolů a pi-
lot byl nucen sletět o 300 km 
dál na jih, kde jsme půl ho-
diny kroužili nad ostrovem 
Zakynthos a čekali jsme, až 
bouřka přejde. Byl to zou-
falý pocit, báli jsme se, že s 
námi letadlo spadne. 
Lidé na palubě hysteric-
ky křičeli, někteří plakali 
a modlili se. Před námi se-
děla rodina oděná do světlé-
ho letního oblečení. Otec se 
snažil celou situaci zlehčit 
a poznamenal: „No, ty bílý 
hadry nejsou do rakve úplně 

nejvhodnější!“ Naštěstí jsme 
v pořádku přistáli, ovšem let 
trval tři hodiny místo avizo-
vaných 110 minut. Všichni 
pasažéři vystoupili z letadla 
v obličeji celí pobledlí.
Dovolenou jsme si moc užili 
a mysleli si, že s nepříjemný-
mi zážitky máme již ,,vybrá-
no,“ ale opak byl pravdou. 
Když už jsme přistávali na 
ruzyňském letišti, letadlo se 
dotklo zadními koly runwaye 

a opět vzlétlo. Třikrát jsme 
obletěli nad Prahou až ke 
Karlštejnu. Nevěděli jsme, 
co se děje, až později jsme 
se dozvěděli, že příčinou byl 
silný vítr. Od té doby máme 
celá rodina z létání respekt. 
Nicméně na dovolené létáme 
dál

Text: Daniela Pouzarová, 7.B
Foto: novinky.cz

Suroviny:
6 jablek
špetka skořice
200 g cukru na karamel
100 g lískových oříšků

Drobenka:
200 g polohrubé mouky
100 g cukru
70 g rostlinného másla nebo 
obyčejného másla

RECEPTY
Jablečný crumble s karamelem a ořechy

Postup:
1. Jablka očistíme a nakrá-
jíme na větší kostky a spolu 
se špetkou skořice je dáme 
do zapékací mísy.
2. V pánvi rozehřejeme cukr 
a připravíme karamel. Až se 
cukr začne rozpouštět, mí-
cháme jej, aby se nepřipálil.
3. Hotovým horkým ka-
ramelem polijeme jablka 
a posypeme ořechy, které 
jsme předtím nadrtili na 
větší kousky.
4. Z mouky, cukru a másla 
připravíme drobenku, kte-
rou pokryjeme jablka s ka-
ramelem a ořechy.
5. Pečeme asi 30-40 minut v 
troubě předehřáté na 200°C 
dozlatova.

Text: Vojtěch Tušl
a Tereza Cinerová

Foto: monamy.cz a zenysro.cz
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ZÁŽITKY Z DOVOLENÉ

Ostrov Levkáda
V létě jsme vyrazili do Řecka na Levkádu. 
Na poznávání Řecka a ostrova jsme měli 14 
dní. Uběhla půlka naší dovolené a obytňá-
kem jsme přejížděli a hledali novou pláž na 
přespání a vykoupání se. Štěstí nám přálo, 
našli jsme malou plážičku ve stromovém 
hájku. Jelikož bylo teprve asi 10 hodin do-
poledne, rozhodli jsme se jít vykoupat, než 
se na pláž nahrne více lidí. Na pláži jsme 
byli nějakou tu minutu a rodiče se rozhodli 
jít si zaplavat.

Seděla jsem ještě chvíli na dece a pak se 
vydala také do vody. Ušla jsem pár metrů, 
voda mi sahala po kolena, ale najednou 
jakoby mě něco píchlo do nohy. Nejprve 
jsem tomu nevěnovala pozornost, protože 
jsem si myslela, že je to jen nějaký kla-
cík. Jenže uběhla asi minuta a noha mě za-
čala bolet čím dál tím více. Chodidlo mě 
opravdu velmi bolelo. Vylezla jsem z vody 
a začala jsem si prohlížet nohu, jestli tam 
nemám střep nebo ostrou mušli. Jenže na 

noze nebyl ani škrábanec, jen jsem si 
všimla, že mi začíná otékat palec. Viděla 
jsem, že rodiče už plavou zpět, a tak jsem 
se rozhodla na ně počkat. Seděla jsem v 
hrozných křečích na dece, noha byla ne-
skutečně nateklá a strašně bolela. 

Mamka zpozorovala, že se něco děje a při-
běhla ke mně. Vše jsem jí ukázala a ona 
zaběhla k plavčíkovi, a ten jí vše vysvětlil. 
Do nohy mě nejspíš píchla neznámá ryba, 
Ogress fish , která se schovává v písku-
Když se cítí v nebezpečí, píchne bodákem 
a vypustí jed. Plavčík podal mamce jednu 
z mnoha připravených PET lahví s teplou 
vodou, které nahříval na slunci a dodal: 
„To je tu běžné, nohu polévejte teplou vo-
dou půl hodiny a vše odezní, důležitá je ta 
horká voda.“  Plavčík nelhal, pomohlo to.

Autor textu si přál zůstat v anonymitě
Foto: flickr.com a cestovinky.cz

EXKURZE

Terčino údolí

V pondělí 13. 9. 2021 jsme 
jeli s naší třídou a 5. A na 
exkurzi do Terčina údo-
lí. U vchodu na nás čekala 
paní učitelka ze sdružení 
Casiopea, která nás prová-
zela celý den. Třídu 5. A si 
převzal pan Smrž, kterého 
již známe z předchozích 
školních výletů. Paní uči-
telka pro nás měla připra-
veny různé úkoly, aktivity 
a hádanky, díky nímž jsme 
získávali indicie pro roz-
luštění Tereziina příjmení 
– Buqoyová, podle které je 
údolí pojmenováno. Cestou 
jsem se dozvěděli spoustu 

zajímavostí, jako například 
to, že brouk bázlivec olšový 
rád pojídá listy olše lepka-
vé, která také roste v parku. 
Jednou ze zastávek byl 
Modrý dům, což bylo Tere-
ziino letní sídlo, které bylo 
zničeno silnými povodněmi 
před osmdesáti lety. Dnes je 
to již ruina. Vedle Modrého 
domu rostou dva cypřiše, 
které pochází z Francie.
Největší atrakcí parku je 
uměle vytvořený vodopád 
na říčce Stropnice. Pochá-
zí z roku 1817, je vysoký 
zhruba dvacet metrů.

Jedno z posledních stano-
višť byla zastávka na louce 
u velkého památného dubu, 
který je starý přes 500 let a 
objem kmenu má cca sedm 
metrů. Dalším známým 
stromem byl smrk ztepilý, 
který byl v roce 2002 vy-
vrácen vichřicí. Byl starý 
225 let a vysoký 46,5 met-
ru. Poslední zastávkou byly 
Lázničky, kde jsme se ob-
čerstvili. 
Exkurze byla velmi zajíma-
vá, do Terčina údolí se budu 
vždy rád vracet.

Text a foto: Jan Pouzar, 5.B
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ROZHOVOR

Arnošt Petráček
stříbrný medailista z Tokia
Rozhovor s Arnoštem Pe-
tráčkem – stříbrným me-
dailistou z Tokia 

Arny, právě ses vrátil z 
paralympiády v Tokiu.
Z médií víme, že ses stal 
vlajkonošem naší výpra-
vy. Jaké byly tvé pocity 
při zahajovacím ceremo-
niálu?

Poprvé si naši sportovci 
mezi sebou volili svého vlaj-
konoše a vlajkonošku a já si 
velmi vážím toho, že vlaj-
konošem naší výpravy jsem 
byl zvolen právě já. A spo-
lečně s atletkou Evou Da-
tinskou jsme hrdě nesli na 
slavnostním ceremoniálu 
naši krásnou českou vlajku.

V Tokiu jsi navázal na své 
úspěchy-stříbrná medaile 
za 50m znak. Také sis vy-
lepšil svůj osobní rekord. 
Co bylo při závodech nej-
těžší?

Nejtěžší byla psychika 
k vzhledem ke covidové 
době, protože jsme se všich-
ni museli každý den testovat 
a nikdy nevíte, jestli někomu 
nevyjde pozitivní test a tím 
pádem by se cesta k medaili 
výrazně zkomplikovala.

V souvislosti se šířením 
SarsCov19 jste měli určitě 
přísná hygienická opatře-
ní. Jaká byla atmosféra 
soutěží bez diváků?

Mrzí mě, že nemohli fanouš-
ci být na tribuně, o to více 
nám fandili u televizních 
obrazovek a na internetu, 
čehož si moc vážím. Atmo-

sféra v Tokiu byla skvělá. 
Organizátoři hry zvládli na 
výbornou, vše fungovalo, 
jak mělo, a hry jsem si pa-
rádně užil. 

Arny, dovol, abych ti bla-
hopřála k tvému osobní-
mu rekordu a k úžasnému 
souboji ve finále.

Děkuji za gratulaci.

Děkuji za rozhovor.

Text: Lenka Melmerová
Foto: arnostpetracek.cz 

a kontobariery.cz

STYL

Modeling
O modelingu sní v určitou životní dobu 
většina mladých žen, ale co to vlastě je?

Modeling je obor věnovaný 
předvádění nových mode-
lů šatů, oděvních doplňků. 
Může to být rovněž i jakýsi 
druh uměleckého díla.
Model či modelka jsou lidé, 
kteří propagují aktuální 
módu nebo dělají reklamu 
různým výrobkům. V šir-
ším významu je model oso-
ba, která slouží za vzor pro 
vizuální umělce, malíře, fo-
tografy („fotomodel“) apod.
Ačkoliv termíny model a 
modelka získaly výraznou 
popularitu v 80. letech, ně-
kolik prvních osobností v 
modelingu získalo slávu už 
během 50. let 20. století.

Mezi prvními modelkami, 
jejichž jméno a obličej bylo 
důvěrně známé všem lidem i 
mimo módní průmysl, patři-
la Suzy Parker (kolem roku 
1955) a Cheryl Tiegs (kolem 
roku 1968). Co obnáší práce 
v modelingu? Je to velmi růz-
norodá práce, která vyžaduje 
dobré pózování, ladnou chůzi 
a elegantní pohyb. Vzhledem 
k tomu, že modelky většinou 
propagují kosmetické pro-

dukty či exkluzivní a módní 
oblečení předních značek, 
hledají agentury reprezen-
tativní tváře, na kterých vy-
nikne oblečení. Modeling je 
skutečná práce, která je ně-
kdy těžší, než vypadá, neboť 
za pompézními přehlídkami 
a krásnými fotkami se skrývá 
velká dřina. Ta je však vyvá-
žena ovocem, které tato prá-

ce přináší. Je to nejen finanč-
ní ohodnocení a zkušenosti, 
ale také možnost sledovat 
svoji tvář v médiích, účastnit 
se prestižních akcí, cestovat, 
užívat si různorodost a po-
znávat nové lidi.   
     

Text: Aneta Jílková, 
Amálie Polóni

Foto: wikipedia.org
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REPORTÁŽ

Časopis roku
Dne 24.9.2021 jsme se dočkali vyhlášení 
11. ročníku Jihočeského krajského kola a 
15. ročníku celorepublikové soutěže škol-
ních novin a časopisů.

Předávání cen se zúčastnili 
tři noví členové naší redak-
ce, Amálka Chromá, Vanda 
Lafatová, Johanka Marhou-
nová a páni učitelé Petráň 
a Mercl. Tato akce se ko-
nala ve studentském klubu 
Kampa v areálu Jihočeské 
univerzity v Českých Budě-
jovicích a byla zahájena v 
9:30. Stejně jako loni kvůli 
koronavirové epidemii byla 
účast velmi slabá.

Pozvání přijali různí za-
jímaví hosté, třeba Ing. 
Kateřina Dolejšová, která 
zastupovala organizaci Eu-
rocentrum. Dále paní Mgr. 
Alena Mlčáková z NZDM 

Bouda (nízkoprahového za-
řízení pro děti a mládež) a 
přijela i Pavlína Macouno-
vá za organizaci Eurodesk. 
Ze zmíněných přednášek 
jsme se dozvěděli o mož-
nostech zařídit pro naši 
školu bezplatné konzultace, 
přednášky, kurzy a projekty 
na různá témata.

Samotné vyhlášení vítězů 
přišlo na řadu ve 12 hodin. 
Celkem bylo do soutěže při-
hlášeno 16 časopisů, které 
byly rozděleny do třech ka-
tegorií. Tyto kategorie byly 
1. a 2. stupeň základních 
škol a třetí kategorii tvořily 
střední školy.

Náš časopis se umístil na 3. 
místě v kategorii 2. stupně 
základních škol. Za tento 
skvělý výsledek a reprezen-
taci naší školy patří veliký 
dík minulé redakční radě v 
čele s paní učitelkou Palko-
vičovou.

Byla to zajímavá zkušenost 
v příjemné atmosféře s vel-
mi chutným občerstvením.

Text: Amálka Chromá 
Foto: Václav Votruba a 

Vlastimil Kopeček

ZOO KOUTEK

Psi
Pes je nelepším přítelem 
člověka. Na světě je více 
než 400 000 plemen. Psi-
také pomáhají třeba policii 
nebo záchranářům. Jsou s 
námi více než 15 000 let. 
Původně se jedná o zdo-
mácnělého vlka obecného.
Než si pořídíte psa, musíte 
přemýšlet o tom, kolik na 
něj budete mít času. Pak je 
důležité vybrat správné ple-
meno. Pokud bydlíte v ma-
lém bytě, není vhodné si po-
řídit velké plemeno. Musíte 
si také uvědomit, že stojí a v 
budoucnu bude stát spoustu 

peněz. Štěně může stát i několik tisíc ko-
run a k tomu ještě   krmení, pamlsky, bouda 
nebo pelíšek, vodítko a obojek. S pejskem 
musíte chodit k veterináři. Pes dělá lidem 
radost každý den, ale nesmíme zapomenout 
na to, že potřebuje naši každodenní péči a 
pozornost. 
Držíme palce všem, kteří si chtějí pořídit 
psa! Chce to hodně trpělivosti, hlavně při 
výcviku.

Text a foto: Anežka Petráňová,
Anna Voborská

22  podzim 2021 KEBULE  23



ZAMYŠLENÍ

Po čem toužím ...?
Už nějaký čas bych se chtě-
la podívat do Dánska. Láká 
mě jeho chladné moře plné 
vln, co bičují ohromné stě-
ny skal vinoucích se kolem 
této země. Láká mě to tak, 
že bych teď nejraději po-
padla batoh, spolu s ním pár 
skromných věcí, svačinu a 
prostě od všeho utekla. Ne-
tížily by mě starosti, které 

se mi pletou pod nohy jako 
malé děti. Nemusela bych 
každé ráno vstávat s poci-
tem únavy z toho, co mě ten 
den čeká. Je to jako repete, 
jež kolem mě omotalo svou 
nekonečnou smyčku. Kéž 
bych mohla prostě zmizet, 
aniž by si toho někdo vši-
ml. Kéž bych se každé ráno 
mohla probouzet s náde-

chem plného slaného a čis-
tého vzduchu v plicích. Pak 
pozorovat západy slunce, 
jejichž nádhernou kombi-
naci lidské oko ještě nespat-
řilo. Třeba se tam někdy po-
dívám a můj sen už nebude 
pouhou myšlenkou. 

Text: Ema Čertková 9.B
Foto: pixabay.com

ZÁŽITKY Z CEST

Krkonoše - Sněžka
O prázdninách jsme vyra-
zili na dovolenou do Krko-
noš. Ubytovali nás v hotelu 
Clarion, který byl blízko u 
centra. Druhý den nás če-

kal výstup na Sněžku, která 
má 1 603 metrů. Odhodla-
ně jsme postupovali stále 
blíže a blíže k našemu cíli. 
Skoro na vrcholu už nám 

ubývaly síly, ale úspěšně 
jsme vrchol zdolali. Byl 
tam krásný výhled do kraji-
ny. Šla jsem se podívat blíž 
k okraji. Mamka mi řekla:  

,,Vrať se!” Já šla ale pořád 
dál. Když jsem si prohlédla 
krajinu, chtěla jsem jít za 
rodiči, ale noha mi zapadla 
mezi kameny a nešla vyn-

dat. Zavolala jsem na rodiče. 
Ti ihned přiběhli a pomáha-
li mi ji vyndat. Po chvilce 
noha povolila a všichni jsme 
spadli. Zpátky jsme raději 

jeli lanovkou.Večer jsme se 
tomu nakonec všichni za-
smáli.

Text a ilustrace:
Laura Nutzová, 7.B
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