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Milí čtenáři, máme tu další číslo časopisu Ke-
bule. Je za námi nevšední rok 2021 a v tom 
novém 2022 doufám, že se již vrátí vše do 
normálních “školních kolejí”.   

Když se ohlédneme zpět do roku 2021, připo-
meňme si některé akce. Školu navštívil Mi-
kuláš, anděl a čerti, důchodcům v čase vánoč-
ním jsme poslali dárečky do Alzheimercentra 
v Českých Budějovicích a po roce opět pro-
běhla recitační soutěž, kde děti již přednáše-
ly své básně osobně před porotou.  V novém 
roce naši sedmáci, osmáci a deváťáci jeli na 
lyžařský výcvik, kde si to určitě užili, i když 
jim ze začátku počasí nepřálo.

V tomto čísle se dozvíte také zajímavosti ze 
světa zvířat a nezapomeneme pootevřít naše 
sportovní okénko, kde zjistíte, jak si ved-
li naši žáci ve sportovních soutěží. Můžete 
se pobavit s našimi vtipy nebo se inspirovat 
módními typy a radami. Dozvíte se, jaké pro-
jekty a exkurze se na naší škole uskutečnily a 
nesmějí chybět zajímavé rozhovory. 
 

redaktorka
Amálka Chromá

Dne 14. 12. proběhlo školní kolo recitační 
soutěže. Celkem se zúčastnilo 42 recitátorů 
ve třech kategoriích. 
Podívejte se na umístění našich žáků a žá-
kyň.

V první kategorii (1. - 3. třída) se nejlépe 
umístily: 

1. místo Alžběta Notová 
2. místo Innka Fojtíková, Adéla Fleiman-
nová 
3. místo Leontýna Tolarová
 

Ve druhé kategorii (4. - 5. třída) bylo po-
řadí následující:

1. místo Sofie Veřtátová, Tereza Veselá 
2. místo Tereza Homolková, Anna Oborní-
ková
3. místo Martin Nota, Jakub Hrček

Ve třetí kategorii
(6. – 9. třída) předvedly nejlepší výsledky: 

1. místo Daniela Pouzarová, Nora Viková
2. místo Anežka Pavlíková
3. místo Anežka Štechová, Zdislava Šte-
chová
 

Úspěšní recitátoři byli oceněni diplomy a 
poukazy v hodnotě 300 a 200 Kč do knih-
kupectví Dobrovský.

Do okresního kola celostátní přehlídky dět-
ských recitátorů 2022 v Českých Budějovi-
cích byly vybrány žákyně Daniela Pouzaro-
vá a Nora Viková.

Foto: Lenka Melmerová
Text: Amálka Chromá

Rec i tačn í  soutěž
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Dárečky pro seniory
Paní učitelka Krátká dostala nápad, že se 
celá naše třída 5. B zúčastní projektu DÁ-
REČKY PRO SENIORY. 

Domluvili jsme se, že každý z domova při-
nese krabici od bot a dá do ní nějaké zavaře-
niny, čaje, svíčky, ponožky či šátky. Zkrát-
ka vše, co by babičkám a dědečkům udělalo 
radost. Protože je paní učitelka vynalézavá, 
přišla ještě s jedním super nápadem, že pů-
jdeme do dílen a vyrobíme z hlíny andíl-
ka, kterého potom nabarvíme, a o výtvarné 
výchově ještě vytvoříme vánoční přáníčka. 
Když už jsme měli všechno připraveno, vše 
jsme krásně zabalili do vánočního papíru.  
Nakonec se nám v celé třídě podařilo zaba-
lit celkem 40 krabic.

Do projektu se po našem vzoru zapojily i 
ostatní třídy na naší škole a celkově naše 
škola připravila 163 krabic s dárky, které 
se dostaly do domovů pro seniory na Máji, 
na Staroměstské a do Alzheimerova cent-
ra. Radost babiček a dědečků nás zahřála 
u srdce.
                                                     
 Text a foto: kolektiv 5. B



SPORTOVNÍ OKÉNKO
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Stolní tenis - okresní kolo
Družstvo starších chlapců ve složení F. 
Kümmel, P. Pospíchal a O. Pešek se zúčast-
nilo dne 18. 1. okresního kola ve stolním 
tenise v Českých Budějovicích.
Ze čtyř přihlášených škol se kluci umístili 
na třetím místě, kdy jednoznačně zvítězili 
nad ZŠ Pohůrecká 4:0 a prohráli se ZŠ L. 
Kuby 2:4   a Gymnáziem L. V. Jirsíka také 
2:4 na body. 

Mladší žáci ve složení Kamlach B., Růzha 
J., Hála T. také bojovali o postup do kraj-
ského kola, a to dne 23. 2. v Českých Bu-
dějovicích, kde ze tří přihlášených družstev 
celkově obsadili třetí místo. Je škoda, že ze-
jména při utkání s Gymnáziem J. V. Jirsíka, 
kdy rozhodovala poslední čtyřhra, se nám v 
koncovce moc nedařilo a kluci bitvu o dru-
hé místo těsně prohráli.
Děkujeme všem klukům za úspěšnou repre-
zentaci naší školy.

Text: Bronislav Kamlach
Foto: Hanuš Petráň

Pořadí v kategorii starší žáci:

1. ZŠ L. Kuby
2. Gymnázium J. V. Jirsíka
3. ZŠ Dubné
4. ZŠ Pohůrecká

Pořadí v kategorii mladší žáci:

1. ZŠ Pohůrecká
2. Gymnázium J. V. Jirsíka
3. ZŠ Dubné

Turnaj „minivolejbal do škol“
pro 1. stupeň
Naše škola za zapojila do 
dlouhodobějšího sportov-
ního projektu, který po-
řádá volejbalový klub JI-
HOSTROJ spolu se ZŠ O. 
Nedbala. Tyto turnaje se 
pořádají pro první stupeň 
základních škol za účelem 
rozpohybovat naše nej-
mladší žáky formou přeha-
zované a volejbalu.

 Celkově bylo přihlášeno do 
tohoto prvního kola, které 
se konalo 22. 2., 42 týmů 
z celého okresu. V hracím 
systému, kde se družstva 
spolu utkala ve skupinách 
a poté se postupovalo dále, 
si naše dvě družstva vůbec 
nevedla špatně.

Družstvo Dubné A ve slože-
ní Kocich M., Marhoun B., 
Podzemský V. a Kročák M. 
se umístilo na krásném 14. 
místě.

Družstvo Dubné B ve slo-
žení Kaňková P., Drábová 
P., Váchová I., a Veselá T. 
skončilo na 24. místě.

SPORTOVNÍ OKÉNKO

Vzhledem k tomu, že jsme 
celý rok bez možnosti kva-
litního trénování volejbalu, 
(rekonstrukce a výstavba 
nové tělocvičny), jsou to 
velmi hezké výsledky.

Děkujeme všem za repre-
zentaci školy a přejeme 
hodně zdaru na dalším tur-
naji.                                      

Text: Bruno Marhoun
Foto: Hanuš Petráň



SPORTOVNÍ OKÉNKO PROJEKTOVÝ DEN

Naše třída 5. B měla štěstí 
a byla vybrána do projekto-
vého dne „ První pomoc”, 
který se konal na Střední 
zdravotnické škole v Čes-
kých Budějovicích. 

Studentky a učitelé zdra-
votnické školy pro nás při-
pravili spoustu zajímavostí. 
Čekala na nás tři stanoviště. 

První  pomoc

Na prvním stanovišti jsme 
se seznámili s 3D aplikací a 
také jsme si vyzkoušeli vir-
tuální realitu. Na stanovišti 
číslo dvě jsme ošetřovali zra-
nění ruky rozřízlé od brusle. 
Zranění bylo tak přesvědči-
vé, až se z toho jednomu spo-
lužákovi zatočila hlava. Tím 
jsme se stali zároveň svědky 
ošetření pacienta při nevol-
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Dívčí turnaj ve stolním tenise

Dne 22. 2. 2022 se Nora Viková, Anežka 
Petráňová, Daniela Pouzarová a Ema Doli-
nová zúčastnily pingpongového turnaje na 
Dynamu v Českých Budějovicích. Celkem 
se zde sešlo devět dívek ze tří škol: z Gym-
názia J. V. Jirsíka, ZŠ Dubné a ZŠ Pohůrec-
ké. Hrálo se ve velké hale, kde bylo celkem 
6 pingpongových stolů. Utkání trvalo tři 
hodiny a bylo rozděleno na tři sety (1 set je 
11 bodů), celkem bylo možné získat 3 body. 

Nakonec se na třetím místě umístily dívky 
ze ZŠ Pohůrecká, na druhém Gymnázium 
J. V. Jirsíka. Naše děvčata vyhrála 1. místo.
Kromě toho, že si naše družstvo den báječ-
ně užilo a získalo nové zkušenosti, postou-
pili jsme do krajského kola.

Foto a text:
Daniela Pouzarová

nosti.  Na posledním stano-
višti jsme se naučili masáž 
srdce. Zde děvčata zjistila, 
že hrudník dospělého člově-
ka stlačit správnou technikou 
je velice náročné. Projektový 
den byl úžasný. S velkou ra-
dostí bych si jej zopakovala.
    
  Text a foto: 

Amálie Peterková, 5. B



TÉMA

Lyžařský výcvik 8. tříd
očima Johanky
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V neděli okolo 16. hodiny 
jsme třídy 8. A, 8. B a část 
9. A měly sraz u školy a 
asi po hodině byl odjezd 
na lyžák. Už teď mi bylo 
jasné, že to bude věc, na 
kterou budu ráda a vždy s 
úsměvem na tváři vzpomí-
nat. 

Ubytovaní jsme měli v Čer-
né v Pošumaví v hotelu Ra-
cek. Hotel působil pěkně, a 
když jsme se dozvěděli, že 
je tam i vířivka, byli jsme 
nadšení. Po vybalení nás 
čekala večeře o dvou cho-
dech (tak tomu bylo každý 
den), byli jsme seznámeni 

s programem na další den 
a následovalo vybírání  
telefonů a ve 21:15 večer-
ka. 

Budíček byl v 7:15 a násle-
dovala kontrola pokojů a 
snídaně formou švédských 
stolů. Pod lanovkou nás ješ-
tě čekala rozcvička. Nahoře 
jsme sjeli kousek sjezdovky 
a podle toho jsme byli roz-
děleni do 4 skupin. V mé 
skupince jsme byli super 
kolektiv a vždy si dokázali 
pomoci. Jediné, co nás brz-

dilo, byl déšť. Náladu nám vylepšil Šimon, 
kdy spadl do sítě a ostatní mu pomohli, až 
po té, co ho vyfotili. Tento den byl asi ,,ly-
žařsky’’ nejlepší, měli jsme na výběr více 
sjezdovek. 

V úterý jsme lyžovat nešli, protože hodně 
pršelo, šli jsme na procházku. Když jsme se 
vrátili  naše bundy se daly ždímat. Čekala 
horká vířivka a výtečná večeře. Ve středu 
byla v provozu jen jedna sjezdovka. Odpo-
ledne jsme  trávili čas společně na pokojích 
a já si uvědomila, jak fajn lidi kolem sebe 
mám. A jelikož minulý večer si pro chlap-
ce program připravovaly dívky, teď to bylo 
naopak. 

Čtvrtek, náš poslední den lyžování, byla 
otevřená stále jen ta jedna sjezdovka. Ve 
frontě jsme kolikrát čekali i 20 minut. Jeli 
jsme slalom, který vyhrál Pavel Pospíchal.
Večer nás čekala super diskotéka. No a v 
pátek už jen odjezd domů.

Chtěla bych poděkovat jak pánům učitelům 
Merclovi a Petráňovi, tak i paní učitelkám 
Moravcové a Podholové. A také spolužá-
kům. Moc jsem si to s vámi užila.
    

Text a foto: Johanka Marhounová
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Lyžařský výcvik 8. tříd
očima Amálky
2. 1. 2022 tento den jsme dorazili na lyžař-
ský výcvik. Amálie Chromá si hned po třech 
krocích z autobusu rozbila koleno. Ubytova-
li jsme se v hotelu Racek. Druhý den jsme 
měli docela hezký budíček. Vstávali jsme v 
7:15 a v 7:45 byly kontroly pokojů. Snída-
ně byla ve stylu švédských stolů. Když jsme 
dojeli na sjezdovku, tak nás rozdělili do 
třech skupin. Večeře byly zajímavé.

Počasí nám sice moc nepřálo, ale to nám 
nezabránilo jít hledat kešku. Když jsme ji 
našli, v ten moment se ještě víc rozpršelo, 
proto jsme se vrátili zpátky do hotelu. Ně-
kteří stihli ještě nakoupit a ostatní šli na ho-
tel. Na hotelu jsme zašli do vířivky. 

Večer vymýšlely holky program pro kluky. 
Vymyslely si pantomimu a živé pexeso. 
Klukům se to moc nelíbilo, ale i tak to byla 
docela zábava. Třetí skupina měla záchra-
náře, to bylo velmi zajímavé.

Druhý večer na oplátku kluci vymýšleli 
program pro holky, který zahrnoval živé 
člověče nezlob se a odpovědi na čas. I uči-
telé si pro nás vymysleli hry. Byli to ťik ťak 
bum, židličkovaná, pantomima a něco jako 
lžičkový fotbal. Byla to opravdu zajímavá 
zkušenost. Večer na nás čekalo překvape-
ní, film. Samozřejmě, že jsme se nevyhli 
pořádné diskotéce. Všichni jsme si to ná-
ramně užili a asi se všichni shodneme, že 
taneční parket nejvíce rozjeli učitelé.

Nastal ten poslední den na lyžařském vý-
cviku. Museli jsme uklidit pokoje, zabalit 
se a říct sbohem našemu hotelu a lyžování.

Text a foto: Amálie Chromá

TÉMA

Lyžařský výcvik 7. tříd
očima Danči a LauryNáš lyžařský kurz se ko-

nal po jarních prázdni-
nách, v týdnu od 6. 3. 
do 11. 3. 2022. Sraz jsme 
měli v neděli v 15 hodin 
u školy a odjížděli jsme v 
15:45 hod. Nemohli jsme se 
dočkat, až konečně vyjede-
me směr Špičák. Ubytovaní 
jsme byli v hotelu Grádl 
v Železné Rudě.

Jako dozor s námi jeli naši 
oblíbení a sympatičtí učite-
lé Hanuš Petráň, Lucie Mo-
ravcová a Jan Mercl. Druhý 
den přijela jako zdravotnice 
paní učitelka Mrkvanová. 
Každý den jsme lyžovali 
přímo na Špičáku od 9:30 
hod. do 14:00, počasí nám 
celý týden přálo. Ve středu 
jsme lyžovali jen dopoled-

ne, jelikož jsme odpoledne 
jeli na plovárnu do Sušice, 
kde jsme si trochu odpoči-
nuli. Denně jsme si museli 
uklízet pokoje, protože nám 
paní učitelka Moravcová 
hodnotila pořádek. 

Nakonec i ti, kteří neumě-
li lyžovat, za týden zvládli 
sjet kopec jako ,,Ester Le-
decká“.  Obě třídy se velmi 
sblížily a navštěvovaly se 
na pokojích. 

Poslední večer byla disko-
téka, domů se nám vůbec 
nechtělo… Všem učitelům 
moc děkujeme za starost, 
obětavost a trpělivost!

P.S.: Lyžák se nám všem lí-
bil, moc jsme si ho užili.

                      
Text a foto:

Daniela Pouzarová
a Laura Nutzová



ROZHOVOR
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Kdo vedl vaši delegaci? 
M. Zepředu Lucifer a zeza-
du já.
L. Já, já (čerti jednohlasně 
pronesli).
A. Na přípravě a organizaci 
se podíleli všichni.

Jaké nejčastější hříchy 
byly ve třídách?
M. Drzost, vztek.
L. Drzost, neúcta k učite-
lům.
A. Vykřikování, neposluš-
nost, malé hříchy.
 

Zpověď Mikuláše, Anděla a Lucifera

A. Nejobávanější byl Luci-
fer a starší čerti s ošklivým 
zjevem.

Jaký byl rozdíl mezi reakcemi 
prvního a druhého stupně?
M. Na prvním stupni se čer-
tů báli, ale na druhém už se 
našli i opovážlivci. Nejhor-
ší z nich byl nejmenovaný 
Oliver ze 3. lavice z 6.A.
L. Na prvním stupni se děti 
bály víc, na druhém jsme se 
setkávali i se vztekem a ne-
úctou vůči nám.
A. Na prvním stupni se děti 
více bály a více ocenily an-
děly, na druhém stupni už se 
děti tolik nebály.

Objevily se nějaké hříchy v učitelském 
sboru? Pokud ano, tak jaký trest je če-
kal?
M. Učitelé byli docela hodní, ale objevily 
se i nejmenované výjimky.
L. Čerti si doletěli do Třebína pro nejme-
novanou paní učitelku Radku a do pekla 
odnesli paní učitelku Terezu, kterou ale děti 
vykoupily svými básničkami.
A. Samozřejmě, ale jako anděl nemám o 
věcech takový přehled. Já to říci nemůžu.

Jak je na tom pan ředitel?
M. Je to svatý muž, protože bez něj by se 
tato akce neuskutečnila.
L. Jsme mu vděční za to, že nám povolil 
tuto akci.
A. Řídí tuto školu, což je sám o sobě hřích, 
ale jeho zásluhou se zrealizoval náš pří-
chod.

Kolik dětí kvůli vám brečelo?
M. Hlavně na prvním stupni plakaly hlavně 
ty děti, které byly na černé listině, což je 
normální.
L. Nespočet
A. Malé děti hodně plakaly.

Kolik dětí čerti odnesli do pekla?
M. Hodně, hlavně na prvním stupni.
L. Všechny, co si to zasloužily.
A. Hlavně na druhém stupni.

Jak vypadal váš příchod do tříd a jaký 
měl efekt?
M. Nejdřív přišel Lucifer, potom čerti a pak 
já a anděl.
L. Nejdřív já, potom mí čerti a pak ostatní.

A. S různou hudbou a zvuky přišli čerti a 
pak my, což děti uklidnilo.

Měli jste někde nějaké výrazné problé-
my?
M. Starší děti byly někdy drzé, dokonce i 
na ná (o to víc jich skončilo v pekle). Or-
ganizační problémy se ale objevily jenom 
ve 4. třídě.
L. Problém jsme měli ve 4. třídě, trochu 
jsem měl chuť použít vidle, ale umím se 
krotit.
A. Problémy jsme téměř neměli, až na pár 
výjimek.

Text a foto: M+A+L 

Kdo byl nejobávanější z 
vaší skupiny?
L. Já, já (čerti se nemohou 
dohodnout).

M. Děti se nejvíce bály čer-
tů s děsivým zjevem a ně-
které čertice byly také drs-
né.



ZVÍŘECÍ SVĚT

Nejlepší přítel člověka
ZVÍŘECÍ SVĚT

Morčata
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Morče domácí (latinsky ca-
via porcellus) je domestiko-
vaná forma jihoamerického 
hlodavce.
 Jsou to oblíbení domácí 
mazlíčci, protože jsou malí 
a na péči nenároční. Chova-
jí je zejména děti. Existuje 
více druhů morčat, např. 
skinny, hladké morče, Pe-
ruánec, morče US Teddy 
či rozetové. Každý druh 
je různě velký a má jinak 
dlouhou srst.

Když si chce někdo pořídit 
morče, měl by se mu vě-
novat, vždy by mělo mít v 
kleci aspoň jednoho další-
ho kamaráda. Morče musí 
mít klec, podestýlku, pítko 
na vodu, misku na jídlo a 
další potřeby, např. nůžky 

na drápky a vitamíny. V 
obchodech je velký výběr. 
Lidé si můžou vybrat růz-
né klece a existuje i spousta 
druhů podestýlek, např. pi-
liny, granule a sláma. Pro 
zdraví morčat je nejdůleži-
tější jejich správná strava. 
Hlavní složkou by mělo být 
kvalitní seno a vždy přísun 
čerstvé vody. Dále se mor-
čatům dává zelenina, ovoce 
v menší míře jen jako paml-
sek a čerstvá tráva či různé 
sušené traviny. Na ohlodá-
vání se morčatům podávají 
větvičky ovocných stromů. 
Stravu lze doplnit o granu-
le, některé obsahují i důle-
žité vitamíny a vlákninu.
Některé potraviny ale mor-

čata nesmí – např. luštěni-
ny, bílé pečivo, brambory, 
česnek. Některé potraviny 
se smí dávat jen v malém 
množství, např. zelí. Kromě 
krmení je potřeba pravidelně 
čistit klec, vyměňovat pode-
stýlku, stříhat drápky. Peru-
ánce je možné i kartáčovat, 
naopak skinny je nutné ob-
čas namazat olejíčkem.

Lepší je kupovat morče od 
chovatele a ne ze zverimexu 
- mohou mít plísně, všenky 
a jiné nemoci.

Text a foto: Anna Voborská, 
a Anežka Petráňová  

Všichni víme, že pes je nej-
lepší přítel člověka. Je to 
mazlivý, věrný společník. 
Ale zamysleli jste se někdy 
nad tím, jestli všichni psi 
umějí plavat, nebo jaký pes 
je nejchytřejší?

Nějaké zajímavosti vám o 
nich sdělím:  

1. Lidé žijí se psy a kočka-
mi již více než 12 000 let.

2. Psi se dožívají v průměru 
15 let.

3. Průměrný městský pes 
žije o 3 roky déle než pes na 
venkově.

4. Pes ve věku 1 roku je fy-
zicky vyvinutý jako patnác-
tiletý člověk.

5. Je mýtus, že psi jsou bar-
voslepí. Jejich zrak  b y 
se dal přirovnat k lidskému 
zraku v šeru.  Psi nevnímají 
čas.

6. Štěňata prospí 90 % dne 
v prvních týdnech svého ži-
vota.

7. Psi mají pro pohyb uší 
dvakrát více svalů než lidé.

8. Oči štěňat se zcela ote-
vřou přibližně po 12 dnech 
od jejich příchodu na svět.

9. Psi jsou přímí potomci 
vlků.
 
A teď něco o jednotlivých 
plemenech:

1. Jezevčíci byli vyšlechtěni 
pro boj s jezevci.

2. Nejchytřejší plemena 
psů: 1. border kolie, 2. pudl 
3. zlatý retrívr….... a „nej-
hloupější“  afgánský chrt.
 

3. Největším uznaným ple-
menem na světě je irský vl-
kodav. 

4. Nejtěžší plemeno světa je        
německá doga.

5.Chrti jsou nejrychlejší psi 
na světě, dokáží vyvinout 
rychlost až 72 km/hodinu.

6. Baseti neumí plavat.

7. Štěňata dalmatinů se rodí 
úplně bílá.

8. Novofundlandský pes je 
skvělý plavec.
 

Text: Laura Nutzová
Foto: pixabay.com
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Syn: ,,Mamka mi říkala, 
že pocházíme z opice, je to 
pravda?“
Otec: „Já nevím, všechny 
příbuzné z máminy strany 
neznám…“

O kolik je Amazonka větší 
než Nil?
O pět písmen.

Při hodině přírodopisu kárá 
pan učitel žáky: ,,Nehulá-
kejte tak nahlas, ať nevzbu-
díte ty ostatní vzadu.´´

Vnouček volá: ,,Babič-
ko,  babičko, jdeme koupit 
playstation!´´
Babička odpoví: ,,Kupte 
si, co chcete, já to krmit ne-
budu!“

Pepíček dostal poznámku 
do žákovské knížky: ,,Vy-
rušuje pří hodině angličti-
ny, bohužel jen česky.“

Foto: pixabay.com
Text: Milan Mišek

a Martin Čížek

Palačinkové úterý v 6. B
Palačinkové úterý slaví lidé ve Velké Britá-
nii. Je to poslední den před začátkem před-
velikonočního 40-tidenního půstu. Hospo-
dyně spotřebovávaly zásoby vajec a tuku 
na smažení a dělaly z nich palačinky. 

Tato tradice vydržela až do současnosti a 
dnes je to velmi zábavný svátek, kdy se tře-
ba pořádají závody v běhu, při kterém na-
víc musíte držet pánvičku a na ní palačinku 
otáčet švihem a zase ji chytit na pánev. Sa-
mozřejmě také všichni smaží a jí palačinky.

Protože máme palačinky moc rádi, chtěli 
jsme si tuto anglickou tradici vyzkoušet i u 
nás ve třídě. Letos vycházelo palačinkové 
úterý na 2. 3., ale protože do toho zasáhly 
jarní prázdniny, slavili jsme o týden dříve 
22. 2. 

Do školy jsme si přinesli palačinky už usma-
žené, ale neozdobené a soutěžili v tom, kdo 
vytvoří nejkrásnější a kdo nejchutnější pa-
lačinku. Výsledek našeho snažení hodnoti-
la učitelská porota, která si moc pochutnala 
a shodla se, že vybrat nejlepší výtvory bylo 
velmi těžké, protože všechny palačinky 
byly moc dobré a krásné. 

Nejchutnější palačinku vytvořili Štěpán Pavlík 
a Štěpán Houdek, nejlépe nazdobenou Matyáš 
Chromý, Jan Matoušek a Ladislav Mosch.

Nezáleží na tom, kdo vyhrál, ale na tom, že 
jsme si celé dopoledne spolu jako třída moc 
užili.

Text a foto: kolektiv 6.B
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Na co se můžeme letos tě-
šit v oblasti módy?

Budou dominovat prvky 
z 90. a 70. let a opět se vrací 
pruhy s menším vylepše-
ním. Pro mladší generaci se 
vrací kožené doplňky.

Znovu se budou nosit bo-
kové sukně, výrazné bar-
vy, kůže s různými vzory. 
Puntíky z minulého roku 
nahrazují pruhy. 

Jarní sezóna bude pestrá. 
Přicházejí třásně všeho dru-
hu. Nosit se opět budou také 
kožené bundy.

Módní tipy v moderní společnosti
Tento rok budou trendy 
bundy, které jsou oversize 
s ozdobnými cvočky a dal-
šími detaily, ale také pouze 
obyčejné hladké bundy.

Jak už jsme zmiňovaly, opět  
se vrací móda z devadesá-
tek nebo sedmdesátek. V 
poslední době je tento ná-
vrat módních trendů ještě 
častější než před pár lety.

Hlavní znaky módy v 90. 
letech:
 
1. Džíny

Všudepřítomný denim byl 
a stále je číslem jedna! Jak 
v 90. letech, tak i nyní jsou 
velmi oblíbené mom jeans 
nebo jeanové bundy.

2. Boty 

Stejně jako v 90. letech i 
nyní velmi bodují sneaker-
sy, tyto boty produkovaly 
hlavě (dnes již velmi známé 
značky)  adidas nebo Nike. 
Typickým znakem těchto 
bot jsou vysoké žebrované 
podrážky vyrobené z tech-
nické látky nebo kůže.

3. Vzory a barvy 

Trendy jsou hlavě barvy 
černá, šedá a béžová. Dříve 
se nešetřilo ani neonovými 
barvami jako je třeba limet-
ková nebo citronově žlutá.

 
Foto: pixabay.com
Text: Aneta Jílková             

a Amálie Polóni 

REPORTÁŽ
Okresní kolo konverzační
soutěže v anglickém jazyce
14. 3. se v českobudějovic-
kém Domě dětí a mládeže 
konalo okresní kolo kon-
verzační soutěže v anglic-
kém jazyce. V kategorii 6. 
a 7. tříd základních škol 
se Ladislav Brož ze 7. A 
umístil na krásném 4. místě. 

Děkujeme Láďovi za repre-
zentaci školy a gratulujeme 
ke skvělému výsledku.

Text a foto:
Jana Siegelbauerová

Dne 7. března 2022 se tří-
da 5. B účastnila projektu 
Včely. Hlavním tématem 
byla včela samotářka ne-
bo-li poustevnice, která má 
své rody, druhy a poddruhy. 
Například jsou to rody dr-
vodělka, pískomilka, vlnař-
ka a čalounice. Zajímavostí 
je, že některé druhy hnízdí v 
zemi, jiné v kamenných zíd-
kách či v trouchnivějícím 
dřevě. Přezimující včely se 
na jaře spáří. Oplodněná sa-
mička si udělá hnízdo a vy-
tvoří v něm buňky, do kte-
rých nanese směs nektaru a 
pylu. Do každé buňky pak 
naklade vajíčko. Dále už 
se o své potomstvo nestará. 
Než přijde zima, uhyne. U 

Projekt včely

některých druhů přezimu-
je larva, u jiných se vývoj 
dokončí ještě před zimou. 
Buňku ale dospělá včela 
opustí až na jaře. Celý cy-
klus se stále opakuje. Je za-
potřebí takové včely chrá-
nit. Můžeme to udělat tak, 
že jim postavíme takzvané 
hmyzí hotely. 

Drvodělka fialová je naše 
největší včela samotářka. 
Když letí, je slyšet na dálku 
jako veliký čmelák. U nás 
žije hlavně na Brněnsku a 
jižní Moravě. 

Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavých informací a v 
druhé části projektu jsme 
ve skupinách pracovali na 
úkolech, díky nimž jsme si 
dané informace lépe zapa-
matovali. 

Text: Anna Oborníková 
Foto: pixabay.com
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Japonsko
Chtěli bychom se s vámi podělit o skvě-
lý vzdělávací a velmi zajímavý třídenní 
projekt JAPONSKO, který proběhl na 
naší škole. 

V Japonsku neboli v zemi vycházejícího 
slunce se mluví japonštinou a nábožen-
stvím je zde buddhismus. Mají císaře, je to 
rod, který vládne už 2600 let. Nejvyšší ho-
rou je sopka Fuji. Hlavním městem je Tokio 
se 13 mil. obyvateli. Japonsko se rozkládá 
na mnoha ostrovech. K největším patří 
Honshu (Honšú), Hokkaido (Hokkaidó), 
Kyushu (Kjúšú) a Shikoku (Šikoku). Mís-
to podání ruky zdraví hlubokým úklonem. 
Japonská ,,abeceda” kanži se skládá z více 
než 40 000 znaků a patří k nejtěžším na svě-
tě. Místo příborů, používají hůlky.

Zde je několik  zajímavostí, jež nás 
opravdu překvapily: 
Koho by napadlo, že červené kolečko upro-
střed japonské vlajky znamená slunce. Lidé 
v Japonsku neznají žluté slunce tak jako my, 
kreslí ho vždy a všude červeně. Knihy se čtou 
odzadu a jsou psány ve sloupcích.  Geisha 
(Gejša) je japonská modelka a společnice. 
Stát se Geishou není opravdu lehké. Musíte 
mít velký talent, umět dokonale hrát minimál-
ně na 2 hudební nástroje, zpívat a tančit. Její 
krása zde hraje taky velkou roly. My lidé z 
Evropy se snažíme být opálení, ale v Japon-
sku platí pravidlo „čím bělejší, tím krásnější“. 
To samé platí o velikosti chodidla, čím menší 
má dívka nohu, tím je atraktivnější.

Ženy a muži zde nosí kimona (japonský 
oblek) a v den svatby vlastního dítěte si 
žena musí vzít černé kimono, muž velmi 
nepohodlné a nepraktické dřevěné sandále.  
Každé japonské jméno má svůj význam. 
Nejrychlejší vlak Japonska jménem Šin-
kanzen jede rychlostí až 300 km/h. Většina 
lidí jezdí do práce metrem, a proto metra 
bývají narvaná k prasknutí. 

Další zajímavostí je číslo 4 
přinášející v Japonsku smů-
lu a smrt, takže pokoj s tímto 
číslem v japonském hotelu 
nenajdete. Každý správný 
Japonec musí alespoň jed-
nou vylézt na sopku Fuji.

Věci, které všichni známe, 
ale možná jste nevěděli, že 
pocházejí z Japonska:
Origami, bentobox, kara-
oke, Pokémon, Godzilla, 
Mário, anime, Ninja, kara-
te, judo, Hello Kitty, která 
má v Japonsku i své vlastní 
centrum. 

Typická japonská jídla: 
rýže, sójové boby, sushi.

Moc děkujeme paní uči-
telce Krátké za myšlenku 
a realizaci projektu a také 
všem, kdo nám pomohli a 
zapojili se do spolupráce 

na tomto článku.
                                                      
            Text a foto: 

Lafatová Vanda
 a Marhounová Johanka
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Jak dlouho pracujete na 
naší škole?
Od roku 2003, takže letos to 
bude 19 let.

Kolik je vám let?
Je mi 64.

Co považujete za vaši nej-
kurioznější práci? 
To je zajímavá otázka. Na-
příklad když se někdo poz-
vrací, tak to po něm uklízet, 
nebo ucpaný záchod.

Má vaše práce nějaké zá-
pory? 
Nevím o žádných, ale ně-
kdy se spíše rozčílím, když 
si děti neváží věcí a rozbíje-
jí je. Jako třeba teď případ v 
6. třídě. Někdo ze žáků nalil 
klovatinu do zásobníku na 
papírové ubrousky a teď to 
nejde otevřít.

Co nejčastěji opravujete?
Nejvíce asi opravuji židle, 
lavice, dveře, zámky, kliky.

Do jaké třídy chodíte nej-
častěji opravovat?
Třídu nevím, ale myslím, že 
je to 2. stupeň.
 

Pan školník
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Stal se vám někdy nějaký 
úraz? 
Tady ve škole asi ne, když 
tak jsou to jen nějaké škrá-
bance, modřiny, nic, co by 
stálo za řeč.

Který z učitelů nejčastěji 
potřebuje vaši pomoc?
Asi pan učitel Petráň, který 
učí pracovní činnosti. Ne že 
by byl nešikovný, ale v díl-
ně je stále co opravovat.

Co je vlastně vaší náplní 
práce? 
Spravovat a udržovat věci 
ve škole, v létě k tomu také 
patří údržba školního areá-
lu, v zimě odklízení sněhu a 
dříve to bylo i topení. 

Pracoval jste i na nějaké 
jiné škole? 
Ne, já jsem původně zed-
ník a stavař. Ale jak jste 
si asi všimli, na jedno oko 
nevidím, měl jsem pracov-
ní úraz a to už mě tak jako 
hendikepovalo v dřívěj-
ší práci, a tady se zrovna 
uvolnilo místo školníka, tak 
jsem to místo přijal.

Využíváte ke své práci i 
drahé nástroje či nářadí? 
Pochopitelně nějaké nástro-
je a nářadí mám, ale není to 
nic extra drahého. 

Jak vypadá váš běžný 
den? Ráno vždy obcházím 
třídy a kontroluji, jestli ně-
kde není nějaký povolený 
šroubek nebo matice. Po-
tom běžná údržba jako tře-
ba sekání trávy. Každý den 
se vždy něco objeví, kde je 
zapotřebí mé pomoci.

Máte pro naše žáky něja-
ký vzkaz?
Chtěl bych především  po-
prosit, abyste  si  více vážili 
věcí.

Text a foto: Vanda Lafatová,
a Johanka Marhounová 

Podvodní rugby
Zeptali jsme se na pár otá-
zek Michala Honnera a On-
dřeje Vaniše na jejich poně-
kud neobvyklý sport, který 
oba provozují - podvodní 
rugby.

Je zapotřebí nějaké  
speciální vybavení, popří-
padě jaké a kolik stálo?
Oba: Potřebujeme speciální 
čepičku pro lepší vyrovnání 
tlaku, protože se pohybu-
jeme v hloubce. Velmi dů-
ležité jsou i brýle s nosem, 
šnorchl, ploutve a samo-
zřejmě plavky.

Jak často musíte trénovat.
Oba: Třikrát týdně po ho-
dině a půl. Když je léto, tak 
máme suché přípravy, kdy 
chodíme běhat do Stromov-
ky.

Už jste byli na turnaji a s 
jakým výsledkem?
Michal: Já dvakrát, z toho 
jednou bylo druhé místo.
Ondřej: Já jednou.

V kolika hráčích se pod-
vodní rugby hraje?
Oba: Celý tým tvoří šest 
hráčů. Dva brankáři, dva 
obránci a dva útočníci. 
.
Stal se vám při hře nějaký 
úraz?
Oba: Časté jsou modřiny, 
škrábance od soupeřových 
ploutví.

Jak dlouho musíte vydr-
žet pod vodou? 
Oba: Hlavně záleží, na ja-
kém postu hrajete. Čím více 
jste vzadu, tím musíte vydr-
žet déle pod vodou. Důle-
žitou roli hraje i psychika. 
Takový minimální základ 
je něco kolem 30 sekund. 
Nesmíte zapomínat, že v té 
hloubce ubývá kyslík v těle 
daleko rychleji. Není pro-
blém setrvat ve hře i minutu 
a půl.
.
Musíte přípravě na tento 
sport věnovat dost času?
Oba: Máme tři tréninky v 
bazénu. Každý trénink trvá 
1,5 hodinu. 

Je to finančně náročný 
sport? 
Oba: Ani ne.  Brýle stojí ko-
lem 1500 Kč, ploutve 1000. 
šnorchl 600 Kč, čepička 
1000 Kč a plavky. Věci, kte-
ré jsou zapotřebí vám však 
vydrží dlouho.
                                                                                                                

Text: Amálie Chromá 
Foto: Michal Honner

Jak dlouho tento sport 
hrajete?
Michal: Já hraji dva a čtvrt 
roku.
Ondřej: Já hraji rok.

Co nebo kdo vás k tomu 
vedl?
Michal: Protože jsem zá-
vodně plaval, tak mě   oslo-
vil soused, jestli tento sport 
nechci zkusit.
Ondřej: Mě k tomu přivedl 
Michal.
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Živočich, kterému se nej-
více podobám, je můra. A 
proč právě můra? Největší 
shodu vidím v lásce k vě-
cem, které svítí. Pokoj mám 
plný světel, protože mě do-
kážou uklidnit a přináší mi 
pohodu. Dalším společným 
znakem je noc. Noc je pro 
mě nejoblíbenější částí dne. 
Miluji ticho a noc mi ho pl-
nými doušky dopřává.  Stej-
ně jako můra jsem nerada v 
kolektivu lidí. Nejlepší je 
pro mě samota.

Mým znamením je můra
I svým stylem oblékání se 
snažím podobat můře. Ne-
snažím se vynikat, a proto 
nosím tmavé, nijak zvlášť 
nápadné barvy. O můrách 
se říká, že nevidí svou krásu 
neboli svá křídla. I já jsem si 
velmi nejistá svým vzhledem 
a mám neustálou tendenci 
se přirovnávat k ostatním 
lidem. Jak už jsem zmínila, 
jsem nerada mezi lidmi a do 
svého teritoria mají přístup 
jen ti, kteří jsou důležitou 
součástí mého života. 

Mé nálady se často mění 
stejně jako směr a způsob 
letu můry. Někdy let klidný, 
jindy divoký. Můra se pro 
mě stala symbolem pro naši 
společnou vnitřní i vnější 
podobu.

Foto: pixabay.com
Text: Tereza Cinerová

SOUTĚŽ

Milí spolužáci, v prosinci 
jsem se zúčastnil v Praze 
soutěže ve skládání Rubi-
kovy kostky na čas. Sou-
těž mě moc bavila, skončil 
jsem druhý. Po domluvě s 
panem ředitelem uspořá-
dáme v červnu soutěž i u 
nás ve škole. Pilně o pře-
stávkách trénujte, výherci 
budou odměněni. Během 
května se dozvíte přesný 
termín a detaily soutěže.

 Text a foto: Matyáš Hes
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Foto: Lucie Moravcová a Hanuš Petráň
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