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ÚVOD
Konečně!
Prázdniny už jsou skoro
tady. Kdo by se na ně
netěšil!
Děti hodí učení za hlavu a
učitelé se zbaví všech
„uřvaných
a
neposlušných“
žáků.
Nastane období klidu,
relaxace
a
letních
radovánek. Dva měsíce si
učitelé odpočinou od
věčného napomínání a
žáci od příkazů a zákazů
typu: „Neběhejte po
chodbách!“
Žádné
známkování, žádné úkoly,
žádné
písemky.
Prázdninové volno, které
na nás čeká, bude pro
každého trochu jiné. Žáci
nižších ročníků se budou
těšit na nový školní rok a
na své spolužáky, my

„mazáci“ budeme na
střední školy vstupovat po
prázdninách
možná
trochu s obavami z toho,
jací budou noví spolužáci,
noví učitelé a co nás vůbec
čeká. A tak nyní je ten
pravý čas se rozloučit, a to
ve velkém stylu.
My deváťáci, kteří se
s povinnou
školní
docházkou
loučíme,
doufáme,
že
zanecháváme ve škole a i
v učitelích,
svou
nesmazatelnou
stopu.
Budou si nás všichni
pamatovat a s láskou
v srdci na nás vzpomínat?

klipart

ROZLOUČENÍ.
Srdečně vás všechny
zveme:
KDY? v úterý 26. 6. 2018
V KOLIK? v 18:00 hodin
KAM? do KD v Dubném
Za deváťáky
Natálie Kočerová

Naší poslední akcí bude
SLAVNOSTNÍ

REPORTÁŽ ZE SUMATRY
Ve druhém čísle našeho časopisu vyšel rozhovor s Anetou Tonzarovou, která odjela
zachraňovat deštné pralesy. Ze svého pobytu zaslala následující reportáž.
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Zdravím vás, jakožto
občany planety Země, jejíž
součástí, ať jste malí nebo
velcí.
Píši
vám
z
dřevěného altánku, ze
kterého se dívám na řeku
Berkail a poslouchám
ranní zpěvy nádherných
opičáků, kterým říkáme
siamangové. Nacházím se
v Indonésii na šestém
největším ostrově světa,
Sumatře. Moc bych si
přála vás sem všechny
dovézt, abyste si mohli
stejně jako já užít krásu
divoké přírody a snad ji i
lépe poznat a pochopit její
nesmírnou důležitost. Už
je to jen maličká část, kde
ještě lidé nestihli všechno
zničit a zasadit místo
životodárných
pralesů
palmu olejnou.
Já jsem se rozhodla před
rokem pro cestu do
Indonésie,
abych
se
zapojila jako dobrovolník
(člověk, který pracuje bez
výdělku, zato s odměnou
krásného pocitu) do
projektu na záchranu
deštného pralesa a jeho
obyvatel. O mé první cestě
jste si již mohli přečíst v
jednom z čísel báječného
školního
magazínu,
Kebule. Proto na něj
naváži s pokračováním a
dalším pobytem tady, v
rezervaci Green Life.
Tentokrát
jsem
své
působení prodloužila na
pět překrásných měsíců,
kde bylo mou náplní práce
pečovat
o
ostatní
dobrovolníky a provést je
celou situací, pralesem,
vesnicemi s místními
obyvateli a především
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organizovat
pracovní
činnosti nejen v pralesních
táborech,
ale
i
v
souostroví Pulau Banyak,
kde čistíme pláže od
spousty odpadků, aby
mezi
nimi
neumírali
tvorové, jako jsou ptáci,
ryby, delfíni a především
prehistorické
mořské
želvy.
Vystřídalo se tady za tu
chvilku 75 báječných lidí,
kteří stejně jako my milují
přírodu a snaží se jí
pomoci.
Zažili
jsme
společně
spousty
dobrodružných
situací,
které
jistě
nikdo
nezapomene a od tohoto
pobytu bude na život na
Zemi nahlížet trošičku
jinak. Když se poštěstí,
setkáváme se tváří v tvář s

Smutek po celý život
prožívají i sloni, když
přijdou o člena rodiny. To
naštěstí ale není případ
slonů, kteří se vrátili po 18
letech navštívit i naši
rezervaci, což byla asi
největší odměna za naše
úsilí. Jednoho dne jsme
v táboře
objevili
rozšlapané schody a
pořádné bobky přímo v
koupelně (potok, kde se
koupeme a nabíráme
pitnou vodu). Nemohli
jsme tomu uvěřit, ale
stopy
dovedly
naše
strážce rezervace až ke
čtyřčlenné sloní rodině.
Kluci z komanda (strážci a
ochránci zvířat a stromů v
rezervaci a národním
parku) byli zpočátku
trošičku nejistí, když

orangutaním
samcem.
Pochopíte, že je to milující
otec mláděte a partner
maminky, kterou chrání,
objímá a pusinkuje. Když
taková maminka skončí v
zajetí pytláků, je velice
nešťastný. Podobně to
mají i ostatní zvířátka. V
přírodě má svůj význam
každá živá bytost.

stopovali
slony,
a
najednou stáli přímo před
sloním tátou, který je
dupnutím a krokem vpřed
upozornil, aby se drželi o
kousek dál. Jeden člen
hlídky se tak vylekal, že
skočil ze srázu do hustého
křoví! :-)

Jednou jsme se vydali se
skupinou dobrovolníků na
ostrov Bangkaru, který je
neobydlenou
přírodní
rezervací, abychom jako
obvykle nasbírali několik
tun plastů, které denně
připlouvají z oceánu na
tyto nádherné pláže s
bílým pískem, skalisky,
palmami a především s
pestrým životem ptáků,
krokodýlů,
varanů
a
mořských
želv.
Po
nasbírání asi stovky pytlů
odpadků jsme si dali
večeři v kempu pro
strážce ostrova a vyrazili
na noční hlídání pláže a
pozorování želv, které
připlouvají několik tisíc
kilometrů, aby na pláži,
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kde se před dvaceti lety
samy narodily, nakladly
vajíčka a přivedly na svět
okolo
150
malých
želviček. Celý průběh trvá
zhruba 4 hodiny a želva
musí vynaložit veškeré
zbytky sil. Občas jí to tak
vyčerpá, že se do oceánu
už ani nevrátí a zemře. A
opravdu pláče. Slyšeli jste
někdy, že někdo brečí jako
želva? Já tady pochopila,
proč se to povídá. Bohužel
většina želviček skončí
jako potřebná potrava pro
kraby, orly, varany, či
dravé ryby v oceánu, nebo
zemřou,
protože
se
zamotají do odpadků
plujících oceánem, nebo
do rybářských sítí, odkud

putují na talíře v luxusních
restauracích. Je ale ještě
jedno velké nebezpečí,
které na ně číhá před tím,
než se vylíhnou a
vyhrabou z písku. Jsou to
pytláci, kteří vyhrabávají
želví hnízda a prodávají
vajíčka
opět
jako
pochoutku pro bohaté.
My jsme se následující
den vydali opět sbírat
odpadky. Najednou jsme
objevili čerstvé lidské
stopy v písku, které
nepatřily nikomu z nás, a
navíc bylo zřetelné, že za
sebou táhly pytel a spolu s
ním se ztratily v oceánu.
Velice jsme zpozornili, a
když jsme o kousek dál
objevili čerstvě vyhrabané
hnízdo, bylo nám všechno
jasné. Okamžitě jsme
celou situaci začali řešit,
ale
samozřejmě
v
obrovské tajnosti, protože
člověk nikdy neví, komu
může věřit. Po třídenním
shromažďování důkazů a
informací jsme došli k
závěru, že ti, kteří měli za
úkol pláže hlídat, naopak
pomáhali pytlákům a
přivydělávali si tak navíc k
výplatě. Celá situace nás
moc
rozzlobila
a
rozesmutněla.
Povolali
jsme
policii,
ta
zalarmovala námořnictvo
a další policii a společně s
naším strážcem prohledali
vytipovanou
loď.
Podezření se potvrdilo,
nalezli ukrytý pytel s
vajíčky a na místě zatkli
dva pytláky.
Celá akce měla tak velký
ohlas, že nám sám pan
guvernér nabídl ostrov

Bangkaru, abychom si
vzali do péče jeho ochranu
my - strážci přírody! Tady
je důkaz, že s poctivostí se
nejdále
dojde
a
spravedlnost se nakonec
vždy dostaví.
Jsem tady na další tři
měsíce a zrovna vyrážíme,
abychom znovu navštívili
želvy a vyčistili jejich

území. Moc se těším na
rok 2019, až bude náš tým
natrvalo střežit tento
ostrov.
Těším se, až se setkáme u
vás ve škole a já vám
povím další příběhy a
ukáži fotografie a videa,
které pro vás denně
pořizuji. Zatím si můžete
připravit otázky a já se

vám pokusím na všechny
odpovědět.
Užijte si krásné prázdniny,
ideálně v přírodě, abyste
mohli pozorovat
její
kouzla! Po prázdninách na
viděnou!
Vaše Anet z Dubného :-)
Foto AT

FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ
18. 5. se na naší škole
uskutečnil první ročník
Přehlídky dětských
pěveckých sborů. Přijely k
nám sbory ze Čkyně,

Plzně a Volyně. Každý
sbor měl své vlastní
vystoupení. Na závěr jsme
si všichni společně
zazpívali písně K

Budějicům cesta a Na
rozloučení.
Lenka Melmerová
Foto PM

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Celoroční projekt ke 100.
výročí ukončení 1. světové
války
a
vzniku
samostatného
Československa vyvrcholil
v rámci hodin dějepisu 12.
6.
prezentací
nejdůležitějších událostí a
informací v podání žáků
IX. B, která byla určena
pro žáky od 4. – 8. ročníku.
Hravé
vyprávění
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dokreslené
vhodnými
kulisami, plakáty nebo
kostýmy přeneslo mladé
diváky do doby atentátu
na Františka Ferdinanda
d´Este nebo na válečné
bojiště bitvy u Zborova.
Děti se dozvěděly, jaké
zbraně se ve Velké válce
používaly,
kdo
byli
legionáři, nebo jak se žilo
lidem, kteří nemuseli

narukovat. Na závěr
vyprávění
nechyběly
zábavné úkoly, které
ověřily znalosti dětí. Žáci
IX. B věnovali projektu
mnoho svého času, a
proto jim patří obrovská
pochvala.
Petra Strašíková
Foto PS

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Putování za velikonočním vajíčkem
24. 4. se děti z mateřské
školy
vydaly
za
„Putováním
velikonočního
vajíčka“
v okolí školky a k tomu si
objednaly krásné jarní
slunné počasí. Plnily
zábavné tematické úkoly u
velikonočních
zvířátek,
nabarvily si vajíčka a po
dlouhé a namáhavé cestě
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se
občerstvily
velikonočním
pečivem,
které pro ně připravili
rodiče. Ani děti nezahálely
a za pomoci svých učitelek
připravily svým rodičům
velikonoční občerstvení.
Během této odpolední
akce
děti
nejenže
pomohly vajíčku stát se
velikonočním, ale také se

dozvěděly pár zajímavostí
a zvyků souvisejících
s tímto
svátkem
a
podívaly se, jak se plete
pomlázka. Nejen dětem,
ale i jejich rodičům se
sobotní den vydařil.
Žaneta Prollová
Foto ŽP

Policejní psovod v MŠ
24. 4. navštívili naši školku
zástupci jihočeské policie
společně s psovodem a
speciálně
vycvičeným
policejním psem. Dětem
byly předvedeny základní
povely přímo související
s výcvikem
psa,
následovala
ukázka
fingovaného dopadení a

zadržení
pachatele
trestného činu policejním
psem. Nakonec si děti psa
mohly
pohladit,
prohlédnout si policejní
auta, a dokonce si i
vyzkoušet
policejní
vysílačku.
Adéla Meškanová
Foto AM

Oslava jara
Každá třída si pro tuto
příležitost připravila svůj
malý
projekt
pro
zvelebení zahrady. A tak
nám vznikl bylinkový a
květinový záhon, nové
posezení u ohniště, ptačí
krmítko
a
domeček
z proutí. A protože jaro je
plné veselých barev, děti
se
oblékly
do
batikovaných triček, ve
kterých přispěly svým
kouskem
umu
do
společného projektu.
25. 4. děti z mateřské
školy
společně
s
učitelkami oslavily

příchod jara. Nechybělo
tradiční stavění májky
spolu s opékáním buřtů.

Eva Svitáková
Foto ES

Škola nanečisto
27. 3. navštívili naši
předškoláci žáky prvních
tříd. Jak probíhá výuka a
co nás ve škole čeká?
Nejen tyto otázky byly
během
úterního
dopoledne zodpovězeny.
Předškoláci si vyzkoušeli,
jak to vůbec ve škole
chodí, jak probíhá výuka a
na co se mohou od září
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těšit. Děti si ve spolupráci
se školáky procvičily své
matematické dovednosti,
seznámily
se
s
interaktivními
učebnicemi, nahlédly do
začátků psaní pomocí
grafomotorického listu a
všichni
si
společně
zazpívali. Předškoláci se
na návštěvu prvních tříd

velmi těšili a se svými
kamarády si společně
strávené chvíle ve škole
užili. Kateřina Vršníková
Foto KV

Putování pohádkovou říší
2. 6. pořádala mateřská
škola
pod
záštitou
nadačního fondu ZŠ a MŠ
Dubné akci pro širokou
veřejnost
nazvanou
Putování pohádkovou říší.
Tato akce byla obdobou již
tradičního
Pohádkového
lesa, jehož čtvrtý ročník by se
již letos konal. I přes značnou
nepřízeň počasí dorazilo
soutěžit
k Velkému
Hajskému rybníku 90 dětí se
svými rodiči a dalšími
rodinnými příslušníky. Za
startem následovala čtyři
stanoviště, která byla plně
v režii
učitelek
ZŠ
převlečených za indiánky,
pirátky, včeličky, víly Amálky
a vodníka. Zde děti musely
získat mapu, perlu, šíp a klíč
od pohádkové říše. Vstup do
této říše střežily dvě
Medúzy, které po splnění
úkolu a otevření zámku
dovolily dětem si celou říši
prohlédnout. V pohádkové
říši již na ně čekaly další
pohádkové
bytosti
čarodějnice,
Popelka,

Sněhurka, Zlatovláska, Děd
Vševěd, postavy z pohádek
Sedmero krkavců, Hrnečku,
vař!, O Budulínkovi. Po
splnění nelehkých úkolů
došly děti k vytouženému
cíli, v němž je ještě čekala
záchrana princezny ze spárů
draka a na konec sladká
odměna.
Poté
všichni
zamířili zpět k fotbalovému
hřišti, kde byl připraven
pohádkový jarmark, dva
skákací hrady a občerstvení
v podobě buřtíků, gulášku či

koláčků a nechyběla ani
točená limonáda. Zde se o
všechny příchozí staral
skvělý tým školní jídelny,
alias Krakonoš, Trautenberk,
Anče, Kuba, Hajnej a sojka.
Velký dík patří všem, kteří
pomohli tuto krásnou akci
zorganizovat a připravit i
všem účastníkům, kteří
v nepříznivém počasí přišli.
Adéla Meškanová
Foto AM

RECEPTY
Okurková limonáda
Ingredience:
perlivá (případně i
neperlivá) voda – 1,5 l
salátová okurka – 1 ks
med nebo třtinový cukr –
2 polévkové lžíce
limetka – 2 ks
Vybavení:
velký džbán
tyčový mixér
ledové kostky
Příprava:
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Salátovou
okurku
oloupeme, nakrájíme na
větší kousky, vložíme do
zhruba litrové nádoby a
rozmixujeme
tyčovým
mixérem do konzistence
řidšího pyré. Přidáme
přibližně 0,5 litru vody
(perlivé či neperlivé) a
necháme vylouhovat 10 –
15 minut v chladničce.
Vylouhovanou okurkovou

směs přelijeme přes sítko
do džbánu, vymačkáme
šťávu ze dvou limetek a
osladíme dle chuti medem
nebo třtinovým cukrem.
Dolijeme vodou a velmi
dobře
limonádu
promícháme, aby měla
vyváženou chuť. Přidáme
kostky ledu, kterými
rozhodně nešetříme a
připravený nápoj

necháme
vychladnout
v chladničce.
Dobrou chuť přeje Tereza
Ivanová.
http://www.ebar.cz/koktejly/nealkoho
licke
https://img.cncenter.cz/img/18/new_a
rticle/2734628-img-recepty-limonadaokurka-v5.jpg?v=5

RÉBUS
Řešení z minulého čísla: JIHLAVA

PC HRY
God of War (2018)

foto:
http://image.jeuxvideo.com/

Série hack and slash
adventur God of War má
už leccos za sebou. První
díl vyšel v roce 2005 a
Kratos se stal okamžitě
jednou z ikon konzole
PlayStation. S posledními
epizodami však značka
ztrácela dech, což se
projevilo na přízni hráčů a
tím pádem i na prodejích.
Bůh války proto na několik
let ulehl ke spánku, aby ho
opět
oživil
kreativní
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ředitel Santa Monica
Studios Cory Barlog.
Barlog se podílel na
prvních dílech a po
absenci u velké části
vývoje God of War 3 byl
povolán zpět do akce, aby
nezastavitelného
bohabijce přivedl zpět k
životu.
Autoři
prezentovali
aktuální
přírůstek do God of War
série jako tzv. soft reboot,
tedy nový začátek pro
sérii, avšak s přiznanou
minulostí. Pokud ale

patříte mezi fanoušky,
mohu vám prozradit
alespoň to, že jde v zásadě
o pokračování (tzv. God of
War 4) a narazíte na
spoustu momentů, jež ve
vás vyvolají nefalšovaný
hráčský
orgasmus
a
nostalgické vzpomínky na
předchozí
Kratova
dobrodružství.
Jádro příběhu je ale
naprosto jednoduché a
paradoxně jde o důkaz, jak
celá
série
dospěla.
Předchozí díly obsahovaly
někdy až příliš složitý
příběh, který byl ale
častokrát jen špatně
sepsanou záminkou k
tomu,
abyste
mohli
masakrovat řecké bohy po
desítkách. Teď má však
Kratos zcela jiné problémy
– na krku mu visí mladý
syn, je ve zcela novém
prostředí a k tomu všemu

ho začíná dohánět vlastní
minulost.
Zkrátka nikdo by jen tak
nečekal, že se z God of
War
může
stát
vyčerpávající emocionální
příběh mezi otcem a
synem. Santa Monica
Studio opět dokazuje svůj

výjimečný um přivést k
životu krásná prostředí
plná
tajemství
a
nebezpečí, které je prostě
radost procházet. Po
bezmála 30 hodinách v
lokacích
severské
mytologie
budete
přemýšlet nad tím, jak

vlastně
má
vypadat
správná akční hra, protože
reboot God of War nasadil
laťku pekelně vysoko.
Zdroj: https://www.alza.cz/god-ofwar-recenze

Matouš Fousek
Matěj Zach

VTIPY
„Tak co vízo?“
„Super, mám samé
jedničky.“
„Tak to je hustý, to ses asi
celý rok jen učil, že?“
„Jsi blázen? Mám novou
tiskárnu.“
Otec si prohlíží vysvědčení
Pepíčka a rozčiluje se:
„Zase jsi na vysvědčení
dostal pětku z dějepisu!“
Pepíček se brání:
„Táto, za to nemůžu já, to
zavinil Alexandr Veliký!“
Maminka vykoukne z
kuchyně:

„Tak si najdi jiného
kamaráda!“

věcech, tati. A je tam
tvoje jméno.“

Tak co říkal tatínek na to
tvoje vysvědčení?“ ptá se
učitel žáka.
„Ále, jenom kroutil
hlavou…“
„No, vidíš, tak to nebylo
tak hrozné.“
„Ale on kroutil tou mojí.“

Malý Jirka vyčítá učiteli,
že tu pětku si v žádném
případě nezasloužil.
„To já vím, Jirko, ale horší
známku mi školský zákon
nedovoluje.“

Syn ukazuje svému otci
vysvědčení a ten začne
křičet, že nic horšího nikdy
v životě neviděl.
„To jsem našel ve tvých

Tatínek si s otevřenou
pusou prohlíží vysvědčení
svého syna a ten povídá:
„Chtěl jsi, tati, vidět samé
jedničky, tak jsem si půjčil
vysvědčení od
kamaráda.“
Připravila Anna Brožová
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