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ÚVODEM
Milí čtenáři a čtenářky,
rok se s rokem sešel
a konec roku nadešel.
Prázdniny nás čekají,
na čas už si nedají.
Poslední dva měsíce,
výletů bylo nejvíce.
V Praze ani v Osvětimi,
nikde jsme se neztratili.
Školu, tu teď opouštíme,
zážitkům vstříc vyrážíme.
Mladším čtenářům přejeme
krásné vysvědčení a všem
krásné počasí, pohodu,
dobrou náladu a spoustu
zážitků. Ať už z prázdnin

strávených na poznávacích
výletech, nebo jenom při
rekreaci u moře či u českého
rybníku. Učitelům děkujeme
za jejich trpělivost po celý

rok. Doufáme, že načerpají
nové síly a příští rok je znovu
uvidíme odhodlané nás
alespoň něco naučit.
G. Doschková a A. Kotková

VELIKONOČNÍ JARMARK
16. 4. proběhl na naší
škole velikonoční jarmark.
Žáci zde prodávali své
výrobky, které zhotovili v
pracovních činnostech a
výtvarné výchově. Dětem
se
moc
povedly.
Nechyběly ani velikonoční

dobroty. Žáci i rodičovská
veřejnost si jarmark pěkně
užili.
Lenka Melmerová
Foto LM
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OSMÁCI DOJILI
29. 4. navštívila naše třída
Střední odbornou školu
veterinární, mechanizační
a
zahradnickou
a
Jazykovou školu s právem
státní jazykové zkoušky na
Rudolfovské
ulici
v Českých Budějovicích.
Měli
jsme
možnost
podívat se do více než
poloviny
odborných
učeben, kde jsme vyslechli
přednášku přímo od
studentů,
kteří
nám
vysvětlili k čemu slouží
jednotlivé
učebny
a
přístroje
a
ostatní
vybavení. Navštívili jsme i
pitevnu pro zvířata, a kdo

chtěl, tak se mohl podívat
i
do
mrazáku
na
opravdová mrtvá zvířata
připravená pro výuku
anatomie. Vzhledem k
tomu, že se na škole na
své budoucí povolání
připravují i mechanici
zemědělských
strojů,
nahlédli jsme do jejich
dílen a uviděli stroje, na
kterých pracují. Dále jsme
se přesunuli do druhého
patra hlavní budovy, kde
jsme
se
dozvěděli
zajímavé informace o
včelařství, a dokonce jsme
si mohli ochutnat med.
Nakonec jsme se mohli

přesvědčit, jak umějí
studenti své teoretické
znalosti uplatnit v praxi při
opravě
zemědělských
strojů nebo při ošetření
opravdových živých zvířat.
Velkým zážitkem pro nás
byla možnost pohladit si
krávu Mařenu, vyzkoušet
si dojení a podívat se, jak
se dokrmují jehňata.
Myslím si, že škola je
vhodná jak pro ty, kteří
milují přírodu a zvířata,
tak i třeba pro kluky
zajímající se o stroje.
Michaela Mikešová – VIII.
tř.
Foto KS
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA
30. 4. se naše škola
zúčastnila Okresního kola
dopravní soutěže. Disciplíny,
kterými žáci prošli byly: první
pomoc, jízda na dopravním

hřišti, jízda zručnosti a
dopravní testy.
Lenka Melmerová
Foto LM

ZÁJEZD DO ANGLIE
5. 5. - 10. 5. proběhl
poznávací
zájezd
do
Anglie. V neděli ve dvě
hodiny odpoledne jsme
vyjeli z Dubného a do
druhého dne jsme stihli
projet Německem, Belgií,
Nizozemskem a Francií. V
pondělí brzy ráno jsme
nastoupili do Euro Tunelu,
který nás pod kanálem La
Manche dopravil až do
Anglie. První den jsme se
projeli
metrem
k
Waterloo,
došli
k
Londýnském oku a kochali
se Temží, parlamentem a
Big Benem pod lešením.
Zastavili jsme se u

Westminsterského
opatství a přes park došli k
Buckinghamskému paláci,
kde žije královská rodina.
Z něj jsme se přes

Trafalgar Square přesunuli
do Muzea voskových
figurín, kde jsme viděli
například
Shreka,
frontmana
skupiny
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Queen, Obamu a nakonec
4D film. Po dlouhém dni
jsme se konečně setkali
s tamními rodinami, u
kterých jsme se ubytovali,
dostali večeři, dali si
sprchu a ulehli do postele.
V úterý jsme navštívili
hrad Windsor, kde jsme
zhlédli výměnu stráží, a
prošli se okolo oltáře, kde
se brali William a Kate.
Odsud jsme se přesunuli
do pro nás zajímavějšího
Legolandu, kde někteří z
nás jeli horskou dráhou,
ponorkou
nebo
na
lodičkách a ti, které to
nebavilo,
si
alespoň
koupili nějaké jídlo a
prohlédli
si
výstavu
slavných budov z různých
koutů zeměkoule nebo
Star Wars. Ve středu jsme
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navštívili nultý poledník
Greenwich a muzeum v
něm. Dále nás paní
učitelky Siegelbauerová,
Benešová a Mrkvanová
spolu s naší průvodkyní
Andreou
vzaly
na
projížďku lodí po řece
Temži. Jeli jsme i pod
mostem Tower Bridge, po
kterém jsme se prošli
hned po návštěvě hradu s
názvem Tower Of London.
Na cestě ke Kapli sv. Pavla,
kde si paní učitelka
Siegelbauerová dokonce
zatancovala, začalo silně
pršet a chvíli padaly i
kroupy. Poslední den v
Anglii, tedy ve čtvrtek,
jsme se ráno rozloučili se
svými
náhradními
rodinami a jeli do
pobřežního
města
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Hastings,
kde
jsme
navštívili
pašerácké
jeskyně, zříceninu hradu,
akvárium a dětské kasino,
u moře nám silný vítr
rozevlál naše vlasy a vlny
promočily naše oblečení a
pomalu jsme se psychicky
znovu připravovali na
osmnáctihodinovou cestu
zpátky domů. Pro nás
všechny to byl opravdu
nezapomenutelný výlet
plný smíchu a poznání a
rozhodně bychom se rádi
vrátili zpátky. Až se bude
zase konat nějaký školní
zájezd, rozhodně vyrazte,
stojí to za to!
Šárka Caklová
a Vladimír Kohout
Foto TB
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DEVÁŤÁCI VYRAZILI DO LIDIC A DO PARLAMENTU ČR

16. 5. se naše devátá třída
vypravila na exkurzi. Na
programu
byly
dvě
zastávky. První z nich se
konala v Lidicích. Kdybych
nevěděla, co se na tom
místě stalo, řekla bych, že
to vypadá jako krásný
park. Když však víte, jaký
tragický osud tuto vesnici
postihl, celé to místo ve
vás vyvolá jen hrozivé
představy.
Lidice
je
vesnice, která byla po
atentátu na říšského
protektora
Reinharda
Heydricha v červnu roku
1942
vypálena
německými nacisty pro
výstrahu. Jako Lidice
mohla
tento
osud
stihnout jakákoliv vesnice.
Na Lidice bylo ukázáno

poté, co byl špatně
pochopen milostný dopis
pro
Aničku
Marusczákovou. Anička
měla mimo jiné vyřídit
rodině Horákových a
Stříbrných, kteří žili právě

vypálení vesnice. Němci v
Lidicích na Horákově
statku zastřelili 167 mužů.
Nejmladšímu z nich bylo
pouhých čtrnáct let. Přes
200 žen bylo odvezeno do
koncentračních táborů a

v Lidicích, pozdravy od
jejich synů, letců v Anglii.
Toto byla pro Němce
dokonalá záminka pro

několik
dětí
na
převýchovu do Německa.
Zbývající
děti
byly
převezeny
do
5
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koncentračního
tábora
v Chelmu.
Rodiny
Horákových a Stříbrných
byly popraveny pár dní
poté v Praze. Lidice byly
srovnány se zemí a
vymazány z mapy. Celé
místo
se
změnilo
k nepoznání. Tuto tragédii
přežilo pouze 144 žen a 17
dětí.
Naší druhou zastávkou se
stala
Poslanecká
sněmovna, jinak také
označována jako dolní
komora Parlamentu České
republiky. Před vlastní

exkurzí jsme zhlédli krátký
film o postupném vzniku
parlamentu a o historii
budovy.
V samotné
budově jsme hned u
vstupu
procházeli
bezpečnostními
rámy.
Naštěstí jsme všichni
prošli bez problému a
prohlídka
mohla
pokračovat. Nejvíce nás
samozřejmě
zaujala
místnost, kde se všechna
jednání odehrávají. Každý
z dvou set poslanců má
svou kartu, pomocí které
hlasuje
pro
vybrané
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návrhy. Mohli jsme si
dokonce sednou i na místa
jednotlivých
poslanců,
která jsou vždy popsána
jejich jmény. Příjemné
sezení to však úplně není a
sedět tam několik hodin
by se nám asi úplně
nechtělo. Prohlídka byla
zajímavá a poučná a určitě
nám přinesla zpestření od
každodenního sezení ve
škole.
Adéla Kotková
Foto MP

ČTVRŤÁCI ODJELI NA ČERVENÁ BLATA
Navštívili jsme Červená
Blata,
kde kytky jsou jak vata,
všechno tam tak voní,
nejdřív nás učitelka na
autobus honí.
Potom se ze 4. A
shledáme

a únik rychle hledáme!
Rychle utíkáme klusem,
však musíme jet
autobusem.
Když jsme v cíli naší
cesty,
tak si všichni vezmem
vesty,
6
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pláštěnky musíme mít
a teď můžem vyrazit.
Cesta trvá asi roky,
pořád musíme dělat
kroky!
Však získáme vědomosti,
už teď toho víme dosti.
Útočí na nás chlad
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a Číža má už hlad!
Spořádal jednu čokoládu
na zahnání toho hladu.

Užili jsme si ten výlet,
jen Číža, ten chtěl hlady
kvílet.

Konec stezky už však byl,
snad každý to pochopil.
Jedeme zpět do školy
a Číža vypil půl coly.

Kateřina Panušková
Aneta Jílková
Zdíša Tesařová
IV. B
Foto ŠK

Potom když jsme zpátky,
výlet nám přišel krátký.

VÝLET DO POLSKA
Několik žáků naší školy
dostalo možnost jet na
výlet do Polska společně
se Základní školou ze
Strýčic. Vyrazili jsme ve
čtvrtek 30. 5. v pozdních
večerních hodinách. Pan
řidič nám v autobuse
pustil film Šedá zóna,
který
pojednává
o
příšerném
zacházení

se Židy
a
o
jejich
vyhlazování
v koncentračním táboře
v Osvětimi. Tento film
nám pustil, protože naše
první zastávka byla právě
v koncentračním táboře.
Druhý den ráno, když jsme
dojeli do Polska, nás jako
první čekala prohlídka
koncentračního tábora
Auschwitz. Ten nejdříve

sloužil jako pracovní
tábor, ale práceneschopní
lidé byli rovnou odsouzeni
ke
smrti
v plynové
komoře. Později se tábor
přeměnil na vyhlazovací.
V dnešní době zde najdete
nejen dobové fotografie,
ale také nádobí, boty,
oblečení,
hřebeny
i
skutečné vlasy obětí
koncentračního tábora.
Potom jsme navštívili
vyhlazovací
tábor
Birkenau (česky Březinka).
Podle pojmu „vyhlazovací“
je jasné, jakou funkci

tento tábor plnil. Ano,
bylo
to
především
vyhlazování
a
vyvražďování téměř všech
lidí, kteří se tam dostali.
Lidé zde byli doslova

namačkáni v dřevěných
nebo zděných staveních,
dostávali pouze minimum
jídla a vody a pracovali ve
velmi
špatných
hygienických
podmínkách. Dnes se na
místě bývalého tábora

nachází pouze zbytky
budov a železnice, po
které vězni do tábora
přijížděli.
Konečně jsme se přesunuli
na tu hezčí část našeho
výletu a tou bylo město
Krakov. Jako první jsme se
podívali na hrad Wawel,
který byl založen v 11.
století
Boleslavem
Chrabrým. Po výstupu na
Zikmundovu věž jsme měli
překrásný výhled na
Krakov, ale především
7
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Druhý den jsme vyrazili
opět do Krakova, ale
tentokrát jsme se prošli
bývalým ghettem, což
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v minulosti bývala jediná
část města, kterou mohli
obývat Židé. Nakonec jsme
se zastavili na jednom
z krakovských
náměstí,
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nakoupili nějaké suvenýry
a krátce po poledni jsme
se vydali domů.
Jaroslav Pechová – IX. tř.
Foto HT

CO ASI NEVÍTE
Je meloun ovoce nebo zelenina?
Pro děti, které nesnášejí
zeleninu, máme špatnou
zprávu. Meloun je druh
plodové zeleniny z čeledi
tykvovitých.
Jeho
příbuznými jsou třeba
okurky nebo patisony!
Inu, co naděláte proti
taxonomii, kterou vědci
nepustí ze řetězu. Na

sladké
chuti
této
dobrůtky, na které si
pochutnávali už před tisíci
lety v Egyptě, ale její
„zeleninovost“
nic
nemění.
Rodina DNES č. 28, 27. července
2018 (upraveno)
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Okresní kolo v minikopané

V Českých Budějovicích
proběhlo 7. 5. okresní
kolo v minikopané pro 4. 5. třídu základních škol.
(dříve McDonald´s Cup).
Tento turnaj bývá dosti
oblíbený a populární, o
čemž
svědčí
21
přihlášených škol z celého
okresu. Náš tým ve
složení: T. Hála, B.
Kamlach, M. Dolejší, M.
Honner, R. Valík, T.
Dvořák, M. Petráň, M.
Pavlík, D. Jedlička, F.
Caletka, M. Šíma se
umístil po dramatických

bojích na krásném 3.
místě.
Ve skupině kluci odehráli
čtyři zápasy a až na jednu
prohru vše vyhráli:
ZŠ
Dubné
–
ZŠ
Rudolfovská 2:4 (Caletka
2x)
ZŠ Dubné – Rudolfov 2:0
(Petráň, Dolejší)
ZŠ Dubné – ZŠ O. Nedbala
3:1 (Šíma, Dolejší, Pavlík)
ZŠ Dubné – ZŠ Bukovsko
(Šíma, Dolejší)

V semifinále jsme po
dramatickém závěru, kdy
jsme inkasovali 1 minutu
před koncem vyrovnávací
branku, remizovali se ZŠ
Matice 2:2 (Caletka,
Dolejší).
Následný
penaltový rozstřel jsme
prohráli.
V boji
o
bronzovou
medaili se kluci utkali se
ZŠ
L.
Kuby.
Po
soustředěném
výkonu
kluci vyhráli 1:0 (Dolejší) a
zajistili si krásné třetí
místo.
Celkové umístění:
1. ZŠ Matice
2. ZŠ Máj 1
3. ZŠ Dubné
4. ZŠ L. Kuby
Děkujeme
všem
za
úspěšné reprezentování
školy a krásný fotbalový
zážitek.
Hanuš Petráň

Po vítězství ve skupině
jsme postoupili do dalších
bojů o celkové umístění.

Foto HP

z florbalového týmu FCB
Štíři,
kteří
úspěšně
reprezentují
Jihočeský
kraj v ligové soutěži. I tady
se nám velmi dařilo a
z celkového
počtu
8

přihlášených družstev se
kluci umístili na krásném
druhém místě.
V kategorii 4. - 5. tříd naši
školu reprezentovali B.

Florbalová liga
Další sportovní akcí bylo
druhé kolo florbalové ligy.
Turnaj se konal v Českých
Budějovicích 30. 5. ve
všesportovní hale. Tento
projekt organizují kluci
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Kamlach, T. Dvořák, M.
Petráň, F. Caletka, M.
Šíma, J. Doležal, L.
Zdychynec, O. Pešek.
Ve skupině
A
kluci
odehráli 3 zápasy a až na
jednu remízu vše vyhráli:
ZŠ Dubné – ZŠ Ševětín 5 : 4
ZŠ Dubné – ZŠ Církevní
3:3
ZŠ Dubné – ZŠ Matice 4 : 3
Náš tým si zajistil postup
do dalších zápasů, kde šlo
již o celkové umístění.
ZŠ Dubné – ZŠ Rožnov 4 : 3
ZŠ Dubné – ZŠ Máj 1 2:11

O první místo jsme se
utkali ze ZŠ Máj 1. Soupeř
byl lepším týmem, a tak
jsme nakonec obsadili
krásné druhé místo.
Celkové umístění:
1. ZŠ Máj 1

2. ZŠ Dubné
3. ZŠ Rožnov
Děkujeme
všem
za
úspěšné reprezentování
školy.
Hanuš Petráň
Foto HP

RECEPTY
JARNÍ SALÁT S ŘEDKVIČKAMI A SLUNEČNICOVÝMI SEMÍNKY
Ingredience
4 lžíce slunečnicových
semínek
1 hlávkový salát
2 římské saláty
1 svazek ředkviček
120 g polníčku
Na zálivku
2 – 3 lžíce citronové šťávy
3 lžičky medu
olivový olej (podle chuti)
sůl a čerstvě mletý pepř
Příprava
1) Slunečnicová semínka
nasucho opražte na pánvi,
dokud nezezlátnou, pak je
nechte vychladnout na
talíři.
2) Všechny suroviny na
zálivku
prošlehejte

metličkou do konzistence
emulze.
3) Saláty rozeberte na listy
a natrhejte na kousky
velikosti sousta. Ředkvičky
omyjte a nakrájejte na
tenké plátky. Ve velké
míse promíchejte salát,

ředkvičky i polníček se
zálivkou.
Dobrou chuť přeje Tereza
Ivanová.
https://www.apetitonline.cz/recept/ja
rni-salat-s-redkvickami-aslunecnicovymi-seminky
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PC HRY
HITMAN 2
Rubriku připravují Matouš Fousek a Matěj Zach – VIII. tř.

Být tajemným vrahem a
zabijákem. Jo, tak to je
samozřejmě téma, které
tu už bylo mockrát,
jenomže Hitman je v této
oblasti jakousi autoritou.
To, že byl Hitman
odjakživa
příjemným
herním zážitkem, potvrdil
i díl z roku 2016, který se
rozhodl jít trošku jinou
cestou
než
jeho
předchůdci. Jenomže co
můžeme říct o jeho
nejnovějším a zároveň
druhém dílu? Navzdory
všem pozitivům není totiž
jen tak lehké posoudit,
jestli
se
jedná
o
plnohodnotný druhý díl,
nebo jenom dodatek
k tomu prvnímu.
Druhý Hitman je dobrou
hrou, to vám potvrdíme

rovnou, ale je otázka, jestli
má
takhle
vypadat
plnohodnotné
pokračování. Pocit, že se
nacházíte
v díle
předchozím, vás totiž
bude
pronásledovat
většinu času. Samozřejmě
jde o hru, kde je vaším
primárním
cílem
eliminovat
jednotlivé
osoby, to je přece jenom
podstata Hitmana. Když
však
pohlédnete
na
systém map a celý
gameplay, tak ten se
neposouvá
v žádném
směru. Přestože první
Hitman patří k dobře
zpracovaným
dílům,
druhý díl by mohl být
přece jenom o něco víc
inovativní. Hru si jinak
dokážete užít, pokud vás

baví
prozkoumávání
rozlehlých
map
a
plánování postupu. V tom
případě je Hitman ideální
zábavou. Na druhou
stranu, ačkoliv lokace hýří
různými možnostmi, na
které přijdete sami či sem
tam občas odposloucháte
nějaký ten rozhovor, který
vás pak navede na
nějakou
komplexnější
linku, přesto na vás může
Hitman působit tak nějak
stereotypně či zkrátka
neoriginálně. Prostředí je
sice
jiné
a
hezky
zpracované a lidnaté
mapy, kde ztratit se
v davu
je
poměrně
jednoduché, působí na
hráče velice dobře, ale
poházené nože, kanystry a
obecně
předměty
vybízející k použití ve
výsledku vlastně ani moc
nepoužijete. Budete se
tak často držet přesně
předepsaných linek, které
vás k cíli sice zavedou, ale
které se místy i trochu
opakují. Občas na vás
budou
dokonce
naplánované
trasy
působit i trochu zmateně.
Stejně tak i u řešení
některých případů vám
11
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bude
připadat,
že
zafunguje
něco
jako
náhoda
než
vámi
promyšlený plán. Jak už
jsme řekli, nový Hitman je
dobrou hrou, ovšem
nenabídne
vám
nic
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nového, než na co jste si
už zvykli z prvního dílu.
Podtrženo a sečteno
Hitman 2 je hra, kterou
rozhodně doporučujeme
si zahrát i přes nějaké ty
výraznější nedostatky.
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VTIPY
Rubriku připravuje Anna Brožová – VII. A
„Tak co, Péťo, jak dopadlo
vysvědčení?“ chce vědět
maminka.
„To je přece vedlejší,
mami, hlavně že jsme
zdraví.“

„To si nemohl přinést
lepší vysvědčení!“ hřímal
otec.
„Nemohl, tati. Jsem
poslední v abecedě a
nebyl už žádný výběr.“

„No vidíš, Pepíčku, když
chceš," chválí babička
vnuka za vysvědčení, „co
já bych ti za to dala?
Chceš papírovou
padesátikorunu, nebo
raději tu krásnou
kovovou?“
„Dej mi tu kovovou a
zabal mi ji do té papírové,
abych ji neztratil…“

„Kdy si konečně opravíš tu
známku z matiky?“
„To nevím, protože
profesor nedá ten svůj
notes z ruky.“
„To, když já jsem chodil
do školy, tak jsem ani
nevěděl, jak taková pětka
vypadá!“
„Já to tušil, a tak jsem ti
dvě přinesl ukázat!“

vysvědčení.
„Tu trojku z lovu chápu, jsi
malý, ale jak můžeš mít
čtyřku z dějepisu, když má
jen jednu stranu!“
Malý Jirka vyčítá učitelovi,
že tu pětku si v žádném
případě nezasloužil.
"To já vím, Jirko, ale horší
známku mi školský zákon
nedovoluje.“
Otec si prohlíží vysvědčení
se samými jedničkami a
jeho dítě mu k tomu říká:
„Tati, prý jsi chtěl vidět
hezké známky, tak jsem ti
přinesl vysvědčení
kamaráda Matěje.”

Pračlověk vyčítá svému
synu známky z
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Michaela Mikešová – VIII. tř.
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