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ÚVODEM
Milí čtenáři,
to to letí,
a už máme po pololetí.
Přijímačky se blíží,
všechny nás to tíží.
Nikdo zatím neví,
co nám doma poví,
na tu naši větu:
„Já k přijímačkám nejdu.“
A vám ostatním, které to
teprve čeká, přejeme
krásný vstup do nového
pololetí. Doufáme, že
pololetní vysvědčení se
vám povedlo dle vašich
představ a prošlo i
patřičnou
kontrolou
vašich rodičů. Vy starší,
kteří již máte příjímací

zkoušky zdárně za sebou,
jste jistě zaznamenali
tradiční školní ples, který
se letos konal 1. února.
Hned na něj navazovaly
jarní prázdniny. Žáci
devátého ročníku je jistě
využili k pilnému studiu a
vy ostatní jste je snad
využili k odpočinku i

klipart

užívání si zimních
radovánek.
Než
se
nadějeme, čekají nás
prázdniny
velikonoční.
Před nimi budete mít
možnost příjemně strávit
odpoledne
na
neobvyklém
školním
velikonočním jarmarku.
Vzhledem k tomu, že
minulé číslo časopisu bylo
věnováno
projektu
Mexiko, zavzpomínáme
v tomto čísle i na některé
dřívější akce. Takže se
uzdravte ze všech viroz a
nachlazení a hezky se
nalaďte na jaro.
Gabriela Doschková a
Adéla Kotková

HEYDRICHIÁDA A PALACHŮV TÝDEN
16. 11. se naše devátá
třída vydala na exkurzi do
Národního
památníku
hrdinů heydrichiády. Co to
je
heydrichiáda?
Heydrichiáda je období v

roce 1942, kdy byl v
květnu spáchán atentát
na říšského protektora
Heydricha. Atentát byl
spáchán v Praze dvěma
československými

parašutisty
vyslanými
Velkou Británií. Protektor
zemřel
na
následky
infekce
v důsledku
postřelení.
Atentátníci
Gabčík a Kubiš se společně
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s dalšími spolubojovníky
skrývali v kryptě pod
kostelem
Cyrila
a
Metoděje, kterou jsme
navštívili. Zde se úspěšně
schovávali až do června,
kdy je kvůli udání objevila
německá
policie.
Parašutisté se bránili
dlouhých sedm hodin, než
jim došly náboje a všichni
kromě Kubiše, který
zemřel
na
zasažení
granátem, použili svůj
poslední
náboj
ke
spáchání sebevraždy.

Číslo 5-6

Během
pátrání
po
atentátnících bylo zabito
několik lidí a vypáleny
vesnice Lidice a Ležáky.
Naše další kroky vedly
k památníku na Vítkově,
kde jsme měli výukový
program k událostem
Pražského jara, okupace
1968 a o Janu Palachovi.
Památník byl původně
vystaven
za
účelem
uchování ostatků a uctění
památky
československých
legionářů z první světové
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války. Plány přerušili
komunisté, kteří památník
využili
k propagaci
komunistické strany, a po
smrti Klementa Gottwalda
zde
bylo
tři
roky
vystavováno jeho tělo.
Před návratem domů jsme
ještě
stihli
navštívit
obchodní dům Palladium.
Celý den byl velmi
vydařený.
G. Doschková a A.
Kotková – IX. tř.
Foto MP

RECITEČNÍ SOUTĚŽ
16. 11. připravily paní
učitelky pro své prvňáky
recitační soutěž.
Na 1. místě se umístili:
Anežka Tesařová I. C
Martin Král I. A
Josef Jírovec I. A

Na 2. místě se umístili:
Sofie Veřtátová I. A
Amálka Havlíčková I. A
Jan Machutka I. A
Martin Brož I. A
Na 3. místě se umístili:
Bětka Pecková I. A
Marie Pípalová I. B
Anna Pípalová I. B
2

Ročník 16

Číslo 5-6

Adam Brožka I. B
Aneta Svobodová I. B
Tereza Ertlová I. B
Anna Birešová I. C

Lukáš Jedlička I. C
Nela Fojtíková I. C
Marie Štíchová I. C
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Lenka Melmerová
Foto LM

PAT A MAT VE ŠKOLE
15. 11. žáci prvních a
druhých
tříd
zhlédli
divadelní představení Pat
a Mat. Seznámili se nejen
s různými řemesly, ale
ještě si při tom zazpívali

písničky
z
filmových
pohádek.
Dětem
se
představení líbilo.
Lenka Melmerová
Foto LM

VZPOMÍNKA NA MIKÁLÁŠE A ČERTY
KDO BYL SVATÝ MIKULÁŠ A PROČ NOSÍ DĚTEM DÁRKY?
Mikuláš žil ve třetím a
čtvrtém století na území
dnešního Turecka. Narodil
se do bohaté rodiny,
rodiče mu však zemřeli,
když byl ještě dítě. Snad
proto mu osud dětí ležel
na srdci víc než cokoli
jiného. Majetek, který
zdědil, postupně rozdal
chudým a potřebným,
zásadně to však dělal
tajně, aby mu lidé
neděkovali a necítili se mu
zavázáni.
Jedna
z nejznámějších legend o
svatém Mikuláši vypráví o
zchudlém šlechtici, který
nemohl zajistit věno svým
třem dcerkám. Dívkám
hrozilo nejen to, že
zůstanou bez manžela, ale
že si na živobytí budou
muset
vydělávat

nedůstojným způsobem.
Mikulášovi bylo děvčat
líto, proto jim třikrát za
sebou pod rouškou tmy
položil za okno váček se
zlaťáky, aby jim dal naději
na lepší budoucnost. I
později, když se stal
biskupem, chodil prý
v noci do chudých čtvrtí a
nechával dětem za oknem
malé dárečky. Biskup
Mikuláš
zemřel
6.
prosince, proto si jeho
dobré
skutky
připomínáme
právě
v předvečer tohoto dne.
Rodina DNES, č. 46, 7. 12. 2018

30. 11. se již tradičně žáci
9. ročníku ujali akce
Mikuláš a čerti a zavítali
na 1. stupeň, aby

postrašili, ale především
pobavili
své
mladší
spolužáky. Připravili si pro
ně řadu her a soutěží.
Prvňáčci v tento den
pracovali na projektu
Připravujeme
se
na
Vánoce.
Kromě
mikulášské
návštěvy
vykrajovali perníčky, které
dostali
návštěvníci
vánočního koncertu v
Čakově, zkoušeli pracovat
s keramickou hlínou a
vytvářeli stromečky z
těstovin.
Lenka Melmerová
Foto MP a LM
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NÁVŠTĚVA HITRÁDIA FAKTOR A ČESKÉHO ROZHLASU
omezené tak, aby se vešly
do začátků písníček, o
jejichž výběru rozhoduje
programový
vedoucí
v Praze. Ani tzv. zprávaře
ve studiu nenajdete, jeho
informace přicházejí ze
studia
v Ostravě.
Moderátor také musí před
vstupem sestřihat přímé
telefonáty
posluchačů

V rámci mediální výchovy
jsme 11. 12. navštívili
Hitrádio Faktor, kde jsme
se dozvěděli něco o práci
moderátora, a dokonce
jsme si mohli ve cvičném
studiu
moderování
vyzkoušet. Moderátor si
musí minimálně hodinu
před vysíláním informace
do jednotlivých vstupů,
které
jsou
časově
4
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například o dopravní
situaci.
Další naše kroky vedly do
nedalekého
Českého
rozhlasu. Jeho funkcí není
jen
vysílání,
ale
i
nahrávání, k čemuž slouží
několik
speciálně
upravených studií nebo

přenosový vůz. Zde jsme
se seznámili především
s prací zvukaře, který musí
mít absolutní hudební
sluch.
Prostory
veřejnoprávního rozhlasu
jsou
mnohem
větší
s větším
počtem
pracovníků.
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Exkurze se nám líbila,
práce
moderátora
některé inspirovala pro
další volbu povolání.
Anna Brožová – VII. A
Foto MP

„ŠKOLY SE NEBOJTE,“
řekla Anetka z I. B
předškolákům z mateřské
školky při vzájemném
setkání.
Prvňáčci
se
předškolákům
přišli
pochlubit, co se od 3. září
ve škole naučili a co nosí
ve svých aktovkách: penál
s tužkami,
perem
a
voňavou
gumou,
učebnice, pracovní sešity a
písanky
s
prvními
jedničkami i svačiny od
maminek.
Společně si zazpívali,
vybarvili
geometrické
tvary, u kterých si Včelky
zopakovaly
barvy,
a
vyráběli
netopýra
s velkými křídly.

Vzali
s sebou
svého
maskota Dubíska, který se
prý o budoucí školáky také
postará a provede je
školním rokem.

Tak za rok na shledanou
ve
velké
škole,
předškoláci.
Prvňáčci z I. B
Foto ES

VÁNOČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY V MŠ
Advent, Vánoce, čas, kdy
by neměl být nikdo sám.
Právě v době adventu, kdy
si děti vyzkoušely upéct
různé druhy cukroví a
připravovaly se na příchod
Ježíška, jsme pozvali do
naší
školky
seniory

z Dubného na vánoční
posezení u stromečku,
které se konalo 18. 12.
Kromě cukroví a malého
dárku, bez kterého by
Vánoce nebyly, si děti pro
babičky
a
dědečky
připravily krátký program.

Společně ozdobili vánoční
stromeček a strávili spolu
příjemné
vánoční
dopoledne.
Kateřina Vršníková
Foto KV
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NÁVŠTĚVA FIRMY BELIS, a. s.
V rámci volby povolání
jsme se my žáci VIII. třídy
vydali na exkurzi do firmy
Belis, a. s., která vyrábí
nejen smaltované nádobí,
ale
především
lisuje
součástky do všech typů

aut. Výroba hrnců zde byla
zahájena už v roce 1893.
Smalt se na vylisované
nádobí nanáší v práškové
podobě a pak se vypaluje
v peci. Měli jsme možnost
se seznámit s výrobním

procesem a nejvíce se
nám líbilo, že jsme si sami
mohli zkusit hrneček
ozdobit a v peci při teplotě
800 ˚C vypálit.
Tereza Hütterová – VIII.
tř.
Foto KS

6

Ročník 16

Číslo 5-6

leden – únor 2019

ZE SLOHÝCH PRACÍ
KDE SE VZAL SVĚT?
Kde se vzal svět?
Nebylo to hned.
Trvalo to sedm dní,
Bůh, ten to nejlíp ví,
jak vytvořit moře, kopce,
světlo, ptáky, všechny savce.
A nakonec Adam s Evou,
v ráji žili jenom ve dvou,
tam jablko utrhli.
A v ráji dál být nemohli.
klipart

Lukáš Zdychynec – V. A

RECEPTY
Horký džus
Použijte váš oblíbený
džus, například hruškový,
broskvový, ananasový…
Vaší chuti se meze
nekladou! Džus nalijte do
hrnce a přidejte kus celé
skořice.
Horký
džus
můžete vylepšit i pár
hřebíčky a hvězdičkou
badyánu. Přiveďte k varu a

poté nalijte například do
kávové sklenice. Džus
můžete
servírovat
ozdobený
plátkem
pomeranče.
Dobrou chuť přeje Tereza
Ivanová – VII. A

PC HRY
Rubriku připravuje Matěj Zach a Matouš Fousek – VIII. tř.

Need for speed PAYBACK
Need for speed payback je
pokračováním
slavné
série Need for speed od
vývojářů Ghost Games a
vydaná EA. Tento díl se

odehrává v oblasti zvané
„Fortune Valley“ a hrajete
za tři hrdiny. První se
jmenuje Tyler Morgan,
který jezdí klasické závody
7
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a drag závody, druhý
hrdina je Mac, to je
postava, do které jsem se
zamiloval díky její skvělým
hláškám. Mac jezdí drift
závody
a
offroady.
Poslední je Jess, ta
většinou utíká policistům

Číslo 5-6

a zachraňuje Maca a
Tylera. Tato parta bojuje
proti kartelu „The House“,
který ovládá vše, ilegální
závody, policisty, prostě
vše možné i nemožné.
Tato hra není simulátor,
jako si někdo může
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myslet, ale je to arkáda v
pravém slova smyslu.
Každopádně hru můžete
hrát v single playeru
anebo online závody s
přáteli, pokud ještě nějaké
máte, protože hra vás
pohltí. Máte na výběr ze
spousty aut a jejich
kosmetických vylepšení,
jak je zvykem u need for
speed.
Příběh
je
neskutečné klišé, ale
nechci polemizovat, přece
jenom si tu hru zahrajte
sami. Každopádně hru
vřele doporučuji.
Foto MF

TROCHA HUMORU
Rubriku připravuje Anna Brožová – VII. A

Víte, proč je na horách
větrno?
Krakonoš měl k obědu
fazole.
Baví se dvě sněhulačky:
„Érobik, to pro mě nic
není. Ale na jaře zkusím
novou metodu pro
zeštíhlení pasu objednala jsem se do
solária.”
„A jaký sport pěstujete v
zimě?”
„V zimě? To kašlu.”

Ve zprávách říkali, že by
každý, kdo vyrazí na cesty
v tomhle počasí, měl mít s
sebou řetězy, lopatu,
deku, rozmrazovač, tažné
lano, baterku, hever a
náhradní kolo... No,
vypadal jsem ráno v
autobuse jako pitomec.

„Jedete lyžovat? A kde
máte lyže?”
„Loni jsme je tam někde
nechali v závěji.”

Dva sněhuláci.
První: „Podívej, chumelí.”
Druhý: „To je otrava, ale
alespoň nám padají
náhradní díly.”
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Radka Moravcová
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školní časopis ZŠ Dubné
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REDAKČNÍ RADA
Magda Palkovičová - šéfredaktor
Adéla Meškanová
Eva Svitáková
Gabriela Doschková
Adéla Kotková
Jaroslava Pechová
Tereza Ivanová
Anna Brožová
Matouš Fousek
Matěj Zach

Redakce děkuje všem spolupracovníkům.
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