V tomto čísle najdete:
Rozhovor s mistrem ČR v trialu – str. 1
Svět pod lupou – str. 5
Bílá pastelka – str. 6
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NA ÚVOD
Naší milí čtenáři,
hlásíme
se
s dalším
vydáním časopisu Kebule.
Najdete zde rozhovor
s trialovým
cyklistou
Lukášem Müllerem, který
se nedávno zúčastnil
mistrovství světa v Číně.
Musíme poděkovat vám
všem, kteří jste neváhali a
přispěli jste na charitativní
sbírku Bílá pastelka. Díky
vaším příspěvkům se naše
škola dostala do Prahy na
celostátní ocenění. I z této
akce se v tomto čísle
dozvíte podrobnosti.
Nezapomněli jsme ani na
30. výročí Sametové
revoluce. Nebojte se,
nebudeme vás zahlcovat

historickými fakty, ale
můžete si tipnout, jak v té
době
vypadali
naši
kantoři.
V prosinci
absolvovali žáci II. stupně
zájezd do rakouského
Salzburgu, kde mimo jiné

výrobu dárků na náš
tradiční školní jarmark už
moc
času
nezbývá.
Zdaleka to není všechno,
co se v tomto vydání
budete moci dozvědět.
Zajímavé počtení a v klidu
prožité vánoční svátky
přejí za celou redakci
Eliška Drnková, Simona
Strádová
a
Terezie
Valentová – VIII. B

navštívili
Když už
blížících
můžeme
oznámit,
tempem
honem

i adventní trhy.
jsme u těch
se
Vánoc,
s radostí
že se rychlým
blíží. Takže
opozdilci, na

ROZHOVOR
s mistrem ČR v trialu Lukášem Müllerem
Ahoj Lukáši, můžeme ti
položit pár otázek do
našeho
školního
časopisu?
Ahoj, ano, děkuji za tuto
možnost. Zrovna jsem se

vrátil z MS v Cheng-du,
čímž jsem si splnil další
svůj sen :-).

Kdo tě přivedl k tomuto
sportu a jak často
trénuješ?
K trialu jsem se dostal
přes mého bratránka,
protože jeho taťka mu
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Číslo 3 - 4

závody o několik dní a
trénuji v těchto lokalitách.
Přijedu třeba na závod o
den dříve, případně se
zdržím po závodě.

koupil kolo, aby ho
motivoval
k jiným
aktivitám než sezení u
počítače. Jelikož jsem se
s nimi ale viděl párkrát do
roka, chtěl jsem takové
kolo svoje. Pocházím ale
z fotbalové rodiny, a tak
jsem si o trialovém kole
mohl jen nechat zdát.
Utratit za bazarové kolo
7000 Kč prý bylo pro
rodiče nemožné. Nakonec
jsem si na svoje první
trialové kolo vydělal až
brigádou v 15 letech a v tu
dobu jsem s trialem začal.
Na začátku jsme trénovali
každý den třeba 6 hodin,
hned po příchodu ze školy
až do tmy, často i za
umělého osvětlení do
noci. Na začátku je totiž
důležité věnovat tomu ten
čas. Nyní jsou ale tréninky
fyzicky velmi náročné a
není možné trénovat déle
než třeba 2 - 3 hodiny. Na
nejbližší vhodné místo pro
trénink to mám cca 70 km,
a proto si v poslední době
spíše snažím prodloužit

S kolika koly jezdíš na
významné soutěže?
Na závody si beru pouze
jedno kolo, konkrétně to
šestadvacetipalcové,
které jste viděli na
vystoupení. Někteří z
nejlepších jezdců světa
mají na nejdůležitějších

listopad – prosinec 2019

závodech sezóny s sebou
kolo náhradní, ale není to
pravidlo ani nutnost.
Například
cestování
letadlem by bylo o dost
komplikovanější.
Tvá kola jistě nejsou
levnou záležitostí. Můžeš
prozradit, kolik takové
kolo stojí?

2
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Pro
začátky
v tomto
sportu postačí bazarové
kolo, které se dá pořídit
od 6000 Kč. V současné
době už potřebuju kolo o
něco lepší (rozhoduje
hmotnost,
pevnost,
kvalita brzd), které stojí
kolem 50 000 Kč – 80 000
Kč. Bohužel ale každé kolo
nevydrží déle než 2
sezóny, většinou jezdci
mění kola po každé
sezóně.
Máš nějaké sponzory,
nebo si musíš všechno
financovat sám?
Finance od sponzorů
v dnešní době jdou do
úplně jiných sportů, a
navíc jen k malé hrstce
sportovců. Bez známostí
je velmi těžké takového
sponzora získat. Téměř
vše si tedy financuji sám,
ale
především
díky
exhibicím, kterým se
věnuji. Ty mně pomáhají
k účasti
na
všech
důležitých závodech a
věřím, že mají přínos i pro
bezpečnost na silnicích
díky části BESIP, který si
jistě pamatujete :-).
Co na tvůj sport říkají
rodiče? Vždy tě v něm
podporovali?
Jak jsem již zmínil, rodiče
chtěli, abych hrál fotbal.
Proto jsem začal s trialem
až tak pozdě. Možná ale
právě díky tomu ještě
dnes tento sport dělám a
letos
poprvé
jsem

startoval na MS v té
nejprestižnější kategorii
světa. Samotného by mě
to před 10 lety nenapadlo.
Studuješ nějakou školu?
Jak jde skloubit studium
s tréninkovou zátěží?
Letos
v červnu
jsem
dostudoval magisterský
obor Stavby na bázi dřeva
na Mendelově univerzitě
v Brně. Myslím, že právě
při studiu na VŠ se dá
nejlépe věnovat tomu, co
nás baví.
Když máš udělat nějaký
nový trik, míváš strach?
Pokud ano, jak ho
překonáváš?
Největší strach mívám asi
na závodech, kde se
musím
odhodlat
k největším skokům, které
jsem třeba nikdy nezkusil.
Tyto skoky jsou často ve
velkých
výškách
(například 2,5 m). Na
závodech to ale jezdci
berou tak, že musí. Často
by podobné věci na
tréninku nezkusili, ale na

závodě o tom ani
nepřemýšlí. Mě extrémně
pomáhá dobré a hlasité
publikum
s případnou
dobrou
hudbou
a
moderátorem. Atmosféra
například z vystoupení u
vás by mě na závodech
posunula minimálně o 20
% nahoru! Ani publikum
na
mistrovství světa
nefandilo tolik, jako vy!
Jaká zranění sis tímto
sportem přivodil?
Právě jsem si z MS v Číně
přivezl roztržené koleno
na dvou místech o pedál,
ale není to nic vážného.
Bude z toho jen malá jizva.
Podobných malých úrazů
je mnoho, možná kdybych
k holenním
chráničům
měl ještě ty na kolena, o
kterých jsme si jistě také
povídali,
mohlo
to
dopadnout lépe. Jenže na
těchto závodech jezdci
mají
pouze
helmu,
rukavice, pevnou obuv a
maximálně právě holenní
chrániče. Vše ostatní nám
3
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brání v pohybu, což je
nežádoucí. Měl jsem
dvakrát zlomenou nohu ze
snowboardu,
jednou
zlomnou ruku z pádu ze
žebříku v 7 letech. Na kole
snad jen jednou lehký
otřes mozku a nějaké
odřeniny. Sport není ve
velké rychlosti a je hodně
o hlavě, možná i proto ho
pojišťovny berou jako
méně rizikovější než
fotbal a hokej.
Věnoval ses někdy i
jinému sportu?
Do svých 15 let jsem hrál
fotbal, hodně okrajově
hokej. Nyní se věnuji
nejvíce trialu, ale mám rád
i jízdu na endurovém a
sjezdovém kole, bowling,
kuželky,
volejbal,
snowboard a moc mě baví
i wakeboarding. Chtěl
bych zkusit kiteboarding.

Číslo 3 - 4

Co je zatím tvým
největším úspěchem a
jakého dalšího úspěchu
v tomto sportu chceš
ještě dosáhnout?
Od svých 15 let si neustále
plním nové a nové sny –
možná bychom tomu měli
říkat spíše cíle. Nikdy by
mě nenapadlo, že tehdejší
nejlepší jezdci ČR, které
jsem sledoval na internetu
a v televizi, dnes budou
moji kamarádi, se kterými
pojedu na MS přes půl
zeměkoule nebo přijdou
na moji oslavu narozenin.
Největší úspěch je určitě
účast na MS v Číně,
případně titul Mistr České
republiky 2019. Aktuálně
mám velké dilema, zda
ještě
pokračovat
se
světovými závody a snažit
se tak posunout ještě o
něco výše ve světové
tabulce jezdců, kde jsem
aktuálně na 25. místě. Je
to poměrně dost náročné
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hned z několika pohledů.
Jelikož jsem začal se
sportem o více než 10 let
později než většina mých
soupeřů, je těžké s touto
ztrátou konkurovat těm
nejlepším
na
světě.
K tomu všemu už dnes
jsem jeden z nejstarších
jezdců v kategorii.
Jaké jsou tvé plány
do budoucnosti,
až
nebudeš závodit?
Českých závodů bych si
chtěl užívat ještě několik
dalších let po zakončení
těch světových. Moc mě
ale baví bavit publikum
naší show a tím tak
rozšiřovat povědomí o
trialu.
Děkujeme za rozhovor a
přejeme ti ve zdraví
splnění všech tvých snů.
Žáci IX. tř.
Foto z osobního archivu L. M.

NÁVŠTĚVA BUDĚJOVIC
6. 11. navštívila naše třída
V.
B
Planetárium
v Českých Budějovicích.
Nejprve jsme si s paní
učitelkou
prohlédli
památky města. Zaujala
nás pověst o kamenné
žábě, která když vyleze
nahoru Dominikánského
kláštera na Piaristickém
náměstí, bude potopa

světa. Dále jsme zašli
přímo do bývalého
kláštera, kde jsme viděli
fresky, malby, gotická
okna a rozety. Prošli jsme
různé stavby a zastavili se
u sochy svatého Jana
Nepomuckého
u
krajského
soudu.
Za
chvilinku jsme dorazili k
Planetáriu
a
málem
vykoupili obchůdek se

suvenýry. Pohodlně jsme
se usadili v kinosálu. Paní
průvodkyně nám říkala
mnoho zajímavostí o
sluneční
soustavě,
vesmíru a planetách
samotných. A pak jsme se
přemístili
do
jiné
místnosti, která byla nově
opravená. Sedli jsme si do
sedaček, které byly trošku
více
položené
než
4
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normální, odkud byl
krásný výhled na strop a
paní nám tam promítala
různá souhvězdí, planety a
jiné zajímavosti o vesmíru
v nově
digitalizované
podobě. Bylo to tak
uklidňující, moc hezké a
poučné. Po ukončení
programu jsme zašli na
náměstí Přemysla Otakara
II., kde jsme se snažili
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zařadit
budovy
do
jednotlivých stavebních
slohů.
Výlet se moc podařil a byl
super.
Aneta Kočerová
Adam Danovič
Rudolf Reisner
Dominik Lukš
Laura Nutzová
Anna Štíchová
- V. B
Mlhovina Helix alias „Boží oko“

SVĚT POD LUPOU
Žáci 6. ročníku zažili na
začátku
listopadu
netradiční dvouhodinový
blok výuky přírodopisu.
Výukový
program
si
připravila
paní
Mgr.
Jaroslava Kohoutová PhD.
z firmy B. P. MEDICAL
spol., s. r.o. ve dnech 5.
11. pro VI. A a 12. 11. pro
VI. B. Přivezla moderní
optické
přístroje
–
mikroskopy,
lupy
a
stereolupy. Na některé
z nich
byl
připojený
digitální fotoaparát, který

mohl
zdokumentovat
preparáty
jednotlivých
žáků. Nejprve jsme se
seznámili s tím, jak se
takový
mikroskop
a
preparát vůbec připravuje
k pozorování a jak si
nastavit správnou výšku
objektivu.
Pak
jsme
pozorovali
například
komáří nohu, vlastní vlas,
krev, sůl, včelí kusadla,
ptačí pírka nebo si mohli
prohlédnout zblízka klíště.
Podle barvy, kterou jsme
v mikroskopu
zahlédli,

jsme si mohli ověřit zdraví
svého zraku a popřípadě
se objednat k očnímu
lékaři. Preparáty jsme si
mikroskopem vyfotografovali a všechny své
poznatky
zapsali
do
pracovního listu. Hodiny
se v obou třídách velmi
líbily a žáci se dověděli
mnoho nových informací
a vyzkoušeli si velké
množství
praktických
dovedností.
Žáci VI. B a Helena
Tlapáková
Foto
HT

Kořínek vlasu

Ústní ústrojí mouchy
5
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ
2. místo
Anežka Štechová – IV. A
Milan Mišek – V. B
3. místo
Aneta Jílková a Zdislava
Tesařová – V. B
3. kategorie žáci II. stupně
1. místo
Vojtěch Tušl – VI. B
2. místo
Zdislava Štechová – VII. A
3. místo
Ondřej Pachol – VI. B

11. 11. se na naší škole
konalo školní kolo
recitační soutěže.
Žáci soutěžili ve třech
kategoriích.
1. kategorie žáci 2. a 3.
tříd
1. místo
Jakub Hrček – II. B
2. místo
Lenka Lošková – III. A
3. místo
Bětka Pecková, Amálka

Havlíčková, Sofie
Veřtátová – II. A
Štěpán Mišek a Marie
Štíchová – II. C
Anna Oborníková a Jan
Pouzar – III. B
2. kategorie žáci 4. a 5.
tříd
1. místo
Mikuláš Petráň – V. A
Kateřina Panušková – V. B
Anežka Petráňová a Nora
Viková – IV. A

Zajímavostí soutěže je, že
Kateřina Panušková složila
vlastní báseň
a pro Aničku Oborníkovou
složil báseň její tatínek.
Porotě se nejvíce líbil
projev Vojty Tušla,
Mikuláše Petráně a Nory
Vikové.
Tito žáci nás budou
reprezentovat v okresním
kole v Českých
Budějovicích. Patronát
nad žáky si vzala paní
učitelka Krátká.
Lenka Melmerová

BÍLÁ PASTELKA
Při charitativní akci Bílá
pastelka se na naší škole
vybralo něco přes devět
tisíc korun. Právě díky
takto vysoké částce se
naše škola dostala mezi
nejlepší v kraji a 21. 11.
jsme společně s paní
učitelkou Vikovou byli

pozváni
na
akci
Poděkování nejlepším. Ta
se konala v překrásných
prostorách
rezidence
primátora hlavního města
Prahy. Hned po příjezdu
se nás ujal organizátor
celé akce a oznámil nám
pár organizačních věcí. Po

kratší pauze jsme se
společně s ostatními
výherci
odebrali
do
hlavního sálu. V úvodu se
představili organizátoři,
jednotliví sponzoři a

6
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samozřejmě
i
viceprezident Sjednocené
organizace pro nevidomé
a slabozraké. Poté jsme si
vyslechli
krátké
vystoupení sboru fléten
při FZUŠ HAMU z Prahy.
Hlavní
bod,
tedy
vyhlašování
nejúspěšnějších prodejců
Bílé pastelky, byl vrcholem
celé akce. V rámci České
republiky skončila naše
škola na krásném šestém
místě. Po vyhlášení jsme si
ještě poslechli sborový
zpěv Vokál klubu pro
nevidomé.
Celý
ceremoniál byl ukončen
slavnostním rautem. Na
závěr jsme se vydali na
expozici do domu U
Zlatého prstenu, kde jsme
se mohli podívat, jak
vypadala Praha za vlády
Karla IV. Celou tuto

Číslo 3 - 4

nádhernou a vydařenou
akci
jsme
společně
zakončili u pražského
orloje.
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Natálie Podzemská – VIII.
A
Foto KV
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DENTÁLNÍ HYGIENA
25. 11. jsme my žáci 9.
ročníku měli v rámci volby
k povolání
besedu
s dentální
hygieničkou
Lucií Přibylovou. Ve své
prezentaci nám názorně
ukázala, že zdravá ústní
dutina má růžové dásně,

dále odvápňuje zubní
sklovinu a způsobuje vznik
zubního
kazu.
Ústní
bakterie milují sladké,
cukr
přeměňují
na
kyselinu. Z toho všeho je
jasné, jak důležité je
správné vyčistění ústní

vůbec důležitá, ta je jen
pro zpříjemnění procesu
čistění.
Co
je
nejdůležitější, je správná
technika čistění, tzn.
nezapomenout
vyčistit
každou plochu zubů.
Dentální
hygiena
se
v České republice začala
provozovat od r. 1996.
Dentální hygienik musí
absolvovat pomaturitní
studium, z kterého získává
titul Bc. (bakalář) nebo
DiS.
(diplomovaný
specialista). Od letošního

nekrvácí, není oteklá, je
bez bolesti a zuby
upevněné. Nejhorší je pro
zubní sklovinu ulpívající
zubní plak, který vytvářejí
zbytky jídla, sliny, baktérie
a který nelze (jak se mnozí
mylně
domnívají)
odstranit žádnými ústními
vodami.
Dlouhodobým
působením plaku vzniká
parodontóza,
která
následně
může
být
příčinou
onemocnění
srdce, cév a mozku.
Neléčená
parodontóza
rozpouští vlákna, jimiž
zuby drží v kosti, zuby se
začnou viklat a postupně
vypadávat. Zubní plak

dutiny. K tomu nám slouží
zubní kartáček, který by
měl být velmi měkký,
rovně střižený, s hustými
vlákny a malou pracovní
plochou. Měnit bychom
ho měli nejpozději po 3
měsících užívání. Pro
dokonalé
vyčistění
bychom
měli
navíc
používat
mezizubní
kartáčky. Zubní pasta není

září lze tento obor
studovat i na Vyšší
odborné
škole
zdravotnické v Českých
Budějovicích.
Veronika Klímová – IX. tř.
Foto MP
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ADVENTNÍ SALZBURG
2. 12. jsme navštívili
Mozartovo
město
Salzburg. Ve Starém
městě jsme mohli vidět
Klášter svatého Petra,
který je nejstarší dosud
funkční klášter v německy
mluvících zemích. Dále
jsme pokračovali přes trhy
až k nákupní ulici s názvem
Getreidegasse, kde stojí
rodný dům Wolfganga
Amadea Mozarta, ve
kterém žil až do svých 17
let. Tento dům najdete
pod číslem 9 a celá ulice je
společně
se
Starým
Městem zapsána na
seznamu
Světového
dědictví UNESCO. Po
prohlídce všech zákoutí
této nádherné ulice jsme
se přemístili k výtahu,
který nás vyvezl na
vyhlídku nad městem.
Nejenže máte město jako

na dlani, ale vidíte i to, jak
je Salzburg překrásný. V
naší prohlídce Salzburgu
nechyběla ani návštěva
přírodovědeckého muzea
Haus der Natur, které
mnoho z nás ohromilo, a
jestli se někdy do
Salzburgu podíváte, tak
určitě doporučuji navštívit

toto muzeum. Zde se až z
pravěku přesunete do
budoucnosti. Mně osobně
nejvíce zaujala vesmírná
část muzea. Ohromeni
muzeem
jsme
se
přesunuli
zpátky
na
adventní trhy, kde si každý
z nás podle chuti koupil
buďto punč na zahřátí,
jejich specialitu Bosnu
nebo také legendární
Kaiserschmarrn,
neboli
císařský trhanec. Na konec
nesměla
chybět
ani
návštěva
Manner
obchůdku
a
koupě
Mozartových koulí anebo
něčeho jiného na zub.
Vánoční
Salzburg
je
nádherný a určitě stojí za
návštěvu.
Veronika Klímová – IX. tř.
Foto MP
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Naši žáci se 22. 11.
zúčastnili dalšího kola
otevřené florbalové ligy
(OFL), která se hraje
v Českých
Budějovicích
v odpoledních hodinách.
Ze tří zápasů, se jim
podařilo
remizovat
s týmem
děvčat
1:1
(soupeřky hrají soutěž na
krajské úrovni), poté
prohráli s modrým týmem
Štírů 3:1 a vyhráli proti
žlutým Štírům 4:1.
Pro chlapce to byla zase
obrovská
zkušenost
nastupovat proti týmům,
které pravidelně trénují a
hrají soutěžní zápasy. Tato
akce je mimo rámec školy,

a tak si vážím podpory
rodičů, kteří se podíleli na
odvozech kluků.
ZŠ Dubné : FCB Štíří
„holky“ 1 : 1 (Šíma)
ZŠ Dubné : FCB Štíři
„žlutí“ 4 : 1 (Petráň,
Kamlach, Dolejší, Pešek)

ZŠ Dubné : FCB Štíři
„modří“ 1: 3 (Pešek)
Sestava: Pešek O., Dolejší
M., Honner M., Kališ A.,
Valík R., Rego A., Caletka
F., Petráň M., Šíma M.,
Doležal J., Pavlík M.,
Kamlach B.
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Další sportovní akcí bylo
okresní kolo ve stolním
tenisu, kde každoročně
naše škola nesmí chybět.
Tento rok jsme vyslali do
bojů dvě družstva.
Družstvo
dívek
reprezentovaly: Návarová
B. a Mikešová M.
Tým chlapců tvořili: Píša J.,
Píša A., Návara L.
Ze tří přihlášených škol se
naše děvčata umístila
jednoznačně na prvním
místě a zajistila si postup

Číslo 3 - 4

do krajského kola, který se
koná
v lednu
2020
v Benešově nad Černou.
Obě dívky podaly hezké
výkony
a
právem
postoupily do krajského
kola. Držím jim palce,
protože úroveň v kraji
bude jistě vyšší a zápasy
náročnější.
Celkové pořadí: dívky
1. ZŠ Dubné
2. Gymnázium GVJV

listopad – prosinec 2019

3. ZŠ Týn nad
Vltavou
I našim chlapcům se
povedlo v okresním kole
úspěšné umístění. Po
velikém boji, kde
rozhodovala koncovka
v náš prospěch, náš tým
obsadil z celkového počtu
čtyř přihlášených
družstvech krásné druhé
místo. Jednoznačným
vítězem se stala ZŠ
Matice a pak už to byl
nelítostný boj o zbylé
umístění. Kluci zabojovali
a přehráli týmy
z gymnázia GVJV a i ze ZŠ
Týna nad Vltavou.
Celkové umístění: chlapci
1. ZŠ Matice
2. ZŠ Dubné
3. ZŠ Týn nad
Vltavou
4. Gymnázium GVJV

ZŠ Rudolfovská pořádala
6. 12. turnaj v sálové
kopané pro starší žáky,
na kterou pozvala i naši
školu. Celkem se sešlo
osm týmů.
Naši školu reprezentovali
Píša A.+ J., Vrátný P.,
Havner Š., Návara L.,
Kümmel F., Mádl M., a
Pospíchal P.
Dubné : Lišov 0:0
Dubné : Šindlovy Dvory
0:0
Dubné : Rudolfov B 0:2
(Návara, Píša)
11
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Dubné : Hluboká nad
Vltavou 0:3
Dubné : Dobrá Voda 2:0
(Návara, Píša)Dubné :
Trhové Sviny 0:1
Dubné : Rudolfov A 0:3
Kluci sehráli krásné
zápasy a jen kousek
fotbalového štěstí
chybělo zejména
v zápasech, ve kterých
jsme pouze remizovali,

Číslo 3 - 4

abychom obsadili celkově
lepší umístění.
1. Hluboká nad
Vltavou - 19
bodů
2. Rudolfov A - 14
bodů
3. Trhové Sviny - 11
bodů
4. Lišov - 8 bodů
5. Dubné - 8 bodů
(horší skóre)

listopad – prosinec 2019

6. Rudolfov B - 6
bodů
7. Dobrá voda - 6
bodů
8. Šindlovy Dvory - 4
body
Děkujeme všem za
reprezentování školy a
předvedené výkony.
Hanuš Petráň
Foto HP

Hejbni kostrou

Nedá mi to, abych se
nezmínil o akci, která
probíhá na naší škole
pravidelně každé úterý.
Učitelé a zaměstnanci
školy mají možnost pod
odborným vedením paní
Faměrové protáhnout si
svá těla. Každá cvičební
hodina
je
pestrá,
zaměřená na jiný druh
pohybové
aktivity
(pilates, kruhový trénink,

power jóga, ad). Hlavním
cílem je zastavit se
v pracovním
kolotoči,
který se roztáčí stále
rychleji a udělat něco pro
své zdraví. Za tento prvek
„relaxace“
děkujeme
vedení školy, které se
snaží pečovat i o tělesnou
schránku svých
zaměstnanců.
Jak říká klasik, ve
zdravém těle je i
zdravý a silný
duch, který je
zde v útrobách
školy potřeba.
Přeji všem, kteří
toto
cvičení
navštěvují, výdrž
a nadšení i
v novém
roce
2020.
Hanuš Petráň
Foto HP
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Návštěva prvňáků ve školce
24. 10. a 31. 10. všechny
předškoláky ve školce
navštívili prvňáci. Během
tohoto setkání si děti ze
školky mohly prohlédnout
potřeby do školy, které
ukrývaly tašky jejich
školních
kamarádů.
Prvňáci se pochlubili
jedničkami
a
svými
prvními úspěchy ze školy.
Pro děti byla připravená
skupinová práce, kterou si
užily. Některé děti se rády
setkaly
se
svými
kamarády, jiné se nově
seznamovaly. Všichni se
vzájemně
obdarovali
obrázky a nakonec si
zazpívali. Největší úspěch
u
dětí
ze
školy

zaznamenala bezesporu
možnost volné hry ve
školce. Těšíme se na další
setkáni, třeba při Škole
nanečisto.

Romana Tomášková
Petra Červíčková

a

Foto RT

Lesní pedagogika
9. 10. si náš bývalý žák
Dominik Vrátný připravil
pro naše předškoláky
program s názvem Lesní
pedagogika. Přestože nám
tento den nepřálo počasí,
vyrazili jsme do lesa a
provětrali
pláštěnky.
V rámci vycházky do lesa
si děti prohloubily znalosti
o
stromech,
lesních
zvířatech a jejich životě.
Každá otázka, kterou
Dominikovi děti položily,
byla
zodpovězena
a
vysvětlena tak, že i takto
13
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malé
děti
všemu
porozuměly. V druhé části
si předškoláci prohlédli
jednotlivé dřeviny a jejich
semena. Seznámili se
s nejznámějším hmyzem,
který lze potkat v našich
lesích či lukách. Největší
ohlas mělo paroží, které si

mohly děti prohlédnout,
potěžkat a dozvědět se,
jak se jeho jednotlivé části
nazývají. Program Lesní
pedagogiky byl jak pro
děti, tak i pro učitelky
velice poutavý a zajímavý
a tímto bychom chtěly
poděkovat
Dominiku
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Vrátnému za
krásně
strávené
vzdělávací
dopoledne.
Romana Tomášková
Petra Červíčková

a

Foto RT

CO ASI NEVÍTE
Proč má čert místo jedné nohy kopyto?
Podoba čerta, jak ho
známe dnes, nejspíš
pochází z antické a ještě
starší
mytologie.
Vzhledem i povahou se
podobá satyrům a bohu
pastvin Panovi, odtud
tedy rohy, srst, kozí brada
a kopyta. Proč se posléze
jedno kopyto proměnilo
v lidskou nohu, není zcela
jasné. Pěkné vysvětlení

nabízí spisovatelka Iva
Gecková v knize Čertí
babička. Podle ní si čert
přičaroval místo jednoho
kopyta lidskou nohu, aby
lidem nahnal ještě větší
strach. Když páchal svoje
lotroviny a zanechával po
sobě otisk dvou kopyt, lidé
se domnívali, že má
kousky na svědomí nějaké
zvíře. Poté, co začali

nacházet otisk jednoho
kopyta a jedné lidské
nohy, jejich strach stál
konečně za to. Představa
bytosti, která je napůl
člověk a napůl zvíře,
skutečně budí hrůzu…
Rodina DNES, č. 47, 6. 12. 2019

RECEPTY
RAFAELO
1 balíček loupaných
mandlí
1 dl vody
1 balíček vanilkového
cukru
120 g mletého kokosu
250 g cukru moučky

Ingredience
250 g másla
250 g sušeného mléka

Postup přípravy
Cukr vanilkový i moučkový
dáme do misky, společně s
máslem
a
vodou.
Necháme rozpustit ve
vodní
lázni.
Směs
necháme vychladnout na

pokojovou teplotu a
přidáme postupně sušené
mléko a strouhaný kokos.
Vzniklou hmotu dáme do
chladničky alespoň na 2 - 3
hodiny ztuhnout.
Z tuhé směsi tvoříme
kuličky a do každé
zabalíme
oloupanou
mandli. Kuličky obalujeme
v kokosové moučce a pak
necháme
v
chladu
zatuhnout.
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Před
podáváním
naaranžujeme kuličky do
papírových košíčků.

Dobrou chuť přeje Tereza
Ivanová – VIII. A

listopad – prosinec 2019
https://www.receptyonline.cz/rec
ept/jidlo/strojkove-cukrovizakladni-recept/
https://recepty.vareni.cz/rafaelo/f
otografie/19159/

TROCHA HUMORU
Rubriku připravuje Anna Brožová – VIII. A

Jestli se plaváním hubne,
tak co dělají velryby
špatně?
„Tak jak jsem boxoval?“
ptá se boxer v šatně
trenéra po utkání.
„Podívej se do zrcadla.“

Víte, co udělá Usain Bolt,
když mu ujede autobus?
Počká na něj na další
zastávce.
Volá fotbalista otci: „Ahoj
tati, dneska jsem dal dva

góly!" „No, to jo super a
kolik to skončilo?" „1:1.“
Víte, co udělají Češi, když
vyhrají MS ve fotbale?
Vypnou Playstation.

od Sametové revoluce
Už je tomu 30 let, kdy v naší republice zvítězila svoboda a demokracie nad totalitním
komunistickým režimem. Poznáš svého učitele, jak vypadal před 30 lety v době Sametové
revoluce? Na papír se svým jménem napiš čísla od 1 do 13 a ke každému číslu napiš jméno
učitele/učitelky. Své tipy odevzdej svému třídnímu učiteli. Na výherce čeká sladká odměna.
Nápověda:
Benešová, Doležalová, Krátká, Kučerová, Melmerová, Petráň, Pokorná, Raabová,
Siegelbauerová, Stinglová, Strašíková, Tlapáková, Valentová
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