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NA ÚVOD
Tak nám ten další školní rok zase začal. Toto je náš školní život:
Za jak dlouho zvoní?
Co? Jaká písemka?!
Dáš mi to opsat?
Já to nechápu.
Co máme za hodinu?
Jaká strana?
Cože, on byl úkol?
Tohle jsme se přece neučili!
Konečně přestávka!
Já už chci domů!
Školní nejNejdráždivější zvuk – budík
Nejtěžší úkol – najít ponožky
Nejstrašnější cesta – ta do školy
Nejtragičtější moment – nečekaná písemka
Nejúžasnější zpráva – ředitelské volno
Natálie Podzemská – VIII. A

ROZHOVOR
s paní starostkou Boženou Kudláčkovou
Paní starostko, ve své
funkci už jste několik let.
Kolik volebních období
jste prožila?
Do úřadu jsem nastoupila
1. 11. 2006, takže

v současné době probíhá
čtvrté volební období.
Vzpomenete si, co bylo
tím prvním impulzem
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kandidovat na starostku
obce Dubné?
Od mládí jsem se zajímala
o veřejné dění a chod
obce. Jelikož jsem bývala i
dost kritická k určitým
věcem, řekla jsem si, že
bych měla jít problémům
napřed a v roce 1994 jsem
poprvé kandidovala do
zastupitelstva obce a byla
zvolena. Rovnou jako
nováček jsem byla zvolena
i do rady obce a tím
vlastně začala má práce
pro obec. V té době jsem
neměla ambice stát se
starostkou obce, ale když
za mnou přišli v roce 2006
zástupci KDU ČSL s tím, že
bude končit starosta obce
p. Trapl (odchod do
důchodu) a že by si mne
dovedli představit jako
jeho nástupkyni, začala
pro mne nelehká doba
rozhodnutí. Z jedné strany
mne to lákalo, ale z druhé
jsem se obávala, že tuto
náročnou práci nezvládnu.
Byly to bezesné noci, ale
když přišel čas, že se
musím rozhodnout, zda to
zkusím
a
v případě
úspěchu
opustím
zaměstnání, v němž jsem
byla 25 let, a po poradě

Číslo 1 - 2

s rodinou
a
mým
tehdejším „šéfem“, který
mi řekl: „Jdi, ty, na to
máš,“ jsem kývla. Nyní
jsem zde 13 let. Možná
vás napadne otázka, jestli
toho kroku nelituji. Ne,
nelituji, ale přiznávám, že
v průběhu těchto let bylo
mnoho radosti, ale i
mnoho slz.
K obci Dubné patří také
několik dalších obcí. Je
těžké sladit zájmy všech
občanů?
Ano, obec Dubné se
skládá ze čtyř místních
částí. A to Dubné,
Křenovice, Jaronice a
Třebín. Je pravda, že je to
podstatně složitější mít
více částí, než mít jednu
samostatnou obec. Vždy
musíte mít na paměti, aby
se necítily ostatní části
odstrčeny, ale doufám, že
u nás tomu tak není.
Snažíme se nerozlišovat,
do jaké části, co přijde, ale
investovat to tam, kam je
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potřeba.
Někdy
se
někomu může zdát, že
nejsme spravedliví, ale
určitě v tom není žádný
úmysl.
Je jasné, že práce
starostky je obšírná.
Můžete alespoň ve
stručnosti říct, co
všechno zahrnuje?
Práce starostky je opravdu
rozmanitá. Já tomu říkám,
že to je od nakupování
toaletního
papíru,
uzavírání sňatků až po
jednání na ministerstvech.
Zařizuji veškerý chod
úřadu, kde je nás opravdu
minimálně, co se týče
zaměstnanců, a přitom
jsme i matriční úřad. Ve
velké míře se jedná o
administrativní
činnost
(např. vyřizování dotací,
různých
povolení,
příprava na zasedání rady,
zastupitelstva,
vedení
agend
okolo
BOZP,
požární ochrany, revize,
stavební věci, územní
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plánování,
jednání
s občany atd..). Práce je
opravdu moc a je vážně
čím dál náročnější.

atd. Ale jelikož jsem od
přírody optimista, tak
mám více radosti než
pesimismu.

Co vás na vaší práci
nejvíce těší a naopak, co
vám dělá starosti?
V poslední době jsem
měla největší radost, že se
nám
podařila
velká
stavba, a to přístavba
základní školy a stavba
parkoviště. Ale radost
mám samozřejmě z každé
povedené akce. Radost mi
dělá i to, že jsme tzv.
mladá obec, že se v obci
rodí čím dál víc dětí a že
mladé rodiny u nás
zůstávají. Také mi udělalo
radost ocenění, které
jsme
dostali
v rámci
soutěže „Vesnice roku
2019“, kde jsme získali
Bílou stuhu za činnost
mládeže a s tím i finanční
odměnu 1 mil. Kč. Naopak
starosti mi vždy dělají
mezilidské
vztahy
a
nezájem
některých
občanů o veřejné dění
v obci. Starost mi dělá i
přespřílišná
byrokracie

Jak si vybavujete naši
obec v době vašeho
dětství a čím se minulá
obec od současné liší?
Nejsem
rodačka
z Dubného. Od narození
jsem žila v Záboří a v mých
necelých čtyř letech jsme
se
přestěhovali
do
Dubného, kde žiji dodnes
a doufám, že budu žít do
smrti. Rozdíl mezi obcí
mého dětství a nyní se
nedá ani porovnat. Již
svou velikostí. Troufnu si
říci, že nyní je obec
dvakrát větší. Občanská
vybavenost se též nedá
srovnávat. Ale je pravda,
že když byla obec menší,
žili
lidé
ve
větší
pospolitosti. Jako děti
jsme neměly mobily atd.,
ale běhaly jsme venku,
hrály
vybíjenou,
na
schovku, krvavé koleno,
šipkovanou atd. Večer nás
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rodiče honili domů, což je
v dnešní době obráceně.
Ano, každý musí vidět, že
obec a zároveň škola se
rozvíjejí, vylepšují. Na co
jste zatím nejvíce pyšná?
Již v předešlé otázce jsem
zmiňovala, že jsem pyšná
především na to, že se
nám
podařila
škola
rozšířit, a tudíž mohou
školu navštěvovat i děti
z okolních obcí. Ale jsem
pyšná i na chod školy jako
takové pod vedením
našeho úžasného pana
ředitele PhDr. Meškana.
Vážím
si
celého
pedagogického sboru a
všech zaměstnanců školy
a jsem přesvědčená, že
jsme jedna z nejlepších
škol v okolí. Vždy je co
zlepšovat, ale to už je na
každém
učiteli
či
zaměstnanci,
zda
si
uvědomí, jak je v Dubném
dobře.
Vždy se hlásíte k tomu, že
jste absolventkou naší
školy. Kdo nebo co vám
nejvíce utkvělo v paměti
ze školních let a s jakým
předmětem jste nejvíce
bojovala?
Ano, to je pravda, že jsem
hrdá absolventka Základní
školy v Dubném, kterou
jsem absolvovala v letech
1969 – 1978. Musím říci,
že jsem se učila celkem
dobře. Nejvíce jsem měla
v prvém pololetí 6. třídy
na vysvědčení pět dvojek,
3
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ale poté jsem např.
v sedmičce měla jen jednu
a vycházela jsem se
dvěma dvojkami. Nemohu
říci, že jsem s nějakým
předmětem moc bojovala,
ale nebavil mne dějepis a
český jazyk jsem též moc
nemilovala. Za to jsem
zbožňovala matematiku,
jelikož mi šla sama a měla
jsem velmi ráda paní
učitelku Libuši Kohelovou.
Dalšími mými oblíbenými
předměty byly chemie a
přírodopis. Celkem se ale
musím přiznat, že jsem se
moc doma nepřipravovala
a stačila mi výuka ve škole.
Zajímá nás také, kde jste
pokračovala v dalším
studiu?
Po základní škole jsem
nastoupila na Střední
průmyslovou
školu
stavební v Resslově ulici
v Českých Budějovicích,
kde jsem v roce 1982
složila maturitní zkoušku.
Chtěla jsem pokračovat na
ČVÚT
v Praze
obor
kartografie, ale jelikož to
byla úplně jiná doba,
nebyla jsem přijata údajně
pro velký počet uchazečů.
Mohlo to tak být, ale mé
velké minus pro tehdejší
dobu byla má víra a další
věci s tím spjaté. Nepláču
nad rozlitým mlékem, jen
by mne zajímalo, jestli
bych vůbec dostudovala

Číslo 1 - 2

nebo jakým směrem by se
můj život ubíral, kdyby mě
přijali. Ale to už je dávno a
jsem ráda, že další
generace
toto
řešit
nemusejí, i když dnes mají
samozřejmě jiné starosti.
Vaše práce je velmi
náročná. Jak relaxujete?
Pro mě je relax má rodina.
Mám hodného manžela a
tři děti. Dvě již založily své
rodiny a přivedly mi další
„mé“ děti - zetě a snachu.
A radost mi dělají
vnoučátka,
sedmiletá
Kristýnka, pětiletý Zdenda
a dvouměsíční Rozárka. A
když
chceme
být
s manželem sami, tak rádi
jezdíme k moři či vyrážíme
do přírody.
Jaká jste babička? Ta
přísná, nebo ta
rozmazlující?
Babička jsem asi tak
napůl.
Rozhodně
vnoučátka moc nepeskuji,
ale aby mi tzv. skákala po
hlavě, tak to také ne. Jinak
razím teorii, že babička
nevychovává, to patří
rodičům. Samozřejmě jim
ráda uvařím, upeču či
koupím, co si přejí. Prostě
je mám moc ráda. Jsou to
moje sluníčka.
Jaké další plány chcete
realizovat? Plánujete
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podpořit mládež ve
sportovních aktivitách?
Plánů je mnoho, ale
peněžních
prostředků
málo. Nejbližší plány se již
realizují.
Stavba
sportovního
zázemí
včetně
dětského
a
beachvolejbalového
hřiště na Hajském. Další
projekty se připravují a –
zateplení
fasády
a
rekuperační jednotky ve
škole,
stavba
nové
tělocvičny,
kanalizace
jihovýchodu
Dubného,
další etapy chodníku
v Třebíně, oprava střechy
obecní
budovy
v Jaronicích,
oprava
obecní budovy čp. 33
Dubné
(pošta)
atd.
Mládež ve sportovních
aktivitách podporujeme
každoročně a doufám, že
tomu tak bude i další roky.
Jen sportovní zázemí,
které se buduje na
Hajském, bude stát 18 mil.
a bude sloužit dospělým
fotbalistům a především
žákům.
Děkujeme vám za
rozhovor a přejeme vám
ve vaší práci hodně
úspěchů a v soukromém
živote hodně
spokojenosti.
Děkuji za otázky a přeji
krásné dny.
Otázky kladli žáci VIII. A
Foto s archivu p. starostky
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TĚLESNÁ VÝCHOVA S ARMÁDOU
30. 9. v rámci prezentace
středních vojenských škol
jsme my žáci deváté třídy
měli netradiční hodinu
tělesné
výchovy.
Profesionální příslušník
Armády ČR nás nejen
seznámil
s možností
studia
na
středních
vojenských školách, ale
především jsme si s ním

zatrénovali a naučili jsme
se základním prvkům
sebeobrany. Vyzkoušeli
jsem si navzájem, jak lze
nenásilným, ale účinným
způsobem
protivníka
zpacifikovat.
Ze
simulovaného
útoku
nebyl osvobozen ani náš
pan učitel Petráň. Získali
jsme informaci o možnosti

pravidelných
tréninků
v areálu
českobudějovického
výstaviště. Taková hodina
tělesné výchovy byla pro
nás velmi zajímavá a
poučná.
Michaela Mikešová – IX.
tř.
Foto MP

VÝLET DO NĚMECKÉHO SKANZENU
22. 10. se 15 žáků
druhého
stupně
zúčastnilo
zážitkového
programu v německém
skanzenu Finsterau. Prošli
jsme si skanzen, podívali
jsme se do domů, které
lidé obývali před více než
200 lety. Zkusili jsme si
plstění z ovčí vlny a mohli
jsme si pohladit místní
oslíky. Byl pro nás zajištěn
5
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cestě jsme zastavili ve
sklárně, kde nám dva čeští
skláři předvedli, jak se
fouká sklo. Myslím si, že
výlety tohoto typu jsou
pro
nás
skvělou
příležitostí
k
tomu,
abychom si více oblíbili
němčinu a za všechny
mohu říct, že to byl
povedený výlet.

i oběd, pravé rakouské
špecle s vývarem, na

kterých jsme si všichni
pochutnali. Při zpáteční

Michaela Mikešová – IX.
tř.
Foto RH

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NETRADIČNĚ
24.
10.
k nám
do
tělocvičny zavítal Lukáš
Müller
se
svým
kamarádem z RideWheel,
aby nám ukázali, co
všechno se dá na kole
zvládnout za triky a
překážky. Kromě skvělé
show nám prozradili
mnoho
zajímavostí,
objevili jsme skrytý talent
pana učitele Petráně a
jako bonus jsme se naučili
něco
o
bezpečnosti
cyklistů. Lukáš Müller byl

již na několika světových
soutěžích a přiznal se
nám, že další ho čeká
v nejbližších dnech v Číně.
Zato jeho kolega Adam
Leupold se ke kolu moc
nehrnul a zůstal raději u
mikrofonu nohama pevně
na zemi, odkud společně
s námi
obdivoval
Lukášovy výkony. Na
začátku programu jsme

museli
odpovědět na
několik
otázek
o

základním
vybavení
cyklisty a jeho kola. I
cyklista
je
řádným
účastníkem
silničního
provozu, a tedy pro něj
platí
stejná
pravidla
bezpečnosti. A na co
takový cyklista nesmí
zapomenout? Mít správně
seřízené kolo s dobře
fungujícími
brzdami,
přední a zadní světlo,
odrazky,
ochranný kryt
na
bočních
hranách
řídítek, přilbu,
která zamezí
vážnějšímu
zranění hlavy,
popřípadě i
další chrániče
na kolena a
lokty, ale také oblečení
s reflexními prvky. Někteří
žáci si ověřili své znalosti
v poznávání dopravních
6
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značek. Po teoretické části
si Lukáš dal s panem
učitelem Petráněm soutěž
ve skoku do výšky.
Zatímco Lukáš skákal na
svém kole, pan učitel
skákal snožmo, později
„nůžkami“. Za hlasité
podpory všech žáků i
učitelského sboru skončil
pan učitel na 1,20 m a
vysloužil si velký obdiv.
Dál už Lukáš pana učitele
nechtěl více trápit, a proto
ho na výšku 1,30 vystřídal
Adam. I tato výška byla
zdárně zvládnuta oběma
kluky. Lukáš předvedl
ještě
celou
řadu
vynikajících
a
dechberoucích triků a
sklidil od nás všech

Číslo 1 - 2

obrovský
potlesk.
Nezbývá
než
držet
Lukášovi
pěsti
při
reprezentování
naší
republiky v Číně a doufat,
že
výuka
dopravní
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výchovy touto formou
nebyla na škole poslední.
Simona Strádová – VIII. B
Foto MP

SPORTOVNÍ OKÉNKO
S novým školním rokem se
rozběhl
kolotoč
sportovních akcí, kterých
se naše škola zúčastnila.
Měsíc říjen byl ve znamení

florbalu. Mladší žáci (6.
ročník) odehráli 9. 10.
okresní kolo v Českých
Budějovicích. V základní

skupině kluci odehráli tři
zápasy.
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ZŠ Dubné: ZŠ Týn nad
Vltavou 3:0
(kontumačně)
ZŠ Dubné : ZŠ Rudolfov 2 :
4 (branky Pešek O. 2x)
ZŠ Dubné : ZŠ Dukelská 5 :
2 (branky Pešek O. 4x,
Kaňka J. 1x)
Do
finálové
skupiny
postupoval pouze vítěz ze
skupiny, kterým byla ZŠ
Rudolfov.
Kluci hráli pěkný florbal,
ale na vítěze v závěru
nestačili a ve své skupině
obsadili 2. místo.
Týmu ve složení P.
Pospíchal, F. Kümmel, O.
Pešek., R. Valík, M.
Honner, J. Kaňka, M.
Petráň, M. Dolejší a T.
Dvořák patří dík za
reprezentování naší školy.

kalendářním
roce
proběhnou
v Českých
Budějovicích tři turnaje,
které
se
hrají
v odpoledních hodinách
ve dnech 18. 10., 8. 11. a
22. 11. Tato akce je mimo
rámec školy, a tak si
vážíme podpory rodičů,
kteří se podílejí na
odvozech chlapců.
18. 10. – kluci odehráli
v prvním turnaji tři zápasy
proti týmům FCB Štíři.
Sestavu tvořili O. Pešek,
M. Dolejší, M. Honner, A.
Kališ, A. Rego, F. Caletka,
M. Petráň, M. Šíma, J.
Doležal a M. Pavlík.
Vzhledem k tomu, že
nastupovali proti hráčům,
kteří trénují několikrát
týdně a hrají soutěž,

Další florbalovou akcí, kde
se naše škola pravidelně
prezentuje, je Otevřená
florbalová liga (OFL).
Tento turnaj je určen pro
5. a 6. ročník a cílem této
soutěže je větší zápasová
praxe pro hráče, kteří se
zajímají o tento sport.
Celkem
v tomto

výsledky byly velmi dobré.
ZŠ Dubné : FCB Šťíři „
modří“ 1 : 7 (M. Dolejší)
ZŠ Dubné : FCB Štíři „
žlutí“ 5 : 1 ( O. Pešek 2x,
M. Dolejší 3x)
ZŠ Dubné : FCB Štíři „
zelení“ 4 : 4 ( A. Rego, M.
Petráň, M. Dolejší 2x)
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Tyto zápasy jistě přispějí
ke zlepšení hry našeho
týmu a posunou kluky
ještě k lepším výkonům.
Poslední florbalovou akcí
je účast v dlouhodobém
turnaji s názvem Školní
florbalová liga (ŠFL).
V průběhu
celého
školního roku se uskuteční
tři turnaje, které se hrají
ve
sportovní
hale
v Českých Budějovicích.
Přihlášené školy budou
bojovat o body do
dlouhodobé tabulky. Po
posledním třetím turnaji
proběhne
celkové
vyhlášení a vítězi bude
předán putovní pohár.
První turnaj 22. 10.
Sestava: M. Chromý, F.
Caletka, M. Šíma, B.
Kamlach, J. Doležal, A.
Rego, M. Pavlík
Z deseti
přihlášených
družstev
jsme
po
krásných,
napínavých
bojích obsadili krásné 3.
místo.
Skoro celý tým se zapsal
do listiny střelců, nejvíce
branek vstřelil B. Kamlach
(15) a M. Šíma (9).
Celkové umístění
v prvním turnaji:
1. ZŠ Matice 2
2. ZŠ Rudolfovská
3. ZŠ Dubné
4. ZŠ Rožnov
5. ZŠ Kubatova
6. ZŠ Bezdrevská
7. ZŠ Kamenný Újezd
8. ZŠ Chrášťany
9. ZŠ Ševětín
8
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10. ZŠ Matice1
Všem klukům děkujeme
za úspěšnou reprezentaci
školy.
Hanuš Petráň

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Povídání o ježkovi
Ve dnech 21., 25. a 26. 9.
navštívila Mgr. Vendy
Bílková druháčky a děti
z mateřské
školy
s
výukovým
programem
Ježci. Děti se zábavnou
formou seznámily se
životem těchto živočichů.
Na vlastní oči mohly
pozorovat chování ježka
bělobřichého. Výklad byl
doplněn tematickými a
prožitkovými aktivitami.
Druháčci na závěr řešili
úkoly, které navázaly na
předchozí výklad.
A. Meškanová
a L. Melmerová
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Bublinová show a kouzla
30. 9. navštívilo naši
mateřskou školu Duo
Jaking se svým
vystoupením. Pro děti i
pro nás pedagogy to byl
neočekávaný zážitek, kdy

nad některými kouzly
zůstával rozum stát. Vše
završilo nádherné a
poetické čarování
s bublinkami i obřími
bublinami. Do té doby

nikdo z nás netušil, že i
bublina může mít tvar
krychle.
Adéla Meškanová
Foto AM

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
LEMUR KATA
Lemur
kata
obývá
výhradně
ostrov
Madagaskar.
Je
to
poloopice, která žije
v početných skupinách.
Těm velí dominantní

samec. První Francouzi,
kteří kdysi na
Madagaskaru
přistáli,
uslyšeli plačtivé hlasy,
připomínající lidský nářek.
Jejich původcům dali
jméno lemuros podle
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starořímského
názvu
duchů. Lemuři mívají
problémy
s termoregulací.
Za
chladného počasí se
k sobě tisknou, aby se

Číslo 1 - 2

zahřáli. Po ránu se snaží
ohřát co největší plochu
těla slunečními paprsky,
sedávají
otočení
k vycházejícímu
slunci
s rozpaženými
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končetinami.
Mladá fronta DNES, 10. 7. 2014
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/79
20.jpg

CO ASI NEVÍTE
Proč se říká „babí léto“?
Dny se zkracují, sluníčko je
nízko a teploty už
nešplhají do nebeských
výšin. Už to není léto, ale
ještě to není podzim, je to
zkrátka babí léto. Jedno
z možných
vysvětlení,
proč mu říkáme „babí“,
jsou pavučinky vznášející
se
ve
vzduchu
a
připomínající
stříbrné
vlasy starých žen. Básník
Karel Jaromír Erben dával
pojmenování
do
souvislosti s ochlazujícím
se počasím – tepla je
v tuto dobu již namále, tak
jako ho má stará bába.
Babí léto znamená vlastně
zestárlé léto. Národní
buditel Josef Jungmann

našel
vysvětlení
pro
změnu v oblasti lidové
astronomie. Na konci léta
je na obloze dobře
viditelné souhvězdí Plejád
neboli Kuřátek, nazývané
někdy také Baby. Jazykoví
odborníci se na jasném
původu výrazu neshodují,

my si tak můžeme vybrat
vysvětlení, které se nám
líbí nejvíce.
Rodina DNES, č. 37, 27. 9. 2019
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9
GcT1fCpZiRX1
Duq9H8QCgydhM8yV46HSla15DeEZ
5pkY1BvGlNQ2

Proč musí být Halloween tak strašidelný?

Protože všechno, co
souvisí s temnými silami,

je trochu strašidelné.
Třeba i čarodějnice na
konci dubna vzbuzují
strach…
Ve svátku, tak jak ho
slavíme dnes, zůstalo
mnoho
z dávných
keltských obřadů, kdy
druidové odhalovali cesty

do záhrobí, předvídali
budoucnost a podobně.
Oblečeni do kůží zvířat
přinášeli
oběti,
aby
uklidnili
zlé
duchy.
Inspirace pro dnešek?
Oblékáme se do kostýmů
duchů a zombíků.
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A proč se do dýní dlabou
strašidelné
obličeje?
Původně jde o irský zvyk
(tedy původně se dlabalo
do řepy, až když tradici
Irové přivezli do Ameriky,

přesunulo se světýlko do
dostupnějších dýní), který
připomíná pověst o opilci
Jackovi. Do pekla nemohl
kvůli lsti, ale ani v nebi ho
po smrti nechtěli, takže
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dodnes bloudí po světě
s lampou z vyřezané dýně
a žhavým uhlíkem uvnitř.
Rodina DNES č. 43, 3.
listopadu 2017
(upraveno)

ZE SLOHOVÝ PRACÍ
Příběh na stejné začáteční písmeno
Patricie pomáhá psát
Petrovi písemku, protože
Petr
Patricii
pěkně
poprosil. Patricii připadá
písemka primitivní. Potom
přečte Petr písemku paní
profesorce.
Petrovi
písemka prospěla. Paní
profesorka
pochválila
Petra: „Pěkně psaná
písemka, Petře.“ Petr

poděkoval
paní
profesorce, pak Patricii.
Tereza Cinerová a Lucie
Joklová – VI. B

Povím prostý příběh.
Pepovi přišla pozdě pošta,
protože pošťák projel
příkopem. Pošťák podal
Pepovi psaní: „Posílám
pivo. Petr Plášil, Praha 5.“
Pepa převzal pivo, pošťák
pelášil pryč. Pepa pil pivo,
přikusoval párek. Prostě
pohoda. Pepa pokojně
pivem polehává. Petr
přijel pozdravit Pepu.
Pepu probudil, pili pivo,
přikusovali
párek,

prohlíželi pitomé pořady
pro pamětníky. Prostě
pohodička.
Michal Honner a Marek
Dolejší – VI. B
Obr. klipart

RECEPTY
MUFFINY
Přísady:
125 g změklého másla
100 g moučkového cukru
1 sáček vanilkového cukru
špetka soli
3 ks vejce

150 g polohrubé mouky
kypřící prášek do pečiva
Příprava:
V míse utřeme máslo s
cukrem,
vanilkovým
cukrem a solí do pěny

(hmota se musí zcela
spojit). Pak přidáme
postupně vejce. Mouku
promícháme s kypřicím
práškem a prosejeme na
utřené máslo. Vše dobře
12
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smícháme
pomocí
elektrického šlehače na
nejnižším
stupni
a
vypracujeme dohladka.
Do těsta můžeme podle
chuti
vmíchat
své
oblíbené suroviny (např.
čokoládové
kousky,
ovoce,
mák,
oříšky,
sušené
ovoce,
nastrouhaný marcipán,
rozinky atd.)
Těsto
vylijeme
do
papírových košíčků, které
jsou vložené do formy na
muffiny. Těsto naplníme
pouze do 2/3 košíčku, aby
při pečení nevyteklo.
(Pokud nemáme formu na
muffiny,
použijeme
zdvojené papírové košíčky
na plechu. Pokud naopak
nemáme
papírové
košíčky, můžeme formu
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pouze vymazat a vysypat
moukou). Vložíme do
předehřáté trouby a
pečeme v elektrické

chuti polevou, šlehačkou,
ovocem nebo pouze
pocukrovat.

troubě na 200 °C,
v horkovzdušné na 180 °C
25 – 35 minut.
Po upečení necháme
muffiny
vychladnout.
Můžeme dozdobit podle

Dobrou chuť přeje Tereza
Ivanová – VIII. A
www.oetker.cz/cz-cs/naserecepty/r/jednoduche-muffiny?

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

Minecraft
Minecraft je počítačová
hra, která se odehrává
v otevřeném světě, kde
má hráč neomezenou
svobodu
pohybu
a
činnosti. Hra je napsaná v
programovacím
jazyce Java. Byla vyvinuta
v roce 2009 švédským
vývojářem Markusem
Perssonem, známým též
pod přezdívkou Notch.
Spolu s hrou založil
společnost Mojang, která
hru stále vyvíjí, a to i

přesto, že ji v roce 2014 od
Markuse
Perssona
odkoupila
za
2,3
miliard amerických
dolarů společnost Micros
oft. Celý herní svět se
skládá z kostek, které
představují
nejrůznější
materiály s různorodými
vlastnostmi. Hru lze hrát v
režimu singleplayer (hra
pro
jednoho
hráče)
nebo multiplayer (hra pro
více hráčů).
Ve hře je několik herních
módů, kterými lze ovlivnit,

zda bude hráč nesmrtelný,
nebo zda se má po jeho
smrti smazat aktuální
svět. Kromě základních
herních módů jsou zde
také 4 stupně obtížnosti
(peaceful, easy, normal a
hard), které mají vliv na
náročnost hraní v podobě
výskytu
příšer
a
doplňování životů. Dále ve
hře
probíhá
střídání dne a noci, kdy se
během noci objevují různé
příšery, které na hráče
útočí. Ve dne jsou ve hře
13
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zvířata, o která se lze
starat, získávat z nich jídlo
atd. Nakonec jsou zde i
vesničané, se kterými je
možné obchodovat.
Podle odborníků hra
rozvíjí kreativitu a skvěle
učí

Číslo 1 - 2

jazyky. Pro PC a Mac již
bylo prodáno přes 22
milionů
kopií.
Na
oficiálních stránkách hry si
lze po registraci zahrát
neplacenou demoverzi,
která je omezena na 100
minut hraní (5 herních
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dní) a jsou v ní
zablokovány také některé
funkce.
Zdroj:
https://www.google.com/url?sa=i&so
urce=images&cd

TROCHA HUMORU
Rubriku připravuje Anna Brožová – VIII. A

Pepíček dostane za trest
napsat 100x „Nebudu
tykat paní učitelce“.
Pepíček to napsal 200x,
tak se ho učitelka zeptala,
proč to napsal tolikrát.
Pepíček odpoví: „Jsem ti
chtěl udělat radost...“
Klepaní na nebeskou
bránu. Svatý Petr zakřičí:
„Co je?“ „Neříká se CO JE,
ale KDO JE!" „Bože, zase
učitelka!"

Učitelka: „Kdo se pořád
otáčí?“
Žák: „Země.“
Učitelka: „Kdo to řekl?“
Žák: „Galileo Galilei.“
Maminka sedí v letadle
vedle cizí paní, když se
dozví, že je paní učitelka,
okamžitě vybídne svého
chlapce, aby předvedl, jak
pěkně umí počítat. „20,
19, 18, 17, 16...“

„Výborně, to ses naučil z
nějaké pěkné početnice,
viď?“ „Ne, z mikrovlnky.“
Perlička ze žákovské
knížky:
Sebral třídní knihu,
nechce ji vrátit a žádá
výkupné.
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Zuzana Pechová

15

Ročník 17

Číslo 1 - 2

září – říjen 2019

školní časopis ZŠ Dubné
Ročník 17, číslo 1 - 2, září-říjen 2019
REDAKČNÍ RADA
Magda Palkovičová - šéfredaktor
Adéla Meškanová
Eva Svitáková
Tereza Ivanová
Anna Brožová
Matouš Fousek
Matěj Zach
Simona Strádová
Michaela Mikešová

Redakce děkuje všem spolupracovníkům.

16

