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Školní parlament má za sebou 
dvě schůze. 

První „seznamovací“ se kona-
la 26. září a sešlo se nás doce-
la dost, až nám byla třída malá. 
Školní parlament totiž letos čítá 
22 dětí, vždy dva žáky z každé tří-
dy od 5. do 9. ročníku. 

Nejdříve jsme se seznamovali 
s novými členy a s povinnostmi, 

které jako členové školního par-
lamentu budeme plnit. 

Parlamenťáci dostali za úkol vy-
myslet se svými spolužáky návrh 
na logo ŠP.

Týden na to jsme se sešli znovu 
a  volili jsme si předsedu školního 
parlamentu, jeho zástupce a ob-
sadili další funkce. 

Kromě toho jsme stihli promyslet 

i Den otevřených dveří a z mnoha 
návrhů jsme vybrali logo ŠP.

Myslím, že letošní sestava ŠP je 
velmi zajímavá a všichni se tě-
šíme na společnou koordinaci 
ve školním roce 2022/2023 pod 
vedením p. učitelek K. Stinglové 
a R. Hesové.

Text:  Amálka Polóni (8.B) 
(mluvčí školního parlamentu)
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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,

za letními prázdninami se může-
me jen ohlédnout. 

V novém školním roce, který 
doufám bude bez jakýchkoliv 
omezení, se můžeme těšit na 
věci, které nám v tom minulém 
chyběly. Již nemusíme cvičit po 
chodbách, třídách nebo venku 
v třeskutých mrazech, protože se 
podařila dokončit renovace sta-
ré a výstavba nové tělocvičny. 

Ti žáci, kteří jezdí do školy na 
kole (a je to dobře) se již nemu-

sí obávat, že jim zmokne sed- 
lo jejich stroje, protože si ho 
mohou uschovat pod krásnou 
velikou dřevěnou pergolou. 

A také nám již nefouká ve třídě 
na hlavu z rekuperačních jed-
notek severní vítr, protože se 
dokončila jejich modernizace. 

Skvělou práci odvádí zno-
vuzrozený školní parlament 
a  více se již dozvíte v právě 
novém vydaném čísle naše-
ho školního časopisu – Kebule.

Za redakci Hanuš Petráň
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Září v naší mateřské škole bylo ve 
znamení seznamování se s nový-
mi kamarády, poznávání prostře-
dí nových tříd a také učení se pra-
vidlům. 

Toto období bylo nejtěžší pře-
vážně pro nejmenší děti, které 
do mateřské školy nastupovaly 
poprvé. Bez slziček a pláče se to 
bohužel neobešlo, ale i to k prv-
ním dnům v novém a neznámém 
prostředí patří. Náročné období 
těchto dnů dětem pomohly pře-
konat i jejich výborné paní učitel-
ky. Dnes už je tedy vše zdárně za 
námi a většina dětí chodí do škol-
ky ráda.

V průběhu prvních měsíců no-
vého školního roku se nám také 
podařilo zorganizovat několik 
zábavných a poučných akcí, kte-
ré jistě stojí za připomenutí. Dě-
tem zpříjemnily pobyt ve školce 
a měly díky nim i možnost zažít 
s kamarády nová dobrodružství.

V září nás navštívilo divadélko 
KOS s pohádkou Šaškova škatul-
ka. Za vydatné pomoci dětí se 
šaškovi podařilo nejen rozesmát 
princeznu, ale také zjistit, jak se 
hledá ten správný princ. Ve třídě 
sluníček se děti s velkou radostí 
zapojily do jablíčkového a bram-
borového týdne. Vyzkoušely si, 
kolik práce je při pečení štrúdlu, 

jak vzniká jablečný mošt nebo jak 
chutnají křížaly. Z brambor si pro 
změnu vyrobily razítka a upekly 
bramborové placky, které všem 
moc chutnaly.

V říjnu nás navštívil kouzelník 
s pejskem. Jeho představení bylo 
plné magie a překvapení a děti si 
ho moc užily.

Nyní už se děti pečlivě připravují 
na následující akci, a to na „Pod-
zimní tvoření s rodiči“. Na vycház-
kách poctivě sbírají různé přírod-
niny potřebné pro výrobky, které 
budou moci s pomocí rodičů tvo-
řit, na což se už jistě velmi těší.

Text a foto: Petra Červíčková
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 15. října se zejména de-
váté, osmé a sedmé ročníky po-
dílely na Dni otevřených dveří na 
naší škole. 

Celé odpoledne byla pro přícho-
zí, zejména děti, v obou našich 
tělocvičnách připravena sportov-
ní stanoviště různého zaměření. 
Největším lákadlem byla mož-
nost si pod dohledem lezeckého 
instruktora vyzkoušet novou ho-
rolezeckou stěnu, která je chlou-
bou naší zcela nové tělocvičny.

V dílnách si děti mohly zhotovit 
různé zajímavé výrobky, na hale 
zavítat do češtinářského koutku, 
vyzkoušet si 3D tiskárnu. 

Velký zájem vzbudili nejen u dětí, 
ale také u jejich rodičů ozoboti.

V učebně fyziky byly připravené 
chemické pokusy a v jídelně si 
děti samy upekly sladkou nebo 
slanou dobrotu. Paní kuchařky 
a pan kuchař se postarali o hlado-
vé žaludky a mlsné jazýčky všech 
návštěvníků. K poslechu hrála 
skupina Brusný kotouče. 

Velké poděkování patří mimo jiné 
i členům školního parlamentu, 
kteří se na organizaci akce velkou 
měrou podíleli.

Myslím si, že podle reakcí stále 
proudících návštěvníků mohu 
říci, že se tato akce velmi poved-
la.  Naše škola se o dost vylepšila 
a tento den byl důkazem toho, že 
je zase o něco modernější.

Byl to náročný den na organizaci, 
ale všichni si to moc užili.   

Text: Amálie Chromá (9.A)
Foto: redakce
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PROJEKTOVÝ DEN „ZÁTOPEK“
Všichni žáci druhého stupně se 
zúčastnili dopolednene 21. 10.  
projektu Zátopek. 

Tato celodenní akce, kterou pro 
nás připravili učitelé, se konala 
na počest 100. výročí narození 
manželů Zátopkových. 

Nejprve byli všichni žáci v hodi-
nách dějepisu seznámeni se živo-
tem těchto úspěšných sportovců.  
Poté byl v tělocvičně promítnut 
film Zátopek. Dozvěděli jsme se 
mnoho informací ze života této 
dvojice. 

Po skončení projekce jsme byli 

nalosováni do skupin a své po-
znatky si ověřili v pracovních lis-
tech.  

Abychom si vyzkoušeli i praktic-
kou - zážitkovou část, přemístili 
jsme se do lesa, kde každý uběhl 
úsek 400 metrů. Běželo se po tří-
dách a celkové časy všech 
běžců (celkem běželo 106
žáků) se sečetly. Cílem bylo do-
sáhnout co nejlepšího času a zku-
sit porazit čas, který zaběhl Emil 
Zátopek při svém prvním zlatém 
olympijském maratonu. 

Bohužel jsme Emila neporazili, 
ale to nevadí. 
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Tady máme některá vyjádření 
dětí z 9.A a 9.B na tento projekt:

Běh se mi líbil, díky učitelům za 
odvedenou práci, bylo vidět, že si 
s organizací dali práci.

Projekt se mi líbil, protože byl ori-
ginální, ocenil bych více pohybo-
vých aktivit.

Film byl zajímavý a poučný, práce 
ve skupinách byla poměrně lehká 

a líbilo se mi, že skupiny byly ná-
hodně vybrané.

Celkově se mi projekt líbil, přišel 
mi zajímavý a zábavný.

Myslím si, že by mohlo být po-
dobných aktivit více.

Bylo to aktivní, super projekt.

Text: Amálka Chromá (9.A)
Foto: Hana Doležalová

Kresby: Kateřina Hrdinová
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WHERE IS ANDREW McSTAG?
V pátek 23. září se druhý stupeň 
ZŠ zúčastnil v KD Dubné anglické-
ho divadla. 

Detektivní hra vyprávěla o chlap-
ci jménem Andrew, který utekl 
z domova. Jeho matka se o něj 
strachovala, a proto si najala nej-
úspěšnějšího detektiva ve městě. 

Detektiv se tedy pustil do hledá-
ní. 

Ze sociálních sítí zjistil, že chlapec 
se nachází ve vedlejším městě 
asi hodinu autem. Když detektiv 
dorazil do města, vyvěsil letáky 
s fotkou chlapce a ptal se, zda ho 
někdo neviděl. Šel se také zeptat 
Andrewových kamarádů, zda 
neví, kde je a proč vlastně utekl 
z domova. Od prvního kamaráda 
se dozvěděl, že se Andrew roze-
šel s přítelkyní Karen Kitten a že 
Karen hraje v hudební kapele 
Naughty Kittens. Od ostatních 
kamarádů zjistil, že se rozešli, 

protože Andrew na Karen neměl 
tolik času. Detektiv také vypátral, 
že Karen bydlí se svým novým pří-
telem Danym. 

Detektiv se rozhodl vyzpovídat 
samotnou Karen a také jejího 
spolubydlícího. Po cestě potkal 
muže, který vycházel z Kareni-
na bytu. Po chvíli povídaní s ním 
zjistil, že je to Dany, nový Karenin 
přítel. Detektiv se rozhodl hlídat 
u Karenina bytu. 

My diváci jsme dostali za úkol 
hlídat detektiva, aby při pozoro-
vání neusnul. Po pár minutách 
vyšel ze dveří Dany s batohem na 
zádech. Detektiv neváhal a chy-
tal Danyho po celém sále. Dany 
zahodil tašku do publika, které ji 
schovávalo, což detektiva velice 
překvapilo. Asi byl zvyklý, že mu 
ji většinou okamžitě podali. V na-
šem případě taška kolovala přes 
všechny děti a ty ji schovávaly tak 

dobře, že se ji podařilo detektivo-
vi nalézt až po několika minutách. 
V tašce detektiv našel oblečení, 
které patřilo Andrewovi. 

A tady herci zastavili a diváci do-
stali šanci detektivní případ vyře-
šit.

Ti nejbystřejší na to přišli! 

Andrew - ANDY byl nyní DANY. 

Proč? Změnil si jméno a odstěho-
val se za svou přítelkyní, aby mohl 
žít podle svého, a ne podle před-
stav svého okolí. Dany se detek-
tivovi pak přiznal, že se převlékal 
za někoho jiného a ve skutečnosti 
je Andy - Andrew. Prosil detekti-
va, aby to neříkal matce. Detektiv 
jí tedy nakonec řekl, že její syn je 
v pořádku, ale neprozradil jí, kde 
se nachází. 

Text: Josefína Kotková (8.A) 
Jana Petrů (8.A)

Foto: Magda Palkovičová
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KDE JE ANDREW McSTAG?
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PŘESPOLNÍ BĚH
Dne 19. září se konalo v Českých 
Budějovicích okresní kolo v přes-
polním běhu.  

Kvůli špatnému počasí se místo 
v parku Stromovka běh konal na 
atletickém stadionu na Sokol-
ském ostrově. 

Jako první běžely dívky v katego-
rii 6. a 7. tříd, které se umístily na 
krásném druhém místě.  

Tým tvořily: 
M .Daňhelková,  A. Petráňová, 
P. Drábová, P. Kaňková, I. Vácho-
vá.

Patrik Raušer si doběhl pro 
1. místo v celé své kategorii. 
Chlapci v kategorii 6. až 7. tříd se 
umístili na 8. místě. 

Družstvo chlapců běželo ve slože-
ní:  P. Rauscher, O. Veřtát, Š. Hou-
dek, B. Marhoun. 

Naše škola vyslala i nejstarší kate-
gorii dívek a chlapců z 8. a 9. tříd. 
Týmy tvořili: R. Valík, O. Vaniš, 
M. Šíma, F. Caletka, V. Lafatová, 
K. Miklíková, E. Dolinová, P. Ma-
xová. Obě družstva se nevešla do 
první desítky zúčastněných druž-
stev.

Text: Anežka Petráňová (7.A)
Foto: Lucie Moravcová

BLAHOPŘEJEME !!!
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PADDLEBOARDING

Jaký sport vlastně děláte?  

A: Sportovní disciplína se jmenu-
je paddleboarding.

Vysvětli nám, co to znamená?  

Anička: Paddleboard je nafuko-
vací nebo pevná deska určitého 
tvaru, na které se stojí a pomocí 
pádla se snažíte projet určenou 
dráhu za co nejkratší čas.

Pavlína: Při závodech projíždíme 
danou trasu kolem bójí, různě je 
proplouváme, otáčíme se kolem 
nich.

Je to časově hodně náročné? 

A: Jednou za 14 dní máme závo-
dy, takže v podstatě ano. 

P: Dvakrát týdně máme tréninky 
na vodě, kde se učíme technice, 
rychlosti, v zimních měsících více 
posilujeme.

Co vás k tomuto sportu 
přivedlo? 

P: První seznámení s paddleboar-
dem bylo na příměstském táboře 
tady ve škole. Měly jsme mož-
nost si to vyzkoušet a moc nás to 
bavilo. Tak jsme se přihlásily do 
kroužku.

Potřebujete mít dobrou 
fyzickou kondici? 

A: Určitě, hlavně sílu v rukách na

dlouhé tratě, důležité jsou i nohy 
a střed těla, takže je tento sport 
dobrý pro celé tělo. 

Jaké máte vybavení?

P: Vestu, helmu, pádlo, paddle-
board, na zimu neopren.

Holky, a jak finančně je tento 
sport náročný?

A: Tak nafukovací paddleboard 
stojí asi 15 000 Kč a ten pev-
ný, který máme my, stojí okolo 
50 000Kč, ale my ho máme půj-
čený z našeho týmu. Pádlo přijde 
na 1 000 Kč, to jsme obě dostaly 
k Vánocům. A ostatní věci jako 
helmu, vestu máme také půjče-
nou od týmu. Každá z těchto věcí 
stoji tak 1 000 Kč.

Kde trénujete?

P: Trénujeme týmu BUDESPORT 
České Budějovice v Českém Vrb-
ném na řece Vltavě.

A co váš nejlepší výkon?

P: Já považuji za svůj nejlepší vý-
kon, že jsem v kategorii do dva-
nácti let byla první v Českém po-
háru.

A: Já jsem byla také ve své kate-
gorii na prvním místě a jsem i mi-
str ČR. 

Holky, co váš vzor? Je nějaký? 

P, A: Tak naši trenéři určitě. Nebo 
starší děti, které jezdí už fakt dob-
ře. 

Co vás na tom sportu ještě 
baví?

P: Máme tam kamarády, kteří nás 
v pohodě přijali, i když jsme tam 
nastoupily v půlce sezony, se vše-
mi si skvěle rozumíme.

A co v zimě? Kde trénujete? 

A: Přes zimu jsme většinou v tě-
locvičně. Tréninky máme také 
dvakrát týdně. Trénink v zimě se 
skládá hlavně z posilování (su-
chá příprava), abychom na novou 
sezonu měli potřebnou fyzickou 
kondici.

Holky, přejeme vám spoustu 
úspěchů a radosti z tohoto netra-
dičního sportu.

Text: Johana Marhounová (9.A)
Vanda Lafatová (9.A)

Foto:  Pavlína Kaňková (6.A)
Anička Voborská (6.A)

Dnešní rozhovor je o netradičním a novém sportu, kterým je paddleboarding. Na naší škole se 
této disciplíně úspěšně věnují žákyně Pavlína Kaňková (6.B) a Anička Voborská (7.A).



K E B U L E

strana 12

TIP NA VÝLET - STUDÁNKA U HOLAŠOVIC

TIP NA CYKLOVÝLET

Každý rok s rodiči navštěvuji krás-
nou studánku nedaleko Holašo-
vic. Ke studánce vedou dvě les-
ní cesty, my nejčastěji chodíme 
směrem z Jankova přes vrchol 
zvaný Svatá trojice, ke kterému 
se váže zajímavá pověst. 

Vypráví se o ohnivém kohouto-
vi, který se zde zjevoval mnoha 
pocestným a vždy je do krve po-
kloval. Proto se jednoho dne sku-
pina mládenců rozhodla toto za-
kleté místo osvobodit. Ozbrojeni 
kosami a vidlemi vyrazili naproti 
zlověstnému kopci, ale kohout 
s nimi naložil jako s ostatními. 
Jen jeden nejodvážnější mladík 
se odhodlal na kopec vrátit. Netr-
valo dlouho a ohnivý kokrháč se 
zuřivě vrhl na mládence. Ten však 

využil chytré lsti a svázal kohouta 
provazem namočeným ve svěce-
né vodě. V tu chvíli se ohniváč za 
strašlivého řevu proměnil v prach 
a již se nikdy neukázal. 

Na tuto pověst si vždy vzpomenu, 
protože toto místo jako by vyza-
řovalo tajuplnou energií. Prosto 
si myslím, že se zde mohlo oprav-
du stát něco zvláštního.  

Ale procházka zde nekončí. Ces-
ta vede dál lesem do údolí, kde 
nedaleko cesty vyvěrá Svatovác-

lavský pramen. Toto místo není 
vůbec obyčejné.  

Před lety se jeden hodný pán 
z Jankova rozhodl zapomenuté 
místo zvelebit. Vykopal zde ko-
ryto s malou jeskyní, do které 
pramen vyvěrá. Vedle jeskyně 
postavil kamennou sochu dívky, 
která u pramene klečí a snad jej 
i ochraňuje. Voda v této studánce 
je opravdu vynikající a má i léčivé 
účinky.

Na toto místo se lidé rádi vracejí, 
protože zde najdou klid a mož-
nost občerstvení osvěžující vo-
dou.

Text: Anežka Havlíčková (9.B)
Foto:  Václav Meškan

Lipensko
Rád bych vám doporučil cyklový-
let kolem části Lipna. 

Jede se převážně po krásně rov-
né cyklostezce bez větších kop-
ců. My vždy vyrážíme z Lojzo-
vých Pasek. Jedeme přes město 
Frymburk až do města Lipno nad 

Vltavou. Tam se pravidelně zasta-
víme a já si s kamarády zaskáču 
na veřejné trampolíně. O kus dál 
můžete ochutnat výbornou zmrz-
linu. Nedaleko je Lipenská pře-
hrada s vodní elektrárnou, kde je 
možné si domluvit exkurzi. 

Po dalších deseti kilometrech do-
jedete cyklostezkou až k přívozu. 

Ten vás převeze do Frymburku, 
kde si v příjemné restauraci mů-
žete dát oběd. Stejnou cestou se 
pak vrátíte na Lojzovy Paseky. 

Výlet doporučuji všem, protože 
celá trať je po rovině a zvládnou 
ji ujet i malí cyklisté.

Text: Martin Čížek (8.B)

Karlův hrádek 
u Purkarce 

Nedaleko od Českých Budějovic 
najdeme zříceninu, která dostala 
název Karlův hrádek. Jak název 
napovídá, Hrádek založil král Ka-
rel IV.    

Zřícenina láká turisty i zamilované 
páry k příjemné procházce. Turis-
té mají možnost prohlédnout si 

z výšky i vltavský břeh. Zřícenina 
je celoročně volně přístupná, tak-
že výlet si můžete udělat kdykoli. 

Já jej doporučuji na konci léta, 
kdy není dusivé horko, nebo na 
podzim, kdy se na Hrádku budete 
cítit jako v pohádce. 

Doufám, že si výlet užijete stejně 
jako já. 

Text: Amálka Polóni (8.B)
Foto: commons.wikimedia.org
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EXKURZE V ÚFCH J. HEYROVSKÉHO V PRAZE
V úterý 25. 10. 2022 se někteří 
žáci naší školy společně se zdra-
votní školou v Č.B. a paní učitel-
kou Stinglovou zúčastnili exkurze 
v Ústavu fyzikální chemie J. Hey-
rovského v Praze.

Do našeho programu patřily cel-
kem dva workshopy.

V prvním workshopu žáci analy-
zovali výskyt bílkovin v potravi-
nách za pomoci modré skalice 
a hydroxidu sodného. Při výskytu 
bílkovin se potravina zbarvila do 
modrofialova.

Ve druhém workshopu sestavo-
vali modely atomu. Byla to ne-
lehká, ale zcela zábavná aktivita.

Žáci si den opravdu užili a někteří 
si odnesli i nějaké vědomosti.

Kdo ví, možná z nich v budoucnu 
budou úspěšní chemici.

Těšíme se na další zajímavé ex-
kurze v letošním školním roce.

Text: Amálka Polóni (8.B)
Foto: Karla Stinglová



K E B U L E

strana 14

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 3. TŘÍD
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VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ
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PODZIMNÍ ŠTŘÍPKY NA ZÁVĚR :-)

Halloween ve 4.A9.B v Hitrádiu Faktor

Ježci ve školce Divadlo KOS u „Berušek“

Model buňky - 6. ročník Projektová výuka v 6. ročníku


