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Září 

Tak, a už je zase září, 

slunce ještě pořád září. 

Na podzim to nevypadá, 

i když občas listí padá. 

 

Je to léto, ale babí! 

Pavouci své sítě staví. 

A když na ně padne rosa,  

rozzáří se i ta vosa. 

LD 

Milí žáci, rodiče a učitelé, 

začal nový školní rok a s ním se hlásí o slovo další číslo 

školního časopisu Dubská Kaňka. Připravily si ho pro Vás žákyně 

naší školy. I Vy však můžete přispět příběhem, povídkou, veršíky, 

kresbami, postřehy… se školní či mimo- školní tematikou. 

Výsledky svého úsilí nám k otištění můžete doručit zasláním na e-

mailovou adresu dubskakanka@email.cz. Přeji Vám hodně zábavy 

s naším časopisem.  -JK- 

 

mailto:dubskakanka@email.cz
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Připomínáme si významné dny 

1. září je jedním ze dnů, které sloužily jako počátek 

kalendářního roku. Jako počátek roku platil tento den v Byzantské říši, v některých částech 

jižní Itálie a na Balkáně (u Jihoslovanů) a od 13. století do roku 1700 v Rusku (náš letopočet 

zavedl v Rusku Petr Veliký k 1. 1. 1700). 

5. září 1977 – NASA vypustila vesmírnou sondu Voyager 1, v současnosti nejvzdálenější člověkem 
vytvořený objekt ve Vesmíru.  

10. září 1898 – Rakouská císařovna Alžběta Bavorská  (Sissi) byla zavražděna italským anarchistou 
Luigi Luchenim. 

15. září 1821 – Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras a Nikaragua společně vyhlásily nezávislost 
na Španělsku 

24. září 1948 – Byla založena Honda, japonský výrobce osobních a nákladních automobilů a 
motocyklů. 

28. září 935 – Ve Staré Boleslavi byl zavražděn kníže Václav svým bratrem Boleslavem I. 

Pranostiky  

  Co srpen nedovařil, září nedosmaží. 

  Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy. 

  Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

  Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 

  Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

  Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

  Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

  Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 

  Teplé září - říjen se mračí. 

Hádanky 

Stojí buk prostřed luk,na tom buku dvanáct suků, v každém suku třicet ptáků, a každý pták 

jinak zpívá. Co je to ? 

Když je viděti,nevidí mne nikdo, a když není viděti, vidí mě všecko. 

Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží. 

Vaří se to, peče se to, nejí se to. 

Řešení najdete na str.  7                                                                                        JK 
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Historické okénko 

Tento měsíc se vydáme po stopách prvních lidí, kteří obývali 

naše dnešní území.  

Výskyt člověka dnešního typu (Homo sapiens sapiens) na 

území České republiky je spojen s mladým paleolitem (40 tis. - 

12 tis. B. P.). Zatímco u tzv. přechodových kultur na rozhraní 

středního a mladého paleolitu se ještě uvažuje spíše o 

neandrtálcích jako jejích nositelích, u dalších kultur je 

nositelem určen člověk dnešního typu. Pavlovienská naleziště 

na Moravě (Předmostí u Přerova, Dolní Věstonice, Pavlov, 

Petřkovice) se stala světoznámými díky nálezům sídlištního i 

hrobového charakteru, které svědčí o neobvykle rozvinuté lovecké společnosti, která již 

pravděpodobně žila polousedlým způsobem života a dokázala vypalovat keramiku či splétat z 

travin rohože, a dále se vyznačovala vyspělým a rozmanitým uměleckým projevem se 

symbolickým podtextem (venuše, plastiky zvířat z pálené hlíny, šperky z ulit, mamutoviny a 

zubů, řezbami zdobené nástroje z mamutoviny atd.), který vedle dokladů o rituálních 

pohřbech svědčí o rozvinuté duchovní kultuře.        JK 

HOROSKOP  

   PANNA 

Lidé narození v tomto znamení jsou mimořádně zvídaví a hloubaví. Dívají se na 

život z hlediska rozumu a účelnosti. Zaměřují se na informace praktické, realistické, 

racionálně zhodnotitelné - řád a harmonie se stávají podstatnou složkou jejich 

myšlení. Slídí tak dlouho, dokud o určité věci nevědí vše, co potřebují. Jsou při této 

činnosti obdivuhodně obratní. Často si však život zbytečně komplikují. Při sběru 

informací by se měli soustředit jen na skutečně podstatné, podrobnosti nechat stranou. Vynechat 

irelevantní detaily a soustředit se na své cíle. Často kritizují dogmatičnost a upozorňují na omyly 

druhých. Bohužel zapomínají, že i oni nejsou bytosti dokonalé. Chyby dělají také - jen si jich nejsou 

vědomi.V zásadě jsou však Panny tolerantní.    

Rovněž jsou tito jedinci mimořádně citliví k utrpení druhých. Zbytečně se tak trápí. Mysl Panen 

nejednou podlehne jejich představivosti - vyvolává pak u nich strach z potíží, nehod a problémů. 

Různorodá jsou pak uplatnění v zaměstnání. Úspěch nalézají všude tam, kde je potřeba rychlého a 

správného úsudku - tedy zvláště obchodní sféra. Redaktoři, právníci, učitelé, literáti, stejně tak i 

návrháři, plánovači, architekti. Někdy je ovšem překážkou určitá uzavřenost a stydlivost. Je ji třeba 

překonat. Horší je to s partnerským soužitím a manželstvím. Náročná, věčně nespokojená a rýpavá 

povaha je tomu příčina. Když spolu s těmito jde ruku v ruce ještě tvrdohlavost, problém je nasnadě. 

Partner pak hledá pochopení jinde. Zřejmě nejlepším řešením je manželství s jinou Pannou. Vztah je 
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamutoviny&action=edit&redlink=1
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pak tolerantní a harmonický. Dále je vhodné uzavřít sňatek Rybou, případně s Býkem nebo 

Kozorohem. DM 

Ze školy 

- informace, které by se vám mohly hodit 

Organizace školního roku 

Období školního vyučování začne v úterý 1. 9. 2009 a skončí ve středu  30.6.2009. 

Vyučování v I.pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.1.2010           

                   v II.pololetí  pak ve středu 30.6.2010. 

Prázdniny: 

Podzimní  připadnou na čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. 2009. 

Vánoční budou zahájeny ve středu 23.12.2009 a skončí v pátek  2.1.2010. 

Pololetní  připadnou na pátek 29.1.2010. 

Jarní v délce jednoho týdne jsou stanoveny  od  8.2. do 14.2. 2010. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1.4.a pátek 2.4.2010. 

Hlavní pak budou trvat od čtvrtka 1.7. do úterý 31.8.2010. 

Ředitelské volno vyhlášené ředitelem školy připadne na 29.9.2009 a na 26.10. 2009 (Další vzdělávání 

pedagogického sboru) 

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011  začne   ve středu 1.9.2010. 

 

 

 Kroužky 

Nabídka kroužků pro tento školní rok: 

Chovatelský kroužek - Mgr.Jany Mašková  

Výtvarný kroužek pro I.stupeň - Mgr.Julie Útratová                                                                  

Ruční práce - Mgr, Jana Staňková  a p.Ludmila Kadlečková                                                                   

Keramika – Mgr.Zdeňka Wagenknechtová, Jana Pravdová 
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Jóga pro děti (I.stupeň) – sl. Jana Pravdová 

Maňáskový kroužek – Mgr.Alena Hofmanová  

Muzikálový kroužek- Mgr. Veronika Matějková,  

  (I. i II. stupeň)           Mgr. Jana Konopáčová 

Německý jazyk pro I. stupeň  - Mgr. Veronika Holubová 

Konverzace AJ (8. a 9. roč.) – p. Alena Adámková 

Anglický jazyk pro I. Stupeň – Mgr. Henrieta Mihálová 

Sportovní kroužky: 

Floorball   – p.František Kadlec, p. Michal Kotlář 

Sportovní hry – Mgr.Tomáš Krejčík  

Tenis – p.Petr Čech  

Rybářský kroužek – p. Veselý 

Hudební kroužky: 

Hra na klavír – Mgr.Jana Staňková (dle domluvy)                 

Pěvecký sbor pro I.třídu  - Mgr.Jana Staňková  

Pěvecký sbor  - Mgr.Jana Staňková 

Ve spolupráci s TJ Slavoj připravujeme ještě kroužek Mažoretek, který se bude řídit stanovami TJ. 

 

 

 

Školní knihovna 

Výpůjční doba 

ÚTERÝ 7,45 - 7,55 

STŘEDA 7,45 – 7,55 

ČTVRTEK 11,00 – 12, 00 

PÁTEK 7,45 –  7,55 

9,40 – 10,00 
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Školní klub 

Od 14.9.2009 je tu pro vás klub v těchto časech: 

PO   7.vyuč.hodinu (tj. 13,40 – 14,25 hod.) 

ÚT  0. vyučovací hodinu (tj. 7,00 – 7,45 hod) 

       a 5. i 6.vyuč.hodinu (tj. 11,50 – 13.30 hod.) 

ST  0. vyučovací hodinu (tj. 7,00 – 7,45 hod) 

      a 6. vyuč.hodinu (tj. 12,45 -13,30 hod.) 

ČT  0. vyučovací hodinu (tj. 7,00 – 7,45 hod ) 

       a 5. i 6. vyuč.hodinu (tj. 11,50 – 13,30 hod.) 

Pá   0. vyuč. hodinu (tj. 7,00 - 7,30 hod.) 

Účast ve školním klubu je zpoplatněna 200,-Kč na pololetí, tj. 400,-Kč za školní rok. 

Přihlášky si vyzvednete u třídních učitelů,nebo u p.Konopáčové 
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Trocha zábavy 
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Řešení hádanek : rok,měsíce,týdny; tma; saně; špejle 

 

Toto číslo pro Vás 

připravily:  

Martina Holíková, Diana 

Maříková, Lenka Doová, 

Mgr. Jana Konopáčová
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Rozhovor s PanÍ 

Mihálovou. 

     1.  Jak jste  se měla o prázdninách? 

          Měla jsem se výborně.  

         2.   Zlobí vás prvňáčci ? 

        Rozhodně méně než ostatní. 

       3.  Líbí se vám naše škola? 

        Ano líbí, je to jedna z těch hezkých. 

         4. Líbí se vám naše třída? 

         Ano, moc se mi líbí. 

          5. Změnila byste naší školu za jinou? 

           Nezměnila,  ta naše se mi líbí. 

      6. Máte ráda zvířata? 

          Zvířata mám moc ráda. 

       7. Máte ráda svoji třídu? 

           Mám ji moc ráda,dokonce i svoji minulou. 

        8,Učila jste se dobře ? 

          Ano,dobré známky jsem měla. 

 

Připravila: Holíková Martina  


