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dětský nepravidelný časopis.

Milí rodiče, žáci a učitelé
do rukou upocených od školní dřiny se vám dostává šesté číslo školního časopisu pod názvem
Dubská Kaňka. Svými příspěvky (necenzurovanými a tedy ani neopravovanými) si charakter a
obsah této revue určete sami. Otisknout můžete prakticky cokoliv - příběhy, povídky či romány
na pokračování, veršíky a eposy, kresby, černobílé fotografie, postřehy, hlouposti, školní i
mimoškolní tématiku. S malým dovětkem - publikovány budou pouze podepsané příspěvky.
Výsledky svého úsilí nám můžete k otištění doručit těmito způsoby: osobně do rukou p. uč.
Bernardové nebo zasláním na e-mailovou adresu dubskakanka@seznam.cz nebo do vlastních
rukou Adéle Jelenové (9.A). Toto je o organizaci časopisu asi vše, nezbývá než popřát všem
slibným autorům mocnou inspiraci a všem slibným čtenářům hodně zábavy s naším
časopisem.
-MB-

Ve výběrovém řízení tohoto časopisu se konečně přihlásilo několik žákyň
naší školy: Nikola Sýkorová,Andrea Stejskalová,Denisa Křupalová ze
7.ročníku a Marcela Kratochvílová,Marcela Jeništová,Lucie Stejskalová
z 8.ročníku.Doufáme,že se holkám bude dařit a pomohou nám i nadále
vytvářet tento časopis a stanou se tak našimi nástupkyněmi ! Děkujeme a
máte pořád možnost zkusit to také.
-V.V-

Dubská kaňka: měsíčník, vydává ZŠ

Dubá, e-mail: dubskakanka@seznam.cz, odpovědný redaktor: Martina Bernardová,
členové: Adéla Jelenová (9.A), Veronika Vorlová (9.B.).

Znova připomínáme naše internetové stránky www.zsduba.cz
Jako novinku uvádíme přidaný odkaz:

Průběžné hodnocení žáka

Po otevření se nabídne tabulka, kde je třeba vyplnit jméno a heslo. Každý žák má přidělené své heslo, které
obdrží každý rodič! Důležité!!!—každý se dostane pouze na hodnocení svého syna či dcery!!!
_______________________________________________________________________________________
Květinový den

Český den proti rakovině - květinový den se koná
13.května 2008.
Vybrané prostředky budou využity na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci,
onkologický výzkum, zlepšení kvality života pacientů s onkologickým onemocněním,
ale také na finanční podporu dobudování pracoviště pro léčbu nádorů prostaty ve FN
Bulovka. / více na www.lpr.cz /
Motto: Tiká v každé rodině!

Žáci IX.B třídy vyrazili do ulic města Dubá.
Prodali celkem 215 ks kytiček. Tím přispěli na Ligu
proti rakovině Praha 4 300,-Kč.
Všem žákům IX.B děkuji za pomoc při tomto dni.
Zároveň děkujeme třetí třídě a
Mgr. Janě Maškové, protože tato třída si
zakoupila celkem 23ks = každý žák!!!!!
-MB-

-- pečeme, vaříme

Boloňské špagety
Ingredience:
300 g mletého masa - směs vepřové a
hovězí, 1 malý rajský protlak, 1/4
pórku, 1/4 kostky masoxu, hladká
mouka, sůl, 2-3 stroužky česneku,
koření na mleté maso nebo na špagety,
trocha oleje
Postup: Rozpálíme trošku oleje a
mleté maso na něm osmahneme,
zaprášíme moukou a přidáme rajský
protlak a podlijeme vodou, aby směs
měla řídkou kašovitou konzistenci.
Přidáme masox, na kolečka nakrájený
pórek, osolíme, přidáme jemně
pokrájený česnek a dochutíme
kořením. Necháme asi deset minut
provařit na mírném plameni.
Podáváme se špagetami a strouhaným
sýrem.
čokoládou a můžeme posypat
s ozdobou na dorty.

Amolety
Ingredience
1 l mléka, 450g polohrubé mouky, 4
vejce, polévková lžíce mletého cukru,
špetka soli, olej na smažení
Postup: Do vhodné nádoby nalijeme
mléko, osolíme, přidáme žloutky, cukr
a mouku a rozšleháme na řídké tekuté
těsto (používám ruční metlu na
šlehání). Přidáme sníh ušlehaný z
bílků a dobře promícháme. Pánvičku
potřeme olejem a smažíme amolety, z
každé strany chvilku. Potřeme je
libovolnou marmeládou nebo
ochuceným tvarohem, svineme a na
talíři můžeme ozdobit kysanou
smetanou nebo jogurtem, grankem,
ovocem,...

-AJ-AJ-

Ovesný pohár
Suroviny:
na jednu porci: 2 hrsti ovesných
vloček, 1/4 l mléka, lžička medu,
kakao, čerstvé nebo kompotované
ovoce podle chuti
Postup:
Vločky namočíme do mléka a
necháme nabobtnat (když
nenecháme nic se nestane, jenom
budeme déle míchat). Za stálého
míchání uvaříme hustou kaši.
Osladíme medem a pak vrstvíme do
poháru střídavě s kakaem a ovocem.
Komu nevadí "pár" kalorií navíc,
může do kaše zamíchat kousek
másla.

-AJ-

Přejeme všem dobrou chuť!!!!!!!

Okno domácích
mazlíčků

Zvířátka jsou naši společníci a přátelé, chováme je pro potěšení a pro radost. Oni potřebují někoho, kdo
by je nakrmil, poskytl jim příbytek a pečoval o jejich zdraví. Jsou to krotká zvířata, která chováme buď jako
společníky nebo pro jejich krásu. V přírodě se zvířata starají sama o sebe, ale v zajetí nemohou lovit, můžou
se jen omezeně pohybovat. Proto je nutné znát jejich potřeby a dát jim vše nezbytné pro to, aby byla
spokojená a šťastná.

Křeček
syrský

Křeček syrský - základní údaje

velikost: 10 - 14 cm
hmotnost: 85 - 180g
délka života: 2 - 3 roky
Původ křečka syrského

Křeček syrský původně pochází z Turecka a severozápadní Sýrie (proto syrský). Tam obývá
pouště a polopouště se suchým a vlhkým klimatem. Křeček je především noční živočich. Přes
den zůstává schovaný a teprve když se večer ochladí, vylézá za potravou. V přírodě mají křečci
rezavé zbarvení s bílými odznaky. Šlechtěním ale vzniklo spoustu rozdílných barev. Nyní máme i
křečky smetanové, bílé, šedé a černobílé (tzv. pandy). Díky šlechtění existuje dnes také
dlouhosrstý křeček syrský.
Chování křečka syrského

Křeček syrský je převážně noční živočich. Přes den dost času prospí a aktivní je hlavně k večeru.
O křečcích se říká, že jsou mistři útěku. Jsou velmi schopní lezci a skokani. Dají se snadno
ochočit a jsou čistotní.
Ubytování a vybavení klece křečka syrského

Křeček syrský může bydlet buď v kleci nebo v teráriu. Rozměry klece by měly být minimálně
60x25x30 cm. Vhodná podestýlka je kukuřičná, dřevěná nebo hobliny. Neměli bychom
zapomenout dát křečkovi do klece kolotoč. Na tom křeček vydrží běhat velice dlouho a
vytrvale. Také nesmíme zapomenout na krmítko, napáječku a domeček na spaní. Křečci uvítají
také hnízdní materiál, aby si mohli postavit útulné hnízdečko.
Krmení křečka syrského

Jídelníček křečků tvoří především zrní, oříšky, ovoce a zelenina. Ve zverimexu lze zakoupit
směsi krmiva i s potřebnými vitamíny. Případně různé pochoutky pro hlodavce. Dále křečci také
rádi okusují větvičky ovocných stromů. Samozřejmě se křečkům musí dávat také čerstvá voda
-MB-

Citáty
Schováváme se, protože chceme, aby nás někdo našel. Utíkáme pryč, protože chceme, aby nás někdo chytil za ruku a
přivedl zpět. Necháváme si lámat srdce, abychom viděli, jestli se najde někdo, kdo střepy z našeho srdce vezme a
slepí je zpět dohromady...
Minulost je pohlcována přítomností a přítomnost žije jen tím, že rodí budoucnost.
Přátelé jsou jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že existují.
Člověk je jako měsíc - má svou temnou stranu, kterou nikomu neukáže.
Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.

-AJ-

Hádanky
Víte jak policie otvírá plechovku.?
Zaťukaj na ní a řeknou HALO TADY POLICIE OTEVŘETE
Prezident Bush to ma male. Prezident Clinton to ma prumerne. Arnold
Schwarzenegger to ma velke. Madonna to nema. Papez to ma, ale nepouziva to.
...............Přijmení.
Víte, proč mají policajti kulatou stanici?
Aby je nikdy nemohl přepadnout za rohem.
Než to tam strčíš, je to suchý a tvrdý a když to potom vyndáš, je to mokrý a měkký. Co je to?
Žvýkačka.
Víte, jaký je nejlepší čtyřnohý přítel člověka?
.postel

-AJ-

Wtipy
Co dělají blondýny na dně oceánu?.
Hledají Leonarda Di Capria
Jdou dva staříci po silnici a najednou kolem nich projede na motorce
bezhlavý muž....Jdou dál a opět kolem nich projede bezhlavý chlap na
motorce..... A když se to opakuje už po páté, ten jeden stařík říká tomu
druhému. "Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhý rameno?
Sedí tak vedle sebe pět kiwi a jedno povídá : "Hele od kdy se kiwi holí??" a podívá se vedle sebe a on řekne: "JÁ
nejsem kiwi ale vajíčko!"
Malý chlapeček si hraje na pískovišti a něco žvýká. Zvědavá sousedka se ptá: ,,Jiříčku, copak papáš?"
Jiříček s plnou pusou odpoví: ,,Ňevím, šamo to pšiležlo."
Najde blondýnka zrcadlo a podívá se do něj. "Já tu holku odněkud znám."
Zrcadlo vezme její kámoška a říká: "Co děláš vždyť to jsem já!!"

-AJ-

!!

Uzávěrka příštího vydání č. 7 je 15. června 2008 !!

Něco málo ze školy!
Pat a Mat ve škole
V úterý 29.4. 2008 se do naší školy nastěhovali, a doufáme, že natrvalo, Pat a
Mat.Pocházejí se severní Austrálie a mají rádi vodu.V dospělosti měří až 20 cm. jejich
zbarvení je fakt modré! Pohybují se pomaleji a zajímavě. V budoucnu se zaměříme na
studium jejich pohybu, jelikož nám není jasné, kdy se pohybují vpřed a kdy vzad.
Jo, Pat a Mat jsou Raci modří!

Žabičkové tažení

Již šestý rok pomáhaly děti z naší školy společně s dětmi z mateřinky při jarním
tahu žab, který letos proběhl od 23.3. -20.4. 2008
Podařilo se zachránit 313 kvakušek a 2 čolky.
Celková záchrana trvá od roku 2003 a má na svém kontě 2 820 zachráněných
žabiček!
Vše pro přírodu!!!

-AJ-

-AJ-

-AJ-

Klokan – skokan CUP
V březnu a dubnu proběhla na druhém stupni celostátně vypsaná soutěž „klokan – skokan
CUP“. (Oficiální název je „Klokan CUP“, ale naši žáci si s názvem trochu pohráli a
přejmenovali na „Skokan CUP“.) Skládala se z pěti disciplín, každá byla zvlášť bodovaná a
součet bodů tvořil konečné pořadí.
Začínali jsme skokem z místa, pokračovali výskokem dosažným. Následovala tříminutová
soutěž v přeskakování švihadel, trojskok z místa a závěrečná disciplína byla nejtěžší –
přeskok snožmo přes lavičku bokem po dobu jedné minuty.
V kategorii děvčat zvítězila Šárka Liznerová
druhá

Nikola Vítová

třetí

Michaela Pazourová

V kategorii chlapců zvítězil Lukáš Mynařík

- 998 bodů
- 990 bodů
- 949 bodů

- 1207 bodů

druhý

Jaroslav Šíma

- 1120 bodů

třetí

Víťa Vrabec

- 1023 bodů

Celkem soutěžilo 52 borců a mnozí si uvědomili, jak na tom se
svojí tělesnou kondicí jsou a co ještě musí zlepšit!

-JP-

