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Editorial

z obsahu:

Milé actvo, váené kantorstvo,

- fotografie ze školního jarmarku

vítáme vás na stránkách naší školní revue v novém kalendáøním roce 2008! To je ale hezké èíslo, e?
3
Pro fandy do numerologie - 2 na 3 (2 ) je 8. Tenhle letopoèet rozhodnì nebude obyèejný ... je sloený
vlastnì jenom z nul a dvojek v rùzné mocninì. A kdo je navíc fanoušek do teorie mnoin, musí se mnou
konstatovat, e poloha (indexování) èísla 2 a 8 také nepùsobí "náhodnì". Tu osmièku toti mùete vnímat
na pozici (indexu) 3, co je onen exponent. Jiøí Stivín kdysi napsal bezvadnou autobiografii s názvem
"Mnì všechno dvakrát". S tímhle letopoètem na krku by bylo moné psát spíše "Mnì všechno na tøetí". A
u nás tedy èekají radosti èi trampoty, budou na tøetí. A ještì dovìtek - další nejbliší a z hlediska
numerologie zajímavý letopoèet je a 2016, dále 2032, 2064 a potom se dostanou ke slovu rùzné
symetrie typu 2112, násobky i jiných èísel ne je dvojka (napø. 2107) atd. Ale u toho u my nebudeme.
Teèka.
Co vás ovšem bude zajímat více - v novém èísle Dubské Kaòky (èti dubské kaòky) najdete i pøíspìvky
ákù a paní zástupkynì. To je fofr, co? Pro zájemce o publikaèní práci ve školním èasopise z toho plynou
dùleité informace - pro zveøejnìní pøíspìvkù nemusíte nikde nahánìt p. uè. Wachtla, ale mùete
komunikovat pøímo s Adélou z IX. A. Pøíspìvky (podepsané) mùete pøedávat v nejrùznìjší podobì psané, kreslené na papíøe, na disketì, CD ROMu, DVD ... nebo také e-mailem na webmaster@hance.cz.
Bezvadný by napøíklad bylo, pokud byste svoje školní i mimoškolní akcièky inzerovali dopøedu, pak si na
nì pozvali fotografickou úèast (nebo nafotili sami) a výsledky zveøejnili v duchu "ze ivota" právì na
stránkách školní revue. Èím by se Dubská Kaòka (èti dubská kaòka) stala stejnì samozøejmou stránkou
vašeho ivota jako napøíklad pìtky z matematiky nebo poznámky za nevhodné chování.
Za autory tohoto èísla, i za celý uèitelský sbor, vám, milí ètenáøové, pøeji úspìšný a plodný rok
magického èísla 2008!
- Wl-
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- fotoreportá z vánoèního turnaje v
sálové kopané
- citáty a moudra souèasného školáka
- poetický koutek
- cyklus "Nebojme se hlavy pouívat k
pøemýšlení"
- pøírodopisné okénko sleèny Berušky
- rubrika "Mùj nejlepší zvíøecí fakt
kámoš"
- inzertní pøíloha místo salátu
- a spousta dalších zajímavostí ...
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Pøírodopisné okénko sleèny Berušky
Ahoj všichni!
od dnešního dne se budeme spolu vídat na stránkách vašeho našeho èasopisu. Zavedu vás na rùzná
místa v pøírodì,prozradím vám nìkterá její tajemství a taky si mùeme trochu zasoutìit sami se
sebou. (Správné odpovìdi hledej u Berušky na dalších stranách èasopisu )
Jdeme na to?
Dnes vás vezmu pod hladinu k tìm nej ...
Víš to?
Nejmenším ivoèichùm ijícím pod hladinou øíkáme PLANKTON.
Nìkteré druhy ivoèišného planktonu jsou pìknì neposedné, pøekonávají dennì velké
vzdálenosti, tøeba druhy ijící v hloubce vystupují veèer k hladinì a za úsvitu putují zase
zpìt. Kdy dvakrát dennì pøekonají vzdálenost 400 metrù, tak je to takový výkon, jako
kdybys ty uplaval za den asi 600 metrù.
Chceš ho vidìt?
ije i v našich vodách. Tak si vezmi sklenici, zajdi si k
nejblišímu rybníku a tam si naber trochu vody. Kapièku dej
pod mikroskop a uvidíš, kolik se jich tam hemí.

Vyzkoušej se!
Kdo patøí naopak k tìm nejvìtším?
a) ralok velrybí
b) plejtvák obrovský
c) ralok lidoravý

správnou odpovìï nalezneš na dalších stranách
u symbolu sleèny Berušky!
-VV-

Vaøíme a peèeme s Dubskou Kaòkou

Neøíkej e nemùeš, kdy nechceš. Protoe pøijdou
velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro
zmìnu chtít a pak u nebudeš moci

Nepeèený dort
4 kys. smetany
4 vanilkové cukry
2 piškoty
ovoce( jahody, rybíz,…)
kakao

Piškot s ovocem
5 vajec(sníh)
1/2 hrnku polohr. mouky
5 lic horké vody
1 prášek do peè.
Navrch: 1 kys. smetana
1 šlehaèka
ovoce(kompot)
postup: loutky utøeme s
cukrem pøidáme 5 lic
horké vody z bílkù sníh,
mouku s práškem do
peèiva. Plech potøeme
m á s l e m p o s y p e m h r.
moukou.

CITÁTY

Na cestì k opravdové lásce leí tøi velké balvany,
jimi jsou sebeláska, ješitnost a árlivost. Dokud je
neodvalíš stranou, nedostaneš se kupøedu.

postup: vymaeme formu, vysypeme
kokosem, dáme piškoty , smetanu
smíchanou s cukrem, ovoce a tak se
to dvakrát a tøikrát opakuje nakonec
posypeme kakaem a do lednice.

Láska je to, èemu dovolujeme, aby nám ubliovalo.
Polibek je krásný vynález pøírody, jak zastavit øeè,
kdy u jsou slova zbyteèná
Èlovìk umírá tolikrát, kolikrát ztratí pøítele.

Koblíky
25dkg polohrubé mouky
1 tvaroh
3 vejce(sníh)
3/4 prášku do peè.
špetka soli
olej na smaení
mouèkový cukr
postup: všechny sypké suroviny
smícháme. Pøidáme 1 tvaroh a sníh,
loutky a dobøe promícháme. Pak
vidlièkou vykrajujeme noky.
-Adéla-2-
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Vtipy
Na bøehu opuštìného ostrova stojí zarostlý mu a ze všech sil mává na loï plující okolo. Kdo je to? Ptá se jeden
pasaér kapitána. Nevím, ale vdycky se takhle raduje, kdy plujeme kolem.
Jsou na ostrovì: Rus, Japonec a Èech. Japonec øíká: "U to tady nevydrím, já plavu pøes moøe". A tak plave. Potká ho
ralok a øíká: "Zazpívej mi hymnu!" Japonec zpívá a ralok ho seere. Pøestává to bavit i Rusa tak zaèíná plavat, taky
potká raloka a zpívá mu hymnu a ralok ho seere! Plave Èech: Potká ho ralok a øíká: "Zazpívej mi hymnu!" Èech
zpívá: "kde domov mùùùj, kde domov mùj?" ralok vykulí oèi a øíká: "Plav dál, bezdomovce neeru!
Sedí dvì vrány na drátì a proletí kolem nich stíhaèka a jedna øíká: "Podívejte, kolegynì, a jak je rychlá!" - A druhá na to:
"Taky byste létala tak rychle, kdyby vám zapálili ocas!"
Jde lesem mravenec a za ním slon. Kdy slon mravence dohání, ten na nìj køièí:
"To se ti to jde, kdy ti prošlapávám cestu!"
Malý chlapeèek je na zápisu do 1. tøídy. Tak se uèitelka ptá: "Jakpak øíkáme lidem co kradou??" Chlapeèek mlèí "No,
sáhnu ti do kapsy, vytáhnu 20 kè - co jsem ??!" Chlapeèek se zamyslí: "Kouzelník!!"
Slohová práce áka ZŠ na téma: Moji rodièe.
Rodièe se dìlí na dvì èásti: matku a otce.
Matka se ještì rozdìluje na enu v domácnosti a v zamìstnání.
Doma se potom ještì skládá z manelky, matky, kuchaøky, uklízeèky, pradleny, zásobovaèky, úèetní, vychovatelky .... ostatní
si nepamatuji, ale máma toho umí vyjmenovat víc, jako napø. sluka, otrok a jiné. Matka se vyznaèuje tím, e se zázraènì
nachází na více místech najednou, umí v jedné chvíli myslet na sto vìcí, pøièem deset vìcí dìlá souèasnì. Vidím na vlastní
oèi, jak po návratu z práce dá vaøit vodu na sporák , zatímco zadìlá na buchty. Pøitom jí bìí praèka, do které chodí
vymìòovat prádlo, mnì vymýšlí vìty oznamovací, tázací a rozkazovací a naší Olinku zkouší z velké násobilky. Ve volném
èase staèí i vyehlit . e potom pøebalí malého Karlíka a udìlá mu Sunar s krupicí si ani nevšimnu. Dvì oèi mi na to nestaèí.
Kdy potom zasedneme k veèeøi, všechno je pøipravené na stole, já mám na teplákách zašité nové díry , Olina má umyté
vlasy a prádlo visí na balkonì. Potají si mámu prohlíím. Máma má opravdu jen dvì ruce a pøece, kdy pøijde domù z práce
má v jedné velkou a malou kabelku, v druhé dvì síovky s nákupem a v tøetí.... ne, vdy jsem u povídal, e má jen dvì ruce,
ale nese i Karlíka ve fusaku.
Otec se neskládá ani nerozdìluje.
Nachází se v zamìstnání a doma, ale doma ho najdete málokdy. Kromì snídání a veèeøení, kdy sedí u stolu, vyskytuje se
obyèejnì v køesle nebo na gauèi a bývá zakrytý novinami. Zanechává po sobì vdy totoné stopy: rozevøené a pøevrácené
noviny a cigaretový popel, nìkdy i v popelníku. Na rozdíl od mámy, i kdy má taky dvì ruce, pøichází domu s rukama
prázdnýma. Jestli umí násobilku nevím, ale psát asi neumí, protoe mi ještì ákovskou kníku nikdy nepodepsal. A ani není
prozkoumané, proè patøí do skupiny rodièù, kdy na rodièovské sdruení vùbec nechodí. Jak umýt auto ještì nezkoušel
Pan uèitel povídal, abychom se pøi psaní tohoto úkolu zamysleli nad prací svých rodièù. Ve škole pøidìlují áka, který øádnì
nepracuje a neuèí se, dobrému a snaivému ákovi, aby se od nìj nìco nauèil . Tak si myslím, e pøi svatbì pøidìlují mue
enám, aby je eny nìèemu dobrému nauèily a mìly na nì dobrý vliv. Mojí mámì se to zatím bohuel nepodaøilo.

Hádanky
Tøi mui se potápìjí v øece, ale kdy vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to moné?
(tøetí mu je holohlavý)
Slyšel jsi mì pøed chvílí, teï mì slyšíš zase. Za chvíli zemøu, ale jen do doby, ne mì znovu nezavoláš. Kdo jsem?
(ozvìna)
Na poèátku je to èerné, pøi pouití je to rudé, na konci je to šedé. Co to je?

(uhlí)
-Adéla-
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Do nového roku ...

Výrobky dìtí naší školy I.

Zahájení tradièního jarmarku ...

Výrobky dìtí naší školy II.

Besídky dìtí z I. stupnì ...

Výrobky dìtí naší školy III.

Ústøední fotoreportá tohoto po-vánoèního èísla se zamìøuje na dny, je oslavám narození Jeíška pøedcházely. Vánoèní
jarmark není ádnou novinkou a vìtšina obyvatel Dubé ví o èem je øeè. Ve škole si dìti blíící pøíchod svátkù zpestøily
besídkami (kdo by se také v tento èas uèil ...) a takté fotbalovým turnajem. Tentokrát dívèím, take se mezi startujícími
objevili nìjací ti travestité ...? Vítaným zpestøením turnaje byl i kantorský tým, na nìm si ovšem všechna ákovská mustva
vylámala zuby, jak jinak ... :-)
Pìkný a úspìšný nový rok pøeje redakce Dubské Kaòky ...!
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Pøedání cen O nejkrásnìji vyzdobenou tøídu!

.. ovšem fandové ji netrpìlivì vyèkávají zahájení turnaje!

Jablko nepadá daleko od stromu!

Tribuny burácí! Turnaj byl zahájen!

Holky v zápalu boje o ten "kulatý nesmysl" ...

Obávaný kantorský tým deklasoval všechny protivníky ...

Závìrem
Závìrem je tøeba milému ètenáøstvu poloit otázku, zda by takových dnù nemìlo být ve školním roce vícero. Jasnì e mìlo!
A kde je tedy problém? Problém je v tom, e vyèerpáme pøíliš mnoho energie a èasu na tu porci vìdomostí kterou mají dìti
zvládnout, dále na hlídání majetku školy (to jsou ty prokopané a poèmárané dveøe) a hlídání vašeho zdraví pøi tìch
nekoneèných honièkách a pošuchování o pøestávkách. Potom ji moc èasu na podobné dny nezbude ... zatím .... ?!
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Mùj zvíøecí fakt kámoš
Milé ètenáøstvo,
vítám vás v této pravidelné rubrice - v ní se mùe kdokoliv pochlubit svým zvíøecím pøítelem èi pøítelkyní, staèí dodat
podklady ... viz. EDITORIAL na úvodní stranì. Zatím se k tomu nikdo moc nehlásí a tak vyuiji pøíleitosti a pøedstavím vám
svého dalšího zvíøecího pøítele, lépe øeèeno pøítelkyni - Fräulein Lízu.
Naše koèka Líza
Objevila se u nás nìkdy loòského roku na pøelomu jara a léta,
chomáèek trèících chlupù o velikosti tenisového míèku. Muselo se jí
ze zaèátku hroznì stýskat po matce, protoe se neustále sápala na
kadého kolemjdoucího a snaila se mu pøisát na jakoukoliv èást
tìla. Nocovala schoulená mezi mým ramenem a strništìm na bradì.
Vìtšinu dne trávila tak, e šla prostì za kadým, kdo byl zrovna
okolo. Dobrodrunì objevovala svìt okolo sebe - obrovskou
zahradu, tøípatrovou stodolu, motýly a ... myši. Ji si nevybavuji, kdy
ulovila svou první, ale od té doby jich "drapne" (doslova) tak okolo
pìti za den! Nìkdy je spoøádá, kromì hlavièky a luèníku, a nìkdy je
prostì jenom pøinese - to se chlubí - a nechá leet.
Líza má s koèkami spoleèný asi jenom vzhled a onu zálibu v lovení
a trýznìní myší. Pokud nìjakou nešastnici dostane, hrátky trvají
nìkolik desítek minut, ne se myší dušièka odebere zpìt ke svému
Stvoøiteli. Jinak je to pes. Fakt e jo. Nevím kolik koèek slyší na
jméno, ale naše Líza ano. Staèí zavolat a ona poslušnì pøibìhne.
Chodí spoøádanì u nohy, jako cvièený teriér. To prosím všechno
sama od sebe. Vùbec by mì nepøekvapilo, kdyby jednoho dne
zaèala aportovat. Ovšem s našimi psy si moc do oka nepadla (s
výjimkou gauèáka Falca, ale toho ještì neznáte). Zpoèátku jsme jí
pøed setkáním chránili, ale stejnì jsme to neuhlídali - jak si Líza
pozvolna zvìtšovala "revír", jasnì, e døíve èi pozdìji vlezla do
teritoria našim hafanùm. A setkání to bylo vìru nemilé, nebo naši
šakali jsou povìstní koèkorouti. Kdy na sebe natrefili byla Líza tak
pøekvapená, e se ani nesnaila utéct. Nevím jestli to byl Jidáš nebo
Garry, ale nìkterý z nich ji dost nešetrnì popadl do svých èelistí a
naštìstí neskousl naplno. Take Líza pak pajdala (nic váného,
jenom pošramocená chrupavka na zadní tlapce) asi dva týdny. Ale
od té doby si dává pozor - rozhodnì neleze psùm na jejich èást
zahrady kdy jsou volnì puštìni. Nìkdy si ovšem nenechá ujít
pøíleitost a výhrunì na psy syèí a prská z okna nebo z terasy. Teï
jsme ji v klidu - Líza se mùe naprosto samostatnì pohybovat kde
chce, zkušenosti ji má.
Líza má v sobì šlechtickou krev - matka byla papírová britka a otec
nìjaký tulák, který to prostì nìjak zvládl (ani pùvodní majitel neví
jak). A èeká nás zajímavý experiment - poøídili jsme si další koèku,
neb plánujeme nìco jako chovatelsko stanici koèek - britek. Náš
nový pøírùstek pøedstavím tøeba nìkdy pøíštì, jmenuje se Bibi a
zatím si s Lízou moc nerozumí. Líza nìjaké bratøení - koèkování
odmítá. Take uvidíme.
-WlNezapomeòte ètenáøùm
pøedstavit také svého
nejlepšího fakt kámoše!
Podklady mùete dodat k
otištìní buï pøímo p. uè.
Wachtlovi, nebo Adéle z IX.A,
nebo e-mailem na
webmaster@hance.cz!
Na papíøe, disketì, CéDéèku,
DéVéDéèku ...
Tìšíme se na vaše domácí
mazlíky!
-6-
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z cyklu
NEBOJME SE POUÍVAT HLAVY K PØEMÝŠLENÍ
výsledky pøedcházejících úloh:
Úloha o lovci a medvìdovi
- medvìd musel mít bílou barvu, nebo pouze na jediném místì na svìtì je moné, aby lovec šel popsanou trasou a došel
zpìt na severní pól. A tam ijí pouze lední medvìdi.
Úloha o hlemýïovi
- nešastník bude na vrcholu zdi osmý den, ve veèerních hodinách
Úloha o chlapci, jablcích a rekreantech
- tato úloha nemùe mít ádné øešení, nebo jde o pustou demagogii. Jsou pouze slovnì smíchány dvì naprosto odlišné
úlohy do sebe.
Úloha o pánvi a topinkách
- nejkratší moná doba opékání je 6 minut.
Vzhledem k nulovému zájmu ètenáøstva tuto rubriku pøesunujeme "k ledu", ale v pøípadì jiného vývoje, je moné ji kdykoliv
obnovit - to kdybyste si chtìli takøíkajíc "lámat hlavy" za jednièku z matyky!
-WlSprávné øešení ze strany 2
tohoto èísla je pøece b

... kdy se nudí grafik ...

ralok velrybí =18 metrù
plejtvák obrovský=33,6 metru
ralok lidoravý=7,92 metru
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Inzerce
Poptávka
Pro právì vzniklý školní èasopis Dubská Kaòka hledáme z øad actva redaktory a šéfredaktora. Náplní práce redakèního
týmu bude sbìr èi pravidelnìjší tvorba pøíspìvkù, jejich tøídìní a pøíprava pro poèítaèovou sazbu (Corel Draw nebo MS
WORD).
Jestlie si chceš vyzkoušet nároènou práci s tiskovinou, a také se chceš v prùbìhu školního roku nauèit zpracovávat text a
obrázky na pokroèilé úrovni na PC, mùeš se kdykoliv pøihlásit u p. uè. Wachtla osobnì, nebo e-mailem na
webmaster@hance.cz.
Ztráty a nálezy
ák osmé tøídy ztratil ákovskou kníku. Prosím poctivého nálezce, aby ji opìt vyhodil,
spálil nebo nìco podobného.
V ádném pøípadì mi jí nevracejte!!!! Pokud by se nìjaký iniciativní slídil pokusil mou
ztracenou ákovskou kníku vrátit mnì, mým rodièùm, tøídní, nebo do øeditelny, budu
nucen dovolávat se soudní cestou paragrafu na ochranu osobnosti!
Pøípadného likvidátora K odmìním balíèkem nekoneèných výkaèek.
www.jednickar.net
Prodám
vìtru i vodì odolný traktor, bez SPZ. Vhodný pro
všechny druhy sklizní èi stìhování, lesní práce
apod.
Zn.: levnì na sikulka@volny.cz

Labutí jezírko
netradièní provedení klasického
baletu nabízí jako kulturní vsuvku
pro cokoliv, taneèní kvartet
„Odvání mroíci“. Za dopravu a
stravu, inscenace nevyaduje
ádné specifické podmínky ani
technické zabezpeèení.
www.klasik.org

Mu na vysuté létající hrazdì
Pro organizace, školy i skupinkové festivaly,
nabízím akrobatická vystoupení s ertovnou
zápletkou. Nevšední vizuální záitek je
podbarven autentickou hudbou.
d.capperfield@volny.pad
Nabídka
Kasièka pro ménì majetné, jednotlivì i pro velkoodbìratele. Hezký
dárek!
www.sporinek.cz

Nový operaèní systém WINDOWS!!!
verze RunTimeFatalError 2008
Zavádìcí série je pøi koupi nového PC
zdarma!!!
Informujte se u svého prodejce!
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