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2007/2č.0Poloilegální dětský nepravidelný časopis.

Milí žáci, rodiče a učitelé,
do rukou se Vám dostává další číslo školního časopisu Dubská Kaňka. I
Vy však můžete přispět příběhem, povídkou, veršíky, kresbami, postřehy…
se školní či mimoškolní tematikou. Výsledky svého úsilí nám k otištění
můžete doručit zasláním na e-mailovou adresu dubskakanka@email.cz. Přeji
Vám hodně zábavy s naším časopisem.
-JKPro zasmání 

°°Akce v dubnu°°
°°2.4.2009 Sluníčkový den°°
°°2.4.2009 Nový Bor Regionální festival Jeden svět 2009 (8.+9.ročník)°°
°°7.4.2009 od 15,30 hod.Velikonoční jarmark°°
°°8.4.2009 od 10,00 hod. Vodnické rejdění °°
°°17.4.2009 Projektový den věnovaný MEDIÁLNÍ VÝCHOVĚ°°
°°22.4.2009 od 8,00 hod. Velká vodní cesta°°
°°23.4.2009 "Láska ano, děti ještě ne" (8.ročník)°°

LJ

Připomínáme si některé významné dny

1. duben se často nazývá apríl, už od 16. století je spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi
4. dubna 1949 bylo založeno NATO
5. dubna 1937 bylo otevřeno letiště Praha-Ruzyně

11. dubna 1792 byla vynalezena gilotina
12. dubna 1961 nadporučík Jurij Alexejevič Gagarin jako první obletěl zeměkouli (historický let na kosmické lodi
Vostok 1 trval 108 minut)
14. dubna 1865 prezident Abraham Lincoln byl smrtelně postřelen, druhý den zemřel
14. dubna 1912 parník Titanic na své první plavbě přes Atlantik narazil na ledovou kru, další den ve 2:20 se potápí
23. dubna 1420 narození Jiřího z Poděbrad
26. dubna 1986 došlo k havárii v sovětské jaderné elektrárně Černobyl
29. dubna 1913 Gideon Sundback dostal americký patent na svůj vynález zipu
30. dubna 1945 zemřel Adolf Hitler, nacistický politik a diktátor
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VTIPY
Ptá se Pepíček paní učitelky: "Mohu být potrestán za něco, co jsem neudělal?" Učitelka: "To v žádném případě!" Pepíček: "Tak to
je dobře. Já jsem totiž neudělal domácí úkol!"

Přijde Pepíček ze školy a říká: "Mami, dneska jsem se jako jediný z celé třídy přihlásil!" "No to je pěkné," říká maminka, "A na co
se paní učitelka ptala?" Pepíček: "Kdo rozbil okno na chodbě."

Přijde pán do hospody a povídá: "Heleďte se, já vám řeknu senzační vtip o policajtech." V rohu se zvedne chlap a povídá: "Pane,
upozorňuji vás, že já jsem policista!" Pán na to: "Tak dobře, já to řeknu pomalu a dvakrát."

Policajt Karel hází do kopřiv papíry. Přijde k němu strážmistr Jarin a říká: "Proč házíš ty papíry do kopřiv?" "To víš, velitel mi nařídil,
abych ty tajné dokumenty spálil."

Povídají si dva policajti: "Ty, slyšel jsi, že letos bude Nový rok v pátek?" Druhý na to: "No, jen aby to nebylo 13-tého"

Jdou dva policajti parkem a najdou mrtvolu v pokročilém stadiu rozkladu: "Podívej se na to! Zase je tady mrtvola!" "Jak zase? Ty jsi
už tady někdy viděl mrtvolu?" "Jasně, před měsícem a byla dokonce stejně oblečená."

Letí policajt s prasetem ve vesmírné lodi. Prase má takovýto úkol: když se rozsvítí červené světýlko, tak zmáčkne červené tlačítko
a z ampliónu se ozvou instrukce. Policajt má udělat to samé v případě, že se rozsvítí zelené světýlko, tak zmáčkne zelené tlačítko.
Letí a letí a furt nic. Až konečně se rozsvítí červené světýlko. Prase hrábne tou svou pařátou po červeném tlačítku a z ampliónu se
ozve: "Změň kurs na 2-4-1, odhoď přídavné nádrže, zapni zpomalovací motory." Prase všechno bravurně provede a zase si sedne
do křesla. Policajt je celý nervózní, neví, co budou chtít po něm, když po praseti chtěli takové věci. Za chvílí se rozsvítí zelené
světýlko, policajt skočí po tlačítku a z ampliónu se ozve: "Dej nažrat praseti a na nic proboha nesahej!"

LJ
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Buchta z čokolády Margot

Suroviny:
2 hrnky polohrubé mouky, 1hrnek cukru-krystal, 2vejce, 1vanilka, 1kypřící prášek do pečiva, půl hrnku
oleje, 1 čokoláda Margot, čokoláda na vaření.
Postup:
všechny suroviny rozmícháme a dáme na vymazaný plech herou a moukou a 15 -20 minut necháme v troubě
na 170 stupňů.
Poznámka:
Až se buchta upeče, tak ji polijeme čokoládou na vaření. NK

Sportovní okénko aneb představujeme Vám sporty
Chůze je druh mechanického pohybu využívající dolní končetiny, který je vlastní dvounohým živočichům jako je
například člověk, umožňující přesun z jednoho místa do místa druhého. Chůze se skládá z jednotlivých kroků, kdy se
pravidelně střídá jedna noha za druhou, čímž dochází k pohybu. moderním pojetí je chůze i atletická sportovní
disciplína provozovaná na celém světě ve formě rychlochůze

.
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Pohled do historie ZŠ v Dubé – 2. část
Ke stavbě měšťanské školy (čp. 113 v Dlouhé ulici) došlo po rozhodnutí městského
zastupitelstva za starostování Josefa Franze, dne 13. 7. 1885. Se stavbou bylo započato 13. 3.
1887 a stavba byla zhruba dokončena již 2. 1. 1888 a téhož dne bylo započato vyučování.
Zcela byla škola dokončena 15. 9. 1888. Náklad na stavbu dosáhl částky 30 tisíc zlatých.

V roce 1896 byla v Dubé zřízena dívčí měšťanská škola a byla umístěna v
upravených místnostech obecné školy (čp. 86 v Dlouhé ulici). MH
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HOROSKOPY
Také vám přinášíme horoskopy tentokrát berana a býka - toto jsou znamení na březen a duben a příště budou
blíženci a budeme pokračovat … 

Beran
Beran představuje princip vůle a proces bytí. Tradiční astrologové mluví o Skopci, ale protože považuji toto znamení
za velmi produktivní a silně dynamické, připadá mi "Skopec" trochu jako urážka.
Úkolem Berana je v člověku probudit prvotní záblesk vědomí, pocit ega. Tradičně je spojován s odvahou,
iniciativou, rozjásaností apod. Jeho cyklický význam plyne ze skutečnosti, že opravdu začíná v okamžiku jarní
rovnodennosti, tedy v okamžiku vyrovnání sil dne a noci.
Živel : oheň
Dynamika: kardinální
Vládce : Mars
Znamení : ohnivé
Povaha : cholerická
Šťastná léta : 15-18, 30-38
Soulad se znamením : Lev, Střelec
Souvztažná barva : ohnivé
Souvztažný kov : železo
Podřízená část těla : hlava, mozek, oči, nos
Kámen znamení : chalcedon, rubín, karneol, jaspis ,korál, hematit, achát
Šťastná čísla : 5, 25, 65, 325
Šťastný den : čtvrtek
Šťastná květina : vřes
Duchovní ochránce : Héra
Příjemná vůně : vřes

Býk
Býk představuje princip vlastního úsilí - původní surová energie tryskající ze znamení Berana začíná postupně nabírat
na směru.
Býk bývá tradičně spojován s vlastnictvím, praktičností, rozhodností, vůlí, odhodláním apod. V humanistické
astrologii představuje fázi posílení sebevědomí skrze ztotožnění se s hmotou.
Živel : země
Dynamika : fixní
Vládce : Venuše
Povaha: melancholická
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Šťastná léta: 27, 28, 31-45
Soulad se znamením: Panna, Kozoroh
Souvztažná barva: tmavě zelená
Souvztažný kov: měď
Podřízená část těla: oblast krku
Kámen znamení: achát, smaragd, malachnit, chryzokol, růženín, korál, avanturin
Šťastná čísla: 7, 49, 175, 1225
Šťastný den: středa
Šťastná květina: pomněnka,příjemná vůně:jalovec
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Pro malé i velké luštitele
I na měsíc duben jsme si připravili
zajímavé úlohy pro vaše oči. Na prvním
obrázku spočítejte sloupy. U druhého
obrázku rozhodněte, zda jde o zajíce
v trávě nebo kachnu ležící na zádech.

Až se vymotáte z bludiště, můžete si vybarvit obrázek čarodějnice.
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Toto číslo připravily : Leona Jeništová, Martina Holíková, Nikola Koubková a Mgr. Jana Konopáčová
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A na závěr vám přinášíme rozhovor s paní zástupkyní Věrou Valovou, který připravila Leona Jeništová s pomocí
Martiny Holíkové.
1.Líbí se vám na této škole?
Ano líbí.

2.Co říkáte na chovatelský kroužek?
Moc se mi líbí a sama mám králíčka.

3. Máte ráda zvířátka?
Ano, mám.

4.Máte doma nějaké zvířátko?
Ano, mám zakrslého králíčka a jmenuje se Julie.

5.Který předmět ráda učíte?
Nejraději mám přírodopis a člověka…

6.Vyučujete raději kluky nebo holky?
Je mi to jedno, nevadí mi ani holky ani kluci .

7.Líbí se vám časopis Kaňka?
Ano líbí,vystavuji ho na stránkách školy a vždy si v něm ráda počtu.

8.Co byste přidala do časopisu Kaňka?
Do časopisu bych přidala perličky žáků - směšné odpovědi při písemkách (anonymně,samozřejmě)

9.Těšíte se na prázdniny?
Ano, moc se těším, pojedu na dovolenou se svým synem.

LJ MH
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