2008/2009

č. 12

náklad: 30 výtisků

cena: 5,- Kč--------------

2007/2č.0Poloilegální dětský nepravidelný časopis.

Milí žáci, rodiče a učitelé,
do rukou se Vám dostává poslední číslo školního časopisu Dubská
Kaňka v tomto školním roce. I tento měsíc jsme si pro Vás však připravili
příspěvky z oblíbených rubrik.
Přejeme Vám touto cestou krásné prázdniny plné příjemných chvil a
bohaté na zážitky. Budeme se na Vás těšit po prázdninách. Vaše připomínky,
návrhy či příspěvky přijímáme však i přes prázdniny. Můžete k tomu využít
naši e-mailovou adresu dubskakanka@email.cz. Přeji Vám hodně zábavy
s naším časopisem. -JKPro zasmání 

°°Akce v červnu°°

1.6.2009

Den dětí v Nedamově

3.6.2009 Praha

Exkurze na vojenské letiště Kbely

7.6.-12.6.2009

Vodácký kurz - Vltava

15.-19.6.2009

Bláznivý týden

15.-19.6.2009

Eurotýden ve škole -soutěž mezi
skupinami

19.6.2009 Velké Březno Návštěva Pivovaru (výběr IX.třídy)
23.6.2009

Rozloučení s družinou

24.6.2009 Nedamov

Školní akademie

25.6.2009 MěÚ

Rozloučení s absolventy

26.6.2009

Ukončení školního roku

LJ

Připomínáme si některé významné dny

1. června -Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více neţ 50 zemích celého světa.
2. června 1953 – ve Velké Británii byla korunována královnou Alţběta II..
5. června - Světový den ţivotního prostředí
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8. června r. 1600 – v Praze se konala první anatomická pitva lidského těla. Provedl ji lékař Jan Jesenský
(Jessenius). Pitva trvala aţ do 12. července 1600.
9. června 1934 – na filmovém plátně se poprvé objevila postavička Kačera Donalda
10. června 1942 – němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna.
21. června 1945 – Prezident Edvard Beneš vydal dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců,
Maďarů, zrádců a kolaborantů.
24. června 1942 – nacisty vyhlazena osada Leţáky
28. června 1914 – v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka
Ferdinanda. Byla to záminka k rozpoutání první světové války.
30. června 1905 – Albert Einstein představil v článku „On the Electrodynamics of Moving Bodies“ teorii
relativity. JK

Vtipy
Blondýnka se rozhodne koupit si pravé krokodýlí boty, ale v obchodě se jí zdály drahé.
Řekla si, ţe si nějakého krokodýla uloví sama a bude mít boty zadarmo. Večer jde prodavač
kolem jezera a vidí blondýnu, jak střílí jednoho krokodýla a potom to ohromné zvíře táhne
na břeh mezi sedm ostatních, vtom však zakřičí: "Sakra, ani tenhle nemá boty!"
Blondýnka se chlubí druhé, ţe potkala kouzelného dědečka, který jí slíbil splnit přání: "A co
nabídl?" - "Buď výtečnou paměť nebo velké poprsí." - "A co sis vybrala?" - "To uţ nevím!"
Najde blondýnka zrcadlo a podívá se do něj. "Já tu holku odněkud znám."
Zrcadlo vezme její kámoška a říká: "Co děláš vţdyť to jsem já!!"
Blondýnka si stěţuje na veterině: "Ten pes je divnej, já mu dávám ţrádlo a on neţere, neţere
a neţere ... A doktor vrtí hlavou a říká: "Protoţe je vycpanej,vycpanej a vycpanej ..."
Přijde blondýnka před obchod a na dveřích vidí napsáno: OTEVÍRÁ SAMO! Tak se
nadechne a zvolá: "Hej Samo! Tady Hana, otevři!"
Blondýna v domácích potřebách: "Jé to je hezká nádoba!" Prodavač: "To je termoska."
Blondýna: "Termoska, k čemu to je?" Prodavač: "V zimě to například udrţí čaj teplý několik
hodin a v létě zase studenou limonádu." Blondýna: "To je dobrý, ale jak ta věc pozná, ţe je
zima nebo léto?"
Volá blondýnka na policii: "Našla jsem mrtvolu kdyţ jsem plela zahrádku!!! Rychle
přijedte!"
Policie: "Zůstaňte v klidu a nadiktujte mi prosím adresu"
Blondýnka: "Adresa je: Zlín, 313 hřbitov..."
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Blondýnka přijde do elektroprodejny a ţádá prodavače o výměnu televize. "A proč ji chcete
měnit?" - "Manţel nadává, ţe je v ní čím dál míň fotbalu!" DM, NB

Hádanky
1) Kdo chodí spát v botách?
2) Metu, metu, nevymetu, nesu, nesu, nevynesu, aţ čas přijde samo vyjde.
3) Jsem muţ a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muţe na obrazu je synem
mého otce. Kdo je na obrazu?
4) Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní.
HOROSKOP

Rak představuje princip růstu. Energie se koncentruje, oblast činnosti se
začíná velmi úzce vymezovat. Jeho posláním je integrace.
Rak mimo jiné začíná vyplňovat doposud zanedbávanou citovou složku
člověka. V tradiční astrologii znamená spojení s domovem, rodinou a již
jmenovanými city. U žen by se dalo mluvit o mateřském instinktu.

Živel : voda
Dynamika : kardinální
Vládce : Luna
Znamení: vodní
Povaha: flegmatická
Šťastná léta: 22-26, 31-42
Soulad se znamením: Štír, Ryby
Souvztažná barva: stříbrná
Souvztažný kov: stříbro
Podřízená část těla: prsa, žaludek, játra, žlučník
Kámen znamení: jaspis, avanturín, korál, jadeit, karneol, diamant, chalcedon, adulár, opál,
smaragd, perly
Šťastná čísla: 9, 81, 369, 3321
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Šťastný den: pondělí
Šťastná květina: mák
Duchovní ochránce: Dionýsos
Příjemná vůně: kosatec

LJ

Oblíbené optické klamy
Zdá se vám, že se čáry na obrázku vlní,
nebo že obrázek bliká? Je to tím, že oko
přeostřuje z bílé na černou blízko u sebe
a tak udělá dojem chvění.
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Pro naše luštitele
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Výsledky hádanek
1) kůň

2) sluneční světlo

3) můj syn
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4) vajíčko

Z kuchyně

Albánské řezy
Ingredience: 3 vejce, 2 skleničky cukru krupice, 1,5 skleničky oleje, 3 skleničky mléka, 1 prášek do
pečiva, 1 vanilkový cukr, 4 skleničky mouky hladké, 3 lţíce kakaa, 100 g sekaných ořechů, 3 dcl mléka, 1
čokoládův pudink
1 sklenička - 1 dcl
Postup přípravy: Vejce a cukr našleháme, přidáme olej, mléko, prášek do pečiva, vanilkový cukr a
mouku. Umícháme těsto, do poloviny přidáme kakao. Plech vymastíme a vysypeme moukou. Na dno pak
nasypeme ořechy a rozetřeme střídavě tmavé a světlé těsto. Pečeme při 150 °C. Jestli je upečený, poznáme
špejlí. Mezitím uvaříme pudink ze 3 dcl mléka. Za 15 minut po upečení potřeme pudinkem.

„Čínské nudle“
Ingredience: 1 kuřecí řízek (krůtí,vepřový...), hrst krouhaného bílého zelí, těstoviny větších tvarů(vřetena,
mašličky...), sojová omáčka, oregáno, chilli, olej, sůl
Postup přípravy: Maso nakrájíme na nudličky, trochu přisolíme, v misce promícháme s 2-3 lţícemi
sojové omáčky, špetkou chilli a trochou oleje. Necháme chvíli uleţet, mezitím dáme vařit těstoviny. Zatím
co těstoviny docházejí v horké vodě, dáme podusit zelí v trošce vody s kapkou oleje asi 7-10 minut, jen
zesklovatět a vydusit vodu. Naloţené maso usmaţené na oleji jako minutka smícháme ve velkém hrnci s
podušeným zelím a scezenými těstovinami, přidáme trochu oregána a zastříkneme ještě pro dochucení
sojovou omáčkou.

Vzpomínáme na červen
Den dětí
Když byl mezinárodní den dětí, tak jsme šli se školou do Nedomova. Tam jsme si připravili svou atrakci a šli jsme
soutěžit k jiným třídám. Vyzkoušela jsem si skákání v pytli, skákání přes švihadlo, chození s míčkem na lžíci a jiné
atrakce. Když jsme měli nasbíráno hodně lístečků, tak jsme je šli vyměnit za různé věci. K výměně byly různé sladkosti
nebo hračky. V 11.25 nás učitelé svolali a pak jsme šli zpátky do školy. Den se vyvedl a moc se mi líbil.
NK
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Výlet na hrad Kost
Ráno v 7.00 jsme se sešli před školou, nasedli jsme do autobusu a vyjeli. cesta trvala
dlouho, ale nakonec jsme dojeli. Vyšli jsme z autobusu a čekali chvíli na paní průvodkyni.
Když přišla, šli jsme na první nádvoří a vyprávěli jsme si o historii hradu. Na druhém nádvoří byly vystaveny kočáry a
kleště na zvedání kamenů. Šli jsme i kolem černé kuchyně. Poté jsme byli ve velkém sále, kde jsme se klouzali na
speciálních bačkorách. Po prohlídce hradu jsme byli na malém představení a na obědě. Vyzkoušeli jsme si také
lukostřelbu. Moc se mi tam líbilo.
MH
Z žáků hasiči
Žáci IX.třídy ZŠ Dubá se alespoň na chvíli mohli stát hasiči, když se v rámci hodin chemie
snažili uhasit předem připravený požár různých látek pod odborným dohledem zástupců
Sdružení dobrovolných hasičů města Dubá .
Celé akci ale nejprve předcházelo několik hodin strávených v učebně, kde se žáci postupně
seznámili se základním pojmem hoření, s druhy požárů i s různými typy hasících přístrojů a
také bezpečnostními pravidly v případě vzniku požáru.
Jde o jeden z případů spolupráce odborníků ve výuce na základní škole a doufáme, že ne poslední?
Děkuji zástupcům Sdružení dobrovolných hasičů města Dubá.
Bc.Věra Valová, učitelka chemie

Krásné prázdniny!!!!!!!!!!

Toto číslo připravily: Nikola Baloušková, Nikola Koubková, Leona Jeništová, Martina Holíková, Diana Maříková a Jana
Konopáčová
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