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Poloilegální dětský nepravidelný časopis.
Milí žáci, učitelé
do rukou upocených od školní dřiny se vám dostává
třetí číslo školního plátku pod názvem Dubská Kaňka (čti 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, hloupost, školní i mimoškolní tématiku. S malým
dovětkem - publikovány budou pouze podepsané příspěvky.
Výsledky svého úsilí můžete k otištění doručit těmito způsoby: osobně
do
rukou
p.
uč.
Bernardové
nebo
zasláním
na
e-mailovou
adresu
Bernardova.Martina@zsduba.cz , dubskakanka@seznam.cz nebo do vlastních rukou Adéle
Jelenové (9.A) nebo Veronice Vorlové (9.B). Toto je o organizaci časopisu asi vše, nezbývá než
popřát všem slibným autorům mocnou inspiraci a všem slibným čtenářům hodně zábavy s naším
časopisem.
-MBNezapomněli jste na školní stránky?????

Zde je raději odkaz: www.zsduba.cz .
Najdete zde vše důležité, novinky, akce školy, fotky z akcí……………
.
Využijte poslední možnost!

Dodatečný zápis na naši školu
se koná v pondělí 17.března 2008, od 14,00hod.v prostorách Základní školy Dubá

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

Přírodopisné

okénko

slečny Berušky

Na návštěvě u plazů

1.Hadi
Kdo jsou to plazi?
Do této skupiny živočichů s proměnlivou tělesnou teplotou zařazujeme ještěry,hady, želvy a
krokodýly. Pojďte nahlédnout do jejich fascinující říše……..

Hadí jazyk.
Rozeklaný jazyk hadů a ještěrů není jedovatý, ve skutečnosti slouží k „ochutnávání“ svého okolí.Částice
„nalepené“ ze vzduchu předává jazyk k rozboru do Jacobsonova orgánu,který je umístěn v horním patře

Had jako zbraň?
Říká se, že Hanibal nechal vrhat do nepřátelských lodí nádoby plné jedovatých hadů. Tato taktika byla prý
velmi úspěšná.

Hadí jed užitečný.
Např.jed zmije se využívá při léčení některých nemocí,které souvisí se srážlivostí krve, neboť jed zmije
způsobuje srážení krve

Nejjedovatější had?
Téměř stokrát účinnější než jed kteréhokoliv jiného hada je prý jed vodnáře kobřího, který žije v australské
oblasti Tichého oceánu…

Otázka pro Tebe: Dokáží hadi skákat?

Velikonoční jarmark
Na letošní velikonoční jarmark bychom Vás chtěli pozvat již
19.03. 2008 od 15,30 hod.

Jste všichni srdečně zváni!

pečeme, vaříme dnes sladké!!

Postup:
Vyšleháme bílky v tuhý sníh, pomalu zašleháme
žloutek a cukr, olej a mouku s práškem. Nakonec
vmícháme nasekané ořechy, mandle, čokoládu ....

í

Bílkový chlebíček
7 bílků, 1 žloutek, 200g cukru krystal,
160g polohrubé mouky, 2 lžíce oleje,
1/2 prášku do pečiva, přísady dle chuti
-ořechy mandle rozinky kandované

Pečeme ve vymazaných a vysypaných srnčích
hřbetech. Vychladlý polijeme čokoládou.
Lze péct i na menším plechu, po upečení potřít
marmeládou a vychladlé polít čokoládou.
Banány v kokosu

-VV -

Banány v kokosu
Suroviny
•
•
•
•
•
•

malé banány
1 rozšlehaný bílek
75 g nastrouhaného
kokosu
šťáva ze dvou
Postup přípravy
pomerančů
4 lžíce rumu
Postup: Oloupané banány vložíme do rozšlehaného bílku a důkladně
3 lžíce hnědého
obalíme v kokosu. Na pánvi rozehřejeme olej, vložíme banány, ze
cukru
všech stran je osmahneme do zlatova a uložíme na horkou
servírovací mísu. Do pánve přidáme zbývající suroviny a
uvedeme je do varu, na mírném ohni je povaříme asi minutu a
nalijeme na banány.
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Papouškový koláč

1 šlehačka
20 dkg polohr. mouky
20dkg cukru
20dkg hery- rozpustit
5vajec
1 vanil cukr
1prášek do pečiva
postup: promíchat, rozdělat na
3díly. Do každého dílu 1 pudingvanilkový, kakaový,
meruňkový.
Na vymazaný plech
střídáme barvy.
Můžeme upečený polít
čokoládou, nebo rumovou
polevou a
Nebo servírovat se
šlehačkou ve spreji.

Olejová Bábovka
2hrnky polohr. mouky
1hrnek cukru
1hrnek mléka
½ hrnku oleje
3vejce
1prášek do pečiva
špetka soli, kakao

postup: Vše dobře promícháme(mimo
kakaa) Odebereme trochu těsta,
promícháme s kakaem.
Na vymazání: máslo a vysypeme
kokosem nebo moukou
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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.
Parmička duhová
Není nad krásné
akvárko!!

Český název: Parmička duhová
Latinský název: Puntius/Capoeta/Barbus titteya
Čeleď:Kaprovité - Cyprinidae
Původ: Srí Lanka
Maximální velikost: 5 cm
Vhodná teplota: 22 - 26°C
Potrava: všežravec
Doporučené PH: 6,5 - 7,5
Doporučená tvrdost vody: 5 - 16°
Agresivita: mírumilovná, klidná, někdy plachá rybička
Charakteristika: Naprosto jí vyhovuje chov v párech, pokud je jich v akváriu více, vymezují si své
prostory a samečci mezi sebou neškodně bojují. Mají rády šero a jsou velmi společenské, a tak se
hodí do společnosti jiných mírumilovných malých rybek
Pohlavní dimorfismus: Sameček je štíhlejší a v době tření má intenzivně červenou barvu. Samička
je zavalitější, méně výrazně zbarvená a má ploutve jen žlutavé.
Rozmnožování: Vytírají se na rostliny. Jikry jsou lepkavé, takže se na listy přilepí (ty které se nepřilepí
plavou volně pod hladinou). Samička klade jikry asi po pěti kusech. Celkem jich naklade až 200
kusů. Do 30 hodin se vylíhne potěr. V prvních dnech života se zdržuje u dna. Tření lze po 4 - 6
týdnech opakovat.
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Vtipy:
Potkají se dvě kočky a první povídá „Mňau!“ Druhá kočka odpoví: „Mééé!“ „Copak to povídáte?!“ ptá se
ta první „ale učím se cizí jazyky…….“
Přijde klíště domů a manželka se ho ptá : „Tak co táto,jaký jsi měl den? “ „Ale,ani se neptej! Dneska
jsem tak vytočený!! “
Citáty: Nekráčej přede mnou,možná za tebou nepůjdu ……
Nekráčej za mnou ,možná Tě nedokážu vést…….
Kráčej prostě vedle mě a buď mi přítelem ☺
Pracuj,jako by si nepotřebovala žádné peníze……
Tancuj,jako kdyby se na tebe nikdo nedíval……..
Zpívej,jako kdyby tě nikdo neposlouchal………..
Miluj tak,jako by tě ještě nikdy nikdo nezradil…..
Dělej věci z kterých máš radost………………………..
Žij svůj život,jako by si byla v ráji……………….
Udržuj svoje přátelství……………….
Užívej si každou chvíli a udělej za každé situace to nejlepší…….
A nebuď smutný(á) když něco nefunguje jak by mělo……….
!!Užívej si svého života!!

Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu,NESKOČILA BYCH.
Čekala bych dole ,abych je chytila !!

www.spoluzaci.cz Každý má možnost založit si svoji třídu!
www.citychat.cz

Chatování v místnostech.

www.youtube.com Poslech a možnost stažení různých videoklipů.
www.icq.com
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Komunikace zdarma

ŠKOLNÍ ROZVRH
Vlastivěda to je věda,
každý při ní v mapě hledá.
Kde psát měkké, tvrdé y,
to čeština napoví.
Tělocvik je zábava,
cvičit, skákat- to je hra.
Při hudebce notičky,
skládají se v písničky.
Matika je jednička,
učí malá číslíčka.
Na výtvarce kreslíme
vše, co kolem vidíme.
Čtení, to je pro šikuly,
co se chtějí zbavit nudy.
Přírodověda je supr,
prozkoumáme každý šutr.
Tak odzvonil nám zvonec
a básničky je konec
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Citáty
Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.
Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.
Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.
Láska je jediná síla, která dokáže změnit nepřítele v přítele.

-AJOdpověď na otázku slečny

Ano! Hadi jsou schopni vyskočit i metr do výšky, přestože nemají končetiny.

Vtipy
Na Tři krále přijde Pepíček Kalianků za maminkou: "Mami, venku jsou ožralý pánové a zpívají!" "Tak vezmi peněženku a dej každému pětikorunu." - "Ale jeden z nich je náš tatínek!"

Přiběhla na policejní stanici uplakaná matka: "Ztratil se nám Jaroušek, najděte nám ho!" "Moment, paní, to nejde jenom tak, musíme sepsat protokol. Říkáte Jaroušek? Chlapec nebo
děvče.....?"

Na policii řinčí telefon:
"Volám od Nováků. Prosím, okamžitě sem někoho pošlete. Právě vlezla do bytu kočka!"
"Helejte, nedělejte si z nás legraci!!!"
"Musíte sem někoho poslat. U telefonu Novákovic papoušek!"

Blázen vleče na zádech plnou nůši cihel,potká svého známého a ten se ptá:
,,Proč se takhle dřeš?A kam to vůbec neseš?”
,,Ale,to víš,chci prodat dům,a tak nesu vzorek na ukázku.”

Hádanky
Je to modré a lítá to?
...

-Komár s křečovou žílou.

Je to hnědé, je to v lese a kouří se z toho?
..

.-Zpocená veverka.

Lita to do vzduchu a je to žlutočervené?
........
-Vietnamec v minovém poli.

Sedí panna na hrádkách
v devatero kabátkách
Cupu, dupy, cupy, dupy,
a těm kdo ji svlečou,
slzy z očí tečou.
-Cibule
-AJ-

Vaše příspěvky:
ZIMA
Zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice,
Sáně, boby a čepice,
Vyběhneme rychle ven,
Na sněhu se zahřejem.
- Diana Maříková-

Deváťáci pozor!!!!!!!!!! Důležité!!!!!!

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve
školním roce 2007/2008 pro školní rok 2008/2009
Termíny podání přihlášek na střední školy
V 1. kole přijímacího řízení na střední školy si smí každý žák podat jen jedinou přihlášku na střední školu. Teprve,
když napoprvé neuspěje, se smí v kole druhém hlásit na více škol.
Veškeré přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány do úterý 28. února 2008 řediteli základní školy, ten je
povinen přihlášky rozeslat na jednotlivé střední školy do 15. března 2008.
Pokud se chcete přihlásit na jinou než veřejnou střední školu (soukromá, církevní, vojenská...), je nutné si termín
podání přihlášky zjistit sám.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

První kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) na veřejné střední školy se koná v pondělí 21. dubna 2008.
Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo talentových zkoušek) je v
kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny po ukončení prvého kola.
Informace o nich mají za povinnost zveřejnit krajské úřady, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V těchto
kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.
Termín prvního a dalších kol přijímacích zkoušek na jiných než veřejných středních školách (soukromá, církevní,
vojenská...) je plně v kompetenci ředitele.

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zašle ředitel školy do 7 dnů po termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se
přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 7 dnů po rozhodnutí. V obou
případech však nejdříve 20. dubna 2008. Zároveň musí ředitel střední školy po prvním kole přijímacího řízení
informovat krajský úřad, zda vypíše další kolo přijímacích zkoušek.
Uchazeči o studium, kteří neuspěli v prvním kole, musejí sami zkontaktovat krajský úřad a požádat o informaci,
které školy vypíší druhé kolo přijímaček. Přihlášku do druhého kola přijímaček dostanou od ředitele té střední školy,
na kterou se chtějí přihlásit.

Odvolání

Na veřejných středních školách se lze odvolat do osmi dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele
této školy.
O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit
nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy
oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.
Náležitosti odvolání: www.skolstvi.kraj-lbc.cz
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Toto je práce našich žáků při pracovním vyučování s p. uč. Zikmundem.

Výlet za hudbou
Dne 15.02. 2008 někteří z nás jeli do České Lípy na přednášku o šíření zvuku . Vyjeli jsme
po 10 hodině, jelo nás deset dětí z devátých tříd, ale měli jsme nad sebou učitelský
dohled paní učitelku M. Bernardovou.
Celou cestu autobusem jsme se bavili, protože jel s námi i syn paní učitelky Radek, s ním
a s Lukášem byla zábava, ti dva se dohadovali kvůli jednomu batůžku celou cestu!
Když jsme přijeli do České Lípy, měli jsme dost času a tak jsme došli k Prioru, tam jsme si
koupili svačinu.
Představení se konalo v KD Crystal. Báli jsme se, že tam budeme sami, ale nebyli, přišly
ještě asi dvě školy. Uvítal nás pan Vávra, který zpíval a hrál na bubny. Měl sebou ještě
pomocníka, který hrál na kytaru. Povídal nám jak se šíří zvuk, také si pozval jednoho z nás
na podium - byl to Radek. Ten hrál chvíli na Africký buben a pán do toho zpíval, pak
Radkovi měnil hlas, jak by mohl vypadat za 15 let a také jak jeho hlas vypadal v pěti. Říkal
nám také o pleybecku, proč je někdy zpěváci používají a někdy zase ne a také jaké
chyby jsou na tom vidět. Zpíval nám také písničky a mezi tím jeden jeho pomocník ještě
fristoval, byl to takový komik.
Celá přednáška byla docela hezká, něco jsme se přiučili a také jsme se pobavili.
Když to skončilo asi s desetiminutovým zpožděním tak jsme měli naspěch, abychom stihli
autobus. Byli jsme dobří, stihli jsme ho!!! Vystoupili jsme v Dubé někteří jeli přímo do Deštné
zbytek šel do školy, nebo domů.
Moc se nám to líbilo a doufáme, že bude takových akcí víc!
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Dotazník pro žáky IV. a V. třídy:
"Jak trávíš svůj volný čas?"
dívka:3, hoch:1
Otázky:
1.Co děláš po škole?
2.Chodíš na nějaký kroužek?
3.Který kroužek navštěvuješ?
4.Hraješ na nějaký nástroj? Jaký?
5.Máš domácího mazlíčka?
6.Trávíš svůj čas v přírodě?
7.Hraješ nějaké hry s rodiči?
8.Chodíš s rodiči na procházku?
9.Trávíš svůj volný čas u TV či PC?
10.Sportuješ?
11.Trávíš svůj volný čas se sourozenci?
12.Jezdíš na výlety?
13.Máš pocit, že máš hodně volného
času?

Odpovědi:
doma, ven, kroužky
všichni dotázaní ano
dramatický, pěvecký, keramika, zvířecí, počítače,
fotbal
nikdo nehraje
všichni mají (králíka, psa, kočku,andulku)
všichni ano
všichni ano
ano
ano, jeden moc ne
ano, (fotbal, brusle)
ano
ano
dva ano, dva ne

Anketu vypracovali žáci osmého ročníku v hodinách rodinné výchovy.

I takhle se chovají naši žáci!!!!

Co vy na to????
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!!Uzávěrka příštího čísla je 15.3.2008!!

