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dětský nepravidelný časopis.

Milí rodiče, žáci a učitelé
do rukou upocených od školní dřiny se vám dostává čtvrté číslo školního plátku se skandální
příchutí 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 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). Toto je o organizaci
časopisu asi vše, nezbývá než popřát všem slibným autorům mocnou inspiraci a všem slibným
čtenářům hodně zábavy s naším časopisem.
-MBOpět připomínáme odkaz na školní internetové stránky:
www.zsduba.cz .
Najdete zde vše důležité, novinky, akce školy, fotky z akcí…………… .

!!POZOR!!
My, redakční rada školního časopisu Dubská Kaňka - Veronika Vorlová a Adéla
Jelenová vyhlašujeme výběrové řízení na naše nástupce na post redakční rady ve
školním roce 2008/2009.  přihlášky posílejte na e-mail dubskakanka@seznam.cz
a nebo přímo redaktorům časopisu.

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

2.Ještěři
Plazi nejsou schopni udržovat stálou tělesnou teplotu, a jsou tedy závislí na teplotě okolního
prostředí…..To vede k nezbytnosti zahřívat anebo ochlazovat svoji tělesnou schránku…..

Tančící ještěrky
Ještěrka žijící v jihozápadní Africe se
zvedá končetiny, aby se nedotýkaly
všechny čtyři nohy a leží na bříšku.

v horku ochlazuje zvláštním tancem. Střídavě
rozpáleného písku , a někdy dokonce vztyčí

Mistři
Někteří ještěři
toho při lovu
barvu je patrně
odlišné světelné

převleku

umí měnit barvu a kresbu pokožky, jako třeba chameleón. Využívá
hmyzu či ve chvíli, kdy je pronásledován hady.Schopnost měnit
pod kontrolou nervové soustavy a podnět ke změně dávají buď
podmínky, nebo vzrušení a strach.

Otázka pro Tebe: Chameleoni prý při podráždění zčernají.
Co myslíš? Je to pravda?

Naše třída podporuje projekt
Brýle pro Afriku
Také se Vám doma válí brýle po dědečkovi, babičce, Vaše či Vašich rodičů? Dětské brýle nebo
takové, které Vám nesedí nebo se už nenosí?

Pak se zapojte společně s námi do veřejné sbírky

použitých dioptrických brýlí! Pomohou chudým lidem ve Středoafrické republice…
Brýle nejprve poputují do Prahy ke smluvním lékařům, kteří je po vyčištění přeměří, označí počtem
dioptrií a cesta brýlí pak může pokračovat do nemocnice v Bantuj, kde je budou lékaři přidělovat
nejchudším lidem podle zjištěných očních vad

Jak podpořit tento projekt?

Jednoduše přineste brýle v dobrém technickém stavu na jedno ze sběrných míst a odevzdejte je do
připraveného označeného boxu….

V našem případě:
Dioptrické brýle můžete přinést na vyhrazené místo do třídy IX.B

Termín odevzdání: do 30.března 2008
Po tomto datu budou brýle odeslány na adresu ZOO Liberec,která je předá nadaci Divizna

Za vaši podporu vám za děti z Afriky DĚKUJEME.

Třída IX.B

-- pečeme, vaříme – dnes z brambor!!

Bramborové koblihy

Suroviny :
½ kg vařených brambor, ½ kg polohrubé mouky, 1/8 l mléka, kostka
kvasnic, 2 žloutky, 2 lžíce rumu, 1 lžíce cukru, sůl
Postup :
Do vlažného mléka dáme cukr, kvasnice a necháme vykynout. Vykynuté
přidáme do nastrouhaných, vařených prochladlých brambor, přidáme mouku,
2 žloutky, rum, sůl a vymícháme hladké těsto. Podle potřeby můžeme přidat
mléko. Po půl hodině těsto přemícháme a ještě necháme kynout. Potom
uděláme na vále koblihy, necháme chvilku vykynout a smažíme tak, že je
dáváme do rozpáleného oleje horní stranou dolů. Na usmažené můžeme dát
sladkou marmeládu nebo slanou pomazánku.
Pomazánka bramborová
5 dkg vařených brambor jemně strouhaných, 5 dkg měkkého sýru
bez příchutě, 1 lžíce majonézy,Bramborové
koření podle
chuti nebo česnek
koblihy

-MB-

Pečeme vaříme na velikonoce
Beránek
4 vejce
1 šlehačku
½ l. polohrubě mouky
¼ l. moučky
vanilkový cukr
prášek do pečiva

POSTUP:
Žloutky ušlehat s cukrem a šlehačkou, přidáme mouku a
prášek do peč. Na konec zamícháme sníh.
-AJ-

Koláč s ovocem
2 hrnky polohrubé mouky
2 vejce
5 lžiček cukru
1prášek do peč
1 hrnek mléka
10dk másla
ovoce+žmolenka

-AJ-

Koblihy
400 g polohrubé mouky, 200 g hladké mouky, 8 žloutků, 3 lžíce moučkového cukru, 100 g másla, 300 m l
mléka, 42 g droždí, 3 lžíce rumu, sůl, marmeláda, olej.
Do vlažného mléka vsypeme lžíci cukru, lžíci mouky a rozdrobíme droždí. Necháme vzejít kvásek. Mouku
smícháme se zbylým cukrem, špetkou soli, vzešlým kváskem a změklým máslem, v němž jsme ušlehali
žloutky. Těsto důkladně propracujeme vařečkou, přikryjeme utěrkou a necháme asi hodinu vykynout. Pak
ho na vále vyválíme asi na 1 cm silnou placku, vykrájíme kolečka, lžičkou naneseme marmeládu, prázdným
kolečkem přikryjeme, okraje stiskneme a přesahující těsto odkrojíme. Ještě chvíli necháme kynout. Mezitím
rozehřejeme větší vrstvu tuku, aby v něm koblihy plavaly. Smažíme po obou stranách dozlatova. Usmažené
koblihy pocukrujeme.

-AJ-

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.

Perská kočka
Dostanu něco

dobrého???

Perská kočka patří mezi nejstarší čistokrevná plemena koček vůbec. Do
Evropy se rozšířila, podle některých pramenů v roce 1626 a dle jiných již roku 1520, patrně z Íránu, Arménie, Turecka či Iráku,
avšak za její vlast je obecně považována Anglie. Tyto kočky, které dovezl Nicolas Claude Fabri de Peiresac, byly ale spíše
podobné turecké angoře než typické peršance. Současně přivezl Pietro de la Valle další kočky s kulatějšími hlavami a mnohem
hustší srstí z Persie. A začalo docházet ke křížení obou plemen, jelikož obě měla dlouhou srst a velmi se k sobě hodila. Peršanka
se rychle stala symbolem postavení, moci a bohatství, takže není divu, že si brzo našla cestu na evropské dvory a sídla tehdejší
šlechty. Perská kočka s krátkou srstí se nazývá exotická kočka. Je ve všech barevných varietách jako kočka perská. Ve FIFe se
tato dvě plemena tj. perská a exotická smí křížit mezi sebou a ve vrhu těchto rodičů se mohou objevit obě dvě plemena. Někdy se
stane, že se po perské a exotické narodí pouze perská (častěji) nebo pouze exotická (velmi řídce) koťata.
Cílené šlechtění počalo teprve kolem roku 1870 a ze začátku bylo jeho snahou jen uchovat roztomilý panenkovský obličej perské
kočky, časem se stalo hlavním cílem vyvíjení nových barevných typů, takže v současnosti můžeme obdivovat více jak 60 různých
zbarvení peršanek. Na první britské výstavě koček roku 1871 bylo vystaveno velké množství těchto koček a krátce poté byly
zveřejněny první standardy plemene. Záhy překročily perské kočky Atlantský oceán a dorazily do USA, kde byly roku 1903
vytvořeny americké standardy pro toto plemeno. Ty se od evropských lehce liší. V Evropě dávají chovatelé přednost méně
zavalitému typu, zatímco američtí milovníci koček usilují o kompaktnější stavbě a snaží se docílit bohatši srsti. Velké dohady
vznikají ohledně tvaru hlavy. Američané vyšlechtili kočku s extrémně krátkým nosem tzv. moderní typ, který se prosadil, i když
ne tak výrazně, i v Británii. Přinesl s sebou ale mnohé zdravotní potíže, kočkám se špatně dýchá a mají deformované slzné
kanálky, takže se jim objevuje kolem očí hnědavý výtok. V Česku se prvně objevily tyto kočky moderního typu až po Sametové
revoluci roku 1989, když se výstavy otevřely západním chovatelům. Do té doby v Česku převládaly kočky s nosy podobným
domácím kočkám

-MB-

!! Uzávěrka příštího vydání č. 5 je 15. dubna 2008 !!

Citáty
Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují!!!
Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to co chceš, ale v tom, že vždy chceš to co děláš.
Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska žije z jistoty, síly, rozkoše a hrůzy.

Sen je součástí našeho soukromí. Je cosi zvláštního v tom, sdílet své soukromí s lidmi, které milujeme. Je to pouze
další způsob, jak se dát druhým poznat

-AJ-

Hádanky
Co je to: Nejí to, nepije to a přece to roste?
-Ceny-

Jaký je rozdíl mezi Ostravákem a Vietnamcem?
-Vietnamec mluví česky-

Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé ... Co je to?
Tučňák válí sudy.

Jak poznat levou nohu od pravé?
-Na levé noze je palec napravo!-

-AJ-

Wtipy
Baví se dvě blondýnky: "Hlásili, že z jihu přijde teplá vlna." - "To jsem zvědavá, za kolik budou prodávat klubko!"
Slepice snese sedmikilove vejce. Dozvi se o tom media a jdou za kouhoutem (udajnym otcem).
"Jake mate plany do budoucna?"
"Rozbit pstrosovi drzku!"
Pepíček je ve škole a paní učitelka se ptá: "Pepíčku, vám se narodila dvojčátka, viď?" - "Ano." - "A jak se budou
jmenovat?" - "Nevim, ale tatínek říkal ňák Himl a Hergot."

Ptá se lékař pana Kalianka: "Máte nepravidelný tep - pijete?" - "Ano, ale pravidelně!"

-AJ-

Wtipy
Povídá klaun řediteli:
“Pane řediteli, dnes po představení budu mít večeři za 15 000 Kč!“
“To se pořádně rozšoupneš, klaun. Půjdeš do nějaké lepší restaurace?“ diví se ředitel.
“Ale kdepak, jen jsem ukradl jednoho čistokrevného psa s rodokmenem!“

-Tomáš Pavlík-

- Tomáš Pavlík-

Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. Chudinka ptáček spadne na zem, cuká sebou, ale ještě není mrtvý.
Motorkáři se ho zželí a opatrně ho odveze domů. Tam ho položí do klece, rozdrolí mu chleba, do misky
naleje vodu a čeká, jestli se uzdraví. Ptáček se za několik dnů skutečně probere, rozhlídne se kolem sebe a
vidí mříže, chleba a vodu. V tom mu všechno dojde, a říká: "Ty vole, já ho zabil!
Víš,proč blondýna když nastoupí do auta tak nechává otevřené dveře?
(čeká až naskočí motor

-VVZ kina odchází dvě blechy. Půjdeme pěšky nebo počkáme na psa?

Já nemám bratra ani sestru, ale syn toho člověka je synem jeho otce. Kdo je to?
(je to můj otec)
Jeden žebrák měl bratra a ten bratr umřel,ale když žil neměl bratra,proč?
(žebrák byl žena )

-Lukáš KubiczekPráce hochů třídy IX.B při pracovním vyučování:

-VV-

Něco málo ze školy!
Dne 27.2.2008 se konalo školní kolo v recitaci
Dne 27.2.se od 13,30 hod.utkali žáci naší školy ve třech kategoriích : 1.třída, mladší a
starší žáci v recitaci. Porota, která hodnotila především přirozenost dětského projevu a
vybavenost recitátora, úroveň a kulturu projevu zasedla v tomto složení : p. Kadlečková
Ludmila,Mgr. Matějková Veronika, Mgr.Mašková Jana, Mgr.Wagenknechtová Zdeňka a Mgr.
Kovařík Jaroslav.

umístění Kategorie I.třída
1.

Jan Horský

2.

Jakub Ulbrich

3.

M.Sýkorová +
F.Krejčí

Kategorie mladší žáci
Kateřina Bouchnerová,
V.tř.
Jana Wagenknechtová,
V.tř.
neuděleno

Kategorie starší žáci
Lukáš Kubiczek,
IX.B
Petra
Koubková,IX.B
Adéla Jelenová,
IX.A

Do okresního kola, které se koná dne 20.3.2008 v DDM Smetanka Nový Bor
postupují Kateřina Bouchnerová a Lukáš Kubiczek. Držme jim palce!!!!!!

ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
470 01 Česká Lípa, Paní Zdislavy 421
Pořádá oblastní soutěž "Hlídek mladých zdravotníků". Soutěž se koná dne
5. května 2008 v České Lípě na dopravním hřišti Arbesova ulice.
Soutěž "Hlídek mladých zdravotníků" se koná dne 5. května 2008 v České Lípě na dopravním hřišti Arbesova ulice.
Začátek je v 10.00hod předpokládaný konec ve 14.00hod.
Naše hlídka:

Velitel hlídky Lukáš Kubiczek
Petra Koubková
Adéla Jelenová
Nikola Vítová
Alexandra Jurisová

IX.B
IX.B
IX.A
IX.A
IX.A

Držme jim palce!!!!!!!!

-MB-

Odpověď na otázku slečny Berušky
Je to částěčně pravda. Díky své schopnosti měnit barvu mohou chameleoni tváří v tvář nepříteli téměř
zčernat……….

Sluníčkový den proběhne dne 17.04.2008
Sluníčkový den se koná 17.04.2008 pod záštitou nadačního fondu ROZUM A CIT, který již jedenáct let pomáhá
opuštěným dětem a podporuje pěstounské rodiny.
Děti i dospělí si mohou zakoupit keramické sluníčko, sluníčko - magnetku nebo sluníčko "placku" za 30
Kč.

Příspěvek bude podporou pro další pěstounské rodiny a tak i nadějí pro další děti bez domova. Nadační fond
přispívá na vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukce bezbariérových prostor nebo přestavbu či rozšíření obydlí,
která zabezpečí vhodný prostor pro děti v náhradní rodině, nebo na zakoupení rehabilitačních a výukových pomůcek
pro zdravotně postižené děti. Více informací o pěstounské péči se můžete dozvědět na poradenských stránkách:
www.rozumacit.cz nebo www.pestounskapece.cz .
Patronkou nadačního fondu Rozum a Cit je herečka Naďa Konvalinková.
Sluníčka jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou šancí, jak získat novou rodinu a domov. Pěstouni si často
berou do výchovy děti problémové, handicapované nebo děti jiného etnika.
Třída IX.B se rozhodla, přijmout tuto výzvu a pomoci. Keramická sluníčka, magnetky či placky
bude možné zakoupit dne 17.04.2008 v dopoledních hodinách přímo u žáků třídy IX.B. /Žáci se
sluníčky navštíví i ulice města Dubá/.

Prosím pomozte tedy i Vy zakoupením sluníčka!!!

-MB-

Připomínáme:
Velikonoční jarmark
se na naší škole stal již tradicí. V prostorách školní jídelny jsou zde vystavovány práce třídních
kolektivů a jejich blízkých. Vše si můžete zakoupit za symbolické poplatky. Utržená částka za prodej
pak zůstává třídám jako součást třídního fondu,který mohou využít při různých kulturních i sportovních
akcích.

Na ten letošní bychom Vás chtěli pozvat již

19.03. 2008 od 15,30 hod.

