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dětský nepravidelný časopis.

Milí žáci, rodiče a učitelé,
do rukou se Vám dostává další číslo školního časopisu Dubská Kaňka,
které získává novou tvář díky novým členům naší rady. 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 BŘEZNU
Ahoj kluci a holky, v březnu nás čeká plno věcí.
Například:
°°4.3. 2009 hala Zákupy sálová kopaná°°
°°11.3. 2009 okresní kolo v recitaci °°
°°18.3. 2009 nadace šance°°
°°20.3. 2009 jarní den nezapomeňte na kytku na těle°°
°°22.3. 2009 V 10:00 otevírání studánky u skokana °°
°°27.3. 2009 od 8:30 výstava dětské knihy v Liberci°°
A spousta dalších věcí
Doufám že se vám bude líbit měsíc březen. Nezapomeňte na kytku na těle na jarní den =o)
PS: nezlobte °°
LJ

Připomínáme si některé významné dny
2. 3. 1824 - narozen Bedřich Smetana, hudební skladatel
6. 3. 1869 D. I. Mendělejev předvedl poprvé u ruské chemické společnosti periodickou tabulku prvků
7. 3. 1850 narozen Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident
10. 3. 1978 skončil let prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka
12. 3. 1999 Česká republika vstoupila do NATO
14. 3. 1939 Česko-Slovensko (druhá republika) se rozpadlo na Slovenský Štát a Protektorát Čechy a Morava
( ustanoven 16.3.1939)
15. 3. 1939 začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa
20.3. 1916 Albert Einstein publikuje slavnou Teorii relativity
27. 3. 1357 byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn
28. 3. 1592 narozen Jan Amos Komenský, filozof a pedagog
30.3. 1867 Aljaška byla koupena Spojenými státy za 7,2 milionu dolarů
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Citáty
Je těžké být debilem jelikož konkurence je příliš vysoká.
Blbec nikdy nepochopí že je blbcem skutečně, pravdu o tom, že je blbcem říkáš blbci
zbytečně!!

Hádanky
°°Je králem ,přesto nemá hrad ani služebnictvo=O))Co je to??°°

°°Má to dvě očka ale vzadu to má víc oček=O))Co je to??°°

°°Když ji přibíraš je větší, když ji ubíráš je menší =O))Co je to??°°

°°Když ji otevřeš je zelená, když ji zavřeš je bílá=O))Co je to??°°
NB
Vtipy

Čtyři mouchy
Pepíček přijde domů ze školy a říká
tatínkovi: „Tatínku, já dnes zabil čtyři mouchydvě ženský a dva chlapy. „A jak si to poznal ?“
Chlapi seděli na pivu a ženský na zrcadle.

–MH-

O Pepíčkovi a babičce
Jde Pepíček s babičkou po městě a na zemi je 10 KČ a Pepíček se ptá babičky“Babi, můžu si vzít tu deseti korunu?“ a
babička odpoví: „ Co je na zemi, to se nesbírá !()jdou dál a na zemi je 50kč a Pepíček se ptá babičky: „Babi, můžu si
vzít tu 50 korunu?“ a babička znovu odpoví : „Co je na zemi to se nesbírá .Jdou dál a na zemi je 100kč a Pepíček se
ptá babičky: Babi, můžu si vzít tu 100 korunu? a babička znova odpoví: Co je na zemi, to se nesbírá ..  ,,, jdou dál a
na zemi je slupka od banánu a babička po ní sklouzne a povídá Pepíčkovi: „Pepíčku, pomoz mi vstát .a Pepíček
odpoví babičce: „Co je na zemi, to se nesbírá ……“ -DL-
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Z naší kuchyně:
°°Boloňské špagety°°
Ingredience:
300 g mletého masa-směs vepřového a hovězí
1 malý rajský protlak
¼ pórku
¼ kostky masoxu
hladká mouka
Sůl
2-3stroužk česneku
koření na mleté maso nebo na špagety
trocha oleje

°°POSTUP°°
Rozpálíme trochu oleje, mleté maso na něm osmahneme, zaprášíme moukou,
přidáme rajský protlak a podlijeme vodou ,aby směs měla řidkou kašovitou
konzistenci.Přidáme masox, na kolečka nakrájený pórek ,osolíme,přidáme
jemně pokrájený česnek a dochutíme kořením.Necháme asi deset minut povařit
na mírném plameni.
Podáváme se špagetami a strouhaným sýrem.

Doufám že vám bude chutnat.
LJ
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Sportovní okénko aneb představujeme Vám sporty

Běh je druh pohybu, při které se člověk nebo živočich pohybuje pomocí končetin takovým
způsobem (převážně větší rychlostí než při jiných způsobech pohybu), že v určitých fázích
pohybu se žádná z končetin nedotýká povrchu, po kterém se pohyb vykonává (na rozdíl
např. od chůze nebo plazení).
Běh jako sportovní disciplína
Jako běh se označuje také atletická sportovní disciplína, která se vykonává uvedeným způsobem - cílem je v tomto případě
uběhnout určitou vzdálenost v co nejkratším čase. Běhá se (při oficiálních soutěžích) na vzdálenost od 60 metrů (sprint v
hale), přes 100 metrů, 200 metrů, 400 metrů, 800 metrů, 1500 metrů, 5 kilometrů a 10 kilometrů až po maratónský běh přes 42 kilometrů.
Běh provozovaný „pro zdraví“ (například s cílem zhubnout nebo zlepšit fyzickou kondici bez ambice soutěžit v běhu s
ostatními) je obvykle označován termínem jogging.
Maratonský běh neboli maraton je běžecký závod na vzdálenost 42,195 km, nejdelší atletická disciplína na programu
olympijských her. Slovo maraton se též obecně používá pro označení dlouhých a vytrvalostně náročných akcí sportovního i
jiného charakteru.
Orientační běh (zkratka OB, angl. Orienteering) je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou.
Účastníci na startu obdrží mapu, obvykle terénu, který neznají.
Atletika (z řeckého áthleon) je základním sportovním odvětvím, které zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti člověka, tj.
běhy, chůzi, skoky, vrhy a hody; původně znamenala boj, závodění.
Dělení atletiky:
lehká atletika (dnešní vnímání slova atletika, obsahuje běhy, skoky, vrhy a hody, chůzi a víceboje)
těžká atletika (obsahuje zápas a vzpírání)

JK
Pohled do historie ZŠ v Dubé – 1. část
Kdy a kým byla založena první škola v Dubé se dnes již nedá zjistit, jisté je však, že se její
počátky dají vysledovat již od 14. století. Podle tehdejších poměrů bylo její otevření
především dokladem osvícené vrchnosti, českého rodu Berků, protože mnoho škol tehdy
ještě neexistovalo. Škola se těšila značné úctě. Byla postavena v blízkosti farního kostela
Nanebevzetí Pany Marie. Česká škola se udržela až do třicetileté války, pod správou rodu
Berků. V roce 1621 bylo celé obrovské panství Berkům odňato a prodáno panu Adamovi,
hraběti z Valdštejna a po zavraždění Albrechta z Valdštejna bylo přiděleno svobodnému
pánu Richardu Waltrovi Butlerovi. Příliv nového obyvatelstva, především německého původu, se odrazil ve školství. V
roce 1692 školní budova vyhořela, znovu byla postavena roku 1726 dalším majitelem dubského panství Františkem
Šporkem. Nebylo vyjímkou, že jednu třídu navštěvovalo i 70 žáků.
MH
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Pro malé i velké luštitele
Přinášíme Vám k pobavení další optické klamy. Na prvním
můžete vidět ženu i saxofonistu zároveň. Na druhém jsou
samé rovnoběžky, ačkoliv …… sami posuďte, jak nás oči
klamou!
-JK-

Pro menší jsme si připravili malé bludiště a také omalovánky

A k našim hádankám ze strany 3

°°LEV°°
°°PÁV°°
°°JÁMA°°
°°TABULE°°
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Pro starší – Hádanky ze života
1. Zjisti, na jakou stranu jede autobus.

2.
V autě jede otec a syn (pokrevní). A jak to tak na silnicích chodí, najednou se přihodí strašná nehoda. Oba
dva jsou vážně zraněni a sanitky je odvezou do dvou různých nemocnic.
Syn je na operačním sále, přijde k němu chirurg a řekne: "Nemůžu ho operovat, je to můj (pokrevní) syn!"
Jak je to možné?

Řešení:
1. Autobus jede doleva, protože nejsou vidět dveře
2. Chirurg je žena, synova matka
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Rozhovor měsíce
A na závěr Vám přinášíme exkluzivní rozhovor! Tentokrát s naší paní ředitelkou Mgr. Jindřiškou
Skalickou. Rozhovor připravila a paní ředitelku vyzpovídala Nikola Baloušková.

1.°°Jste spokojená s chováním žáků???°°
NE NEJSEM.. tak tady de vidět jak se žáci chovají!!
2.°°jaký předmět vás baví s žáky??°°
Všechny.VL,PŘ,RV….
3.°°Jaký předmět vás bavil na škole??°°
Všechny….
4.°°Za co jste dostala poznámku??°°
Já sem žádnou nedostala…Aspoň nějaký šprt:o))
5.°°Od kolika hodin by se mohlo začít vyučovat??°°
Já to neovlivním …to je podle autobusů….
6.Baví vás ještě chodit do školy??°°°
Každý den…
7.°°Měli jste rádi domácí úkoly??°°
Já sem teda dělala i úkoly navíc….
8.°°Libí se vám časopis Kaňka??°°
Libí ale kdyby se do časopisu psali názory na hodinu - jestli se žákyni/žákovi ta hodina líbila…

N.B.

Toto číslo připravily : Nikola Baloušková, Leona Jeništová, Martina Holíková, Nikola Koubková, Denisa Lešková a Mgr.
Jana Konopáčová
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