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Poloilegální dětský nepravidelný  časopis. 
Milí  žáci, učitelé 

   do rukou upocených od školní dřiny se vám dostává 
druhé číslo školního plátku se skandální příchutí 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 , 
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. 
-MB- 
 

  Velkou informací je, že nám fungují školní stránky!!!  

Zde je odkaz: www.zsduba.cz .                                              

Najdete zde vše důležité, novinky, akce školy, fotky z akcí…………… . 

 

Pozor důležité!!!!!! 

 

                                         

 

 

 

se koná ve středu 6.února 2008, od 14. do 17. hodiny 

v prostorách Základní školy Dubá 

 

http://www.zsduba.cz/


 

 

 

 

 

Přírodopisné okénko  slečny  Berušky 

 Dnes ještě zůstaneme pod  hladinou 

                   moří……… 

Mají ryby lékaře? 

Pyskoun Labroides dimidatus, známý pod přezdívkou „čistič“, pravidelně vykonává chirurgické zákroky na 

větších rybách, které ho vyhledávají, aby se zbavily odumřelé nebo poškozené kůže,či parazitů. „Čističi 

pracují na všech místech pacientova těla – v tlamě, žábrách i na povrchu těla.Jak je 

ostatní ryby rozeznají? Ne podle bílého pláště, ale podle nezvyklého tance, které 

ve vodě předvádějí. 

 

Vodní rekordmani: 

Nejrychlejší ryba?                                                             Nejjedovatější mořský živočich? 

Plachetník (druh mečouna) vyvine                                    Australská medúza čtyřhranka 

ve vodě větší rychlost než gepard                                      zabije člověka během 30sekund 

na souši….. v= 109 km/h !                                              až 15 minut …………………….. 

 

 

 

Nejdelší letec? 

Létající rybě jednou změřili let dlouhý 

1109 metrů,který trval 90 sekund. 

Vylétla přitom do výšky 11 metrů ! 

 

 

                                                                                   

   

!!!!   Deváťáci pozor!   Cermat  proběhne  

29.1.2008 !!!! 

 



Zákon písemek: máš-li pero, chybí ti papír,máš-li papír,chybí ti pero,                             

                           máš-li oboje,není co psát 

  Citáty     

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. 

Kdo nemá peněz, je chudý; kdo nemá přátel, je chudší; ale kdo nemá srdce, je nejchudší na  
světě 

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem 

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád 

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom 

jednou mohli nenávidět 

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí 

Vtipy 

"Tak, jak se ti daří?" 

"Výborně, pořídil jsem si domů afrického lva." 

"A co sousedi, nezlobí se?" 

"Jací sousedi?"  

Komise se ptá ředitele psychiatrické léčebny: "Proč vaši pacienti běhají po chodbách s volanty z aut?“ 

Ředitel vytáhne z trezoru volant: "Hned to zjistíme. Nasedněte."  

Potkají se dvě želvy. 

Jedna říká té druhé: “Hele, kde máš krunýř?” 

“Ále, utekla jsem z domova 

U dveří zvoní soused: "Nemohl bych se u vás dívat na televizi? Teď vysílají fotbalový přenos a u nás v bytě hoří." 

Hádanky 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté 

Co je to?                                                                                     (Měsíc) 

Je to barevné a není to vidět? 

...                                                                                   (zakopané pastelky). 

Každé ráno vesele 

tahá spáče z postele. 

Za tu službu nevděčníci 

hned ho klepnou po palici.                                       (budík) 
 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. 

Co je to?                                                                          (tvé jméno) 

 

 
 

 



 

 

 

Příroda se nám zabalila do krásné bílé 

peřinky.  Po loňském roce, kde jsme pomalu 

neviděli ani jednu vločku sněhu je to prostě 

nádhera! Někdo vyrazí na lyže, jiní na 

sáňky… 

                        

                                                              TIP na výlet: 

Nekrásnější je příroda v zimě, když všechno spí.                          

Rozhodla jsem se, že se s vámi podělím o pár krásných 

fotek  z brtnických ledopádů. Kdo rád chodí po krásách 

 

                                                                                       

                                                                     naší země, tak tady určitě bude spokojený  . 

                                                                    Ledopády najdete  na turistické stezce z Krásné 

                                                                     Lípy do Brtníků. Přeji i vám krásnou procházku. 

 

                                                              

                                                                                     

                                                               -LZ- 

Krásy naší vlasti. 

Kam na výlet?? 

 



-- pečeme, vaříme – dnes zdravě!! 

                                                         

                 Postup: 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                  Postup: 

 

 

 

-MB- 

      

     Jáhly rozvaříme v trojnásobném      množství vody (na rozvaření je 

třeba alespoň 40 minut) a pak je přendáme do mixéru. 

Zatímco se jáhly vaří, upečeme si korpus: celozrnnou mouku 

smícháme s posekanými ořechy, hnědým cukrem, olejem a studenou 

vodou a propracujeme v těsto. Pečící formu na pizzu (menší okrouhlé 

formy se zvednutými zvlněnými okraji) vymastíme margarínem a 

vysypeme moukou. Do vymazaného a vysypaného plechu rozetřeme 

těsto, kterému zvedneme okraje. Pečeme ve středně vyhřáté troubě 

asi 15 minut. 

Upečený korpus naplníme náplní: v malém hrnci svaříme džus, šťávu z 

citronu, trochy vanilky, medu a kukuřičného škrobu. Po zhoustnutí 

vmícháme směs do prosa v mixéru a zmixujeme na hladkou hmotu. 

Směsí naplníme páj, dobře vychladíme a podáváme s ovocem nebo s 

vanilkovým krémemna pizzu (menší okrouhlé formy se zvednutými 

zvlněnými okraji) vymastíme margarínem a vysypeme moukou. Do 

vymazaného a vysypaného plechu rozetřeme těsto, kterému 

zvedneme okraje. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 15 minut. 

Upečený korpus naplníme náplní: v malém hrnci svaříme džus, šťávu z 

citronu, trochy vanilky, medu a kukuřičného škrobu. Po zhoustnutí 

vmícháme směs do prosa v mixéru a zmixujeme na hladkou hmotu. 

Směsí naplníme páj, dobře vychladíme a podáváme s ovocem 

nebo s vanilkovým krémem 

 

Čočka dřevorubce 
  

  
 
  
 
  

 

Ingredience: 8 lžic červené neloupané 
čočky - naklíčené nebo přes noc namočené, 
1/2 lžičky mořské soli, 1 lžička kari, 1 
bobkový list 
 

 

    Naklíčenou, nebo namočenou čočku spolu s ostatními 
surovinami uvaříme do měkka, cca 10-15 minut). Ano, je to 
kacířský recept, bez jíšky apod. Ale vynikne lahodná chuť 
červené čočky. Doporučuji Kari Sonnentor, je jemné. Moc 
dobré se salátem ze syrového celeru, mrkve a čínského zelí, s 
citrónem a Shoyu. 
Dřevorubecká je tato čočka proto, že mne postavila na nohy 

když jsem porazil a odvozil obrovskou třešeň. 

 



 

 

 

 

 

    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.  

 

 

 

 

 

   Křečci se průměrně dožívají 1,5 až 3 roky. Je možné je 

chovat samostatně nebo ve skupinách. Ovšem ne všichni jedinci se 

musí mezi sebou snést, často se perou a koušou. Březí samice je vždy 

nutné ze skupiny oddělit. Samice mohou poprvé zabřeznout už ve 4 týdnech věku, jsou březí 15 - 18 dní. 

Mláďata začínají slyšet 5. den a vidět 14. den. Odstavujeme je v 18 - 25 dnu věku. Mláďata z hnízda nikdy 

nebereme do ruky, matka by je už nepřijala. 

   

 

                                             

      Špatné podmínky chovu, nevhodné krmení, nešetrná manipulace se zvířaty či hluk mohou vést až ke 

kanibalismu ve skupině nebo vůči mláďatům. 

-MB- 

 

  

 !!    Uzávěrka příštího vydání č.3  je 15.února 2008  !! 

 

 

Okno domácích 

mazlíčků 

Křeček domácí 

Dostanu něco  

dobrého??? 


