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dětský nepravidelný časopis.

Milí rodiče, žáci a učitelé
do rukou upocených od školní dřiny se vám dostává páté číslo školního časopisu 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 nám 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.
-MB-

V minulém čísle našeho časopisu jsme vyhlásili „výběrové řízení“ na
post nástupců redakční rady pro školní rok 2008/2009. Velmi nás
mrzí přístup všech našich spolužáků…………… do dnešního dne se
nepřihlásil ani jeden-jedna z vás!!!!
To vás opravdu školní časopis neoslovil?? Nebo je to vše pouze
„lenost“ vás ostatních??
-MB-

Proto to zkusíme ještě jednou: 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
3.Krokodýli
22 druhů krokodýlů dělíme do tří skupin na pravé krokodýly, aligátory včetně kajmanů a gaviály.
Krokodýl splývající těsně pod hladinou vypadá jako
nenápadně vyčkává, až se kořist přiblíží co nejblíž.
mohutného ocasu, jímž komíhají ze strany na stranu.
a zvládnul dokonce tak velké zvíře jako je třeba zebra.

dřevěná kláda unášená vodou…takhle
Pohybují se neslyšně pomocí
Dovedou překvapit kořist i na břehu

Krokodýli- „stromolezci“
Krokodýli umějí lézt po sromech!!!!
Mláďata výborně šplhají a často odpočívají
na větvích stromů skloněných nad vodou.
Největší a nejmenší krokodýli
V roce 1954 byl zabit krokodýl, který
měřil kolem 8,5 metrů a vážil 1,5 tun.
V ramenou byl vysoký asi 1,5 metru.

Za nejmenšího krokodýla je považován
Krokodýl čelnatý s délkou těla 1,5metru.
Vzorní krokodýlí rodiče
Samice krokodýla nilského klade každý rok asi 40 vajec, které zahrabe do písku u vody. Oba
rodiče celých 90 dní vajíčka pečlivě hlídají.Těsně před vyklubáním se mladí krokodýlci ve vejcích
ozývají hlasitým pištěním. Matka je vyhrabe, zuby jemně mláďata vytáhne, a ve zvláštním vaku
v ústní dutině je přenese do bazénku u řeky. Ten slouží jako jakési krokodýlí jesličky.

Otázka pro Tebe! Krokodýli při požírání kořisti roní slzy lítosti? Co myslíš? ANO
nebo NE ?

Znova připomínáme naše internetové stránky www.zsduba.cz
Jako novinku uvádíme přidaný odkaz:

Průběžné hodnocení žáka

Po otevření se nabídne tabulka, kde je třeba vyplnit jméno a heslo. Každý žák má přidělené své heslo, které
obdrží každý rodič! Důležité!!!—každý se dostane pouze na hodnocení svého syna či dcery!!!
_______________________________________________________________________________________

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.

V minulém čísle časopisu jsme vás informovali o tomto projektu. Sešlo se nám
celkem

140ks

dioptrických

brýlí.

Děkujeme

všem

za

spolupráci!!!
Děkujeme i žáků 6. třídy, kteří každé brýle pečlivě zabalili, nadepsali adresu SEV
DIVIZNA Liberec a potom balík odnesli na poštu.

Třída IX.B

Blahopřejeme Lukáši
Kubiczkovi (IX.B) k pěknému
třetímu místu v účasti recitační soutěže
okresního kola, které se konalo dne
19.3.2008 v DDM Smetanka Nový Bor.
–MB-

-- pečeme, vaříme

Banán v čokoládě
Suroviny: Banány
Čokoládu na rozehřátí
Piškoty
Párátka
Postup: Banány nakrájíme na kolečka,
dáma rozehřát čokoládu. Na jeden
piškot dáme
Kolečko banánu a přiklopíme
dalším piškotem a propíchnem
párátkem.To polejem
rozehřátou
čokoládou a můžeme posypat
s ozdobou na dorty.

-AJ-

Ovocný salát s jogurtovou zálivkou
pro přípravu 4 porcí:

200 g jahod | 200 g hroznového vína |
2 banány | 2 pomeranče | 2 kiwi |
200 ml bílého jogurtu | 1 lžíce
červeného vína | 1 lžíce rybízové
zavařeniny
Příprava:
Všechno ovoce pokrájíme,
naskládáme do pohárů a polijeme je
jogurtovou zálivkou. Tu snadno
připravíme našleháním bílého jogurtu
se lžící (nejlépe domácí) rybízové
zavařeniny a lžíci sladkého červeného
vína. Před podáváním poháry
zakryjeme a vložíme asi na půl hodiny
vychladit do chladničky.
Poháry dobře vypadají, když je vkusně
ozdobíme také zelenou mátou.

-AJTvarohová bábovka
Suroviny:
250 g hery, 200 g moučkového
cukru, 3 vejce, 250 g tvarohu, 250 g
polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 1 vanilkový cukr, rozinky

Postup:
Heru dobře vymícháme s cukrem a
žloutky, vmícháme tvaroh. Nejlíp to
jde ručním elektrickým šlehačem.
Postupně na střídačku vmícháváme
mouku smíchanou s práškem do
pečiva a sníh z bílků. Nakonec
přimícháme rozinky. Těsto
přendáme (je dost husté) do
vymazané a vysypané formy a
pečeme zvolna asi 3/4 hodiny.

-AJ-

Přejeme všem dobrou chuť!!!!!!!

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.

Želva
nádherná

Želva nádherná dorůstá velikosti 15 až 30 cm. Typickým znakem je proužek nebo skvrna červené barvy po
stranách hlavy. Někdy je skvrna i nahoře na hlavě. Barva může kolísat od oranžové až po krvavě rudou. Tělo
je, jak už to tak u želv bývá zvykem, kryto krunýřem. Horní část krunýře se nazývá karapax, spodní pak
plastron. U mladých želv je karapax zbarven jasnými barvami od jasně zelené až po žlutou a doplněn
výraznou kresbou. V dospělosti se kresba ztratí a vymizí i jasné barvy. Karapax je pak zbarven tmavě
olivovohnědou, někdy téměř až černou barvou. Kresba na kůži zůstává. Plastron je zbarven žlutě, někdy až
oranžově s tmavými skvrnami. Končetiny jsou vybaveny plovací blánou a drápy. Přední s pěti prsty, zadní se
čtyřmi.
Když zjistíte, že se želvě loupe krunýř, není důvod propadat panice. Je to součást přirozené "obměny"
krunýře. Destička nejprve místy zmatní a zbělá, to je způsobeno tím, že se pod ní dostane vzduch. Odlupuje
se vždy pouze vrchní vrstvička a želva se zak zbavuje opotřebované vrchní části i různých šrámů. Želvě s
odlupováním určitě nepomáhejte. Odchlíplá destička se časem oddělí sama. Krunýř nikdy nemažte!
Pohlaví želv lze určit jednak podle velikosti, sameček bývá menší než samička, dorůstá 15-20 cm. V
naprosté většině případů je sameček vybaven dlouhými drápky na předních končetinách. Drápy mají
opravdu extrémní velikost. Dalším znakem je o hodně větší a širší ocas. Pokud máte možnost srovnání, je
rozdíl mezi pohlavími patrný na první pohled.
Jen pro zajímavost doplním, že občas při chovu více jedinců se stává, že některá ze samic napodobuje
chování samce. Hlavu zatahuje mezi přední končetiny, které vystrčí s drápy namířenými vpřed a třepe s
nimi. Za normálních okolnosti je to samčí "tanec", kterým chce přimět samici k páření.
Želva nádherná se v přírodě vyskytuje v mnoha poddruzích a někdy se dokonce kříží s jinými vodními
želvami. Navíc zbarvení želv je značně individuální což může někdy poněkud ztížit jejich jednoznačnou
identifikaci
-MB-

!! Uzávěrka příštího vydání č. 6 je 15. května 2008 !!

Citáty
Jsme dva. Dva na všechno - na lásku, na život, na boj i bolest i na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry na život i na
smrt - dva.
Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.

Vždyť ten lidský život je hra kostkami: když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo
náhodou.
Pravda je královna, která má svůj trůn v nebesích a své panovnické křeslo v srdci božím.

-AJ-

Hádanky
Je to za pařezem a lítaj z toho třísky co to je????
-Pinokio si holí nohy …
Má to 50 očí a 1 zub! Co je to?
-Domov důchodců!!
Víte jak si Sněhurka rozdělí jablko se 7 trpaslíky?
-Upeče jablečný koláč.
Dovnitř se to strká suché a ven vlhké. A způsobuje to horké potěšení, co je to?
-Čajový pytlík.
Přes den to štěká a v noci to plave. Co je to?
-Tchýnina zubní protéza.-) …
Co je to malina?
-Třešeň s husí kůží!

-AJ-

Wtipy
Blondýnka přebarvená na brunetu jde kolem ohrady s ovcema a říká si jak vyzraje na pastýře a dokáže všem že
blondýnky nejsou hloupý. Spočítá si všechny ovce a jde za pastýřem:"Pastýři když Ti řeknu kolik máš ovcí, dáš mi
jednu?" pastýř na to:"Jasně."
Řekla mu přesné číslo a pastýř povídá:
"Tak si jednu vezmi z ohrady."
Když odchází se svým úlovkem, tak ji pastýř zastaví a povídá:
"Když Ti řeknu jaká je pravá barva Tvých vlasů, vrátíš mi toho psa???"Přijde Pepíček domů ze školy a babička se ho
ptá. Co jste dělali dnes ve škole? Pepíček odpovídá:Pokusy z výbušnými látkami.Babička:A co budete dělat zítra ve
škole? Pepíček na to:V jaké škole babi?

-AJ-

Wtipy
Plazí se dva hadi v poušti. Jeden se ptá druhého:
"Poslyš, jsme jedovatí?"
"Co já vím? Proč?"
Právě jsem se hryznul do jazyka."

Ptá se blondýnka pána na ulici: "Pane, prosím vás, nevíte, kolik je hodin?"
"Čtvr na čtyři," odpoví pán.
Blondýnka se zamyslí a pak mu řekne: "Víte, to je divné, ptám se na to celý den a pokaždé dostanu
jinou odpověď."
Příjde žába k doktorovi a má na hlavě punčochu.doktor se jí ptá“žabičko kdo ti to udělal?“A žába na to“z klapni to je
přepadení!“

-AJ-

Wtipy:
Panenka Barbie= Přijde pán do obchodu a ptá se:"Za kolik máte panenku Barbie?" "»Barbie jede na
dovolenou« za 500, »Barbie uklízí« za 550, »Barbie v koupelně« za 600, »Rozvedenou Barbie« za
4500." "Proč je »Rozvedená barbie« tak drahá?" "Protože k »Rozvedené Barbie« patří »Kenův dům«,
»Kenovo auto« a »Kenův bazén«
Víš jaký je rozdíl mezi elektrikou a koněm?
( Žádný, oboje dokáže pořádně nakopnout!)
Pan učitel u hodiny matematiky: "Když sním 10 pomerančů a 15 jablek, co dostanu?" A na konci třídy se
hlásí Pepíček a odpoví: "Kopřivku!"
Omluvenka:
V ředitelně zadrnčí telefon a ozve se podivný hlas. "Omluvte syna, má chřipku!" "Kdo volá?"
zajímá se ředitel školy. "Přece můj táta..
Pozdní příchod do školy: Proč chodíš pořád pozdě do školy?" ptá se učitel Jendy. "Nemůžu se
vzbudit včas." "Nemáš budík?" "Mám, ale zvoní, když spím."

-VVOdpověď slečny

berušky:

NE ! Není to pravda!

Krokodýlí slzy vyvolává u mořských druhů na suché zemi
nadbytek soli v těle. Není to ŽÁDNÝ projev lítosti.

Práce hochů třídy VIII.třídy při první hodině v keramické
dílně:

-MB-

Něco málo ze školy!
Pokrývka hlavy s jarním motivem proběhla 25.3.2008
V úterý 25.3. přivítali žáci naší školy jaro zvláštním způsobem. Každý ve třídě si jarně
vyzdobil svůj klobouk, kšiltovku či jinou čepici(koukni do fotogalerie). Tento den měli
vyjímečně dovoleno ve třídě "nechat na hlavě". počítali se trestné body a na základě toho se pak
stanovilo umístění tříd.
Výsledková listina:
I.stupeň

Třída Počet trestných bodů
I.+III.
0
IV.+V.
3
II.
5

Umístění
1
2
3

II.stupeň
Třída
Počet trestných bodů
IX.B
0
II.prak.
5
IX.A
9
VII.
11
VIII.
13
VI.
18

Umístění
1
2
3
4
5
6

-MB-

Výtězům blahopřejeme!!!

Škola má svůj EKOKODEX.
Otázka pro vás:Co je Ekokodex?

(Ekokodex je souhrn pravidel k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro
všechny, kdo školu navštěvují.)
V průběhu března se při vstupu do školy objevili "motýlci".....
...každý na svém těle nese pravidla chování závazná pro všechny, kdo školu navštěvují:
-třídit odpad

-šetřit papír
-neničit
-zhasínat světlo
- pečovat o zeleň
- neplýtvat vodou
- vzdělávat se

Český den proti rakovině - květinový den se koná 14.května 2008.
Vybrané prostředky budou využity na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci,
onkologický výzkum, zlepšení kvality života pacientů s onkologickým onemocněním,
ale také na finanční podporu dobudování pracoviště pro léčbu nádorů prostaty ve FN
Bulovka. / více na www.lpr.cz /
Motto: Tiká v každé rodině!
Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí
občan České republiky! Pomozte i vy v boji proti rakovině!

Třída IX.B se rozhodla opět přijmout tuto výzvu a pomoci!
Kvítka měsíčku lékařského bude možné zakoupit dne 14.května 2008 v dopoledních
hodinách přímo u žáků třídy IX.B. /Žáci s kvítky navštíví i ulice města Dubá/.
-MB-

Připomínáme: 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.

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/.
-MB-

Velikonoční jarmark 2008
Dne 19.3.2008 se na naší škole uskutečnil velikonoční
jarmark.
Jarmark zahájila paní ředitelka Mgr. Jindřiška
Skalická. Pak zazpívali žáci školního pěveckého sboru pod vedením Mgr. Jany
Staňkové.
Žáci naší školy vytvořili různé ozdoby hodící se k Velikonocům.Na této akci
se podíleli všechny třídy naší školy. Rodiče, prarodiče, učitelé i ostatní
návštěvníci si zde mohli zakoupit všelijaké výrobky, které vyrobili naši žáci.
Peníze z této akce si každá třída uložila do třídního fondu. Doufáme, že se
Vám tento jarmark líbil a navštívíte naši školu i o příštích akcích! 
V.V

V pátek 7.4. 2008 se v jídelně školy sešli všichni žáci a učitelé, kteří se v
tomto školním roce zapojili do Programu otužování, který má na škole již svou
tradici.Letos se zapojilo 52 žáků a 3 učitelé. Odměnou jim byl diplom a zmrzlina.
Všem gratulujeme a těšíme se už teď na další rok!

