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Milí rodiče, žáci a učitelé 

   do rukou upocených od školní dřiny se vám dostává poslední sedmé 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 do září na e-mailovou adresu 

dubskakanka@seznam.cz.   

-MB- 

   

 

  Ve výběrovém řízení tohoto časopisu se konečně přihlásilo několik žákyň 

naší školy: Nikola Sýkorová,Andrea Stejskalová,Denisa Křupalová ze 

7.ročníku a Marcela Kratochvílová,Marcela Jeništová,Lucie Stejskalová 

z 8.ročníku.Doufáme,že se holkám bude dařit a pomohou nám i nadále 

vytvářet tento časopis a stanou se tak našimi nástupkyněmi ! Děkujeme a  

máte pořád možnost zkusit to také.Budeme jim držet palečky a přejeme 

jim mnoho dalších úspěchů v práci na školním časopise! 

-V.V- 

 

 

 

Dubská kaňka: měsíčník, vydává ZŠ Dubá,  e-mail: dubskakanka@seznam.cz, odpovědný redaktor: Martina Bernardová, 

členové:  Adéla Jelenová (9.A), Veronika Vorlová (9.B.). 
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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!!! 

                    

Milí čtenáři!  

  Dovolte nám, abychom vám všem popřáli, 

krásné léto plné sluníčka, pohodovou 

dovolenou.  

  Zároveň přejeme všem žákům devátých 

ročníků, vstup na nové školy jen pravou nohou, 

spoustu nových kamarádů a dobrých kolektivů. 

  Doufáme, že vám náš časopis přinesl spousty 

jen toho dobrého a kladného. Za malé chyby a 

chybičky se dodatečně omlouváme.  

  Tímto se s vámi loučí celá naše školní rada, 

včetně paní učitelky Bernardové. 

 

Ještě jednou KRÁSNÉ LÉTO!!! 

Martina Bernardová, Adéla Jelenová, Veronika Vorlová 

 

 

http://www.zsduba.cz/
http://zsduba.dyndns.org/rodice


 
 

Něco málo ze školy! 

Škola má svůj strom 

Na počest udělení titulu Ekoškola byla v areálu školy dne 28.5. 2008 vysazena Lípa 

stříbrná, která je součástí nově vybudované Učebny ekoligické gramotnosti. 

                        

 

Škola má titul! 

Na základě žádosti o titul Ekoškola, auditorského zhodnocení a souhlasu komise byl 
Základní škole Dubá udělen mezinárodní titul Ekoškola. 

Slavnostní vyhlášení se bude konat 26.6. 2008 v Senátu Parlamentu České republiky 
v Praze a zúčastní se ho zástupci ekotýmů z jednotlivých tříd, vedení školy a 

koordinátor projektu na škole. 

Pro školu je udělení titulu významnou událostí. Projekt s sebou přináší nový postoj 
dětí i dospělých k prostředí, ve kterém se pohybují každý den.  

V Libereckém kraji titul vlastní jen dvě školy - ZŠ Turnov a ZŠ Dubá!!! 

Získáním titulu účast v projektu nekončí. Budou následovat další aktivity, neboť  titul 
je třeba po dvou letech obhájit. 

Všem žákům, učitelům, správním zaměstnancům a zřizovateli patří velké poděkování 

za vynaložené úsilí. Do dalších aktivit projektu přejeme hodně chuti a sil! 

                            

 

 

 

 



 
 

Učebna ekologické gramotnosti 

 

 Základní škola Dubá má ve svém dlouhodobém programu 

environmentální výchovy vybudování učebny v přírodě. S úpravou pozemku se začalo 

již v loňském školním roce. Letos došlo k osázení zahrady, k vytvoření biotopů bylin, 

obilí, trvalek, letniček, ovoce, zeleniny. Zbývající plocha bude zatravněna a 

připravena pro výuku v přírodě. Do budoucna se počítá s vybudováním přístřešku, 

kde bude dlouhý stůl a lavice, takže sluníčko ani déšť nebudou důvodem učebnu 

opustit. Návrhy na úpravu učebny zpracovaly děti. Konečnou verzi pak připravila paní 

učitelka Mgr. Veronika Matějková. Finanční prostředky na osázení se škole podařilo 

získat z grantového programu Nadace na obnovu a záchranu Jizerských hor. Všichni 

se na učebnu těší. Bude velkým přínosem pro realizaci environmentální výchovy na 

škole. 

                             

 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22.-24.5.2008 Školní výlet IX.B 

Ve čtvrtek 22.5.08 se sešli žáci IX.B a dvě žákyně IX.A na vlakovém nádraží Česká Lípa. Poslední těžké batohy naložili 
do auta paní učitelky a hurá na vlak – VÝLET MŮŽE ZAČÍT!! Vlakem jel s nimi pan učitel. Cesta příjemně ubíhala, i když 
museli několikrát přestupovat. Ve vlaku si zpívali a netrpělivě vyhlíželi Brtníky – cíl jejich vlakové cesty. Konečně se 
dočkali a hurá pěšky na Vlčí horu, kde měli zajištěné ubytování. Cesta byla do kopce, ale přesto jim ubíhala rychle, 
protože se moc těšili, co bude dál………. Po vystoupání kopce uviděli mezi břízami menší roubenou chalupu. Ubytovali 
se a to už jim i paní učitelka přivezla batohy a to hlavní - JÍDLO! Chvilku byl chaos, ale pak hurá na dřevo a už měli 
krásný velký táborák a těch dobrot, co jim mamky připravily! V mezičase chodili „válet sudy“ moc se jim líbily velké a 
rozlehlé louky, a hlavně to ticho, všude jen les! Večer uběhl rychle a už tady byl čas večerky. Hoši zalezli do stanu a 
holky do chaty. Měli dovoleno si ještě potichu povídat a oni toho moc rádi využili.  
Ráno kluky vzbudila zima- přeci jenom to jsou hory. Pan učitel jim udělal teplý čaj a hned bylo lépe. Po snídani se 
dozvěděli, co je čeká a nemine. Pan učitel s nimi vyrazil na pěší výlet. Nejprve šli přes pramen pitné vody (pod 
rozhlednou na Vlčí hoře byla v roce 1886 vybudována studánka s 
výbornou pitnou vodou, kolem studánky byly osazeny čedičové 
sloupky a lavičky k odpočinku, KČT Krásná Lípa rekonstruoval 
prostor v r. 1996), kterému se říká „Verunčina studánka“. Od 
studánky si to namířili přímo na rozhlednu Vlčí hora. (Vlčí hora se 
nachází 5 km od Krásné Lípy na čedičovém lesním vrchu v SCHKO 
Labské pískovce. Kopec (hora) je vulkanického původu z období 
třetihor. Zajímavostí je sloupcovitý čedič, který obsahuje 
magnetovec. Na severních svazích kopce je hojný výskyt chráněné 
květeny - Měsíčnice vytrvalé. V roce 1887 byla na vrcholu postavena 

bouda. Se stavbou rozhledny se 
začalo v následujícím roce a 
předána veřejnosti byla dne 19. 5. 
1889. Původně byla s cimbuřím, 12 
metrů vysoká a nekrytá. V současné 
době je vysoká 19 metrů, krytá a prosklená. Vede na ní 64 schodů. V roce 1948 byla 
bouda a věž opuštěna, v letech 1952-57 sloužil celý objekt jako hláska armádě. Od 
roku 1972 je bouda v soukromém majetku rodiny Jandových, která se významně 
podílela na záchraně rozhledny. V roce 1996 začal KČT Krásná Lípa s rekonstrukcí 
rozhledny. Do užívání byla dána 22. 5. 1999 za účasti asi 1200 lidí. V současné době 

je v majetku MěÚ Krásná Lípa, KČT Krásná Lípa je nájemcem. Rozhledna je otevřena v sezóně denně mimo pondělí, 
mimo sezónu o víkendech. Objekt a okolí je v rámci možností velmi dobře upraven.) Po výšlapu měli možnost 
krásného pohledu – stálo to za to!!!  
Po „vydýchání“ se vydali na další zastávku jejich pěší tůry, tou byla malá studánka v lese. Od studánky se přesunuli na 
Vlčí hrádek. (Nepatrné zbytky tvrze založené ve 14. století za Berků z Dubé na skalním ostrohu mezi Rákosovým a 
Kunzovým dolem (nedaleko Malého Vlčího potoka). Tvrz pravděpodobně plnila ochrannou funkci útočiště pro skláře 
z blízké sklárny. Shodná datace obou objektů je potvrzena archeologickými výzkumy. Koncem 14. století Vlčí hrádek 
zpustl, původní jméno se nedochovalo. Pozůstatky skalního hradu Vlčí hrádek se nacházejí na zalesněném 
pískovcovém ostrohu v údolí Panského potoka ve Šluknovském výběžku na Děčínsku v Ústeckém kraji. V západní 
části je vytesaná prohlubeň podvalí pro roubenou hradní věž a přístupová chodbička, v západní stěně prohlubně je 
vyryta tajemná podoba zamračeného muže. Na dalších místech jsou stopy po trámech a žlaby pro palisádu. Vlčí 
hrádek je volně přístupný.)  
Po vydatné svačince se všichni vydali zpět k chalupě. Paní učitelka mezitím uvařila špagety. Byli moc unaveni, ale 
šťastni nejen,že jsou zpět, ale i z pěkného výletu. Spaní jim nebylo dovoleno, museli se vydat na dříví, aby si 
večer mohli udělat závěrečný – rozlučkový táborák. Vydrželi si dlouho do noci povídat. Ráno vstali a plni elánu si 
rozdělili úklid, vzorně uklidili chalupu a hurá na vlak domů. Moc se jim nechtělo.  
Výlet pro ně skončil na vlakovém nádraží v České Lípě, kde už na ně netrpělivě čekali jejich rodiče. Rozdělili si své 
batůžky a hurá domů!!  

Martina Bernardová 

 



 
 

20.5.2008 Kuličkiáda 

V úterý  se školní hřiště za autobusovým nádražím v Dubé zcela změnilo. Mohli jste zde najít hromadu 

důlků o průměru 11-12 cm a spoustu zapálených „cvrnkáčů“. Ten den se totiž uskutečnila KULIČKIÁDA 

2008. V soutěži startovala pětičlenná družstva, přičemž sestavu tvořili 4 žáci a 1 pedagog. Družstva mohla 

být i smíšená. Každý člen měl k dispozici 10 kuliček, které  jednu po druhé házel ze vzdálenosti 3 metrů k 

důlku a pak je klasickým způsobem „docvrnkával“ do důlku. V kategoriích B,C, 

každý člen družstva (včetně pedagoga) musel zvládnout dvě kola! V prvním 

kole totiž soutěžící povinně hází pravou rukou a v druhém kole pak levou 

rukou! Výsledek družstva je pak dán součtem bodů všech pěti členů družstva, 

počítají se pouze cvrnky.     

Výsledky:  

 

Kategorie A  

Umístění Třída: Družstvo 
Počet 

cvrnků 

1. III. 
Efler,Mynařík, Sláma, Jelen, 

Mgr.Mašková 
103 

2. II. 
Švec,Dalecký, Vorel, 

Novák,Mgr.Útratová 
115 

3. III. 

Vnuková, Kašparová, 

Dvořáková, 

Blahutová,Mgr.Mašková 

130 

 

Kategorie B 

Umístění Třída: Družstvo 
Počet 

cvrnků 

1. IV. 
Demeter,Kníže,Hadrbolec,Vít 

Mgr.Matějková 
185 

2. V. 
Dvořák, Šesták,Wagenknecht, 

Wagenknechtová, p.Kadlečková 
198 

3. V. 

Adamcová, Bouchnerová, 

Exnerová, Vomáčková, 

p.Kadlečková 

218 

 

Kategorie C 

Umístění Třída: Družstvo 
Počet 

cvrnků 

1. VIII. 
Mynařík,Hrabě, Kašpar, 

Provazník, Mgr.Plecháček 
94 

2. VIII. 
Nováková, Sloupová,Malčík, 

Fiala, Mgr.Plecháček 
109 

3. VIII. 
Švejda, Vrabec, Hanuš, 

Hradecký, Mgr.Plecháček 
125 

 

Nejlepší z učitelů : Mgr. Kovařík 

 

 



 
 

           PŘEDSTAvujeme Letošní absolventy 
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Jaroslav 
Marcel 

Adéla 

Lubomír Zikmund 

tř. učitel 

Mirek 

Pepan 
Saša 

Tereza 

Nikola 

Honza 

Karel 

Milan 

Ivana 

Honza 

Bára 

Lucie 



 
 

Třída IX.B 

 

 

 

Martin 

Jindra 

Martina Bernardová 

tř.učitelka 

Petra 

Verča 

Honza 

Míša 

Lukáš 

Šárka Michal 

Káťa 

Matěj 

Tomáš Johana 

Kryštof 

 

 


