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Červen 2015

Kalendárium

7. – 12. 6. 2015
Anglie – zájezd a jazykový pobyt
účastníci zájezdu
8. – 12. 6. 2015
Třídnické hodiny
4. – 9. ročník
10. 6. 2015 8 – 12.35
Výtvarný den HA
výtvarníci 4. BD
11. 6. 2015 17.00
Nocování ve škole
II. B
16. 6. 2015 16.00
Pasování na čtenáře
I. B
16., 17. 6.
8 – 12.35
Projektové dny I. stupně - EV
I. stupeň
16., 17. 6.
8 – 13.30
Projektové dny II. stupně - MeV
II. stupeň
17. 6. 2015 14.00
Pedagogická rada
učitelé
17. – 19. 6. 2015
Školní výlety
třídy dle plánu
17. – 18. 6. 2015
Výměna učebnic
I. stupeň
22. – 23. 6. 2015
Výměna učebnic
II. stupeň
22. – 23. 6. 2015
Projektové dny I. stupně - MkV
I. stupeň
23. – 24. 6. 2015
Úklid tříd, za topením, šaten, BOZP
všichni
24. 6. 2015
Hopsárium
I. C
25. 6. 2015 7 – 11.40
Sběrová akce
všichni, co vážili a vázali
25. 6. 2015 17.00 Galavečer 9. ročníku na Malé scéně deváťáci, učitelé, rodiny, přátelé
26. 5. 2015 8 – 8.45
Vysvědčení, rozloučení
1. – 8. ročník
19. 5. 2015 9.00
Testování MŠMT
IV.B, IV. D, IX. ročník
29., 30. 6. 2015
Ředitelské volno – příprava na výměnu oken
žáci školy
II. stupeň
I. stupeň
22. – 23. 6. projektové dny, Od čtvrtka 18. 6. – bez odpoledního vyučování
Pondělí 22. – úterý 23. června: výměna učebnic, vyučování končí
vyučování končí ve 12.35
od 24. 6. zkrácené vyučování – ve 12.35
Středa 24., čtvrtek 25. června: úklid učeben, skříněk, šatny,
do 11.40

Opravdu se těšíte na prázdniny?

Veronika Jiráková, 6. A

vyučování končí ve 12.35

Sloupek

Drby na prázdniny

Abyste načerpali nové zprávy před okurkovou
sezónou, čtěte a věřte nevěřte :).

Byl červen. Chlapec jménem Viktor se těšil na prázdniny.
Těšil se, až skončí škola a pojede s rodiči k moři a doma
bude odpočívat u bazénu. Už to
měl všechno naplánované. Dokonce si koupil i diář a zapisoval si
tam, co bude každý den dělat.
Skončila škola! Na vysvědčení
dostal samé 1, kromě trojky
z chemie. Přiběhl domů a pochlubil se, co dostal na vysvědčení. Rodiče nebyli nadšení z té 3, ba co víc, řekli mu,
že nepojedou k moři. Viktor byl z toho tak nešťastný, že si
celé prázdniny vůbec neužil. Než se nadál, byl už podzim a
nebylo už teplo jako v létě. Viktor byl na sebe strašně naštvaný, že celé prázdniny protrucoval. Neužil si dokonce
ani bazénu, který měl doma.
A co vy? Jaké budou vaše prázdniny? Neberte si příklad
z Viktora a buďte rádi za každý volný den.
Krásné prázdniny vám přejeme.
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Beáta Postlová, 6. A

Tipy na prázdninovou četbu

Co rozhodně (ne)dělat o prázdninách

Erich Segal – Doktoři

Příběh začíná už v dětství Barneyho a Laury,
sousedů, kteří jsou už od narození nejlepší
přátelé. Barney žije se svou matkou, jelikož
jeho otec odjel do války. Tak vyrůstají společně a za vzor mají Lauřina otce, který je doktor.
V dospělosti chtějí být lékaři. Knížka nás zavede do života doktorů, života na Harvardu,
ale také do osobního života hlavních postav
knihy.
Anežka Dudáčková, 7. C

Tite Kubo - Bleach I
Série japonského komiksu Bleach má sedmnáct
dílů, ale je napínavá od samého začátku. Teenager
Ičigo Kurosaki je normální středoškolák, až na to,
že vidí duchy. Jednoho dne se mu zjeví tajemná
sběračka duší Rukia Kučiki a hodí Ičigovi na krk
nebezpečný úkol. Musí lidi chránit před zlými duchy, tzv. Hollow. Podaří se mu správně vykonávat
povinnosti sběrače duší?
Vojtěch Scheicher, 7.C

Neskákej placáka z mostu!

Spi a spi a spi.

Nezpřelámej si kosti v těle!

Na plovárnu vyraz aspoň 100x!

Neplav daleko do moře!

Užívej si 2 měsíce bez školy!

Bacha, ať na tebe
nespadne mrož.
Nebobuj!
Neseď furt u facebooku a jdi taky
ven!
Nenech umřít svého domácího mazlíčka, zatímco budete na dovče!
Nepotkej svého učitele!
O prázdninách nechoď okolo školy.
O prázdninách nepracuj.
O prázdninách nejezdi na lyžích.
O prázdninách nechoď v zimní bundě.
Nepiš domácí úkoly.
O prázdninách neseď u počítače.

Zahraj si s kámošema koulovanou
s imaginárním sněhem!
Zkus ice bucket challenge !
Vezmi tašku s učebnicemi a zavři ji na
půdu!
Hned jak někdo začne větu: Do konce
prázdnin zbývá……… Zacpi si uši!
Vzpomínej na kamarády, ale ne na
školu!
O prázdninách jeď k moři.
Buď lenivý.
O prázdninách postav iglú
z papírových krabic.
Spi pod širákem.
O prázdninách sněz všechnu zmrzlinu, co máš doma.
Skoč z okna (do bazénu).
O prázdninách jeď na 5 táborů.
Vojta Scheicher, 7.C, Monika Janderová 6.A

Opravdu?

Krátká předprázdninová povídka
Jelikož můj pradědeček byl známý Albert E., tak jsem se rozhodl navštívit školu pro geniální
studenty. Když jsem tam vešel, měl jsem jasno. To je škola, jak se patří. Večer jsem studoval jejich web a řeknu vám, bylo to úžasné, jelikož jeden učitel má na starost šest žáků a
každý si určí dvojice a vždy jsou ve skupině tři holky a tři kluci. Jinak tato škola je velmi
moderní. Mají tam teleporty, které vás přeteleportují třeba z pokoje na místo vyučování.
Hrozné ovšem je se tam dostat, jelikož musíte mít IQ minimálně 150 a odpovědět na sto
otázek ze sto pěti správně. Otázky jsou navíc z různých oborů.
Tak to bude těžké, pomyslel jsem si a hned, jak jsem vypnul notebook, šel jsem se učit. I
když jsem nevěděl co. Druhý den ráno už byl ale ve schránce dopis ze školy, obsahoval
seznam učebnic a knih, ze kterých budou vybrány otázky. Bylo jich asi padesát a byly velmi
tlusté. Mám na to jenom čtvrt roku!!!
Za měsíc jsem měl přečteno dvanáct knih a myslel jsem si, že mi odumírají mozkové buňky
a mozek je vyčerpaný. Za další dva měsíce jsem to dočetl, dva dny před zkouškami.
V den zkoušek jsem byl první na řadě, potil jsem se hrůzou. Teď jde o to, jestli opravdu
patřím do rodiny. Když vyvolali mé jméno, všem se vyvalily oči z důlků. Kdykoli totiž někdo
uslyší mé jméno, ví, že se dá ode mne očekávat jen to nejlepší.
Po opuštění zkušební místnosti mne napadaly všelijaké myšlenky. Ale nakonec si myslím,
že nemám žádnou otázku špatně. Budu čekat.
Hned další den přišel dopis….jsem přijat!!! Byl jsem nejlepší a příští rok nastupuji. Doufám,
že tady začne moje kariéra významného a světem uznávaného vědce.
Anežka Dudáčková, 7.C

1. září 2015 se vraťte!!!

A proč?
Protože Dukelská je nejlepší. Co pro vás všechno má?
Má spoustu zajímavých kroužků.
Má vánoční trhy, na kterých vystupuje sbor, orchestr a na kterých se dá dobře najíst a napít.
Má Jarní koncert a vyhrává hudební soutěže.
Má každý rok výtvarnou výstavu a plenér.
Má divadelní představení pro různé třídy.
Má družinu, kde se děje mnoho akcí, soutěží, výletů a exkurzí.
Má spoustu tajemství.
Má sportovní den, atletickou olympiádu, vždy ke Dni dětí.
Má snahu vám pomoci, když o pomoc požádáte.
Má pingpongové stoly, i když mnoho žáků zatím hraje pingpong po
zemi.
Má jídelnu, kde si člověk pokecá, a to nejen se spolužáky.
Má MHD na dosah nohy.
Má sbor.
Má orchestr.
Má žaluzie a rolety, interaktivní tabule a počítače, další stroje a taky lidi.

Má výtvarný ateliér.
Má chuť cestovat - na výlety, na zájezdy do Anglie, Francie, Itálie, Polska.
Má lyžařský kurz pro sedmáky.
Má Expedici 006 pro šesťáky.
Má super místa, kde se dají fotit selfíčka.
Má ráda srandu.
Má celou třídu vycpaných zvířat.
Má vtipné učitele.
Má spřátelené lidi, skupiny i třídy.
Má styl jednání jako rovný s rovným, ať jde o dospělého
nebo dítě.
Má speciální učebny.
Má super přesnídávky v bufetu.
Má dobrou účast a skvěle reprezentuje na mimoškolních turnajích a soutěžích.
Má úspěch..
Má všechno a všechny, co má dobrá škola mít. A ještě něco navíc.
Má prázdniny a po nich se na vás těší.

Děsná škola aneb Najdi pět rozdílů

Eliška Anna Kubíčková, 6.A

Jeden výtvarný vzkaz

Milí žáci, výtvarná výstava na téma České Budějovice proběhne letos, tj. v roce 2015, ve
dvou výstavních cyklech, které budou instalovány na podzim v Jihočeském muzeu. Pokud se
k vám tedy nyní, na konci školního roku, nedostane některá z vašich výtvarných prací,
nebojte se. Po odinstalování výstavy vám budou práce vráceny.
Děkujeme za pochopení.
Eva Kubalíková
Jana Bártová

Jedno poděkování

Děkuji všem redaktorům za práci, kterou skvěle odváděli po celý školní rok. Bez nich by
Déčko nevzniklo. Přeju vám, milí redaktoři, další úspěšné působení na naší ši jiné škole.
Jana Bártová
Redakce: : Lenka Šináklová, 9. C; Anežka Dudáčková, Vojtěch Scheicher, Natalia Duspivová, 7.C; Eliška Kubíčková, Veronika Jiráková, Monika Janderová, Klára Hansalová, Beáta Postlová, 6.A

Klára Hansalová, 6.A

