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Milí čtenáři,
školní časopis KUBA je tady! Jedná se o úplně první číslo, proto KUBA první.
Na následujících stránkách se dozvíte: Proč je KUBA KUBA? Kdo byl Ludvík Kuba? Můžete si přečíst
rozhovor s paní ředitelkou a paní zástupkyní.
Nejvíce stran je věnováno Dni stromů a výstavě, která probíhá u nás ve škole. Dále vás mohou
zaujmout výtvarné práce dětí ze školní družiny k oslavě Halloweena, vzpomínka na den v Zoo, kde byli
oceněni naši žáci za výtvarnou soutěž, také vás čekají rozhovory s letošními prvňáčky a spousta
dalšího.
Kuba je online časopis a bude vždy umísťován na webových stránkách naší školy. O vydání každého
nového čísla vás budeme informovat.
Přejeme vám, aby se vám časopis líbil. Těšíme se, že nám napíšete, co vás zaujalo nebo co byste
na stránkách časopisu uvítali.
redakce

Proč je KUBA KUBA?
A kdo byl Ludvík Kuba?
Naše škola nese název podle
ulice, do které ústí hlavní vchod
školy. Ulice je pojmenovaná podle profesora Ludvíka Kuby.
Do minulosti se vydal, a s panem Kubou připravil rozhovor,
náš redaktor Matěj.

vanských jazyků.
Po ukončení studia jsem dva roky vyučoval jako podučitel.
Od roku 1888 jsem si doplňoval
malířské vzdělání a v roce 1891
jsem nastoupil na pražskou
malířskou akademii.

Dobrý den, pane Kubo, Vy jste
malíř?
Ano, ale jsem také hudebník,
spisovatel a folklorista (folklorista se zabývá lidovou kulturou).

Studoval jste také v zahraničí?
Ano. V roce 1893 jsem odjel
do Paříže, kde jsem studoval
na Julianově akademii.
Pak jsem začal studovat
malířství v Mnichově. Dále jsem
studoval v Lužici, Haliči,
na
Ukrajině,
v
Rusku,
na Balkáně, v Černé Hoře a
v Bosně a Hercegovině.

Kde jste se narodil?
Narodil jsem se v Poděbradech
roku 1863. Jsem druhé dítě
z jedenácti. Můj otec byl zámečník. Dodnes velice rád
vzpomínám na bratra Karla. Ten
se stal uměleckým kovářem.

Kde jste studoval?
Nejdřív jsem studoval na Pražské varhanické škole. Pak jsem
absolvoval studium na učitelském ústavu v Kutné Hoře. Zde
jsem maloval zákoutí historického města. Nadále jsem se
začal zabývat samostudiem slo-

Můžete mi říct, jaká jste
vytvořil díla?
Když jsem pracoval jako podučitel začal jsem pracovat
na prvním dílu sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech a
v roce 1911 jsem vydal druhý
díl. Vyrážel jsem do jižních
Čech, kde jsem maloval různé
kouty. Například jsem namaloval obraz Český Krumlov –
Předměstí.

Jaký máte vztah k Českým
Budějovicím?
V roce 1895 se stala v Českých
Budějovicích mojí ženou Olga
Joujová a v roce 1904 se nám
zde narodil syn Ludvík Maria
Kuba. Krátký čas jsem zde
bydlel. Měl jsem zde i několik
výstav.

Autoportrét, 1932
Co Vy a cestování?
Od roku 1904 do roku 1910
jsem žil ve Vídni. V roce 1910
jsem tři měsíce cestoval po
Itálii. Tam jsem navštívil Benátky, Florencii, Řím a Neapol,
v těchto městech jsem navštívil
významná
umělecká
díla.
A v roce 1937 jsem jako člen
oficiální
delegace
výstavy
československého umění letěl
do Moskvy.
Máte nějaké koníčky?
Ano a to hudbu. Jako mladý
jsem hrál na housle, klavír,
varhany atd.
Děkuji Vám, že jste si udělal
čas.
Bylo mi potěšením.

Astry, 1937
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Rozhovor
s paní
ředitelkou
V prvním čísle našeho školního časopisu
nesmí chybět rozhovor s paní ředitelkou.
Přestože bylo setkání s paní ředitelkou
Mgr. Romanou Kábelovou jednou odloženo,
nakonec jsme prožili v její kanceláři
příjemný čas, ve kterém jsme se dozvěděli
spoustu z toho, čím se paní ředitelka
ve vedení školy zabývá a jak například
ve volném čase relaxuje.
Jak dlouho působíte na této škole?
Čtyři roky, teď pátým rokem.
Co a kde jste studovala?
Tady v Budějovicích na Pedagogické fakultě,
fyziku, základy techniky a němčinu.
Co nejraději vyučujete za předměty?
Všechno.
V čem spočívá hlavní náplň Vaší práce?
Řídím školu, to je ta hlavní náplň. Učím
jenom pět hodin. Takže hlavně: řízení školy,
statistika, výchovný a vzdělávací proces.
Jak je časově náročná práce ředitelky
školy?
Od rána do večera. Práce je časově
náročnější určitě více než učitelů.
Bylo Vaším snem pracovat ve vedení školy?
To nevím. Mým životním snem, když jsem
byla ve vašem věku, bylo učit, to už jsem
věděla od začátku. Pracuji ve vedení školy
strašně dlouho. Pracovala jsem 18 let
na střední škole jako zástupce ředitele.
Pak jsem přešla sem rovnou na zástupce a
potom na ředitele. Jestli to bylo mým snem,
nevím, ale nějak se to stalo. Kdyby to člověk
nechtěl dělat, tak to nedělá.

Máte nějaký konkrétní cíl, kam chcete
posunout školu?
Myslím si, že školu posouvám, jak škola
vypadá, její vybavení. Pro vás, žáky, dělíme
třídy na jazyky, to jste dříve neměli. Budete
mít dělenou němčinu, šestka už ji má
dělenou. Hlavně abyste se vy líp učili
ve svých skupinách, jazyk se nedá učit
ve velkých skupinách. Dříve vás bylo
na angličtinu osmnáct, teď je vás polovina
třídy (dvanáct, třináct).
Žáci si v 8. a 9. třídách můžou volit povinně
volitelné předměty, skupiny byly tři, tři třídy
a tři skupiny, a dnes máme tři třídy, ale pět
skupin. Chci abyste se učili v menších
skupinách, aby vám to šlo líp, abyste přišli
např. v angličtině víckrát na řadu.
Máte ráda svojí práci?
No určitě! To musí mít každý učitel, musí
mít rád svoji práci a děti, musí rád děti učit
a vychovávat je, jinak to nejde.
Učitel, který nastoupí sem jen proto, aby si
vydělal peníze, to by asi nešlo.
Co je na práci ředitelky nejobtížnější?
Obtížné je úplně všechno. Nemám
vyhraněno, že by něco bylo obtížné. Když
někdo chce řídit školu, nesmí říkat, že to
nezvládne, že je něco hodně těžké.
Prakticky člověk musí zvládat všechno.
Nemám vyhraněné něco, co by bylo hodně
obtížné.
Jak vzpomínáte na svoji vlastní docházku
na základní škole.
Bezva. Mně se na základní škole líbilo.
A ještě, až půjdete na střední, tak je to ještě
lepší, vytváříte si nové kolektivy a už jste
dospělí. Bylo to fajn, já jsem se učila
vždycky ráda.
Co jste měla ve škole nejraději?
Nejraději asi tělocvik. Neměla jsem
vyhraněné předměty. Tělocvik mě bavil
hodně. Spolužáci ze střední školy se divili,
že nejdu na obor tělocvik.

Co Vám chutnalo a nechutnalo ve školní
jídelně?
Chutná mi do dneška úplně všechno.
A kdybyste se zeptali, co mně nechutnalo,
to byla taková omáčka se zelenými
fazolemi, to jsem nikdy nesnědla, to se mi
udělalo špatně ve školce a od té doby to
ráda nemám.
Čím jste chtěla být jako malá?
Jenom učitelkou.
Čemu se ráda věnujete ve volném čase?
Stříhám pejsky na živnostenský list. Věnuji
se svým dětem a vnoučatům.
Co ráda čtete? Jaký je Váš oblíbený film?
Nečtu knížky. Mám vystudovanou němčinu,
tak jsem musela číst. Knížky mě ovlivňují,
ale pokud nemusím číst, tak nečtu. Mám
řadu dalších věcí, kterým se musím
věnovat. Když tady skončím brzy, tak si ráda
odpočinu, relaxuji, chodím do sauny, plavat
a do vířivek a jezdím ráda na wellness.
Nečtu a nekoukám se na televizi. Večer
třeba pletu nebo vyšívám nebo si pouštím
písničky, maximálně se někdy kouknu
na televizní noviny. Nejhezčí filmy jsou
z 80. let, komedie S tebou mě baví svět a
takové ty klasiky.
Co by podle Vás nemělo chybět ve školním
časopise?
Když jsem pracovala na střední, tak tam
také vydávali časopis a vždycky tam byly
názory dětí, hlášky, co se nepovedlo a
povedlo v hodinách, čemu se i ostatní rádi
zasmáli. Nebo hlášky paní učitelek. Potom
by tam byly dobré nějaké komiksy, kdyby
někdo z vás nakreslil nějaký komiks, protože
vy jste šikovní, a plno dětí umí hezky
malovat. Takže obrázky a napsat, co rádi
naopak děláte vy.
Děkujeme Vám.

fch & ot

Přestá v ka s paní zástupkyní
S paní zástupkyní Mgr. Ludmilou Mičanovou jsme
si povídaly o velké přestávce v její kanceláři.

Jaký předmět jste ráda neměla?
Žádný předmět. Na každém jsem si našla něco
zábavného.

Jako dlouho působíte na této škole? Kde jste
pracovala dříve?
Působím zde od roku 2007. Předtím jsem nikde
nepracovala, studovala jsem.

Čím jste chtěla být jako malá?
Učitelkou, protože oba rodiče byli učitelé.

Co jste dříve vyučovala, než jste se stala
zástupkyní ředitele?
Učila jsem dva roky angličtinu, pak jsem byla
třídní učitelkou 4. - 5. třídy.
Co a kde jste studovala?
Studovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
angličtinu a informační technologii na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Co děláte ve volném čase?
Věnuji se dceři a rodině.
Jakou knihu nyní čtete? (Co jste naposledy
četla?)
Naposledy jsem četla „Vyhlášku pro pedagogické
pracovníky“. Jinak knížky nečtu, protože nemám
čas.
Máte nějaký oblíbený film ze školního prostředí?
Můj oblíbený film je Bota jménem Melichar.

V čem spočívá náplň Vaší práce?
Řeším hlavně organizaci výuky, rozvrhy, třídní
knihy a kontroly.

Co by podle Vás nemělo chybět ve školním
časopise?
Práce dětí a jejich názory.

Je Vaše práce náročná?
Ano, především časově.

Děkujeme za rozhovor.

Máte svoji práci ráda?
Samozřejmě, jinak bych ji nedělala.
Jak vzpomínáte na svoji vlastní školní docházku?
V čem se lišila od docházky současných dětí?
První stupeň základní školy jsem chodila na jinou
školu. Od 2. stupně jsem pak přestoupila
do Českého Krumlova, na který moc ráda
vzpomínám.
Jaký předmět jste měla nejraději?
Matematiku.
td & kš

Den stromů ~ 22. října
Den stromů se u nás ve škole oslavil krásnou
výstavou výtvarných prací žáků ze všech ročníků.
Na naše otázky k tomuto významnému dni
odpovídala paní učitelka Mgr. Hana Březinová.
Dnes je Den stromů. Čím je pro Vás tento den
významný?
Tento den nám připomíná důležitost a krásu
všech stromů.
Kolikátý rok se u nás ve škole slaví
Den stromů?
Den stromů se u nás slaví teprve druhým rokem.
Minulý rok nám výstavu vytvořených prací
překazilo uzavření školy kvůli koronavirové
situaci, takže letos se vůbec poprvé uskutečnila
výstava na chodbě u atria a za to jsem moc ráda,
protože učitelé a děti odvedli skvělou práci, za to
jim patří velký DÍK!
Proč jste se ujala jeho organizování?
Jsem koordinátor EVVO (Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta) na naší škole, je to
tedy mé poslání.
Máte svůj oblíbený strom? Jaký? Nějaký
konkrétní? Prozradíte, kde roste?
Samozřejmě břízy, jak jinak. Konkrétního
oblíbence nemám, ale čím více stromů
pohromadě, tím lépe.
jd

Z KUBOVY PODZIMNÍ KNIHOVNY
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Proč má každý list jinou barvu?
Stromy reagují na zkracující se dny a z větví
upouští listy. Vše se děje díky rostlinným
hormonům.
Listy jsou po většinu roku zelené díky chlorofylu
a fotosyntéze (umožňuje rostlinám žít a růst).
Listy mají po celý rok v sobě žluté a oranžové
pigmenty, záleží, jaké množství převládá. Zelené
je po většinu roku tolik, že jiné barvy nevidíme.
Na podzim, s kratšími dny a s menším světlem,
zelně ubývá a listy se tak „odzeleňují“.
První se barví břízy a jasany. Dub zimní si listy
nechává celou zimu.
ŽLUTÁ BARVA
V listech je obsažen xantofyl, který najdeme
třeba v banánech nebo vaječném žloutku.
topol, bříza, habr…
ORANŽOVÁ BARVA
Oranžovou barvu na listech způsobí karoten,
který listy chrání před slunečným zářením.
dub, javor…
Barva listů záleží i na počasí. Když je slunečno a
nemrzne, barvy jsou intenzivnější.

První třídy
Říká se, že první třída je nejdůležitější, protože tam se děti naučí číst, psát a počítat. Navštívili jsme první třídy a
zeptali se dětí, jak se jim ve škole líbí, a paní učitelky, jak se s letošními prvňáky pracuje.
Mluvil s námi Tedík 1. B:
Jak se ti líbí ve škole?
Dobře.
Jaká je paní učitelka?
Je hodná.
Co si se už ve škole naučil?
Zatím nějaká písmenka?
Který předmět tě nejvíc baví?
Matika.
Máš ve třídě nějakého kamaráda?
Mám, mám tady Andrease, ale ten se teď někam zatoulal.

Odpovídala Terezka 1. C:
Jak se ti líbí ve škole?
Dobře.
Jaká je paní učitelka?
Tak napůl strašná.
Co už ses ve škole naučila?
Naučila jsem se, že být hodná je nejlepší
ze všeho, ale i zlobivá je nejlepší.
Který předmět tě nejvíc baví?
Baví mě, že jsme v družině, a předmět
matika.
Máš ve třídě nějakého kamaráda?
Ano. Polinku.
Ptali jsme se Timáska v 1. A:
Jak se ti líbí ve škole?
Nuda.
Jaká je paní učitelka?
Je hodná.
Co už jsi se, ve škole naučil?
Naučil jsem se to, co už umím.
Který předmět tě nejvíc baví?
Matematika.
Máš ve třídě nějakého kamaráda?
Ano. Dva.
td, fch, jt & ot

Mgr. Vladislava Čermáková, která učí v 1. B:
Jak jste spokojená s letošními prvňáky?
Jsou nároční, je jich moc a mají spoustu problémů, které děti
dříve neměly.
Jsou šikovní?
Dá se říct, že ano, ale neumí se k sobě chovat a mají hodně
špatné vztahy. To nikdy dříve nebývalo.
Jak spolu vychází?
Až na dvě děti bych si mohla myslet, že to bude parta, že to
potom půjde. Ale ještě mají před sebou kus práce, kus dřiny, aby
se naučili k sobě chovat.

Slavnostní
předání cen
v Zoo Hluboká
V době pandemie byla vyhlášena soutěž, kdy první a druhé třídy chodily do školy. Paní učitelka Pilečková přihlásila
děti do soutěže na téma - Nakresli obrázek pro babičku a dědečka do domova důchodců. Děti s chutí nakreslily
spoustu obrázků i s přáním. A bylo nám oznámeno, že jsme se umístili na 1. - 2. místě. Měli jsme ohromnou radost.
A měli jsme možnost si přijet vyzvednout ceny na slavnostním předání v Zoo Hluboká nad Vltavou dne 22. 9. 2021,
kde jsme mohli zhlédnout křtění vlčat a orlích mláďat. Byli jsme pozváni i na slavnostní oběd. Užili jsme si zvířátka.
Byl to skvělý den pro všechny. Domů jsme odjížděli nadšeni.

ip

Halloweenské tvoření v družině
Halloween je původem keltský
svátek a slaví se především
v anglicky mluvících zemích,
jako je Velká Británie, USA,
Kanada atd. Stále větší oblibu si
ovšem získává i u nás, v Če-

chách, a to zejména mezi
dětmi. Slaví se vždy poslední
říjnový večer a je obdobou

Na

„dovedných

výtvarce

při

rukou“
ŠD

a

jsme

ve spolupráci s dětmi ze IV., V. a
VI. oddělení namalovali strašidelné hrady, vyrobili kolem
poletující

duchy,

skládali

papírové dýně a lepili pavouky.
Halloweenské tvoření si děti
užily a myslíme si, že se jim
práce moc povedly!
křesťanského svátku Všech sva-

tých. Jelikož jsme letos měli
v tuto dobu podzimní prázdniny
a

nemohli

jsme

si

užít

halloweenský den v maskách,
tak jsme se ve školní družině
alespoň výzdobou tříd a chodby
naladili na tento tajemný den.
mh
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SOUTĚŽNÍ OTÁ ZK A!
N A K O L I K

J S T E

V Š Í M A V Í ?

Kdopak nosí ve škole tyto ponožky?
Své odpovědi, příp. tipy, pište do naší redakce.
Správné odpovědi budou slosovány o ceny.

Co to znamená, když v řadě
třiceti netopýrů, visících
hlavami dolů, sedí jeden
s hlavou vzhůru?
Omdlel!

„Pepíčku, učil ses vůbec?“
„Ano.“
„A proč máš v domácím úkolu
tolik chyb?“
„Protože chybami se člověk učí.“

Potkají se dva psi a jeden
druhému říká: „Kam jdeš?“
„S blechama k veterináři.“
„To je zvláštní, já je mám
dva roky a ještě mi
neonemocněly!“

Letí dva balonky po poušti a jeden
říká: „Pozor kaktussssssss!“
„Kde ho vidíšššššššš?“

A napište
nám vtipy,
kterým se
rádi smějete.

Pacient u lékaře: „Pane doktore,
poslední dobou si nic nepamatuji.“
„A od kdy to pozorujete?“
„A co?“

Vybarvuj a hledej rozdíly:
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