
 



Ú vodní  slovo 

Milí čtenáři, 

květen je v plném proudu a Školní bublina u toho nemůže chybět. Ve druhém čísle se 

dozvíte něco o spisovatelce Petře Braunové, v  anketě nám žáci i ostatní zaměstnanci 

školy prozradili, jaký předmět mají (nebo měli) ve škole nejraději; také vyhlašujeme 

novou soutěž a tradiční anketu na konec školního roku. Nechybí kvíz, vtipy a zábavné 

úkoly pro menší děti. Kromě pokračování Endermenova příběhu si můžete 

prohlédnout i pozoruhodný komiks našich nejmenších kreslířů. Nově v tomto čísle 

otevíráme Star wars okénko.  

Přejeme vám příjemné počtení a bude-li se vám náš časopis líbit, nezapomeňte své 

děti, které na něm pracovaly, pořádně pochválit. Protože známky rozhodně nejsou 

všechno. Ve škole se děje spousta dalších věcí, do kterých se vaše děti zapojují.   

 

Martina Stallerová a Marta Veselá Jirousová 

  



Anketa 

Jaký předmět ve škole vás nejvíc baví (nebo bavil) a proč? Který 

předmět vás nebaví?  
 

Adam 

Baví mě tělocvik a nebaví mě výtvarka. Baví mě, když chodíme do kabinetu. Nebaví mě 

prvouka. 

Anežka 

Baví mě výtvarka, matematika a nebaví mě tělocvik a angličtina. Geometrie je špatná.  

Jáchym 

Nebaví mě všechno kromě tělocviku a přestávek. 

Klárka 

Baví mě matematika, výtvarka, geometrie a tělocvik. Angličtina, prvouka a čeština mě 

nebaví.  

Vojta 

Baví mě výtvarka a tělocvik. Nebaví mě angličtina a všechny ostatní věci. Baví mě volno, 

přestávky a malování. 

Kryštof 

Baví mě matematika, potom mě baví přestávky a volno. Baví mě hry a pětiminutovky. 

Nemám rád hudebku, češtinu a prvouku. Baví mě taky tělocvik.  

Lucka 

Nejvíc se mi líbí čeština a tělocvik. V češtině se píše a v tělocviku se hýbe. Baví mě psaní. 

Nebaví mě matematika a výtvarka. Taky mě nebaví angličtina.  

Ondra 

Baví mě skoro všechno. Někdy mě nebaví výtvarka a někdy mě zase baví. Podle toho, co 

děláme.  

Zdenička 

Mě baví čtení, protože se tam čte. Ještě mě baví matematika. Nevím, co mě nebaví.  

Víťa 

Nic mě nebaví.  



Matěj 

Matika mě baví, protože mi docela jde. Baví mě i výtvarka a pracovní činnosti, protože rád 
kreslím a vyrábím. Čeština a tělocvik mě nebaví, protože v tělocviku někteří kluci zlobí a paní 
učitelka na mě musí křičet. Mě z toho pak bolí hlava. Čeština mě nebaví, protože mi nejde.  

Martin 

Nebaví mě čeština. Baví mě matematika. V češtině musím psát a to mě nebaví. Baví mě 
počítání.  

Tereza 

Nejvíc mě baví čeština, protože se v ní hodně píše a já píšu ráda. Nebaví mě matika, protože 

se v ní hodně počítá a mě počítání nebaví. Hodně mě baví hudebka, protože umím hrát na 

klavír. 

Dominik 

Baví mě matika, tvůrčí psaní, volno, trošku i přírodověda. Nebaví mě čeština, vlastivěda, 

hudebka a tělocvik. Ještě mě baví výtvarka. 

Vašek 

Mě baví přírodověda, matika, čeština, hudebka a výtvarka. Prostě mě baví všechny 

předměty, co jsou. Vlastivěda mě trošku nebaví, protože moc píšeme.  

Bořek 

Baví mě výtvarka, protože jsme malovali jídelnu. Nebaví mě všechno ostatní. Nesnáším 
přírodovědu a vlastivědu!  

Karel 

Nemám rád tělocvik a hudebku. Baví mě angličtina, protože se tu učíme hrou. Vlastivěda mě 
baví, dozvím se tam zajímavé informace.  

Martina 

Baví mě výtvarka a trochu čeština. Nebaví mě vlastivěda, protože moc píšeme.  

Saša 

Baví mě přestávky a matika. Přestávky mě baví, protože se neučíme a matika je prostě 
matika. Nebaví mě čeština a vlastivěda. Čeština mi nejde a ve vlastivědě furt píšeme.  

Marta Veselá Jirousová (školní asistentka) 

Na základní škole jsem měla ráda všechny předměty. Nejvíce výtvarnou výchovu. Na střední 

škole mě nebavil dějepis, protože jsme měli protivnou učitelku, která si vždycky na někoho 

zasedla a pak ho v hodině ponižovala. Bylo mi těch spolužáků líto. Její výklad mě navíc vůbec 

nezaujal a já ji neposlouchala. Myslela jsem si na něco úplně jiného. Od té doby vím, že 

spousta dětí v lavicích se sice tváří, že poslouchají, ale přitom se jim v hlavičkách děje něco 

úplně jiného.  



Myslím, že je důležité, aby učitel měl svůj předmět rád. Pak to dokáže přenést na děti. Měla 

jsem na fyziku Miloše Vystrčila a ten měl tak zajímavý výklad, že nikoho ani nenapadlo 

nedávat pozor. Dokonce občas poskakoval po stole. Byl skvělý a já tím pádem měla ráda i 

fyziku.  

Hana Kubelková (kuchařka, školnice) 

Ve škole mě bavilo všechno, hlavně výtvarka a hudebka. Nebavila mě fyzika, připadalo mi, že 

je to předmět pro kluky.  

Eliška Leitkepová (učitelka) 

Měla jsem ráda všechny předměty kromě výtvarné výchovy. Nebavila mě, protože 

mi to nešlo. 

Martina Kotrbová (učitelka) 

Neměla jsem vyhraněnou oblíbenost předmětu, ale spíš na to měl vliv učitel, kterého jsme 

měli. Když jsem měla ráda učitele, měla jsem ráda i předmět, co učil, a učitelův výklad. 

Hodně na mě působí mluvené slovo. Nepotřebovala jsem si ve škole hrát, uměla jsem spíš 

poslouchat.  Ve vyšších ročnících jsem neměla ráda matematiku, protože jsem s ní měla 

problém. Jinak mi žádný předmět nevadil, do školy jsem chodila ráda. 

Hynek Vohoska (ředitel školy) 

Neměl jsem rád matematiku a měl jsem rád němčinu. Měl jsem na ni dobrého učitele  

(vch, mvj) 

Č ervený  den 

Pozor pozor, na úterý 29. května 2018 vyhlašujeme  Červený den. Všichni 
přijďte do školy v červeném oblečení. Buďte tvůrčí.  Nejlepší oděv bude 
odměněn. 

 

 

 

  
  

Běží takhle pes po poušti a říká: "Jestli do minuty nenajdu patník, tak 
se asi počůrám.“ 

 

Baví se dva pasáčci ovcí, jak velká mají stáda. První říká: „Já mám ve 

stádě 98 ovcí a ty?“ „Já nevím, pokaždé, když se je snažím spočítat, 

usnu!“ 

 



Beseda se spisovatelkou Petrou 
Braunovou 

Petra Braunová 

Narodila se 31. ledna 1967 v Praze. Zde také vystudovala Střední ekonomickou 
školu. Kromě krátké kariéry účetní pracovala jako sekretářka, asistentka, 
redaktorka, au-pair v zahraničí a průvodkyně Prahou. Má tři již velké děti a je 
uznávanou spisovatelkou knih pro děti a mládež. Za své knihy získala několik 
cen a přivedla mnoho dětí ke čtení.  

Nyní žije v malé vesnici u Klatov na Šumavě, kde si koupila starou školu, kterou 
opravuje.  

 

 

Beseda 

Beseda s Petrou Braunovou na naší škole se konala 2. května 2018. Začala hned 
ráno a trvala asi hodinu. Paní Braunová se krátce představila, poté nám ukázala 
a popsala svoje knihy a přečetla z nich ukázky. Všechny byly zajímavé, ale 
nejvíce mě zaujala kniha Dům doktora Fischera. Pověděla nám také, jak se dělá 
taková kniha a že to není práce jenom spisovatele. Na paní Braunovou se sypaly 
otázky ohledně knih a ona na ně hbitě odpovídala. Nakonec podepsala pár knih 
a odjela na další besedu do Nové Říše.  

(kh) 

  



Rozhovor s Petrou Braunovou 
 

Máte ráda besedy? 

 

Podle toho, s kým se beseduje. Někdy jsou děti otrávené, nečtou a knihy je 

nezajímají. To je potom i otravná beseda. Není o čem vyprávět a diskutovat. Ale 

někdy jsou děti fajn a samy mi vyprávějí 

záhady, které zažily, třeba o strašidlech. 

 

Píšou vaše děti knihy? 

 

Ne. Moje děti mají docela jiné zájmy. Syn 

Oliver je umělecký štukatér, dcera Máří 

pracuje v Ústavu národní památkové péče 

a nejmladší Johanka končí gymnázium a 

chystá se na studia dějin umění. Jako 

školou povinní psaly sice docela zábavné 

slohy, například Máří ve třetí třídě popsala 

celou stranu vymyšlenými příhodami se 

svým otcem Milanem. "Proboha, cos to 

psala?" děsila jsem se, když jsem práci 

viděla. "Tvůj táta je přece Libor!" - "No jo, 

mami," odpověděla Máří. "To já vím! Jenže 

já nevěděla, jak se píše velké L!" 

 

Vystupují ve Vašich knihách kromě Olivera i další Vaše děti? 

 

V knize Johana s dlouhýma nohama je moje dcera Johanka a o Máří se chystám 

napsat knihu Maruška, lhářka prolhaná. Vtip je v tom, že ona nelže, jen si strašlivě 

vymýšlí... 

 

Jakou knihu právě čtete? 

 

Poledne u Tiffanyho, příběh designera secesních lamp, které jsou velmi slavné. 

Z  knihy se dozvídám, že autorem návrhů nebyl on sám, ale jeho mladá asistentka! 

Mám ráda životopisy slavných umělců. 



Kolik jste napsala knížek? 
 
34, ale některé knihy jsou pro dospělé. Těch je méně. Pro děti píšu raději.  
 
Jakou svoji knížku máte nejraději? 
 
To se nedá hodnotit. Asi vždy tu poslední, které se v tu danou chvíli nejvíce věnuju. 
Ale na každou knihu mám dobré vzpomínky. Hodně knížek píšu ve chvíli, kdy je mi 
špatně, to málokdo ví. Například u knihy Ztraceni v čase jsem měla nervy doslova v 
háji. Totéž u Emy a kouzelné knihy a Domu doktora Fišera.  
 
Pracujete teď na nějaké knize? 
 
Dokončuju rukopis knížky Johana s nosem nahoru a chystám se na složitou 
knihu Maruška lhářka prolhaná.  
 
Vznikl podle některé Vaší knížky film? 
 
Zatím ne. Čekám až z některého čtenáře vyroste filmový producent!  
 
Jak se Vám líbí Urbanov a naše škola? 
 
Nádherné místo. Hned bych tu bydlela a dokonce bych chodila do školy s 
radostí.  
 
Jaké máte koníčky? 
 
Vedu dětský divadelní spolek. Ráda chodím do divadla, ale víc mě zajímá, jak 
hra vzniká, co je za oponou, jak to vypadá v zákulisí.  
 
Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
 
Nejsem vybíravá, ale když mě někdo pozve na sushi, neodmítnu. Tohle jídlo je 
strašně zvláštní, dobré a příšerně drahé. Zkoušela jsem ho vyrobit doma, ale 
příšerně jsem se ušpinila a jíst  se skoro nedalo.... 
 
 

Povídá si žába s žábou. První žába: „Je mi špatně.“ A ta druhá: 

„No, jsi nějak zelená.“ 

 



Star wars oke nko  

Corelliánská korveta CR 90 

 

127 metrů dlouhá. 
Výzbroj: 2 dvojité turbolaserové kanony a 4 obyčejné  turbolaserové kanony. 
V atmosféře mohla letět až 950 km/h. 

Výrobce: Corelliánská inženýrská korporace, která je na 
planetě Corellia.Tato společnost má na 

svědomí třeba modifikovanou verzi YT 
1300, kterou známe pod 

názvem Millennium Falcon. 
Díky své rychlosti se stala oblíbená mezi 
povstalci. Byla tak malá, že v dobách klonových válek 
našla malinkou skulinku v blokádě, což se v dobách Impéria hodilo 
dvojnásob, a proto se jí začalo přezdívat blockade runner. 
 
Přestože tato loď dokázala odolávat palbě ze stíhaček, proti dobře mířeným 
ranám z turbolaserů byla bezmocná. 

(kh) 
 

 

Omlouvá se zajíc hadovi: 

„Promiň, že jsem se ti posmíval, že nemáš nohy.“ 

Had: 

„Ale, to nic není!“ 

Zajíc: 

„Tak, ruku na to!“ 

 

 

Slon s mravencem kráčeli pouští. 

Šli dlouho, předlouho, až slon upadl a pravil: 

„Asi umřu žízní." 

Mravenec ho uklidnil: 

„Neboj se, nesu s sebou plnou bandasku vody." 



Tradič ní  anketa nas í  s kolý 

Stejně jako každý rok, vyhlašuje naše škola i letos tradiční anketu. Hlasovací 

lístek si vyzvedněte v ředitelně školy. Každý žák má pouze jeden hlas ve všech 

kategoriích. Nemůžete hlasovat pro sebe. Výsledky se dozvíte 14. června na 

společné akci s rodiči. Hlasovat se bude v těchto kategoriích: 

 největší jedlík 

 největší rejpal v jídle 

 nejkamarádštější spolužák 

 nejkamarádštější spolužačka 

 největší fešák 

 největší fešanda 

 největší vtipálek 

Najdi deset rozdí lu  

  
(sch, ms)  



Soute z   

 
Vítězkou soutěže z minulého čísla se stala naše 
školní asistentka Marta Veselá Jirousová. Svým 
odhadem 498 útržků byla nejblíž realitě. Náš 
školní toaletní papír má totiž 418 útržků. Naše 
asistentka porazila o dva 
útržky pana ředitele Hynka 
Vohosku. Ten tipoval 500 
útržků. Šťastná vítězka 
získala od naší redakce 
toaletní papír s věnováním.  
 

 
Nová soutěž na květen: Kolik zrnek hrachu je v této 
sklenici? Své tipy opět vhazujte do krabice na školní chodbě. Hodně štěstí.  

(bp) 

 

Jak se dostane mýs  k sý ru? 
 

(sch,ms)  



Superhrdinský  kví z 

Dokážete odhalit, kdo se skrývá za jednotlivými superhrdiny? Odkryjte jejich 
pravou identitu a pak si zkontrolujte svůj tip na poslední straně časopisu. 

Aironmen 
Jmenuji se Aironmen. Proletím oknem, dveřmi, střečhou, umím létat, jsem silný a umím 

výkopnout dveře a nebolí mě nohý ani ruka. A umím létat, umím rozbít střečhu a 

výkopnout dveře. Ovládnu Zemi. Já, Aironmen, ovládnu Zeměkouli. Ovládnu vzdučh, 

pizzu, sýrý, dveře, rajče, okurku, papriku, kečup, hořčiči, minečraft, diamatý, auta, 

traktory, kamiony i tatry.  

Super Julča 

Jmenuju se Julča, ale nikomu to neříkejte. Říkejte, že znáte Super Julču. Nosím bílé oblečení, 

zářivě žlutou sukni , boty a plášť. Jsem blondýnka, mám modré oči a super schopnosti. Umím 

létat, umím psí oči, umím se schovávat a nerada to píšu. Hrozně se za to stydím. Pracuju pro 

firmu SKJ se spidermannem a Kytkou, kde se snažíme porazit Měsíčňana, který se svojí 

kočkou Mňoukalkou snaží zničit svět. Chce, aby lidi obydleli Měsíc, ale to se mu nepodaří.  

Rudá fůrie 
Jsem zdánlivě obýčejná holka, ale mám jedno tajemství. Jsem superhrdinka a říkám si 

Rudá Fůrie. Úmím se maskovat, mám črvenofialový oblek a voním po vanilče. Úž jsem 

říkala, že se umím maskovat, můžu tě přitom zmlátit, kdý čhči. To je můj tajný život, ale 

pššššššt.  

Foodman 
Jsem FOODMAN-výsoče invazivní jedineč, to znamená, že se všude roztahuju. Bodejť bý 

ne, kdýž na čo přijdu, to sním. V čem tkví má jedinečnost? Mám několik řad velmi 

ostrýčh zubů, které kdýž se zakousnou, nič nepustí. To, čo moje silné čelisti pokoušou, 

nemá šanči na přežití. Rozšrotovaná potrava pokračuje azbestovou trubičí přímo do 

žaludku. Protože v mém žaludku je velmi silná kýselina, která všečhný nepotřebné části 

potravy rozpustí, nepotřebuji vůbeč čhodit na záčhod. Nikdý nespím, tím se nezdržuji. 

Prostě jenom jdu a jím. Někdý žeru. A jak známo. S jídlem roste čhuť. Je pořád čo jíst. 

Jsem jediný svého druhu na naší planetě. Snad lidi nenapadne třeba šetřit jídlem. To bý 

bylo hrozné. Hlavně pro ně! Začal býčh totiž jíst je! Vím, že u vás v Čečháčh, na Moravě 

nebo ve Slezsku se pohýboval v minulosti podobný týpek. Jmenoval se Otesánek. To býl 

pouze slabý odvar. A navíč. Býl ze dřeva. A to já fakt nejsem.  



Jazzman 
Jmenuji se Jazzman. Mám super čhýtrost a ovládám vodu, oheň, lávu, led, sliz, zlato, 

pizzu, smaragdý, rubíný, diamantý, spinnerý, lejzrové oči, létání. Všečhno ostatní na 

světě, i klonování. Bojoval jsem se všemi padoučhý, i s těmi, čo neexistují, a oni jdou do 

vězení. Býl jsem všude, i ve světečh, který neexistujou. Údělal jsem všečhno, čo jde, i to, 

čo neexistuje. Všečhno jsem zažil. I to, čo neexistuje. Všečhno jídlo a pití jsem jedl a pil, i 

to, čo neexistuje. Jsem ve všem od nejlepšíčh do nejhloršíčh i to, čo neexistuje. Znám 

všečhna místa a trofeje, i tý, čo neexistujou. A nič mě neporazí. Ani věči, který 

neexistujou. Jsem všečhno, i to, čo neexistuje.  

Tyky 
Jmenuju se Týký a mám bloňdaté vlasý a modré oči. Nosím fialovou kombinézu a čulík 

na stranu. Mám velkou sílu. Na dlouho výdržím pod vodou a umím splýnout s okolím. 

Úmím se proměnit ve zvířata. A uzvedla jsem dům a začhránila paní před utopením.  

Flowergirl 

Jmenuji se Flowergirl a jsem superhrdinka zahradnice. Moje ruce se mohou kdykoliv 

změnit v sázečí lopatký, zahradní nůžký či motýčký. Mají v sobě malé motůrký a já tak 

daleko rýčhleji výpleju záhon, zasadím rostliný, okopu růže nebo ostříhám keře. Na 

nohou mám výsouvačí rýče a rýčí vidle, takže dokážu během čhvilký zrýpat i obrovskou 

pločhu. V hlavě mám zabudovaný výskakovačí klobouk proti slunči a na zápěstí hadičký, 

ze kterýčh zurčí voda. Tak mohu bleskově zalít záhoný. Mám superzrak a kdýkoliv 

dokážu určit jakoukoliv neznámou rostlinu, kterou potkám. Úmím létat a výhledávat 

květý, mám totiž veliče silně vývinutý čičh. Rozpoznám tisíče různýčh vůní a snadno 

určím, z jakýčh květin je výroben kterýkoliv parfém.  

Nýní přišel čas představit vám můj vůz. Pozor. Zadržte dečh. Je to superkotouč. Je 

rýčhlejší a větší než všečhný kotouče světa a uveze tak mnohem víč kompostu než běžný 

kotouč.  

Kdo je kdo? Propoj správné odpovědi. 
 
Aironmen        Lucie Šindelářová 
Super Julča        Dominik Šindelář 
Rudá fůrie        Hynek Vohoska 
Foodman        Martin Ťoupalík 
Jazzman        Marta Veselá Jirousová 
Tyky                     Zdenička Chalupová 
Flowergirl        Tereza Soukupová 

(mvj) 



Pr í be h lemur í  od nas ičh nejmens í čh 
malí r u  

 

(kp, vp) 



Malova ní  v jí delne  – č a st druha  

 

Už v dubnovém čísle byl článek o malování jídelny, v tomto článku se však dozvíte, jak 

malování probíhalo. Po asi osmi výtvarných hodinách jsme se konečně dohodli, jak 

bude obrázek vypadat. Po normálním vyučování nastala výtvarná výchova. Abychom 

se však neušpinili, museli jsme si z domu vzít nějakou starou košili. Nikdo na to 

nezapomněl, dokonce ani já. Když bylo vše nachystané, barvy nakoupené, košile 

oblečené a noviny (abychom nic neušpinili) prostřené, mohlo se začít.  

Namalovat ale tak velkou stěnu není vůbec snadné, a tak se malování rozdělilo do 

několik hodin. První hodinu jsme si jen tužkou načrtli náš obrázek. Druhou hodinu 

jsme už začali malovat. Nejprve jsme malovali ty největší plochy. Třetí hodinu se 

všechno začalo tak nějak rýsovat. Poté následovaly hodiny, ve kterých se už nic moc 

nedělalo, jenom se dolaďovaly detaily a podobně. Nebylo tam už moc co dělat. 

Například já se zabavil tak, že jsem lidem v novinách kreslil knírky, barvil na zeleno a 

říkal jim Shrek.  

Fotografie z malování si můžete prohlédnout na stránkách školy ve Foto a video a 

samozřejmě se na naši novou výzdobu můžete přijít podívat i naživo.  

(kh) 

 



 

Komiks o Endermanovi 

 
(ds)



Vtipý – Čhučk Norris spečia l 

 Chuck Norris se umí probudit tak rychle, že přistihne i sám sebe, jak spí 

 Chuck Norris našel odjištěný granát.  
"Granát", pomyslel si Chuck Norris.  
"Chuck Norris," pomyslel si granát a raději se rychle zajistil. 

 Chuck Norris umí udělat z másla mléko. 

 Chuck Norris umí udělat ze strouhanky rohlík. 

 Chuck Norris si dal závod s časem, čas pořád běží.  

 Víte, proč nebyl Chuck Norris na Titaniku?  
Protože by všechny zachránil.  

 Chuck Norris je otec svého otce. 

 Chuck Norris postavil dům, aby ho měla matka kde porodit. 

 Chuck Norris chytil všechny pokémony na nokii 3310. 

 Chuck Norris změřil přímku. 

 Chuck Norris dokáže vyplivnout zubní pastu.  
Jenže někomu jinému z pusy! 
 

 Všude dobře, ale s Chuckem Norrisem nejlépe. 
 

 Chuck Norriss dokáže vše rozdělit na tři poloviny. 
 

 Chuck Noris se jednou ztratil v lese. Ten les už nikdy nikdo neviděl. 
 

 Chuck Norris naučil šmirgl, jak být drsným. 
 

 Chuck Norris měl dohodu s mimozemšťany.  
Proto k nám nikdy nepřiletěli... 
 

 Jen Chuck Norris dokáže propojit USA s USB. 
 

 Jen Chuck Norris dokáže udělat kružnici pravítkem. 
(vch) 

  



Redakče č asopisu S kolní  bublina 

Na časopisu se podílí 4. a 5. třída Základní školy Urbanov: 

 

Šéfredaktorka: Martina Stallerová (ms) 

Zástupce šéfredaktorky: Karel Hirš (kh) 

Další redaktoři: Saša Chalačeva (sch) 

  Bořek Poukar (bp) 

  Václav Chalačev (vch) 

  Dominik Šindelář (ds) 

Na tomto čísle se podíleli také Vojtěch Pelej (vp) a Klárka Poukarová (kp) 

Spolupracovnice: Marta Veselá Jirousová (mvj) 

 

 

 

 

Vyhodnocení kvízu: Aironmen – Martin Ťoupalík, Tyky – Zdenička Chalupová, Rudá fůrie – Tereza Soukupová, Foodman – 

Hynek Vohoska, Jazzman – Dominik Šindelář, Super Julča – Lucie Šindelářová, Flowergirl – Marta Veselá Jirousová 


