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Ú vodní  slovo 
 
Milí čtenáři, 

podzim je v plném proudu, příroda se krok za krokem ukládá ke spánku, listí se loučí 

divokou barevností, ale ve škole se pořád něco děje. Nám se chce sice trochu víc spát, 

ale naše podzimní akce jsme rozhodně nezaspali.  

V říjnu už jsme stihli školní výlet, besedu se spisovatelkou, výzdobu pomníku a ještě 

jsme se toho spoustu nového naučili. O všem důležitém se dočtete uvnitř. Bublina je 

tentokrát trochu strašidelná, trochu veselá, trochu vážná a každopádně úplně nová. 

Všechny články, fotografie i obrázky jsou jako vždy původní, tvořené přímo členy naší 

kreativní redakce. 

Těšíme se na vaše reakce a doufáme, že ani tentokrát nebudete zklamaní.  

 

Na závěr mého úvodního slova mi dovolte poetické podzimní zastavení a vychutnejte 

si haiku naší čtvrťačky Viktorie Divišové: 

 

 

 

Umlkli ptáci 

příroda voní. Řekni 

zvoncům ať zvoní. 

 

 

 

 

 

Marta Veselá Jirousová  
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Anketa
 

Za jaké strašidlo byste se chtěli převléknout na Halloween? 
 

Adélka 

Za čarodějnici, protože malé děti se čarodějnice bojí. 

 

Nikolka  

Já bysem chtěla být duch, abysem strašila kolem domu a na každýho vybafla. 

 

Vojta Nerad 

Za dýni. 

 

Tomášek 

Chtěl bych se převlíct za svého učitele.  

 

Anežka 

Asi za čarodějici, protože na to mám doma oblek. 

 

Vojta Pelej 

Nejraději za kostlivce, ale bohužel musím za zombíka.  

 

Klárka 

Za čarodějnici. 

 

Adam 

Za dýňomága. Ten má kosu v ruce. 

 

Jáchym 

Já půjdu za dýni se sekerou, protože mě to napadlo. Napadlo to Adámka, tak já půjdu taky. 

 

Zdenička 

Něco mě napadá. Asi za bílou paní, protože za ni byla mamka na masopustu. 

 

Kryštof 

Za Harryho Pottera. 

 

Ondra 

Chtěl bych se převléknout za kostlivce, protože to je celkem strašidelné. Nebo za upíra.  

 

Vítek 

Za strašidlo. Za Charlieho. To je duch, který je tady ve škole. 
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Lucie 

Určitě se převleču za čarodějnici Skeletona. 

 

Martin 

Třeba za Spidermana.  

 

Tereza 

Převlekla bych se za bílou paní, protože bych se mohla zneviditelnit a procházet zdmi. 

 

Matěj 

Půjdu za upíra. Mám dvě vymyšlený strašidla. Ještě dýňový muž. 

 

Viky 

Na Halloween bych si chtěla obléct kostým pavouka, protože mi to přijde srandovní i 

roztomilé. 

 

Dominik 

Převlík bych se za ducha, protože duch může procházet čímkoliv. A nemůže vás nikdo zabít.  

 

Vašek 

Za vás. Za paní učitelku Martu Veselou Jirousovou.  

 

Hana Kubelková 

Nevím, protože jsem ještě nikdy neviděla halloweenskou slavnost.  

 

Marta Veselá Jirousová 

Za mrtvou nevěstu Tima Burtona. 

 

Eliška Leitkepová 

Za dýni. 

 

Martina Kotrbová 

Asi bych si dala na oči černou nebo oranžovou škrabošku. Možná dýni bych ze sebe udělala.  

 

Hynek Vohoska 

Kdybych tento svátek slavil, převlékl bych se za upíra. Mám totiž rád film Drákula.  

 

 

 

Na Halloweena najde matka s chlapečkem uprostřed ulice mrtvého kapříka. 

„Nemusíš mi nic nalhávat!” rozvzlyká se hoch ve strašidelné masce, „já vím, že se lek mě!” 
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Zdobí me pomní k k vý roč í  republiký 

 
 

V pondělí 22. října 2018 jsme ve škole pracovali na výzdobě pomníku padlých. 

Tuto výzdobu jsme taky dělali ke stému výročí od vzniku Československé 

republiky. 

Donesli jsme různé přírodniny jako například chvojí, hloh, trnky, statici a další 

sušené květy. Využili jsme i malinké dýně či šišky. Těmito přírodninami jsme 

zdobili věnec, květináč a velký dřevěný truhlík, který vyrobil pan ředitel. Pak 

jsme se všichni podepsali na malé vlaječky Československa a ty jsme do truhlíku 

zapichovali. 

Ten den tady byla také spisovatelka Petra Dvořáková a ta si taky dala do našeho 

truhlíku vlaječku, ale o ní se dozvíte v jiném článku.  

(vch) 
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Beseda se spisovatelkou Petrou 
Dvor a kovou 

Beseda s Petrou Dvořákovou byla dobrá. Nejdřív jsme zatleskali a zjistili o paní Dvořákové, že 

byla zdravotní sestra a napsala sedm knih. Má dva syny, Dominikovi je dvacet a Vítkovi je 

osmnáct. Potom nám četla z Julie mezi slovy. Nejvíc se mi líbila kapitola Svačinka. To bylo, že 

Ela si dávala ve škole svačinu za botník a pak si od paní učitelky vyjedla perníčky a všechny 

dobroty. Potom jsme se zabývali Floukem a Lílou. Od Petry jsme dostali kartičky s nápisem a 

obrázkem, zeptali jsme 

se jí na pár otázek a pak 

nastalo loučení. Pan 

ředitel Hynek Vohoska jí 

dal kytky a zatleskali 

jsme. Potom Petra 

Dvořáková podepisovala 

kartičky a knížky. Potom 

odešla.  

(ls) 

 

Zeptali jsme se našich žáků: Jak se vám líbila beseda se spisovatelkou?  

Nikolka 

Mně se hrozně líbila ta myš. A jak četla. 

Adélka 

Mně se líbila hrozně moc a měla hrozně roztomilou myšku, která byla úplně stejná, jako v té 

knížce. Líbilo se mi, že říkala, že je živá, i když byla plyšová. Myška byla tak příjemná.  

Martin 

Líbilo se mi, že nám dala i obrázky a že nám dala razítka do knížek z knihovny. 

Vojta 

Líbilo se mi, jak se kocour dostal do počítače kouzlem. A jak jsme kouzlili. 

Tereza 

Mně se hrozně líbilo, jak chtěl Flouk ochutnat dort a ten neměl žádnou chuť. A jak potom 

udělal v počítači hovínko a loužičku. 
(mvj) 
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Slavne  vý roký pana r editele  

 

Ondra: „Pane učiteli, měj jsem připravenou 

matematiku a někdo mi ji čmajzl.“  

HV: „Jo a já ti přesně řeknu, kteří dva to byli; 

archanděl Michael a archanděl Gabriel.“ 

 

„Já bych mohl napsat knížku Zbytečné otázky 

v matematice a první kapitola by byla: Má 

tam být zápis, výpočet a odpověď? 

 

„Prosím vás, nejhorší zpráva dne. Třepí se mi manžety na košili.“ 

 

„Vy jste uklouzli a praskli jste se o dřevo, když jste šli ráno z Ořechova?“ 

 

„Vy jste bezradní jako stará Blažková.“ 

 

„Ty se k tomu strojíš jako lačnej k vyměšování.“ 

 

„Před Tučkem a Šlajsem sedí Tučková a Šlajsová.“ 

 

„Škoda, že v žádné pohádce není někdo, kdo furt pije. To bysme měli špičkovýho jedince na 

hlavní roli.“ 

 

„Nespolkni mě, Matýsku, to by se ti blbě chodilo. Já mám 92 kilo.“ 

 

„Terezo, co se stalo? Neuklouzlas? Nebouchla ses o zábradlí?“ 

 

„To není práce na celej den. To je, Soukupová, jako kdybys zpívala písničku, která má dvě 

sloky, celej den.“ 

 

HV: „Něco tady smrdí.“ 

Kryštof: „Jedničky smrdí?“ 

HV: „Ne, samochvála tady smrdí.“ 

(mvj) 
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Ma m ra da malič ke  s kolý, jako je v 
Úrbanove   

Rozhovor se spisovatelkou Petrou 

Dvořákovou  

 

Jak dlouho jste psala Julii mezi slovy? 
 

Julii mezi slovy jsem psala hodně dlouho, 

skoro dva roky. A potom trvalo 

skoro dva roky, než paní ilustrátorka udělala 

obrázky. 

 

Jaká je vaše oblíbená knížka? 
 

Z knížek pro děti mám nejraději knihu Táta 

nemá smutky rád od Martiny Drijverové. 

Občas si ji přečtu znovu i jako dospělá. 

 

Kolik jste napsala knížek? 
 

Napsala jsem sedm knížek, čtyři pro dospělé a 

tři pro děti.                          

 

Kolik máte dětí? Kolik je jim let? A co dělají? 
 

Mám dva syny, Dominikovi už je dvacet a studuje Vysoké učení technické. Vítkovi je 

osmnáct, je ještě na střední škole, studuje Informační technologie. Oba hrají florbal. 

 

Napsala jste někdy knížku o svých dětech? 
 

O svých dětech jsem knížku nenapsala, ale občas mě inspirovaly k některým scénkám v 

knihách. Například v Julii mezi slovy je scénka, jak Vítek spojí dva elektrické dráty a dojde k 

výbuchu. Tak to se skutečně u nás doma stalo. Vítek pak měl zákaz sahat na elektrické 

přístroje.  
 

Máte ráda Halloween?  
 

Halloween jsem sama příliš nezažila, držely jsme vždycky spíš české dušičky, což je vlastně 

jiný typ vzpomínky na zemřelé. Ale když dnes vidím Halloween, líbí se mi svítící dýně a celá ta 

atmosféra. 
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Baví vás práce pro televizi? 
 

Práce pro televizi mě baví, i když je to o dost 

jiné, než psát knížky. Při psaní scénářů musí 

člověk myslet na spoustu věcí - třeba aby se to 

hercům dobře hrálo, nebo aby byly k sehnání 

rekvizity, aby se to stihlo natočit... 

 

Zažila jste někdy nějaké dobrodružství?  
 

Jednou jsem poskytovala první pomoc při 

autohavárii, kdy auto z protisměru vylétlo ze 

silnice a otočilo se na střechu. Naštěstí řidič 

zranění přežil a všechno dobře dopadlo. 

 

Kolik je vám let a co všechno byste v životě 

ještě chtěla zažít? 
 

Je mi čtyřicet jedna let a moc ráda bych se 

podívala do New Yorku, protože mám ráda 

veliká města a angličtinu. 

 

Pracujete teď na nějaké knize? Kolik knih byste ještě chtěla napsat? 
 

Zkouším teď psát knihu pro dospěláky, která by se mohla jmenovat Vrány. Ale zatím se mi 

moc psaní nedaří. Nevím kolik bych chtěla napsat knih, ale určitě chci psát až do smrti. 

 

Jak se vám líbilo v Urbanově? 
 

V Urbanově to bylo moc krásné - líbí se mi, jaká je to vesnice a mám ráda maličké školy jako 

je v Urbanově. Úplně největší zážitek ale pro mě bylo setkání s místními dětmi, které byly 

moc hodné a chytré, takže jsem se od nich dozvěděla spoustu zajímavých věcí. Věřím, že se 

do Urbanova zase podívám. 

 

Jak se vám líbí naše Školní bublina? 
 

Školní bublina je nádherný časopis, prolistovala jsem si jeho čísla na internetu a moc mě to 

bavilo. Myslím, že takový časopis by měli číst úplně všichni.  
 

 

(vch, ts, vd, mc, mt, ds) 
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Najdi deset rozdí lu    

(mc) 

(vd) 
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Vý let do Bohuslavič 

 

V červnu jsme v soutěži o nejlepší land art Geoparku Vysočina vyhráli třetí místo a za 

odměnu jsme dostali hodinu jízdy na koních v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích. Tento 

výlet jsme uskutečnili v úterý 16. října. Vyrazili jsme autobusem od školy ráno v půl osmé. 

V osm už jsme byli na místě a začali jezdit. Jeden poník se jmenoval Barbína a koně se 

jmenovali Zikmund a Latina. Povozili nás na nich zaměstnanci dvora. Jízdě na koních neunikli 

ani naši učitelé. Mohli jsme koně i vodit. Jedna paní moc chválila Martina, jak pěkně koně 

vodí a jak je šikovný.  

Potom jsme šli na naučnou stezku, kde jsme si mohli hladit různá zvířata a také je krmit. 

Viděli jsme veliké husy, prase Barboru, kozy a v dálce osly. Potom jsme šli do restaurace. 

Dobré bylo i to že tam měli dětské hřiště nebo hřiště na posilování. Více jsme byli na hřišti na 

posilování. Výlet nás moc bavil.  

(ts) 
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Parta z Oučehle 

 

(vd) 
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Halloween a jeho pu vod 

Halloween se slaví 31. října. Tento svátek má původ v Irsku a je spojen s tradicemi a zvyky 
starých Keltů, kdy byl označován jako Samhain. Lidé věřili, že v tuto dobu se mohou mrtví 
pohybovat mezi živými. Postupně se svátek rozšířil do Ameriky, kde se masově slaví. 

Děti se při něm oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu se slavným 
pořekadlem Trick or treat (Koledu nebo vám něco provedu) a koledují sladkosti. Tradičními 
znaky Halloweenu jsou speciálně vyřezávané dýně uvnitř se svíčkou, dále čarodějky, 
duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery a kostlivci. 

V Evropě se původně místo dýní vyřezávaly lucerny z řepy. Halloween je podle keltského 
kalendáře oslavou nejmagičtější noci celého roku - tehdy je prý hranice mezi světem živých a 
mrtvých nejtěsnější.  

U nás je Halloween oblíbený hlavně mezi dětmi, většina lidí ale zůstává věrná spíše 
křesťanskému svátku Dušiček (Památka všech věrných zemřelých), při kterém vzpomínáme 
na zesnulé a zdobíme jejich hroby. Ten slavíme 2. listopadu.  

Ve škole je oblíbenou halloweenskou zábavou dlabání dýní. 

(vch, mvj) 
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Komiks o Endermanovi 

 

(ds)  
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Traktor John Deere 

John Deere byl americký kovář, který v roce 1837 nastartoval výrobu 

zemědělských strojů. Jako znak použil jelena. Bylo mu pouhých 33 let, když 

sestrojil první ocelový pluh na světě.  

Postupně začala firma 

vyrábět traktory. 

Traktor John Deere je zelený 

a má žlutá kola. Má 

vysouvací volant a uvnitř je 

zlatý. 

 (mt) 

 

Litera rní  soute z  

Vyhlašujeme literární soutěž. Napište příběh na tato klíčová slova: jelen, pirát, kořen, čepice, 

mrkev a odevzdejte svůj příběh do redakce Školní bubliny. Každé ze slov se musí v příběhu 

alespoň jednou objevit. Mohou se účastnit žáci, zaměstnanci školy i kdokoliv další, komu se 

Bublina dostane do ruky. Své příběhy odevzdávejte do 16. listopadu. Děkujeme.  

(mvj) 

 

 

„Tati, koupil bys mi žárovku?” prosí Filip. 

„A k čemu ji potřebuješ?” 

„Paní učitelka říkala, že budeme dělat na Halloweena svítící dýni, tak aby svítila.” 
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Vtipý – spečia l o poličajtečh 

Policista: „Pane, můžete se identifikovat?“ 

Řidič vytáhne zrcátko a s jistotou prohlásí: „Ano, jsem to já.“ 

 

Policisté najdou kostru a hádají se, jestli je mužská nebo ženská. Donesou ji k patologovi a 

ten říká: Hoši, ale to je kostra z kola!! 

 

Ptá se důstojník policisty: „Jak byste, pane, zahnal demonstraci bez násilí?“ 

Policista odpoví: „No, sundal bych si čepici a začal bych vybírat peníze na něco 

dobročinného.“ 

 
Policajt najde bankovku a říká kolegovi: 
„Hele, stokoruna.“ 
„Ta je falešná, roztrhej ji,“ říká kolega. 
Policajt ji roztrhá a ptá se toho druhého: 
„A jaks to poznal?“ 
„Už jsi někdy viděl stokorunu se třema nulama?“ 
 
Víte, proč mají policajti v autě motorovou pilu? Aby mohli řezat zatáčky. 
 
Přijde policajt do obchodu s obuví a prodavačka se ho zeptá: „Jaké máte číslo?“ A policajt 
odpoví: „158.“ 
 
Jdou dva policajti z pekárny a jeden druhému říká: "Jestli uhádneš, kolik mám rohlíků v tašce, 
tak ti za to dám oba dva." 
 
Povídají si dva policajti: „Ty, slyšel jsi, že letos bude Nový rok v pátek?“ Druhý na to: „No, jen 
aby to nebylo třináctého.“ 
 
„Policie, otevřete!!!“ 
„Jo, chvilku počkejte, jsem na záchodě.“ 
„My víme, ta telefonní budka má skleněná okna.“ 
 
Kolik se do policejního auta vleze mravenců? Hodně. A kolik se tam vejde policistů? Žádný! 
Jsou tam mravenci. 
 

Jede řidič po silnici a najednou ho zastaví policajt a říká: „Hele, pane, nesvítí vám jeden 
heligón!“ Řidič: „Myslíte halogen, ne?“ Policajt: „Á, pán je suterén!“ 

 (vch) 
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Bludis te    

(mc) 
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Redakče č asopisu S kolní  bublina 

 

 

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

 

Šéfredaktor: Václav Chalačev (vch) 

Zástupce šéfredaktora: Tereza Soukupová (ts) 

Odpovědná redaktorka: Marta Veselá Jirousová (mvj) 

Další redaktoři: Viktorie Divišová (vd) 

  Dominik Šindelář (ds) 

Martin Ťoupalík (mt) 

  Matěj Čermák (mc) 

Externí spolupráce: Lucie Šindelářová (ls) 

Ilustrace: str. 15 Martin Ťoupalík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


