
 

Listopad 2018 



2 
 

Úvodní slovo 
 
Milí čtenáři, 

mezi všemi rýmami, kašílky a bolehlavy jsme tu opět s naší Školní bublinou. 

Přestože je listopad, listy vám snad z časopisu neulétnou, ačkoli je jako vždy šitý 

horkou jehlou. 

Uvidíte, že na podzim jsme se nejenom mořili se čtvrtletními písemkami, ale 

také jsme si udělali čas na besedy, vycházku k lípě, bruslení a spoustu dalších 

zajímavých věcí. Máme novou rubriku Astronomické okénko a naše literární soutěž 

má překvapivého vítěze. Najdete tu hned dva zajímavé rozhovory a nechybí tradiční 

rubriky jako Anketa či Slavné výroky pana ředitele. Celá Bublina je navíc vyzdobena 

předvánočními kaligramy našich žáků. 

V minulém čísle jsme se dopustili pravopisného omylu. Bystřejší z vás jistě 

odhalili, že v celé Bublině bylo místo Halloween napsáno Helloween. Zodpovědnost za 

toto politováníhodné nedopatření na sebe beru plnou měrou a omlouvám se za ně. 

Něco takového se v Bublině stává maximálně jednou za deset let.  

Přejeme vám klidný advent a příjemné chvíle při čtení našeho časopisu.  

 

Marta Veselá Jirousová 
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Anketa
 

Jaký je váš oblíbený film nebo pohádka v televizi? 
 

Adélka 

Harry Potter a Tajemná komnata. 

 

Nikolka  

Večerníček Káťa a Škubánek. 

 

Vojta N: 

Jake a piráti ze Země nezemě. 

 

Tomáš 

Simpsonovi. 

 

Klárka 

Doba ledová. 

 

Anežka 

Willi Fog na cestě kolem světa. 

 

Vojta P. 

Pacific Rim. 

 

Jáchym 

My nemáme televizi. 

 
Adam 
Transformers. 
 
Lucka 
Kapitán Bombarďák ve filmu . 
 
Zdenička 
27 šatů a Mama mia. 
 
Víťa 
Super Thundermanovi. 
 
Ondra 
Harry Potter a Iron Man. 

 

Kryštof 

Avatar. 

 

Martin 

Ulice a Ordinace. 

 

Tereza 

Harry Potter, protože je tam magie a 

spousta kouzel. Někdy bych taky chtěla 

umět čarovat 

 

Viky 

Harry Potter, Jurský park a Jurský svět. 

 

Matěj 

Rychlá rota. 

 

Dominik 

Kapitán Bombarďák ve filmu. 

 

Vašek 

Můj život nestojí za nic, to je film, který 

natočil Václav Chalačev. Ten je na prvním 

místě. Na druhém místě jsou Babovřesky.  

 

Hana Kubelková 

Tři oříšky pro popelku a Návrat do Cold 

Mountain. 

 

Marta Veselá Jirousová 

Z filmů pro děti mám moc ráda 

Paddingtona a filmy Tima Burtona. Mé 

další oblíbené filmy jsou Amélie 

z Montmartru nebo Kill Bill.  
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Eliška Leitkepová 

Zootropolis a Harry Potter.  

 

Martina Kotrbová 

Hrátky s čertem a romantická komedie Holiday. Z českých filmů mám nejraději filmy s 

Vlastou Burianem a Ondrou Vetchým. 

 

Hynek Vohoska 

Mám rád film Hair od Miloše Formana. Z pohádek mám nejraději S čerty nejsou žerty a 

oblíbený seriál jsou Chalupáři. 

 

Najdi deset rozdí lů  



5 
 

Beseda o vesmíru s panem Jiřím Zimolou 

26. října proběhla ve škole beseda s amatérským astronomem, dědečkem naší žákyně 

Viktorie, panem Jiřím Zimolou. Při této příležitosti jsme se ho zeptali na pár otázek. 

Proč jste se stal 

astronomem?  

Už od mládí mě zajímaly 

taje vesmíru. Takže když 

v Jihlavě začala vznikat 

astronomická společnost, 

nemohl jsem u toho 

chybět. Tím začala moje 

dráha amatérského 

astronoma. 

 

Jakou planetu máte 

nejraději? 

Každá planeta je něčím zajímavá. Nejraději mám asi planetu Saturn. V 

dalekohledu je nejkrásnější ze všech planet sluneční soustavy, díky jejímu viditelnému 

prstenci. 

 

Jaké souhvězdí máte nejraději? 

Je hodně pěkných souhvězdí, jako například Labuť nebo Kasiopeja. Ale pro mne je 

nejhezčí (a se zajímavými pozorovacími objekty) souhvězdí Orion, které je vidět právě 

v tuto dobu. 

 

Jaký byl váš nejzajímavější zážitek při pozorování noční oblohy? 

Nejzajímavější zážitky při pozorování noční oblohy jsou pod tmavou oblohou, protože 

jsou objekty dobře viditelné. Dají se pozorovat i galaxie, které jsou od nás vzdáleny 

miliony světelných let. Takové vhodné pozorovací podmínky jsou v tmavých místech 

mimo dosahu osvětlení, jako například na hájence Černé Lesy nad Brtnicí, kde trávíme 

každý rok dva týdny na astronomickém táboře. 

(vch, ts, vd, mc, mt, ds) 
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Slaví me 17. listopad 

 
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 jsme v družině šli k rybníku Nadymák zdobit lípu. Měli jsme si s 

sebou vzít svíčku, klíč a stužky. Chtěli jsme tím oslavit státní svátek 17. listopadu. Tuto akci 

vymyslela naše 

knihovnice Marie 

Nosková.  

Bylo pro nás velké 

překvapení, že nás 

cestou k rybníku natáčel 

kameraman z České 

televize. Točil pro pořad 

168 hodin. Šel jsem 

vedle paní učitelky 

Veselé a povídali jsme 

si.  

U rybníka jsme společně 

zapalovali svíčky a skoro každému ta svíčka zhasla. A proto chodil každý sem a tam a čekal, až 

se dostane na řadu. Pan učitel dostal nápad, že kolem kmenu obvážeme provázek a na ten 

pověsíme ty klíče jako vzpomínku na studenty, kteří při Sametové revoluci cinkali klíči.  

Když jsme šli nazpátek, Ondra se zeptal: ,,Kolik stála ta kamera?“ A pan kameraman řekl: ,,No 

teď mám na ruce milion.“  Nakonec jsme v televizi nebyli, ale pan kameraman Petr Sejk nám 

celý záznam poslal mailem. 

 (vch) 
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Slavné výroky pana ředitele 

„Matěji, ty píšeš zápis, za kterej by se 

nemusel stydět ani Alexandr Dumas 

mladší“ 

 

Dominik: „Táta si stáhl do mobilu 

Pračlovíčka“ 

MVJ: „ To je nějaká hra?“ 

Ondra: „Počítačová nebo desková?“ 

HV: „Mlátil telefonem do desky, proto je 

to desková hra.“ 

 

„Tuček, Šlajs, budu vám ten film pouštět každé ráno. Stejné chyby, stejné známky.“ 

 

„Mimo rytmus a falešně mlaskáš. Musíš mlaskat v C dur.“ 

 

„Dominiku, já vím, že to máš, to bych musel bejt retardovanej, slepej a hluchej.“ 

 

 (mvj) 
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Zajímají mě osudy obyčejných lidí  

13. listopadu 2018 přijel do Urbanova na besedu historik doc. PhDr Michal 

Stehlík Ph.D.. Velmi poutavě vyprávěl o první republice. Přišlo velké množství 

lidí. Naše redakce připravila panu Stehlíkovi pár otázek, které nám ochotně 

zodpověděl.  

Kolik je vám let? 

 

Je mi 42 let, narodil jsem se v dubnu 1976. 

 

Kde bydlíte? Jaké je vaše rodné město? 

 

Bydlím už od roku 2001 v Praze, pocházím z 

Dačic, ale narodil jsem se v Třebíči, rodiče 

tehdy bydleli v malé vesnici Horky u Želetavy. 

 

Kolik je vaší ženě a co dělá? 

 

Mojí ženě je 40 let, je překladatelka a 

tlumočnice z němčiny, ale kromě 

toho se hlavně stará o našich sedm dětí. 

 

Jak se jmenují všechny vaše děti, kolik je jim 

let a co dělají? 

 

Viktorie -12, Sofie - 11, Honzík - 9, Františka - 7, ti chodí do školy, rádi 

plavou, chodí na gymnastiku nebo na výtvarku, Viktorie ještě hraje na 

harfu, Miriam - 5 a Norbert - 3 chodí do školky a nejmladší Theodoře je sedm 

měsíců a je doma. 

 

Proč jste se stal historikem? 

 

Vždycky mě bavily dějiny, nejdřív rytíři, králové a bitvy a tak jsem o tom hodně četl, a pak už 

to po gymnáziu bylo jasné, že chci studovat historii. 

 

Co vás na historii nejvíc zajímá? 

 

Osudy obyčejných lidí. My většinou vidíme politiky, generály, války a veliké dějiny, mě 

zajímá, jak žili lidé, co cítili a jak je ty velké dějiny ovlivnily. 
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Jste v Urbanově poprvé? Líbí se vám tady? 

 

Jsem tu poprvé a moc se mi tu líbí, potkal jsem tu skvělé lidi. 

 

Jaký máte z dnešní besedy pocit? 

 

Beseda byla moc fajn, přišlo hodně lidí a o dějinách jsme se bavili ještě dlouho po besedě. 

 

Jaká je vaše oblíbená knížka? 

 

Jako dítě jsem měl rád Tajuplný ostrov. Potom rád čtu české básníky, Ortena, Šiktance, 

Holana nebo Diviše. 

 

Jaké jsou vaše koníčky? 

 

Mým koníčkem je vlastně práce - píšu knížky, dělám výstavy, jezdím na přednášky, ale jinak 

třeba odpočívám u sportu, když hraju fotbal. 

 

(vch, ts, vd, mc, mt, ds) 
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Děti do bruslí 

22. listopadu jsme jeli na poslední bruslení a pan ředitel nám rozdal ozdobené perníky pro 

trenéry, kteří nás učili bruslit. Přijel pro nás autobus a jeli jsme na hokejový stadion.  

Když jsme přijeli, tak se šly děti z mateřské školy převlékat do bruslí. My jsme čekali 

v šatnách, než se převlékly. Potom jsme mohli jít nakupovat do automatu. Všichni utratili 

všechny peníze. Abych se přiznal, já jsem je taky utratil.  

Potom nám přišel pan učitel říct, že jdeme na led. Když jsme se převlékli, tak jsme šli. A tam 

jsme jim předali ty perníky. Pak se rozdávaly diplomy. Teprve po předávání jsme šli bruslit. 

Potom už šlo vše jako vždycky, až na to, že dnes to bylo naposled. Po skončení jsme se 

převlékli a autobusem jeli do školy. Na oběd byly lasagne.  

 

(vch) 
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Parta z Oucehle 

(vd) 
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Literární soutěž 

V říjnové Bublině jsme vyhlásili soutěž o nejlepší příběh na klíčová slova (jelen, pirát, kořen, 

čepice, mrkev). Jediným člověkem, který odevzdal svůj příběh, byl náš šéfredaktor Václav 

Chalačev. Tímto mu děkujeme za projevenou odvahu, gratulujeme mu k výhře v soutěži a 

s radostí mu jeho vtipný textík otiskujeme.  

 

Byla jednou jedna vesnice a v té vesnici bydlel chlapeček s maminkou a ten měl rád piráty z 

Karibiku. Když jednou maminka řekla, pojď, chlapče,  do lesa, tak šli a potkali tam jelena, 

který měl rád mrkev. Když přišli, tak se chlapec šel dívat na Piráty z Karibiku. Pak mu 

maminka opět řekla, chlapče, nechceš jít ven? A chlapeček řekl, no tak dobře, jdu si hrát na 

piráty. Ale maminka ještě dodala, musíš si vzít čepici, ty můj Jacku Sparrowe! Když se vrátil, 

tak měl hlad jako já. A pokud nezemřeli, tak tam žijí dodnes. 
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Komiks o Endermanovi   
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Traktor New Holland 

Zvenku je většinou modrý, vevnitř je zlatý a má posouvací volant. 

Vyrábí traktory, kombajny, sekací traktůrky, valníky, orací pluhy, bagry i postřikovač. 

 

 

 

 

 

 

(mt) 

 

Astronomicke  oke nko 
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Vtipy – speciál o Pepíčkovi 

Pepíček přijde pozdě do školy. 
Učitelka: „Proč jsi přišel pozdě do školy?“ 
Pepíček: „Píchla mě včela.“ 
Učitelka: „Ukaž!“ 
Pepíček: „Nemůžu.“ 
Učitelka: „Sedni si!“ 
Pepíček: „Taky nemůžu.“ 

Ve škole se ptá paní učitelka: 

„Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně?“ 

„Podle plodů.“ 

„Dobře, a když plody ještě nemají?“ 

A Pepíček: „Počkám.“ 

Pepíček a jeho rodina si koupili rybičky. O 

chvilku později tatínek zastaví a voda s 

rybičkami se vlnila. V tu chvíli se Pepíček 

vylekal. Brácha se ho pak zeptá: „Proč se 

děsíš?“ „Bojím se, že rybičky dostanou 

mořskou nemoc.“ 

Pepíček přijde do pekařství a říká: 

„Prosím 99 housek!“ 

A prodavač se zeptá: 

„A nemůže jich být 100?“ 

Pepíček na to odpoví: 

„A kdo by jich tolik snědl?“ 

Paní učitelka ve školce se ptá dětí, co si přejí k Vánocům. Nejdříve se ptá Elišky. A Eliška 
odpoví: „Já si přeji panenku.“ A tak to jde pořád dál. Poslední je Pepíček. Učitelka se ho ptá: 
„A co ty, Pepíčku? Co si přeješ k Vánocům?“ A Pepíček odpoví: „Já... já si přeji čůrat.“ 

Pepíček volá radostně na tatínka: 
„Tati, já už umím psát!“ 
„A co jsi napsal?“ 
„To nevím, ještě neumím číst!“ 

Pepíček jel s maminkou na nákup. Po nákupu nastoupili zpět do auta a Pepíček se ptá 
maminky: „Tak co mami? Taky jsi tak vyčerpaná z těch nákupů?“ Maminka se mu zahledí do 
očí a pak odpoví: „Jo ale ne tolik, jako moje peněženka“. 

„Pepíčku, proč jsi nechal tolik mezer v diktátu?“ ptá se paní učitelka. 
„To jsou reklamní bannery!“ odpoví Pepíček.                                                                                (vch) 
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Redakce c asopisů S kolní  bůblina  

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) 

Kaligramy: str. 2 Zdenička Chalupová, Lucie Šindelářová 

str. 7 Hynek Vohoska 

str. 12 a 15 Václav Chalačev 

str. 17 Matěj Čermák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


