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Úvodní slovo 
 
Milí čtenáři, 

jaro je tu v plné síle a naše Školní bublina se znovu hlásí o slovo. Příští měsíc budeme 

slavit rok od jejího vzniku; ale nepředbíhejme. I tento měsíc bylo o čem psát. Březen byl 

nabitý zážitky i úspěchy.  

Zařádili jsme si na tradičním školním karnevalu, dvakrát jsme navštívili divadelní 

představení v Třešti, nečekaně se nám zadařilo v recitační soutěži a vytrvale každé úterý 

proplouváme bazénem v Rošického plavecké škole. To vše se odráží v našem časopise.  

K naší velké radosti tentokrát na rozhovor kývla cvičitelka plavání, paní Eva Janáková; 

v anketě vám děti prozradí, jak se jim líbí na plaváku a dozvíte se i podrobnosti o 

polytechnickém kroužku a návštěvách rodilého mluvčího na hodinách angličtiny. Dalšími 

články se nechte příjemně překvapit.  

Ani naší redakci se nevyhnula jarní únava, došlo tu k mírným otřesům a prohození rolí 

na postu šéfredaktora a jeho zástupce.  

Doufáme, že nám i na jaře zachováte přízeň a mezi vším okopáváním a poklízením si 

najdete čas na přečtení Bubliny. Přejeme Vám radostné chvíle strávené u našeho časopisu a 

opět budeme rádi za vaše kritické připomínky.  

 

 

 

Marta Veselá Jirousová  
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Školní karneval 

 
Karneval neboli masopust byl u nás ve škole 1. března. Všichni měli moc pěkné 

masky. Dokonce i paní učitelky se převlékly do různých masek. Paní učitelka Martina 
Kotrbová šla za Bédu Trávníčka z reklamy na Mountfield. Paní učitelka Marta Veselá 
Jirousová šla za moře. Měla zapletenou stužku do vlasů a byla celá v modrém. A paní učitelka 
Eliška Leitkepová šla za Červenou karkulku; měla i košík, ve kterém měla víno a sušenku jako 
bábovku.  

A teď už k samotným dětem. Začnu od první třídy. Dejte si pozor, je tu Tomáš Hemza 
jako policista i s čepicí a brýlemi. Vojta Nerad byl rád, že je pirát. Nikolka byla římská 
královna a Adélka šla za Nastěnku z Mrazíka.  

V druhé třídě byla bílá paní Anežka Kadlecová, měla i velký špičatý klobouk se 
závojem, který visel až na zem. Dejte si pozor, aby vás nezačarovala Klárka Poukarová, která 
šla za Harryho Pottera. Měla hůlku a kulaté brýle, byla úplně tip ťop. Béé, béé, poznáváte 
doufám, že ano, to je Jáchym Nosek jako ovečka. Vesmír je záhadné místo plné překvapení. A 
asi netušíte, že na planetě Neptun bydlí mimozemšťan Vojta Pelej s pěti očima, které vidí 
všechno. A poslední superhrdina druhé třídy je Adam Chalačev jako Spiderman.  

Třetí třída: ochrání vás a nikdy se nevzdá Ondřej Ťoupalík jako rytíř. Malá, ale 

roztomilá Lucie Šindelářová jako maková panenka. Dlouhé vlasy a bílé šaty, to je Zdenička 
Chalupová jako víla Amálka. Už druhý pirát, ale v celé své kráse Kryštof Poukar. Znáte 
florbal? Pak určitě znáte florbalistu Vítka Chalačeva.  

Ve čtvrté třídě máme do třetice všeho dobrého, Martina Ťoupalíka jako piráta. Kdo 
ovládá bojové umění lépe než ninja Matěj Čermák?! Pamatujete na Adélku, teď je tady její 
sestra Tereza Soukupová jako Marfuša. Viky Divišová byla kluk Viktor.  V páté třídě byl 
čtvrtý pirát, ale s jiným jménem než ostatní, Dominik Šindelář jako Jack Sparrow. A nakonec 
Václav Chalačev jako nikdo.                                                                                                    (ts)  
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Anketa
 

Co si myslíte o plaveckém výcviku? Máte ho rádi? Baví vás? 
 

Adélka, 1. třída 

 Líbí se mi tam, protože tam mají hodné paní učitelky. Docela se tam i dobře naučím plavat. 

Nikolka, 1. třída 

Mně se tam strašně moc líbí. 

Vojta N., 1. třída 

Plavák je nejlepší na světě. 

Tomáš, 1. třída 

Plavák mám rád. 

Anežka, 2. třída 

Někdy je dobrej, ale někdy moc ne. 

Klárka, 2. třída 

Trochu mě baví, trochu ne. Dneska se na něj moc 

netěším, protože když uplaveme osm bazénů, tak 

půjdeme do delfína.  

Adam, 2. třída 

Já ho moc nemám rád, je to nejhorší věc, co v životě mám.  

Jáchym, 2. třída 

Mám ho rád. Nejvíc mě baví plavat znak. Jsem ve skupině s kaprem. A taky máme dobrýho trenéra. A 

mladýho.  

Vojta P., 2. třída 

Jsem v kačence. Je to hrozný. Protože mají moc těžké úkoly a nesnáším potápění. 

Lucka, 3. třída 

Mně to tam baví. Jsem nejlepší z naší třídy (malé želvy). Dneska poprvé sedím (nebudu plavat). 

Zdenička, 3. třída 

Je docela i dobrej. Nejvíc mě baví potápět se a asi ještě plavat kraula. 

Ondra, 3. třída 

Jsem v kaprovi a nebaví mě to.  

Kryštof, 3. třída 

Super. 
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Vítek, 3. třída 

Plavání mě někdy baví a někdy ne. 

Terezka, 4. třída 

Plavák mě hrozně baví, protože máme asi nejhodnější paní učitelku. Hodnější bychom si ani nemohli 

přát. 

Martin, 4. třída 

Jsem v kaprovi. Plavání mě baví. Nejvíc mě baví skákat ze skokánku bombu. 

Matěj, 4. třída 

Jsem v delfínovi a nebaví mě to. 

Viktorie, 4. třída 

Docela mě to tam baví a někdy mě to tam taky nebaví. Ale jinak je to tam dobrý.  

Dominik, 5. třída 

Je to druhá nejhorší věc. Nejhorší věc je bruslení. 

Vašek, 5. třída 

Letos jsem ještě neplaval, tak vám řeknu, jak se mi to líbilo minulý rok. Plavání se mi líbilo, protože 

jsme měli strašně hodného učitele a celkově se mi to líbilo a bavilo mě to. 

Hanka Kubelková, kuchařka 

Myslím si, že je to dobrá věc, protože naše děti se naučily dokonale plavat. Jinde by tu příležitost 

nedostaly.  

Marta Veselá Jirousová, školní asistentka 

Plavák mě vždycky docela bavil, měla jsem úžasnou učitelku Evu Svačinkovou (nyní se jmenuje 

Janáková), se kterou jsem si v dětství dokonce dopisovala. Později učila plavat moje děti a teď se s ní 

znovu setkávám, když jezdíme plavat s urbanovskou školou.  

Eliška Leitkepová, učitelka 

Jako dítě jsem plavák nesnášela, je možné, že to bylo přísnými lektory. Tato nenávist mi 

vydržela až na vysokou školu. Nicméně o samotě si ráda zaplavu, je to příjemný relax; a proto 

si myslím, že by to děti měly umět.  

Martina Kotrbová, učitelka 

Jsem ráda, že v České republice umí díky tomuto výcviku děti plavat. V dětství jsem byla chytlavá na 

každý sport, z mé třídy se chodilo do sportovních tříd a já jsem skončila právě v plavecké třídě. Čtyři a 

půl roku jsem závodně plavala.  

Hynek Vohoska, ředitel školy 

Jsem rád, že naše děti na plavání jezdí. Jako kluk jsem na plavání jezdil rád, plavání mi zprotivili až na 

vysoké škole. A nyní se ve vodě spíš válím.  

(mvj) 
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Všichni plavou, co můžou.  

Rozhovor s usměvavou, trpělivou a empatickou cvičitelkou plavání,             

paní Evou Janákovou.  

 

Jak dlouho děláte učitelku na plaváku? 

Bezmála 30 let. 

  

Baví vás vyučovat děti? 

Ano, moc. Je to radostná práce. 

  

Čím jste chtěla být jako malá holka? 

Tanečnicí. 

  

Jaký tým letos učíte? Co si myslíte o 

vašem týmu? 

Skvělý, na nikoho si nemohu stěžovat. 

Jsou šikovní a snaží se. Všichni plavou, 

co můžou.  

 

Máte děti? Kolik je jim let a co dělají?  

Mám dva kluky. Staršímu je 19 let, letos 

bude maturovat na automobilní 

průmyslovce. Miluje auta. Mladšímu je 17 a studuje průmyslovku – informační technologie. 

Oba usilovně cvičí ve fitku. 

  

Čtete ráda knihy? 

Moc. Chodím pravidelně do knihovny a čtu všechno, co mě zajímá. Jsem knihomol. 

  

Co děláte ve volném čase? Jaké máte koníčky? 

Čtu, jezdím na kole, v zimě na běžkách. Chodím ráda turistické výšlapy. Ráda též navštěvuji 

zámky, hrady a ostatní pamětihodnosti.  

  

Sportujete ráda? 

Ráda. Zamlada jsem 15 let hrála fotbal za Start Jihlava, plavala dálkové i bazénové závody a 

lezla po horách. Teď už provozuji jen pěší a cykloturistiku.  
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Cestujete ráda? Letěla jste někdy letadlem? 

Ani ne. Letěla jsem jen jednou – vyhlídkový let nad Jihlavou. Tři dny mi z něj bylo špatně. 

 

Byla jste někdy v Urbanově? 

Několikrát jsem Urbanovem projížděla na kole. Zvlášť kopec u kostela mi utkvěl v paměti. 

Byla jsem také několikrát v Urbanově na výlovu rybníka. Moc jsem si pochutnala na 

smaženém kaprovi; a prošli jsme okolní lesy.  

  

Jaký styl oblečení ráda nosíte? 

Nosím sportovní oblečení. V něm se cítím nejlépe. 

 

Jakou barvu máte ráda? 

Nejraději mám bleděmodrou barvu – barvu moře a nebe. Taky se mi líbí žlutá nebo 

oranžová. 

 

Přeji vašemu časopisu hodně pěkných článků a vám všem hodně radosti při jeho tvorbě. 

Sportu zdar a plavání zvlášť! 

                                                                                                                                   (vd, ts, vch, ds, mc, mt, mvj) 
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Julie mezi slovy aneb Jak jsme si psali 
s hrdinkou z knížky 

Ahoj, milá postavo z knížky… ha, myslíte si, že to nejde, psát si s postavou 

z knížky? Ve škole jsme přečetli knížku od Petry Dvořákové Julie mezi slovy a 

na konci našli emailovou adresu na hlavní hrdinku Julču. Opravdu jsme na ni 

zkusili napsat, možná nevěříte, ale…  

Milá Julie,                                                                                                                        22. ledna 2019 

jak se máš? Co děláš? My se máme dobře. My jsme Lucie Šindelářová, Vítek Chalačev, Ondra 

Ťoupalík, Kryštof Poukar a Zdenička Chalupová. A paní učitelka Marta Veselá Jirousová. Četli 

 jsme o tobě knížku Julie mezi slovy. Nejvíc se nám asi líbila poslední kapitola Za hvězdou. 

Byla jsi nejlepší hlavní hrdinka, kterou známe. Tvoje ségra je taky dobrá. A Vítek je úplně 

suprovej, protože se jmenuje úplně stejně jako náš Vítek. Shnilé pomazánky byly taky dobré. 

Oboje dvoje. Smutná byla kapitola Co nejde slepit. Vždycky jsme se na hodinu čtení těšili, že 

budeme číst tvoji knížku.  

Paní, která o tobě knížku napsala, nám dala pokračování, ale zdá se nám, že tam něco chybí. 

Máme na tebe pár otázek. Jak jsi vymyslela slovo vofukovník? A staráte se pořádně o ty 

zvířátka, která jste dostali na Vánoce? Jak tlustý už je tvůj vofukovník? Co znamenají na 

straně 65 slova Ha... de... ku... a pí...? Jak ses zbavila vlasů po Ariel? 

  

Posíláme v příloze fotku.  

Měj se moc hezky, 

třeťáci z Urbanova 
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Milé děti,                                                                                                                       29. ledna 2019                                                                                                                 

 

ani nevíte, jakou mám radost, že jste mi napsaly! Mám se dobře, ale mám velikou rýmu, tak 

musím ležet v posteli. Ale hraju si s burundukem a to mě hodně baví. 

Vofukovník jsem vymyslela podle toho, že teta vždycky říkala, že dělám vofuky, tak jsem 

podle toho pojmenovala i svůj sešit. Vofuky jsou všechny možné výmluvy.  Vofukovník jsem 

už skoro celý popsala, zbývají mi ještě dva listy. Až ho popíšu, tak už nebudu psát vofuky, ale 

budu si kreslit zvířátka. Jo, a o všechna zvířátka se staráme co nejlíp, i když mně vůbec nebaví 

uklízet Vildovi klec, hlavně vynášet hovínka. Ale vím, že se to musí dělat, protože jinak by 

Vilda smrděl a možná i onemocněl. Vlasy už mám celé hnědé, ale musela jsem počkat, až mi 

odrostou. Už si je nikdy nebudu odbarvovat! Slova, na která se ptáte, jsou všechna sprostá 

slova, která se moc nesmí říkat. (třeba hajzlík, a ty ostatní jsou ještě horší, takže je 

raději tady ani nepíšu.) A taky je raději ani neříkám... 

A moc moc děkuji za krásnou fotku. 

Mějte se krásně a někdy zas napište. A jezte hodně vitaminů, ať nemáte rýmu a nemusíte se 

potit v posteli jako já! 

Vaše Julie 
 
 
Milá Julie,                                                                                                                       30. ledna 2019 

 

teď píše Kryštof: „Já jsem taky stůněl. V jednu ráno jsem zvracel, potom, když jsem se 

vzbudil, tak mě bolelo břicho a hlava. A bolelo mě to do dvanácti. Nejsem s tím smířený." 

 

Já, Lucie, jsem dnes pasovala jednu z žákyň této školy na Klárku skřítku kvítku. A 

pojmenovala jsem ji tak jenom kvůli Vítkovi. Vítek je i náš spolužák a je taky Vítek skřítek 

kvítek. Krýšák je vrabčák a Kryštofovi se to moc nelíbí. 

 

Lucka je pucka. Lucka píše knížku o superhrdinech ze třetího ročníku. „Inspirovala jsem se 

knížkou o Tobě. Tuhle knížku o superhrdinech si můžeš přečíst na našich 

stránkách www.skolaurbanov.cz, zatím je tam jenom první kapitola. Je v záložce Tvůrčí psaní. 

Vystupují tam všichni třeťáci." 

 

Děkujeme, žes nám napsala a žes nám vyzradila aspoň jedno sprosté slovo.  A děkujeme, žes 

nám řekla, jak jsi pojmenovala Vofukovník. Na dvě poslední stránky Vofukovníku můžeš 

napsat, jak dobře uklízet pokojík. Hodit to všechno pod postel. Už musíme končit, začíná 

další hodina. Slovo strašnější než Voldemort - výtvarka. 

 

Tvoji třeťáci 

 

http://www.skolaurbanov.cz/
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Milí třeťáci,                                                                                                                    14. února 2019 
 
nezlobte se, že mi tak dlouho trvá odepisování, jsem totiž nemocná a taky jsme měli jarňáky. 
Kryšák vrabčák je náhodou legrační, skoro je to nápad na dobrou knížku. A Klárka skřítka 
kvítka je taky super. Na knížku o superhrdinech se moc těším a určitě si ji přečtu! 
 
Ten nápad s hozením věcí pod postel je super, hned jsem to vyzkoušela a věci tam naházela. 
Jenže do soboty je budu muset stejně uklidit, protože to musíme pod postelí luxovat a teta 
to pak kontroluje a pod postel kouká. I tak je to ale super nápad! 
 
Mějte se moc hezky a vofukům zdar! 
 
Julie         

 
Čtvrťáci a páťáci nezůstali pozadu a napsali také:  
 
Milá Julčo,                           19. března 2019 
  
právě jsme dočetli knížku o Tobě. A těšíme 
se na pokračování. Jmenujeme se Viktorie, 
Tereza, Vašek, Martin, Matěj a Dominik. 
  
Kolik je Ti teď let? Už je Ti čtrnáct anebo 
postavy z knížek zůstávají pořád stejně 
staré? Kolik je teď Tvé sestře Ele? A to 
miminko, co se narodí, bude to kluk nebo 
holčička? Kdyby to byla holčička, bylo by to 
super (to říká Viky). Matěj říká, že by to 
měl být kluk. 
  
V kapitole Zahrádka v tašce u nás vyhrála 
rybičková pomazánka nad oplatkem. Není 
Ti to divné?  
  
Přijeď se někdy podívat do ZŠ Urbanov. 
Vyjde někdy druhý a třetí díl Julie mezi 
slovy? Matěj říká, že se mu nejvíc líbila 
kapitola Krabice na útěku.  
  
Martin se ptá, jestli máš ráda traktory. Martin má traktory moc rád. Martin se ptá, jestli máš 
nějakého bráchu. A je to s ním někdy hrozné? S tím jeho prý ano. 
  
Dominikovi se nejvíc líbila kapitola Zvlčelá Ela. Viky se nejvíc líbila kapitola Nejtajnější 
povídání.  
  
Brzy odepiš,  
Tvoji čtvrťáci a páťáci z Urbanova 

spisovatelka Petra Dvořáková u nás ve škole 
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Milí čtvrťáci a páťáci z Urbanova,                                                                    24. března 2019 
 
díky za Váš super email, udělal mi velikou radost :-)  
 
 
V knížce mi je pořád stejně, ale ve skutečnosti mi bude už brzy patnáct :-) 
Mimi, které se narodilo, je kluk, Tomášek. 
 
Většinou vyhrává oplatek nad rybičkovou, ale já jsem ráda, že u vás vyhrála rybičková, 
protože u mě taky. Julie mezi slovy druhý díl snad vyjde, ale ještě pořád se na něm pracuje, 
tak nevím, kdy to bude. Traktory mám moc ráda, tady na vesnici jsem se na nich už 
několikrát svezla a šíleně to drncalo. Bráchu mám teď Tomáška a hrozné to s ním bylo, 
protože jako mimino pořád řval, ale teď je to s ním už o dost lepší... 
 
Tak to je ode mě zase vše, strašně ráda za Vámi někdy zase přijedu a mějte se moc hezky!!! 
 
Vaše Julie 

(ls, mvj)                                                       

  

Bludiště 

 
(vd)  
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Slavné výroky pana ředitele 

HV: „Co víš o Janu Husovi?“ 

Viky: „Jan Hus byl kanic.“ 

 

„Já jsem si, Vašku, říkal, že trpíš deprivací 

z dělení, proto jsem Ti to vybral.“ 

  

„Jsem rád, že naše škola ukojí hlad dětí po 

fixách.“ 

 

 „To je takzvaná Vohoskova unifikovaná velikost písma.“ 

 

„Do tvýho sešitu, Martine, když se koukl spisovatel Dan Brown, tak napsal Ztracený 

symbol.“ 

 

 „To, že seš levák, Václave, nezapřičiňuje, že musíš psát jako prase.“ 

 

„Kryštofe, roztahuješ se tady jak Němci v devětatřicátým v pohraničí.“ 

 

„I slepej, hluchej a mentálně retardovanej by pochopil, že když se násobí deseti, 

přidává se jedna nula.“ 

 

Ondra: „Pane řediteli, kolik vypijete kafe?“ 

HV: „To je různé.“ 

Ondra: „Hektolitr?“ 

MVJ: „Kdyby pan ředitel vypil hektolitr kafe, tak už by byl dávno pod drnem.“ 

Ondra: „Co je pod drnem?“ 

HV: „Támhleti přes zeď, ti jsou pod drnem.“ 

 

na Adélku: „Ty seš ukecaná jak Palackej!“ 

 

„Václav si dodneška myslí, že trojúhelník má šest špiček. Pokusíme se mu to dokázat.“ 

 

„Ty to hážeš, Martine, jak hnůj do ohrádky.“ 
(mvj)  
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Finálové kolo recitační soutěže 

 Milí čtenáři, právě držíte v rukou 

březnovou Bublinu. V tomto článku se dozvíte, 

jak dopadlo finále recitační soutěže, které se 

konalo 13. března, a kdo tedy vyhrál první, 

druhé a třetí místo v kategorii A i B. 

 Přivítejte prosím naše finalisty z 

kategorie A. Slečna Anežka Kadlecová, mladší 

slečna Adéla Soukupová a mladý muž Jáchym 

Nosek. Tito tři postoupili do finále recitační 

soutěže. Dále v kategorii B o dva roky starší, ale 

stále ještě slečna, Viktorie Divišová a druhá 

slečna Tereza Soukupová a o rok mladší mladý 

muž Kryštof Poukar. Všech šest finalistů 

bojovalo v Krahulčí o titul nejlepšího recitátora 

malotřídních škol.  

 Ještě než vám prozradím, kdo vyhrál, 

kdo skončil na druhém a třetím místě, řeknu 

vám, že naše škola byla nejúspěšnější ze všech. 

A také, že Kačenka Šimková ze Základní školy 

Pavlov dostala knížku jako ocenění za 

autorskou práci na básni  ZOO, kterou složila 

sama. 

 Po recitování se odborná porota 

musela rozhodnout, kdo obsadí které místo. 

My jsme se sešli v místnosti vedle sálu, kam 

nám pořadatelé přinesli buchty a koláče. 

 Myslím, že už můžeme začít 

vyhlašovat. 1. místo v kategorii A obsadila 

Anežka Kadlecová! 2. místo získává Adéla 

Soukupová! Na třetím místě skončila Barbora 

Tichá ze Staré Říše.  

1. místo v kategorii B vyhrála Tereza 

Soukupová! 2. místo obsadil Kryštof Veselý ze 

Staré Říše a 3. místo získala Viktorie Divišová! 

       Všichni účastníci získali hezké ceny, a to 

stahovací pytlíky a pexeso. Ocenění si odnesli 

kromě velké radosti i  pěknou dětskou knížku. 

                                                                                                                                                   (ts) 
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Hodiny s anglickým rodilým mluvčím 

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska probíhá od února tohoto roku 
na naší škole v hodinách angličtiny 3., 4. a 5. ročníku tzv. tandemová výuka. Do hodin 
angličtiny přijíždí rodilý mluvčí Andy Bennett. S Andym se budeme mít možnost setkávat 
vždy jednou za měsíc. Projekt končí v lednu 2020.  

Společně s Vaškem Chalačevem jsme se rozhodli popsat vám ze dvou pohledů naši první 
hodinu anglického jazyka, ve které byl Andy. Zapomněli jsme ještě sdělit, že Andy nemluví 
vůbec česky. Zná jenom pár frází a jistě i několik českých sprostých slov. Třeba ho někdy 
přemluvíme, aby se nám pochlubil se svou znalostí češtiny. 

Z pohledu Vaška Chalačeva: 

Ve čtvrtek 28.2. přijel 
anglický rodinný mluvčí. Je 
z městečka blízko 
Liverpoolu. Jméno jsem 
zapomněl. Měli jsme s ním 
hodinu angličtiny. Pro 
tentokrát 3., 4. a 5. třída 
společně. Co jsme s ním 
v první hodině dělali? 
Začátek byl tak trochu 
seznamovací. Pak jsme od 
pana učitele dostali papíry 
se slovíčky a obrázky. 
Něčemu, co říkal, jsme 
vůbec nerozuměli a 
některým věcem jsme zase 

rozuměli dobře. Ještě jsem na něco zapomněl, před hodinou Tereza nakreslila na tabuli dům 
a my jsme pak v hodině měli vyplňovat to, co v domě je, např. umyvadlo, postel a stůl. 

Z pohledu Hynka Vohosky: 

S Andym jsme si vyměnili několik e-mailů, které byly na začátku seznamovací. Později jsme 
domluvili témata na první dvě lekce. Poznáme se a zároveň se v hodinách už děti budou učit, 
budou hlavně poslouchat, opakovat a snažit se rozumět. Myslím si, že se to všechno dařilo. 
Vašek píše, že ne všemu žáci rozuměli. Andy byl trpělivý. Věty, kterým děti nerozuměly, 
několikrát opakoval. Snažil se děti neodradit a pořád si získával jejich pozornost. Společně 
s paní učitelkou Leitkepovou jsme měli radost nejen ze čtvrťáků a páťáků, kteří se „chytali“ a 
po počátečním ostychu se nebáli ptát, ale i ze třeťáků, kteří mají za sebou první půlrok 
angličtiny. Hodiny probíhaly v přátelském duchu. Od některých rodičů vím, že se děti 
angličtiny s „cizincem“ obávaly. Teď už se ale těší, až přijede Andy zase. A bude to už brzy. 
28. března zase dorazí. 

Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny je náš „splněný sen“. A teď jsme v očekávání, jaká bude 
další lekce s Andym.                                                                                                                (hv, vch)       
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Parta z Oucehle                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vd) 
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Třešťské divadelní jaro 

V pondělí 18. března jsme se vydali do Třeště na výlet. Cesta do Sedlejova na vlak byla 

nudná. Když jsme došli k vlaku, říkali jsme si, že to bude dlouhé, ale trvalo to jen chvíli. 

Potom jsme došli do kulturního domu, najedli jsme se v jídelně a šli se podívat na divadlo Co 

takhle svatba, princi? Seděli jsme nahoře na galerii spolu s porotci, kteří divadlo hodnotili. 

Divadlo se nám moc nelíbilo. Povím vám, 

o čem to bylo. Hlavní postava Bělinka, 

zámecká zrcadelnice, se zamilovala do 

prince, ale princ byl pyšný a chtěl jen 

urozené princezny. Jednoho dne do 

království přijely dvě princezny, Brigita a 

Babeta. Brigita by se nejraději od rána do 

večera oháněla svým mečem. A Babeta by 

zase od rána do večera ležela v posteli a 

vybírala si, co si vezme na sebe. Bělinka se 

mezitím převlékla za rytíře. Princezny 

měly splnit tři úkoly: oloupat brambory, 

ušít vestu a složit princi písničku. Princ se 

pak úplně změnil a už nebyl tak pyšný jako 

dřív. Zamiloval se do Bělinky, a ta si ho 

vzala a měli spolu krásnou svatbu. 

Divadlo nám připadalo průměrné. Herci 

nebyli moc dobře slyšet, otáčeli se zády 

k divákům, a na to, že to hrála ZUŠ Třešť, 

zpívali i trochu falešně. Ani kostýmy a pozadí nebylo nic zvláštního. 

V pátek 22. března jsme přijeli na muzikál Stvoření světa v podání Základní umělecké školy 

Jičín. Začalo to tak, že jsme slyšeli jenom sprostá slova. Vzadu  totiž seděly děti z druhého 

stupně a jejich paní učitelky je vůbec nenapomínaly. Když nastala druhá pauza, tak jeden kluk 

vykřikl: „Já jsem to přežil.“ Divadlo bylo dobré, líbilo se nám, jak byl udělaný Bůh, vypadal 

jako princb ale když zvedl ruce, vypadal jako Bůh. Jedna z výrazných postav byla Prázdnota, 

ze stropu visely mikrofony a dělalo to hezkou ozvěnu. Další postavy byly  Adam a Eva, kytky, 

rostliny, motýli, ptáčci, myši a králíci s velikými mrkvemi. Byla tam i legrační scénka, ve které 

Eva vyzvala Adama, aby si šli kousnout zakázaného jablka. Anděl neměl moc povedenou 

masku. Eva moc dobře nezpívala, jako kdyby neměla mikrofon. Také jsme moc dobře 

neviděli, protože před námi seděly velké děti. Celkově se nám ale divadlo moc líbilo, bylo 

mnohem lepší než to pondělní. 

(ls, ts)  
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Matějova matematika 

1. a 2. ročník 

Marek nasbíral 40 kg jablek. Z toho udělal mošt, na 1 lahev potřeboval 6 kg jablek. Kolik 

udělal lahví? Kolik mu zbylo kg jablek? 

 

3. ročník 

Vít vydělá za 1 den 1 756 Kč. Kolik vydělá za 1 měsíc? Kolik vydělá za 1 rok? 

 

4. a 5. ročník 

Dopravní loď převážela 18 000 lidí. Za 1 den loď vysadila třetinu lidí a za další 3 dny vysadila 

loď polovinu lidí (z původního počtu). Kolik lidí zůstalo v lodi?                                                          (mc) 

 
 

Astronomické okénko 

(vd) 
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Polytechnický kroužek 

Každé úterý se koná 

polytechnický kroužek. Začíná o 

půl čtvrté a končí o půl páté. 

Teď vám popíšu, co v něm 

děláme. Nejdřív jsme se všichni 

představili a pak jsme začali tím, 

že jsme odmontovali kryt 

počítače a dívali jsme se do něj. 

Pan učitel Tomáš Pilík nám 

popisoval, co v tom počítači 

bylo. Byl tam např. procesor, 

základní deska, chladič, HDR 

disk. Pak, kdo chtěl, si mohl 

zkusit to dát znovu dohromady. Když jsme to složili, skoro každý se ptal, kdy budeme skládat 

roboty. Když se všichni doptali, šli jsme do počítačové učebny. Pan učitel nám řekl název 

stránky a na ní byla hra, tak jsme soutěžili o nejvyšší počet bodů. Jsem rád, že na naší škole je 

polytechnický kroužek a těším se na další.      

Polytechnický kroužek probíhá pod hlavičkou projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

Telčska. Na vysvětlenou pouze uvádíme, že polytechnické vyučování nahrazuje předmět 

technické práce, který byl před několika lety zrušen, protože prý nebyl potřeba. Samozřejmě 

se ukázalo, že rozhodnutí bylo chybné. Pan učitel Pilík bude na naši školu docházet určitě až 

do konce školního roku.                                                                                                             (hv, vch) 

Najdi deset rozdílů 

(mt) 
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Vtipy  

Věděli jste, že pod vodou je mnohem víc letadel, než ponorek ve vzduchu? 

 

Jestli se na tý motorce zabiješ, tak mi nechoď domů! 

 

„Hele, kde bydlíš?“ „Já bydlím vedle Mirka.“ „A kde bydlí Mirek?“ „Vedle mne.“ 

 

V matematice se nikdo nediví, že si koupíte 1000 banánů nebo že kniha váží 8 486 kg. 

 

„Celý svůj život jsem si myslel, že vzduch je zadarmo... 

...dokud jsem si nekoupil pytlík brambůrek.“ 

 

Hele, černá slepice! Asi jí zemřel kohout. 

 

Neodkládej nic na zítra, odlož to na včera, to už se nikdy nevrátí. 

 

Víte, jak se japonsky řekne rozhledna? 

Čumsem čumtam. 

 

Škola volá! Tak nezvedej telefon. 

 

Nikdy nedělám chybu dvakrát... 

Dělám jí tak pětkrát šestkrát, jen tak pro jistotu. 

(vch)  
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Dominikův kvíz 

 1.Když uvidíš někoho v nesnázích, co uděláš? 

s )pomůžeš mu 

š) zdrhneš 

  

2. Když dostaneš na vysvědčení samé 5: 

u) spálíš ho 

ú) budeš křičet, mávat a odletíš na Antarktidu 

ů )ukážeš ho doma  

 

3. Když ti někdo řekne, že jsi vůl: 

d) zblázníš se 

l) nevšímáš si ho 

t) odpálíš ho atomovou bombou                                       Tajenka: _________________________                                                                                    

 

(ds) 
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