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Úvodní slovo 

 
Milí čtenáři, 

dubnové číslo Školní bubliny je 

slavnostní a jubilejní. Slavíme jeden rok od 

chvíle, kdy se zrodila myšlenka vzniku 

Bubliny. Název vymyslel Karel Hirš, bývalý 

žák pátého ročníku. Na nikoho z bývalé 

redakce nechceme zapomenout, dubnový 

rozhovor tedy není tradiční; tentokrát se 

ptáme bývalých páťáků a, i když jsou trošku 

skoupí na slovo, dozvíte se od nich mnoho 

zajímavého. 

Stejně tak anketa se nese v duchu 

oslav a ptáme se v ní dětí i dospěláků, co 

mají na Bublině nejraději.  

Nutno říct, že neslavíme vůbec 

skromně. Rovnou jsme na krajské soutěži 

urvali první místo a směle, vesele a s nadhledem uháníme dál. Podrobnosti o soutěží se 

dozvíte v článku Terezy Soukupové 1. místo Bubliny.  

V dubnovém čísle si můžete přečíst i o Nocování s knížkou, divadelním představení 

Lakomá Barka a nechybí ani naše tradiční rubriky. Každý přiložil ruku k dílu. O velikonoční 

náladu je také postaráno. Největší radostí pro mě je, že se tentokrát velmi sebevědomě 

zapojily externí redaktorky Zdenička a Lucka a tím dokazují, že jsou připraveny na příští školní 

rok převzít redaktorské otěže a vystřídat odcházející páťáky.  

Ze soutěže jsme se také snažili poučit. Budeme se odteď snažit pravidelně řadit naše 

rubriky a též se můžete každý měsíc těšit na vylepšenou titulní stránku. O první podkladový 

obrázek se zcela neplánovaně postaral třeťák Kryštof Poukar a další malíři na nás ve škole 

netrpělivě čekají. Příjemnou zábavu.  

 

Marta Veselá Jirousová  
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První místo Bubliny 

Školní bublina je časopis Základní školy v Urbanově. 12. dubna 
2019 jsme jeli do Pelhřimova na vyhlášení soutěže o nejlepší školní 
časopis kraje Vysočina. Jely děti ze čtvrté a páté třídy. Děti z Nevcehle 
přistoupily v 5.29 do autobusu, kde už byl pan ředitel, paní učitelka 
Veselá a spolužáci. Cesta do Jihlavy trvala půl hodiny. Vystoupili jsme 
na autobusovém nádraží a dali si menší občerstvení. V 6.37 jsme 
pokračovali autobusem do Pelhřimova. 

Cestou na městský úřad Matěj Čermák narazil do sloupu a od 
té doby se ten sloup jmenuje Matějův sloup. Když jsme vešli na 
náměstí, Václav Chalačev se šel podívat, jestli v obchodu U Balouna 
nemají otevřeno. Hádejte co. Nebylo. Tak jsme si řekli, že si párek 
v rohlíku koupíme cestou zpátky. Když jsme vešli do budovy, zjistili 
jsme, že tam mají i menší pekárnu. Tak jsme si tam sedli a nakupovali. 
Někteří z nás si snědli svačinu. Pak jsme se všichni měli jít podepsat na 
nějaký papír. Poté jsme si šli sednout do zasedacího sálu, kde nějaký 
pán představoval internetovou stránku Zdravý občan. Byla to hrozná 
nuda. 

Pak už došlo na vyhlašování míst. 3. místo v naší kategorii (1. 
stupeň) získal ŠKOLNÍČEK ze ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou, 2. místo 
SUPERŠKOLÁK ze ZŠ Vícenice a 1. místo získává Základní škola Urbanov 

s časopisem Školní 
bublina. Měli jsme 
z vítězství velikou radost. 
Postupujeme do 
národního kola, které se 
bude konat v listopadu 
v Brně. 

Po vyhlášení jsme 
šli na workshopy a odtud 
nás odvezli taxíkem do 
regionální televize I-
Vysočina. Tam s Terezou 
Soukupovou a Viktorií 
Divišovou dělali 
rozhovor o tvorbě 
školního časopisu. Na 
rozhovor se můžete 
podívat zde: 

http://www.i-vysocina.cz/zpravodajstvi-vysocina/jak-vznika-skolni-casopis 
Když jsme skončili, šli jsme na náměstí a koupili si vysněný obří párek v rohlíku U 

Balouna. Viktorie Divišová pak našla svůj vysněný obchod VIKI. Potom už jsme šli na 
autobusové nádraží a pan ředitel nám po cestě řekl výsledky naší čtvrtletní práce 
z matematiky. Ani to nám ale radost z dnešního dne nemohlo pokazit.                                 (ts)  
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Anketa
 

Co máte nejraději na Školní bublině? 
 

Adélka, 1. třída 

Já mám nejraději vtipy pana učitele a pak se mi líbí hledání rozdílů 

Nikolka, 1. třída 

Já to mám celkem ráda, jak jsou tam ty 

obrázky a líbí se mi, jak to tam vypadá a 

zajímá mě, kdo to tam dělá. 

Vojta N., 1. třída 

Úplně všechno. Čteme si ji doma s taťkou. 

Tomáš, 1. třída 

Dominikův kvíz. 

Anežka, 2. třída 

Anketa a některé rozhovory a Oucehle. 

Klárka, 2. třída 

Já ji moc nečtu. Spíš mamka si ji čte. Někdy 

nám z ní čte taťka večer. 

Adam, 2. třída 

Mně se tam líbí obrázky a potom ještě jak tam na konci jsou ty vtipy. 

Jáchym, 2. třída 

Nevím, já ji nečtu. Čtou si ji rodiče. 

Vojta P., 2. třída 

Na Bublině mám rád, že ta první strana se může vymalovat. To se mi strašně moc líbí. 

Lucka, 3. třída 

Co se dozvíte v urbanovské škole. 

Zdenička, 3. třída 

Anketu a články ze školy. 

Ondra, 3. třída 

Výroky pana ředitele. Nic jiného nečtu. 
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Kryštof, 3. třída 

Vtipy a výroky. 

Vítek, 3. třída 

Anketu, Dominikův kvíz, vtipy a ještě výroky pana ředitele. 

Terezka, 4. třída 

Anketu a Dominikův kvíz, pak ještě vtipy a výroky pana ředitele. 

Martin, 4. třída 

Výroky pana učitele a deset rozdílů. 

Matěj, 4. třída 

Vtipy a výroky pana ředitele. 

Viktorie, 4. třída 

Vtipy a výroky pana ředitele. 

Dominik, 5. třída 

Všechno až na články a rozhovor. 

Vašek, 5. třída 

Moje nejoblíbenější rubrika je výroky pana učitele Vohosky, sem tam si přečtu nějaký článek 

a líbí se mi. Čtu anketu, rozhovory (když nejsou dlouhé odpovědi), občas se snažím rozluštit 

deset rozdílů.  

Hanka Kubelková, kuchařka 

Já čtu od první stránky až do konce a líbí se mi úplně všechno. 

Marta Veselá Jirousová, školní asistentka 

Bublinu miluju úplně celou. Nejvíc se samozřejmě pobavím, když dávám dohromady výroky 

pana ředitele.A úplně nejraději mám chvíli, kdy členové redakce roznášejí čerstvé výtisky 

Bubliny (ještě teplé) ostatním dětem a ty si v ní listují a čtou. To mám hrozně ráda.  

Eliška Leitkepová, učitelka 

Na Školní bublině mám nejraději její tvůrce. 

Martina Kotrbová, učitelka 

Líbí se mi, že je celá Bublina postavena na autorství dětí. Je tam jejich názor, jejich 

hodnocení, jejich tvořivost. Má to šťávu, protože časopis prezentuje výkon každého žáka, 

nejenom ten nejlepší, ale i ten „jiný“. Ty práce dětí, ty mě baví.  

Hynek Vohoska, ředitel školy 

Zcela neskromně své vlastní výroky (směje se). Jsem rád, že si můžu přečíst, co říkám.  

(vd, ts, vch, ds, mc, mt, mvj) 
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Povídání s bývalými páťáky 

V souvislosti s ročním výročím naší Bubliny jsme se zeptali bývalé redakce na 

pár otázek. 

 

Jak se vám daří na nové škole? 

Bořek: „Velmi dobře.“ 

Karel: „Podobně jako na té staré. 

Dobře.“ 

Martina: „Na nové škole se mi daří, 

ale občas se mi něco nepodaří.“ 

Saša: „Dobře.“ 

 

Našli jste si na nové škole nové 

kamarády nebo novou lásku? 

 

Bořek: „Kamarády jo.“ 

Karel: „Jo, kamarády jsem si našel.“ 

Martina: „Na nové škole jsem si 

našla spoustu nových kamarádů.“ 

Saša: „Ano.“ 

  

Jak vám chutnají obědy ve školní jídelně? 

Bořek: „Když je to sladký, tak je to dobrý.“ 

Karel: „Dobře, jsou úplně stejný jako v Urbanově.“ 

Martina: „Občas ne, ale spíš ano.“ 

Saša: „Jo, ujdou.“ 

  

Co vás ve škole nejvíc baví? Co vás naopak nebaví? 

 

Bořek: „Baví mě přírodopis a nebaví mě matika.“ 

Karel: „Baví mě biologie, matika a fyzika a nebaví mě tělák!!! 

Martina: Baví mě matika a dějepis a nebaví a nebaví mě zeměpis a angličtina. 

Saša: „Nejvíc mě baví matematika, přírodopis, zeměpis a fyzika. Nejvíc mě nebaví čeština a 

dějepis.“  

 

Zapojili jste se i na nové škole do tvorby školního časopisu? 

Bořek: „My to máme až od osmý třídy.“ 

Karel: „Ne, protože tam není.“ 
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Martina: „Časopis tam je, ale my ho nepíšeme.“ 

Saša: „Ne, u nás tvoří časopis deváté ročníky.“  

 

Zajímáš se pořád o dění v urbanovské škole? Čteš ještě Školní bublinu, která by vlastně bez 

vás, bývalých páťáků, nikdy nevznikla? 

 

Bořek: „Ne, nezajímám. Kdybych měl k Bublině přístup, tak bych si ji přečetl.“ (Poznámka redakce: 

Bublina se záhadně ztrácí někde mezi Urbanovem a Nevcehlí; vždy ji dáváme do rukou Kryštofa P. a k Bořkovi zatím nikdy 

nedorazila. Po těchto tajuplných mizeních budeme dále pátrat.) 

Karel: „Děni ve škole už nesleduji. Školní bublinu nečtu, protože k ní nemám přístup. Ale rád 

bych si ji přečetl.“ 

Martina: „O dění v urbanovské škole se dále zajímám. Informace mám od svých bývalých 

spolužáků. Školní bublinu dostávám od Zdeničky. Občas se mi po urbanovské škole 

zasteskne.“ 

Saša: „Ne pořád, jen mě občas zajímá, co je tam nového, co dělají, zda realizují nějaké nové 

projekty, jak dopadli na různých soutěžích a sportovních akcích. Co se týče Bubliny, přečtu si 

anketu a zasměju se nad odpověďmi bývalých spolužáků ze školy. Také čtu stránku, kde jsou 

vtipy a výroky pana ředitele. 

 
Poznámka redakce: Bořek navštěvuje základní školu na Hradecké ulici, Martina se Sašou chodí na školu 

Masarykovu a Karel navštěvuje gymnázium. Všechny tyto školy jsou v Telči.  

(vd, ts, vch, ds, mc, mt, mvj) 
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Slavné výroky pana ředitele 

V autobuse na plavák: „Sundejte si čepičky, rozepněte bundičky, aneb, když se přijde do světnice, 

sundává se beranice.“ 

 

„Sundej si ten padák, pokud nechceš skákat dolů.“ 

(na Dominika, který stojí v divadle na galerii 

s batohem na zádech) 

 

„Jediný tyhle dva otvory slouží k tomu, abys 

poslouchal. Otvor, na kterým sedíš, slouží 

k něčemu úplně jinýmu.“ 

 

„Zdeničko, vzít si na bazén nůžky je podobný, jako 

si vzít na hodinu pracovních činností koupací čepici.“ 

 

Martin hledá něco ve své krabici. HV: „To je podobný jak něco hledat v dámské kabelce.“ 

Tereza: „Cooo?“ 

HV: „Je vidět, že jste nikdy neviděli dámskou kabelku.“ 

 

„S přibývající intenzitou slunečního záření se Vohoska stává klidnějším a klidnějším.“ 

 

„Měl jsi z dvanácti příkladů čtyři dobře. Z toho by neudělal dobrou známku ani Houdini.“ 

 

na Dominika: „Sedíš tady jako Ali paša.“ 

 

znovu na Dominika: „Pobíháš tu jako abatyše.“ 

 

„Martine, schovej si lahvičku, ukliď si lavičku.“ 

 

„Připravte si domácí úkoly. Za chvíli sem vlítnu jako uragán do pastoušky.“ 

 

„Tohle je takzvaně voda na Vohoskův mlejn.“ 

 

„Je tady smrad, jak když prokopneš cirkus.“ 

 

Z rozhovoru v kanceláři. MVJ: „Bezdrátová myš, to není nic pro mě.“ 

HV: „Ani Bill Gates při testování myší neměl tak velkou spotřebu myší jako ty.“ 

 

při pozorování noční oblohy: MVJ: „Dominiku, viděls ty krátery?“ 

Dominik: „Viděl jsem nějaké kruhy.“ 

HV: „Divný by bylo, kdybys tam viděl čtverce.“                                                                                  (mvj) 
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Zápis do prvního ročníku  

V pátek 5. dubna byl zápis dětí do první třídy. Přišli předškoláci Anička (sestra Jáchyma 

z druhé třídy), Štěpánka, Barunka (dcera našeho pana ředitele), Honzík, Šimon, Libor (bráška 

od Nikolky z 1. třídy), Violka a Dominik. 

Po příchodu do školy šli rodiče s dětmi po šipkách do třídy. Tam začaly děti plnit různé úkoly. 

U paní učitelky Kotrbové počítaly, potom vyprávěly pohádku podle obrázku a rovnaly 

přeházený příběh u paní učitelky Veselé, dál pokračovaly k paní učitelce Leitkepové, kde 

kreslily a plnily další úkoly. Nakonec dostaly děti dárečky od pana ředitele. Odnesly si 

například pastelky, blok, papírového králíčka, skládačku, upomínkový list a malé origami. 

Všechny děti byly moc šikovné a bystré a my se na nové spolužáky už moc těšíme.  

Zeptali jsme se budoucích spolužáků: „Co se ti na zápise líbilo nejvíc?“ 

Anička: „Malování“ 

Štěpánka: „Všechno.“ 

Šimon: „Skládanky písmen a čísel.“ 

Honzík: „Terče a vyprávění pohádky.“ 

Barunka: „Jak jsem skládala kartičky.“ 

Violka: „Nejvíc se mi líbili zajíčci, pak se mi líbil ten konec.“ 

Domča: „Pohádka a tu žirafku, jak jsme tam skládali. Ještě pak, jak tam byly ty terče. 

Libor: „Žirafa.“ 
(vch, mvj) 
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Nocování s knížkou 

Z úterý 16. dubna na středu 17. dubna jsme přespávali ve škole. Děti byly ve třídách a na 

chodbě se ozval zvuk. Děti 

vyběhly ze tříd a přidaly se 

k dospělým a začaly křičet: 

„Ať žije Marta, ať žije 

Marta.“ Paní učitelka 

dostala dort s nápisem 

„Marta č.1“ a taky dostala 

speciální Bublinu, na které 

se podíleli všichni dospělí. 

Tři stránky byly zaplněné a 

ostatní byly zaplněné 

neviditelným písmem. Po 

oslavě jsme se přesunuli do 

třídy na referáty. Po asi pěti 

referátech jsme se šli dívat na oblohu. Přijel pan Zimola, Viky dědeček, a my jsme viděli Mars, 

nějaké dvě hvězdy a nakonec Měsíc. Potom jsme šli do školy a dodělali jsme referáty. Potom 

už jsme šli spát. 

Ráno jsme se vzbudili a začali jsme připravovat něco pro předškoláky. Po chvíli jsme šli na 

snídani. Mohli jsme si dát 

suchý rohlík, rohlík 

s máslem a rohlík 

s máslem a marmeládou. 

Potom přišla paní 

Nosková a hráli jsme ve 

skupinách hru. Do té byli 

zapojeni i předškoláci. 

Byly čtyři stanoviště, kde 

jsme plnili různé úkoly.  

Běhali jsme pro 

písmenka, skládali 

skládačku, sestavovali 

svoje jméno z přírodnin a 

museli si zapamatovat 

symboly. Hra skončila spoutáním pana ředitele a nalezením pokladu. Poklad byla hroznová 

limonáda, kterou jsme si nechali na úterý po prázdninách.  

(ls)  
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Jazýček a spaní s knihou 

(ls) 
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Luštění s Bublinou 

1. Kdo dělá med? 
2. Co se peče na Velikonoce? 
3. Jak se říká pátku před    

              Velikonocemi?  
4. Kdo zradil Ježíše? 
5. Co se barví na Velikonoce? 

6. Co pletou kluci? 

7. Kdo chodí v pondělí? 

8. Velké šedé zvíře žijící v Africe a  

             nemá nic společného   

             s Velikonocemi. 

9. Které zvíře schovává vajíčka? 

10. Co se váže na pomlázky? 
(ts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vch) 
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Parta z Oucehle 

 

(vd) 
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Lakomá Barka v Urbanově 

 Na květnou neděli 14. dubna v 16 hodin hrála Řečická divadelní společnost Ředidlo 

pohádku Lakomá Barka od Jana Wericha. Představení se hrálo v Urbanově U Trundy.  

Barku hrála Věra Švecová, další výrazné postavy byly pan učitel, kterého hrál Pavel Račický, 

nebo třeba pan farář, kterého ztvárnil Jan Račický.V roli starosty se objevil Radek Kopečný a 

jeho jmenovec Radek Kopečný starší celé představení režíroval. 

Byla jedna vesnička, která se jmenovala Dejvice. Nebylo to jako „dej více“, ale naopak, byla 

to lakomá ves Dejvice. Barka byla hrozně lakomá jako strýček Skrblík. Byla kuchařka na faře. 

Farář měl dva čuníky a pan učitel měl každý den kucmoch a chtěl něco už konečně jinýho, 

takže se vloupal k farářovi a zabil tam větší prase. Tak paní učitelová uvařila jitrnice a Barka 

spadla ze židle a všichni si mysleli, že je mrtvá. Tak jí vzali do pytle a dali tajně Kubátovi a ten 

ji zmlátil. Pak ho napadlo ji vzít do školy a potkal se se starostou, ale vůbec to nevěděli a 

vyměnili si pytle a omylem dal do školy místo Barky koloucha, který byl mrtvý. Pan starosta 

to ukázal manželce a ta omdlela. Pan učitel se zase divil, že ve škole byl kolouch. A Barka 

nakonec nebyla mrtvá, měla jenom dvě boule.  

 

Představení se mi líbilo hrozně moc, nejvíc ten konec, kdy lakomá Barka lákala lidi na 

občerstvení a říkala, že půjde první. Dala bych tomu deset hvězdiček z deseti.  

(zch) 
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Bublina slaví jeden rok 

3. dubna jsme slavili rok naší 

Bubliny! Vznikla v dubnu 

loňského roku. Název vymyslel 

bývalý páťák Karel Hirš. Při této 

příležitosti nám paní učitelka 

(MVJ) přinesla pochutiny a 

bouchali jsme i šampaňské. A 

potom to přišlo. PÁRTY!!! Náš 

zvukař byl Martin Ťoupalík a 

náš tanečník na lavicích 

Dominik Šindelář. Kameramankou se stala Tereza Soukupová a … hlavní hvězdou 

tanečního parketu? Kdo jiný než Václav Chalačev a Viktorie Divišová. A Matěj 

Čermák? No tak ten byl rokenrolová hvězda. Tak všechno nejlepší Bublino!         

                                                              (vd) 
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Matějova matematika  

1. ročník 
Pepa je v pondělí 12 minut venku. V úterý 13 minut venku. A ve středu 19 minut 
venku. Kolik minut je venku? 
 

2. ročník 
Prodavačka v hračkářství prodala denně 46 hraček. Kolik hraček prodala za 5 dní.  
 

3. ročník 
Pan Růžička vydělává za 1 měsíc 28 000. Kolik vydělá za 1 rok? 
 

4. ročník 
Karlíkova babička a děda jsou farmáři. Za rok sklidili 200328 kg jablek. Kolik sklidili za 
10 let, když sklidili každý rok stejně? 
 

5. ročník 
Za 8 minut se vyčerpalo 680 l vody. Kolik litrů se vyčerpá za 56 minut.  

(mc) 

Najdi deset rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mc) 

Výsledky: 44, 230, 84 000, 2 003 280, 4760  
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Astronomické okénko 

(vd) 

Bludiště 

 

 

 

 

 

(ts) 
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Stroje JCB 

Jsou traktory, bagry, kolové, pasové ,tatry, pásové, velké, malé. UNC malé, velké, buginy, 

sedačky, majáky, 

Světla, obaly na mobily, polštáře, klíče, pytle, bundy, Spreje, kola, pluhy, radlice, pásy, pluhy, 

bedny.  

(mt) 

Dominikův kvíz 

1. Který obrázek je smaragd?  

m)        b)            t)        

2. Kolikátá možnost byla správně? 

w) 1 

n) 3 

e) 2 

3. Co my myslíte že vznikne? 

t) tnt 

r) ben 

c) ten                                                                                                                                                 (ds) 
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Vtipy  

Jdou dva policajti a vidí muže, jak jí jablko. První policajt říká: „Vidíš toho chlapa? Vsaď se, že 

až to jablko dojí, tak ohryzek odhodí na zem a my mu dáme pokutu.“ Sledují ho přes půl 

hodiny a potom vidí, jak jí ta jadérka. Tak k němu přijdou a ptají se: „Pane, proč jíte ta 

jadérka?“ Muž odpoví: „Ten, kdo je jí, tak je chytrý.“ „A za kolik byste nám prodal ten zbytek 

jablka?“ ptají se policajti. Muž jim jablko prodá za pět tisíc a policajti si ho rozdělí a jí ho. Po 

chvilce jednoho z nich napadne: „My jsme blbí. My jsme si těch jablek za ty peníze mohli 

koupit desítky.“ Ten druhý odpoví. „No vidíš, ta jadérka už zabírají!“ 

 

Zadejte jméno. 

heXa 

Nejméně 6 znaků. 

HaXerka 

Jste hacker? 

Ne 

Zadejte nehackerské jméno. 

Luk a Š 

Nesmí obsahovat mezery. 

Lukáš 

Nesmí obsahovat háčky a čárky. 

OkamziteMePust 

Musí obsahovat číslice. 

Treba3xChlebaA4RohlikyAPustMeTamBlbejBlnejPC 

Zadejte jméno znovu. 

Treba3xChlebaA4RohlikyAPustMeTamBlbejBlnejPC 

Jméno je obsazeno. 

 

Karel si jde zahrát k Jendovi počítačové hry a na návštěvě se ho ptá: „A kde máte myš?“ 

„Nemáme. Naše máma se bála, že by nám ji snědla kočka!“ 

 

Víte, co křičí ajťák, když se začne topit? F1 F1 F1. 

 

Před chvílí jsem zažil nejrychlejší přenos dat v životě, 16 GB za sekundu. 

Vysavač mi vcucl flešku.                                                                                                                    (vch)  
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