
 



2 
 

Ú vodní  slovo 

 
Milí čtenáři, 

jak nastane květen, ve škole už toho s dětmi moc nenaděláte. Myšlenkami se pohupují na 

stromech, vyskakují z houpaček, staví si bunkry a na školu už v jejich hlavičkách moc prostoru 

nezbývá. Ani my, pracovníci ve školství, na tom nejsme o moc lépe. Již se vidíme někde na 

pláži nebo aspoň na zahradním grilování.  

Přesto mám 

dva poslední měsíce 

školy moc ráda. Na 

školních výletech 

poznáte děti z úplně 

jiné stránky; sluníčko 

blahodárně působí na 

naši náladu; s dětmi se 

můžeme učit ve 

venkovní učebně a 

celkově plyne čas bezstarostněji a v trochu rychlejším tempu. 

Naše květnová Bublina se vám opět představuje v novém kabátku, tentokrát je 

autorkou titulní stránky druhačka Klárka Poukarová a je třeba říct, že se nenechala nijak 

zahanbit, přestože Kryštof Poukar nasadil laťku dost vysoko. 

Květnová anketa je tentokrát hravá a nevážná, v rozhovoru se dozvíte spoustu 

zajímavého ze života manželů Starých a také se dočtete o dvou našich velkých květnových 

akcích – Dni Země a exkurzi do Petrkova. Nechybí samozřejmě další stálé rubriky jako 

Astronomické okénko, Slavné výroky pana ředitele, Vtipy či Parta z Oucehle.  

Užijte si poslední květnové dny a v červnu v posledním čísle tohoto školního roku se 

těšíme na shledanou.  

 

Marta Veselá Jirousová  

  Ilustrační fotografie ze Dne Země 2019 
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Den Zeme  2019 

24. května jsme ve škole měli Den Země. O půl 

osmé jsme se sešli ve škole a  pomáhali jsme 

připravovat lavice a další věci na jednotlivá 

stanoviště. V osm hodin přijely základní školy 

Pavlov, Dlouhá Brtnice, Stará Říše a Mrákotín. 

Dohromady to bylo asi 104 dětí, což je 

rokordní počet dětí. 

Do devíti hodin jsme si hráli na celém place, 

kde se odehrával Den Země. V devět hodin 

byla vernisáž výstavy Po stopách slavných 

výtvarných umělců. Na začátku zazpívaly 

Tereza a Viky píseň Chválím tě Země má, 

potom jsme předváděli slavné umělce. Jana a 

Huberta van Eycky představovala Tereza a 

Viky, Leonarda da Vinci představoval Dominik 

Šindelář, Clauda Moneta hrála Tereza, 

Vincenta van Gogha představovala Viky a 

Jacksona Pollocka Martin Ťoupalík.  

 

Jedno ze stanovišť na Dni Země byla Řemesla. Tady jsme vyráběli ptačí budky. Dohlíželi na 

nás Karel Hirš a Václav Poukar. Budku jsme si mohli vzít domů. Martin jednu z budek vyrobil i 

pro naši školní zahradu. 

Jedno z dalších stanovišť byl Poetický čtverec, kde jsme si mohli sednout do provázkem 

vymezeného čtverce a mohli 

jsme kreslit, co nás napadne. 

Pak nám to paní učitelka 

Veselá vystavila.  

Další stanoviště byl Geopark 

Vysočina. Tady jsme mohli 

rýžovat zlato. Na magnetické 

mapě jsme mohli určovat 

města, hádali jsme, co je 

z čeho vyrobeno a poznávali 

jsme stromy. Také jsme se 

učili poznávat zemědělské 

plodiny. Za každý správně splněný úkol jsme dostali bonbón.  

  Viky a Tereza jako bratři van Eyckové 

  Karel Hirš pomáhá dětem s ptačími budkami 
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Paní učitelka Kotrbová měla nachystanou 

naučnou stezku za poznáním. Na keřích měla 

rozvěšené papírky. Děti si potom mohly 

zkontrolovat správné odpovědi. 

Na betonové ploše bylo vyčleněno místo na street 

art. Mohli jsme malovat barevnými křídami, co 

jsme chtěli, a mohli jsme se nechat v obrázku i 

vyfotit.  

V deset hodin byl zahájen florbalový turnaj a ten 

skončil strašně. Řeknu vám umístění:  1. Stará 

Říše,   2. Urbanov,   3. Mrákotín a 4. byl Pavlov. Po 

turnaji jsme si mohli opéct buřty. Byla také 

možnost nechat si natočit limonádu. 

Na závěr jsme si všichni vzali bublifuky, stoupli 

jsme si do kruhu a šťastně jsme foukali bubliny. 

Proto se to jmenuje závěrečný happening, 

protože happy znamená šťastný.          (vch, ts, vd, mť) 

Co se vám nejvíc líbilo na Dni Země?  

Kryštof: Nejvíc se mi líbil florbalový turnaj, potom se mi ještě líbilo dělání budek, potom se 

mi líbilo, jak jsme kopali do brány a to bude všechno. Také byly dobré zákusky a limonáda. 

Tomáš: Nejvíc se mi líbilo 

jídlo. 

Zdenička: Líbila se mi 

vernisáž, potom se mi líbil 

asi Geopark.  

Adam: Nejvíc se mi líbil 

florbalový turnaj a vyrábění 

budek. 

Vašek: Mně se nejvíc nelíbil 

florbalový turnaj. Pak se mi 

líbilo papání a bumbání. 

Docela se mi líbily budky, mávání vlajkou, pak se mi docela líbil poetický čtverec a relax na 

trávě.  

Hanka Kubelková: Líbilo se mi, že se to tu hemžilo velkým množstvím usměvavých dětí.  

   Bublinový happening 

  Geopark Vysočina - rýžování zlata 
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Anketa

Co byste dělali, kdybyste mohli být na jeden den dospělými? 
Adélka, 1. třída 

Dala bych si masáž. Pak bych šla do lázní a tam bych pak šla do vířivky.  

Nikolka, 1. třída 

Asi bych šla do City parku a koukala bych se na dinosury a jela vláčkem, až by mi vlály vlasy. 

Vojta N., 1. třída 

Jezdil bych s traktorem a cvičil bych karate. 

Tomáš, 1. třída 

Hrál bych si na mimino. 

Anežka, 2. třída 

Šla bych na večerní koncert. Třeba na Noc kostelů. 

Klárka, 2. třída 

Nevím. 

Adam, 2. třída 

Jel bych určitě na nějaký koncert. Třeba na Marcus 

a Martinus. 

Jáchym, 2. třída 

Koupil bych si počítač. 

Vojta P., 2. třída 

Udělal bych to, že bych šel na králičí vojnu. Králíci jdou do vojny a střílí mrkve ze zlata.  

Lucka, 3. třída 

Celý den bych pařila na mobilu a nikdo by mi to nemohl zakázat.  

Zdenička, 3. třída 

Jela bych do ZOO a pomáhala bych tam se zvířátkama. 

Ondra, 3. třída 

Vzal bych si jednu holku. Jmenuje se Šárka. 

Kryštof, 3. třída 

Stavěl bych střechy, to je moje. Taky bych chtěl letět letadlem. 
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Vítek, 3. třída 

Chtěl bych si zahrát florbal v české florbalové superlize. 

Terezka, 4. třída 

Pila bych kafe, udělala si řidičák a objela celý svět. Pak bych se zastavila v Ikee a něco si tam 

koupila.  

Martin, 4. třída 

Byl bych na den traktoristou. 

Matěj, 4. třída 

Šel bych na vojnu. Kdyby mě tam nepustili, tak bych byl celý den na počítači. 

Viktorie, 4. třída 

Já bych si udělala řidičák a chodila bych s kámoškama ven. Šla bych na koncert Saleny Gomez. 

Dominik, 5. třída 

Nic. 

Vašek, 5. třída 

Já bych byl celej den a celej den a celej den na koncertě Míny. Vzal bych si Mínu za ženu. 

Co byste dělali, kdybyste mohli být na jeden den zase dětmi? 

Hanka Kubelková, kuchařka 

Kdyby to bylo možné, přála bych si strávit celý den v mateřské školce. Když jsem byla malá, do 

žádné jsem nechodila, protože tady nebyla.  

Marta Veselá Jirousová, školní asistentka 

Asi bych se vrátila do svých třech nebo čtyř let, do doby, kdy jsme bydleli v podnájmu v malém 

domečku ve Staré Říši. Hrála bych si se ségrou na dvoře, kolem by se procházely ovečky a 

kohouti. Taky bych zašla na návštěvu k pratetám a samozřejmě bych chtěla ještě jednou vidět 

svého tátu. 

Eliška Leitkepová, učitelka 

Postavila bych si vor ze dřeva a z pet lahví a jezdila bych na něm po našem potoce stejně tak, 

jako když jsme byli malí. 

Martina Kotrbová, učitelka 

Chtěla bych být u babičky a hrát si na louce nad chalupou. 

HynekVohoska, ředitel školy 

Chodil bych do školy, do čtvrté třídy a koukal bych se na pana učitele Filipa Mencla, který i 

v třeskutých mrazech chodil v nátělníku.                                                             (vd, ts, vch, ds, mc, mt, mvj) 
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  Ester Stará u nás ve škole 

Ve vas í  s kole je to autenticke   
a opravdove  

Rozhovor s autorkou dětských knížek Ester Starou a jejím manželem, 

ilustrátorem Milanem Starým, kteří měli 26. dubna 2019  u nás ve škole 

besedu a tvůrčí dílnu. 

Otázky pro Ester Starou: 

Jakou ze svých knížek máte nejraději? 

Tuhle otázku dostává docela často a často na ni odpovídám stejně. S jednotlivými knížkami je 

spojen i kousek mého života. Vždycky si vybavím, koho jsem potkala, kde jsem co psala, proč 

jsem knížku psala, proč mě to téma napadlo. Proto mám ráda všechny své knížky. 

Kolik let vám bylo, když jste napsala první knížku? 

Pokud by to byla 

knížka, která nebyla 

vydaná, bylo by to 

v sedmi či osmi 

letech. Dělávala jsem 

si takové sešitky, do 

kterých jsem si 

kreslila obrázky a 

psala nějaké texty. 

Pokud by to měla být 

knížka, která byla 

poprvé vydaná 

v nějakém 

nakladatelství, tak to bylo v roce 2002 a bylo to leporelo pro děti. 

Máte ráda módu? Jaké oblečení ráda nosíte? 

Móda mě zajímá. Nosím takové oblečení, ve kterém se cítím dobře, ale vždycky i trošičku 

sleduju, co se zrovna nosí.  

Jak se jmenují vaši synové? Co dělají? 

Můj nejstarší syn je František, je grafický designer a dělá návrhy toho, jak by měly vypadat 

webové stránky;  pak mám Vojtu, ten studuje na filmové škole, pracuje s kamerou, píše 

scénáře, dělá střihy. Nejmladší je Matyáš, ten je na základce v sedmé třídě a tam by mě taky 

moc zajímalo, čím jednou bude. 
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Líbí se vám u nás ve škole? 

Škola je nádherná, a přestože to zní jako klišé, je z ní cítit pozitivní atmosféra. Hrozně se mi 

to tady líbí ,protože je to tady takové autentické a opravdové.  

Proč jste začala psát knihy? 

Byla jsem na druhé mateřské dovolené a měla jsem pocit, že se věnuju jen svým dětem. Ty 

jsem samozřejmě milovala, ale měla jsem ráda i sama sebe a potřebovala jsem se nějak 

zaměstnat nějakou jinou aktivitou než je péče o děti. A tak jsem začala psát knížky.  

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být paní učitelka a tak se taky stalo.  

Jakou třídu učíte u vás ve škole? Které předměty učíte? 

Učím jenom logopedii, to 

znamená, že si beru děti, 

které potřebuji 

zdokonalit výslovnost 

nebo rozšířit slovní 

zásobu. Tyto děti si beru 

třeba na 25 minut 

z výuky. Starší děti si 

beru po škole. Pak ještě 

pracuju s dyslektiky nebo 

s dysortografiky, pokud 

mají nějaký problém se 

čtením nebo s psaním. 

Jaká je vaše oblíbená barva a zvíře? 

Nejraději mám modrou ve všech podobách. Nejraději mám takovou tu modrou těsně 

předtím, než nastane noc, takovou tu hodně tmavě modrou. A zvíře? Je pravda, že jsme měli 

pejska a psy mám hrozně ráda. Ale nejsem úplně takový ten zvířecí člověk. Mám zvířata ráda, 

ale ještě radši mám děti. 

Jak jste se poznala s vaším manželem? 

Na pedagogické fakultě, to znamená na vysoké škole. 

Sportujete ráda? 

Ráda sportuju, jezdím na lyžích, někdy se přinutím a běhám a hodně rychle chodím (směje 

se). 

  Dětské knihy manželů Starých 



9 
 

Milan Starý u nás ve škole 

Cestujete ráda? Ve kterých zemích už jste byla? Kam byste se ještě chtěla podívat? 

Cestuju moc ráda. Čím dál tím víc si to užívám, protože vždycky když jsem na té daleké cestě, 

dokážu úplně vypnout a zapomenout na všechny starosti; ráda nasávám atmosféru toho 

místa, ale také se vždycky hrozně ráda vracím. Teď naposled jsem byla v Chicagu, kde jsem 

navštívila děti v české škole a vlastně jsem tam s nimi pracovala jako tady s vámi. Letadlem 

jsem už párkrát letěla. 

Otázky pro Milana Starého:  

Když jste byl učitelem, co vás na té práci 

nejvíc bavilo? 

Bavilo mě seznamovat děti s něčím zajímavým, 

úchvatným, s něčím, co mě samotného 

fascinovalo. Třeba silné příběhy z dějin umění. 

Taky mě bavilo ukazovat jim, že na věci kolem 

nás je možné se dívat více různými způsoby, že 

problémy nemají jen jedno předepsané řešení, 

že záleží na nás, jak svobodně a otevřeně 

budeme k věcem přistupovat. Dobře se to 

trénovalo při práci v hodinách výtvarné 

výchovy. A asi ze všeho nejvíc mě bavilo si s 

dětmi povídat. Jen tak, o čemkoliv. 

Co vás nejvíc baví na ilustrování knih? 

Asi to, že svými obrázky spoluvytvářím s 

každou knížkou takový nový malý svět, nový 

miniaturní vesmír. Mám to celé ve vlastních 

rukou, což je skvělé, ale zároveň někdy až 

ochromující. 

Jak se Vám líbilo na naší škole?  

Moc. Od prvního kroku za školní vrata mi bylo jasné, že jsem tam správně. Všechno bylo 

takové normální v tom nejlepším smyslu slova. 

Prohlédli jste si během návštěvy u nás i Urbanov a okolí? 

Zahanbeně přiznávám, že Urbanov jsme odbyli jen prohlídkou z auta při projíždění obcí. 

Odpoledne jsme pak byli v Telči. 

Máte ještě nějaké nesplněné sny? 

Z těch osobních věcí nic výrazného. Jsem vděčný za to, co mám. Snad jen, kdybych se mohl 

míň starat o vydělávání peněz a měl víc prostoru na volnou výtvarnou práci. 
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Co se vám nejvíc líbilo na besedě a dílně s Ester Starou a Milanem Starým? 

Adélka: Líbila se mi knížka Ó, ó, ó, vajíčko!, protože tam přišla sudička a řekla: „Budeš 

hnusnej jako zadek.“ Taky se mi moc moc moc líbilo, jak jsme si četli z knížky Šedík a Bubi a 

taky se mi líbila ta část, kde se Šedík přitulil k mamince a jak ti dva kocourci řekli: „Neruš“ a  

„Spi.“ 

Nikolka: Nejvíc se mil líbil obrázek, který kreslil Milan Starý. Ještě se mi líbilo taky Ó, ó, ó 

vajíčko!,  ta pohádka byla strašně moc hezká, zajímalo mě to, takže jim přeju hodně štěstí, ať 

se jim to povede. 

Vojta P.:  Nejvíc se mi líbil ten obrázek, který ten pán maloval. Tu továrnu, transporter a tak. 

Klárka: Mně se to líbilo celý. Jak nám pustili ukázku z Ó, ó, ó vajíčko! a jak tam přišly tři 

sudičky a jak ta tlustá velká řekla: „Budeš hnusnej jako zadek“. 

Anežka: Nejvíc se mi líbilo vyrábění, ale celkově se mi to líbilo i celý. 

Jáchym: Nejvíc se mi nelíbilo, jak ta sudička řekla, budeš hnusnej jako zadek, protože on 

nebyl hnusnej.                                                                                                     (ts, vch, ds, vd, mt, mc, mvj) 

Kví z 

1. Co se nosí na karneval? 
a) zubní kartáček 
b) maska 
c) pyžamo 

 

2. Co je to jablko? 
a) ovoce 
b) věc 
c) oblečení 

 

3. Pohádka o veliké …? 
a) bramboře 
b) řepě 
c) hrušce 

 

4. Jak se jmenují lidé, kteří žijí na Aljašce? 
a) hasiči 
b) policie 
c) Eskymáci 

 

Tajenka:____________                                                                                            

(vd) 
Obrázek od Milana Starého, který nakreslil přímo u nás ve škole 
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Slavne  vý roký pana r editele 

„Terezo, ty jsi čistá jak slovo Boží.“ 

 

„Mám pro vás velmi špatnou zprávu. 

Je vítr a létají vám papíry.“ 

 

na Martina: „Kam hledíš, lotosový 

květe?“ 

 

„Matěji, nepokřikuj po mě jak po 

řeznících ve Studený.“ 

 

„My tady z vás, chlapci, nebudeme blednout jako mejkap staré gejši.“ 

 

„Dominiku, ty svými pomocnými výpočty popíšeš celou stránku, jako když počítali dráhu 

raketoplánu Buran.“ 

 

„To je jak hodina matematiky na mořském dně.“  

 

„Ty vlnky… to je jako kdyby to psala malá mořská víla.“ 

 

Ve školní jídelně na MVJ, která nejprve vyjídá z polévky tekutinu: „Paní učitelka má takzvanou 

játrovou bariéru neboli játrový útes.“ 

 

HV se přetahuje s Václavem o dveře na toaletu: „Měl jsem, Vašku, bratra, ten byl o fous silnější, 

jmenoval se Herkules.“ 

 

na Vaška: „Buď tak laskav, nemaž mi med kolem úst a vypočítej to.“ 

 

„Nedělej zkoušku, když tě o to nikdo nežádá. To je jako kdyby si kopáč jen tak pro radost střihl  

50 metrů výkopu navíc.“  

 

„V Martinově sešitě proběhla revoluce. Martin podtrhává podle pravítka.“ 

 

Martin ukazuje svůj sešit HV: „To je co? V takovým stavu našli ve Stínadlech deník Jana Tleskače.“  

 

na Ondru: „Seš drzej jak lázeňská veverka.“ 

 

„Na mé chlupaté tváři neuvidíš odpověď, Kryštofe.“ 

 
  (mvj)  
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Tajemne  mí sto Petrkov 

Knížky a Petrkov 

Knihy nás provázejí celým naším životem. Právě Petr Novotný se rozhodl založit 

nakladatelství Petrkov. Náš výlet do Petrkova vám teď popíši podrobněji. 

Děti z Urbanova, Žatce a 

Ořechova a jejich učitelé 

nastoupili v 7.30 do 

autobusu, který zamířil 

do Havlíčkova Brodu. 

Děti z Nevcehle 

přistoupily v 7.35.  

V 8.15 jsme tam dorazili 

a šli do knihkupectví a 

kavárny v jednom. 

Nejdřív jsme šli do 

kavárny, sedli si a přišel 

číšník. Zeptal se nás: 

„Dáte si zmrzlinu nebo horkou čokoládu?“ Já a Adéla jsme si daly jako jediné horkou 

čokoládu, ostatní si dali zmrzlinu. Zanedlouho přišel opravdu číšník... s horkou čokoládou. 

Navrchu té horké čokolády byl asi půlmetrový kopec šlehačky a navíc ještě dva cukříky. Když 

přinesli zmrzlinu, všichni nám mírně záviděli, protože měli jen jeden kopeček zmrzliny, 

kdežto my velký šálek s půlmetrovou šlehačkou. A tak si i další pak dali horkou čokoládu. 

Pak přišel Petr Novotný 

s Veronikou Reynkovou a 

vyprávěli nám o tom, jak je 

vlastně napadlo založit 

nakladatelství. Představili 

nám jejich knížky, a to 

například O čertovi, O 

zahradě nebo 

Dobrodružství pavoučka 

Čendy. Nejlepší bylo, že 

všechny děti dostaly jako 

dárek knížku Ztřeštěný 

dům na stromě.                            

(ts) 

 

   Zahrada Bohuslava Reynka 

Urbanovská škola na návštěvě v kavárně a knihkupectví v Havlíčkově Brodě 
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Tajemná zahrada 

Byli jsme v Petrkově u domu Bohuslava Reynka. V jednom okně domu byla živá kočka. Když jsme 

prošli chodbou, nade dveřmi jsme viděli sluneční hodiny. Zahrada začínala hned před vchodem 

do domu, byly v ní krásné kytky a na konci zahrady byl zahradní domek. V tom domku byla 

postel, dvě židle, kniha a kabát, který si tam někdo zapomněl. A to je pro dnešek všechno. Tak 

čau!                                                                                                                                                            (zch)    

                                                                                                                                                              

Petrkov  inspiroval Viktorii Divišovou (4. ročník) k sepsání tohoto příběhu: 

Knížka 

Byla jednou dvě děvčata, jmenovala se Luna a Dallila a byla to moc zvídavá děvčata.  

Dobrodružství právě začalo. Dozvěděla se o tajemné zahradě, která prý skrývá prokletou knížku. 

Tu zahradu ale není tak lehké najít, musíte totiž nejdřív následovat jedny sluneční hodiny. Tohle 

dobrodružství děvčata úplně nadchlo, přestože jim ostatní říkali, ať nikam nejdou, že se tam 

odtud spousta lidí nevrátila. Tomu se děvčata jen smála a odešla na svou dalekou cestu.  

Po dlouhém vyhledávání na Googlu je konečně našly, ty majestátní sluneční hodiny. Prý jen stačí 

počkat, až budou 

čtyři hodiny 

odpoledne a 

hodiny samy 

ukážou cestu do 

tajemné zahrady. 

Samozřejmě že si 

holky i vyfotily 

selfie a daly ho na 

instagram. 

Najednou si 

všimly, že už jsou 

čtyři hodiny. 

Sluneční paprsek 

se opřel do hodin 

a ukázal na starý 

opuštěný dům. Holky vešly dovnitř a nestačily se divit, překrásná zahrada s malým zarostlým 

zahradním domkem. Šly dovnitř, otevřely dveře a vevnitř našly malý stolek s malou židlí a postel, 

už bez matrace. 

Na stole ležela knížka a holky vykřikly: „Zvládly jsme to!“ Dallila vzala knihu a otevřela ji a 

najednou ji ta kniha vcucla! Luna nevěděla, co má dělat, a tak omdlela.   

O týden později je už hledala policie. Přišli na místo činu, vešli do zahradního domku, byl tam 

malý stolek a malá židle a postel, už bez matrace. Na stole ležela otevřená kniha. Jinak nikdo a 

nic. Nejděsivější bylo ale to, že v knize byla napsána další kapitola Dallila a Luna.  

  Sluneční hodiny v Petrkově 
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 Parta z Oucehle 

 
(vd) 
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Mate jova matematika  

1. ročník 
Jan má 26 druhů lodí ze 40. Kolik druhů mu zbývá? 
 

2. ročník 
Řidič autobusu v pondělí rozvezl 102 lidí. V úterý dvakrát více. Kolik rozvezl lidí 
v úterý? 
 

3. ročník 
Cihláři vyrobili v pondělí 111 cihel, v úterý devětkrát víc. Kolik cihel vyrobili v úterý? 
 

4. ročník 
Jakub byl v pondělí 2 minuty venku. V úterý 11 krát déle. Kolik minut byl venku 
v úterý? 
 

5. ročník 
Pekaři upekli 524 housek. Druhý den upekli o 200 housek více. Kolik housek celkem 
upekli?  

 
 

(mc) 

 

Najdi deset rozdí lu  

 

(kv)  

Výsledky: 14, 204, 999,22, 1248 
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Astronomicke  oke nko 

Máme tu květen a co nového na obloze? Vzhledem k tomu, že už brzy vychází slunce, tak 

ráno ještě můžeme na chvíli zahlédnout planety Venuše, Saturn a Jupiter. Večer s viditelných 

planet je to Mars a od půlnoci Jupiter, který je vidět právě ještě i ráno. 

 

24. 4. 1990 vynesl americký raketoplán Discovery 

na oběžnou dráhu Hubbleův vesmírný dalekohled. 

Je to tedy už dvacet devět let, co se od jeho 

vypuštění stal nejdůležitějším dalekohledem 

v historii astronomie. Jeho umístění mimo zemskou 

atmosféru umožňuje pořizovat velmi ostré snímky. 

Významně se zasloužil o prohloubení poznatků o 

vesmíru. Tento dalekohled, který je veliký jako 

autobus, obíhá Zemi ve výšce asi 600 km. 

 

 

Na osvěžení paměti: 1. Jak se jmenoval první člověk ve vesmíru? 

                                  2. Kolik lidí bylo na Měsíci? 

                                  3. Jak se jmenoval program, který dopravil lidi na Měsíc 
Odpovědi: 1. Jurij Gagarin 

2. 12 ldií 
3. Apollo 

 

(vd) 

Omalova nka 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(vd) 
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Vtipý  

„Představ si, že manžel zakopl na schodech tak nešikovně, že si vymknul kotník... a zrovna, 

když jsem s ním mluvila.“ 

„Chudák. A cos mu říkala?“ 

„Baf!“ 

 

Kluk se snaží balit holku: 

„Co bych ti měl dát, abych tě mohl políbit?“ 

„Narkózu.“ 

 

Ženy jsou jako Google. 

Ještě nedořekneš větu a už si domýšlejí. 

 

Se ženou jsme se smáli, že jsme oba takový soutěživý typy. 

Já jsem se smál víc. 

 

Malíř maluje. Přijde k němu jeho žena. „Od kdy kreslíš tlusté gorily po sprše?“ „Já maluji 

tebe!“ 

 

V lékárně: 

„Dobrý den, Robitusin?“ 

„Bohužel, váš syn tu nerobí.“ 

 

Malý Vašek potká na chodbě sousedku a říká jí: „Vy jste úplně jako z pohádky.“ 

„Vážně? To jsi mě potěšil, a z jaké?“, diví se polichocená sousedka. 

„Z té o ježibabě.“ 

 

„Pane, prosím vás, mohl byste zavřít to okno? Venku je hrozná zima.“ 

„A vy myslíte, že když to okno zavřu, bude venku tepleji?“ 

 

Jean, přines mi okno, chci se podívat do zahrady. 

 

Tatínek vypráví dětem: „Když jsem byl malý,“ děti pokyvují hlavou, „bydlel jsem 

v Černobylu,“ děti pokyvují druhou hlavou.  

 

„Kde leží ten pacient, co ho přejel parní válec?“ 

„Na pokojích 72, 73 a 74.“ 
 

Zdroj: www.alik.cz, Malý humorista (Meander 2016) 

 (vch)  

http://www.alik.cz/
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