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Ú vodní  slovo 

Milí čtenáři, 

 

opět jsem dostal možnost od redakce našeho školního časopisu udělat tečku za letošní Školní 

bublinou. Na konci minulého roku jsem psal o tom, jak jsem rád, že školní časopis existuje a 

že vychází pravidelně každý měsíc. Zmínil jsem i ty, kteří se o vydávání prvního ročníku 

časopisu zasloužili.  

Moc jsem letos nemusel přemýšlet o tom, co sdělit. Jste jistě pozorní čtenáři, časopis čtete 

každý měsíc, a to v papírové podobě i na internetu. Víte samozřejmě, že časopis naší školy 

získal tento rok velmi pěkná ocenění. Je zbytečné připomínat, ale přesto to udělám, že v 

našem kraji je náš časopis v tomto roce první. Z Brna, místa konání celostátního kola, si naše 

redakce přivezla čtvrté místo ve své kategorii. Mám radost i ze třetího místa v kategorii 

Titulní strana.  

Opravdu velkým a milým překvapením, které všechny potěšilo, bylo pozvání šéfredaktora 

Aktuálně.cz Josefa Pazderky na návštěvu do jejich pražské redakce (dopis si můžete přečíst 

na str.8). Dobře se mi tedy děkuje celé redakci našeho školního časopisu, zejména pak 

šéfredaktorce Viktorii Divišové a Martě Veselé Jirousové za vytrvalou, trpělivou a někdy 

nervy drásající práci. Musím také velmi poděkovat našim spolupracovníkům "mimoškolním", 

kteří pomáhají s barevným tiskem či grafikou.  

Přeji vám veselé Vánoce a v novém roce jenom to dobré.      

 
                                                                                                                                 Hynek Vohoska, ředitel školy 
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Adventní  trhy a vystoupení  Ú Trundy 

V Urbanově byly připravené adventní trhy 1. prosince 2019 

v divadle U Trundy.  Začínalo se v 17 hodin. Nejprve měl proslov 

pan starosta a potom se vyhlašovalo první místo v PF. Je to zkratka 

z francouzského pour féliciter a v překladu znamená pro štěstí. A 

první místo dostává Terezka Soukupová s baňkou na větvi. 

 Potom jsme dostali dort za Školní bublinu. Všichni z redakce přišli 

na pódium a dort si převzali. Dále následovalo představení o 

školním roce. Zpívali jsme písně Září, Svátek zvířat, Topné období, 

Elektrický valčík, 

Narozeninovou, 

Chválím tě země má 

a Není nutno. Při 

písničce není nutno 

snad úplně všichni 

tleskali a taky se tam 

stalo, že babička 

Nosková si tam 

zpívala a tančila a 

moje babička 

Chalupová, no tak 

ona byla úplně 

znuděná.  

No a až skončilo divadlo, byly zase trhy. To si ani nedovedete představit, jak to tam 

vypadalo. Vypadalo to tam úžasně. Bylo tam dohromady 7 stánků. V prním stánku byl 

punč, ve druhém byly hvězdičky a 

svícínky, ve třetím stánku stromečky 

ve skleničkách, ve čtvrtém stánku 

byly perníčky a kapsičky, v pátém 

stánku byla přáníčka. V šestém 

stánku chňapka a perníčky a 

v posledním stánku červené 

domečky. Skoro všechno se nám 

podařilo prodat a celá akce dopadla 

výborně.                                           (zch)   

Paní učitelka Leitkepová nacvičila s dětmi pásmo 
písniček jako průřez celého školního roku 

Předměty na adventní trhy jsme vyráběli ve škole. 
Červené domečky byly nápad pana ředitele Vohosky. 
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Anketa
 

V předvánočním čase jsme se zeptali našich žáků: Co máte nejraději na 

Vánocích? 
 

Anička, 1. třída 

Já mám ráda úplně všechno na Vánocích a nejvíc 

mám ráda, když nám nosí dárky Ježíšek, když 

chodíme lyžovat, bruslit a dělat sněhuláky. Mám 

ráda, když napadne sníh. Líbí se mi lyžovat na 

sjezdovce v Mrákotíně. Líbí se mi, když si 

vyzdobujeme vánoční stromek. Když ho 

zapíchneme do stojanu a chystáme. 
 

Barunka, 1. třída 

Líbí se mi, že vždycky Majda musí šeptat mamce 

do ucha: „Mami, já se bojím Ježíška.“ A mamka jí 

říká: „Toho se neboj, toho stejně neuvidíme.“ A 

pak když zazvoní Ježíšek, Majda volá: „Mikuláš, 

Mikuláš!“ 
 

Štěpánka, 1. třída 

Mně se nejvíc líbí dárky od Ježíška a stromečky a 

stavět sněhuláky, chodit na bruslení a ještě dělat 

sněhovou bitvu. A hrozně se mi líbí, když 

můžeme chodit bruslit na rybníky.  
 

Violka, 1. třída 

Cukroví. A že nám přinese Ježíšek dárky. Ten den, když jsou Vánoce, tak my se vždycky 

koukáme na pohádku u nás v pokoji a to mě na tom nejvíc baví. A že si ve škole vyměňujeme 

dárky na Vánoce, to mám taky ráda.  
 

Dominik, 1. třída 

Že Ježíšek nosí dárky. Že můžeme stavět sněhuláky. Že můžeme píct cukroví. Líbí se mi, když 

zdobíme s mamkou stromeček. O Vánocích jezdíme na hory, to mám taky rád.  
 

Šimon, 1. třída 

Mně se líbí Ježíšek, stromeček, dárky, ozdoby, rodinné časy, lyžování, když jsme na horách, 

stavět sněhuláky, ještě se mi líbí, když hrajeme na sněhovou bitvu.  
 

Honzík, 1. třída 

Na Vánoce mám nejraději, že nám Ježíšek nosí dárky, že jezdíme na bobech, pak mám rád, že 

stavíme sněhuláka; a dál se mi líbí, že bruslíme na ledě, že se dělá výzdoba. A pak se mi líbí, 

že se koulujeme a to je všechno. Líbí se mi, že o Vánocích jedeme na hory.  
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Adélka, 2. třída 

Že jsme všichni spolu. 

 

Nikolka, 2. třída 

Líbí se mi dárky, stromeček, celý ten den 

je moc hezký. Každý zdobí svůj dům a 

stromeček a hlavně chodí Ježíšek a to se 

mi asi nejvíc líbí. Jsem ráda, že jsou 

vánoce, jsou strašně hezký a taky zažiju 

hodně zážitků. Líbí se mi, že padá sníh, 

můžeme stavět sněhuláky a klouzat se po 

ledu. 

 

Tomáš, 2. třída 

Líbí se mi dárky, když si stavíme 

sněhuláka, koulování a dělat kopce ze 

sněhu.  

 

Vojta N., 2. třída 

Že se můžou roztrhat dárky.  

 

Klárka, 3. třída 

Já mám ráda na Vánocích, že dostáváme dárky a taky prázdniny, protože si s dárky můžeme 

celé prázdniny hrát.  

 

Anežka, 3. třída 

Že je celá rodina pohromadě a že můžeme společně trávit krásný čas. 

 

Jáchym, 3. třída 

Nejraději mám, že dostáváme dárky a že nechodíme do školy a že nás mamka vždycky nechá 

jít do postele až v devět. 

 

Vojta P., 3. třída 

Že se všichni sejdou ke stolu a večeří tam spolu. Dárky, ale hlavně, že se tam všichni sejdou. 

 

Kryštof, 4. třída 

Ježíška, pečení cukroví, dárky. Jednou jsme měli kapra a mě zaskočila kost. Taťka mi dal 

chleba a ten tu kost vyprostil. Mám rád, že je rodina pohromadě. Ještě mám jeden příběh – 

adventní kalendář mi nedal čokoládu za 11. prosince. Mám z toho blbej pocit. Nedal mi 

kačenku.  

 

Vítek, 4. třída 

Asi mám nejraději atmosféru Vánoc, že je to takový pěkný a že si můžu užívat s rodinou. 

Ještě mám rád cukroví. Mám rád i dárky a Ježíška.  



6 
 

 

Lucka, 4. třída 

Asi zábavu, která vždycky je. Třeba loni Dominik šel před sprchováním na záchod, po 

sprchování na záchod a ještě před jídlem šel na záchod, aby se mu při večeři nechtělo na 

záchod. Máme totiž takový zvyk, že když si všichni sedneme ke stolu, tak už se nesmí vstávat.  
 

Ondra, 4. třída 

Asi společné časy.  
 

Zdenička, 4. třída 

Že můžu strávit čas s rodinou. 
 

Viky, 5. třída 

Světýlka, cukroví, dárky a časy s rodinou. 
 

Terezka, 5. třída 

U nás v Nevcehli se vždycky dopoledne 

vyrazí na Ježpán do lesa a tam hledáme poklad a vždycky najdeme poklad na tom samým 

místě, kde jsme začínali. Taky mám ráda, že před příchodem Ježíška jdeme já, taťka, Julča a 

Áďa vyhlížet Ježíška, jestli už někde není. Myslím si, že předminulý rok náš soused měl doma 

Ježíška, protože tam všechno svítilo a blikalo. Pak za náma přijde mamka, chvíli ještě 

vyhlížíme a pak se vrátíme domů a jsou tam dárky. Taky mám ráda tu večeři, to je super. 

Protože mi začal chutnat kapr.  

 
Martin, 5. třída 

Že je rodina spolu a že zabíjíme kapra. Taky že jsou dárky.  
 

Hynek Vohoska, ředitel školy 

Těžko se mi teď v návalu práce přemýšlí o Vánocích. Ale když se řekne Vánoce, tak si 

představím řízek z kapra s bramborovým salátem, hraní vánočních koled a míša řezy. Rád 

bych si četl, jel s dětmi do kina a někam na výlet.   
 

Martina Kotrbová, učitelka 

Všechno, co je o pohodě. Jídlo, televize, válení se po gauči, víno a návštěvy z rodiny.  

 
Eliška Leitkepová, učitelka 

Nejraději mám pohádky, domácí pohodu a návštěvy u příbuzných. 
 

Marta Veselá Jirousová, učitelka a školní asistentka 

Mám ráda slavnostní vánoční atmosféru, zdobení stromečku, vaření rybí polévky, to napětí a 

tajemno na Štědrý večer. Mám ráda ale i ty obyčejné věci, třeba že se nemusí do práce a 

můžeme se beztrestně válet a koukat na pohádky. Letos se ještě navíc těším na bráchu, který 

přijede se ženou na Boží hod.  

 
Hanka Kubelková, kuchařka 

Vánoce mám ráda; i celý advent. Mám ráda koledy, rozzářené oči dětí u vánočního 

stromečku, pohodu, klid, setkání s rodinou a přáteli.  
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Na Va nocí ch ma m ra da to oc eka va ní  

Rozhovor s inspirativní osobností, 

místostarostkou Nevcehle a maminkou 

dvou našich žákyň, paní Jitkou 

Soukupovou. 

 

Jak trávíte předvánoční čas?  

Asi jako většina maminek. Peču cukroví, uklízím 

a těším se na Ježíška. A částečně trochu jinak, 

protože pracuji ve firmě, která se zabývá 

chovem ryb, takže trávím poslední dny před 

Vánocemi prodejem kaprů. 

Co máte a nemáte ráda na Vánocích? 

Na Vánocích mám ráda to očekávání a pak tu 

radost v očích dětí, když najdou pod 

stromečkem to, co si přály. Pak mám ráda to období mezi Štědrým dnem a Silvestrem, 

protože jsme všichni spolu. Asi není nic, co bych na Vánocích neměla ráda. 

Co si přejete od Ježíška. 

To je mezi mnou a Ježíškem…..Jako každý rok jsem mu i letos psala o praktické i nepraktické 

dárky. 

Kde jste prožila dětství? Jak na něj vzpomínáte? 

Dětství jsem prožila v Nevcehli. Ve stejném domě, ve kterém bydlím i teď. Zatím asi ještě 

nejsem ve věku, kdy bych nějak moc vzpomínala na dětství, i když zrovna nedávno jsme 

s kamarádkami vzpomínaly na to, jaké různé hry jsme společně hrály na návsi. Třeba 

vybíjenou, na schovávanou, čtverce nebo „A ten slavnej z nejslavnějších…“ 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Jako malá jsem chtěla být kadeřnicí. Pak „nejvyšší paní železničářkou“ (kdo zná pohádky o 

mašinkách, tak ví). A jak už to tak bývá, dopadlo to jinak. 

Co ráda děláte ve volném čase? 

Volného času moc nemám, ale když už se najde, tak jedu ráda na nějaký výlet. 



8 
 

Čtete ráda? Jaká je Vaše oblíbená kniha? 

Čtu ráda, ale nezbývá mi na to bohužel moc času. Mám ráda knihy od autorky Jojo 

Moyesové. V poslední době mě zaujala knížka od Patrika Hartla – Okamžiky štěstí, která je 

zvláštní tím, že se může číst ze dvou stran. Je to příběh dvou sourozenců a je jen na 

rozhodnutí čtenáře, jestli si ho přečte prvně z pohledu sestry nebo bratra. Je zajímavé, jak 

stejné životní příhody vnímá a prožívá každý z nich jinak. 

Vaříte ráda? Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Myslím, že vařím docela ráda. Moje oblíbené jídlo je třeba ragů z divočáka nebo hovězí na 

víně v mrkvi. V jídle nejsem vybíravá, sním skoro všechno. Jen ty nudle s mákem, těm jsem 

ještě na chuť nepřišla. 

Vaše dcery krásně zpívají, mají to po Vás? Chodíte někam zpívat? 

Mají to po obou rodičích nebo spíš po předcích z obou 

stran. Zpívám jen o Vánocích v urbanovském sboru, 

který bude již tradičně zpívat na půlnoční mši 

v místním kostele.  

Co ráda nosíte? Jaká je Vaše oblíbená barva oblečení? 

Ráda nosím náušnice. Jakékoli barvy a velikosti. Oblíbené 

barvy oblečení se mi asi v průběhu let mění, teď zrovna 

vede tmavě modrá a červená. 

(rozhovor připravila celá redakce) 

 

 

Dopis redakci 

2. prosince 2019 přišel do redakce Školní bubliny 

tento pozoruhodný dopis. S radostí jsme nabídku 

přijali a 5. února 2020 vyrazí naše škola do 

hlavního města na tuto dobrodružnou expedici. 

(mvj)  
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Slavne  vy roky pana r editele  

Anežka odevzdává čtvrtletní práci: „Kdes to 

měla? Taťka to projel balíkovačem? 

 

„Už se nevyslíkej, Vojto, protože svalovec 

tady může být jenom jeden a to jsem já.“ 

 

 „Zdeničko, já tady tuhle svatební výbavu 

dám ke kopírce.“ 

 

 „Martine, krása, krása, jestli do tebe 

nesestoupil nějaký duch tam na fakultě sociálních studií, jaks tam sebou flák.“ 

 

HV: „Jak se značí metrák?“ 

Martin: „MT“ 

HV: „MT je Multimarket Telč nebo Martin Ťoupalík bez diakritiky.“ 

 

„Nesedíte si na vedení? Poposkočte si trochu.“ 

 

„Klárko, mám pro tebe velmi špatnou zprávu, ve 

slově míč se píše dlouhé „í“ a ve slově rybník se píše 

tvrdé „y“. 

 

Lucka tančí 

HV: „V Jihlavě bude teď Louskáček někdy. Ty tam 

hraješ, Lucko?“ 

 

„Kryštofa bych taky prosil, aby tady nelítal jak 

v brankovišti.“ 

 

MVJ: „Luci, nezachytili jste včera nějaké výroky pana 

ředitele?“ 

HV: Ne, včera byl jen pláč, řvaní a skřípění zubů.“ 

 

 

„Oběsit se na židli, to se ještě nikomu nepodařilo. Viky bude průkopnice v tom.“ 

 

„Viky dneska nepřijde, je zahleněná sama do sebe.“                                                            
 (mvj) 
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Žáci urbanovské školy vystupovali v kulturním domě v Nevcehli 

Adventní  vystoupení  v Nevcehli  

Už se blíží Vánoce, a proto jsme v naší škole uspořádali jako každý rok adventní vystoupení 

v Nevcehli a v Urbanově. Popíšu 

vám, jak probíhalo vystoupení 

v Nevcehli. Měli jsme sraz 

v kulturáku v 16 hodin. Hned, jak 

jsme tam přišli, začala zkouška. 

Zkoušely jsme všechny písničky, 

ale potom nám tam vlezla 

Mateřská škola z Nevcehle a 

zkoušení skončilo. Nastala pátá 

hodina a začalo vystoupení.  

První začala školka, ale pak jsme 

přišli na řadu my. Začínalo se tím, 

že Kryštof a Anežka uvedli 

písničku Září. Potom následovala písnička Svátek zvířat, kterou uvedla Violka Ritterová. 

Listopadovou píseň Topné období uvedla Zdena Chalupová. Anička Nosková a Adélka 

Soukupová uvedly píseň Je prosinec a další písničku Elektrický valčík představily Tereza 

Soukupová a Viktorie Divišová. Narozeninovou pro Martu uvedla Klárka Poukarová. Jediné 

sólo, co na vystoupení bylo, zpívaly Viktorie Divišová a Tereza Soukupová a byla to písnička 

Chválím tě země má. Tu uvedl Martin Ťoupalík. A končeně je tu červen... Není nutno uvedla 

Lucie Šindelářová.  

Nakonec přišel za dětmi svatý Mikuláš a pozval s na pódium Kryštofa Poukara. Ten se ale 

vůbec nebál. Venku jsme ještě zazpívali koledy u stromečku. A my, děti z Urbanova, 

doufáme, že se na naše vystoupení přijdete podívat i příští rok.       

                                                                                                                                                 (vd) 

Úrbanovska  perla 

MVJ stojí s Barunkou na zastávce autobusu 

a mávají odjíždějícím nevcehelským dětem. 

Nikdo jim však z autobusu nezamává.  

MVJ: „To jsme tady nemusely trčet.“ 

Barunka: „Trčíme tu jako lízátka.“  
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Divadlo O pejskovi a koc ic ce 

Josef Čapek a Karel Čapek, 

dva spisovatelé, kteří psali 

báječné knížky. A my jsme byli 

v Horáckém divadle na 

představení „O pejskovi a 

kočičce“. Ráno každý 

nastupoval ve svých obcích. 

Když jsme vystoupili v Jihlavě, 

šli jsme směr HORÁCKÉ 

DIVADLO.  Po příchodu do 

Horáckého divadla, jsme tam 

uviděli stát na chodbě takový 

červený klavír. No tak jsme na ten klavír já a Jáchym Nosek začali hrát. Mezitím přišla 

Jihlavská školka a my jsme se tam nasvačili.  

Tentokrát bylo představení na malé scéně, kde můžete sedět na polštářích a je to tam takové 

útulnější. Najednou zhaslo světlo a na scénu vyšel pan Josef Čapek. Pak se zase rozsvítilo a 

pan Čapek ležel v obří peřině a najednou ho vzbudil takový hodně hlasitý budík. On se oblékl 

a začal psát do novin.  No a pak nám pan Josef Čapek vyprávěl o jeho bratru, který si právě 

pořídil malého pejska. Pojmenoval ho Dášenka a napsal o tom pejskovi knížku. A že on se 

rozhodl napsat knížku O pejskovi a kočičce.  

Představení bylo o tom, že nám tam hráli všechny pohádky z té knížky. Např. jak si pejsek 

zadřel třísku nebo o noční košilce nebo jak věšeli prádlo a jak myli podlahu. Ta, jak v ní věšeli 

to prádlo, se nám líbila asi nejvíc. 

Byla taky nejdelší. A taky jsme si 

všimli, že kočička měla robotický 

ocas. Pokaždé, když se jí ohnul 

nahoru, udělal žžžžžžžžžžžžžž. A 

také tam byla pohádka jak vařili 

dort a vybírali si ke spolupráci 

děti, které představovali různé 

přísady do toho dortu.  

Taky jsme si všimli, že když hráli 

pohádku, ve které myli podlahu, 

povídal pejsek kočičce: „Podívej se kočičko, jak mám špinavé tlapičky“ a přitom měl úplně 

bílé podrážky! Představení se nám ale jinak líbilo. 

 (ts)  
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Jak ne co vyhra t 

Ahoj lidi, vítejte u dalšího vydání Jak (Jak se jmenuje tenhle článek). Každé třetí vydání bude 

soutěž v malování a o básničky.  

První zadání je třeba… Anděl. Cokoliv vás napadne. A rodiče mohou soutěžit taky. 

Namalujte obrázek a pošlete po svém dítěti, co chodí do Urbanova. Na obrázek (někam do 

rohu) napište své jméno a příjmení a pak jméno svého dítěte.  

Vyhrát může každý.          

(ls)           

Kla rc in kví z 

Co se dělá ve škole? 

s) učí 

a) hraje 

m) běhá 

Jaké místo vyhrála Školní bublina? 

o) 5 a 8 

á) 3 a 4 

ň) 1 a 3 

Na jaké pohádce jsme byli? 

      p) O drakovi 

      d) O Sněhurce 

      n) O pejskovi a kočičce 

 

Kdo je šéfredaktor našeho časopisu? 

      f) Kryštof Poukar 

      g) Lucie Šindelářová 

      ě) Viktorie Divišová 

 

 

Tajenka: ____________________ 
(klp)                                                                                                   
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Parta z Oucehle 

(vd)  
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Tr eťa cka  procha zka do lesa 

V úterý 3. prosince jsme v prvouce šli s paní 

učitelkou Veselou na procházku do lesa. Když jsme 

vyrazili ze školy, Jáchym si usmyslel, že zaklepe na 

mamku, ale otevřel nám taťka. Pak jsme šli dál a 

Jáchym zaklepal na babičku. Ta nám dala pytlík 

hašlerek.  

Pak jsme konečně došli k rybníku. Tam jsme našli 

veliký rampouch. Nechali jsme ho tam, aby příroda 

byla hezčí. Pak jsme se učili pracovat s kompasem a 

hledali Javořici. Když jsme ji našli, tak jsme šli do lesa 

a hledali pařez, abychom viděli, kde je sever. Pařezy 

ale byly zasněžené, a tak jsme sever nepoznali a šli 

jsme hledat lišejník. Ten jsme našli a poznali, že to 

funguje. 

Pak kluci našli popadané stromy a začali po nich lézt. 

Jáchym našel velmi a velmi prohnutý strom, lezl po 

něm a my všichni jsme se báli, aby nespadl. Když 

Jáchym slezl, zamířili jsme do lesa Jáchymovy 

babičky. Potom na skálu v tom lese. A pak zpátky do 

školy.  

Po cestě jsme se stavili u 

Nosků, rozprchli jsme se 

po dvoře a prohlíželi 

jsme si králíky. Pak nás 

paní učitelka zase svolala 

a vyrazili jsme už 

opravdu do školy. 

A to je konec. 

                                                                                              
(klp, ak) 
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Najdi deset rozdí lu  

                                                                                                                                                                                                                                  

(klp) 

Co vs echno se dozví te v Úrbanovske  
s kole 

MVJ: „Děti, co je to sborovna?“ 

Jáchym: „Já vím, tam bydlí bezdomovci.“ 

 

Po přečtení pohádky O třech přadlenách: 

Ondra: „To je jako v tý pohádce o třech vránách? 

Děti nereagují. 

Ondra: „Vy neznáte pohádku o třech vránách?“ 

Vojta P.: „Jo, ty myslíš Sedmero krkavců!“ 

(mvj)  
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Astronomicke  oke nko 

Prosincové večerní obloze dominuje jasná planeta Venuše známá jako Večernice. Na 

štědrý den by měla být první viditelnou hvězdičkou na obloze. Ráno je ještě viditelný 

Merkur, ale pro svoji blízkost u Slunce je hůře pozorovatelný. K večeru můžeme na chvíli 

vidět planetu Saturn. To je vše z viditelných planet na obloze na konci roku 2019 a 

můžeme se těšit na noční oblohu v příštím roce 2020, co zajímavého nám ukáže. 

Na začátku prosince vystartovala k Mezinárodní kosmické stanici ISS zásobovací loď 

Dragon, soukromé společnosti SpaceX, která veze několik tun nákladu. O den později 

vystartoval ruský Progress z kosmodromu Bajkonur, také k ISS. V tuto dobu parkují u ISS 

obě lodi. To jsou tak nejaktuálnější novinky. 

Soutěž 

Blíží se nám čas 

vánoční a 

symbolikou 

Vánoc je kometa. 

Ta měla ukazovat 

cestu třem králů 

za narozeným 

Ježíšem. No ono 

to bylo trošku 

jinak. V tu dobu 

byly v konjunkci 

planeta Jupiter a Saturn. Konjunkce znamená, že byly blízko vedle sebe. No a ty mohly 

ukazovat cestu k Betlému. Vánoční kometa se objevila na obraze poprvé roku 1304. 

Namaloval jí jeden italský malíř. A od té doby patří neodmyslitelně k vánočnímu období. 

A my taky můžeme vyrobit vánoční kometu, která se dá pověsit nebo bude na postavení. 

To bude další úkol, který bude odměněn hezkými cenami. Hezké Vánoce, bohatého 

Ježíška a hodně štěstí v novém roce! 

 
                                                                                                                                                     (vd, jz))  
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Hokejovy  kví z 

Jaký měsíc začíná MS 2020? 

k) prosinec 

o) duben 

p) únor 

 

Z jaké země je Andrej Vasilevskij? 

n) Kanada 

h) Rusko 

m) Německo 

 

Jaká země vyhrála olympiádu v roce 1998? 

j) Švédsko 

i) Finsko 

L) Česko 

 

Tajenka: ___________________________ 

                         

                                                                                                                                                        (vch, krp) 

Omalova nka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  (vd)  
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Co se de je za humny  

Vítejte u prosincového Co se děje za humny.  

Jak to vypadá, když se těží les? Buď si to někdo pokácí sám, nebo si zavolají lesáky.  Ti 

přijedou s harvestorem, který pokácí strom a odvětví ho. Pak přijede „Lakatoš“ a vytáhne 

odvětvené kmeny. Po něm přijede vyvážečka a klaďák. Ti odvezou dřevo z lesa k prodeji. 

 (mt) 

Zají mavosti o motorka ch 

Náklon motorky - když se jezdec i motorka vhodně nakloní, mohou projet zatáčku ve vysoké 

rychlosti. Se senzorem lze analyzovat maximální a minimální náklon, tím větší je třecí poloha 

pneumatiky na vozovce a tím větší je i možné zrychlení při výjezdu. Záznam rychlosti z celého 

závodního okruhu umožnuje porovnat jednotlivé úseky (zatáčky i rovinky) a následně 

vypočítat, jak dráhu projet co nejrychleji. To může přinést zrychlení v každém kole až o 

několik sekund.                                                                                                                                                  (ot) 

Bludis te  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zch) 
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Vtipy  

Babička říká vnučce: Když kašleš, dávej si ruku před pusu. Neboj, babi, mě zuby nevypadnou. 

 

Včera se tatínek hrozně rozčílil, že prý vržu na housle, a vyhodil je z okna ven, svěřuje se 

Marek Tereze. 

A máš hodně silného tátu? Ptá se Terka. 

To se ví!  

A nemohl by zajít k nám? Říká Terka, já se učím na klavír! 

 

Víte, proč se blondýna plazí v obchodě po zemi? 

Hledá tam nízké ceny! 

 

Ve zdravém těle zdravý duch, řekl děda a prdl si. 

 

Blondýnka stojí u brány parku a čte si tabulku: 

VSTUP JEN SE PSEM NA VODÍTKU.  Zamyslí se a pak přemýšlí: 

Nějaký špagát bych našla, ale kde seženu psa? 

 

Povídají si dva sedláci: 

Taky ti vichřice poškodila stodolu? 

A ten druhý: 

Já nevím, já jsem jí ještě nenašel. 

 

Tati, kde se vzali lidé?  

Od Adama a Evy. 

Ale učitel nám říkal, že jsme vznikli z opic.  

Copak je vyloučené, aby se tak jmenovaly opice. 

 

Baví se dva malí kluci: Jdeš si dneska ven hrát?  

Ne, musím pomáhat tatínkovi s mým úkolem. 

 

Sedí to za stromem a lítají z toho třísky. Co je to? 

Pinocchio si holí nohy. 

 

zdroj: Vtipy pro děti (nakladatelství Cpress), (vd) 
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