


Děti nesmějí do školy ani do školky, nemůžeme do kina, na sportovní utkání ani na

koncert. Mnozí dospělí pracují z domu nebo nemají možnost pracovat vůbec. Rodiče kromě svých

profesí teď vykonávají i práci učitelů, psychologů a IT specialistů. 

 

I naše Bublina se musela přizpůsobit. Již se v ní nepíše o školních akcích, školním prostředí a výuce,

děti jsou teď doma a Bublina musí navštívit děti právě tam. 

 

Dají se v  této neobvyklé době prožít plnohodnotně Velikonoce? To se dozvíte v  anketě a také v

poetickém článku Markéty Kadlecové. Do života našich rodin nahlédneme v  rozhovoru se čtyřmi

odvážnými maminkami. Každá z  nich vykonává jiné povolání. Jak fungují? Mají strach? Jak navíc

zvládají distanční vzdělávání svých dětí?

 

Krásně se nám rozrostla rubrika Ze života v karanténě, a protože někteří naši stálí redaktoři mají

výpadek činnosti (i proto držíte v ruce dvojčíslo), kormidlo postupně přebírají noví, mladí redaktoři,

kteří si na žádné deprese nepotrpí. Čekají vás tedy Přírodní noviny, článek o čarodějnicích, Vyrábění

s Jáchymem, kvíz, soutěž s vajíčkem či Mimihádanka. No, rozhodně máte v tomto čísle co zkoumat. 

 A nesmutněte, své staré oblíbené rubriky tu najdete také.

Milí čtenáři,

je to k nevíře, ale i po tak dlouhé době se setkáváme z našich uzavřených domovů. To, na co

jsme se mohli ve svém životě dřív spolehnout, je pryč. Opěrné body našich všedních dní se

rozpadly a zásadně změnily. To, co jsme dříve považovali za samozřejmost, je teď neobvyklé

a dokonce vzácné. 

ÚVODNÍ SLOVO 
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Ne náhodou je toto číslo plné květin a

obrázků z přírody. To je totiž jedna z mála

věcí, na kterou se dá pořád ještě

spolehnout. Že ráno vyjde slunce a večer

zase zapadne. Že v  dubnu rozkvetou

třešně, že venku slyšíme zpívat kosy a pod

kamenem nejspíš zahlédneme slepýše.

Tohle všechno přece můžeme sdílet spolu.

Máme totiž jeden druhého a to nám jen

tak někdo nesebere.
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Letošní Velikonoce byly v mnoha směrech

podivné až podivuhodné. Mnoho věcí jsme

kvůli koronavirovým omezením dělat nemohli,

ale mohli jsme zase dělat jiné, které běžně

neděláme. 

 

Tyto svátky jsou krásné, jistě je máte všichni

rádi, a to z mnoha důvodů. Schází se rodina a

přátelé, příroda rozkvétá, křesťané slaví

umučení a vzkříšení Ježíše Krista, s čímž

souvisí návštěva kostela s krásnými obřady a

zpěvy, děvčata malují vajíčka, kluci chodí s

pomlázkami. U nás doma taktéž dodržujeme

spoustu tradic a zvyklostí. 

 

Na Zelený čtvrtek pečeme jidáše a k obědu se

podává kopřivová polévka a nepostradatelný

špenát, v pátek držíme přísný půst. Děda tvrdí,

že do Velikonoc musí být zasázené brambory,

takže honem sázíme. Ale pozor! Ne na Velký

pátek, to se prý nesmí vůbec hýbat se zemí! 

 

No a protože jsme rodina tradiční, snažíme se většinu zvyků dodržovat a předávat dál našim dětem.

Naštěstí se mnoho věcí dá dělat i v krizi koronavirové. To, co bylo pro nás podstatně jiné, byla absence
návštěv a zavřené kostely. Jak jsme tedy prožití Velikonoc letos vyřešili? Museli jsme aktivně hledat vlastní
způsoby.

 

Na Zelený čtvrtek se slaví tzv. "Poslední večeře". Je to významný den pro židy i křesťany. Běžně
navštěvujeme kostel. Ale protože to nešlo, zkusili jsme tuto večeři prožít doma, tentokrát "po židovsku".

Židé ten večer jí nekvašené chleby a pečeného beránka. U nás je nahradila pizza a pečený krocan
(mňam). Přitom se čte příběh z Bible o tom, jak Izraelité utekli z Egypta před faraónem. Je to moc
zajímavé, doporučuji si někdy přečíst. Navíc jsme si prostřeli, místo za stolem, na zemi. Tak se dřív
stolovalo. Leželi jsme na dekách a polštářcích. No, jednou za rok se to vydržet dá, jinak jsem ráda za židle.

V neděli musí být napečené beránky.

Pečeme jednoho velkého a více
malých, takže máme celé stádečko. A
těch tradic a zvyků je ještě mnohem
víc.

 

Jistě si vzpomenete na pracovní list,
který jste před Velikonoci od paní
učitelky Veselé dostali. I tam jich bylo
hodně zmíněno.

 VELIKONOCE
MARKÉTA KADLECOVÁ

4



 Na Velký pátek jsme si vyšli na delší
procházku, na což jiné roky nebyl čas.
Bylo krásně, a tak jsme došli až do
Urbanova. Půjčili jsme si klíče a šli na
chvíli do kostela. Je to tak zvláštní, když
jste v tichém tmavém kostele sami bez
ostatních lidí, bez světel, hudby a
zpěvu. Ale má to něco do sebe.

 

Bílá sobota je pro křesťany výjimečná
tím, že se v noci v kostele slaví
nejkrásnější bohoslužba z celého roku.

Je plná symbolů, pozoruhodných
příběhů a nádherných zpěvů. Začíná
před kostelem zapálením velkého
ohně. Protože jsme to letos nemohli
zažít, zapálili jsme si svůj oheň doma na
zahradě a bohoslužbu si pustili v
televizi.
 

Ale to, co jsme zažili opravdu poprvé,

bylo ranní vstávání v neděli na Vzkříšení
čili Boží hod velikonoční. Někteří se
odhodlali vstát brzy ráno a jít nahoru na
kopec, přejít les a čekat na východ
slunce. Byla zima, byli jsme rozespalí,
zkřehlí, sluníčko si dávalo na čas. Holky
začaly tancovat a zpívat, aby se 

 rozehřály. Bylo to krásné. Určitě si to
někdy zopakujeme. V tuto neděli vždy
malujeme vajíčka pro koledníky. I když
jsme žádné koledníky nečekali,
malovali jsme stejně, bez toho by přece
nebyly pravé Velikonoce.

 

Naprosto netradiční bylo Velikonoční
pondělí. Děti si vymyslely, že chtějí
hledat koledu na zahradě, kterou jim
schová velikonoční zajíček (já). Je to
tradice, která se udržuje v zemích na
západ od nás. Tedy dobrá. Vzala jsem v
neděli večer žebřík a šla dobroty
poschovávat na i pod stromy. Dala jsem
si s tím dost práce, byla to dřina - jen si
mě zkuste představit, jak lezu po
stromě, uff! Těšila jsem se, jak se děti
ráno zapotí, než vše najdou.

 

Ráno opravdu vyběhly, některé ještě v
pyžamu. K mému zklamání byly za 10
minut zpátky i s koledou. Jsou to ještěrky,

k lezení na strom nepotřebují žebřík.

Musím být příště víc rafinovaná. 

 

To, co bylo dále trochu netradiční, byl
výprask od holek. Jelikož je přestupný
rok, my holky jsme se vyzbrojily
vařečkami a klukům šlehání nemilosrdně
vracely. Ach, jaká škoda, že právě letos
nepřijeli žádní koledníci. To by byla mela!

Musely jsme si vystačit s bráchama a
taťkou. Aspoň něco. 

 

Celkem shrnuto byly Velikonoce letos
sice jiné, ale přesto krásné. Nicméně se
příští rok těšíme na ty klasické s
otevřenými kostely, s přáteli, koledníky. 

 

Jen mě mrzí, že nebude přestupný rok.
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A N K E T A
Jak jste prožili letošní Velikonoce?

Barunka, 1. třída
Dobře .  Nejv íc  se  mi  l íb i lo  hrkání ,  byly  rozdělené  s lužby  -  š l i

j sme  jen  naše  rodina ,  měli  j sme  poslední  hrkací  s lužbu  a

potom  j sme  byl i  nahoře  na  věži  kostela ,  kde  j sme  v iděl i  zvony .

Violka, 1. třída
V  sobotu ,  když  odjely  ségry ,  rozhodl i  j sme  se ,  že  se  pojedeme

vykoupat  do  Velkého  Pařezáku ,  kde  j sem  se  skamarádi la  s

ropuchou .  V  ponděl í  j sem  se  těš i la  alespoň  na  dobroty ,  které  mi

schoval  vel ikonoční  zaj íček  na  zahradě .

Dominik, 1. třída
O  Vel ikonocích  j sem  jezdi l  na  kole ,  chytal  ryby  a  pomáhal  mamce

a  taťkov i  čist i t  jez í rko .  A  byl  j sem  vyšupat  babičky .

Anička, 1. třída
Vel ikonoce  se  mi  l íb i ly .  Na  Zelený  čtvrtek  j sem  jedla  špenát  a

poprvé  mi  chutnal ,  protože  tam  mamka  dala  i  kopř ivy .  V

neděl i  j sme  malovaly  hezká  vaj íčka ,  ale  v  ponděl í  to  byla

škoda ,  protože  kluci  nemohl i  chodit  po  vs i  na  pomlázku .

Šimon, 1. třída
Já  j sem  proži l  hezké  Vel ikonoce .  Byl i  j sme  u  Saš i ,  to  je  kamarád  a  na

pomlázku  j sem  byl  na  babičky ,   maminku  a  tety  a  dostal  j sem  hodně

vaj íček .

Honzík, 1. třída
Bez  kamarádů  to  byly  hodně  špatné  Vel ikonoce .  Ale  já  a  můj

bráška  Vládík  j sme  je  proži l i  dobře .  Ušetř i l i  j sme  s i  pár

nachozených  ki lometrů  a  i  přesto  j sme  toho  hodně  vykoledoval i .

Všechny  babičky ,  tety ,  sestřenice . . .  nám  pomlázku  ste jně  posla ly .

Štěpánka, 1. třída
Já  j sem  s i  vzala  vařečku  a  maminka  mě  navedla ,  abych  vyplat i la

taťku  a  já  j sem  ještě  vyplat i la  st re jdu .  Pak  El iška  vyplat i la  mě .
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Nikolka, 2. třída
Vel ikonoce  j sem  proži la  s  maminkou  a  st re jdou ,  hledal i  j sme  s

L iborkem  vaj íčka  a  hrál i  j sme  spolu  hry .  Ráno  mě  bráška

vymrskal  a  já  ho  odpoledne  pol i la  studenou  vodou .

 

Vojta, 2. třída
L íbi lo  se  mi ,  že  j sme  uplet l i  pomlázku  a  je l i  j sme  aspoň  na  tetu ,

druhou  tetu  a  babičku .



Vojta, 3. třída
Vel ikonoce  j sem  t ráv i l  u  babičky  a  u  dědy   v  Telč i .  Byl i  j sme  na  vý letě  na

kolech ,   vyraz i l i  j sem  na  Štamberk ,  který  j sme  nemohl i  naj í t  ( t rošku  j sme

zabloudi l i ) ,  protože  zmizel  les  okolo  a  s  ním  i  modré  značky .

Lucka, 4. třída
Vel ikonoce  j sem  st ráv i la  doma .  Jen  j sem  s i  hrála  a  tak .

Jáchym, 3. třída
Vel ikonoce  byly  hezké .  Nejv íc  se  mi  l íb i lo ,  že  j sme  s i  uděla l i  doma  v ig i l i i  -

nachysta l  j sem  na  zahradě  oheň ,  v  noci  j sme  ho  zapál i l i  a  donesl  j sem

svět lo  na  paškálu  domů .

Anežka, 3. třída
Letos  k  nám  př iše l  vel ikonoční  zaj íček .  Mrzelo  mě ,  že  nepř iš l i  koledníc i ,

protože  je  přestupný  rok  a  my  je  chtěl i  vyplácet  vařečkami .
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Adélka 2. třída
Letošní  Vel ikonoce  byly  t rochu  nudné ,  protože  nepř iš l i  kluci .  Vymrskal

nás  jen  taťka .  Ale  zase  se  mi  l íb i lo ,  že  j sem  s  mamkou ,  Terezkou  

a  Julčou  vyráběla  z  klacíků  a  bavlnek  panáčky  -  naši  rodinu .

 

Klárka, 3. třída
Letošní  Vel ikonoce  j sem  proži la  doma .  Větš inu  času  j sem  t ráv i la  t ím ,  že

jsem  malovala  vaj íčka  voskem .  Na  Vel ikonoční  ponděl í  nás  taťka  s

bráchou  J i ř íkem  vymrskal i  a  pak  j sme  hledal i  čokoládová  vaj íčka ,   které

nám  mamka  schovala .

Kryštof, 4. třída
Vel ikonoce  j sem  proži l  tak  nějak  normálně .  Ale  j sem

smutnej ,  že  j sem  nemohl  koledovat .  

Vítek, 4. třída
Pro  mě  bylo  Vel ikonoční  ponděl í  ste jné  jako  všechny  ostatní  dny .  Kdyby

nám  paní  učite lka  Marta  neposla la  čtení  s  porozuměním  o

Vel ikonocích ,  tak  ani  nevím ,  že  nějaké  Vel ikonoce  j sou .  Mamka  s  taťkou

byl i  v  práci  a  já  byl  se  Sašou  doma .  Když  mamka  př i je la  v  poledne  na

oběd ,  tak  j sem  j i  i  sestru  vyplat i l  pomlázkou ,  co  mi  taťka  uplet l .  Od

obou  dvou  babiček  j sem  dostal  na  Vel ikonoce  Mikulášskou  nadí lku .

Zdena, 4. třída
Vel ikonoce  byly  j iné ,  ale  dalo  se  to  přeží t .

Tereza, 5. třída
Letošní  Vel ikonoce  j sem  s i  uži la .  Barv i l i  j sme  vaj íčka ,  pekl i  j sme

beránka  a  plet l i  pomlázku .  Hned  ráno  nás  taťka  vymrskal  pomlázkou .

My  j sme  mu  za  to  dal i  obarvená  vaj íčka .  Z  koledníků  nikdo  nepř iše l .

Asi  to  byly  moje  nejosamělejš í  Vel ikonoce  v  mém  ž ivotě .  Ale  zato

jsme  byl i  doma  a  mohl i  j sme  s i  užívat  jeden  druhého .  Tyhle

Vel ikonoce  urči tě  nebyly  nejhorš í .  Ale  věř ím ,  že  budou  i  lepš í .

Viktorie, 5. třída
I  když  Vel ikonoce  nebyly  takové ,  jaké  každý  rok  bývaj í ,  tak  i

přesto  j sem  s i  je  snaži la  užít  na  max .



Eliška Leitkepová, učitelka
Pro  mě  byly  letošní  Vel ikonoce  dost  j iné  -  je l ikož  j sme

nemohl i  navšt ív i t  kostely  a  já  působím  jako  chrámová

varhanice ,  bylo  to  pro  mě  takové  zv láštní ,  prázdnějš í .

Vel ikonoce  j sou  největš í  křesťanské  svátky ,  ale  to  s i  př i  mši ,

kterou  s ledujete  na  počítač i ,  těžko  uvědomíte  a  už  vůbec

těžko  proži jete .  Když  s i  vzpomenu  na  j iné  roky ,  kdy  s i  na

sobotní  v ig i l i i  a  nedělní  mši  pozvu  t rumpet istu ,  popř .  nějaké

zpěváky ,  aby  mše  byla  s lavnostnějš í  a  člověk  z  ní  v íce

načerpal ,  nedá  se  to  s  t ímhle  letošním  stavem  vůbec

porovnávat .  Ostatní  akt iv i ty  j sem  proži la  jako  každý  rok ,  byl i

j sme  s  manželem  doma  a  kromě  odpočinku  a  procházek  se

psem  j sem  t řeba  umývala  okna ,  pekla  mazanec  a  beránka  a

uvař i la  pro  manžela  a  své  rodiče  s lavnostní  oběd .

Marta Veselá Jirousová, učitelka, školní
asistentka
Vel ikonoce  byly  mnohem  kl idnějš í  než  dř ív .  Obvykle

je  to  jedna  velká  honička  mezi  zkouškami  zpěvu ,

mšemi ,  vařením ,  pečení  a  úkl idem .  Letos  j sme  měli

v íc  času  na  sebe .  Na  Velký  pátek  j sme  s i  myl i  nohy  v

potoce ,  na  Boží  hod  j sme  se  š l i  podívat  na  východ

slunce .  Čet l i  j sme  s i  s  dětmi  př íběhy  z  Bible  a

Parabible  (bibl ické  př íběhy  zasazené  do  dnešní

doby ) ,  hrál i  j sme  hry  a  bylo  to  fa jn .  Upekl i  j sme  také

beránka  a  různé  dalš í  pochoutky .  Př iše l  k  nám  i

ve l ikonoční  zaj íček .  Př iznávám  ale ,  že  mi  chyběla

atmosféra  kostela ,  zpěv ,  zvuk  varhan  či  vůně  kadidla .

Tradiční  Vel ikonoční  ponděl í  mi  tedy  opravdu

nechybělo ,  to  tot iž  nesnáš ím .

Martina Kotrbová, učitelka
Vel ikonoce  byly  s lunečné ,  a  to  se  mi

l íb i lo .  A  vůbec  nej lepš í  bylo ,  že  j sme  byl i

vš ichni  spolu  a  měli  společný  program .

Byl  mazanec  a  dobré  j íd lo .  To  prostě

musí  o  jakýchkol i  svátc ích  být .  U  mě

dobrý .

Hynek Vohoska, ředitel školy
Letošní  Vel ikonoce  byly  zv láštní .  Hlavně  v  tom ,  že  nebylo

Vel ikonoční  ponděl í  takové  jako  vždycky .  Jsem  rád ,  že  se

letos  nevynechalo  v  Urbanově  hrkání .  Chodi l i  j sme  po

rodinách ,  každá  rodina  jednou .  Pomlázku  j sem  plet l ,  vaj íčka

se  u  nás  barv i la .  Je  přestupný  rok ,  tak  j sem  hned  ráno

dostal  varečkou .  Tř ikrát .

8

Hana Kubelková, kuchařka
Letošní  Vel ikonoce  byly  netradiční ,

bez  barvení  vaj íček ,  pomlázky ,

koledníků ,  návštěv .



DITA PELEJOVÁ, ZDRAVOTNÍ SESTRA 
V TŘEŠŤSKÉ ZUBNÍ ORDINACI
 

1. V jakém režimu teď vaše ordinace
funguje?
 

Fungovali jsme omezeně, protože jsme
neměli žádné respirátory. Nyní už máme
OP (ochranné pomůcky), i když třeba
minulý týden jsem strávila dvě hodiny na
telefonu, abych sehnala rukavice (podařilo
se.)

 

2. Vaše práce je z hlediska infekce
vysoce riziková. Máte strach z nákazy?
Pomáhají proti strachu ochranné
pomůcky? 
 

Infekční je, ale po celou dobu, nejen když
zrovna řádí korona. Když jsem po škole
nastoupila do práce, měla jsem pořád
angíny (než jsem se promořila). Strach ani
nemám. Myslím si, že Covid má dobrý
marketing (neříkám, že bychom ho měli
podcenit), ale je tu více nemocí, které jsou
horší, zákeřnější, záludnější (např.
rakovina). Věděli jste, že každých 20 minut
na ni někdo umře?

 

 

 

 

K ROZHOVORU TENTOKRÁT
SVOLILY STATEČNÉ MAMINKY,

KTERÉ TEĎ MAJÍ KROMĚ
NÁROČNÝCH ZAMĚSTNÁNÍ NA
STAROST I VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH

DĚTÍ. JAK TO ZVLÁDAJÍ?
PŘEČTĚTE SI NAŠE
MINIROZHOVORY 

ŽENY V PRVNÍ 
LINII

3. Jak při vší práci zvládáte ještě
domácí vzdělávání svého syna?
 

Není to lehké, ale to ví každá máma,

která pracuje. Jsou dny, kdy by
člověk nejraději zalezl do postele, ale
nemůže. Já naštěstí nemusím vařit,
(když jsem v práci, vaří babička), a to
mi hodně pomáhá. Můžu se "vesele"

věnovat domácímu studiu.

 

Foto: archiv rodiny Chalačevovy, Chalupovy, Pelejovy a Šindelářovy
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ANDREA ŠINDELÁŘOVÁ, PRODAVAČKA V
TELČSKÝCH POTRAVINÁCH
 

1. Máte strach z nákazy?
 

Ano, asi jako většina z nás, protože
koronavirus je zatím velká neznámá.

 

2. Chovají se lidé v obchodě ohleduplně?
 

Na to můžu odpovědět, jak kdo. Mnoho
zákazníků požadavky dodržuje, (nošení
roušek, rukavic, dodržování vymezeného
času pro důchodce), najdou se ale i tací, kteří
na své zdraví nedbají a chodí mimo
vymezený čas. Trochu horší je to s
dodržováním rozestupů a vybavováním se
zákazníků mezi sebou v obchodě. To by
neměli dělat, měli by rychle nakoupit a
prodejnu opustit.
 

3. Máte stejný názor na nošení
ochranných pomůcek, jako v prvních
dnech, kdy bylo vydáno nařízení?
 

Ano, myslím, že ochranné pomůcky jsou
pořád důležité.

 

4. Jak při vší práci zvládáte ještě domácí
vzdělávání svých dětí?
 

Časově je to náročné, ale za pomoci manžela
to zvládáme, máme u dětí rozdělené
předměty.

MARTINA CHALUPOVÁ, VEDOUCÍ
POŠTY V URBANOVĚ
 

1. Máte strach z nákazy? Jsou na poště
zavedena nějaká bezpečnostní
opatření?   
 

Strach mám asi jako z chřipky,  hlavně se
bojím o naše babičky.  Nechci si
připouštět katastrofické scénáře. Až to
přijde,  budeme řešit,  jak to zvládneme.

Nemá cenu se stresovat předem.

Bezpečnost na poště je jako všude:

roušky a odstup.

 

2. Zvýšil se počet balíčků a zásilek z
eshopů, když jsou zavřené obchody?
 

Zvýšení počtu balíčků jsem nepocítila.

Ale od holek doručovatelek vím, že je
jich více. 

 

3. Jak při vší práci zvládáte domácí
vzdělávání dcery?
 

Zdena je naštěstí docela samostatná.

Občas jí něco vysvětlím,  nebo ji musím k
učení vůbec dostat. A má starší sestry,

které jí jsou po ruce.
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BOHUSLAVA CHALAČEVA,
MAJITELKA ZAHRADNICTVÍ

 

1. Máte stejný názor na nošení
ochranných pomůcek (roušek,
štítů, rukavic), jako v prvních
dnech, kdy bylo vydáno nařízení?
 

Ano, můj postoj k rouškám se
nezměnil a je stejný jako na začátku,

tak i teď. 

Myslím si, že roušku bychom měli
používat (v této době) pokud jdeme
mezi cizí lidi, například v obchodě, k
lékaři, pokud jsme v uzavřených
prostorách. 

Myslím si, že když jsme venku, roušku
bychom mít nemuseli a měli
bychom se zhluboka nadechnout se
a cítit to krásné jaro. 

Pokud se schází pořád stejná
skupina lidí, (za mě) je rouška také
“zbytečná” (pokud není nikdo
vysloveně nachlazený).

 

 

2. Pociťujete letos rozdíl v
návštěvnosti zahradnictví nebo je to
stejné jako v předchozích letech?
 

Ano, pociťuji rozdíl. Nevím však, jestli je
to touto dobou anebo tím, že jsme
investovali hodně času a úsilí do
reklamy a propagace našeho
zahradnictví. Letos máme opravdu o
naše produkty velký zájem a zákazníků
je mnohem více a je to mnohem více
náročnější než jiné roky.

 

3. Jak při vší práci zvládáte domácí
vzdělávání dětí?
 

Tak teď jste mě vážně rozesmála.

Nezvládám, ani domácí vzdělávání
dětí, ani domácí práce. 

Vážně je vše na dětech a ještě když je
hodně práce v zahradnictví, chodí
vypomáhat tam.

Já jen úkoly nafotím a posílám.  

Pokud si neví rady, snažím se po
večerech vysvětlit.
Jsou teď úplně samostatný. A já jim
moc děkuji, jak skvěle to zvládají.
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Letos jsme nemohli mít obecní čarodějnice. Udělali jsme si čarodky
doma. Pozvali jsme k nám Noskovy a Ritterovy.

Já a Majda jsme se převlékly do kostýmů. Já jsem byla kočka a Majda
čarodějnice. Potom přišla Violka. A měla hezký čarodějnický klobouk.

Říkala, že se jmenuje čarodějnice Akloiv. 

S Violkou jsme chystali občerstvení, protože Noskovi měli teprve přijít.
Když přišli Noskovi, tak jsme s Violkou a s Aninkou dělaly stánek
s kreslením na obličej. Pokreslily jsme naše mamky, Aninku a Majdu.

 

Taťka zapálil oheň, abychom si mohli opéct
buřty a potom zapálil druhý, kde byla
čarodějnice, kterou jsme před tím udělali
s mamkou a Majdou. Hořela skvěle. Potom
jsme šly na chvíli k nám do pokoje, kde
jsme si hrály. Když už byla tma, přišel strejda
Martin s kytarou a hrál. Asi v deset hodin
jsme skončili a začali pomalu uklízet.
Letošní čarodky se mi líbily. Bylo to super.
Hlavně to, že přišly holky s Jáchymem a
špehovali jsme naše rodiče, kteří seděli u
ohně.
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MÉ VESELÉ
ČARODĚJNICE
BARBORA VOHOSKOVÁ



Jak poznáme zmrzlý květ? Uprostřed
květu se nacházejí tyčinky , mezi nimi

se ukrývá blizna . Pokud je blizna
zelená (viz
obrázek),

 květ přežil .
Ale pokud
je hnědá
až černá ,

květ je zmrzlý
a brzy opadne .

Sami si to
můžete

příští rok
brzy zjara

vypozorovat .
Ale pozor !

Pokud květ
přečká mráz , nemá ještě vyhráno . Je
třeba , aby ho opylovaly včelky a měl
dostatek vláhy . Pak se můžeme těšit

na bohatou úrodu .

Všimli jste si , které stromy či keře
kvetou na jaře nejdříve? Mezi prvními
je to vrba jíva , kterou všichni známe

jako „kočičky“, dále „zlatý déšť“,
správně zlatice , s krásně žlutými květy .

Na zahradě nám nejdříve rozkvete
meruňka , o něco později třešeň a
v plné kráse ji pak následují další

ovocné stromy .

 

 

PŘÍRODNÍ
NOVINY
ANEŽKA KADLECOVÁ

Začíná jaro . To je
čas , kdy rozkvétají
stromy a první
květiny . V tomto
okénku si budeme
povídat o vetoucích
stromech .

V naší nadmořské
výšce bývají ještě na
jaře ranní mrazíky ,

které velmi škodí
právě pučícím
květům stromů .

Když květ zmrzne ,

opadne a ten rok už
neplodí .
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ZE ŽIVOTA 
V KARANTÉNĚ
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A co se děje u Soukupů?: V televizi běží
Ulice , kde jedna s postav má Alzheimera .

Přijde za mnou Áďa , slzy na krajíčku a říká :

"Mami , já nechci , abys měla někdy tuhle
nemoc , Ty by sis pak nepamatovala , jak jsme
spolu hráli člobrdo a že Tě máme rádi ." Z
gauče se ozve Julča : "Neboj Áďo , to bude za
dlouho , prvně to bude mít babička . . ."

Z WhatsAppové skupiny Školní bublina:
MVJ: Členy redakce zřejmě o Velikonocích unesli
mimozemšťané . 

Lucka : Já nejsem u mimozemšťanů , ale v tuhle
chvíli bych klidně byla , ale jen proto , abych nebyla
furt s bráchou . . .

Jáchym si umí hrát opravdu s čímkoliv a
karanténa ho rozhodně nezastaví, naopak.

Dobré zprávy od Vohosků: Velikonoční
pondělí jsme začaly s holkama s velkou
chutí . . . a to tak , že v neděli večer jsme si
připravily pod polštář opentlené vařečky
a ráno stáhly z pana ředitele peřinu a
pořádně ho vyplácaly ! Takže nám
neuschne a zůstane mlád ! 

Klárčin pes Bady jde za kravičku
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Violčina nová kamarádka
A znovu od Soukupů: Přijde Terezka a ptá se nás :

"Co je to slovní složenina?" "To je když vezmeš dvě
slova a vytvoříš z nich jedno . Třeba na-shledanou
nebo bohu-dík ." A Julča hlásí : "Nebo třeba kni-
hovna ."
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Ticho, ať ji nevzbudíte.

Začarovná vesnice od Klárky
a jejích sourozenců14



VYRÁBĚNÍ S
JÁCHYMEM

aneb nevyhazuj 
odpadky

přichystej si

kápni herkules na
vrchní stranu víčka

kápni herkules
do víčka

dej na
panáčka a

nech 15
minut

zaschnout

1. 2.

dej dovnitř
špunt a nech 30
minut zaschnout

3.

4. 5. 6.

přilep špejli na
panáčka a nech 15

minut zaschnout

7.

představuji vám celou svoji armádua máš hotovo

8.



 

Jak to teda je se školou? Kdy se otevře? Nyní
už snad víme, kdy to bude! 25. května
můžou, ale nemusí děti z prvního stupně do
školy. 

 

Když každý den ráno doma v pracovně
připravuju práci pro svou skupinu žáků,

říkám si, že se těším, až práci budu
připravovat "normálně". Ve škole. Pro děti,
které budou taky ve škole. Bude to pro mě
příjemná a velmi vítaná změna. Na režim
tzv. distančního vzdělávání si nemůžu
zvyknout.
Taky si představuju, jak se asi budou chovat
děti. Jak budou reagovat, až se po mnoha
týdnech zase vrátí "na místo činu"? 

 Představuju si, jak čekají dole na chodbě
(snad v dostatečné vzdálenosti od sebe) na
toho, kdo otevře vrata a oni ho přivítají. Pak
poběží k sobě do třídy, podívat se na své
místo. Určitě se někdo přijde podívat i do
kanceláře. V kanceláři je všechno tak, jak
jsme to v pondělí po jarních prázdninách s
kolegyněmi opustili.
 

Představuju si, co budu dělat já. Vím jenom
jedno. Toho 25. května přijdu do školy první
a budu čekat a užívat si to, na co se opravdu
těším. To, že začne zase škola. Nehroutím se,

smutním jen trochu. 

 

Dětem se do školy chce. Dalo by se spočítat
na prstech jedné ruky dlouholetého a
zasloužilého pracovníka na pile to, kolika
dětem z naší školy se nechce. Nám
dospělým se do školy chce taky. 

 

Všem se chce do školy. Tak začneme "stříhat
metr".
 
Hynek Vohoska, 28. dubna 2020
 

Sloupek pana ředitele
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MIMIHÁDANKA

V tomto dvojčísle se poprvé
setkáváte s novou rubrikou .

 

Vaším úkolem je uhádnout ,
 kdo je miminko na fotografii . Je

to samozřejmě jedno z dětí
navštěvujících urbanovskou školu . 

 

Své tipy posílejte 

na skupinu 

Školní bublina . 

V příštím čísle se 

dozvíte správnou 

odpověď .

 
Poznámka redakce: miminko je na fotce

nahoře.



ERBENOVA ULICE
 

PŘÍBĚH NA KLÍČOVÁ SLOVA

VIKTORIE DIVIŠOVÁ

„Tak pojď!“ zavolala maminka.

„No jo no, už jdu,“ řekl Cyril a s velkou nechutí
nastoupil do auta.

„Tak co, Cyrile, těšíš se do nového domu?“ zeptala se
maminka.

„Ne!“ odpověděl Cyril a nandal si sluchátka.

Tak jsme tady, vystupovat!
Když Cyril vešel do jeho nového domova, hned mu
došlo, že s domem není něco v pořádku.

A když už si pak po půl roce Cyril konečně dokázal
zvyknout na nový dům, potkalo ho nemilé
překvapení. Jednou v noci, když už se Cyril pomalu
chystal ke spánku, se mu nějakým divným způsobem
otevřelo střešní okno.

Cyril se leknul, a tak se okamžitě podíval na ulici, kdo mu
to do pokoje hodil. Nikdo tam však nestál. Cyrilovi to přišlo
opravdu zvláštní, a tak vlaštovku otevřel. Na papíru byla
napsána zvláštní melodie. Cyril rozložil papír ještě víc a
vypadl z něj klíč. 

Najednou do pokoje vtrhla Cyrilova maminka: „Cyrile! Proč
nespíš!?“

Cyril honem schoval papír s klíčem za záda.

„Nooo… Mami, já... jsem jenom byl na záchodě.“

„Aha, tak už si jdi ale lehnout, ano?“

„Jooo… neboj, už jdu, tak dobrou.“

„Dobrou.“

Jak maminka odešla, Cyril si oddechl.
Dalšího rána se Cyril vydal hledat dveře, do kterých bude
pasovat klíč. Prohledal celý dům a potom se šel podívat do
starého sklepa, ale tam našel jenom doutník, staré

akvárium a nějakou roušku. Cyril si nevěděl rady, ale pak

si vzpomněl, že v chodbě za šatníkem jsou takové divné
staré dveře. Honem se tam běžel podívat, odsunul šatník a
ono to vyšlo, klíč tam vážně pasoval!
Cyril odemknul dveře a najednou vidí starý klavír, u kterého stojí krásná bílá labuť. Řekl si, že se k

tomu klavíru půjde podívat, ale hned jak vykročil a dostal se za práh dveří, dveře se zabouchly a
nešly otevřít, celá podlaha se najednou proměnila v bažinu a pohltila Cyrila.

Celý dům pohltila modrá mlha a celý panelák zapomněl na Cyrila, dokonce i jeho rodiče na něj
zapomněli. Jakoby Cyril vůbec nikdy neexistoval.
 

KONEC
 

Jo, a mimochodem znáte Kristýnu Laláskovou?

Ne?

To proto, že stejně jako Cyril bydlela v Erbenově ulici. 17

Cyrilův nový domov je panelák,

takže když se kouká z okna, vidí
rovnou na ulici. Cyril si řekl, že je to
jenom vítr a šel okno zavřít. Když ale
okno zavíral, do pokoje mu vlétla
malá vlaštovička z bílého papíru.



ČARODĚJNICKÁ OMALOVÁNKA

6. Mája a:
Z: brouk
S: Pája
N: Vilík
 

7. Fanynka a:
Y: Jáchym
Í: František
K: Pepíček
 

8. Bob a:
B: Bobeček
X: Kopeček
Č: Bobek
 

9. Motýl Emanuel a:
E: Maková panenka
L: vepřová panenka 

M: hovězí panenka
 

10. Kočička a:
CH: Pacička
H: chleba
K: Pejsek

1.Káťa a:
O: Ferda Mravenec
B: vrabec
V: Škubánek
 

2. Mat a:
C: Mat
E: Pat
L: Krtek
 

3. Křemílek a:
D: Hůlka
K: Muchomůrka
Č: Vochomůrka
 

4. Maxipes Fík a:
E: Ája
T: Áďa
F: Kája
 

5. Žížaláci - Modrej a:
M: Žlutej
R: Červenej
A: Zelenej

KLÁRKY KVÍZ

Text a ilustrace: Klára Poukarová
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Tajenka: _____________________



Parta z Oucehle

Text a Ilustrace: Viktorie D
ivišová
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ASTRONOMICKÉ
OKÉNKO

Na večerní květnové obloze uvidíme tak jako
v předešlých měsících planetu Venuši coby
Večernici. Ovšem její jasnost se už bude prudce
ztrácet. V druhé polovině noci můžeme pozorovat
planety Jupiter a Saturn. K ránu se k nim přidá
planeta Mars. Zajímavý úkaz bude viditelný 12. a
13. května. V druhé polovině noci spatříme hezké
seskupení Měsíce, Jupitera a Saturnu. Nad
východem se objevují dvě jasné hvězdy. Jsou to
Vega ze souhvězdí Lyry a Deneb ze souhvězdí
Labutě. To už jsou souhvězdí léta.
Minulý rok v březnu jsme si psali o kosmické lodi
Crew Dragon od americké soukromé firmy SpaceX.
V tu dobu se tato kosmická loď poprvé vydala
k Mezinárodní kosmické stanici ISS. Letěla ale bez
astronautů, jen se zásobami pro tehdejší obyvatele
ISS. Uplynul rok a Crew Dragon je po nekonečných,
ale důležitých testech připraven ke startu. Budou
v něm dva astronauti, kteří dovezou na ISS zásoby
a vědecký materiál. Jestli momentální pandemie
koronaviru nezkomplikuje přípravy, tak 27. května
bude start této lodi k Mezinárodní kosmické stanici.
Podle posledních zpráv je termín definitivní. Určitě si
tuto událost nenechte ujít.
 
A teď k naší další soutěži. Bude na vás, co
namalujete nebo vytvoříte. Mělo by to ale
souviset s astronomií. Stále na vás čeká hodně
krásných cen a to i z minulých čísel. Tak neváhejte,
vytvářejte a malujte.
 
Vítězkou soutěže z minulého kola se stává opět
Zdena Chalupová, která jediná vyřešila
osmisměrku. V tajence vyšlo: MERKUR.
Gratulujeme, ceny předáme, až se uvidíme. Snad to
Zdenička všechno unese. 

Viktorie Divišová, Jiří Zimola

“NAD VÝCHODEM SE

OBJEVUJÍ DVĚ JASNÉ

HVĚZDY. JSOU TO

VEGA ZE SOUHVĚZDÍ

LYRY A DENEB ZE

SOUHVĚZDÍ LABUTĚ.

TO UŽ JSOU

SOUHVĚZDÍ LÉTA.”
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KŘÍŽOVKA

SOUTĚŽ
 

Křížovka: Klára Poukarová, Soutěž: Barbora Vohosková
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Máme pro vás tematickou "vaječnou" soutěž .

 

Zkuste odhadnout , za kolik hodin změkne
skořápka vajíčka naloženého do octa do
podoby, kterou vidíte na obrázku níže? 

 

Své tipy posílejte paní učitelce Veselé do

zprávy . V příštím čísle se dozvíte správnou

odpověď . 

 

Čokoládové vajíčko jako výhru dostane

výherce jistě , ale zatím neznámo kdy .



OMALOVÁNKA

V dubnu se sázi

brambory do

řádek sazečkou

brambor . Také se

musí pole

připravit

talířovými

bránami .

Vykrojené disky

tohoto

zemědělského

stroje uvolňují a

kypří ztvrdlou

zem , aby dobře

vzešlo obilí .

Zásobníkem

secího stroje se

připravuje zrní na

setí obilí .

Shrnovací

zavlačovač , kterým

je stroj také

vybaven , přehrne

zrnka v řádcích

vyhnojenou ornicí .

 

BLUDIŠTĚ

O
m

alovánka: Klára Poukarová, B
ludiště:  Zdena Chalupová, Text: M

artin Ťoupalík
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CO SE 
DĚJE 

ZA HUMNY



Chuck Norris si dá

kolečko tlačenky

do dvdéčka a

přehraje si znovu

celou zabíjačku.

Chuck Norris

umí

skloňovat

slovesa.

vtipy
 Chuck Norris

neposlouchá rádio.

Rádio poslouchá

Chucka Norrise.

Chuck Norris dokáže

založit oheň tím, že o

sebe tře dvě kostky

ledu.

Chuck Norris má

tak ohromnou

sílu, že když

doma klepe řízky,

na druhé straně
země mají

zemětřesení.

Chuck

Norris nečte

knihy. Zírá

na ně tak

dlouho, až

mu řeknou

všechno, co

chce vědět.

Zdroj: https://www.chucknorris.cz/, https://coolmagazin.iprima.cz/ 23

Když Alexander Bell

vynalezl telefon, měl na

něm tři zmeškané

hovory od Chucka

Norrise.

 
 Vesmír je kolem

Země jenom proto, že
se bojí být na stejné
planetě s Chuckem

Norrisem.

Chuck Norris

jednou rozbrečel

Happy Meal.

Chuck Norris běhá tak

rychle, že si dýchá na

záda.

Chuck Norris

nikdy nespadl

do jámy,

kterou kopal

jinému.

Když Chuck Norris
řekne vtip, i opakovaný

vtip je vtipem.
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