


Dost už bědování. Jeden by řekl, že za tak krátkou dobu ve škole jsme nemohli nic stihnout.

Jenomže to nás dobře neznáte! Rozjeli jsme náš pozastavený školní vlak do plné rychlosti a sotva to

na konci roku ubrzdíme.

Už jsme zvládli uspořádat vydařený dětský den s lektory z Chaloupek, blíže o tom referuje Lucka ve

svém článku; zavítala za námi opravdu vzácná návštěva, a to samotný Marek Orko Vácha. Jak

probíhala beseda s ním, o tom píše Terezka. A protože takový člověk k nám nechodí na kafe každý

den, samozřejmě jsme ho požádali o rozhovor. Z urbanovských školáků se také na malou chvíli

stali badatelé v oblasti hmyzí. Jak to všechno bylo a co u toho děti vyváděly za skopičiny, o tom vás

informuje Klárka.  Protože některé děti od nás letos odcházejí, dali jsme i jim prostor v rozhovoru.

A pokud byste tápali, cože to máme na úvodní stránce (ne, není to Ježíš, jak jsem se domnívala),

vězte, že to je brána, kterou k nám do školy přicházejí noví prvňáci a odcházejí páťáci. Takto krásně

výjev ztvárnili Kryštof a Vojta. 

K velké radosti našich stálých čtenářů se vrací ostrovtip našeho pana ředitele ve Slavných výrocích,

nechybí další stálé rubriky jako Parta z Oucehle, vtipy, sloupek či anketa, zkrátka Bublina je zase

pěkná, svěží, teplá a červnová, snad si na ní pochutnáte jako na jahodách.

Člověk nikdy neví, kdy bude muset přecházet další hory, a tak asi nemá cenu čekat na štěstí jako na

vysněný okamžik, který nás někdy v budoucnu čeká. Možná přijdou okamžiky štěstí zrovna

uprostřed našeho každodenního plahočení. Ať k tomu přispěje i naše červnová bublina. Buďte

šťastní teď a tady a užijte si prázdniny se svými báječnými dětmi, ať už budou u moře nebo na

dvoře.

Milí čtenáři,

po několika měsících odloučení jsme se konečně znovu sešli ve škole. Přestože musíme

dodržovat jistá (ne úplně smysluplná) pravidla, život se pozvolna vrací do normálu. Ale

protože tento úvodník píši z nemocnice, kde jsem se svým pětiletým nemocným synem

(podotýkám, že nemá koronavirus), nemohu se zbavit dojmu, že stará česká píseň, ve které

se praví sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné, měla něco do sebe. 

ÚVODNÍ SLOVO 
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V pondělí 1. června přijely Chaloupky se

staročeskými hrami. Venku jsme byli rozděleni

na 1. a 2. třídu a 3., 4. a 5. třídu. 

1. a 2. šla na hřiště a tam chodili na chůdách,

chůdičkách (dva špalíky, ke kterým je

připevněný provaz), dvoj a trojlyžích, mezitím

co 3., 4. a 5. hráli, kdo bude mít nejvíc fazolí. 

Vyjmenovalo se několik her (staročeských her),

každý pak dostal pytlíček a deset fazolí. 

O fazole se hrálo a na výběr byly tyto hry: čára
(stoupli jste si na čáru a snažili se trefit se fazolí

co nejblíž druhé čáře. Ten, kdo  byl nejblíž,

vyhrál všechny fazole, se kterými se hrálo.) 

Do čepice - každý hráč dal do čepice určený

počet fazolí, potom jste si vzali dvě fazole a

snažili se jednou trefit do čepice a jednou

vedle. 

Káči - snažili jste se roztočit káču tak, aby se

vám točila co nejdéle. 

Mezi kozy - hodili jste třemi kostkami,

vybrali jste největší a nejmenší číslo,

vsadili jste fazoli - ale nemuseli jste - a

pak jste třetí kostkou hodili. Pokud vám

padlo víc než největší číslo, míň než

nejmenší číslo a nebo znovu vaše

nejmenší či největší, dáváte vsazené

fazole do banku, který se na začátku hry

vytvořil. Jestli vám však padne číslo mezi

vaším největším a nejmenším číslem,

berete si z bankutolik fazolí, kolik jste

vsadili.

 DĚTSKÝ DEN
LUCIE ŠINDELÁŘOVÁ
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Sudá, lichá - vytáhli jste z pytlíčku nějaký počet

fazolí a druzí hádali, jestli je to sudý nebo lichý

počet. Pokud se netrefili, dali soupeři stejný

počet fazolí, kolik měl v ruce, ale když se trefili,

dostali fazole, které měl v ruce on.

Šprtání - vzali jste fazoli a snažili se jí cvrnknout

do soupeřovy fazole. Pokud jste se trefili, berete

soupeřovu fazoli, ale jestli se netrefíte hraje

soupeř.

Kdyby někdo prohrál všechny své fazole, je

možnost si dalších deset vydělat. Z prkýnek jsme

měli postavit nějakou věc z plánku.

Po nějaké době odešla 1.

a 2. třída na fazole a my

starší jsme šli na chůdy.

Mohli jsme chodit na

chůdách nebo

chůdičkách, ale byly tu i

dvoj a trojlyže, které jsem

zmínila na začátku. Byly

to nenormální lyže.

Říkáte si, proč se jmenují

dvojlyže? Protože se na

ně vešli dva lidé! No, a

teď už je vám asi jasný,

že na troj lyže se vešli tři.

Kromě tohoto všeho

jsme hráli kuličky.

To je ode mě vše a
doufám, že si nějakou z

her zahrajete doma. 
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CO UDĚLAT A CO NE
TEREZA SOUKUPOVÁ

Beseda začala v 10 hodin. Přišlo neskutečně moc lidí a měli jsme skoro úplně celou

zahradu zaplněnou lidmi. Manželka pana učitele s paní Kubelkovou přinesly

občerstvení.

A teď rovnou k besedě. 

Pan ředitel připravil počítač s prezentací. Na začátku pan Vácha přišel a všichni jsme

mu zatleskali.  Nejprve měl krásné povídání o tom, že nepřijel jenom k nám, ale jezdí i

do Prahy za nějakými studenty, které tam učí.

Pak začal povídat o životě, o tom, že každý skutek, co uděláme 

a každé slovo, co řekneme, je jako jeden krásný tah štětcem 

a že až umřeme, má ten obraz být co nejhezčí a krásný.

Na konci jsme se ho mohli zeptat na jakoukoli otázku.

                Když beseda skončila, 

         všichni se hrnuli k občerstvení.

           A to je konec.

Určitě se už někdo z vás 

setkal se situací, 

že nevěděl, co má udělat. A právě 

proto k nám na besedu přijel 

Marek Orko Vácha.

Marek Orko Vácha je člověk, který 

je poměrně hodně slavný a je i často 

v televizi. No a naší úžasné paní učitelce 

Veselé se povedlo ho přemluvit, 

aby k nám do školy přijel.

Ještě jedna poznámka - Marek Orko Vácha 

se ve skutečnosti jmenuje Marek Vácha. 

Orko je jeho přezdívka ze skautů a znamená to Orlí oko. 



A N K E T A
Na co se nejvíc těšíš o prázdninách?

Barunka, 1. třída
Hned  na  začátku  jdeme  na  svatbu  mojí  tety  Janči .  Těš ím  se

taky ,  až  s  Aničkou  pojedeme  na  tábor .  Těš ím  se ,  až

pojedeme  za  babičkou  do  bazénu  plavat .

Violka, 1. třída
Mysl ím  s i ,  že  se  pojedeme  někam  vykoupat .  Taky  se  těš ím  na

prázdniny  svoje  a  všech  ostatních .

Dominik, 1. třída
Moc  moc  se  těš ím ,  až  pojdeme  do  Staňkova  a  až  budeme  doma

stanovat .  A  moc  se  těš ím  na  dovolenou  do  Řecka .

Anička, 1. třída
Já  se  těš ím ,  až  pojedeme  s  Barunkou  na  tábor .  Ještě  as i

pojedeme  na  Hostýn  nebo  na  Horalku  do  Orl ických  hor .  Tam

se  taky  těš ím  na  j íd lo .

Šimon, 1. třída
Těš ím  se  tak  pod  stan  a  ještě  se  těš ím  na  předělávání  našeho  bytu ,

protože  pojedeme  na  někol ik  dní  spát  za  Sašou .  Těš ím  se  na  zra lý

jablka  a  banány .  A  to  je  všechno .

Honzík, 1. třída
Těš ím  se  nejv íc  na  hasičskej  tábor ,  pak  se  ještě  těš ím ,  že

budu  možná  spát  u  Vojty  Nerada  a  těš ím  se  na  dovolenou

pod  stan .

Štěpánka, 1. třída
Těš ím  se  na  dovolenou .  Pojedeme  daleko  a  budeme  tam  te jden .  A

potom  se  nemůžu  dočkat ,  až  půjdu  za  kamarádkou  na  návštěvu .
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Nikolka, 2. třída
Nejv íc  se  těš ím  na  vý lety  s  maminkou ,  L iborkem ,  Macinkou  a

tetou  a  na  j í zdu  na  koni .

Vojta, 2. třída
Těš ím  se ,  až  se  pojedeme  koupat .

Adélka 2. třída
Nejv íc  se  těš ím  na  koupání  v  bazénu  a  na  tábor  s

has ičema .



Vojta, 3. třída
O  prázdninách  budu  s  kamarádem  spát  u  babičky  a  u  dědy .

Pojedu  taky  na  týden  na  Moravu  do  karavanu .  Možná  pojedu

do  Vyškova  do  dinoparku  a  do  zooparku  v  Horní  Pěně  a  možná

ještě  do  Obludiště  taky  v  Horní  Pěně .  Možná  pojedu  k  moři .

Lucka, 4. třída
Asi  se  nejv íc  těš ím  na  přespávání  u  dědy  a  babičky .

Jáchym, 3. třída
Těš ím  se  na  to ,  že  možná  zase  pojedeme  k  Balatonu  a

s  kamarády  na  tábor .

Anežka, 3. třída
Já  se  těš ím ,  že  budu  mít  narozeniny .  Potom  se  hodně  těš ím

na  vodu .  A  nej lepš í  je  pocit ,  když  se  probudím  ráno  první

prázdninový  den .
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Klárka, 3. třída
Těš ím  se ,  že  pojedeme  na  vodu .  Taky  se  těš ím  na  hasičskej  tábor

a  taky  se  těš ím ,  že  budu  spát  u  babičky  a  budu  se  v  létě  koupat .

Kryštof, 4. třída
Těš ím  se ,  že  budu  mít  v íc  času  na  rodinu .  

Vítek, 4. třída
Já  bych  prázdniny  ani  mít  nemusel .  Radši  bych  teď  místo  prázdnin

chodi l  do  školy .

Zdena, 4. třída
Těš ím  se ,  že  budu  spát  u  kamarádek .

Tereza, 5. třída
Těš ím  se  na  prázdniny ,  protože  místo  k  moři  pojedeme  stanovat  k

rybníku .  Budu  tam  se  všemi  svými  kamarády .  Na  to  se  docela  těš ím .

Mysl ím  s i ,  že  prázdniny  po  koroně  s i  uži ju  v íc  než  normální

prázdniny ,  protože  j sme  byl i  dlouho  v  karanténě .  Budu  ráda ,  když

budu  moct  chodit  normálně  ven .

Viktorie, 5. třída
Nejv íc  se  těš ím  na  manažerský  tábor ,  protože  tam  budu  

s  kamarádkou .  Taky  se  těš ím ,  že  pojedeme  do  dinoparku .  Budu

hodně  u  babičky  a  u  dědy .  Těš ím  se  taky ,  až  bude  velké  teplo .

Ondřej, 4. třída
Těš ím  se ,  že  pojedu  k  babičce  do  Třeště  a  že  budeme  jezdit  do  lesa .

Martin, 5. třída
Těš ím  se ,  že  pojedu  k  babičce

do  Třeště .



N e j h e z č í  h o l k a

N e j h e z č í  k l u k

N e j k a m a r á d š t ě j š í  s p o l u ž a č k a

N e j k a m a r á d š t ě j š í  s p o l u ž á k

G u r m á n  r o k u

N e j v ě t š í  s p o r t o v e c

N e j v ě t š í  v t i p á l e k

N e j v ě t š í  n á p a d á ř

N e j v ě t š í  p o m o c n í k

Te r e za

V í t ek

Ba runka

K r y š t o f

Š imon

V í t ek

K r y š t o f

K r y š t o f

Ma r t i n

V Y H O D N O C E N Í  T R A D I Č N Í  Š K O L N Í  A N K E T Y

Marta Veselá Jirousová, učitelka,
školní asistentka
V  této  chví l i  se  netěš ím  ani  tak  na  prázdniny

jako  spíš  na  to ,  až  nás  pust í  z  nemocnice .

Často  tady  teď  přemýšl ím  o  svobodě  a  o  tom ,

jak  je  ten  pojem  v lastně  re lat ivní .  Teď  mi  jako

vrchol  svobody  př ipadá  doj í t  s i  do  automatu

pro  kafe  a  proj í t  se  po  chodbě ,  kde  j sou

nějací  j in í  l idé  než  doktoř i  a  sestry .  Těš ím  se

na  svoje  dět i  doma ,  na  svoj i  zahradu ,  na

teplo ,  na  to ,  že  nebudeme  muset  nic  dělat ,  že

dět i  nebudou  dělat  úkoly  a  já  nebudu  muset

nikoho  vzdělávat .  Těš ím  se  prostě  na  kus

svobody  venku  za  zdmi  nemocnice .

Eliška Leitkepová, učitelka
No  přece  na  miminka .

Martina Kotrbová, učitelka
Těš ím  se  na  vý lety  a  na  teplé  dny ,  kdy  se

nos í  jen  šaty .

Hynek Vohoska, ředitel školy
Já  se  nejv íc  těš ím  na  to ,  až  př i jdu  po  vysvědčení

domů  ze  školy  a  pojedeme  vš ichni  společně  na

zmrzl inu  do  Telče .
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Hana Kubelková, kuchařka
Moc  se  těš ím  na  naše  vnoučátka .



MŮ J
M A Z L ÍČE K  B Y
Z Á H Y  Z E MŘE L
H L A D E M

ROZHOVOR S KNĚZEM,

PŘ ÍRODOVĚDCEM,

CESTOVATELEM, UČ ITELEM,

SKAUTEM A SPISOVATELEM

MARKEM ORKO VÁCHOU

Čím jste chtěl být jako malý?
Přírodovědcem a cestovatelem. Od
malička. 
 
Máte nějaké sourozence?
O tř i  roky staršího bratra.              
 IT special istu a včelaře.
 
Co znamená „orko“ a proč Vám
tak říkají?
Je to stará skautská přezdívka a
vznikla v roce 1976 na tehdy tajném
skautském táboře. Znamená „Orlí
oko“. Když se přezdívka ujme,
táborník po čase napíše své vlastní
jméno na kus březové kůry, a tu pak
ve slavnostním ohni spálí.  Od té
doby má právo používat přezdívku a
nikdo mu j iž nesmí říkat občanským
jménem.
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Kolik jste napsal knih? Která z nich
se Vám líbí nejvíc?

Opravdu nevím, věřte mi. Odhaduji  asi
patnáct. Nemám ale žádnou, která by
byla nej lepší. Myslím, že se to tak
nedá říct u žádných knih. Někdy máte
večer náladu na Mozarta, j indy na
Beethovena. Dnes to bude Vinnetou,
zítra třeba Chasidská vyprávění. 
 
 
Máte nějaké kamarády spisovatele?
Vlastně mám. Básníky. Víta Slívu.
Martu Jirousovou. Z těch
křesťanských českých autorů se
vlastně známe více méně všichni více
méně dobře.

Co rád děláte ve volném čase?

Teď, jak je jaro, tak jsem moc rád sám
v národním parku Podyjí,  v kaňonu
řeky Dyje. Nebo jsem rád s kamarády
z Brna, co spolu jezdíme v létě na
tábory a vlastně teď už každý rok
v únoru do Argentiny, do And, do hor.

Jaký sport máte rád?
Než přišla pandemie, chodil  jsem
několik let do krav magy. Je to jeden
z mnoha systémů bojového umění,
posi luje celé tělo.  
 
Máte nějakého domácího mazlíčka?
Ne. Při mém způsobu života by záhy
zemřel hladem.

Jaký nejhezčí zážitek jste měl při
cestování?
Třeba když jsem měl jednou kdysi
velmi dávno vánoční mši svatou na
chi lské stanici na Antarkt idě. Bylo
třeba j í t  někol ik hodin po ostrově, pak
přepádlovat v malé loďce na j iný
ostrov a pak zase někol ik hodin j í t  až
na chi lskou polární stanici.  Po mši
svaté jsme měli  opravdovou
štědrovečerní hostinu a hrál i  jsme pak
a zpíval i  písničky ve španělšt ině až do
rána.

 

Proč jste se stal knězem?
V jedné chvíl i  života jsem cít i l ,  že
bych to měl udělat. 
 
Baví vás vystupovat v televizi?
Ne. Nikdy. Je to užitečné a je potřeba
to udělat. Ale že by mě to bavi lo,
tak to v žádném případě.
 
Jak se Vám líbilo u nás v Urbanově?
Moc! Pro mě velmi milé setkání.

11



VIKY DIVIŠOVÁ

1. Na jakou školu jdeš a jak se tam
těšíš?

Zřejmě půjdu na Hradeckou a ano,

docela se tam těším.

2. Jaké jsou Tvoje pocity při odchodu z
urbanovské školy?

Určitě budu brečet na poslední školní

den, upřímně, vůbec se mi odejít nechce.

VIKY, TERKA, MARTIN A
ONDŘEJ

LETOS KONČÍ 
V URBANOVSKÉ ŠKOLE. 

PŘINÁŠÍME KRÁTKÝ
ROZHOVOR 

S KAŽDÝM Z NICH

PLAČTE,
PÁŤÁCI

ODCHÁZEJÍ!

Foto: archiv rodiny Chalačevovy, Chalupovy, Pelejovy a Šindelářovy
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ONDŘEJ ŤOUPALÍK

1. Na jakou školu jdeš a jak se tam těšíš?

ZŠ Hradecká.

2. Jaké jsou Tvoje pocity při odchodu z urbanovské školy?

Těším se na nové kámoše.

3. Co Ti bude chybět a co Ti naopak chybět nebude?

Kámoši.

3. Co Ti bude chybět a co Ti naopak chybět nebude?

Chybět mi bude hlavně ta atmosféra, protože se tu pomalu cítím jako doma. Bude mi

ještě chybět: Bublina, vtipy pana ředitele, výtvarka a pracovní činnosti s paní učitelkou

Veselou a všechno možné. Ale naopak mi nebudou chybět ořechovské etudy.



TERKA SOUKUPOVÁ

1. Na jakou školu jdeš a jak se tam
těšíš?

Jdu na Hradeckou školu, docela se

tam těším. Těším se na nové učitele,

na nové spolužáky a na to, že budu

mít svou vlastní skříňku.

2. Jaké jsou Tvoje pocity při
odchodu z urbanovské školy?

Docela smutné, bude se mi tady po

tom stýskat, Bude se mi stýskat po

učitelích. Taky po kámoších a všech

spolužácích. Taky po tom, že jsme

měli nepravidelné hodiny. Proto

tohle byla super škola. A budu i

nadále číst vaši Bublinu.

3. Co Ti bude chybět a co Ti
naopak chybět nebude?

MARTIN ŤOUPALÍK

1. Na jakou školu jdeš a jak se tam těšíš?

ZŠ Hradecká. Docela jo.

2. Jaké jsou Tvoje pocity při odchodu z urbanovské
školy?

Divné.

3. Co Ti bude chybět a co Ti naopak chybět nebude?

Bublina.

Nic.
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Nevím, co mi bude chybět, vše jsem vyjmenovala v předchozí odpovědi. A to, co by mi

nechybělo? To není nic.



14

S L A V N É  V Ý R O K Y  P A N A

Ř E D I T E L E

Jsem zde v hojném počtu.

Kryštofe, podívejte se do rodokmenu,
jestli Sibyla nebyla nějaká tvoje příbuzná.
Ta taky věděla všechno dopředu.

Naštěstí nám to Kryštof upřesnil. Je to takzvané nevcehelské upřesnění. 

Klárka měla za příbuzného zase
Rentgena, kouká se skrz lavici. 

Nechceš, abych tady stál já bez kůže.

Yvonne Přenosilová zpívala
takovou písničku, jmenovala se
Roň slzy, Já bych ti ji, Kryštofe,

mohl pustit.

Teďkon jste mohli vidět předpisové
kýchání do loketní jamky.

HV: Martine, máš doma nějaký pantofle s menší podrážkou?
Martin: Myslím, že ne.

HV: Víš proč? Protože takhle budeš za chvíli vyšší než já.

Nejsem tady dvakrát? Jestli jsem nevylít z kůže už...



V pondělí 15. června jsem vyrazili na louku v Urbanově.

Tam už na nás čekali lektoři z Chaloupek Tom a Iva. 

Naše skupina, tedy třetí, čtvrtý a pátý ročník, měla pana

Tomáše Brabence a druháci s prvňáky měli paní Ivu

Suchou. 

Zatímco naše skupina šla k řece, druhá skupina

zamířila do lesa. 
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HMYZ V
ZAHRADĚ
KLÁRA POUKAROVÁ

Naše skupina lovila broučky

ve vodě, a pak jsme je dávali

do talířů plných vody. Většina

dětí se zmáchala a natekla

jim voda do holínek. Pak

jsme šli do lesa a tam jsme

chytali broučky, kteří žijí v

lese a druhá skupina šla zase

naopak k řece. V lese jsme

chytili víc brouků než ve

vodě.

Nakonec jsme šli všichni na

louku. Zatímco naše skupina

zkoumala, co jsme chytili v

lese za broučky, druhá

skupina chytala hmyz na

louce. My jsme si taky na

louce zachytali.

A pak jsme šli na oběd.



Dospělé slunečnice jsou už nastálo otočené na východ , aby sluneční

paprsky chytaly hned od rána .

Má to tu výhodu , že včely létají raději na nahřáté květy

a navštěvují je až pětkrát častěji .

Pokud máte slunečnice doma na zahrádce ,

můžete to zkusit vypozorovat .

Přeji všem krásné slunečné prázdniny .

Jde především o různou

nerovnoměrnou rychlost růstu

stonku , která otáčení způsobuje .

To je také důvod , proč se za

sluncem otáčejí pouze

slunečnice mladé , ještě rostoucí . 

Slunce tomuto růstu pomáhá .

PŘÍRODNÍ
NOVINY
ANEŽKA KADLECOVÁ

V tomto díle se zaměříme na

kytky . Protože je právě roční

období , kdy hodně svítí sluníčko ,

povíme si něco o slunečnici ,

která se celý den za sluncem

otáčí .

Všimli jste si někdy , že

slunečnice se večer dívá na

západ , ale ráno je zase

připravená přivítat sluníčko

směrem k východu?
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přichystej si herkules,
stuhu, víčko od piva,
korkový špunt a nůžky

takhle by ti to
mělo vyjít

ustřihni si kus
stuhy

kápni trochu herkulesu na
víčko (kápněte toho míň

než já a hlavně doprostřed)

1. 2. přilep stuhu
herkulesem na
korkový špunt

3.

4. 5.

6.

nalep na hlavu víčko
neboli korunu

7.

A král jde na procházku po louce.

Dneska se pustíme do vyrábění krále. Protože vojsko bez
krále není vojsko.
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Tento školní rok končí. Byl zvláštní od začátku až do

konce. Začali jsme se připravovat na okamžik, kdy se

budeme stěhovat na nějaký čas do kulturního domu.

Ve škole bude probíhat rekonstrukce sociálek a

nebude možné, abychom se učili na staveništi.

Zvládli jsme samozřejmě tradiční úvodní

seznamovačku - výlet na Jelení horu. Poučná a

zajímavá byla beseda o včelách. Pak už zavřená

silnice z Urbanova do Nevcehle a stěhování do

kulturního domu. Kulturní dům se stal naším

domovem až do ledna. Po prvních dnech naprostého

nadšení z nového prostoru jsme později nadšení

ztráceli. Stejně tak i soukromí a klid. Myslím ale, že se

bude opravdu dlouho vzpomínat na tu dobu, kdy

jsme “byli v kulturáku”. Velký dík patří všem, kteří nám

pomáhali. Hlavně správci kulturního domu Pavlu

Špačkovi a Pavlu Špačkovi staršímu, Vojtovi

Pospíchalovi a Ondrovi Krajíčkovi za to, že nám

denně zatopili a bylo nám teplo. 

V kulturním domě jsme nelenili. Hned první den

jsme přivítali vzácnou návštěvu spisovatele a

výtvarníka Pavla Čecha. Odbyli jsme zde všechny

aktivity, které ve škole absolvujeme naprosto běžně.

Jezdil k nám Andy na angličtinu, byl polytechnický

kroužek i náboženství. Všechno se nám podařilo

zvládnout. 

Několik týdnů jsme se ve “staronové škole”

zabydlovali a uklízeli a vybalovali. Po jarních

prázdninách jsme měli mnoho plánů, které jsme

chtěli zrealizovat. Do školy jsme kvůli koronaviru

nenastoupili a vrátili jsme se až 25. května. 

Na konci školního roku se většinou rekapituluje. Na

slavnostním ukončení školního roku budu rodiče

seznamovat s akcemi, které se na naší škole udály.

Rád bych je sem alespoň vypsal. Zápis do prvního

ročníku bez účasti dětí, Soutěž LandArt, Soutěž

školních časopisů - finále v Brně, Adventní trhy v

Urbanově, Vánoční besídka v kulturním domě, školní

kolo recitační soutěže, Školní karneval s obchůzkou

po vsi. Velmi rádi jsme přijali nabídku, abychom se

společně spolupodíleli na výstavách Letem módním

světem a Výročí sametové revoluce. V posledních

týdnech jsme více navázali spolupráci se vzdělávací

institucí Chaloupky. Lektoři Chaloupek pro nás

připravili dva výukové programy Staročeské hry a

Hmyzí bádání. Třešničkou na dortu byla přednáška

Marka Orko Váchy Základy etiky pro děti. 

Slavnostní ukončení školního roku je takovou

poslední tečkou za velmi zajímavým školním rokem.

Přeji všem hezké léto!

Hynek Vohoska, 24. června  2020

Je tu další miminko a opět je to

jedno z dětí navštěvujících

urbanovskou školu .

Své tipy posílejte na skupinu 

Školní bublina . V příštím čísle se

dozvíte správnou odpověď .

Všichni , kteří 

minule tipovali , 

že toto miminko 

je Terka Soukupová ,

měli pravdu .

Sloupek pana ředitele
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MIMIHÁDANKA

Vyhodnocení soutěže s

vajíčkem . Vajíčko v octu

změkne za 11 hodin . Výhercem

se stává Vojta Pelej , který

tipoval 1 den .   Gratulujeme k

výhře , kterou je Kinder vajíčko .



KLÁRKY KVÍZ

1. Jakou barvu dá červená a žlutá:
A: růžovou

L: oranžovou

B: modrou

2. Jakou barvu dá modrá a žlutá:
Á: hnědou

Ó: červenou

É: zelenou

3. Jakou barvu dá bílá a černá:
T: šedou

D: hnědou

E: černá barva se nezmění

4. Jakou barvu dá červená a bílá:
K: fialovou

M: oranžovou

O: růžovou

Tajenka: ________________________

vybarvi a dokresli pusu

najdi 10 rozdílů

Text a ilustrace: Klára Poukarová, Zdena Chalupová

KŘÍŽOVKA
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Text a Ilustrace: Viktorie Divišová
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ASTRONOMICKÉ
OKÉNKO

Máme tu poslední zprávičky v tomto poněkud
zvláštním školním roce. Ale nebeská mechanika je
neúprosná a jede v přesně stanoveném režimu. 

Jak jsou na tom planety v měsíci červnu? Merkur je
vidět s počátkem měsíce večer na severozápadě.
Venuše je vidět ráno nízko nad východním obzorem,
a také večer, ale zapadá už kolem půl osmé. Mars v
druhé polovině noci, Jupiter bude svítit celou noc a
zrovna tak i Saturn. 
V červnu se událo také polostínové zatmění Měsíce.
Bylo to 5. června a začátek tohoto jevu byl kolem půl
desáté večer. Toto zatmění bylo na hranici
viditelnosti pouhýma očima, ale kdo si tento jev chtěl
vyfotit, tak na fotografii by bylo zatmění docela
dobře viditelné.

Co říci na závěr? 
Byla pro mě čest spolupracovat pro tento úžasný
časopis. Přeji mu mnoho úspěchů do dalších let.
Děkuji za vaši účast v soutěžích o ceny. Doufám, že
se vám alespoň trochu líbily. Že vás třeba zaujaly
články o kosmonautice a vesmíru. Zrovna tak jsem
rád, že jsem poznal vaši nejlepší školu, vás nejlepší
žáky, vaše nejlepší učitele a vašeho nejlepšího pana
ředitele. Dále, že jsem k vám mohl přijet a něco vám
povědět o Sluneční soustavě. Třeba se ještě
uvidíme někdy na nějakém astronomickém
pozorování. 

Všem vám přeji hodně zdaru v dalších školních
letech. Někdy večer, až si vzpomenete, zvedněte
hlavu k obloze a pozorujte krásu vesmíru.

Viktorie Divišová, Jiří Zimola

“NĚKDY VEČER, AŽ SI

VZPOMENETE,

ZVEDNĚTE HLAVU 

K OBLOZE 

A 

POZORUJTE 

KRÁSU 

VESMÍRU.”

21



OMALOVÁNKA

Vítám vás u

posledního Co se

děje za humny . 

V červnu se

připravují kombajny ,

svařují se lišty a

připravují se

bubnové sekačky ,

obraceče , sběráky ,

tatry , kombajn na

sbírání . 

Seče se tráva

bubnovou sekačkou ,

pak se obrátí a

přijede sběrák a vozí

se do siláže . 

Také se vozí kameny

a hnůj a močka . 

Jezdí se s

postřikovačem a

traktor s močkou . 

BLUDIŠTĚ

O
m

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

artin Ťoupalík
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CO SE 
DĚJE 

ZA HUMNY



Pepíček přijde domů celý

nadšený a chlubí se

mamince: "Maminko, dnes

jsme se ve škole učili o

výbušninách!"

Maminka se ptá: "A co se

budete ve škole učit zítra?"

Pepíček: "V jaké škole?"

Nechci vás strašit pane

učiteli, říká Pepíček

pedagogovi, ale tatínek

říkal, že jestli nezačnu

nosit lepší známky,

dostane někdo pěknej

výprask.

vtipy
Pepíček dostal k

narozeninám

granát...

A je z toho celý

pryč.

Maminka jde s

Pepíčkem poprvé do

zoo.

Od první chvíle, kdy

tam vejdou, Pepíček

nadšeně výská: "Jéé,

opička, mamí, koukej,

opička!"

"Ticho, Pepíčku, to je

teprve paní pokladní!"

Pepíček nechce
jíst. Maminka ho

přemlouvá:
"Miláčku,

budeme si hrát
na tramvaj. Ty

budeš tramvaj a
lžička s polévkou
nastupující lidé."
Pepíček polyká

lžičku za lžičkou.
Když už je talíř
skoro prázdný,

volá:
"Konečná,

všichni
vystupovat!"

Zdroj: https://ntx.cz/ 23

"Pepíčku, proč jsi včera nebyl
ve škole?"

"Vy jste říkala že kdo nebude
mít domácí úkol, tak ať se

tady ani neukazuje."

 Anička volá Pepíčkovi: "Pepíčku,přijď dneska
večer k nám, nikdo nebude doma."

Pepíček se navoní, učeše, obleče, přijde,
zazvoní...

A nikdo není doma.

Přijde Pepíček domů 

z fotbalu a volá:

"Tatííí, dal jsem dva

góly!"

"A jak to dopadlo?"

"1:1".

Paní učitelka se ptá:

"Kde leží největší

jezero?"

Pepíček se hlásí, ale paní

učitelka ho nechce

vyvolat.

Asi tak po půl hodině ho

vyvolá a Pepíček povídá:

"Největší jezero teď leží

pode mnou."

Pepíček prosí tátu:
"Tati, kup mi buben."

"Nekoupím, budeš mě
rušit při práci."

Pepíček: "Neboj, budu
bubnovat jenom, když

budeš spát."
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