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Toto podzimní číslo Školní bubliny vzniklo převážně v uzavřeném prostředí našich domovů. Opět

se ale projevila nezdolná vůle redaktorů a svižná spolupráce s rodiči, takže vše šlo nad očekávání

dobře.

Úvodní článek od Violky se vrací k besedě se spisovatelkou, Anežka zase rekapituluje recitační

soutěž. Dále už se snažíme být co nejvíce aktuální, proto tentokrát nabízíme rozhovor s Janou

Krejčí, maminkou našeho prvňáčka Honzíka, která se stará o seniory v domově SeneCura. I anketa

reaguje na novou situaci, dětí se tentokrát ptáme na jejich názor na distanční výuku. 

Několik rubrik v tomto čísle vzniklo více méně spontánně. Například povídání Aninky a Jáchyma

Noskových o dopisech pro radost; stejně tak půvabný článek Violky o návštěvě u malířky.

Představujeme vám také novou rubriku, která nám slibuje rozličné lahůdky z vařečky Kryštofa

Poukara. K naší velké radosti nechybí Slavné výroky pana ředitele a Urbanovské anekdoty.

Tentokrát nepřehlédněte Přírodní noviny, které nás seznamují s tajemstvími lesa. Můžete si zakutit

s Jáchymem a vyrobit si dělo, to se přece vždycky hodí.  

Jistě najdete i něco, co se do úvodního slova nevešlo. Přejeme vám příjemné čtení. Ať se Vám od

Bubliny nechce vstávat.

Milí čtenáři,

od minulého setkání s Vámi se mnohé změnilo. Naše Bublina byla uvržena do karantény, jen

to lusklo. V době, kdy čtete tyto řádky, je ale už všechno zase jinak, a my se, díky

šalamounskému uspořádání tříd v naší škole, můžeme opět vidět ve školních lavicích. Kdo

by čekal, že to, co se zpočátku jevilo jako nevýhoda, nám teď umožní takové štěstí? S

Koroňákem jsme se ocitli na horské dráze, a nikdo z nás zatím neví, kam nás zanese.

ÚVODNÍ SLOVO 
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Paní Březinová studovala český jazyk a
literaturu na univerzitě. Spisovatelkou se
chtěla stát už od malička. Přivezla nám
ukázat několik svých knížek pro děti a
vyprávěla nám třeba o knížce Kočka Kačka.

Ta je o kočce, která se chtěla přidat k
cirkusu. Taky mě zaujalo, že napsala
pohádku o třech třeťácích, kterým odlétl
míč za popelnici, a tam narazili na
neznámého kluka. Když ho vzali k sobě
domů, zjistili, že se z něj má brzy stát Karel
IV. 

Ve čtvrtek 24. září k nám do školy přijela

spisovatelka Ivona Březinová na besedu.

Sešli jsme se všichni v jedné třídě a paní

Březinová nás poprosila, abychom si vzali

roušky, protože v Praze pečuje o své staré a

nemocné rodiče. 

Od paní Březinové jsem znala moc hezkou

knížku, Natálčin Andulák, o holčičce, která

si hrozně přála mít mobil, ale místo toho k

ní zalétl papoušek, který dělal zvuky jako

telefon. Díky tomu se skamarádili. Paní

Ivona ale nepíše jenom pro děti, ale i pro

dospívající a dospělé.

BESEDA S
IVONOU

BŘEZINOVU
VIOLA RITTEROVÁ (S DROBNOU

VÝPOMOCÍ SVÉ MAMINKY)

4

Nebo psala o
prvňácích, kteří
najdou v lednici
mamuta. Na
besedě se mi
nejvíc líbilo, že
nám paní
spisovatelka
vyprávěla
spoustu
zajímavých
příběhů.



Po několika dnech přišly výsledky. Ten den pro
mě uplynul strašně rychle, protože jsem se
těšila na vyhlášení výsledků. Při hudební
výchově nám pan ředitel pustil 2 videa. V
prvním nás uvítala komise, ve
druhém vyhlašovali vítěze. Naše škola byla
úspěšná, protože v každém ročníku někdo
vyhrál. 

Za první ročníky se umístila Jůlinka
Soukupová na 3. místě.

Violka Ritterová z druhého ročníku vyhrála 1.
místo. 

Ve třetím ročníku vybojovala Adélka
Soukupová 3. místo. 

Mezi čtvrťáky zvítězila Anežka Kadlecová
(já). 

A v posledním pátém ročníku se Lucka
Šindelářová umístila na 3. místě. 

Dostali jsme spoustu hezkých cen, například
malé kapsičky smajlíky, 3D podložky, knížky a
diplom. 

Recitační soutěž byla hezká, i když jsme ji
prožili jen v naší škole.

Mrzelo nás, že nemůžeme jet zase

do Krahulčí. Když jsme tam byli

posledně, bylo to velmi zábavné a

doufám, že tam příště budeme

moct zase jet.

Recitovali jsme postupně po

ročnících. 

Paní učitelka si každého postavila

na určené místo a pan ředitel

natáčel. Když jsem recitovala já,

došlo místo v disku u pana ředitele,

takže jsem musela básničku

opakovat, tentokrát na telefon paní

učitelky.

Recitační soutěž se uskutečnila  8. října 2020. Zúčastnilo se 5 škol, takzvaný Pětilístek. Bylo to

poněkud jiné než minulé roky. Kvůli koronaviru jsme se nemohli potkat s ostatními účastníky

soutěže. Místo toho nás pan ředitel natáčel v kanceláři a posílal to přes internet členům

komise. 

RECITAČNÍ
SOUTĚŽ

ANEŽKA KADLECOVÁ
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Její obrazy a celá tahle místnost pro
mě byly inspirací, abych se sama
také pokusila namalovat obraz.

Malířka mi připínáčky připíchla
velkou čtvrtku na stěnu a pod nohy
mi dala kraví kůži. Na paletu mi z
tuby vymáčkla základní barvy
(modrou, černou, bílou, červenou,

žlutou), které jsem si mohla míchat,
jak jsem chtěla. Pak mi pustila
hudbu a odešla. Nejdřív jsem
nevěděla, co vlastně namalovat, a
tak jsem začala žlutým
trojúhelníkem, na který jsem
udělala černou tečku. Pak jsem se
do toho celá vložila a vznikla z toho
„Pirátka, která vystupuje z mříží.“

NA NÁVŠTĚVĚ U MALÍŘKY
VIOLA RITTEROVÁ
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Malířka Evelýna žije
na samotě u hranic s
Polskem. Její dům je
plný barevných
obrazů, na kterých
jsou různé podivné
planety, tvary a
trochu strašidelná,

ale zajímavá
stvoření. Svá díla i
často vystavuje. V
domě má obří
pokoj, kde má
velikou dřevěnou
desku, na kterou 

si připíná papíry a plátna a na ně pak maluje. Sedí při tom na ohromném
nafukovacím míči a pouští si k tomu pěkně zvláštní hudbu. 



Štěpánka, 2. ročník
Nejlepší  je ,  že  se  vidíme  s  paní  učitelkou  a  nejhorší  je ,  že  se  musíme

učit  přes  počítač .  Lepší  je  to  ve  škole .

A N K E T A
Co je podle vás nejlepší a naopak nejhorší
na distanční výuce?

Jiřík, 1. ročník
Nejlepší  je ,  že  se  můžeme  vidět  s  kamarády  přes  počítač  a

nejhorší  je ,  že  nemůžeme  chodit  s  kamarády  ven .

Liborek, 1. ročník
Nejvíc  se  mi  l íbí ,  že  jsem  doma

a  nelíbí  se  mi ,  že  musím  ráno

vstávat  a  j í t  se  učit  a  že  se

musím  učit  i  odpoledne .

Honzík, 1. ročník
Nejhors iho  na  distancni  výuce

bylo  to ,že  j sem  neviděl  své

kamarády  ze  t ř ídy .  A

nej lepš ího  to ,že  j sem  nemusel

tak  brzo  vstávat  do  školy .

Pavlínka, 1. ročník
Nejhorší  je ,  že  nemůžu  do  školy .  A  nejlepší  je ,  že  si

můžu  přispat .

Julča, 1. ročník
Jediný ,  co  se  mi  na  tom  l íbí  je ,  že

se  alespoň  přes  počítač  vidím  s

některými  kamarády .  Nelíbí  se  mi

na  tom ,  že  nevidím  všechny  děti

ze  školy .
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Violka, 2. ročník
Nejlepší  je ,  když  si  povídáme  o  zvířatech  a  nejhorší  je ,  že  si  občas

omylem  vypnu  mikrofon ,  a  pak  mě  nikdo  neslyší .  Štve  mě ,  že  nemůžu

chodit  do  školy ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Barunka, 2. ročník
Mně  se  výuka  nelíbí ,  protože  bych  chtěla  j í t  už  strašně  do  školy  a

vidět  spolužáky .

Honzík, 2. ročník
Nejlepší  na  té  výuce  je ,  že  se   můžeme  učit  a  vidět .  Ale  nejlepší  by

bylo  chodit  do  skoly .

Dominik, 2. ročník
Nejhorší  je  že  nemůžu  chodit  do  školy  a  že  se  mi  občas  sekne  tablet .  A

nejlepší  je ,  že   vidím  kamarády  a  můžu  je  pozdravit .



Tomáš, 3. ročník
Nic .  Všechno .

Vojta, 3. ročník
Líbí  se  mi  matematika  a  že  máme  počítač  na  dílně .  Nelíbí  se  mi

čeština . . .

Šimon, 2. ročník
Doma  se  mi  l íbí ,  že  nemusím  tak  brzo  vstávat  a  l íbí  se  mi ,  že  dělám

úkoly  v  obýváku ,  kde  jsou  všichni  a  nelíbí  se  mi ,  že  nechodím  do  školy

za  kamarády .  
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Nikolka, 3. ročník
Nejvíc  se  mi  l íbí ,  že  jsem  doma  a  nelíbí  se  mi ,  že  nejsem  s  kamarády  a

že  se  musím  furt  učit .

Anežka, 4. ročník
Na  distanční  výuce  se  mi  l íb í ,  že  nemusím  ráno  chvátat  do

školy ,  můžu  se  povalovat  v  postel i  a  dlouho  snídat ,  a  taky

máme  málo  hodin .  Nel íb í  se  mi ,  že  se  nevidím  s  kamarády ,  to

je  na  tom  nejhorš í .  Taky  často  zapomínám ,  co  máme  za  úkol .

Adélka, 3. ročník
Nejhorší  je ,  že  se  s  kamarádama  nemůžu  vidět  , ,naživo ' ' .  

 Nic  dobrého  na  tom  nevidím .

Klárka, 4. ročník
Líbí  se  mi  na  tom ,  že  se  můžeme  vidět  alespoň  přes  kameru  a  nelíbí

se  mi ,  že  musíme  být  pořád  doma  a  nemůžeme  chodit  do  školy .  To

je  to  nejhorší .

Vojta, 4. ročník
Dobré  je ,  že  jsem  doma .  Špatné  je ,  že  se  nevidím  moc  s  kamarády .

Jáchym, 4. ročník
Nejlepší  je ,  že  se  můžeme  vůbec  vidět .  A  nejhorší  je ,  že  ten  zvuk

vždycky  blbne .

Anička, 2. ročník
Nejlepší  je ,  že  dostáváme  míň  úkolů  a  nejhorší  je ,  že  je  zavřená  škola .



Hynek Vohoska, ředitel školy
Na  rovinu  řečeno .  Z  distanční  výuky  nejsem  nadšený  vůbec .  Je  to

pro  mě  úplně  cizí  věc ,  do  které  začínám  pomalu  pronikat .

Nejlepší  je  to ,  že  vidím  prvňáky  a  jej ich  rodiče ,  kteří  se

popasovali  s  počítači  a  denně  se  společně  připojují .  Že  se  s  nimi

domluvím .  Že  jsou  rodiče  s  dětmi  trpěliví  a  ke  mně  tolerantní .  Že

je  s  nimi  všemi  dobrá  spolupráce .  A  nejhorší  jsem  asi  popsal  na

začátku .

Marta Veselá Jirousová, učitelka
Oproti  jaru  je  velký  zlepšovák ,  že  se  můžeme  s  dětmi  vidět

a  aspoň  trochu  mít  pocit ,  že  jsme  ve  tř ídě .  Nejnáročnější  je

pro  mě  být  pořád  ve  střehu .  Člověk  nemá  nikdy  klid ,

zprávy  chodí  až  do  večera  a  to  z  různých  kanálů .  Je  těžké

si  vůbec  kdy  odpočinout .

Martina Kotrbová, učitelka
Jsem  překvapená ,  jak  se  dají  věci  dělat  j inak .   Teď  už  si

nechybíme .   Vidíme  se ,  slyšíme  se  a  komunikujeme .  Vadí  mi ,

že  se   nedá  provádět  kontrola  psaného  textu  v  sešitech .
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Kryštof, 5. ročník
Na  distanční  výuce  se  mi  l íbí ,  že  se  můžu  vidět  s

kamarády  a  nelíbí  se  mi ,  že  jsme  doma .

Zdenička, 5. ročník
Na  distanční  výuce  se  mi  l íbí ,

že  se  můžeme  vidět  alespoň

přes  kameru  a  nelíbí  se  mi ,  že

nemůžeme  j í t  do  školy .

Lucka, 5. ročník
Dobré  věci  na  vyučování  online :  Můžu  déle  spát  (stejně  se  mi

nechce  vstávat ) .  I  přes  to ,  že  je  zakázaný  vstup  do  škol ,  vidím

ostatní .  Špatné  věci  na  vyučování  online :  Že  spolu  nemůžeme

prostě  dělat  věci  jako  ve  škole .  Taky  se  to  někdy  seká . .

                

Vítek, 5. ročník
Na  distanční  výuce  se  mi  l íbí ,  že  mě  nikdo  neruší  při  mé

samostatné  práci .  A  nelíbí  se  mi ,  že  se  s  kámošema  nevidíme

naživo .



Jak jste se dostala k práci v SeneCuře?

Vždycky jsem toužila pracovat s dětmi nebo se seniory a
myslím, že v dnešní době a v naší společnosti není lehké o
naše staré rodiče a příbuzné pečovat doma. Proto, když už
klient opustí svůj domov a je umístěn do některého ze
sociálních zařízení, jsem přesvědčená, že by měl podzim
života strávit důstojně a měla by mu být poskytnuta ta
nejlepší možná péče. Tak jsem jako svoji cílovou skupinu
zvolila právě seniory, absolvovala v Jihlavě kurz pracovníka v
sociálních službách a ucházela se o místo v SeneCuře, kam
jsem nastoupila jako pečovatelka.

Je Vaše práce se seniory v této době náročná?

Ano, je náročná, v této době obzvlášť. Trávíme v práci více času,
abychom zastoupili naše nemocné kolegy a kolegyně. Nicméně
je to náročné hlavně psychicky i pro naše klienty, kteří jsou
odříznuti od příbuzných a izolováni ve svých pokojích. Ale
máme obrovské štěstí, že jsme byli na tuto situaci dobře
proškoleni a jsme v SeneCuře skvělý tým, takže vše zvládáme a
hlavně ani v tomto nelehkém čase nás neopouští humor, což je
velkým hnacím motorem.

VŽDY JSEM CHTĚLA

PRACOVAT S DĚTMI

NEBO SENIORY

ROZHOVOR S PANÍ 

JANOU KREJČ Í ,  PEČOVATELKOU 

V SENIORCENTRU 

SENECURA TELČ  A MAMINKOU

PRVŇÁČKA HONZÍKA
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Jaký máte názor na proticovidová opatření, která vláda
zavádí?

Já sama za sebe plně souhlasím se všemi nařízeními, které vláda
zavedla a myslím, že dodržovat je, je naší povinností právě
proto, abychom ochránili ty nejrizikovější skupiny. Bohužel ani
našemu zařízení se Covid 19 nevyhnul a denně jsme svědky
toho, jak rychle a snadno se virus šíří a jak nepředvídatelně se
chová.

Co děláte, když nejste v práci? 
Jak relaxujete?

Své volno se snažím trávit s rodinou. S
Honzíkem a Eliášem, pokud je to možné,
trávíme hodně času venku a když mám
večer čas a klid, zalezu do postele s
dobrou knížkou a dobrým jídlem.

 Jaká je Vaše oblíbená pohádka?

Miluju animovanou pohádku Ratatouille
z roku 2007, asi bych ani nespočítala,
kolikrát jsem ji viděla. Je to krásný a milý
příběh, který pokaždé zvedne náladu.



DOPISY
PRO
RADOST
ANNA A JÁCHYM NOSKOVI

Poslali jsme dopisy babičkám a dědečkům do
domova důchodců v Jihlavě, aby nebyli smutní,
že za nimi nemůžou návštěvy. Jak jsme se o tom
dozvěděli - kamarádka naší tety, která pracuje v
domově důchodců, poprosila tetu, aby sehnala
nějaké lidi, kteří by napsali dopisy.

Psali jsme o tom, co děláme a jak trávíme
čas a namalovali jsme také obrázek - já
jsem třeba nakreslil domov důchodců,

jak nad ním letí helikoptéra a v ní jsem já
a mávám babičkám. Psali jsme to já,

Aninka, Toník, Violka, Barunka a
Zdenička. Měl jsem radost, když jsem
viděl babičky na fotkách, jak jsou
spokojené. 

Jáchym

Měla jsem radost, když jsem posílala dopis
babičkám a dědečkům. Psala jsem to s
pomocí mamky a taky jsem nakreslila
kytičku pro radost. Byla jsem moc ráda,

když nám teta poslala fotky s babičkama,

jak se radují.
Anna
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Připravila: Klára Poukarová 
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S L A V N É  V Ý R O K Y  P A N A

Ř E D I T E L E

Koukni na mě zkušeným okem prvňáka, který byl ve škole 14
dní!

KVÍZ

Připravila: Klára Poukarová

Posloucháme těmito otvory, to jsou otvory určené k
poslouchání. 
Otvor, na kterém sedíme, je určen k úplně jiným účelům.

Teď mě dobře poslouchejte, protože když mě nebudete poslouchat, nebudete to vědět a tím
ztratíte bod a to je blbý. Sice vám ten bod bude na nic, ale to je jedno.

Ráno před online vyučováním 
Pan učitel: Tak děťátka moje, ještě si udělám čaj a už jsem u vás. 
Julča šeptem: Čaj jo? Vždyť si vždycky dělá kafe...

Na prvňáky v prvouce
Řekněte mi, jak se jmenuje vaše mamka, ale né, jak jí říká taťka, třeba miláčku nebo nějak jinak, ale jak
se jmenuje doopravdy.

HV: Ve 12 hodin za mnou přijde nějaká baba protivná.
Kryštof: Slyšela to i mamka.
HV: To nevadí, hlavně jestli ta baba nestojí za dveřmi.

Děťátka, teď se mi zbláznil internet a vidím takzvaně velký prd!

Angličtina ve třetí třídě (časování slovesa to be): Prosím vás, podívejte se na mě, nestojí mi tady hrůzou
vlasy? Já tam mám sice už jen pár chlupů, ale i ty mi teď určitě trčí!



Taková houba ovšem svůj internet nenabízí zadarmo . Něco to stojí . V lese je
takovým žádoucím platidlem cukr . Ten všichni shánějí jako diví . Hmyz , ptáci a
stejně tak i houby ho mají rádi . Potřebují ho k růstu .

Stromy mohou z cukru a různých solí vytvářet dřevo , listy a kůru . Za lesní internet
houby od stromů požadují až třetinu jejich produkce , to je opravdu velmi , velmi
drahé . Ale protože stromy bez internetu nemohou ani tušit , že jim hrozí nějaké
nebezpečí , tak tuto cenu bez řečí platí . Houby tento cukr používají na vytváření
plodnic . To jsou ty houby , které na podzim sbíráme . Když tedy najdete hřib ,

křemenáč nebo bedlu , nejde o nic jiného než proměněný stromový cukr .

Všichni teď hodně používáme
internet . Povíme si dnes , jak
používají internet stromy .

Představte si , že pomocí hub .

Nevěříte? Doopravdy . S posíláním
zpráv pomáhají opravdu stromům
houby . Když chce nějaký strom
něco důležitého sdělit
jinému stromu , začne svými kořeny
vypouštět tekutinu . Konec kořenů
houba obalila měkkým tkanivem ,

které vypadá jako vata . 

Tady houba přijímá od stromu zprávu a
vede ji svými tenkými vlákénky dál . Tato
vlákna prorůstají veškerou lesní půdou .

Tím navazují a udržují spojení mezi
stromy . Každý „uživatel“ této sítě tak
může slyšet , co chce ten či onen strom
říct . Když například určitý druh brouků
započne svůj útok , všichni se o tom hned
dozvědí a mohou se připravit .

PŘÍRODNÍ
NOVINY
LESNÍ INTERNET

ANEŽKA KADLECOVÁ
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z knihy Slyšís jak mluví stromy od Petra Wohllebena



VYRÁBĚNÍ S
JÁCHYMEM

aneb nevyhazuj 
odpadky

Toto si připrav na vyrábění.

Spoj oba 

dva špunty.

Propíchni oba
špunty špízovou
tyčkou.

Propíchni 
špejlí obě 

kolečka.

1. 2.

Do jednoho ze špuntů
zapíchni dvě krátké špejle.

3.

4.
5. 6. Spoj je špejlí.

7.

Spojené špunty dej
mezi kolečka, jak
vidíš na obrázku.

Dnes budeme vyrábět dělo
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Máš hotovo! A těš se napříště, to
budeme vyrábět tank.

8.

Kápni
Herkules 
na víčko 

od piva.

9. 10.

Přilep na hlaveň děla a
nech zaschnout.



Tak takové to tedy bylo. Je zase konec, doufám, s
distanční výukou. A děti se vrací 18. listopadu do
školy. My máme to štěstí, že do školy jdou všechny
děti ze všech pěti ročníků. Těšíme se všichni. Děti,
učitelé i rodiče. Děti určitě proto, že se zase uvidí
naživo, nejen přes kameru. Rodiče, že už jim
konečně skončí starost s domácím vzděláváním.
Za kolegyně mluvit nechci, i když tuším, že by asi
řekly v podstatě to samé, co teď říkám já. Prostě a
jednoduše se těším na to, až budu dělat svou práci
tak, jak jsem už nějakou dobu zvyklý – osobně,
naživo. 

Posledních pár týdnů jsem se setkával většinou jen
s žáky 1. ročníku, se kterými jsme společně s jejich
rodiči pronikali do tajů výuky čtení a psaní přes
počítač. Denně jsme spolu četli, psali a počítali. V
první fázi „jeden na jednoho“. V další fázi už
společně, přes hromadný video hovor. Děti k mé
velké radosti čtou. Podařilo se to. Můj bývalý kolega
z Telče, Jarda Nedorost, by toto počínání jistě
označil jeho oblíbeným rčením: “V podstatě šlo
jenom o to, abys napáchal co nejmíň škody.“
Doufám, že by byl spokojený.

Věřím, že rodiče ocenili to, že naše škola byla
vybavena notebooky. Podařilo se je nakoupit ještě
v září a na začátku října. V průběhu distanční výuky
jsme díky velkorysým darům sponzorů mohli
dokoupit další počítače tak, abychom mohli téměř
všem našim žákům počítače půjčit. Notebooků je již
nyní dostatek. Mou milou povinností je tedy
poděkovat za iniciativu a finanční dary Václavu
Poukarovi z Nevcehle, Obci Nevcehle, Obci Žatec,
Petru Chalačevovi z Žatce, ing. Josefu Kamarytovi,
stavební firmě Terni Jihlava s. r. o. a Strojírnám
Podzimek. Celkově naše škola získala 48 000 Kč.

Jsem velmi rád, že další distanční zkouška naší
malé školy je za námi. Jsem rád, že jsme několik
týdnů distanční výuky opět zvládli. Myslím si, že
distanční podzim byl daleko klidnější než distanční
jaro. 

Vážení rodiče, milé kolegyně, milí žáci.
Děkuji za spolupráci.

Hynek Vohoska
Pátek 13. 11. 2020

Miminko na malé
fotografii je Vítek
Chalačev . Všem ,

kteří ho poznali ,
blahopřejeme .

Sloupek pana ředitele aneb
Napáchat co nejmíň škody
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MIMIHÁDANKA
2.

4.

Je tu další miminko , jedno z dětí
navštěvujících urbanovskou školu .

Své tipy posílejte na skupinu Školní
bublina . V příštím čísle se dozvíte
správnou odpověď .

KŘÍŽOVKA

Kř
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O
brázky kreslili: Jan Krejčí, Jiří Poukar, Julie Soukupová 

 O
m

alovánka: Klára Poukarová
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JEDNA DVĚ, PODZIM JDE



KUCHTĚNÍ S
KRYŠTOFEM aneb Jezte dobře!

3.
Promažeme
marmeládou
nebo nutelou.

Těsto lijeme na
rozpálenou pánev
a smažíme z obou
stran.

Připravíme si:

1 ks menší hlávka zelí
3 ks mrkve
1 ks cibule
3 PL citronové šťávy nebo 1 PL
octa
1 PL krystalového cukru
špetka soli, pepře

Suroviny:

1 hrnek hladké
mouky
1 hrnek mléka
1 vejce
1 balení vanilkového
cukru
1 PL oleje
špetka soli

Dobrou 

chuť!

Zelí, mrkev
nastrouháme, 

cibuli 
nakrájíme 

najemno. 

1. 2.

Promícháme, 

přidáme cukr, 
sůl, 
pepř.
Okyselíme.

3. 4.

Dnes budeme připravovat zelný salát.

1.
A také usmažíme palačinky.

2.
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Koroňák

Text a Ilustrace: Lucie Šindelářová
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PODZIMNÍ PŘÍBĚHY

20

 B
ludiště: Zdena Chalupová  Příběhy: Barbora Vohosková
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urbanovské
anekdoty

Děti doplňují do
slov di,ti,ni/dy,ty,ny.
Jde to docela dobře,

problém jim dělá
jen slovo ko...na. 

Paní učitelka
napovídá, že když
někdo dělá blbiny,
tak se to dá říct i

jinak. 
Říká se, že dělá

ko...? 
Pořád ticho a pak

konečně někdo říká:
kokotina!!!

Hodina čtení u
Soukupů.

Julča: Táta kope
mámu. 

Mamka: Ne mámu, ale
jámu. Online výuka Saši

Chalačevy.

Paní učitelka se
ptá, co je to líčení? 

Maminka se ptá
Saši: “Víš, co to je?"

Saša: "To je, když
se namaluji."
Spolužák

odpovídá: "To je
vlastně popis."
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Anežce se při
hodině angličtiny
seká pan učitel.
Anežka: Pane
učiteli, vy mi

blbnete. 
HV: Ano, já občas

blbnu.

Hodina "pracovních činností" u Soukupů.

Mamka: Holky, pojďte nám pomoct s tím dřevem.

Terka: Mně se nechce. Mamka: To věřím, ale i přesto

pojď. Děti jsou totiž na světě od toho, aby pomáhaly

svým rodičům, víš! 

Terka: Ne mami, děti jsou budoucnost národa...

Mamka: No právě...

Při online výuce
geometrie měl

Jáchym najít
druhé pravítko a
místo něj přinesl
malou sestřičku.

Maminka
Nosková: Je

pravda, že v naší
domácnosti je
násobně větší

pravděpodobnost
natrefit na sestru,
než na pravítko.

Julča čte s Terkou větu: Ema má lipo. 

Julča: Ela... Terka: Ne, Julčo, tam není Ela, zkus to znovu. 

Julča: Ela... Terka: Ne, to tam není... 

Julča: Já s Tebou nečtu, budu číst s mamkou. 

Mamka: Julčo, ale tam opravdu není Ela. 

Julča: Já už s váma nečtu vůbec!
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