


Nedávno se mě jedna kamarádka zeptala. A jak to doma zvládáte? To musí být taky pořádný
šrumec. Odepsala jsem jí něco v tom smyslu, že nám k dokonalosti chybí tak asi sedmdesát
procent, že mám tu a tam chuť na někom ze své rodiny spáchat násilný zločin, ale že je u
nás vlastně pořád legrace. A možná to, přátelé, není málo. A možná někoho potěší i naše
Bublina, která po delší pauze zase vykukuje na svět jako bledule a sněženky zápolící se
zmrzlou krustou hlíny. 

A co vás v březnové Bublině vlastně čeká? Není toho málo. Přinášíme reportáž z masopustu,

zavedeme vás do lesa, kde vás vzděláme a zcela jistě neztratíme. U lesní tematiky do značné
míry zůstaneme i v rozhovoru; spoustu zajímavých věcí na sebe prozradil pan Vlastislav
Soukup. V anketě se dozvíte, jaký oblíbený sport mají děti i další zaměstnanci školy a
doufám, že vás pobaví i urbanovské anekdoty.

Velmi mě těší, že děti začaly psát o tom, co je opravdu baví. Příkladem za všechny jsou
Zdeničky Zajímavosti o zvířatech. Tentokrát dokonce i s otázkami pro pana zvěrolékaře.

Nechybí Violčiny knižní tipy, Přírodní noviny, Vyrábění s Jáchymem, Kuchtění s Kryštofem,

Matematika s Vítkem a těšit se můžete též na putovní rubriku Tipy na výlety. Dobře víte, že
výčet není konečný, březnová Bublina je opravdu macatá.

Co říci závěrem. Snad si můžeme dovolit mysliveckou terminologii. Přeji vám, abyste se v
nadcházejícím jaru cítili co nejméně jako štvaná zvěř a abyste měli mezi svými blízkými
vždycky někoho, kdo vás dokáže rozesmát. 

Milí čtenáři,

znenadání jsme se ocitli zpátky za zdmi svých domovů. Tato situace už pro nás není
nová, to ale neznamená, že ji zvládáme s lehkostí. Vidím nás teď všechny jako loutky
zavěšené na silonech, někdo ale silony postupně  přeřezává a my musíme čím dál víc
stát jen na svých vlastních podlamujících se nohou.  Není na co se spolehnout.
Maturanti maturují bez maturitního plesu; snoubenci se neodvažují naplánovat si
termín svatby; s jistotou nemůžeme říct ani to, že se důstojně rozloučíme se svými
nejbližšími. Moje známá nemohla jít na pohřeb vlastní matky a plížila se po hřbitově
jako zloděj. To všechno samozřejmě kvůli tomu, že byla nakažena covidem. 
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U čtvrťáků šla Anežka za krabicové
mléko, Jáchym za samuraje, já za kuře

a Vojta Pelej za Endermana z
Minecraftu. Páťáci šli taky, a to Zdenča

za basketbalistku, 

Vítek za fotbalistu, Lucka 

za zloděje a Kryštof za kostlivce. 

Z učitelů se převlékla jen paní 
učitelka Kotrbová za turistku.

Když jsme byli ve škole všichni, hráli
jsme městečko Palermo, 

ve druhé třídě hry. 

Potom jsme vyrazili na obchůzku
Urbanovem. První zastávka byla u
Jáchyma a Aničky doma, druhá u

jejich babičky a dědy a třetí u
Vohosků. Potom jsme  se vrátili do
školy a pan učitel nám pustil film

Paddington 2.

 

 

V pátek 12. února jsme měli ve
škole karneval. Přišel Honzík
Krejčí za Spidermana, Pavlínka
za Elsu, Jiřík za Olafa, Liborek
za římského krále a Julča šla
za čarodějnici. Z druháků šel
Domča za piráta, Honzík Pařil
za hasiče a Šíma za kovboje.

Štěpánka šla za kuchaře,

Anička za indiánku a Violka s
Barunkou za holky v krojích. Z
třetího ročníku byla Nikolka za
vílu, Áďa šla za gejšu, Tomáš za
ninju a Vojta Nerad za
Deadpoola.
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KARNEVAL
KLÁRA POUKAROVÁ
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Když jsem v pátek ráno

přišla do školy, něco tam

nehrálo, protože někdo hrál

na klavír. Byla to Terezka

Soukupová, která přijela se

svým tatínkem, který nás

chtěl vzít na poznávací

procházku do lesa. Šli jsme

společně Urbanovem

nahoru kolem rybníka 

do vykáceného lesa.

PROCHÁZKA SE SOUKUPEM

Zastavili jsme u pokácených klád. Pan Soukup

nás nechal losovat z klobouku kartičky se

zvířátky, která jsme si připnuli na bundu. Podle

nich nás pan Soukup oslovoval. Já jsem byla

sýkorka. Na kmenech jsme počítali letokruhy a

určovali podle nich věk stromů. 

Další stanoviště bylo v lese, který ještě nebyl

vykácený, ale už byl napadený kůrovcem.

Hledali jsme v kůře ztuhlé kůrovce, kteří nestihli

zalézt do země, zkoumali jsme je pomocí lupy.
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ANEŽKA KADLECOVÁ

Díky tomu se nám podařilo rozdělat malý ohníček. Opekli jsme si na něm buřty a jiné

dobroty. Všichni se dobře najedli, a pak jsme vyrazili na zpáteční cestu. Po cestě nás pan

Soukup zastavil u suchého stromu, kde viděl vylétat datla. Aby mu někdo nepokácel

obydlí, pověsili jsme na strom ceduli. Zbytek cesty proběhl hezky. Potkali jsme ještě

několik velkých mravenišť, což mě překvapilo.

Procházka s panem Soukupem se mi moc líbila. Doufám, že něco podobného se školou

ještě podnikneme.

Pokračovali jsme směrem k Ořechovu,

kde jsme měli obědvat. Po cestě jsme

našli stopy zvěře (divokého prasete,

zajíce a srnky). Na daném místě jsme se

rozdělili. Kluci šli pilkou nařezat chrastí

a holky šly s panem ředitelem a panem

Soukupem nasbírat březovou kůru.



Jeďte se tam podívat v létě. Bude
třeba otevřená restaurace a
obchůdek s keramikou. Dají se
tam dělat i různé jiné věci. Třeba
se i houpat a klouzat na
dětském hřišti. I když bylo
hnusně, výlet byl super.

V sobotu 27. února jsme se vydali na výlet. Už dlouho jsme se
strojili, že se podíváme do Maříže. Nepleťte si ale Maříž a Paříž!
Maříž je blíž. Maříž je malá vesnice, která leží asi 3 km od
Slavonic. Ve vesnici žije dnes hodně málo obyvatel. Když není
covid, dá se tam dojet třeba namalovat hrneček. Z Maříže totiž
pochází Mařížská keramika. To není všechno. 
Nebylo ale hezky. Byla mlha. Ale i přes to jsme se prošli
pěkným parčíkem, do kterého se dá dojít po procházce vesnicí. 

TIPY NA VÝLETY
BARBORA VOHOSKOVÁ
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Alte Postkarte um 1900 – Familienarchiv, Volné dílo, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19224972
 

U parčíku stojí
zřícenina
zámečku. 
Na fotce je vidět,
jak zámeček
vypadal asi v
roce 1900. 



KNIŽNÍ TIPY 
VIOLA RITTEROVÁ

Ale Hilda nechce opustit svůj milovaný domov,

takže se vydá hledat prezidenta malých
skřítků, ale ten s tím nic nezmůže, protože
všechny ty dopisy píše pan král. Mezitím se
Hilda spřátelí s malým skřítkem, který ji pošle
do jeskyně za dvěma duchy. Jeden lže a druhý
mluví pravdu. Hilda musí poznat, který z nich
lže. Nakonec se dostane na vrchol hory, kde
najde krále, který padá z vršku. Zachrání ho a
dostane od něj slib. Jenže se krajinou projdou
dva obři a rozšlápnou Hildě dům, a tak se s
maminkou stejně musejí přestěhovat do
města Trolbergu. O tom, co bude dál, je další
díl, Hilda a parádní slavnost.

Druhá kniha se
jmenuje Hilda a
pidilidi. Hildě
domů chodí
výhružné dopisy, že
se mají odstěhovat,
jinak jim bude
zničen dům. Ukáže
se, že dopisy píše
král malých skřítků,

protože lidé je
nevidí, a proto jim
ničí jejich domky.  

drakem Šmakem, 

který ukradl
trpaslíkům poklad v
Síni pod Horou,

bývalém sídle
trpasličího království.
Během napínavé
cesty a boje se zlými
skřety pár trpaslíků
padne, ale své
bohatství a sídlo králů
získají zpět. Nej-
strašidelnější postava
pro mě nebyl drak ani
skřeti, ale slizký Glum.

První z nich je HOBIT aneb Cesta tam a zase
zpátky. Dostala jsem ji jako komiks, takže
jsem ho dokázala přečíst rychle díky
obrázkům a bublinám. Mladý hobit Bilbo
Pytlík se vydá na cestu s čarodějem
Gandalfem a skupinou trpaslíků. Putují za 

V tomto čísle bych vám ráda představila dvě
knížky, náhodou obě začínají na písmenko H
a obě mají v názvu jméno hlavního hrdiny.
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A N K E T A
Který sport je tvůj nejoblíbenější?

Honzík, 1. ročník
Hokej ,  j sou  tam  kámoši .

Štěpánka, 2. ročník
Mě  baví  asi  všechny  sporty ,  ale  ze  všeho  nejvíc  mě  baví

jezdit  na  kole .

Jiřík, 1. ročník
Hokej ,  protože  si  tam  můžu

najít  kámoše .

Liborek, 1. ročník
Běhat ,  protože  běhám  i  s

Nikolkou .

Pavlínka, 1. ročník
Nejraději  lyžuji ,  s  tátou

jezdím  na  sjezdovku .

Julča, 1. ročník
Ježdění  na  kole ,  je  to  zábava .
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Barunka, 2. ročník
Asi  kopání  s  míčem ,  protože  mě  to  baví .

Honzík, 2. ročník
Můj  nejoblíbenější  sport  je  hokej ,  protože

mě  to  baví .

Dominik, 2. ročník
Mě  baví  všechny  sporty .

Violka, 2. ročník
Asi  ježdění  na  kolečkových  brusl ích ,  protože

na  nich  můžu  objet  celej  Urbanov .

Anička, 2. ročník
Nejraději  jezdím  na  kole ,

protože  mě  to  baví .

Šimon, 2. ročník
Ježdění  na  kolečkových  brusl ích ,

protože  mají  kolečka  a

pak  ještě ,  že  je  to  zábavnější  než

brusle  na  led .  A  taky  mě  baví  judo .



Tomáš, 3. ročník
Můj  nejoblíbenější  sport  je  f lorbal .

Vojta, 3. ročník
Nejradši  mám  hasiče .
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Nikolka, 3. ročník
Běhání .  Vždycky ,  když  si  hrajeme ,  tak

jsem  rychlejší  jak  brácha ,  proto  ráda

běhám .  Líbí  se  mi ,  jak  se  Liborek  uráží ,

když  prohraje .

Anežka, 4. ročník
Chození   na   procházky    a   na    čundry .

Adélka, 3. ročník
Nejradši  jezdím  na  kole  a  na

kolečkových  brusl ích ,  protože

jsem  rychlejší .

Vojta, 4. ročník
Lezení  v  řece  s  kamarádama ,  protože  jsme

našli  krumpáč ,  minci  a  podobné  kraviny .

Jáchym, 4. ročník
Mám  rád  fotbal ,  hokej  a  f lorbal .

Klárka, 4. ročník
Nejradši  ze  všeho  běhám  za  Nevcehelské

hasiče ,  potom  ráda  brusl ím  na  ledě  a  na

kolečkových  brusl ích ,  taky  ráda  jezdím

na  kole  a  jen  tak  běhám  po  venku .



Hynek Vohoska, ředitel školy
Mám  po  pasivní  i  aktivní  stránce  několik

oblíbených  sportů .  Z  pasivních  nejvíce  curl ing

a  lední  hokej .  Aktivně  pěstuju  squash ,  tenis  a

florbal .

Marta Veselá Jirousová, učitelka
Mám  ráda  sporty ,  kde  je  člověk  sám  za  sebe ,  kolektivní

hry  jsou  moje  noční  můra .  Na  gymplu  jsem  skákala  do

dálky ,  běhala  sprint  i  dálkové  tratě .  Teď  ráda  běhám .

Mám  oblíbenou  trať  ze  Staré  Říše  přes  Sedlatice  okolo

lesa  Štumpjehle .  V  létě  miluju  plavání  v  moři ,  když  je

nouze ,  tak  ani  rybníkem  nepohrdnu .  Pokud  jsou  otevřené

sjezdovky ,  tak  celkem  ráda  lyžuju .  

Martina Kotrbová, učitelka
Sport  je  pro  mě  každý  pohyb .  Hlavně  negaučovat .  Beru  jakoukoliv  příležitost

se  hýbat .  Třeba  házet  lopatou .  Teď  mám  nejoblíbenější  lyžování .  Sport  je  pro

mě  zábavou ,  pokud  u  něj  mám  společnost  a  také  přibližně  stejně  zdatnou

konkurenci .  Tuto  rol i  zastane  odpovědně  moje  drahá  polovička .  Z  letních

sportů  je  to  golf .  Baví  mě ,  protože  je  společenský .  Chodí  se  nejčastěj i  ve

třech  nebo  čtyřech ,  akorát  pro  pěkné  popovídání ,  a  jste  v  přírodě .
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Kryštof, 5. ročník
Mám  rád  hokej ,  protože  je  to  týmová

hra .

 

Zdenička, 5. ročník
Volejbal ,  gaučing  a  badminton .

Lucka, 5. ročník
Gaučing ,  protože  se  při  něm  jen  leží .

                

Vítek, 5. ročník
Florbal ,  protože  mě  baví ,  je  to  týmový  sport

a  ping  pong ,  protože  je  to  hra  1  na  1 .

Hanka Kubelková, kuchařka
Mezi  mé  oblibené  sporty  patři l

hokej , fandila  jsem  ŽÁROVIČCE

URBANOV .

Líbí  se  mi  také  biatlon .Dokonce  jsem

měla  štěsti  podívat  se  na  závody  do

Nového  Města  na  Moravě ,kde  byla

neskutečná  atmosféra .Nenechám  si  ujít

Ester  Ledeckou  jak  na  lyžich  tak  i  na

snowboardu .

Já  v  létě  ráda  plavu  a  jezdím  na  kole .

V  zimním  obdobi  lyžuju .

Eliška Leitkepová, učitelka
Asi  nemám  žádný  sport  jako  číslo  jedna ,  ale  ráda  si  zahraju  tenis  nebo

zajdu  na  nějaký  výlet ,  v  zimě  pak  na  lyže  nebo  si  zabrusl it .  Na  gymplu  jsem

jezdila  hodně  na  kole ,  ale  od  doby ,  co  máme  psa ,  chodíme  radši  pěšky ,

abychom  se  mu  věnovali .  Pasivně  naživo  ráda  koukám  na  fotbal  a  hokej ,  v

televizi  pak  na  biatlon .



Divočáci jsou pro změnu velmi atraktivní na
lov. Jsou inteligentní a mají výborné smysly. 
Když k nim při nočním lovu dokážete dojít
(myslivecky „našoulat“) na 20-30 m a pak je
zdárně ulovit, tak to je vždy silný zážitek.
Nemohu opomenout ani ptactvo. Například
flétnové tóny drozda a kosa - tak to je
překrásná kulisa. 

Kolik času trávíte v lese?
Rozhodně méně, než bych chtěl. Nechci
ochuzovat rodinu a jako každý mám své
povinnosti. S tím časem je to takové
balancování, co si ještě mohu dovolit. 

Jaké největší zvíře jste ulovil?
Jelena evropského, 
vážil cca 150 kg.

Jakou máte zbraň?
Každý myslivec má většinou několik zbraní,
protože některé se mohou ze zákona
používat na lov drobné zvěře (např. zajíci a
bažanti) a některé na lov spárkaté zvěře
(např. srnci a divočáci). Takže i já mám tyto
zbraně.

Jaké je vaše oblíbené lesní zvíře?
To se nedá specifikovat. To je moc těžká
otázka… Každé zvíře nebo pták je něčím
unikátní a fascinující. Jelení zvěř je majestátní
a nadarmo se jí neříká „královská zvěř“. Srnčí
zvěř je naší nejrozšířenější zvěří a její
pozorování je mnohdy velmi zajímavé. 
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Baví vás být myslivcem?
Samozřejmě, že baví, jinak bych to nedělal.
Myslivost jako taková je fenomén, který má
mnoho rozličných odvětví a podob a každý si 
v ní může najít to, co ho nejvíce zajímá.
Součástí myslivosti je např. kynologie,
sokolnictví, práce s mládeží, fotografování
zvěře, sportovně-myslivecká střelba a
samozřejmě také lov zvěře.  

Jak jste se dostal k myslivosti?
Pocházím z rodiny, kde oba dva rodiče
pracovali v podstatě celý život v lese. K lesu a
přírodě jsem tedy měl vždy blízko. Jako malý
jsem měl poníka a s ním jsem měl projeté
všechny lesy v okolí Dešova. Vyrůstal jsem na
knížkách o lese a zvířatech, četl různé atlasy.
Takže myslivost byla cestou, která
navazovala na moje toulky po přírodě.

 BAVÍ MĚ  BÝT

MYSLIVCEM
ROZHOVOR S MYSLIVCEM 

A VEDOUCÍM ODBORU Ž IVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ,  

PANEM

 VLASTISLAVEM SOUKUPEM



Co může každý z nás 
udělat k ochraně životního 
prostředí?
Pro začátek stačí například to, že se 
o přírodu kolem začne zajímat a chovat se k
ní slušně. Lidé mají bohužel obecně tu
vlastnost, že si myslí, že jsou páni tvorstva.
Ono to tak ale není. Měli bychom se chovat 
k přírodě pokorněji, než se chováme teď.
Příroda se bez nás lidí obejde, ale my se bez
přírody, čistého vzduchu a vody, kvalitní
zemědělské půdy a lesů neobejdeme.

Máte ještě nějaké nesplněné sny?
Mám. Přijde na to, jaké máte na mysli.

Jaká je vaše nejvtipnější historka s kocourem
Fífou?
Asi nejvtipnější je ta, jak se ztratil a pak znovu našel
jako malé koťátko. 
Když ho naše holky v létě dostaly, tak jsem
nedlouho poté jel do lesa na podvečerní čekanou
na srnčí zvěř. Na kraji lesa jsem si odemkl závoru,
projel, zamkl a pokračoval dál. Ta čekaná nebyla
ničím výjimečná, takže ji nebudu popisovat. Když
jsem se vracel domů, naštěstí přes tu samou
závoru, tak jsem při jejím odemykání i přes zvuk
motoru uslyšel slabé mňoukání. Koukal jsem do
tmy, co se kde děje a najednou se z přítmí lesa
nemotorně vynořilo malé kotě. Koukám, přemýšlím
a v duchu si říkám, že to kotě je opravdu hodně
podobné tomu našemu novému. Kotě se mě
nebálo a šlo ke mně. Tak jsem ho vzal do auta.
Celou cestu domů jsem přemýšlel, jestli je možné,
že je to malý Fífa. Doma už mezitím bylo
pozdvižení. Holky zjistily, že Fífa se ztratil… 
To pak koukaly, když jsem jim ho přinesl domů 
z lesa z čekané! 
Když jsme potom přemýšleli, jak se to mohlo stát,
tak jediné vysvětlení je takové, že malý Fífa si vylezl
na podvozek auta (asi na rezervní kolo) a vydržel na
něm jet asi 1,5 km k závoře. Tam, když jsem
odemykal, seskočil a vydal se na průzkum.  No a
cestou zpátky si na mě počkal a nechal se zase
odvézt domů. 
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Připravily: Klára Poukarová, Anežka Kadlecová 



ZAJÍMAVOSTI
O ZVÍŘATECH
LAMA

ZDENA CHALUPOVÁ

Tento kopytník je blízkým příbuzným
velblouda. Také dokáže přežít bez vody delší

dobu.  Jsou 4 druhy lam:

dva druhy domácí –  lama krotká a alpaka,

dva druhy divoké – guanako a vikuňa.

Slouží jako tažné zvíře, je schopná
unést těžký náklad.

Když lama plive,

není to
z nezdvořilosti,

ale jako
ochrana

před
nepřítelem.

Není radno
se k ní

přibližovat
nebo ji dráždit.

Co vám přijde nejzajímavějšího na lamách?
Líbí se mi jejich neobvyklé chování oproti jiným
zvířatům. Lamy nejdou jen tak ochočit jako
třeba pes nebo kůň. Jejich pozornost si člověk
musí zasloužit a to chce velkou trpělivost a čas.

Čeho se lamy nejvíce bojí?
Lamy se bojí nadměrného hluku a rychlých
pohybů.Ve své domovině (Americe) se nejvíce
bojí divokých šelem.

Na jakou nemoc jsou lamy nejháklivější?
Nejčastější onemocnění u lam je mycoplasma.

To je bakterie, která napadá červené krvinky a
způsobuje chudokrevnost. Dále také velmi často
řeším žaludeční a střevní potíže, které vznikají
nevhodným krmením.

Proč jste si vybral zrovna lamy?
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Zařazuje se do řádu sudokopytníků a
podřádu mozolnatců, čeleď –

velbloudovití. Měří mezi 1,2 a 2,2 metrů
na výšku. Váží 125 až 200 kg. Žije 15 až 25
let. Pohlavní dospělost mezi 9. a 18.

měsícem. Páření probíhá  po celý rok.

Březost asi 1 rok. Dokáže běžet rychlostí
45 km  /h.

OTÁZKY PRO PROFESIONÁLA 
MVDR. ONDRU KRAJÍČKA:

Na vysoké škole
jsem se náhodou
dostal k ošetření
lam a tato zvířata
mě nadchla. Začal
jsem se o ně více
zajímat a zjistil
jsem, že nejsou
veterináři, kteří se
přímo specializují
na lamy. Takže
volba byla jasná.

mimo lamy ošetřuji
i ostatní zvířata , ale
s hadem ke mně
nechoďte.

Zdroj: Velká 
encyklopedie zvířat



Na jaře se loučíme s krmítky v našich

zahrádkách, ale ptáci tu jsou stále 

s námi. Jak přibývá teplo, vrací se i ptáci

tažní. Zajímavé je, že ještě nikdo nezjistil,

jak se při letu z Afriky orientují.

Kupříkladu trasa dudka vede přes celou

Saharu a Alpy.

Na jaře mají všichni mnoho práce. Musí

stavět hnízda z droboučkých součástek

mechu, větviček, ve městě i z papíru a

plastu. Po vylíhnutí holátek starosti

nekončí. Např. sýkorka přinese mladým

hmyz až 600krát za den. Stromy a

zahrady jsou plné jejich zpěvu. Jejich

hlas je vždy prozradí, proto je můžeme

určit, i když je mezi větvemi a křovím

nevidíme. Rozeznat a nacvičit jejich

hlasy lze snadno na online hře

www.ornita.cz.

Ptáci dovedou létat a to nikdo jiný neumí. Proto jsou lehcí, mají duté

kosti a peří. Křídlo se skládá z droboučkých peříček s háčky do sebe

zaklesnutými. Musí mít souvislou vrstvu bez porušení, aby létali. Podle

tvaru křídel se dá určit i jak létají. Špičatá křídla pomohou rychlosti,

široká plachtění a třeba krátká ptákům žijícím v lese. Druh ptáka se dá

určit i podle letu. Třeba strakapoud se houpe, labuť a kachny musí

hodně "veslovat", dravci zase krásně plachtí a přitom mohou i odpočívat.

Rorýs dokáže ve vysoké výšce při letu i spát. Třepetavý let má kolibřík,

který umí i couvat. Sovy jsou zase díky svému prachovému peří při letu

naprosto neslyšné. 

Druhů ptáků je spousta a každý má svoje zvláštnosti.

Určitě stojí za to vyrazit někdy s dalekohledem ven a

zkusit je pozorovat. Nebo vyrobit doma s tatínkem

budku a pověsit ji v zahradě na strom. 

Hodně zajímavých objevů přeje Anežka

 

PŘÍRODNÍ
NOVINY

 
PTÁCI KOLEM NÁS

 

ANEŽKA KADLECOVÁ
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http://www.ornita.cz/


VYRÁBĚNÍ 
S JÁCHYMEM

aneb nevyhazuj 
odpadky

1.
2.

3. 4.

Ahoj děcka, dneska budeme vyrábět fakt 
velkého obra. Tak se těšte... Jdeme na to!
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Připravte si lepidlo, roličku od toaleťáku, velké a
malé víčko a špejli.

Přilepte malé víčko jako přilbu a velké jako
štít..

Přilepte špejli a je hotovo.

Porovnání panáčků s obrem
...hodně veliký rozdíl.

Příště už budeme vyrábět úplně něco jiného. Vojsko už je dokonalé.



Miminko na malé
fotografii je 

Vojta Nerad .

Všem , kteří ho poznali ,
blahopřejeme .

Musím se přiznat, že rád plánuju. Už několik let

si zapisuju do diářů všechny důležité události,

všechny termíny hraní, na která jezdím, občas

si napíšu, jaké je počasí a kdy jsem přišel domů

z práce. Mám rád, když jsou kolonky v celém

týdnu plné, a tak tam dopisuju někdy i úplné

blbosti. Hlavně, aby bylo plno.

Poslední dobou se to plno nedaří. Není co psát.

Zvládám teď dobře zapisovat počasí a možná

bych mohl každý den otevřít elektroměr a

odečíst stav, potom odstavit pračku a odečíst

stav vodoměru. Zase by přibyly dva řádky. Koho

by to ale bavilo.

A tak si plánuju, co bude, až od nás zmizí

tenhle kovidsajrajt. Bude zase normálně na

světě a já budu kromě elektroměru, vodoměru

a počasí psát zase to, kam pojedu hrát a ke

komu pojedu na návštěvu. Nebo třeba zajdu

na koncert. Moc nechodím, ale třeba na Ebeny

bych šel.

Mám rád Marka Ebena. Pokud někde blízko se  

svými bratry hraje, jsem tam. Nevadí mi, že

jeho koncerty jsou téměř pořád stejné. Stejné

písničky a pořadí, podobně uvedeny. Rapování

Marka Ebena na závěr koncertu je

nepopsatelný zážitek. Zajděte někdy. 

Proč ale zrovna Marek Eben? Teď v tuhle dobu,

která je plná Astry, Pfizeru, Moderny a Sputniku

s Johnson and Johnsonem? 

Dostal jsem od Ježíška knížku Myšlenky za

volantem, kterou právě Marek Eben napsal. Je

to sborník jeho sloupků, které píše již několik

let. Pěkné a svěží čtení. Někdy se zasměju.

Někdy zase ne. Je to přesně to, co teď

potřebuju. A tak se těším, až zase přijedou

Bratři Ebenové do Telče. Těším se a plánuju, že

se letos zase půjdu podívat a poslechnout. 

I když.

Kdysi kdosi moudrý řekl: „Chcete-li pobavit

Boha, povězte mu o svých plánech.“

Hynek Vohoska 

9. 3. 2021

Sloupek pana ředitele
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MIMIHÁDANKA
2.Které miminko ,

žák či žákyně
urbanovské
školy , je na
fotografii? V
příštím čísle se
dozvíte správnou
odpověď .

KVÍZ I

Kv
íz

: K
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KUCHTĚNÍ S
KRYŠTOFEM

aneb Ať žije MASOPUST!
Jogurtové koblížky

Vykynuté rozdělíme

na stejné kousky, ze

kterých tvarujeme

koblihy, necháme

ještě chvíli kynout a

pak dáváme do

rozpáleného oleje,

pečeme dozlatova a

během smažení

otáčíme.

Dobrou chuť.

Jiné koblihy

18

1 kg hl.mouky, 1 vejce, 2 žloutky, 6 dkg  kvasnic, 10 dkg cukru, 

1 dcl sádla, 1l mléka

Těsto
30 dkg pol. mouky,

30 dkg bílého jogurtu

půl prášku do pečiva 

Do mísy nasypeme mouku,

dáme jogurt, prášek do

pečiva, 2 vajíčka, vanil. cukr,

rum, jogurt a citronovou

kůru, všechno zamícháme a

lžící ze směsi tvarujeme

koblížky.

Dáváme do rozpáleného

oleje, pečeme dozlatova a

během smažení otáčíme.

Na závěr obalujeme teplé v

cukru se skořicí.

1ks vanilkového cukru 

2 lžíce rumu

2 vejce

půl lžíce citronové kůry 

Do vlažného mléka rozdrobíme kvasnice, přidáme cukr,

poté ostatní ingredience a vypracujeme těsto, které

necháme v teple přikryté utěrkou vykynout.



NAJDI SEDM ROZDÍLŮ
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Com
ics: Lucie Šindelářová, N

ajdi rozdíly: Klára Poukarová



TAJENKA:

Jaká máme roční

období:

J: jaro, léto, podzim, zima

B: jaro, zima

C: jaro, léto, Velikonoce

Čím se lidé přemisťují:

E: záchodem

X: umyvadlem

A: autem
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 B
ludiště: Zdena Chalupová  Kvíz, křížovka: Klára Poukarová, M

atem
atika s Vítkem

: Vítek Chalačev

KŘÍŽOVKA

BLUDIŠTĚKVÍZ II

Jak se jmenuje

tento časopis:

D: Škola

F: Bublinka

R: Školní bublina

Co je jablko:

G: zelenina

O: ovoce

V: nikam se neřadí

MATEMATIKA S VÍTKEM

Zdroj: František Strouhal - Hádej hádej hadači



urbanovské
anekdotyŠimon u křížku mezi

Urbanovem a
Ořechovem: "To je
svatej Bůh nebo
kdo?"

MVJ: "Bacha, ať vás ta
větev nepíchne do oka." 

Áďa: "To nevadí, jsem
přece holka z vesnice."

Jáchym čte: "Z dálky
přijíždí ŘITÍŘ."

 

Vojta čte: "V pondělí ráno
jsem ZABILA..."
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Hodina přírodopisu v 
5. ročníku, probírá se
rozmnožovací soustava.
Kryštof: "Paní učitelko,
jste si jistá, že tohle
učivo je určené pro
nás?"

Pan Soukup: "Tady za
panem ředitelem je

jehličnatý strom. Věděli
byste, co je to za strom?"

Adéla: "Bříza." 
P. Soukup: "Adélo, už jsi
někdy viděla jehličnatou

břízu?"

HV: "Jůlie, pokuď ještě
jednou zvedneš tu

kartičku, budu si myslet,
že jsi postižená."

OMALOVÁNKA

O
m

alovánka: Klára Poukarová

Hodina angličtiny ve 4 r.
HV: "Dneska máte
LHV, luxusní hodinu s
Vohoskou."

Zadání úkolu v učebnici 
Dej slovo v závorce do
správného tvaru. "Ukliď si
psací potřeby do (šuple)." 
Klárka: "Ukliď si psací
potřeby do šuplů."
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