


Bublina se z velké části ještě vrací k distanční výuce, vždyť jsme byli doma šest týdnů!

Představíme vám všechny tři vzácné hosty, kteří nás v online prostoru navštívili. Těšit se
můžete na spisovatelku Kláru Smolíkovou, herečku Marthu Issovou a slovutného
novináře Erika Taberyho. S Marthou Issovou vás navíc čeká i krásný rozhovor plný
fotografií z jejího rodinného archivu. 

V anketě se ptáme žáků a zaměstnanců naší školy, co jim pomáhá, když musejí být
zavření doma a pan ředitel vás ve sloupku seznámí s průběhem letošního zápisu. V
putovní rubrice Tipy na výlety vás tentokrát vezmeme do Brtnice a trošku jiné bude
vyrábění, máme totiž zraněného hlavního kreativce.

Do stálých rubrik se s plnou parádou vracejí Slavné výroky pana ředitele a vtipy,

nashromáždili jsme i nějaké urbanovské anekdoty, Bublina je zkrátka pestrá jako
vždycky, a pomalu, ale jistě nás láká na barevné jaro. Nebo žádné nebude? Dovolím si
parafrázovat prohlášení Magdalenky Vohoskové: "Nerozumím vládě a ani nevím, co to
je." Já nerozumím jaru a ani nevím, co to je. 

Milí čtenáři,

máme za sebou už velkou část dubna a zatím jsme se moc neohřáli. Apríl zkouší,
co všechno vydržíme. Prvňáčci nám pravidelně na dotaz: „Jaké je roční období?“
odpovídají: „Zima!“ a nemůžeme se jim divit, když do otevřeného okna zrovna
udeří poryv větru a třídou se prožene sněhová vánice. Jeden můj kamarád
prohlásil, že letošní jaro je festival zklamání, tak si holt musíme vychutnat
všechno, co má pro nás připravené, až pěkně do konce. 
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Dne 29. března jsme se připojili na schůzku Beseda s
Klárou Smolíkovou. Je to spisovatelka, která píše pro

děti i dospělé. Pro muzeum napsala 2 historické
příběhy: o husitech a o J. A. Komenském. Nebo třeba
taky večerníček "Vynálezce Alva". Paní  Klára nám na
sdílené obrazovce ukázala spoustu knih a komiksů.

My jsme měli podle obrázku na obalu hádat, o čem
příběhy jsou. Od paní Smolíkové máme doma
komiks "Na hradě Bradě". Je to moc zábavné čtení a
líbí se celé rodině.  

Beseda s Klárou Smolíkovou byla zajímavá, těším se
na nějakou další.

Ve středu 7. dubna jsme měli besedu s Marthou
Issovou. Martha Issová ale nemluvila o svém

životě jen tak, odpovídala na otázky pokládané

Luckou (mnou) a Zdeničkou. Mezi těmito

otázkami padaly otázky od ostatních dětí a

učitelů. Paní Issová odpovídala na všelijaké otázky

jako je třeba: Hrála jste si jako malá s legem?

Odpověď zněla ano. Dokonce krabici lega (kterou

dostala jako malá) považuje za takový malý

rodinný poklad.

Martha Issová byla ale bohužel, kvůli špatnému

spojení, rozpixelovaná. Dost se s tím bojovalo.

Nakonec se to neřešilo.

Beseda dopadla dobře. Jestli se chcete dozvědět

více o paní Issové, otočte na stranu s rozhovorem.

ANEŽKA KADLECOVÁ

LUCIE ŠINDELÁŘOVÁ

Beseda proběhla v pátek 9. dubna. Pan ředitel čte Respekt a

napadlo ho, že by to mohla být zajímavá beseda. A tak to celé

začalo. Pan ředitel napsal Erikovi Taberymu, šéfredaktorovi

časopisu Respekt, a ten souhlasil.

E. T. byl hodně řečnej a když se ho někdo zeptal na jednu 

otázku, tak většinou odpověděl hned na dvě.

JÁCHYM NOSEK

ONLINE
BESEDY
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TIPY NA VÝLETY
VIOLA RITTEROVÁ

Z Urbanova se tam jede přes Nevcehli, Pavlov, Otín a

Stonařov. S rodiči vždy zastavíme na náměstí a koupíme si jídlo

ve zdejším bistru. To si potom bereme do zámeckého

parku a děláme si společně piknik.

Je tam zámek, který je sice rozpadlý, ale je hezký.

Taky se můžete kouknout do kostela, kde je výhled z

věže. 

KNIŽNÍ TIPY 
VIOLA RITTEROVÁ

Lucka je nejmenší štěně, které se narodí fence
Bele. Holčička, které Bela patří, musí malé štěně
každé dvě hodiny krmit z lahvičky pro miminka. 
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V tomto díle
Tipů na výlety
bych vám
chtěla doporučit
město BRTNICE. 

Alfík je o
holčičce, která
dostane štěně,

ale pak se jí
narodí bráška
a není čas 
o Alfíka
pečovat. Tak
ho musejí dát
do útulku, ale
odtamtud si
ho naštěstí 
k sobě vezme
babička
holčičky.

V tomto díle knižních tipů vám představím dvě knížky od stejné autorky, Holly Webb. Obě z
nich jsou o psech, vlastně o štěňatech. První z nich je JAK ALFÍK ZŮSTAL SÁM, kterou jsem si
půjčila v urbanovské knihovně a druhou mám z Telče. Jmenuje se LUCKA, NEJMENŠÍ ŠTĚNĚ.

Autorka Holly Webb
napsala spoustu knížek
o zvířatech. Některé

Holčička s
kamarádem začnou
prodávat jablka, aby si
vydělali a mohli si
Lucku nechat, i když si
ji chce za velké peníze
koupit nějaký cizí pán.

jsem si teď půjčila, ale slibuju, že je brzy vrátím 

do telčské knihovny, abyste si je taky mohli půjčit.



A N K E T A
Co vám nejvíc pomáhá být v pohodě, když musíte být
zavření doma?

Honzík, 1. ročník
Hraní  her  na  počítač i .

Štěpánka, 2. ročník
Já  si  nejradši  hraju  

se  svojí  sestřičkou .

Jiřík, 1. ročník
Dívám  se  na  televizi .

Liborek, 1. ročník
Koukám  se  na  telefon .  Nebo

vytesávám  dinosaury .

Pavlínka, 1. ročník
Dívám  se  na  pohádky  a

hraju  si  s  panenkou .

Julča, 1. ročník
Mně  pomáhá  koukat  na

televizi  a  odpočívat  v  posteli .
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Barunka, 2. ročník
Mám  dvě  věci .  Hraju  si  

s  panenkama  a  s  legem .

Honzík, 2. ročník
Když  nemůžu  ven  a  jsem  doma  sám ,

tak  hodně  j ím .

Dominik, 2. ročník
Já  si  hraju  s  legem .

Violka, 2. ročník
Čtu  si  a  hraju  si  s  morčetem .

Anička, 2. ročník
Když  si  hraju  se  sestrama .

Šimon, 2. ročník
Chodím  na  procházky  a

hraju  si  s  taťkou  na

schovku .

Nikolka, 3. ročník
Buď  se  učím  s  mamkou ,  nebo  pracujeme  v

podkroví .
Tomáš, 3. ročník
Všechno  možné .  

Vojta, 3. ročník
Chodím  ven  a  jezdím  na  kole .

Adélka, 3. ročník
Dívat  se  na  televizi  nebo

si  půjčit  mamčin  mobil  a

psát  si  s  Klárkou .



Anežka, 4. ročník
Chodit  do  krav ína  za

krávama  a  hlavně  za  mojí

ja lov ic í  Elkou .

Vojta, 4. ročník
Hrát  na  počítači .

Jáchym, 4. ročník
Jít  se  proběhnout  s  Cipískem .
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Klárka, 4. ročník
Mně  nic  nepomáhá  a  ani  mi  nic

pomáhat  nemusí ,  protože  jsem  v

pohodě  pořád .

Lucka, 5. ročník
Mně  nic  nepomáhá ,  prostě  jsem  V  CAJKU .

Vítek, 5. ročník
Chodím  běhat  o  přestávkách  

do  zahrady .

Zdenička, 5. ročník
Asi  chodit  ven ,  zvířata  a  j ídlo .

 

Kryštof, 5. ročník
Postel .

Hanka Kubelková, kuchařka
Mně  asi  pomáhají  vycházky  do  přírody ,

hezké  knihy ,telefonický  kontakt  s

příbuznými  a  přáteli .

Marta Veselá Jirousová,
učitelka
Pomáhalo  by  mi  hezké  počasí ,  kdyby  nějaké

bylo .  Vždycky  se  za  těch  pár  dnů ,  kdy  svít í

s lunce ,  snažím  nějak  dobít  baterky ,  pracovat

na  zahradě  až  do  úmoru ,  to  je  pro  mě  to

nejlepší .  Jinak  si  pravidelně  čtu  detektivku  a

chodím  běhat .  Občas  čučím  na  nějaké

seriály .  Pomáhá  mi  taky  zavolat  přátelům .

Samozřejmě  je  to  i  humor  a  toho  je  naštěstí

u  nás  doma  pořád  dost .  

Eliška Leitkepová, učitelka
Procházka  při  hezkém  počasí .

Martina Kotrbová, učitelka
Nebýt  v  místnosti  a  najít  si  práci  venku ,  za

každého  počasí .  Nebo  zavolám  sestrám .  Občas

udělám  práci ,  na  kterou  nemám  čas ,  a  to  je

něco  jako  zašít ,  vydrhnout .  V  televizi  nic  není

a  na  NETFLIXU  už  to  máme  přebrané .  Tak  asi

knížka  na  pohodu ,  něco  sladkého  na  nervy ,

čokoládu  nebo  zmrzlinu .  Hlavně  vypínám  a

nezavádím  rozhovory  o  COVIDU .

Hynek Vohoska, ředitel školy
Snažím  se  odpočívat ,  přilehnout  si  odpoledne  po

obědě ,  když  to  jde ,  něco  si  přečíst .  A  nebo  se

koukat  na  detektivku .  Koukám  rád  na  Poirota .

Rád  si  pouštím  audioknihy .



Proč jste se stala herečkou?
Důvodů bylo pro to víc. Myslím ale, že ten první a
nejdůležitější byl ten, že mě od mala bavilo vymýšlet si
postavy a hrát si na ně. No a když jsem později zjistila,
že je možné mít to v dospělosti jako povolání, řekla
jsem si, že je to skvělé, že to je pro mne to nejlepší. 
A říkám si to, k mé velké radosti, dodnes.

Který z filmů, kde jste hrála, máte nejraději? 
Který máte naopak nejméně ráda?
Nejraději mám vždycky ten, který jsem dotočila jako
poslední, protože ten zážitek z něj je ve mně
nejčerstvější. Teď momentálně je to film Zátopek, na
kterém jsme pracovali s režisérem Davidem
Ondříčkem (který je shodou okolností mým životním
partnerem a otcem mých dvou dcer) a mým kolegou 
z Dejvického divadla a velkým kamarádem Václavem
Neužilem, který hrál běžce Emila Zátopka. Byla to moc
krásná a radostná práce. Musela jsem se kvůli tomu
naučit házet oštěpem, protože jsem hrála paní Danu
Zátopkovou, která byla olympijskou vítězkou 
a několikanásobnou mistryní Evropy právě v této
disciplíně. Sice jsem to nezvládla tak dobře jako ona,
ale jsem šťastná, že mě film přivedl zase zpátky 
ke každodennímu sportu, protože mi to dělá dobře 
na duši i na těle. 
A přemýšlím teď usilovně, který film mám nejmíň ráda
a vždycky, když mě nějaký napadne, že by mohl být
adeptem, protože třeba nejsem úplně spokojená se
svým výkonem v něm, nebo mi ten film nepřipadá
moc dobrý, vzpomenu si, s kým jsem se při té práci
potkala, nebo co mi v životě přinesl za další věci a lidi
a vlastně musím říct, že mám nějakým způsobem
ráda všechny filmy, na kterých jsem pracovala.

Jaký máte názor na reklamy? Točíte je ráda?
Reklamy jsou různé, dobře udělané, špatně udělané a
podle toho se liší i můj názor na ně. Ty reklamy ve
kterých hraju, mě točit bavilo, protože v nich
představuju takovou, řekněme, blbku a to je vždycky
sranda. Člověk si může dovolit vymýšlet kraviny. Navíc
se tam sešel dobrý filmový štáb, takže jsem to vůbec
neprožívala nijak nepříjemně, naopak. Ale angažmá v
reklamě vnímám jako velmi citlivou věc a pečlivě jsem
se rozmýšlela, jestli na nabídku kývnout. Zjišťovala jsem
si vše o té firmě, protože kdybych narazila na něco, co
se mi nelíbí, nebo s čím nesouzním, určitě bych svoje
jméno nepropůjčila. Ale na nic špatného jsem
nenarazila a ta reklama mi umožnila, že díky vydělaným
penězům můžu v umění dělat nějaký čas jen věci, které
se mi líbí a nemusím brát práci, do které se mi nechce,
jen z toho důvodu, abych si vydělala na živobytí.

Do které role, kterou jste hrála, jste se dokázala
nejlépe vžít?
To je zajímavá otázka! Já myslím, že na vžívání jsou moc
dobré postavy, které jsou naopak daleko od toho, kým
jste ve svém reálném životě. Takže jsem se třeba ráda
vžívala do postavy v televizní minisérii Dukla 61, kde
jsem hrála velmi přísnou a tvrdou havířskou manželku
a matku čtyř dětí. Musela jsem se pro tu roli naučit
ostravský dialekt a to mě moc bavilo. A věděla jsem, jak
by se zachovala v různých životních situacích. To je
skvělé, když hrajete postavu a chápete ji a vnímáte, pak
se vám stane, že přesně víte, co by kdy udělala.

8

 NIKDY UŽ  SI
NIKDY U NIČEHO 

NEŘ ÍKÁM

ROZHOVOR S HEREČKOU 

 MARTHOU ISSOVOU
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Jaké máte koníčky?
Nejraději ze všeho si čtu knížky! A moc ráda chodím na
dlouhé procházky do přírody, jezdím na kole, lyžuju, plavu,
hraju tenis, tancuju, poslouchám hudbu - nejraději na
koncertech, cestuju, chodím do kina, vařím a peču a nejlepší
je, když při tom můžu být s lidmi, které mám ráda.

Jaká máte doma zvířata a kolik času s nimi trávíte?
Máme pejska, fenku křížence, bude jí dvanáct a je to nejlepší
pes na světě. Jmenuje se Pipi, protože je zrzavá jako Pipi
Dlouhá Punčocha. Chodíme spolu každý den na dlouhou
procházku, když jsme na chalupě, kde je ona nejraději, tak
šest kilometrů lesem okolo rybníka, když jsme v Praze, tak do
parku Stromovka, který je veliký a krásný. A pak máme ještě
papouška, Amazoňana Panamského, to je takový ten velký,
zelený, co mluví. Jmenuje se Jára Papoušek a je mu dvacet
šest. Zdědili jsme ho po panu Ondříčkovi, tatínkovi mého
Davida, který ho dostal k šedesátinám. Když zemřel, byl Jára v
hluboké depresi několik let, protože tihle papoušci se fixují na
jednoho člověka a někdy se může i stát, že už nikoho dalšího
nepřijmou. Máme ho doma šest let a s radostí můžu říct, že
už je veselý a adoptoval nás jako svou novou rodinu.

Čím barvíte velikonoční vajíčka?
Letos jsme barvily s holkama klasickými barvami v prášku, do
kterých se přidá ocet, ale experimentovaly jsme s gázou a
nasbíranými kytičkami, které jsme k vajíčkům přiložily a
obtočily. Dopadlo to krásně.

Jaká je vaše vysněná role?
Vysněnou roli nemám. Jsem otevřená a zvědavá na to, co přijde. Snila jsem o tom, že budu hrát divadlo a točit
filmy a že potkám někoho, s kým se budeme milovat, rozumět si a smát se a třeba se nám k tomu narodí i pár
dětí a tenhle svůj sen žiju. Každý večer než usnu, děkuju za to Bohu.

Je nějaká role, kterou byste nikdy nechtěla hrát?
Ne. Vždycky, když jsem si o něčem řekla, že NIKDY, přišlo to a pak bylo všechno jinak. Takže 
nikdy si už nikdy u ničeho neříkám.

Trhala jste ve filmu Sedmero krkavců pravé kopřivy, nebo to byly jen kulisy?
Pravé, prosím pěkně. A bolelo to jak čert. Tak snad alespoň nedostanu revma...

Jak vás bavilo točení filmu Zátopek a kdy bude mít film
premiéru?
Natáčení filmu Zátopek mě bavilo hodně. Byla to krásná a zají-
mavá práce, potkala jsem díky ní několik lidí, za setkání s nimiž
jsem moc vděčná. Budu na něj vždycky s láskou vzpomínat. Film
by měl mít premiéru v létě, koncem srpna 2021, tak držte palce!

Kolik hodin denně spíte?
No, třeba teď, když píšu tyto řádky, je půl jedné ráno, protože
většinu práce doma můžu dělat teprve když moje dvě holky,
Františka a Emilka, usnou. Podle toho to taky vypadá... Ráno ve
všední den obyčejně vstáváme v 7.00, ale snažím se chodit spát
dřív než dnes. Většinou kolem jedenácté. Ale nedávno se mi
stalo, že jsem byla na natáčení v Olomouci a měla jeden volný
den a spala jsem od deseti od večera do deseti do rána!
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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

Julie, ty to držíš jako štychar.

v angličtině
Lucka: Pane učiteli, můžu to už
napsat do chatu? 
HV: No jasně, per to tam jak
zamlada. 

Snadnější než narýsovat deset
čar je už jenom utrhnout toaletní
papír.
To musí svištět, hrc, prc, cililink.

v angličtině
HV: Děcka, poznaly jste, o čem ta písnička je? O čem se v ní zpívá? 
Ticho. Nikdo nereaguje. 
HV: No tak když se ta písnička jmenuje HELP, tak asi nebude o sbírání brambor na Vysočině.

MVJ: Napíšeme si zápis do sešitu. 
Lucka: Z čeho zápis? 
MVJ: Z podmiňovacího způsobu.
HV: Dnes dá paní učitelka zápis z podmiňovacího způsobu a zítra raději z obrábění kovů.

Vlítnu tam jako uragán do pastoušky.

Klepu se jak drahej pes.

Děti, nezlobte mě, nezlobte dědečka.

Gumovací pero, to je nástroj ďábla.

To je konstrukční úloha pro přípravný ročník Jedličkova ústavu.

MVJ: Lucku dnes navštívil japonský miniaturista Uko Ješita. 
HV: Já myslím, že ji spíš navštívil Pako Šlendryán.

Máš úkolníček v takovém stavu, že si něj paní učitelka bude muset vzít archeologickou pinzetu.



V přírodě mluvíme o koloběhu, během něhož dochází ke změnám skupenství vody. Přispívá

tomu sluneční záření, gravitace a pohyby planety. 

Z oceánů, dalších zdrojů povrchové vody a rostlin se vypařuje voda, vytváří mraky.  Tady se

voda mění zpátky v kapalné skupenství a deštěm a sněžením se dostává zpět na zem, tomu

se říká kondenzace. Voda tak posiluje vodní toky (potoky, řeky, rybníky, jezera,..), částečně se

vsakuje do půdy. Problémy s nerovnoměrným vlivem počasí však mohou jednak způsobovat

extrémní sucha  a nedostatek vláhy a také při vydatných deštích, sněžení či rychlém tání

sněhu záplavy nebo sněhové kalamity.

Světovým dnem vody podle OSN je 22. březen.

Voda představuje jednu ze základních věcí na Zemi. Pokrývá většinu povrchu zeměkoule,

předpokládá se, že ve vodě vznikl první život, a vše živé vydrží bez vody jen velmi krátkou

dobu. Nejvíc se voda vyskytuje ve skupenství kapalném. Ve skupenství pevném je to led a sníh

a ve skupenství plynném se vyskytuje jako vodní pára. Voda v kapalné formě nemá ani chuť,

ani vůni. V tenkých vrstvách je bezbarvá, v silnějších pak namodralá.

Pro člověka je životně důležitá voda pitná. Ve vyspělých zemích je přístup k pitné vodě snadný.

Voda se ve vodárnách očišťuje mechanicky, chemicky, pískovými filtry a dalšími metodami .

Odhaduje se však, že víc než miliarda lidí na celém světě se k nezávadné vodě nedostane.

Problémy s dostatkem vody se přitom mohou v příštích desetiletích dotknout i vyspělých států

Evropy. Už nyní se v suchých měsících některé regiony Čech a Moravy potýkají s výrazným

úbytkem zásob. Proto je nutné, abychom vodou šetřili. 

Pamatujme na to, že voda je životně 

důležitá pro nás lidi 

i pro celou planetu.

PŘÍRODNÍ
NOVINY

 
O VODĚ

 

ANEŽKA KADLECOVÁ
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VYRÁBĚNÍ PRO
ARO COVID
JIHLAVA

aneb  Origami 
   tulipán

13
https://www.youtube.com/watch?v=na4XF5zVn6w.



Miminko na malé
fotografii je 

Barunka Vohosková .

Všem , kteří ji poznali ,
blahopřejeme .

Je duben, měsíc zápisu. Naštěstí i v těchto pohnutých

dobách jsou určité jistoty. Není jich moc, ale jsou.

Jednou z mála jistot je zápis do prvního ročníku

dalšího školního roku. Zápis je vždycky velkou událostí

pro všechny zúčastněné strany. Ve škole se řeší, jak

bude zápis vypadat, ředitelé připravují dokumentaci.

Ve školkách vrcholí předškolní příprava dětí,

kompletují se desky s výtvory předškoláků, kteří ty své

výtvory ve škole u zápisu předvedou. Pro některé

rodiče není ta předváděčka možná úplně příjemná.

Rozpačitě se koukají, co na výtvory jejich dětí říká

učitel, učitelka či ředitel, poslouchají, jak jejich dětem

jdou sykavky, ř, š, ť a č. Vždyť to cvičili a na logopedii

chodí poctivě. Některým rodičům je to jedno. 

Rodič vypisuje a podepisuje, zkoušející zkouší a dítě,

skoro už žák, se snaží či nesnaží. Některým dětem se k

zápisu nechce. Někteří se zápisem baví a rádi plní

úkoly, které si na ně ve škole vymysleli. 

Vždycky, když se připravuje u nás ve škole zápis,

vzpomenu si na jeden z mých prvních zápisů ve škole

v Telči. Přišla holčička. Říkejme jí třeba Zuzanka. Byla

to holčička s copánky a sukýnkou. Měla i punčocháče

a střevíčky. Na zádech tašku. Školní aktovku, kterou

musela mít a nedala si vymluvit to, že není potřeba,

aby se s ní tahala.

Tak si Zuzanka sedla a kreslila. Vybrala si, že nakreslí

mamku. Kreslila. Barevné dílko, vydařená kompozice.

Maminka má květované šaty, dlouhé vlasy, pět prstů

na každé ruce, ale i na každé noze. 

Nechybí mamince na obrázku nic? ptám se. 

Nechybí, je tam úplně všechno, říká Zuzanka. 

Ale zkoušejícímu to nestačí a trvá si na svém. Chce

tam vidět ještě něco jiného. 

A co boty, nechybí mamince boty? Ona je bosá, říkám. 

Aha.

Zuzanka chvíli přemýšlí. Potom vezme žlutou

pastelku a do rohu nahoru nakreslí sluníčko. Zase

pěkné. Oči, nos i pusu. Sluníčko se směje. 

Pořád koukám na ty bosé nohy.

A co nohy? Maminka bude bosá? ptám se.

Žlutá pastelka se zapíchla do sluníčka s tučnými

paprsky.

Nevidíš, říká Zuzanka, vždyť je teplo!

Letošní zápisy jsou skoro u konce. To, že by se na naši

školu zapsal někdo, o kom „nevíme“, je velmi

nepravděpodobné. Jsem rád, že můžu hlásit na další

rok nejméně 5 nových prvňáčků. 

Hezké a třeba už konečně i slunečné jaro.

Hynek Vohoska 21. 4. 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 .
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Hrníčkový beránek

KUCHTĚNÍ S
KRYŠTOFEM

aneb 
Veselé Velikonoce

15

Těsto
2,5 hrnku polohrubé mouky 

0,5 hrnku oleje

špetka soli

2 ks vajec 

2 lžíce rumu

Všechny surovniny promícháme a nalejeme do formy.

Pečeme na 180 °C  asi 40 - 50 minut. Upečeného

beránka po vychladnutí potřeme čokoládou nebo

citrónovou polevou nebo jen posypeme cukrem. 

1 hrnek mléka  

1 ks  prášku do pečiva

1 hrnek cukru krupice  

1 ks. vanil. cukru 

špetka citronové kůry  

OMALOVÁNKA I

 O
m

alovánka: Anežka Kadlecová



OMALOVÁNKA II

ZAJÍMAVOSTI
O ZVÍŘATECH
PANDA VELKÁ

ZDENA CHALUPOVÁ

Panda postupně vymírá, žije jich
jenom 600.

I přes velkou popularitu (díky
Světovému fondu na ochranu
přírody, který ji má ve znaku) je
panda velká velmi vzácným
zvířetem. Je také nejvíce ceněným
zvířetem na světě. Její cena
dosahuje hodnoty asi šedesáti lvů. 

Má hlavu podobnou medvědovi, je
považována za jeho vzdáleného
bratrance. Má největší stoličky ze
skupiny masožravců, je však
obvykle vegetarián (pouze její
předci byli masožraví). Panda velká
má na předních tlapách šestý prst.
Díky tomu má přední tlapy tak
obratné, že si dokáže přidržovat
stébla bambusu, který tvoří hlavní
zdroj její potravy. Aby na bambus
dosáhla, umí se postavit na zadní
nohy, ale potravu vždy požírá
vsedě. I když žije v lesích, přebývá
na zemi. Na stromy šplhá, jen
pokud se cítí ohrožena nějakým
dravcem, aby se ukryla ve větvích..

16 Zdroj: Velká encyklopedie zvířat

Zařazuje se do řádu šelem 

a čeledě medvědovitých. 

Váží mezi 150 až 180 kg, vestoje měří 
1,2 až 1,5 m, ocas má dlouhý asi kolem 12 cm. 
V přírodě žije asi 15 let, v zajetí asi 30 let. Pohlavní dospělosti dosahuje mezi 4,5 až 7,5 lety.

Páření probíhá od března do května. Březost 5 měsíců. 

Jejím nepřítelem je medvěd hnědý, levhart, pes, ničení bambusových lesů člověkem. 

Přezimování: neukládá se k zimnímu spánku, ale při velké zimě se schovává do jeskyně nebo
do vykotlaného stromu. 
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Com
ics: Lucie Šindelářová

KOROŇÁK



Co dávají kluci holkám o
Velikonocích:
B: vajíčka

V: nic

Q: brambory

2 + 3:
E: 5

Z: 6

Y: 1

Jaké by mělo být na jaře počasí:
M: mělo by sněžit

F: mělo by padat listí ze stromů

L: mělo by svítit slunce

Jakou barvu má slunce:
T: zelenou

I: žlutou

J: modrou TAJENKA: _________________________________
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KŘÍŽOVKA

KVÍZ II

Co se barví na Velikonoce:
U: voda

K: vajíčka

CH: papíry

Co dávají holky klukům na
pomlázku:
O: mašle

R: špagety

H: napichují jim na pomlázku

brambory

3 + 4:
D: 5

U: 6

N: 7

Co se stane smícháním červené 
a bílé:
Ř: fialová

G: oranžová

O: růžová

Jakou barvu můžou mít tulipány:
A: jen oranžovou

C: různou

P: jen červenou

Co má pan učitel nejraději:
Č: čokoládu

E: kafe

Š: mléko

MATEMATIKA S VÍTKEM

Zdroj: František Strouhal - Hádej hádej hadači

Řešení úkolu 
z březnového

čísla



urbanovské
anekdoty u Soukupů

Áďa: „Mami, mně je
hrozný vedro.“
Terka: „Tak sis měla
vzít tričko s krátkým.“
Áďa: „Ale mamka mi
říkala, že si mám
nechat tohle tričko.“
Terka: „Aďo, musíš se
taky někdy vzepřít
systému!“z besedy s Klárou Smolíkovou

„Jak se říká pánovi, který
šije šaty, když paní se říká
švadlena?“
Adéla: „Švadlen.“

Letí dva balony po
poušti a jeden říká:

„Vidíššššš?“
Ten druhý na to: „Co? 

Ten kaktussssss?“

19

u Soukupů
Áďa: „Babi, ty víš jak se to
dělá, aby se narodily
děti?“
Babička: „No myslím si,
že to vím, i když už jsem
to asi trochu zapomněla,
ale hlavně si myslím, že
ty na to máš ještě dost
času.“

u Soukupů
Terka: „Mami, víš, že k
tomu, aby sis ukousla prst
je potřeba stejná síla, jako
když koušeš mrkev?“
Mamka: „To jsem teda
nevěděla.“
Terka: „Ale já jsem to
zkoušela a nefunguje to.“

Víte, jaký je
rozdíl mezi
tři a čtyři? 

Jedna.
 

Víte proč má Chuck 
Norris plnovous? 
Protože žádná žiletka 
není dost ostrá.

Při hodině vysvětluje paní
učitelka dětem: „Říkáme, že
kráva se otelila, kočka
okotila, známe další
příklady?“
Přihlásí se Pepíček a říká:
„Prosím, žralok se ožral!“

Přijde Pepíček do lekárny a
říká: „Máte něco proti
bolesti?“
„A co tě bolí?“
„Ještě nic, ale tatínek si teď
prohlíží moje vysvědčení.“

Syn: „Mami, můžu
se koukat na
televizi?“ Matka:
„Ano, ale nezapínej
ji!“

Pepíček stojí nad propastí
a pláče. „Pepíčku, proč
pláčeš?“ 
„Spadnul mi tam chleba.“
„S čím? S máslem?“ 
„Ne, s maminkou.“

Někdy mám výčitky, že
na své děti křičím. 
Pak si vzpomenu, že
některá zvířata svá
mláďata žerou... a
jsem v klidu.

Proč má čáp dlouhé
nohy? 
Aby ho žáby nemohly
kopat do zadku.

Povídá si žába s žábou.
První žába: „Je mi
špatně!“
A ta druhá: „Nepovídej.
No jo, jsi nějaká
zelená.“

Máma: „Pepíčku, co jste
probírali ve škole?“

Pepíček: „Nooo,
výbušniny.“

Máma: „Aha, a co budete
probírat zítra?“

Pepíček: „Trosky!“
 

Zdroje: 
https://ntx.cz/vtipy/
hlava žáka Kryštofa

vtipy
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