


Málokdo z nás by si dovolil posprejovat fasádu gotického chrámu, urazit kus barokní
sochy či protrhnout obraz v galerii. Ani by nás to nenapadlo. Proč se stejně ohleduplně
nechováme k dědictví, které nám zanechala planeta Země? Bez mrknutí oka necháme
pokácet strom, který rostl stovky let, bez rozmyslu rozplácneme vosu, utrhneme a
zahodíme květinu, vyhodíme plast do směsného odpadu… 

O to potěšitelnější je pro mě zjištění, že děti jsou jiné, v otázkách ochrany životního
prostředí jsou vnímavější, otevřenější a radostnější než my dospěláci. Naslouchají, ptají
se, zjišťují, přemýšlejí a mají skvělé nápady.

Co všechno během ekotýdne dokázaly vymyslet, skvěle odráží naše Školní bublina.

Tématu ekologie se věnuje nejen úvodní článek, ale i anketa či Zvířecí dobrodružství.
Obrázky a fotografie vše tematicky doplňují. A na své si samozřejmě přijdou i příznivci
našich stálých rubrik. Teď už zbývá popřát jen příjemné čtení. Na viděnou v červnu.

Milí čtenáři,
máte v ruce předposlední Bublinu letošního školního roku. Její téma je
ekologické. Každému z nás nějakým způsobem záleží na naší planetě a na
prostředí, ve kterém žijeme. I ti největší technokraté a antiekologové jsou občas
pohlceni krásou přírody, nechávají se polaskat paprsky slunce, omámit vůní
konvalinek nebo unášet zpěvem ptáků. Ať už si to přiznáme nebo ne, příroda,
která nás obklopuje, je součástí nás samých, máme ji v sobě jako dědictví, jako
něco, co musíme v pořádku předat svým dětem. 
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Hned v pondělí přišla totiž parta dětí z Nevcehle do Urbanova pěšky. A takhle chodily celý týden

tam i zpátky! Já jsem se k nim přidala ve středu, kdy jsem místo auta vytáhla na cestu do práce

své kolo a ze Staré Říše přes Nepomuk jsem sjela do Nevcehle, kde jsem měla s nevcehelskými

hrdiny sraz. Pak už jsem šli spolu přes kopce a doliny polní cestou až do Urbanova.

V tomto týdnu jsme se také hodně učili venku, měli jsme tu třeba přírodovědu nebo čtenářský

klub. Děti si odhlašovaly obědy, nejedlo se přece maso a v zahradnictví Chalačev se nám

podařilo sehnat tři překrásné břízy, které jsme zasadili spolu s dětmi na školní zahradě. Děti je

dokonce i pojmenovaly.

No a v pátek ráno jsem ve škole dostala od Anežky dva průhledné pytlíky na pečivo, doma šité

ze záclon. Ty mi udělaly opravdu velkou radost.

Celý týden s ekovýzvou byl senzační, vyzkoušeli jsme si, co všechno může člověk udělat pro

přírodu a jako bonus jsme si odnesli dobrý pocit z nás samých.

MARTA VESELÁ JIROUSOVÁ

KAMPAŇ
OBYČEJNÉHO

HRDINSTVÍ

44

O Kampani obyčejného hrdinství jsem se dozvěděla na

týmu telčského gymnázia, kde studentka z 2.A zvala k

jejímu plnění. Přemluvit děti z naší školy nebylo nic

složitého. Chytly se toho s takovým zápalem, že jsem

byla opravdu překvapená. 



KLÁRA POUKAROVÁ
Většina dětí plnila ekologickou výzvu v jednom, 

ale nás ji plnilo pět. Já, Kryštof, Áďa, Julča a Jirka. 

Výzev bylo devět:

1. Zasaď rostlinu
2. Využívej ekodopravu
3. Buď venku
4. Udělej něco pro ostatní
5. Zastav letákovou epidemii
6. Sniž spotřebu vody
7. Jez zdravě a ekologicky
8. Šiř informace
9. Den pro sebe
Mysleli jsme, že výzvy splníme všechny, ale nakonec jsme splnili jen tři. Využívej ekodopravu

jsme splnili tak, že jsme chodili do školy a ze školy pěšky. Buď venku jsme splnili lehce, prostě

jsme byli venku. Jez zdravě a ekologicky. Do této výzvy jsme se pustili ale jen 4. Kryštof maso

jedl. A já sama jsem splnila Zasaď rostlinu. Zasadila jsem ředkvičky. Celé nás to hrozně bavilo.

ANIČKA NOSKOVÁ
Paní učitelka Veselá nám

dala papír s ekovýzvami. Bylo

jich 9 a já jsem vyplnila 4.

Jedna výzva byla buď venku

a to mi nedělalo žádný

problém. Sázely jsme s

mamkou kytky a to mě

bavilo. 

VIOLKA
RITTEROVÁ
V ekovýzvě jsme se

zabývali úkoly. Já

jsem se bavila tím,

že jsem byla venku

a zasadila jsem

kytku macešku,

taky jsem zasela

celý záhon kytek

pro čmeláky.

BARUNKA
VOHOSKOVÁ
Moc mě to bavilo. Nejvíc

mě bavilo zasaď rostlinu

a buď venku. Zasadila

jsem hrášek. Hodně

jsem byla venku 

s Majdou a hrály jsme si.

5

ŠTĚPÁNKA URBÁNKOVÁ
Zasaď rostlinu : Zasadila jsem

tři trsy narcisek a se školou 

jsme zasadili tři břízy .

Jez zdravě : Zdravě jsem jedla

pět dní a dva dny jsem měla

řízek .

Buď venku : Byla jsem venku

aspoň tři až čtyři hodiny denně

a také jsem jezdila na

čtyřkolce .

Den pro sebe : Byl jsem na

farmě u koní a krmila jsem je

trávou .

Udělej něco pro ostatní :

Udělala jsem sestřičce z látky

obleček na panenky .

ANEŽKA KADLECOVÁ
Na Ekovýzvu jsme měli jen jeden týden. Já jsem plnila například 

nejíst maso, šít sáčky na pečivo a vynechat jízdu autem. Nejtěžší 

bylo nejíst maso, protože na to člověk pořád zapomínal. 

Nejzábavnější bylo nejezdit autem, protože jsem šla sama pěšky 

do školy a bylo to dobrodružství. Vycházela jsem ráno v půl 7 a 

do školy jsem přišla těsně před zvoněním. Nad vesnici mě 

doprovodila babička. Ona taky chodívala do urbanovské školy 

pěšky, když byla malá. Bavilo mě i šití sáčků na pečivo, protože 

ráda šiju sama na stroji. Pomáhala jsem taky sázet břízy na školní 

zahradě. Dokonce jsme je pojmenovali: Růženka, Blaženka a Duha.

Ekovýzvy mě bavily, protože jsme pomáhali zábavným způsobem 

planetě.



TIPY NA VÝLETY
DOMINIK POUKAR *

Navštívíme rozhlednu U Jakuba s lesoparkem, Ďáblovu

prdel (skalní útvar), kaskády rybníků atd. Od rozhledny

se dá popojet na Zvůli, kde je rybník s pláží. Po vykoupání

se dá pokračovat do Rožnova, kde mají bizoní farmu 

s restaurací. Objednat si zde můžete i například steak 

z bizona. Dá se zajet také na nedalekou vlakovou úzkokolejku, kde

je možnost svézt se parním vlakem. Jedna ze zastávek

je Kaproun, s památníkem Járy Cimrmana.
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Každý rok začátkem
prázdnin jezdíme na několik
dní na cyklovýlety do
Valtínova v České Kanadě.
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A N K E T A

Šimon, 2. ročník
Nejtěžší  bylo  zasadit  rostl inu

a  nejlepší  bylo  být  venku .

Jiřík, 1. ročník
Nejtěžší  bylo  chození  do

školy  pěšky ,  ale  nevím ,  co

bylo  nejlehčí .

Nikolka, 3. ročník
Zasaď  rostl inu  bylo

nejlehčí  a  nejtěžší  bylo

nejíst  maso .

Tomáš, 3. ročník
Já  jsem  j i  neplnil .  

Co pro vás bylo nejtěžší a naopak nejlehčí na ekologické
výzvě?

Honzík, 1. ročník
Já  j sem  ekologickou  výzvu

neplni l .

Štěpánka, 2. ročník
Něco  bylo  trošku  těžký ,  

ale  nejlehčí  bylo  zasadit

rostl inu .

Liborek, 1. ročník
Já  jsem  to  neplnil .

Pavlínka, 1. ročník
Pro  mě  bylo  nejlehčí  být  venku ,

nejtěžší  bylo  být  bez  elektroniky .

Julča, 1. ročník
Nejtěžší  bylo  nejíst  maso  a  nejlehčí

bylo  chodit  do  školy  pěšky .

.
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Barunka, 2. ročník
Asi  nejlehčí  zasaď  rostl inu  a

nejtěžší  buď  venku .

.

Honzík, 2. ročník
Já  jsem  j i  neplnil .

Dominik, 2. ročník
Celé  to  pro  mě  bylo  lehké .

Violka, 2. ročník
Nejlehčí  na  tom  bylo ,  že

jsem  musela  být  pořád

venku ,  j inak  bylo  všechno

taky  lehký .

Anička, 2. ročník
Nejlehčí  pro  mě  bylo

zasázet  rostl inu  a  nic  pro

mě  nebylo  nejtěžší .

Vojta, 3. ročník
Nejtěžší  bylo  sázení  stromků ,  protože

jsme  pořád  naráželi  na  nějaké

kameny ,  nejlehčí  bylo  být  venku .

Adélka, 3. ročník
Nejtěžší  bylo  chodit  do  školy  pěšky

do  kopce  a  nejlehčí  bylo  nejíst  maso .



Anežka, 4. ročník
Nejtěžš í  bylo  nej ís t  maso  a

nej lehčí  zasadit  rost l inu .

Vojta, 4. ročník
Nejlehčí  bylo  zasadit  jahody

a  nejtěžší  zasadit  100

mečíků .

Jáchym, 4. ročník
Nejtěžší  bylo  to  zapsat  a

lehký  bylo  zasadit  kytku .
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Klárka, 4. ročník
Nejlehčí  pro  mě  bylo  plnit  výzvu  Využívej  ekodopravu ,  protože  jsme  chodil i  do

školy  pěšky ,  to  mě  taky  nejvíc  bavilo ,  j inak  mi  přišlo  všechno  docela  lehký .

.Lucka, 5. ročník
Já  nevím ,  vlastně  jsem  j i  nedělala  protože  jsem  si  zlomila  nohu .  Ale  podle

mě  asi  nejjednodušší  by  bylo  být  venku  a  nejtěžší  by  bylo  j í t  na  tu  vycházku .

Vítek, 5. ročník
Nejtěžší  bylo  to  zapsat .  Nejlehčí  bylo  j í t

ven .

Zdenička, 5. ročník
Nejlehčí  mi  přišlo  sázení  rostl in  a  nejtěžší

asi  nevim .

Kryštof, 5. ročník
Nejtěžší  bylo  sázet  stromky ,  protože  jsme  je

sázeli  doma .  A  nejjednodušší ,  když  jsme

chodil i  pěšky  do  školy . .

Hanka Kubelková, kuchařka
Snažím  se  tř ídit  odpad  a  šetřit  vodou .

Marta Veselá Jirousová, učitelka
Doma  samozřejmě  tř ídíme  odpad ,  ale  to  už

dělá  snad  i  ten  největší  ekologický  ignorant .

Dům  vytápíme  tepelným  čerpadlem ,

zachytáváme  dešťovou  vodu  a  používáme  LED

žárovky .  Máme  také  certif ikovanou  přírodní

zahradu ,  na  které  nepoužíváme  rychle

rozpustná  minerální  hnojiva  ani  pesticidy .  Jsou

tu  květiny  pro  včely  a  motýly ,  spousta  stromů ,

ve  kterých  hnízdí  ptáci ,  a  různé  domečky  pro

zvířátka  a  hmyz .  Taky  pravidelně  posílám

peníze  ekologické  organizaci  Greenpeace .  Vím ,

že  toho  nedělám  dost ,  ale  víc  toho  v  současné

chvíl i  nedokážu .

Eliška Leitkepová, učitelka
Pro  naši  planetu  toho  nedělám  moc ,  ale  alespoň  něco .

Od  malička  chodíme  na  jaře  s  rodinou  sázet  několik

tisíc  stromků  do  našich  lesů ,  snažím  se  šetřit  vodou  a

třídím  odpad .

Martina Kotrbová, učitelka
To ,  co  mě  s  t ímto  tématem  napadne

okamžitě ,  je  obnova  lesa  se  sedmi  druhy

stromů .  Třídění  odpadu  je

samozřejmost .  Zachytáváme  dešťovou

vodu  na  zálivku  do  zahrady .  Dáváme

zbytky  z  kuchyně  zvířatům .  Naše  dva

kocoury  nepřekrmujeme ,  aby  nelenošil i

a  lovi l i  myši .  Viděla  bych  chybu  spíše

někde  j inde  -  omezit  výrobu  plastů ,  a  to

významně !  Ještě  se  snažím  věci  dlouho

užívat .  Kupovat  kvalitu  a  ne

jednorázovky ,  které  vytváří  hromady

odpadu .  Zatím  té  ekologii  s  auty  na

baterie  moc  nevěřím .

Hynek Vohoska, ředitel školy
Necítím  se  být  t ím ,  který  pro  naši  planetu

něco  dělá .  Nemyslím  si ,  že  ži ju  ekologicky .

Myslím  si ,  že  dělám  to  nezbytné  minimum .

Snažím  se  tř ídit  odpad  a  zachytáváme

dešťovou  vodu  na  zalévání  zahrady .  

Co děláte pro naši planetu? Žijete ekologicky?



Kde jste se narodil? Jezdíte se tam ještě občas
podívat?
Narodil jsem se na Šumavě ve Vimperku. Měli jsme
kousek odtamtud chalupu a na Šumavě jsem částečně
vyrostl. Vracím se tam málo, ale vracím se rád.

Jaký předmět jste měl ve škole nejraději?
Stoprocentně tělocvik. Časem mě hodně bavil dějepis,
historie. A také jsem rád psal slohy. To mi šlo.

Jakou hudbu rád
posloucháte?

Mám docela široký
záběr, takže od jazzu

přes pop k rocku.
Konkrétně třeba 

od Milese Davise přes
Aliciu Keys po Led

Zeppelin. V poslední
době moc rád

poslouchám Lianne La
Havas a vrátil jsem se

k Davidu Bowiemu.
 

Jaký je váš
nejoblíbenější film?
Nejlepší film, který je
za hranicí geniality, je

podle mě Amadeus 
od Miloše Formana.

Mám ale moc rád
Všichni prezidentovi

muži, Harry 
Pottera…

 
 

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře a proč?
Fascinuje mě řada zvířat: černý panter, orel, vlk. Ale asi
nejvíc mě fascinují gorily. Jsou jako lidi a je dojemný, jak
si ta obrovská, silná zvířata hrají s mláďaty. Je v tom
taková něha a láska.

Jaká je vaše oblíbená kniha a autor?
Mám jich několik. Hodně vděčím Jaroslavu Foglarovi,
protože na jeho knihách jsem se naučil číst. Mám rád
Gustava Meyrinka, Agathu Christie, George Orwella,
Karla Čapka…
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STAČ Í  MI BATOH A SPACÁK
A JSEM NADŠENÝ

ROZHOVOR S NOVINÁŘEM

A ŠÉFREDAKTOREM ČASOPISU RESPEKT

 ERIKEM TABERYM

Jaký je váš
nejoblíbenější sport?

Rozhodně basketbal.
Hrál jsem ho závodně,

stále si občas zahraji,
rád se podívám na

NBA v televizi.
 
 

Co dělá vaše
manželka?
Moje žena je socioložka,
takže se také zabývá
společností. Věnuje se
hlavně veřejnému
mínění a výzkumům,
které to mínění měří. 
Je strašně chytrá, často
si říkám, že takový
mozek bych chtěl mít.

Jaký časopis kromě
Respektu ještě čtete?
Čtu především
zahraniční - The
Atlantic, New Yorker,
Die Zeit. Tam je podle
mě nejlepší novinařina
na světě. Jsou pro mě
inspirace.

Kam rád jezdíte 
na dovolenou?
Chodil jsem do skauta,
takže dodnes mi stačí
batoh, spacák a jsem
nadšený. Ale někdy 
rádi úplně vypneme a
rozplácneme se u moře.
Mám rád jih Francie.
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na Pavlínku, která zakopla u učitelského stolu
Taková malá holka a rozbourá půlku třídy. Mohla by pomáhat taťkovi, taťka by bagroval a Pavlínka
by přilítla a rozbourala barák.

KNIŽNÍ TIPY 
VIOLA RITTEROVÁ

V tomto díle knižních tipů bych vám chtěla představit knížku Daniely Krolupperové POLICEJNÍ
KŘEČEK.

Já vím, že je to divná představa, policejní křeček, ale v této
pohádce to tak prostě je.

Ve městě řádí zloději aut a stejnému majiteli ukradnou už
desáté auto. Křeček Bruno se svěří svému páníčkovi
Jirkovi, že by chtěl pomoct zločin vyřešit. Křeček se
dostane ven z domu a naskočí do auta plného zlodějů,

kteří plánují další krádež. Pak jednomu zazvoní mobil –
volá šéf. Propadne mu dírou v kapse, Bruno přispěchá 

a zmáčkne nahrávání. Zloděj se pro mobil sehne a dá si
ho do druhé kapsy, a tak se celá loupež nahrává. Díky
Brunovi se nakonec případ vyřeší a zlo je potrestáno.

Na knížce se mi nejvíc líbilo, že je ve hlavní roli zvíře.
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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

na kluky
Neberte mi ten stůl, kupte si vlastní!

Byl jeden, ten měnil vodu ve víno.
Podobným zázrakem tě, Víťo, dokážu
naučit větší a menší.

přivezli Ovoce do škol
HV: Přivezli ovce do škol?
Julča: Cože, ovce? To teď budeme jíst
ovce?

Dejchnu do roušky a budu jak drak Bonifác.

Krejčíku, posaď se na zadeček.



Je překvapivé, kolik obyčejných plevelných rostlin léčí. Třeba kopřiva má širokou škálu použití.

Bojuje proti bolestem kloubů, účinkuje na potíže s močovým traktem, má pozitivní vliv 

na alergie, bojuje s ekzémy, zastavuje krvácení, je bohatá na vitamíny a minerály, pomáhá

snižovat vysoký krevní tlak, pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi, zkrátka vyčistí tělo od

všech škodlivin.

V přírodě najdeme bylinky od

těch nejmenších, např. mate-

řídouška (vhodná proti suchému

kašli a uklidňuje mysl) až po ty

veliké, např. lípa srdčitá, která léčí

choroby z nachlazení - rýma,

kašel, zánět průdušek, chřipka,

angína. Podporuje pocení,

rozpouští hleny a snižuje

dráždivost ke kašli. Dále zvyšuje

pocení, působí proti křečím,

uklidňuje a zvláčňuje pokožku. 

V tomto příspěvku se

pozastavíme u bylinek. Dnešní

moderní zdravotnictví dokáže

léčit spoustu nemocí. Napomáhá

tomu velké množství člověkem

vytvořených léků. 

Není to tak dávno, kdy se vše

léčilo pouze přírodně. Bylinky

jsou ty rostliny, jejichž aspoň

některá část má léčivé účinky.

PŘÍRODNÍ
NOVINY

 
BYLINKY

 

ANEŽKA KADLECOVÁ
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Protože bylinky rostou jen po určité

krátké období, naučili se už naši

předkové  správně je upravit pro usklad-

nění. Nejčastěji se suší, zavařují, míchají

do likérů nebo mastí. Právě v tomto

období je nejvhodnější čas ke sběru

léčivek. Tak vemte košíček a vyrazte 

do přírody. Můžete se pak po zbytek 

roku těšit z jejich výborné chuti 

a léčivých účinků.

Některé bylinky mají až zázračné účinky.

Třeba list mořské cibule dokáže

vytáhnout třísku nebo zánět z těla. Mast

z měsíčku nebo levandule krásně zahojí

kožní rány.

Je zvláštní, že léčivé účinky mají u

spousty rostlin jen některé její části: plod,

květ, list, stonek, kořen. Představte si, že

kořen lékořice používaly naše babičky 

i na hadí uštknutí!

 



EKOVÝZVA
OBRAZEM aneb  Naše ekočiny
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Miminko na malé
fotografii je 

Lucka Šindelářová .

Všem , kteří ji poznali ,
blahopřejeme .

„Čas letí jako jelen kuší střelen,“ říkával můj milý

bývalý kolega Jarda Nedorost. Měsíc se s mě-

sícem sešel. Další číslo našeho školního časopisu

jde za pár dní do tisku.

V minulém sloupku jsem psal o zápise 

do prvního ročníku. A vzpomněl si na krásnou

příhodu se Zuzankou. Včera jsem tu Zuzanku

náhodou potkal v Telči v obchodě. Už je to

Zuzana.

Kolik jsme tedy zapsali dětí? Sedm. Další školní

rok bude o pár žáků víc než tento. Každá mince

má ale dvě strany. Víc dětí, víc obědů, malá

jídelna, málo nádob na převážení obědů. A taky.

Víc dětí, málo lavic a dalšího nábytku. Takže

koupíme termoport a školní nábytek. Naštěstí

vše je dostupné a všeho je dost. Vše ještě přijde

do konce školního roku, takže budeme dobře

dovybaveni.

Skutečnost, že odchází paní učitelka Marta není 

už několik měsíců tajemstvím. Proto je nutné

hledat jinou pracovní sílu. S Martou „není řeč“, 

s paní učitelkou Eliškou se v této chvíli kvůli

povinnostem mateřským počítat nedá. Je tedy

nutné poohlédnout se „jinde“.

Trochu cimrmanovsky zvolávám: „Mám ji!“ Další

školní rok bude pro nás nový i tím, že kolektiv 

pedagogických pracovníků naší školy bude

obohacen o asistentku pedagoga. 

Květen pomalu končí. Ťuká na dveře také konec

školního roku. Protože ale po květnu je na řadě 

ještě červen, ve kterém se může udát mnoho

zajímavého a nevídaného, tak se k tomu konci

zatím moc neupínám, i když nezastírám, že těch

prázdninových několik týdnů volna bych 

bral už teď.

Pokud se neuvidíme někdy ve škole, 

tak na viděnou na konci června na naší tradiční

akci „Loučení s páťáky a vítání nových prvňáků“.

Letos toho loučení a vítání bude víc.

Tak tedy vzhůru do června.

Hynek Vohoska 25. 5. 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 .

MATEMATIKA 
S VÍTKEM

Řešení úkolu 
z dubnového

čísla

Zdroj: František Strouhal - Hádej hádej hadači
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Špagety carbonara

Špagety uvaříme v osolené vodě na skus.

Na pánvi opečeme česnek a slaninu

nakrájíme na kousky. Když česnek

zezlátne, přidáme smetanu a krátce

povaříme. Přidáme žloutky, ale už

nevaříme! Za stálého míchání prohříváme

asi 2 minuty. 

Nakonec ochutíme solí a pepřem. Navrch

posypeme sýrem a rukolou.

KUCHTĚNÍ S
KRYŠTOFEM

aneb Pasta a basta

Suroviny
320 g špaget 

1 stroužek česneku

100 g anglické slaniny

400 ml smetany

2 žloutky

50 g tvrdého sýra

sůl

pepř

rukola  
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Těstovinový salát
Suroviny
400g těstovin

1  jarní cibulka

1 svazek ředkviček

150g rajčat

Těstoviny uvaříme na skus a

necháme okapat. Zeleninu očistíme

a nakrájíme na menší kousky. Kuřecí

maso orestujeme a přidáme

zeleninu a těstoviny. 

Jogurt, olej, hořčici, ocet, sůl a pepř -

všechno důkladně promícháme. 

1 ks okurky

200g bílého jogurtu

2 lžíce olivového oleje

1 lžíce hořčice

1 lžíce vinného octa 

sůl

mletý pepř



Zdroj: Velká encyklopedie zvířat

Tato zvířata patří do stejné skupiny jako zajíc a
králík. Neběhají však tak rychle. Pišťucha dělá
drobné skoky a málo se pohybuje. 

Pišťucha sbírá také kousky kůry i dřeva, což jí
umožňuje brousit si zuby. 

Zimy se nebojí a vycházejí, i když teplota
dosahuje -20 °C. Pišťucha je savec, který může
žít i ve velké nadmořské výšce. V Himálajích se
vyskytuje i v nadmořské výšce nad 5000 m, což
je nejvyšší možná výška, ve které mohou savci
přežít.

ZAJÍMAVOSTI
O ZVÍŘATECH

PIŠŤUCHY

ZDENA CHALUPOVÁ

Zařazuje se do řádu zajícovců, čeleď: pišťuchovití.
Měří 20-25 cm na délku a váží kolem 120 g.

Žije asi 3 roky. 

Březost trvá přibližně 30 dní. Samice má obvykle
2-5 mláďat, třikrát do roka. 

Živí se hlavně trávou a vysokými lodyhami. 
Bojí se člověka a orlů. Hvízdá jako svišť. Tibeťané
jí říkají ,,hvízdající zajíc“.
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BLUDIŠTĚ
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17

Com
ics: Lucie Šindelářová

KOROŇÁK



Máša a:
M: medvěd

N myš

K: moucha

Pat a:
U: matka

Z: Pat

O: Mat

Bob a:
P: Bobeček

B: Kopeček

T: Bobek

TAJENKA: _________________________________
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KŘÍŽOVKA

KVÍZ – POHÁDKOVÉ DVOJICE

Motýl Emanuel a:
X: Makový motýl

Ý: Maková panenka

I: Beruška

Jája a:
J: Jenda

V: já

L: Pája



urbanovské anekdoty

Co to je kaktus?
Okurka, co nemá

na žiletky.

V lese: „Já jsem
smrk.”

„Těší mě, já mám
taky rýmu.”

Leží moucha na
zádech a třepe

nožičkama. Letí kolem
druhá a ptá se:

„AEROBIC?“... „Ne,
BIOLIT!“
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Při cestě do
školy běží kolem

zajíc.
Áďa: Hele, srnka.

Vítek: Kdybych mohl
vyhodit geometrii do

koše, tak by ji ani netřídil.

Víte, jak
poznáte, že
máte slona
pod postelí?

Strop je hrozně
blízko.

 
 

Potkají se dvě planety.
„Jak se máš?“

„Ale, nic moc, chytla
jsem lidi.“

„Neboj, to přejde.“
 

 
Proč kohout při

kokrhání zavírá oči?
Aby slepice viděly, že

to umí zpaměti.
 

 
Na louce se pasou dvě krávy.

Jedna se ptá druhé: „Proč
třeseš s tím vemenem?“

„Ále, zejtra mám narozeniny,
tak dělám šlehačku…“

 

Jak spáchá
šnek

sebevraždu?
Podívá se do

zásuvky.

Ptá se máma Pepíčka:
„Proč krmíš slepice

čokoládou?“
„Aby mi snesly
kindervejce.“

Baví se dvě prasata mezi
sebou a jedno říká: „Dneska

dávají můj oblíbenej film,
Vepřelec.“

Potká stará želva
mladou a povídá: „Ahoj,

kde máš krunýř?“
A mladá na to: „Ale,

utekla jsem z domova.“
 

Malý Miloš konečně dostal 
k narozeninám vytouženého

psa - bernardýna.
Chlapeček celý nadšený

obchází čtyřnohého obra a
potom se zeptá rodičů:

"A to je teď on můj, nebo já
jeho?"

Sedí mravenec na
tanku a nadává:

„Doprčic, já když se
opiju, tak vždycky

přitáhnu domů
nějakou kravinu!“

Zdroje: 
www.humor.cz
www.ivtipy.cz

vtipy
Baví se dva zemědělci: „Co

pěstuješ?”
„Cibuli.”

„Jenom cibuli?”
„No jo, ať jsem zasel cokoli, stejně

jsem nad úrodou plakal.”

Anežka píše: Kůžata zpekla. 
HV: Co to je? Vždyť tam má být

napsáno Kuřata se pekla.
Ještě že tam není napsáno

buchty hynuly, to by byl
konec. 
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