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ÚVODNÍ SLOVO
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Milí čtenáři,

velmi mě těší, že jsme se společně s redaktory domluvili na tom, že
jejich práce na časopisu bude pokračovat. Novou šéfredaktorkou je
Klára Poukarová, její zástupkyní je Anežka Kadlecová. Velkým
potěšením pro mě je to, že naši třeťáci se s chutí pustili do práce a
nenechali práci jen na čtvrťácích a páťácích. 

Rubriky v časopisu zůstávají stejné. Můžete se tedy těšit opět na
Anketu, Knižní tipy, Koroňák (s pořadovým číslem II.), Přírodní
noviny, Kuchtění s …, Vyrábění s … Kvíz a křížovku. Zařadili jsme ale
i rubriky nové. Jsou to Zajímavosti o zvířatech a Okénko sportu. 

V posledním speciálním čísle Bubliny jsem slíbil, že Bublina
nepraskne. Jsem rád, že se vše podařilo a Vy se nyní můžete začíst
do dalšího čísla.

Přeji Vám pěkné počtení.
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Uvítali jsme mezi sebe 7 nových prvňáčků: Marušku, Ráďu, Aličku, Markétku,
Vašíka, Aničku a Benjamína. Pan ředitel měl dlooouhou řeč, ale byla určená
spíš rodičům než žákům, takže si z ní nic nepamatuju. Přišla také nová
třeťačka Karolínka, sestra Aničky z první třídy. Taky jsme se seznámili s novou
paní učitelkou Lenkou a asistentkou a družinářkou Dášou. Na to všechno
jsme měli jenom hodinu, takže jsme se už těšili na další den, že spolu
pobudeme déle.

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE
Viola Ritterová

ZAOSTŘENO NA ČEŠTINU
 

Anežka Kadlecová

- tvar slovesa být, 1. osoba čísla jednotného v
přítomném čase

Příklad:
Byl jsem na výletě v ořechovském lomu.
Jsem už tady dva dny.

JSEM SEM
- slovo sem je příslovce a vyjadřuje místo
určení

Příklad:
Pojď sem.
Dej sem ty věci.

Zdroj: 100 perliček pro (ne)milovníky češtiny. Červená pastelka 2020
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SEZNAMOVACÍ VÝLET
V pátek 3. září ráno jsme vyrazili na seznamovací výlet. Šli jsme do Ořechova
ke kamenolomu. Cesta byla dlouhá, ale jak jsme si povídali, tak to uběhlo
docela rychle. Když už jsme tam skoro byli, uviděli jsme v ohradě dva osly a
jednoho berana, tak jsme je tam chvíli hladili. Potom jsme prošli kolem
ohrady a sešli z kopečka a byli jsme na místě. Bylo to tam hezké, tak jsme
tam chvíli pobyli. Potom jsme zase vylezli ten stejný kopec a sedli jsme si
kolem ohniště a dali jsme si svačinu. Po svačině jsme se šli podívat  na
pomník parašutistů a našli jsme tam "kešku"  (to je taková krabička, ve které
jsou hračky a když máš u sebe hračku, tak ji můžeš vyměnit za jinou hračku).
Potom jsme se vydali stejnou cestou zpět do školy. (Šlo nám to lépe, protože
to bylo z kopečka). Ve škole jsme si opekli buřty a jeli jsme domů.

Klára Poukarová
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A N K E T A
Jaké zajímavé místo jsi o prázdninách
navštívil - navštívila?

Benjamín
Habermann, 1. ročník
Byli jsme v keřovém
bludišti a museli jsme
tam hledat 6 postav.

Markéta Nosková,
1. ročník
Mě se líbilo v Praze.
Taťka tam měl
koncert, tak jsem se
tam jela podívat.

 

Radek Michálek 1. ročník
Já jsem byl o prázdninách jenom doma.

Václav Kadlec, 1. ročník
Byli jsme na dovolené s tetou u buvolů 
a v bludišti.

Anna Schacherlová, 1. ročník
Byla jsem na skákacím hradě v
Lišově, dál tam zpívali a měli tam i
cukrovou vatu.

Alice Krejčová, 1. ročník
Byli jsme na safari. Spali jsme
v tý-pý, jak spali indiáni.

Marie Poropatichová, 1. ročník
Byli jsme za babičkou na Slovensku.  

Tady spí Alička.
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Barbora Vohosková,
3. ročník
Mně se líbilo zase u
moře. Byli jsme ve
Slovinsku v Izole.

Viola Ritterová, 3. ročník
Byli jsme v Josefáči a tam asi
nejzajímavější bylo to, že když jsme šli
do řeky, tak tam byly ve vodě sklíčka,
protože nedaleko je sklárna. První noc,
když jsme tam spali a probudili jsme
se, tak jsme měli pod polštářem
sklíčka.

Anna Nosková,         
 3. ročník
Byli jsme v Aqualand
Moravia. Nejvíc se mi
tam líbilo jezdit na
tobogánu a plavat v
divoké vodě. A ještě tam
bylo vlnobití.

Štěpánka Urbánková, 3. ročník
Byla jsem v kempu Rozkoš. Byl to
autokemping.

Šimon Šmach, 3. ročník
Navštívil jsem Baldův svět.
Je to říše zábavy pro děti.
Můžete tam vidět skákací
hrad, trampolíny a sochy
čertů a bazén. 

Pavla Frühaufová, 2. ročník
Byla jsem v nákladním autě a
vozila jsem bláto.

Jan Krejčí, 2. ročník
Byl jsem v JumpParku v
Českých Budějovicích.

Jiří Poukar, 2. ročník
Byl jsem u Fanduláku. Líbilo se skákání do
vody ze skokánku, který nám tam tatínci
postavili.

Libor Kubík, 2. ročník
Rybník, kde jsme chytali ryby.

Julie Soukupová, 2. ročník
Byl jsem jako Áďa u Fanduláku.
Líbila se mi stezka odvahy.

FANDULÁK
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Vojtěch Pelej, 5. ročník
Navštívil jsem Lednici.

Jáchym Nosek, 5. ročník
Jizerské hory.

Karolína Schacherlová,               
3. ročník
Navštívili jsme pána, který měl
hodně papoušků a vinotéku.
Koupili jsme si dva papoušky,
kteří umí mluvit. Jmenují se
Klára a Steve.

Adéla Soukupová, 4. ročník
Nejzajímavější to bylo u rybníka
(u Fanduláku)

Klára Poukarová, 5. ročník
Navštívila jsem ZOO v Jihlavě.

Nikola Divišová, 4. ročník
Byli jsme u Fanduláku. A hladili
jsme si tam koně.

Anežka Kadlecová, 5. ročník
Nejzajímavější byl Lemberk a
Jablonné v Podještědí - místa, kde
žila svatá Zdislava.

Dominik Poukar, 3. ročník
Byli jsme v Bítově v kempu. Jezdili jsme na
lodi, kterou jsme si půjčili. Dál se mi líbil
bazén se skluzavkama.

Jan Pařil, 3. ročník
Byli jsme na dovolené
v Mořkově. Nic moc
zajímavého tam
nebylo. Ale měli tam
obrovské kruhy, po
kterých se jezdilo na
vodě.

Tomáš Hemza, 4. ročník
Byl jsem u koní.
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Hynek Vohoska, ředitel školy
S rodinou jsme navštívili
Botanickou zahradu v Praze.
Hlavně se mi líbilo ve skleníku
Fata Morgana. V něm byla
krásná výstava motýlů.

Dáša Roubalová, asistentka
O prázdninách jsem navštívila zázemí Letiště
Václava Havla v Praze. Byla jsem na přistávací
ploše a v hangárech.

Lenka Herbrychová, učitelka
Tyto prázdniny jsem nikde nebyla.
Ale naposledy jsem navštívila
tajemný hrad Houska. Krásná
lesnatá krajina, kopce, málo
obydlené místo.

Martina Kotrbová, učitelka
Na paddleboardu jsme s manželem
v Chorvatsku objeli tři ostrovy.

Hana Kubelková, kuchařka
Ráda vzpomínám na malebné
jihočeské vesničky.

OMALOVÁNKA A DOKRESLOVÁNKA (NEJEN) PRO PRVŇÁKY
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KNIŽNÍ TIPY
Viola Ritterová

Ráda bych vám v tomto čísle představila zatím
čtyřdílný komiks Záleskautky. 
Je o pěti holkách, které zažívají spoustu
dobrodružství ve skautském oddíle. Ve druhém
díle, nazvaném Kámošky až za hrob, jejich
hlavní vedoucí odjede na pár dní z tábora.
Všechny má na starosti jen mladá nezkušená
vedoucí. Ihned se začnou dít podivné věci. 
Z kadibudky vyběhnou příšery, jedna 
z kamarádek zkamení, medvědice chce unést
další z nich, přepadnou je zdivočelí kluci s
kousavými cikádami, dojde na boj mezi
sourozenci, z nichž ani jeden nevyhraje.
Všechno to ale přežijí, protože jsou to přece
tvrďácký dámy a ne žádná obyčejná děvčata. 
A především jsou to dobré kamarádky. 

OKÉNKO SPORTU
Nazdar, dneska si povíme o čem tato
rubrika bude. Bude to o sportech. Každý
měsíc si o jednom povíme. U nějakých
bude i malý rozhovor s někým, kdo          
 se tomu věnuje. Příští měsíc se
rozehrajeme s fotbalem. Tak se mějte
hezky. Sportu zdar! 
                                                   Kymy

Jáchym Nosek
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Barbora Vohosková

VÝLET NA "RANČ TELČ"
V úterý 14. září nešel v celé vesnici proud, a tak jsme se rozhodli, že pojedeme 
do Telče na ranč. Jeli jsme tam autobusem. Když jsme přijeli do Telče, šli jsme 
do parku ke skleníku. Tam se k nám přidala Maruška, Kája, Anička, paní učitelka
Lenka a Dáša. A šli jsme směr ranč. Šli jsme docela dlouho. Na ranči se mi líbilo.
Byly tam zvířata. Moc jsem se po nich nekoukala. Spíš se mi líbilo, že se tam dalo
jezdit na šlapacích autech. Z ranče jsme šli na oběd. Vraceli jsme se druhou
stranou po in-line stezce přes Panský dvůr. K obědu byla svíčková. Mňam.
Po obědě jsme šli na autobusák, a pak jeli domů. Výlet se mi líbil.

Barbora Vohosková
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KOROŇÁK II.

 

Text a ilustrace: 
Vojtěch Pelej
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ZAJÍMAVOSTI
o zvířatecho zvířatecho zvířatech

Klokan
Jeho chodidlo má délku i 48 cm.
Dokáže vyskočit 4 metry do výšky
a až 13 metrů do dálky. Jako
varování ostatních klokanů před
nebezpečím používá bouchání
ocasu o zem.

Lumík
Lumík je malý hlodavec,
který měří okolo 12
centimetrů. Žije v
chladných oblastech
Severní Ameriky a
Eurasie.

Veverka zemní
Žije v chladných
oblastech severu. Této
veverce může klesnout
tělesná teplota až na -
2,9 stupňů Celsia.

Sůl je pro nás životně důležitá. Také stromy bez soli
nemohou žít. Půda je většinou plná solí. Na silnicích se
ale používají další soli, které strom vůbec nepotřebuje.
Možná víte o jakou sůl se jedná. Hlavně v zimě se jí
nešetří, aby sníh roztál a auta mohla bezpečně jezdit na
silnici. 
Posypový vůz nepracuje tak přesně, sype sůl víc do šířky.
Tím zasáhne i chodníky na nichž ve městě často rostou
stromy, často na zem sypou sůl i lidé před svými domy.
Když sníh taje, voda sůl spláchne do půdy. Kořeny
stromu ji pak dostanou tolik, že je postihne nemoc. Na
jaře pak vidíme, že stromy, které dostaly příliš soli,
usychají. 
To, co stromy též hodně zasoluje, jsou psí značky, tedy
psí moč. Pejsci často značkují některé stromy opakovaně
i s kamarády z širokého okolí. Strom tím pak velmi trpí.
Proto je lepší venčit pejsky někde na louce. 
V některých městech už vymysleli něco lepšího.
Posypové vozy v zimě místo soli rozhazují malé kamínky.
Sníh tak sice neroztává, auta ale přesto nedostanou tak
snadno smyk. A když potom sníh zmizí, tak se kamínky
prostě jenom zametou. 

PŘÍRODNÍ NOVINY
Anežka Kadlecová
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Karolína Schacherlová
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SLOUPEK PANA ŘEDITELE
KVÍZ

KŘÍŽOVKA
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Prvního září začal další školní rok. Hned
začátek roku byl okořeněn několika v barvě
vyvedenými materiály z ministerstva školství, ve
kterých jsme se (mimo jiné) dozvěděli, jak se
má ve škole větrat, kdy se má větrat a v jakém
režimu se bude testovat. Testování jsme zvládli
všichni velmi dobře. Všechny testy byly
negativní, a tak už nebyla v cestě za edukací
žádná překážka, která by bránila tomu,
abychom se naplno pustili do práce. Naše
nové kolegyně Lenka a Dáša se s naším
školním prostředím sžívají. Už si například
osvojily ovládání stroje na kávu a donutily mě k
opuštění několika svých poliček, aby si do nich
mohly uložit své věci. Kancelář se tak zásluhou
obou dam plní dalšími kupami papírů a
pomůcek. Jsem za to rád, i když někdy není pro
samou pomůcku kam plivnout. Čisté a prázdné
stoly ze začátku školního roku jsou dávnou
minulostí. 
Všichni učitelé už znají jména všech dětí a nové
kolegyně pomalu pronikají do tajů našeho
školního života. Čas letí jako jelen kuší střelen.
Dnes je posledního září. Můžu tedy říct, že
první měsíc máme úspěšně za sebou, a
doufejme, že v tomto režimu i dalších devět
před sebou.

Hynek Vohoska, 30. září 2021
 



origami
růžičky

 

S ANNOU
VYRÁBĚNÍ 

Připravte si origami papíry, ale
jestli je nemáte, tak měkký papír
vystřihněte do čtverce 15x15 cm.

Dneska budeme dělat
růžičky.

Najdeme si střed a překládáme cípy do trojúhelníku. A budeme překládat dál..

Dál a dál a dál co to jde ...
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SANNOUVYRÁBĚNÍ 

Až to bude maximum, tak
přestanete a začneme překládat ty
cípy ven. Vždycky půlku a pořádně
zmáčknout.

A pak zase dál a dál a dál... ... až doprostředka

A takhle bude vypadat růžička.
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125g másla
100g cukru krupice
1 vanilkový cukr
2 vejce
250g polohrubé mouky
100ml vody – nejlépe perlivé
100ml mléka
1/2 balíčku prášku do pečiva

Máslo rozpustíme v mikrovlnce         
a potom smícháme s ostatními
surovinami. Kypřící prášek smíchaný
s moukou přisypáváme naposledy.

 
100 g polohrubé mouky
200 g hladké mouky
500ml mléka
75 g cukru
100 g rozpuštěného másla
2 vejce
špetka soli
1/2 balíčku prášku do pečiva

Postup stejný jako u křupavých vaflí.

KUCHTĚNÍ
 S VOJTOU 

Křupavé vafle
Co  budeme
potřebovat? Postup

Křehké vafle
Co  budeme
potřebovat?

Postup
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RADIM ZENKLv Urbanově

Rozhovor s Radimem Zenklem
uveřejníme v říjnovém čísle Školní
bubliny.

obrazem

18



Nikolka D.: "Pane
řediteli, já nevím,
jestli se to časování
slovesa TO BE
naučím. My teď
totiž hodně jezdíme
se strejdou na ryby.

Líba K.: "Violko, ty
máš ty brýle
proč?"
Violka: "Abych líp
viděla"
Líba K: "A to je
máš i na spaní?"

URBANOVSKÉ PERLY

HUMORIÁDAHUMORIÁDA
Vypadá to jako
moucha, bzučí

to jako moucha,
je to moucha. 

Co to je?

Je to za
plotem a
nejde to

přehodit. 
Co je to?

Jak se chytá jelen? 
(Na jelena stačí bafnout a je 
v prachu. Prach se pak vysaje
vysavačem.)

Jak se chytá medvěd?
(Napíše se na tabuli 1 + 1 = 3.
Medvěd si to přečte a řekne: "To
jsem z toho jelen.")

PAK S
E C

HYTÁ

PAK S
E C

HYTÁ

JAKO J
ELEN.

JAKO J
ELEN.

Záplotník nepřehoditelný moucha

Zdroj: Malý humorista. Meander 2016
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