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Úvodní slovo
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Vítězný návrh na školní PF, který vytvořila Klára Poukarová z 5. ročníku

Milí čtenáři, právě začínáte číst poslední Školní bublinu v tomto roce.
Prosincovou Bublinu jsme se snažili vytvořit v rekordním čase. Vězte totiž, že
ještě na školní besídce, která proběhla poslední školní den, byl dopisován jeden
z posledních příspěvků. 

Ve svém posledním úvodním slově bych rád poděkoval celé redakci školního časopisu za práci.
Rodičům, které děti v práci pro časopis podporují. Děkuji také všem ostatním, kteří se na
vydávání našeho školního časopisu podílejí. Míše Ritter Konárkové za korektury a dále děkuji
za velkorysou pomoc s tiskem. Děkuji všem čtenářům, kteří nám zájmem o výtisky našeho
časopisu dávají najevo, že máme v práci pokračovat.

Za všechny zaměstnance naší školy a za všech našich 27 žáků vám přeji veselé Vánoce,
všechno nejlepší v novém roce, hodně štěstí a zdraví.

Hynek Vohoska
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Zaostřeno na češtinu
ANEŽKA KADLECOVÁ

Zdroj: 100 perliček pro (ne)milovníky češtiny. Červená pastelka 2020

Vánoční knižní tip
VIOLA RITTEROVÁ

Milí čtenáři, v dnešním díle knižních tipů vám
představím knihu od Sheily Nortonové.
Už víte co je to za knížku? Nebudu vás napínat a
řeknu vám to. Je to kniha Oliver, kocour který
zachránil Vánoce. Tak teď vám o ní něco řeknu. 
Začalo to takhle: Kocourek jen výjimečně opouští
svůj domov v hostinci Myslivna. Když ale hospodu
zničí požár, zůstane bez střechy nad hlavou.
Přátelskému kocourkovi jen tak někdo neodolá,
proto se mu brzy podaří najít nový domov. Pak se
však seznámí s nemocnou holčičkou Karolínkou,
která nemá žádné kamarády, tak se s ní skamarádí
aspoň krásný mazlivý kocourek. 

Od roku 1993 píšeme slovo Vánoce pouze s velkým písmenem na začátku. 
Možná se ptáte, proč to tak je? Je to kvůli významnému postavení Vánoc v naší kultuře.

Příklad:
Vždy o Vánocích navštěvujeme naše rodiče.
Když jsem byla malá, tak jsem se vždycky těšila na Vánoce.

 

VÁNOCE
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3.prosince jsme jako skoro každý den šli do
školy. Ale něco se nám nezdálo, protože jsme
věděli, že v neděli chodí čerti, a tak jsme čekali,
že budou chodit i ve škole. A ono nic. Když jsme
se učili, tak konečně přišli Mikuláš a anděl.
Dostali jsme sladkosti a řekli nám, abychom se
šli podívat  do sklepa, a tak jsme se tam šli
podívat před obědem. Ve sklepě byl čert, který
nám kromě čokoládové tyčinky dal ještě i papír,
na kterém byly vyznačené počty dobrých a
špatných skutků. Asi jsme se všichni báli. Teda
já jo. 
Tak a jsme na konci tohohle dne. Myslím, že 
 máme nárok na odpočinek. Takže zase příští
rok!

Zase chodil Mikuláš
ADÉLA SOUKUPOVÁ

Roráty v urbanovském kostele
JÁCHYM NOSEK

Každý pátek před adventní nedělí se u nás v urbanovském kostele
konají roráty. Roráty jsou prastaré adventní zpěvy, které se zpívají
v předvánočním období. Rorátní mše probíhají v brzkých ranních
hodinách a mnohde se konají jen za svitu svící. 
To vyvolává -  v prosincových tmavých, studených a předvánočních
ránech - jedinečnou atmosféru. U nás v Urbanově začínají roráty 
v 6.30.

Zdroje: motlitba.cz, www.wikipedia.cz
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Navrhujeme péefku
Každý rok kreslí či malují žáci naší školy návrhy na obecní PF. I v letošním školním
roce děti kreslily. Pan starosta s paní místostarostkou vybrali jako vítězný návrh
obrázek naší prvňačky Aličky Krejčí.  Vítězným návrhem na PF školy je návrh Kláry
Poukarové z pátého ročníku. O návrhu na školní PF hlasovali návštěvníci 12. 12.
2021 v urbanovském kulturním domě.

Klára Poukarová, 5. ročník Alice Krejčová, 1. ročník

ADVENT 
V URBANOVĚ
Sbírka pro Azylový dům Rybka ve Studené
Stejně tak jako minulý rok, i letos
jsme se rozhodli, že společně s paní
Ditou Pelejovou uspořádáme sbírku
hraček pro Azylový dům Rybka ve
Studené. Zadání od paní ředitelky
bylo jasné. Nedávejte toho moc,
protože ... 
Představte si, že na městském úřadě
ve Studené neprodlouží azylovému
domu nájemní smlouvu, a tak bude
muset zřejmě Studenou odpustit.
Velmi děkujeme za darované hračky.
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V neděli  19.12. se v kulturním domě  v Urbanově  uskutečnil  školní jarmark, na kterém
se prodávaly naše výrobky. Hrály se koledy a byla dobrá nálada.  Lidé  si povídali,
kupovali si výrobky a pili limonádu, punč, svařák i pivo. Za prodané výrobky jsme si
vydělali přesně  3333Kč. Za část peněz jsme si druhý den v  Telči koupili pizzu. 

Školní jarmark     Adéla Soukupová
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Markéta Nosková, 1. ročník
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Ráno 20. prosince po půl osmé  jsme společně vyšlápli na vlak do Sedlejova. Přijeli jsme do Telče
a vyrazili jsme na procházku. Byla to vánoční stezka, kterou připravil Dům dětí a mládeže. Prošli
jsme snad skoro celou Telč. Všichni jsme byly zmrzlí, ale nakonec jsme si řekli, že to byla zábava.
Těch otázek bylo devět. Začínalo se u Jitexu na náměstí a končilo u DDM. Pak se šlo na pizzu.
Každý dostal půlku pizzy. Někdo dostal šunkovou pizzu a někdo Margheritu a každý si musel
koupit své pití. Skoro všichni si koupily kofolu a bylo to super. Do školy jsme přijeli dvanáctým
autobusem.

ADVENTNÍ PROCHÁZKA TELČÍ 
ADÉLA SOUKUPOVÁ

Záznamová kartička kterou jsme používali při adventním putování.

Dokumentární foto, na kterém vidíte, že pizzy nebylo
dost. Ať žijí horké maliny.

Benjamín Habermann, 1. ročník

Viola Ritterová, 3. ročník
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Barbora Vohosková, 3. ročník



 

Jsou tu Vánoce. V plném proudu probíhají přípravy. I letos,
podobně jako minulý rok, musím říct, že většina akcí, na
které jsem  byl zvyklý, je zrušená. 
Při přípravě adventního programu pro naši obec jsem přemýšlel o
uspořádání nějakého programu, který by nezařizovala škola, a to
hlavně kvůli té nejistotě. Nejistotě, jestli nacvičený program
předvedeme. Protože jsme s Josefem Čudlým z Velké Lhoty a
Radimem Zenklem připravili pro naše děti příjemný koncert,
dohodli jsme se společně, že bychom u nás v Urbanově spolupráci
zopakovali právě na Vánoce. Josef Čudlý se svou manželkou Jitkou
provozují pěvecký sbor ve Velké Lhotě a s Radimem Zenklem mají
secvičený vánoční program. Vše bylo dohodnuto na 19. prosince.
Bohužel jsem byl nucen koncert zrušit. 
Kdyby ale zrušený nebyl, "trval bych na tom", že bych chtěl jako
vsuvku pro posluchače od Josefa přednést krásný vánoční text
Jana Skácela, který se jmenuje Harfa ve sněhu. Většinou ho Josef
přednášel na vánočních koncertech "doma" ve Lhotě. Byla to
jedna z mých nejoblíbenějších částí několika velkolhoteckých
vánočních koncertů. Mimochodem, Josefův přednes byl
fantastický. 
Milí čtenáři. Rozhodl jsem se, že se o tu Harfu ve sněhu s vámi
podělím. Věřím, že vás potěší podobně jako mě. Bohužel to
nebude číst Josef. Tak tedy:

Jan Skácel, Harfa ve sněhu
"Před několika dny jsem skládal dopis pro Ježíška. Snad to bylo pro
dědu Mráze, nevím, tomu chlapečkovi to bylo jedno. Dopis měl ryze
obchodní charakter. Objednal jsem (až do domu) housličky a bubínek,
autobus, Kašpárka a také oponu. Jako protihodnotu jsem nabízel
jménem svého klienta čisté uši, to, že bude po celý rok hodný, a to je
dlouhá doba, a že bude pít každý večer rybí tuk. Sepsal jsem ten dopis
a vzpomněl jsem si na všechna svá vánoční přání, co jsem jich kdy měl
- a bylo mi smutno.
Žil jsem tenkrát na světě asi tři roky a k Vánocům jsem si přál harfu.
Zajímavé na tom přání bylo, že jsem nechtěl harfu proto, abych na ni
drnkal a prozpěvoval při ní jako král David, ale aby ta harfa spinkala.
Slýchával jsem totiž tenkrát jednu koledu a v té koledě se zpívalo:
"Labuti má i loutno má, slavíčku můj, spinkej, má harfo líbezná,
synáčku můj..."
Místo harfy jsem dostal boty. Vlastně botičky. Potom mně bylo jednou
také šest let, padal sníh, a já jsem toužil po zlaté hasičské přilbě.
Dostal jsem rukávník. V osmi letech se z dítěte stává muž a já jsem
zoufale potřeboval kulomet. Jako desetiletému mně nadělili pod
stromeček místo sebraných spisů Karla Maye pohádky Karla Jaromíra
Erbena. Mám je dodnes. Ponejprv jsem je přečetl, když jsem se vrátil z
vojenské prezenční služby. Ve dvanácti jsem si žádal nejkrásnější ženu
na světě. Věděl jsem, kde bydlí. Oni to nevěděli a nadělili mně
pruhované pyžamo.

Od té doby se změnilo všechno, i stromy,
oblaka a kosi. Zmoudřel jsem, nebo snad
zhloupl, začínal jsem si přávat věci skromnější a
celkem jsem nebýval zklamán. Mám kdesi ve
stolku cigaretové pouzdro, mám tucet kravat,
jedny dlouhé spodky, které jsem nikdy neměl na
sobě, dokonce i jednu levou koženou rukavici.
Avšak od osudných Vánoc, kdy moje sny začaly
být tak rozumné, že začaly být uskutečňovány,
ztratily pro mne Vánoce kouzlo. Proto, když
jsem nedávno skládal chlapečkovi vánoční
dopis, vyrostl v mé duši stesk rovný jako cypřiš.
Harfu si přeju, nadělte mi letos pod stromeček
harfu. Nejlépe zlatou, struny mohou být
stříbrné. Dlužíte mi harfu. Takovou, co by
spala."

SLOUPEK

Hynek Vohoska, 23. 12. 2021
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Adéla Soukupová, 4. ročník



 

Anička Schacherlová, 1. ročník
Já bych si přála brusle.

Julča Soukupová, 2. ročník
Nintendo Switch.

Honzík Krejčí, 2. ročník
Chtěl bych asi Nintendo Switch a drona.

Pája Frühaufová, 2. ročník
Já bych si přála L.O.L karavan.

Líba Kubík, 2. ročník
Přeju si světýlka.

Jiřík Poukar, 2. ročník
Přál bych si Lego a pistoli.

Domča Poukar, 3. ročník
Přál bych si NERF pistoli.
 

ANKETA "CO sI PŘEJEŠ DOSTAT 
K VÁNOCŮM"

Vašík Kadlec, 1. ročník
Přál bych si lego..

Ráďa Michálek, 1. ročník
Mobil, robotickou ještěrku, hada a
draka a ještě počítač.

Ben Habermann, 1. ročník
Přál bych si auto na dálkové ovládání.

Markétka Nosková, 1. ročník
Lego Friends a mobil.

Alička Krejčová, 1. ročník
Přála bych si dostat laky na
nehty.

Maruška Poropatichová, 1. ročník
Panenku.

Barča Vohosková, 3. ročník
Já bych si přála nový batoh do
školy a bezdrátový sluchátka. 

Anička Nosková, 3. ročník
Lego a mobil.

Šíma Šmach, 3. ročník
Chtěl bych Lego a postavičku "Kapitán Amerika"

Honzík Pařil, 3. ročník
Chtěl bych dostat kimono. To je takovej
župan na judo.

Štěpánka Urbánková, 3. ročník
Já bych chtěla pejska, kterej se dostává
z krabice.

Kája Schacherlová, 3. ročník 
Vakoveverku.
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Violka Ritterová, 3. ročník
Já si přeju kotě a mobil.



 

Nikolka Divišová, 4. ročník
Přeju si knížku Černá sanitka.

Tomáš Hemza, 4. ročník
Nintendo Switch.

Áďa Soukupová, 4. ročník
Chtěla bych mobil.

Anežka Kadlecová, 5. ročník
Top Model kreativní sešit.

Vojta Pelej, 5. ročník
Lego a mobil.

Jáchym Nosek, 5. ročník
Budu rád za to, co mi donese.

Klárka Poukarová, 5. ročník
Sedací pytel, fixy a knížku.

Lenka Herbrychová, učitelka
Mám speciální přání. Chtěla bych gotlandský
křišťálový závěs.

Hynek Vohoska, ředitel školy
Já bych si přál nějakou knížku a
novou desku Vladimíra Mišíka.

Hana Kubelková, kuchařka
Přeju si nějakou pěknou knihu.

Dáša Roubalová, asistentka
Přála bych si pudla.

Martina Kotrbová, učitelka
Přeju si kabát.
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Pavla Frühaufová, 2. ročníkNikola Divišová, 4. ročník
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VÁNOČNÍ KUCHTĚNÍ S VOJTOU
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400g hladké mouky
1 prášek do pečiva 
1 žloutek
1 ovocný jogurt (malina)
1 malinový  puding 
180g tuku
180g práškového cukru
zavařenina, poleva

Zpracujeme těsto, které vložíme asi na
hodinu do chladu. Pak těsto na
pomoučeném vále rozválíme a formičkami
vykrájíme. Na vymazaném plechu je v mírně
vyhřáté troubě upečeme. Hotové cukroví
slepujeme zavařeninou a poléváme 
 malinovou polevou.

VOJTĚCH PELEJ

Jak na to?Co budete potřebova?
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Jan Pařil, 3. ročník

Anna Nosková, 3. ročník

Jan Krejčí, 2. ročník

Vojtovy obláčky



SCHOOLDANCE

Jednoho  dne  Jáchym přišel  s dobrým  nápadem.
Uděláme  školní  Stardance. Nám  se  prvně 
 nechtělo, ale  když  nám  páťákům  řekl, že 
 bychom  mohli  být porotci, tak se nám  hned
chtělo.  Poprosili jsme  Dášu, aby nám pomohla.
Nakonec se každý pátek uskutečnil  jeden  díl 
 Schooldance. Týmy na vybranou písničku  nacvičily  
tanec,  který  potom  předvedly  před  publikem  a
porotou, která potom hodnotila čísly od 1 do10,
podobně jako v televizi. 

 

JÁCHYM NOSEK, ANEŽKA KADLECOVÁ

Po všech tancích mohli dát bod i diváci.
Potom bylo sčítáni bodů a nakonec se jedna
skupina vyřadila. Nakonec  naši historicky
první Schooldance vyhrály Karolína s Annou
Noskovou a Markétou. Na  2. místě se
umístila Viola a na 3. místě  Barbora s Alicí.
Tím skončil Schooldance. Třeba bude někdy
znova.

Stardance ... když hvězdy tančí je velmi populární taneční
soutěž. Rozhodli jsme se podobou soutěž uspořádat i u nás ve
škole.
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VOJTĚCH PELEJ & TOMÁŠ HEMZA
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MINECRAFT
Historie hry Minecraft
Minecraft se dřív nejmenoval Minecraft ale Cavecraft.
Cavecraft vymyslel Markus Persson (známý také pod
přezdívkou Notch), který je dnes v důchodu a je velmi
bohatý. Minecraft v roce 2022 bude mít už verzi 1.19.1. 

Na začátku hry nemá postava, kterou ovládáte, žádné
věci. Postava musí v průběhu hry vytěžit různý materiál
(např. diamanty, zlato nebo dřevo). Pohybuje se ve světě,
který je složený z kostiček, ze kterých je celé prostředí
postaveno. Hra končí zabitím draka.
Určitě není možné v tomto krátkém článku hru podrobně
popsat. Jednotlivým částem hry se budeme věnovat třeba
příště.

Jednoho dne pan učitel řekl, že si vyzkoušíme
zahrát Minecraft Education Edition. Po stažení
jsme se přihlásili našimi údaji. Potom jsme
spustili připravené hodiny kódování. Práce se
nám celkem dařila. Když jsme si nevěděli sami
rady, tak jsme si vzájemně pomáhali.

Nakonec se nám podařilo první hodinu kódu
"Umělá inteligence" dokončit.

Minefraft Education Edition aneb Hodina
kódu v informatice



VÁNČ    NÍ HUM   RIÁDA
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Vlčák se dívá na vánočně
vyzdobenou jedličku v obýváku a
zasněně si povzdechne: „Můj pán je
jednoduše nejlepší. Který pes může
říct, že má doma záchod, a ještě s
elektrickým osvětlením?”

Vánoce jsou pro americké krocany
obyčejně velmi drsné. Ale aspoň
netrpí hlady. Ve skutečnosti jsou už
od rána pořádně nacpaní.

Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? 
„Konečně rozsvítili na záchodě!“

Oldřich, ten ze Starých pověstí, unesl Boženu?
Jako Boženu Němcovou?

Na vánočních přáních je k vidění 
 leccos. Myslím, že někdo dostane
letos velmi originální špičkové přání
od Pavlínky Frühaufové.
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