
Časopis urbanovské základní školy

Ročník IV - leden 2022



Milí čtenáři,

držíte v rukou lednovou Bublinu, ve které
najdete mnoho zajímavých věcí. V anketě se
dozvíte třeba to, na čem si děti pochutnaly o
Vánocích, v přírodních novinách si přečtete, co
se děje pod zemí v zimě, nechybí ani další
tradiční rubriky jako Sportovní okénko, Vojtovo
kuchtění, Vyrábění s Annou, Koroňák či Křížovka.
Budeme rádi, když si celou Bublinu přečtete.

Za celou školu vám samozřejmě přejeme
šťastný nový rok (a víte vůbec jak se správně
píše nový rok? S velkým nebo s malým N?
Přečtěte si o tom v Zaostřeno na češtinu). 

Určitě se ale ptáte, proč tentokrát píšeme
úvodní slovo my. No, je to proto, že nás k tomu
pan ředitel donutil. Nejprve se nám nechtělo,
ale nakonec jsme to napsali a doufáme, že se
nám naše první úvodní slovo alespoň trochu
povedlo.

Přejeme vám příjemné počtení.

Klára Poukarová, šéfredaktorka
Anežka Kadlecová, zástupkyně šéfredaktorky
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Další sloky si už najdete v knize, kterou měli tu čest napsat Dominika Boček a Petra
Kamelandrová. Ilustracemi ji opatřila Denisa Pospíšilová.

Knižní tipy 
VIOLA RITTEROVÁ 

V prvním letošním čísle knižních tipů
nenajdete téma přímo spjaté se zimou, ale
například o Vánocích se v této barevné,
veselé a poučné knížce plné básniček také
píše.

Muchlinka

Podle mě máte už dost indicií, abyste uhodli, 
o kterou knihu se jedná. Je to kniha Muchlinka.  
V této knize je i spousta hádanek, ale teď už dost
reklam, můžeme si říct, kdo je to Muchlinka? Je to
malá chobotničí holčička s roztomilým kukučem 
a rošťáckými nápady. 

V této knize můžou zaznít jména jako Léňa a Véňa, dědeček
Kraken, krabík Pepík, Narněnka neboli Nafrněnka a její bratr
Cherubínek neboli Chlubínek, želva Tinka nebo medúza Jůza.
Spolu s těmito postavami se učíme, jak se zachovat v různých
situacích, jako třeba, když si Muchlinka na Vánoce udělala ošklivé
poranění, ale nakonec si z toho nic nedělala a naštvání ji přešlo.
Nebo když Muchlinku chtěl přelstít mazaný žralok, ale ona mu
nenaletěla. 

Tak vám přeju hezké čtení a na závěr vám zazpívám jejich podmořskou koledu: 

Bublinky, bublinky, kam se podíváš, 
nesou tvoje vzpomínky, co v srdci ukrýváš. 
Bublinky, bublinky, co se třpytí v nich,
 Jiskřičky od hvězdiček, krásně stříbrných. 

Zdroj obrázků: m
uchlinka.cz

https://drive.google.com/drive/folders/18sTsA_57NSa0V_qe0UKsZyBekN77B1AU?usp=sharing
Článek si můžete i poslechnout na tomto odkazu.
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Co je správně? Malé nebo velké N na začátku?
Oba tyto zápisy jsou správné, ale je v nich zásadní
rozdíl. Nový rok s velkým N vyjadřuje pouze datum
1. ledna. Zatímco nový rok s malým N označuje
všechny následující dny v roce.

Zaostřeno na češtinu
ANEŽKA KADLECOVÁ

Nový rok / nový rok

Zajímavosti o zvířatech
BARBORA VOHOSKOVÁ

Zdroj: K. T. Tchuisseu, S. Straková: 100 perliček pro (ne)m
ilovníky češtiny. 

ISBN
 978-80-242-6822-4.

Paviáni
Paviáni jsou velké opice. Žijí v Africe. Na stromy lezou
jen ke spánku nebo proto, aby unikli nepříteli. Chodí
po všech čtyřech nohách. Živí se převážně rostlinnou
stravou. Dokážou ale i lovit. Žijí v tlupách. Tlupa
paviánů může mít i 100 zvířat.

Ilustrovaná encyklopedie - svět přírody. ISBN
 80-06-00664-4
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9. ledna u nás v Urbanově chodili Tři králové. Byly jsme
to my: Barbora Vohosková, Anna Nosková a Viola
Ritterová. Obešly jsme celou vesnici. Vybralo se 11 370
korun. Když jsme obešly ves, tak jsme si rozdělily
sladkosti a dostaly jsme klíčenky a potom jsme šly 
k Ritterům na ovoce namočený v čokoládě. 
Tak zase za rok.

Chodili Tři králové aneb
Tříkrálová sbírka

URBANOV
Barbora Vohosková, Anna Nosková, Viola
Ritterová / foto Hynek Vohoska

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České
republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně
zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou
desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou
dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).
(https://www.trikralovasbirka.cz/)

NEVCEHLE

Tři králové vyrazili už ráno. Byli to Tereza Soukupová,
Kryštof Poukar a Viktorie Divišová a z rodičů šly Jitka
Soukupová a Petra Poukarová. Chodilo se 8.ledna v
sobotu a každý z koledníků si vykoledoval hodně
sladkostí. Prošli celou Nevcehli a všichni říkali, že byli
zmrzlí a taky je bolely nohy. Skoro všude Třem králům
otevřeli, ale jenom asi v jednom jim neotevřeli. Stejně si
to užili. Celkem Tři králové v Nevcehli vybrali 11 470 Kč.

Adéla Soukupová / foto Milan Pařil st. 
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Na Tříkrálové sbírce jsem chodil s mamkou a Anežkou.
Obešli jsme dvě vesnice: Strannou a Dyjičku. S Anežkou
jsme měli na hlavách papírové koruny a kolem ramen
pláště. Já jsem nosil kasičku na peníze. U každého domu
jsme zazvonili, někde nás pozvali i dál. Zazpívali jsme
koledu My tři králové jdeme k vám. Do kasičky nám lidi
dávali peníze a do košíku pro nás dobroty. Peníze jsou pro
chudé lidi. Každému jsme dali letáček a tříkrálový cukřík a
na vrata jsme křídou napsali   K + M + B +  2022. To je
požehnání do nového roku. Chodíme každý rok a moc mě
to baví.

STRANNÁ
Václav Kadlec / foto Markéta Kadlecová 

OŘECHOV
Radek Michálek

Kolik se vybralo v okolí?

Telč - 149 036 Kč
Sedlejov - 14 830  Kč
Mysliboř - 14 025 Kč
Nevcehle - 11 470 Kč
Urbanov - 11 370 Kč
Žatec - 8 261 Kč
Ořechov 5 627 Kč

Stranná - 1 722 Kč

ŽATEC
Pavla Frühaufová / foto Eva Skálová

8.  ledna chodili v Žatci Tři králové.
Ti vybírají peníze na charitu pro
chudé lidi. Šli jsme já, Kuba, Tonda
a Tondova máma. Já jsem byla
Kašpar, Tonda byl černý Baltazar a
Kuba byl Melichar. Toníkova
máma nám dělala křídu. Psala na
dveře K+M+B 2022. Obešli jsme
celou ves. U každého domu jsme
zpívali koledu. Skoro všude nám
otevřeli a tak jsme vykoledovali
spoustu peněz a taky plný košík
dobrot. Líbilo se mi, že se o mě
teta Knosová hezky starala.

V Ořechově chodili Tři
králové 8. ledna 2022.
Vybralo se 5 627 Kč. 
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Tvůrčí psaní
Akrostich
Co je akrostich?
Akrostich je báseň, ve které začínající písmena všech řádků dávají dohromady slovo.

 
 

Zdroj: H
ošková: Tvůrčí psaní pro m

alé spisovatele a spisovatelky. Edika. Brno. 2017
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V hodinách českého jazyk se jednou týdně věnujeme tvůrčímu psaní. Přečtěte si krátkou
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A čím myslíte, že se hmyz orientuje
pro příchod a odchod zimy? Není to
teplotou, je to délkou dne a noci.
Když se prodlužuje den, začínají být
aktivní.
Kdo dál prospí zimu pod zemí? Z
těch menších jsou to myši, hraboši,
rejsci, syslové, křečci. Tělesná
teplota se jim sníží, zpomalí se dech
i činnost srdce. Někteří se během
zimy probouzí a spotřebovávají
nashromážděné zásoby, např.
syslové. Ti dokážou do své
zásobárny nashromáždit a během
zimy spotřebovat až 15 kg obilí.
Nesmíme zapomenout ani na hady.
I oni zimu přespávají v zemi, mezi
kameny nebo pod hromadou klestí.
Zimní spánek jim ohromně
prospívá, jsou pak zdraví a zvyšuje
se i jejich plodnost.
Zimní spánek je zdravý pro všechny.
Proto i my v zimě odpočívejme,
choďme brzy spát, aby si tělo
odpočinulo. Na jaře pak budeme
plní síly a elánu.

Přírodní noviny
ANEŽKA KADLECOVÁ

Co se děje pod zemí v zimě?
V zimě příroda odpočívá a spousta věcí
se odehrává pod zemským povrchem.
Dnes si o tom něco povíme.

Nejdříve si povíme něco o kořenech
stromů. Kořeny ze všeho nejraději pijí.
Kolem nich se tvoří tenounké vlásky,
jimiž mohou vodu nasávat. Strom ale
potřebuje víc vody než mu mohou
kořeny opatřit. Tady se musí zapojit
houby. Ty ovíjejí konečky kořenů jako
vata. Vata dobře nasává vodu. Houby
také mohou kořenům ukázat tu nejlepší
cestu půdou a pomáhají kořenům růst.
Na zimu si strom spoustu živin ukryje
právě do kořenů, protože ty jsou v
bezpečí a nepromrznou. 

Další, kdo využívá půdu v zimě je hmyz.
Jsou sice druhy, které odlétají do
teplých krajin (některé druhy motýlů),
ale většina zůstává tady a musí se s
chladem nějak poprat. 

Nejjednodušší je někam zalézt a
schovat se – nejlépe hodně hluboko pod
povrch půdy či hrabanky, případně do
trouchnivého dřeva. Takto přečkávají
zimu půdní larvy brouků nebo
dvoukřídlých, ale i mnozí dospělí brouci,
třeba střevlíci. 
Jinak řeší přečkání zimy kobylky a
sarančata. Dospělci s příchodem
prvních mrazů umírají, ale pokračování
druhu je zajištěno zásobou vajíček. Ta
jsou nakladena hluboko pod povrchem
půdy a mohou zde přežít až několik let.
A co sociální hmyz? Mravenci mají
kolonie zpravidla pod zemí, takže
zmrznutí jim nehrozí. V mraveništích
mohou navíc strávit zimu i některé další
druhy hmyzu – včetně mšic, které si
mravenci „domestikovali“. 

Zdroj:Wohlleben P.: Slyšíš, jak mluví stromy. 
Wikipedia.cz 9



Anketa 

Na jakém jídle sis nejvíc
pochutnal(a) o vánočních
prázdninách?

Marie Poropatichová, 1. ročník
Nejvíc mi chutnal kapr.

Barbora Vohosková, 3. ročník
Na kaprovi.

Viola Ritterová, 3. ročník
Nejvíc jsem si pochutnala
na lososovi se salátem. 

Dominik Poukar, 3. ročník
Na rybích řízkách.

Karolína Schacherlová 3. ročník
Na cukroví a kaprovi.

Václav Kadlec, 1. ročník
Asi na kaprovi. 

Jiří Poukar, 2. ročník
Na kaprovi.. 

Jan Krejčí, 2. ročník
Asi na perníčkách. 

Julie Soukupová, 2. ročník
Na rybí polívce a cukroví.

Radek Michálek, 1. ročník
Jo, asi na perníčkách.

Pavla Frühaufová, 2. ročník
Na ovocném salátu.

Libor Kubík, 2. ročník
Salát s řízkem. 

Jan Pařil, 3. ročník
Na cukroví.

Alice Krejčová, 1. ročník
Na vánoční večeři.. 

Benjamín Habermann, 1. ročník
Všechny jídla byly dobrý.

Šimon Šmach, 3. ročník
Na rybě. 

Štěpánka Urbánková, 3. ročník
Nejvíc na vánočce.

Markéta Nosková, 1. ročník
Na perníčkách a cukroví.

Anna Schacherlová, 1. ročník
Na cukroví.

Anna Nosková, 3. ročník
Na štědrovečerní večeři.
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Takhle ne...

Sloupek

Je leden. Zima celkem ujde. Počasí je občas jako na houpačce. Letos jsme ovšem v očekávání výjezdu
celé rodiny společně s partou našich kamarádů a známých do Krušných hor. Abych tam nedělal
ostudu (přece jen nejsem bůhvíjaký lyžař), vyrazili jsme na místní sjezdovky, abych se „rozlyžoval“. 
 Když už se člověk nasouká do lyžáků, očistí z nich sníh, aby se zaklapl do lyží, tak si myslí, že má
vyhráno. Nemá, vážení. Protože pokud včas nepohnete zadkem a nesesednete z kotvy, která vás po
šacberském kopci smýká zledovatělými stopami, které vytvořily lyže vašich předchůdců, směrem k
vrcholu, popotáhne vás za nohu dobrých pár metrů pěkně po zádech. Pohled přítomných, kteří
sesednout uměli, říká: tak takhle teda ne. Fajn. V Mrákotíně na sjezdovce tahá nahoru lyžaře poma.
Jojo. To je v pohodě. Tam vyjedu „bez ztráty kytičky“. Jen tak, aby se neřeklo, sdělím obsluze, aby mi
to trochu přibrzdila. Bravurně skoro nasednu na talíř pomy, pěkně mi to sjede a prvních pár metrů
držím vše pevně ve svých rukách. Nakonec jsem nahoře, pomu pouštím. Takhle ne! Říká mi obsluha.
Jen pustit, neposílat, nehoupat. Nebo to zastavíte. Jsem nahoře. A chystám se dolů. Vidím Barunku,
jak už je skoro dole. Pouštím se z kopce. Vítr fouká. Moje žlutá lyžařská bunda neprofoukne… Vídíš
toho chlapa v tý žlutý bundě? Říká kluk holce, kterou učí vykrajovat oblouk. Tak takhle ne! 

Hynek Vohoska, 31. 1. 2022

  

Tomáš Hemza, 4.ročník
Na kuřecím řízku. 

Adéla Soukupová, 4. ročník
Na pizze. 

Klára Poukarová, 5. ročník
Nejvíc jsem si pochutnala na
kaprovi se salátem. 

Jáchym Nosek, 5. ročník
Na perníčkách.

Vojtěch Pelej, 5. ročník
Na kuřecím řízku s bramborovou kaší. 

Nikola Divišová, 4. ročník
Na špagetách. 

Anežka Kadlecová, 5. ročník
Asi jsem si nejvíc pochutnala
na štědrovečerní večeři.
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Rozhovor /InterviewWhere were you born?
I was born in a town called Bebington. It’s close
to Liverpool in the northwest of England. 

Do you have any brothers or sisters? 
I have one brother, he’s two years younger than me. 

Andy Bennett, rodilý mluvčí, který každý měsíc
navštěvuje naši školu a vyučuje angličtinu ve 3., 4. a
5. ročníku. Otázky připravili v hodině angličtiny žáci
4. a 5. ročníku.

"IN CZECH REPUBLIC I EAT A LOT
OF ŘÍZEK AND SVÍČKOVÁ"

What is your job? 
I am an electrical and mechanical
maintenance engineer. I spend some of my
time training the new engineers and
apprentices. 

What are your hobbies? 
I play golf, go fishing and I like to bbq. I try
different styles of bbq but I do a lot of
American style, things like pulled pork and
bbq spare ribs.

Do you like listening to music? 
Yes, I nearly always put music on when I’m in
the house. What is my favourite music group
or singer? I don’t really have any favourites but
I listen to the Kings of Leon a lot and Ed
Sheeran. 

What is your favourite book? 
Any of the Jack Reacher books by Lee Child. I have
read a lot of sports autobiographies over the
years. 

What is your favourite food? 
I don’t know… I like too many different foods. I always
enjoy Indian food and Italian food, different Curries,
Lasagne, and Carbonara. In Czech Republic I eat a lot
of Řízek and Svíčková. 

Zdroj fotografií: skolaurbanov.cz, soukrom
ý archiv A. Bennetta 12



Do you like teaching children? 
Yes I do. When I started three years ago I was
quite nervous because it was new to me, but now
I think I have relaxed a bit and it’s more fun.

How many languages can you speak? 
Not many… obviously I speak English. I can speak a
little bit of French because we learnt it in school,
but I’ve never had to use it and now I think I’ve
forgotten most of it. I also know a little Spanish
because I went there a lot on holiday with my
parents. 

What country would you like to visit? 
I’ve been lucky to visit quite a few different
countries for holidays but I haven’t been to
Greece. I would like to visit because it looks very
nice and I already like some of the food. 

What is your favourite animal? 
I would say my favourite animals are dogs. We
had a Labrador for fourteen years when I was
a child. Unfortunately now I seem to be
allergic to dogs so I can’t have one as a pet. 

What is your favourite TV show? 
There is an English TV show called Faulty Towers
that I have watched lots of time and I really
enjoyed Game of Thrones. Recently I have
started watching The Witcher. 

What is your favourite drink? 
I have two… during the day I like lots of
coffee. When I have finished work or at the
weekend I like beer. 
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Vyrábění s Annou

Jednou jsem šla k Violce a řekly jsme si: “Budeme vyrábět mýdla!”. Prvně jsme v plecháčku
na sporáku rozpustily mýdlovou hmotu. Pak jsme tam nakapaly vůni a přidaly lístky měsíčku
a taky mýdlovou barvu. Všechno jsme míchaly a když to bylo rozpuštěné, tak jsme přinesly
formu a rychle jsme to do ní nalily. Daly jsme to na půl hodiny ven ztuhnout. Nakonec jsme
mýdla vyndaly a musely jsme dávat pozor, aby se nám nezlomila. Moc mě to bavilo, užily
jsme si to s Violkou a můžete si to zkusit taky.   Je to dobrá zábava!

ANNA NOSKOVÁ / foto Michaela Ritter Konárková

Mýdla
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Kuchtění s Vojtou
Bratislavské rohlíčky paní Holíkové

50 dkg hladké mouky
20 dkg Hery, hodně změklé

2 vejce
40 g droždí
4 lžíce cukru
6 lžic mléka

špetka soli, potřít vejcem
pečeme 10 minut na 200 °C

marmeláda, mák, tvaroh, čokoláda (Nutela)
 

Heru rozmixujeme s vejci a trochou mouky, pak přidáme mouku s kváskem.

VOJTĚCH PELEJ 
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Basketbal vznikl roku 1891. Vymyslel ho Američan Dr.
James Naismith pro zpestření zimní přípravy svým
studentům. 
V basketbalu se utkají dva týmy po pěti hráčích, kteří se
snaží nastřílet soupeři co nejvíc košů za co nejvíc bodů,
které se určují podle vzdálenosti od koše. V basketbalu
jsou tři herní postavení na hřišti a to jsou pivot, křídlo a
rozehrávač. 
Basketbal se brzy rozšířil po celých Spojených státech.
První oficiální pravidla byla uveřejněna v roce 1892.     
 V roce 1932 byla založena mezinárodní basketbalová
federace a v roce 1936 byl basketbal zařazen na
program olympijských her. Od roku 1976 se konají na
OH i ženské basketbalové turnaje. 
A víte, že basketbal je patnáctý nejoblíbenější sport?

Okénko sp   rtu
Basketbal

V dnešním sportovním okénku se dozvíte
několik informací k o basketbalu.  

Zdroje obrázků: canva.com, wikipeda.cz, nba.com 

Slavní basketbalisté

Kobe Bryant Michael Jordan LeBron James Shaquille O´Neal

JÁCHYM NOSEK

James Naismith
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Křížovka 

Kvíz 

Křížovku a kvíz připravila Klára Poukarová18



Humoriáda 

Urbanovské perly 

Maminka říká Pepíčkovi: ,,Zase si na tebe stěžovala učitelka."
Pepíček: ,, Co proti mě pořád má?! Vždyť už jsem ve škole
týden nebyl!!!

Učitelka volá jednomu z rodičů. „Dobrý den, Váš syn neustále lže.“
Otec na to: „No, tak to je v tom fakt dobrej, protože já žádného syna
nemám.“

„Můj pes mi normálně sežral vysvědčení!“
„Cože?! A cos mu za to udělal?“
„Ty nejkřupavější a nejlepší řízky!“

Jaká jsou nejčastější zranění při požáru základní školy?
Popáleniny prvního a druhého stupně..

Péťa letí ve škole po chodbě a jen tak tak, že nesrazí ředitele. Ten ho
chytí za límec a dává mu lekci:
„Teď se pěkně vrátíš, v klidu půjdeš okolo mě a pozdravíš mě tak, jak
to dělá tvůj tatínek, když se potká se svými známými.“
Péťa se o několik kroků vrátí, nacpe si ruce do kapes, dojde k řediteli,
praští ho po zádech, až mu poskočí na nose brýle, a na celou
chodbu zařve: „Nazdar, starej brachu, sto let jsem neviděl tvou
plešatou kebuli, ty ještě žiješ?“

V prvouce jsme probírali lidské tělo. Paní učitelka říká:”Mozek je velmi
komplikovaný, u některých částí zatím ani nevíme, k čemu slouží!” 
Maruška hbitě odpovídá: ”Já to vím!

Maruška v hodine prvouky: “Mozek máme vetšinou v hlavě!”

Zdroj: alik.cz
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