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Úvodní slovo
Milí čtenáři,
další číslo našeho milého časopisu je ve Vašich rukách. Vy se stejně jako v
minulých číslech dočtete, že se pořád něco děje. Fotografie, kterou vidíte dole
na stránce je poměrně symbolická pro toto číslo. Práce na tomto čísla byla
taková přetahovaná, hlavně s nemocemi a časem. Delší konec provazu zůstal
na naší straně, na straně redakce.  Chceme totiž stůj co stůj a děj se co děj
dodržet to, že budeme vydávat číslo každý měsíc.

Vlastně ani nevím, jak se to stalo, ale únor utekl tak rychle, že jsme nestačili všechny
příspěvky i přes několik termínů uzávěrky dát do kupy tak, aby Bublina vyšla v obvyklém
čase. Jistě nám prominete, že vychází se zpožděním. 

Odměnou je Vám to, že naleznete všechny obvyklé rubriky. Budeme rádi, když se zase
začtete do tipů na knihy, přečtete si zajímavosti o kolibřících, o tom, jak naši žáci provedli
očistu Urbanova. Upozorňujeme i na Zaostřeno na češtinu a Přírodní noviny (tentokrát s
povídáním o Africe).

Jarní únava už pomalu (snad) opadá a my máme rozpracované další číslo. 

Děkujeme za přízeň a pochopení.
Pěkné počtení.

Za redakci
Hynek Vohoska
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Knižní tipy 
VIOLA RITTEROVÁ 

Všechno nejlepší, paní Láryfáry
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Dnes Vám představím knihu „Všechno nejlepší, paní
Láryfáry“. Možná znáte příběhy paní Láryfáry od Betty
MacDonalodvé. Tohle je ale jejich pokračování, které
napsala její dcera Anne. V knížce jsou místy dost
strašidelné obrázky. Třeba v příběhu Léčení televizních
maniaků je děsivý obrázek, kde děti vypadají trochu
jako zombie a já jsem se jich nejdřív dost bála. 

Knížka představuje 7 typických dětských neduhů jako je
špagetóza, žlutice zubatice, těkavka nebo hajdalačka        
a způsoby, jak je léčit. Mně se nejvíc líbil příběh o žlutici
zubaticii, ve kterém si Hanka Veselá nečistí zuby, jen 

vždy postříká kartáček vodou a dá ho zpátky do kelímku. Pak jde dát rodičům
dobrou noc, ale ti si s ní pusu dát nechtějí. S léčením paní Láryfáry občas pomáhá
její pes Dareba a kočka Ťapka.

Ve středu 9.2. jsem po procházce Urbanovem
Dáše navrhla, že bychom mohli jít s družinou ve
čtvrtek sbírat odpadky, protože jsem cestou
viděla spoustu PET lahví, obalů a vajglů od
cigaret. A tak mě napadlo, že bychom to mohli jít
vyčistit, aby nás bylo víc. Ve čtvrtek jsme vyrazili,
okolo Urbanova jsme našli skoro 4 pytle
odpadků, a to jsme nebyli všude. Nejvíc jsme
našli nedopalků, tipuju, že jich bylo nejmíň 35.
Po prázdninách jsme zase ve čtvrtek vyrazili do
akce, tentokrát na pareček. Také tam bylo hodně
špačků od cigaret, ale už ne tolik jako po cestě
na Ořechov. I když byl únor, počasí nám
pokaždé přálo, takže to byl vlastně takový jarní
úklid.

Čistíme Urbanov
VIOLA RITTEROVÁ 

Foto: Dáša Roubalová



Zaostřeno na češtinu
ANEŽKA KADLECOVÁ

Zajímavosti o zvířatech
VIOLA RITTEROVÁ

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

ISBN
 978-80-242-6822-4.

Zdroj: Kniha samolepek REKORDY Z ŘÍŠE ZVÍŘAT.Comma Merchandise GmBH. 5

Dvěma-dvěmi-dvouma
U číslovky dva si musíme dávat pozor nejen u psaného 
projevu, ale i u toho mluveného. Spisovná varianta je jenom 
jedna, a to dvěma.

Příklad:
Musela si vystačit pouze s dvěma sty korunami.
Vyrazil na koncert se dvěma kamarádkami.

Kolibřík
Nejvíce druhů kolibříků žije v
Jižní Americe. Jsou to nejmenší
ptáci na Zemi, kteří kladou
také ta nejmenší vajíčka.
Vajíčko některého z kolibříků
může vážit pouze dva gramy.

Kolibřík měří pouze 7 cm. Má
zvláštní konstrukci křídel, která
umožňuje kolibříkovi, aby se
otáčel všemi směry. Dokáže
dokonce stát v letu na místě.

Zdroj: canva.com



Přírodní noviny

Vítám vás u přírodních novin. Protože se můj tatínek vrátil z Afriky, kde se 
s charitou věnoval zemědělství, podělím se s vámi o pár zajímavostí. 

ANEŽKA KADLECOVÁ / foto Václav Kadlec

Afrika

Příroda pod rovníkem je úplně jiná. Je plná
zeleně, vody a pralesů. Protože tam mají
tropické pásmo, nestřídají se zde čtyři roční
období, jako u nás. Znají pouze období horka
a dešťů. Proto tu pěstují i jiné rostliny než u
nás.
Typický v této oblasti je banánovník. Během
dvou let vyrůstá do veliké výšky, stonek
vytvoří květ se semeny, jehož součástí jsou
plody banánu. 
Ty slouží pouze jako humus pro klíčení
semínka na zemi.

Banánů je spousta druhů. Od maličkých,
velikosti prstu, až po veliké, které se
používají na vaření, jako brambory. Těch
pěstují v Africe nejvíce. 
Když nejste opice, bez žebříku si na banánu
volně v přírodě nepochutnáte.

Naopak zralá manga leží v džungli
pod každým stromem. 
Je to plevelná rostlina, která roste
na každém rohu. 
Podobně i bambus, který je 
 používaný na stavbu místních
domků. Pravým opakem banánů
je ananas. Je malého vzrůstu 
a daří se mu v horských oblastech.
Během 10 měsíců na jeho stonku
vyroste jeden plod.6



Velmi zvláštní je kakaovník. Jeho plodem je bobule
plná semínek. Než se semínka dostanou do
čokolády, čeká je složitá cesta úprav. 
Na velkých plochách se pěstuje rákosová tráva, ze
které se vyrábí provázek (motouz). Z polních plodin
se nejvíc pěstuje rýže, kukuřice a proso. 
V období dešťů se sejí, v teple potom rychle rostou
a zrají.  Sklízí se i vícekrát v roce. Běžně se zde
pěstují arašídy, cukrová třtina, nebo kasava
podobná bramborům. 

Keříčky čaje lemují pěšinky pro sklizeň, které
vypadají jako bludiště . 
V okolí  měst bývají větší pole, kterým se říká
plantáž, na venkově jsou pouze malá políčka, která
místní lidé obdělávají ručně. 
Jsou nenároční, často jedí jednou denně a stačí jim
hrst rýže a fazole. 

7



Prázdniny 
na chatě
ŠIMON ŠMACH A JAN PAŘIL / 
foto Jana Kordíková
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Ráno jsme si šli pustit Thor 2 a pak jsme obědvali dýňovou polévku. Po obědě jsme šli pěšky na výlet
na lanové centrum Olší, a také jsme se šli podívat ze skal jménem Bradlo. Pak jsme šli na prolézačky.
Na večer pro nás přijel strejda a jeli jsme domů dívat se na televizi na Captain America a šlo se spát. 
Další ráno jsme se nasnídali a jeli do Jihlavy do Vodního ráje. Plavali jsme, jezdili jsme na tobogánu     
a byli jsme ve vířivce. Po plávání jsme jeli domů zase na večerní film.
Další den jsme zůstali doma, protože venku byl velký fičák. Stavěli jsme lego a dívali jsme se na
televizi. Další den jsem jeli do kina na Zpívej 2, dali jsme si popcorn a nachos, a potom jsme pro
velký úspěch jeli ještě jednou do Vodního ráje. Zopakovali jsme koupání, tobogán i vířivku.  Večer
jsme stavěli lego a dívali se na Avengers Infinity War a šli spát. 
V sobotu ráno jsme se dívali na Avengers Endgame a před obědem jsem jeli do Nevcehle vrátit
Honzíka domů.
A to byl konec našich prázdnin v pětihvězdičkovém hotelu. 

V neděli 13. února ve 21:00 večer zazvonili u Pařilů
Šíma a mamka Kordíkovi vyzvednout si Honzíka
Pařila, aby spolu mohli jet na chatu do Sumrakova. 

Když jsme tam dorazili bylo 21:35 a šli jsme spát. Druhý den
jsme jeli lyžovat na Čeřínek. Měli jsme 10 jízd a přikoupili 2
nebo 3 jízdy, a pak jsem šli na oběd. Dali jsme si párek v rohlíku
s citrónovou limonádou. Odpoledne jsme jeli vylyžovaní domů.
Večer jsme stavěli lego a dívali se na film Thor 3 a šli spát.



Označíme si delší stranu papíru centimetry.

Vystřihni 2 kolečka ...

 Nalep na obě strany kytičky...

Připrav si Herkules...
lepší je tekutý :-)

Vyrábění s Annou

9

Barevné kytičky
ANNA NOSKOVÁ / foto Marie Nosková

Potřebujeme ...

Pak podle pravítka načárkujeme ...

Papír rozstříhej na 6 dílů ...

Poskládej harmoniku ...

 Přidej špejli a je HOTOVO...



Kuchtění s Vojtou
VOJTĚCH PELEJ 
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Pudinkáče s vanilkovým
krémem
Na těsto:
250 ml mléka
200 ml oleje
3 žloutky
400 g hladké mouky
10 lžiček cukru
špetka soli
půl kostky droždí

 

Na krém:
3/4 litru mléka
3 vanilkové pudinky
6 lžiček cukru
1 máslo

Na dochucení:
1 vejce na potření
moučkový cukr na posypání.

Připravíme si kvásek ze 2 lžiček cukru, mléka a droždí. V míse smícháme mouku,
špetku soli, cukr, žloutky, mléko, olej a kvásek. Hněteme dokud těsto nebude
hladké a nebude se lepit na stěny. Necháme kynout 1 hodinu na teplém místě.
Mezitím si uvaříme pudink,  do vychladlého zašleháme máslo.
Těsto rozdělíme na 16 kousků, z každého uděláme 20 cm dlouhý a 1 cm tenký
váleček, který přehneme na polovinu. Tím vzniknou dva prameny, které zamotáme.
Konec zamáčkneme a trochu  vsuneme dospod. Klademe na pečící papír a necháme
ještě chvilku kynout. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v předehřáté troubě
na 200 stupňů Celsia asi 15 - 20 minut. Když vychladnou, podélně je rozkrojíme,
naplníme krémem a posypeme moučkovým cukrem.   

Výborný krém uděláme také 
z karamelového nebo kokosového

pudinku.TiP

Zdroj obrázků: canva.com



XXIV. zimní olympijské hry se konaly v čínském Pekingu od 4. 2. do 20. 2. 2022.
Olympijských her v Pekingu se zúčastnilo  2 871 sportovců z 91 zemí světa. V
dnešním sportovním okénku vám sdělím několik informací z historie i
současnosti olympijských her.

 
Starověké olympijské hry byly založeny v osmém století před naším letopočtem. Konaly
se v červenci nebo v srpnu k poctě boha Dia. Olympijské hry měli velký význam.
Upevňovaly jednotu řeckých kmenů. První moderní olympijské hry se konaly roku 1894 v
Řecku v Aténách. 

Olympijské hry se pořádají každé čtyři roky. Jsou zimní a letní. 

Olympijské hry jsou mezinárodní hry, ve kterých se soutěží v různých sportech. Například
ze zimních sportů je tam lyžování nebo jízda na čtyřbobu a z letních sportů je tam třeba
lukostřelba a jachting. Česká republika se zúčastnila zimních her osmkrát. Za tu dobu
dostala 33 medailí (10 zlatých, 11 stříbrných a 12 bronzových). Nejvíce jsme jich získali v
Soči v roce 2014 – 8 medailí (2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové). Víte, kolik jsme jich dostali
letos? Jenom dvě – zlatou a bronzovou.

Okénko sportu

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

JÁCHYM NOSEK
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Olympijské hry

Fotografie hokejového mužstva České republiky z roku 1998. Na
zimních olympijských hrách v Naganu získali naši hokejisté zlatou
medaili.

Český judista Lukáš Krpálek. Zlaté
olympijské medaile získal na olympijských
hrách v Rio de Janeiru (2016) a v Tokiu
(2020, resp. 2021).
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Gaming

Five Nights At Freddy's

Doom Eternal

TOMÁŠ HEMZA

Po prvním pokusu v jedné z minulých
Bublin jsem tehdy ještě s Vojtou
Pelejem připravil článek o hře
Minecraft. Protože hraní počítačových
her je velmi populární činnost, rozhodl
jsem se, že čtenářům našeho časopisu
doporučím některé počítačové hry,
která hraju rád já. Ano, jsou to moje
oblíbené hry.

Pokud hledáte nějaké peprnější hry,
doporučují vám hru, která se jmenuje Doom
Eternal. O čem ta hra je? Lidé otevřeli bránu
do pekla. Vy, jako postava Doom Slayer,
máte za úkol zničit vládkyni démonů. 

Pokud byste hledali nějaké hororové hry, tak
vám doporučuji hru, která se jmenuje Five
Nights at Freddy’s (neboli FNAF). O čem ta hra
je? Hrajete za hlídače v pizzerii, která se
jmenuje Freddy Fazbear. Je tu ale menší
problém. V noci ožijí v pizzerii roboti, kteří
jsou tam zaměstnáni jako pořadatelé
narozeninových oslav pro dětské zákazníky.
Úkolem hlídače je přečkat v pizzerii 5 nocí.

Zdroj: topquizz.com

Zdroj: playstation.com

Zdroj obrázku: canva.com 



Anketa 
Jaké zajímavé místo jste
navštívili o jarních prázdninách?
Marie Poropatichová, 1. ročník
Nevím.

Barbora Vohosková, 3. ročník
Byly jsme u babičky a dědy.

Viola Ritterová, 3. ročník
Jeli jsme se do Třebíče
vykoupat a potom jsme
jeli lyžovat. 

Dominik Poukar, 3. ročník
Byli jsme ve Frymburku
lyžovat.

Václav Kadlec, 1. ročník
Byl jsem v Moravském
krasu.

Jiří Poukar, 2. ročník
Navštívil jsem Vodní ráj.

Jan Krejčí, 2. ročník
Celé prázdniny jsem byl
nemocný.

Julie Soukupová, 2. ročník
Byla jsem hodně venku.

Radek Michálek, 1. ročník
Už si to nepamatuju.

Pavla Frühaufová, 2. ročník
Byli jsme v Jihlavě v divadle.

Libor Kubík, 2. ročník
Byli jsme u tety v Prachaticích.

Jan Pařil, 3. ročník
Byl jsem na chatě.

Alice Krejčová, 1. ročník
My jsme byli skákat na
trampolínách.

Benjamín Habermann, 1. ročník
Já si to nepamatuju.

Šimon Šmach, 3. ročník
Byl jsem na chatě u strejdy,
kde byl i Honzík-

Štěpánka Urbánková, 3. ročník
Jeli jsme do Žďáru nad Sázavou do
bazénu.

Markéta Nosková, 1. ročník
My jsme byli zase v Praze.

Anna Nosková, 3. ročník
Byli jsme na horách a tam
jsme lyžovali.
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Tomáš Hemza, 4.ročník
O jarních prázdninách jsem nikde nebyl. Byl jsem
doma a pak jsem jednu noc přespal u sestry.

Nikola Divišová, 4. ročník
Byla jsem u babičky, kde byl masopust a
jeden náš kamarád měl oslavu, tak jsme
na ni šli. Adéla Soukupová, 4. ročník

O jarních prázdninách jsem byla hodně
venku. Ale týden před jarními prázdninami
jsem byla v Krušných horách na lyžích.



Sloupek aneb Když nikdo
nenapsal o karnevalu, napíšu

já

Klára Poukarová, 5. ročník
Byli jsme ve Vodním ráji v
Jihlavě, potom jsme spali u
babičky. S babičkou jsme jeli
na pizzu do Telče a ještě
jsme byli hodně venku.

Jáchym Nosek, 5. ročník
Byli jsme na horách v
Rakousku a pak jsme byli
v Praze v muzeu.

Vojtěch Pelej, 5. ročník
 Já jsem celé prázdniny ležel. Byl jsem
nemocný.

Anežka Kadlecová, 5. ročník
Byla jsem v Moravském krasu
v Punkevní jeskyni.
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Jsem rád, že tento rok opět
proběhl školní karneval a obecní
masopust jako obyčejně. Mám
radost, že se děti oblékly do velmi
vkusných masek (nechyběl
medvěd) a mohli jsme po krátké
sérii karnevalových soutěží ve
škole vyrazit na tradiční obchůzku
obcí. I letošní "rej" školních masek
doprovázela živá hudba. Zastavili
jsme s dětmi u Dohnalů, u Nosků
č. p. 11, u domu, kde bydlí pan
starosta, tedy u Zažímalů a
nahoře u Nosků, kde jsme zahráli
"V Urbanově na vršíčku". Vše jsme
zakončili u nás, kde paní řídící
připravila něco teplých nápojů.  
Děkujeme všem za podporu naší
tradiční školní akce. 

Školní karneval se koná vždy v
pátek před karnevalem sobotním.
Na závěr pouze dodám, že toho
obecního masopustu se
zúčastnilo více něž 60 masek. 



Kvíz 

Křížovka 

Křížovku a kvíz připravila Klára Poukarová15
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Koroňák II.  
VOJTĚCH PELEJ 
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Urbanovská perla 

Klíč k odpovědím:
a) Pravděpodobně jste osoba, která má ráda mrkve.
b) Pravděpodobně jste osoba, která má ráda petržel.
c) Pravděpodobně jste osoba, která má ráda okurky.
d) Pravděpodobně jste osoba, která má ráda kedlubny.
e) Snad jste se o sobě opět dozvěděli něco nového.

Humoriáda 

Zdroj: alik.cz
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HV: Mám pro vás, přátelé, potěšující zprávu. Určitě to zvládnete, i když
to není tak jednoduché jako přepůlit kouskem dřívka hovínko.

Tomáš Hemza: Já mám taky pro Vás zprávu (směrem k HV). Daleko těžší
by bylo přepůlit kouskem hovínka to dřívko.

Zvolte si z následujících možností jeden, ale
pouze jeden druh zeleniny. Výběr pečlivě zvažte.
a) mrkev - b) petržel - c) okurka - d) kedlubna.                                        
Vyhodnocení níže..

PIN ke kreditce
Chucka Norrise jsou
poslední čtyři číslice
čísla Pí.

Pro zdatné matikáře

Učitel se ptá žáka: Kdybys měl
sedm jablíček a já tě o dvě poprosil,

kolik by ti jich zůstalo? Sedm!

Víš, jak se říká
člověku, který pořád
mluví a nikdo ho
neposlouchá? 

Jo. Učitel.
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