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Milí čtenáři,

měsíc je pryč a Vy v rukou držíte
další číslo našeho školního
časopisu. Hned se pustím do toho,
abych Vám sdělil, co v květnové
Bublině najdete.

Chtěl bych Vás upozornit na titulku,
kterou vytvářel Vojta Pelej. Na titulce
(což jste poznali) jsou sakury. Byl jsem
poučen právě Vojtou, že jsou to
okrasné a místy až posvátné japonské
stromy, „něco jako naše třešně“.
Původně mělo toto dílo zdobit Bublinu
dubnovou. Vojta ale rád musel uznat,
že na květen se toto jeho dílko hodí
daleko líp.

Určitě si zaslouží připomenout, že
stále držíme naše tradiční a osvědčené
rubriky. Do květnového čísla se
zatoulal také rozhovor. Po mírné
odmlce. Zpěvák Marek Ztracený nám
na zaslané otázky neodpovídá. Tak
zkusíme prý někoho jiného. No, i pro
mě to bylo překvapení, když na
redakční Team přišly „otázky na pana
ředitele“. A ještě jedno další
překvapení vás čeká, milí čtenáři.
Vyrábění s Annou tentokrát připravila
šéfredaktorka Klára.
Velmi mě těší, že řady našich
redaktorů opět posiluje dvojka Honza
a Šimon. Chlapci nestihli se svým
článkem uzávěrku minulého čísla, a tak
jsme se společně dohodli, že s mírným
opožděním uveřejníme článek v tomto
čísle. Věřím, že to nebude vadit.

Přeji Vám jménem redakce pěkné
počtení!

Hynek Vohoska

Úvodní slovo

 Foto: Hynek Vohoska
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Knižní tipy 
VIOLA RITTEROVÁ 

Knihožrouti

4

Milí čtenáři, květnové knížky jsou od spisovatelky, která v této škole byla
nedávno. Víte, která to je? SPRÁVNĚ: je to Klára Smolíková! 

Aleš a Zorka jsou žáci druhé
třídy a strašně rádi čtou. Jenže
hned, jak začal nový rok, se jim
ztratila paní učitelka. Místo ní
nastoupí pan učitel Ježek. Pak
ale děti jdou do městské
knihovny kvůli jednomu úkolu,
jenže tam zadané knížky
chybí. Souvisí to i se zmizením
jejich učitelky? S hledáním
knížek i učitelky jim pomůže
knihožrout Eda, který se
schoval do Alešovy aktovky.
Dál už vám nic neprozradím.

 Čtěte, čtěte, čtěte! 

Určitě jste napjatí, které z jejích
mnoha knížek jsem vybrala.

Představím vám Knihožrouty.
Kdo nebo co jsou knihožrouti?
Jsou to malé postavičky, které

se starají o knížky. Véna – všech
počtářů král, Eda –nejlepší

detektiv, Inťa – ví toho víc než
celý internet, Žíža – snílek a

pohádkář, Břeťa – spraví, slepí,
neuletí, Vráťa – pořád chvátá,

Ota –zvaný douda a strašpytel a
tajná agentka Ela. Teď vám
povím něco o druhém dílu

Knihožroutů, který se jmenuje
Kam zmizela školní knihovna.

O čarodějnicích to bylo skvělé! Čarodějnici
vytvořila Dáša Vohosková s dcerami, čarodějnice
měla dokonce i kalhotky. Po setmění se zapálila
čarodějnice, házelo se koštětem a opékaly se
špekáčky. Já a Barunka jsme umívaly půllitry,
takže jsme nezažily strašení, ale to nevadí, třeba
za rok.

 

Čarodejnice 
v Urbanově 
a v Nevcehli
Urbanov
VIOLA RITTEROVÁ 
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V Nevcehli byli čarodějnice asi jako ve většině
vesnicích 30.4. Tentokrát se ale nepálila čarodějnice
na návsi, ale v areálu U komára. Když jsme přišli,
čarodějnice už byla postavená. Počkali jsme, až se
trochu setmí, a potom se zapálila čarodějnice a
mezitím jsme hráli různé hry. Když byla čarodějnice
zapálená a hořel oheň, hráli jsme si na kováře. Našli
jsme kousky železa, kteréy jsme roztavili, a pak jsme
je dali do vody.
Když už byla opravdu velká tma, tak jsem se
rozhodli, že si zahrajeme hru která se jmenuje
granny. Jenže jsme čekali na hru granny  moc
dlouho a tma byla tak velká, že se u  toho všichni
báli, protože všude okolo je les, a tak jsme přestali
hrát a potom šly skoro všechny děti domů. Všechny
nás to tam hodně moc bavilo.

Nevcehle
KLÁRA POUKAROVÁ 

Stranná
ANEŽKA KADLECOVÁ

U nás se čarodějnice konají 30. 4. Naši první
hosté přijeli asi o půl 7. Rozdělali jsme
ohýnek, na kterém jsme opékali buřty a další
věci. Když jsme se najedli, rodiče si povídali
a děti si hrály. Když se začalo šeřit, zapálili
jsme velkou hranici s čarodějnicí. Při tom
jsme zpívali písničku Červená se, line záře.
Když čarodějnice začala hořet, všichni jásali.
Každý pak dostal svítící náramek a vyrazilo
se na stezku odvahy. U ohně se potom hrály
písničky a zpívalo se až skoro do půlnoci.
Byla to velká zábava a těším se na příští rok.



Recitační soutěž 
"Pětilístek"  

ANEŽKA KADLECOVÁ, ADÉLA SOUKUPOVÁ | 
foto:  Hynek Vohoska
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12. května se už počtvrté konala recitační soutěž
malotřídních škol "Pětilístek". Soutěže se účastnili
žáci naší školy, škol z Krahulčí, Mrákotína, Pavlova
a Staré Říše. 

Prvně recitovala první třída. Potom
byla malá přestávka. To se odborná
porota radila. Takhle to pokračovalo
až do pátého ročníku. Po větší
přestávce bylo vyhodnocení. Vždycky
vyvolali celý ročník který vystoupil pod
podium a odborná porota
vyhlašovala tři vítěze kteří dostali
knížku a diplom a všichni ostatní
dostali účastnický list. 

Přijeli jsme do kulturního domu v Krahulčí, kde se to celé
konalo. Usadili jsme se ve velkém sále s podiem.
Pořadatelé rozdělili soutěžící do kategorií podle ročníků.

Z naší školy vyhráli v prvním ročníku Václav Kadlec
2.místo, v druhém ročníku Julie Soukupová 2. místo, ve
třetím ročníku Viola Ritterová 1. místo a Anna Nosková 
2. místo, ve čtvrtém ročníku Adéla Soukupová 1. místo a v
pátém ročníku Anežka Kadlecová 1 místo. 

Velmi se nám to líbilo. Áďa se těší na další rok,
protože já (Anežka, pozn. redakce) z této školy
odcházím do 6. ročníku do Telče.



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

ISBN
 978-80-242-6822-4.

Zajímavosti o zvířatech

ANEŽKA KADLECOVÁ

Zdroj: wikipedia.cz
Zdroj obrázků: canva.com

Dnes si povíme o činčilách. Několik
nejdůležitějších informací, například: kolik váží,
kolik měří, a tak dál, no, myslím že bychom
mohli začít. Tak jdem na to. První informace
bude, kde se nachází: nachází se v
Jihoamerických Andách.
Kolik važí: váží 400 – 600 gramů.
Do jaké délky dorůstají: v dospělosti dorůstají
do délky těla 25 – 35 cm.
Do jaké délky dorůstá jejich ocas: 15 – 20 cm

Činčila
VOJTĚCH PELEJ | foto: Vojtěch Pelej

Nanduové se vyznačují tím, že na vejcích sedí
samci, kteří se o mláďata sami starají i po vylíhnutí.
Zahřívají aspoň 12 vajec od různých samic.
Takzvaný nandu pampový je pták podobný
pštrosovi. Žije v stepích a savanách Argentiny, živí
se semeny, listy a plody a občas se živí hmyzem i
menšími obratlovci. Dokáže běhat rychlostí 60 km
za hodinu a žije 10 až 15 let.

Nandu
VIOLA RITTEROVÁ

Výr - vír
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O Austrálii se říká mnoho pěkných věcí. Proto se jí dnes budeme v Přírodních
novinách věnovat. 

Poušť obývají velbloudi, ty sem ale
přivezli první evropští obyvatelé.
Dalším přivezeným druhem je
králík. Králíků dnes v Austrálii žije
stokrát víc než lidí a spásají velkou
část úrody. Lidé mají v Austrálii
vůbec hodně problémů se zvířaty.
V roce 1932 proběhla mezi
nelétavými ptáky Emuy a
australskou armádou krvavá válka.
Mnoho Emuů sice padlo, ale jelikož
se rychle množili, dokázali ztráty
vyrovnávat. Armáda proto válku
musela s ostudou vzdát. 

Přírodní noviny
ANEŽKA KADLECOVÁ
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Austrálie

Austrálie je nejmenší světadíl na
světě. Od zbytku světa se odtrhla
už velmi dávno, takže je zdejší
příroda úplně jiná než všude jinde.
Největší část uprostřed Austrálie
tvoří pouště. Téměř ve středu
pouští vystupuje z nekonečné
roviny obrovský kus kamene –
Ayersova skála neboli Uluru. Každý
z vás ji už určitě viděl na obrázku
jako velkou červenou skálu, ale
málokdo ví, že se jedná o jeden
velký kámen. Na výšku měří 350
metrů a na šířku přibližně 
3 kilometry, to ale není vše, jelikož
pokračuje i pět kilometrů pod zem. 

 Každý zná roztomilého medvídka
koalu. Ten žije na stromech
zvaných eukalypty nebo také
blahovičníky. Živí se listím těchto
stromů a může vyšplhat až do
výšky přes 100 metrů, protože
blahovičníky jsou jedny z
nejvyšších stromů světa. Koalu si
tak můžou pohladit jenom velmi
dobří lezci po stromech. Co do
výšky jsou na tom v Austrálii
nejlépe blahovičníky, ale co do
délky života a do mohutnosti vítězí
baobaby. Tyto stromy vypadají jako
by byly zasazeny korunou do země
a kořeny vzhůru a v jejich kmeni si
někdy můžete zřídit i malý byteček.
Austrálie je prostě ohromně
zvláštní kontinent a určitě by stálo
za to, ho někdy navštívit.

Mnohem úspěšnější však
byl zápas s vakovlky,
dravci vypadajícími jako
vlk s pruhy tygra a kapsou
klokana na břiše. Vakovlci
byli bohužel v minulém
století všichni vyhubeni.
Ale zpátky k hezkým
věcem.



Vyrábění s Annou
aneb Tentokrát to
vzala Klára KLÁRA POUKAROVÁ

VČELA
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Kuchtění s Vojtou
VOJTĚCH PELEJ 
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Bábovka z vaječného koňaku
Co budeme potřebovat? Postup

5 vajec
180 g moučkového cukru
2 balíčky vanilkového cukru
1 hrníček oleje
1 hrníček vaječného koňaku
125 g hrubé mouky
125 g solamylu
1 prášek do pečiva

Vejce utřeme s moučkovým a vanilkovým cukrem,
přilejeme olej a vaječný koňak a lehce vmícháme
mouku smíchanou se solamylem a práškem do
pečiva. Těsto nasypeme do vymazané a vysypané
bábovkové formy a ve středně teplé troubě
upečeme.

Foto z družiny

Foto: Dáša Roubalová a Hynek Vohoska



Rozhovor
Kolik vám je? 
Je mi 41.

Jaké je vaše šťastné číslo?
Já nevím, jestli mám nějaké šťastné číslo.
Ale celý život mě provází v různých
podobách číslo 6. Třeba škola má číslo
popisné 26, bydlím v čísle popisném 56,
v Telči jsem bydlel v domě s číslem 626,
na studiích v Českých Budějovicích jsem
bydlel v domě, který měl číslo 42. 4+2 = 6
a v Dačicích jsem s rodiči bydlel v domě ,
který měl číslo 420, narodil jsem se 16.  

Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
Modrá. Tmavě modrá. Na oblečení někdy
„moje barva“ bývá značená jako navy
blue.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Jedno nejoblíbenější jídlo nemám. Rád
mám guláš, svíčkovou, vepřo knedlo zelo,
miluju bramborové knedlíky. Nikdy
neodmítnu Caesar salát, tatarák a pizzu
Margherita.

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?
No, nemám žádné nejoblíbenější zvíře.
Máme doma zebřičky. O ty se stará spíš
manželka. Chtěl bych ale někdy mít psa. 

Jaké pijete rád kafe?
Jestli myslíte značku, tak tam to není jedna.
Nepiju celou dobu jen jednu značku, ale
střídám to. Dlouho jsme doma pili kávu Moak.
Ta nám chutnala. Potom ale tu „naši“ asi
přestali vyrábět. Teď doma pijeme některými
zatracovanou Jihlavanku Espresso, radost mi
ale udělá i káva z telčské pražírny. A jestli
myslíte, jaký „kávový nápoj“ piju rád, tak piju
většinou espresso nebo ristretto. To jsou ta
malá ale silná kafíčka. Rád si dám kafe v
kavárně, když mi ho někdo donese a já ho
nemusím připravovat. Jsem na to dost línej.
Piju už jen to kafe, které mi chutná. 

Co nejraději děláte, když máte volno?
Když mám volno? To je docela málo často.
Moc volno nemám, protože mám poměrně
časově náročný koníček - hudbu. Ale když
už je volno, tak si rád přečtu nějakou
detektivku, zajímám se o historii - hlavně o
ta nejhnusnější období naší historie
(období od druhé republiky do Sametové
revoluce) a poslouchám rozhovory se
zajímavými lidmi.

Na kolik nástrojů hrajete?
Hraju na trubku a klavír. Taky něco
zabrnkám na kytaru a myslím, že bych
dokázal ještě zahrát něco na zobcovou
flétnu.

PIJU JEN TO KAFE,
KTERÉ MI CHUTNÁ...
Rozhovor s Hynkem Vohoskou, 
ředitelem školy
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Triatlon 
pro všechny

V úterý 24.května se u rybníka Roštýn konal závod 
v běhu. Původně mělo jít o triatlon (běh, plavání 
a kolo), ale kvůli dešti se nejezdilo na kole ani
neplavalo. 

Závod pořádal triatlonista pan Slavata, který chce, aby si tento
sport mohly vyzkoušet všechny děti, i ty z dětských domovů.
Běželo se po skupinkách podle věku, nejmladší byly děti 
do 3 let a nejstarším bylo 14. Před startem jsem byla pěkně
nervózní, protože jsem si strašně přála být na stupínku vítězů
a dostat medaili, ale to se mi bohužel nepodařilo. Ze začátku
jsem totiž běžela moc rychle a v druhém kolečku už jsem
nemohla a píchalo mě v boku. Tak jsem skončila čtvrtá a
musím se přiznat, že jsem byla smutná. Ale byla to zkušenost,
že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Doufám, že se nás
tam ze školy sejde víc příští rok a že někdo z nás medaili
nakonec dostane!

VIOLA RITTEROVÁ

Návštěva ve Spolkovém
domě ve Slavonicích

Milou pozvánku na výukový program
"Voda všemi smysly" jsme do školy
obdrželi od lektorky Moniky. 
Po strastiplné cestě autobusem z Telče
(na kolejích byla výluka) jsme dorazili do
Slavonic. Z nádraží to není do
Spolkového domu daleko. Za chvíli jsme
už seděli uvnitř. Dospělí si dali kávu a děti
posvačili. Seznámili jsme se s průběhem
celého výukového programu. A hurá na
první část. V sále jsme si povídali o vodě
obecně. Hodně se nám líbily pokusy s
vodou.

BARBORA VOHOSKOVÁ A HYNEK VOHOSKA |
foto: Hynek Vohoska, Monika Meiselová
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V druhé části jsme se prošli podél
Slavonického potoka. Byli jsme
překvapení, jak se voda mění. Jak je přímo
u Spolkového domu zarostlá, špinavá a
možná i trochu smradlavá. Čím dál jsme
šli, tím byla čistší. Dozvěděli jsme se, že
kolem potoka bylo několik mlýnů a
dokonce i jedna vodní pila.
Celé dopoledne uteklo jako voda. Účel
návštěva splnila. 

Vodu jsme
zažili všemi
smysly.
Děkujeme za
pozvání Monice
a paní ředitelce
Olze Žampové.
Těším se na
další návštěvu.
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Klára Smolíková
BARBORA VOHOSKOVÁ

Beseda 

Plavecký výcvik 2022
JAN PAŘIL A ŠIMON ŠMACH

8. února v úterý jsme začali jezdit na
plavání do Jihlavy společně s Dlouhou
Brtnicí a Pavlovem. 

Poprvé nás rozřadili do 5 skupin – kačenka,
malá želva, velká želva, kapr, delfín. Potom
nás učili pravidla o plavání a plavat, to byl
konec 1. lekce.  Každý týden v úterý jsme
znovu a znovu jezdili na lekce plavání. 
Na osmé lekci jsme zkoušeli plavat na výdrž,
aby rozhodli, jaké budeme mít vysvědčení.
Kachnička za 0 m, želva za 10 m, kapr za 25
m a delfín za 200 m. 
Na 9. plavání nám řekli, že si můžeme
přinést na poslední plavání něco do vody a
kdo si nevezme, tak mu půjčí. 
Na posledním 10. plavání byly závody a
dostávali jsme mokré vysvědčení.  Na konec
jsme si hráli ve vodě, a tak byl konec plavání
a my jsme zase o něco šikovnější 

3. května k nám přijela na návštěvu a
na besedu spisovatelka Klára
Smolíková. Možná si říkáte, kdo to je?
Neznala jsem ji taky. Ale pak jsem se
dozvěděla, že napsala knížku se
známou postavou. Je to Vynálezce
Alva. 

Na besedě jsme si povídali o komiksu.
Klára Smolíková měla pro všechny ročníky
připravené pracovní listy, do kterých žáci
doplňovali. 
Myslím si, že můžu za všechny říct, že se
nám beseda líbila.
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Okénko sportu
JÁCHYM NOSEK

MS v ledním
hokeji První mistrovství světa se konalo v roce 1920 jako

součást her VII . Olympiády v Antverpách, oficiálně
však bylo uznáno až roku 1982. Od roku 1924 bylo MS
v ledním hokeji součástí Zimních olympijských her,
od roku 1972 se hraje odděleně od ZOH, kromě let
1980, 1984 a 1988, kdy se MS v roce ZOH nekonalo. Po
Mistrovství Evropy 1929 v Budapešti rozhodla IIHF
pořádat MS od roku 1930 každoročně společně s ME.
V prvních ročnících MS startovaly různé počty
mužstev, proto i hrací systémy byly různé, hrálo se v
jedné či více skupinách, podle počtu přihlášených.

SKUPINA A

SKUPINA B

PAVOUK PLAYOFF

Tradiční návštěvník M
S v

hokeji - fanoušek
Fantom

as | Foto.
Stanislav Kučera
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Postřeh z místa dění MS z Tampere |
Facebookový profil Sláva Baloo Kučera

Zázemí pro hosty v hale v Tampere | Foto:
Stanislav Kučera
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_ledn%C3%ADm_hokeji_1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5


První hra se jmenuje Five Nights
at Freddy's Security Breach. Herní
příběh: Hrajete za kluka jménem
Gregory. Ale je tu změna: můžete
chodit. Gregory byl jednou v Mega
pizza plexu a byl tam moc dlouho
a tak ho zavřeli v pizza plexu a byl
naháněn kraličí ženou jménem
Vanny která ho chce chytit 
a předat Burntrapovi. Jo, a Freddy
je váš kámoš 

Gaming
TOMÁŠ HEMZA
A je tu opět Gaming – rubrika o mých oblíbených počítačových
hrách.  Dnes máme na programu hry Five Nights at Freddy's
Security Breach a Mafia II.

Mafia 2

fFive Nights at Freddy's Security Breach

Druhá hra se jmenuje Mafia 2.
Příběh: Hrajete za Vita
Scalettu, který se vrátil z války
a potřebuje peníze. Tak se dal
do "mafiánství" se svým
kamarádem Joem Barrbarem. 
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Koroňák II.  VOJTĚCH PELEJ 
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Urbanovská perla

Křížovku připravila Klára Poukarová

Křížovka 

17

Líba: Dášo? A až já budu
dospělej, tak to Ty
budeš už mrtvá, viď?
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