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Úvodní slovo

Foto: Jana Kordíková

Milí čtenáři,

pomalu ale jistě končí další školní rok. Stejně tak končí pro tento školní
rok i náš školní časopis. Máte v rukách poslední číslo Bubliny.

Pro tento rok tedy končí práce naší redakce. Někteří členové z redakce odcházejí,
a tak jsme se po celý školní rok snažili, aby se do práce na časopisu zapojili 
i mladší spolužáci. Jsem rád, že se to podařilo a další školní rok se naše redakce
rozšíří o nové členy.

Tento rok skončil náš časopis v soutěži školních časopisů na prvním místě. 
I v dalším ročníku soutěže "o nejlepší školní časopis" se ucházíme o přízeň
porotců. Snad na podzim budeme vědět, jak jsme dopadli.

Do podzimu je ještě daleko. Nyní máme před sebou léto.

Na konci školního roku se sluší i poděkovat. Děkuji všem, kteří se na vycházení
našeho školního časopisu podílejí a děkuji všem našim čtenářům, kteří náš
časopis čtou. Děkuji všem za přízeň.

Za celou redakci vám, milí čtenáři, přeji pěkné, klidné a pomalé
prázdniny.

Hynek Vohoska
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Knižní tipy 
VIOLA RITTEROVÁ 

Ema a kouzelná 
kniha

4

Dnes vám povím o knížce Ema a kouzelná kniha, kterou
napsala Petra Braunová. Autorku známe z besedy v naší
škole. Tato knížka je o holce, která na svoje 10. narozeniny
konečně může navštívit město za zdí sirotčince, kde
vyrůstá. Celý její život se tím změní, ale nejvíc ji změní
kouzelná kniha, kterou si koupí v antikvariátu. Cestou se
skamarádí s chudou holkou Františkou a dá jí kousek
chleba. Za to se jí Františka odvděčí – a jak? To si musíte
přečíst!

V úterý 7.6. k nám přijela spisovatelka Jana Šrámková.
Chvilku nám četla knížku Bratři v poli o syslovi Mapíkovi

a hrabošovi Dagešovi. Potom jsme se jí ptali na různé
věci, třeba kolik má dětí (3). Paní Šrámková nám pak
ukazovala svoje knížky a taky plyšáky, podle kterých

napsala Putování žabáka Filemona. A potom už musela
jet na další besedu do Telče.

 

Beseda s Janou Šrámkovou
VIOLA RITTEROVÁ | foto Hynek Vohoska 
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Jakou máte oblíbenou knihu, kterou jste
nenapsala?
Všechny knihy mojí milované autorky Daisy Mrázkové.
Píše skvěle! Její věty jsou krátké a příběhy jednoduché,
že je pochopí i nejmenší dítě. Ale přesto jsou
moudřejší než většina dospělých. A když je čtete, tak
to vevnitř hřeje. Navíc je v nich spousta opelichaných
medvědů, králíčků v růžové trávě, chroustů, posedů,
dálek, taky moucha Rudolfína, kluci s plnýma kapsama
a holky v zástěrkách.

Ani nechtěla. Příběhy jsem sice odjakživa vymýšlela
a docela ráda jsem i psala, ale být spisovatelkou
mě nějak nenapadlo. Ale pak jsem se už jako
dospělá hodně propadla do čtení. Četla jsem
pořád a víc a všechno kolem a znova a najednou
už mi to nějak nestačilo. Jediná cesta, jak se do
čtení ještě víc namočit, mě napadlo něco napsat. Je
to pro mě stejná činnost, jen rub a líc, příjem a
výdej, čtení a psaní.

Proč jste chtěla být spisovatelka?

Kolik máte dětí?

Děti mám tři: Šimona, Doru a Martu. Strašně rychle
rostou, dohromady je jim už 31 let! A taky mám
psa Trnku a dvě kočky, Mátu a Havanu.

Jak dlouho vám trvá napsat knihu?

Hodně. Na to, jak krátké moje knihy bývají, se
s tím pěkně pářu. Ale věřím, že dobré věci
musí pomalu zrát. Takže všechny nápady
dlouho nosím v hlavě, převaluju v puse,
čmárám si je do notýsků, pak něco konečně
napíšu, někam založím, zapomenu,
vzpomenu si, napíšu víc – a pak do toho
člověk žbluňkne a najednou je to celé na
světě. A pak to zase donekonečna přepisuju.

Jakou knihu, kterou jste napsala, máte
nejradši? 
Vždycky tu, na které právě pracuju. Ta mě ještě
potřebuje, té věnuju čas a péči, ta mě bere za
srdce. Teď je to Fánek hvězdoplavec. Když už kniha
vyjde, tak se beze mě obejde. Stane se pro mě jen
takovou hezkou vzpomínkou na to, jaká jsem kdysi
byla. Ale už mi tak nějak nepatří.
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je česká spisovatelka.
Vystudovala Evangelický
teologický seminář. 
V roce 2009 dokončila
studium tvůrčího psaní 
a redakční práce 
na Literární akademii.

JANA ŠRÁMKOVÁ

Za svou první knihu Hruškadóttir získala Cenu Jiřho Ortena.
V roce 2010 vydala knížku pro děti Putování žabáka
Filemona, která pojednává o cestě tří přátel (plyšového
žabáčka a dvou oveček) do Podkrkonoší, aby objevili
továrnu na hračky, z níž Filemon pochází. Tento rok půjde
do kin film Zuza v zahradách, který je natočen podle její
stejnojmenné knihy.

DOBRÉ VĚCI MUSÍ POMALU ZRÁT
Rozhovor s Janou Šrámkovou připravila Viola Ritterová
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Hasiči Nevcehle
V Nevcehli máme družstvo
mladých hasičů, takže jsme od
dubna pilně trénovali. 

7. května byla první ligová soutěž v
Kamenici, obsadili jsme 5. místo s
časem 20,21 sekund. Další soutěž
byla okrsková v Nevcehli, kde jsme
běhali štafetu a požární útok. Přijel
také Sedlejov. 
21.-22.5 jsme byli na okresní
soutěži v táboře Meziříčko. Soutěž
byla dlouhá dva dny a přes noc
jsme spali v chatkách. Běželi jsme
štafetu dvojic, štafetu 4x60  a
požární útok. Celkově jsme získali 2.
místo ze 14 mladších družstev.
Dále jsme se zúčastnili soutěží do
okresní ligy v Nevcehli, kde jsme
skončili na 3. místě s časem 17,15
sekund. Potom následovala soutěž
v Přísece, tam jsme skončili také na
3. místě. 
Další víkend v sobotu se jelo do
Mrákotína, kde jsme byli čtvrtí s
časem 18,60 s.  V neděli zase do
Polné, kde se nám opět podařilo 2.
místo s časem 17,45. Další neděli
12.6. byla poslední soutěž před
prázdninami ve Staré Říši. Dali jsme
prozatím náš nejlepší čas sezóny,
ale na medaile to tentokrát
nestačilo, skončili jsme na 4. místě.
V lize jsme ale průběžně na 2.
místě.
O prázdninách nás čeká oslava 130
let hasičů v areálu u Komára v
Nevcehli, kde budeme mít i ukázku
našeho útoku. V srpnu se těšíme
na 6. hasičský tábor u Nadymáku v
Urbanově. Na podzim nás pak
čekají ještě soutěže do letošní ligy v
Bítovčicích, Sedlejově, Panské Lhotě
a na závěr v Dolní Cerekvi. 
Držte nám palce!

JAN PAŘIL | foto: Archiv Vl. Pařila



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

Klokan Qoukka
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Sirup se píše vždycky s měkkým i. Je
ale pravda, že až od roku 1957.
Můžeme se tedy ve starších textech
setkat se "syrupem". Varianta s "y"
je dnes nespisovná.

Sirup / Syrup

RADEK MICHÁLEK 



Antarktida má rozlohu přibližně 13 mil. kilometrů čtverečních. Jsou zde i velmi vysoká pohoří. Nejvyšší horou
je Vinson Massif s nadmořskou výškou 4892m. Průměrná nadmořská výška kontinentu činí 1958 m (vyšší než
Sněžka). Je pátým největším světadílem a ze všech nejchladnějším.

Na nejstudenějším kontinentu byly objeveny pouze dva druhy původních kvetoucích rostlin a více než 50
druhů mechů a lišejníků (celkem asi 1100 druhů rostlin). Zaznamenány byly také řasy, houby a bakterie. 
V okolních mořích žije spousta drobných korýšů, živočichů s tvrdou ulitou, mnoho obratlovců (kytovci, rypouši,
některé ryby a další) i bezobratlých živočichů (plankton, hlavonožci, ostnokožci a další). Hojní jsou tu mořští
ptáci, jako jsou chaluhy (např. chaluha velká), albatrosi a asi pět druhů buřňáků. Faunu také zastupuje až osm
druhů tučňáků.

Vzhledem k drsným klimatickým a přírodním podmínkám je Antarktida obývána pouze vědeckými pracovníky
výzkumných polárních stanic mnoha států. V letní sezóně jich je přes 4 000, v zimě kolem 1000. Jezdí sem ale i
turisté. 
V Antarktidě (zejména na ostrově Vega a Ostrově Jamese Rosse) již byly objeveny zkameněliny mnoha
druhohorních živočichů, plesiosaurů, mosasaurů a také populárních dinosaurů. 
Antarktida je jistě velmi zajímavý světadíl, trochu tajemný a dosud ne úplně probádaný. Lákalo by vás jet se
tam někdy podívat?

Přírodní noviny

ANEŽKA KADLECOVÁ
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Abychom se v letním horku trohu ochladili, podíváme se v červnových
přírodních novinách na Antarktidu. Antarktida se liší od Arktidy tím, že
Arktida je tvořena ledem. Takže při velkém oteplení planety by mohla
celá roztát a zmizet v oceánu. Naopak Antarktida je skutečný
kontinent. 

Zdroj: w
ikipedia.cz

Antarktida

8



Vyrábění s Annou 
ANNA NOSKOVÁ
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Mamku napadlo, že bychom do Bubliny
tentokrát mohli udělat vití věnců. 
S Markétkou jsme šly natrhat kytičky. 
Pak jsme doma na zápraží motaly a fotily.

Jak si uvít 
krásný věneček

Věneček se vije,
panenka se směje.
Až ho pustí po řece,
bude mít mládence.

Anna Nosková



Kuchtění s Vojtou
VOJTĚCH PELEJ 
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Co budeme potřebovat?

Recept na bezinkový med

30 - 40 květů černého bezu
3 citrony 
1,5 kg cukru krupice nebo krystal
0,75 litrů vody Nasbírané květy zlehka vyklepejte,

rychle je vyperte ve studené vodě a
nakonec ještě důkladně oberte od
broučků, kteří se mezi drobnými
kvítky rádi schovávají. Nakonec
odstřihněte dlouhé silné stonky.
Citrony dobře omyjte, rozpulte a
půlky ještě rozkrájejte na čtvrtiny.
Očistěná květenství vložte do velkého
hrnce, přidejte nakrájený citron a vše
zalijte vodou.
Uveďte k varu, přiklopte pokličkou a
nechte asi patnáct až dvacet minut
probublávat.
Pak hrnec odstavte a obsah nechte
asi 24 hodin louhovat. 
Hotový výluh přeceďte přes plátýnko,
čistou utěrku nebo jemný cedník.
Do získané šťávy přidejte cukr a vařte
na mírném plameni, dokud obsah
nezhoustne a nezačne se táhnout.
Ještě horký med plňte do čistých a
suchých sklenic a ihned zavíčkujte.
Skladujte v chladnu a temnu. Pokud
takové místo nemáte k dispozici a
chcete, aby vám vydržel při pokojové
teplotě, budete ho ještě muset
sterilizovat. Stačí asi dvacet minut při
100 stupních Celsia.

Postup

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Anketa
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Kam se chystáš 
o letních

prázdninách?

Radek Michálek, 1. ročník
Letos se chystáme k moři. Kam přesně 
nevím.

Alice Krejčová, 1. ročník
Na Slovensko na Smraďavku.

Ben Habermann, 1. ročník
To se ještě neví, když máme 
doma mimino.

Václav Kadlec, 1. ročník
Ani nevím. Chtěl bych jet k moři.

Markéta Nosková, 1.
ročník
Já nevím, ale chtěla bych
jet třeba do bazému.

Marie Poropatichová, 1. ročník
Jo. Na výlet. K babičce, k moři a na hory.

Julie Soukupová, 2. ročník
Pojedeme do Chorvatska.

Jiří Poukar, 2. ročník
O velkých prázdninách se chystám na 
hasičskej tábor do Urbanova.

Pavla Frühaufová, 2. ročník
 K babičce do Veltrus.

Jan Krejčí, 2. ročník
 Do Chorvatska a na 
 hasičskej tábor.

Libor Kubík, 2. ročník
Já si myslím, že pojedeme
někam na výet.

Jan Pařil, 3. ročník
Na hasičskej tábor.

Šimon Šmach, 3. ročník
Nevím, kam pojedu.
Možná na Vanov, možná
ne.Dominik Poukar, 3. ročník

Do Řecka na Krétu.

Barbora Vohosková, 3.ročník
Pojedeme k moři. Zase do
Slovinska do Izoly.

Anna Nosková, 3.ročník
Pojedeme za babičkou na Klátovec.

Viola Ritterová, 3. ročník
 Jedeme chodit po horách.

Štěpánka Urbánková, 3. ročník
Pojedeme do Autokemping Rozkoš.

Tomáš Hemza, 4. ročník
Já nevím.



Anketa
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Vojtěch Pelej, 5. ročník
Pojedu na Moravu do města Lednice.

Jáchym Nosek, 5. ročník
Na dva tábory: na rytířskej
a skautskej. 

Anežka Kadlecová, 5. ročník
Pojedu na dovolenou s mýma 
příbuznýma a pojedu i na tábor, na který se
moc těším.
Jinak ještě moc nevím, co budu o prázdninách
dělat, ale určitě se nějak prázdniny zaplní.

Klára Poukarová, 5. ročník
My se letos chystáme na vodu, 
potom do Urbanova na hasičskej tábor. 
Asi budu ještě spát u babičky a u dědy. 

Adéla Soukupová, 4. ročník
K moři do Chorvatska.

Nikola Divišová, 4. ročník
Do Prachatic na tábor s koňma.

Kam se chystáš 
o letních

prázdninách?

Sportovní den v Pavlově
obrazem
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Do jaké školy jdeš a 
a jak se na novou školu těšíš?  

Na jaký předmět ve škole  se nejvíc těšíš?

Na co z urbanovské školy budeš nejradši
vzpomínat?  

Jak  plánuješ  svoji budoucnost, 
už víš co chceš dělat?

Klára: Jdu na  "novou školu" (ZŠ
Hradecká, pozn.red.) a moc se tam
netěším.

Klára: Nejvíc se asi těším na tělocvik.

Klára: Nejradši budu vzpomínat na
všechno.

Klára: Chtěla bych být hasička, ale
nevím, jak to dopadne.

Anežka: Jdu jako všichni ostatní na
Hradeckou. A těším se tak středně,
protože nevím, co mě tam čeká.

Anežka: Asi na zeměpis a přírodopis. 

Anežka: Na moje kamarády. A na
učitele.

Anežka: Chci být švadlena a módní
návrhářka. Baví mě totiž ruční práce.

Vašek: Jdu na Masaryčku a moc se tam
netěším.

Vašek: Na učitele a učitelky. Vašek: Chtěl bych být myslivec a farmář.

Jáchym: Jdu na Hradeckou do Telče a
těším se tam hodně.

Jáchym: Těším se na chemii.

Jáchym: Na všechno, co jsem tady
prožil.

Jáchym: To vůbec nevím.

Vojta: Jdu na Hradeckou. Těším se
docela dost.

Vojta: Těším se na výtvarku.

Vojta: Na kamarády a učitele. Vojta: Já bych chtěl bejt barmanem.

Vašek: Asi na matematiku.



Pirátský dětský 
den
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BARBORA VOHOSKOVÁ | foto: Lucie Krajííčková

28. 5. jsme měli v Urbanově pirátský dětský den. Všechny děti
rozdělili do čtyř skupin po pěti nebo šesti lidech. Byly různé
soutěže a plnily jsme různé úkoly. Když jsme splnili všechny
úkoly a dosoutěžili, tak jsme šli hledat poklad. A když dorazily
všechny skupiny, tak jsme našli na stole loď, která byla
vyřezaná z melounu. Potom jsme si opékali buřty.
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Výlet 2022 - Vanov
Ve čtvrtek navečer nás
rodiče dovezli do Vanova. 
 Celý výlet začal večeří a pak
jsme měli volno. Po setmění
byla stezka odvahy, a pak
jsme si rozdělali oheň. Kdo
měl ještě hlad, mohl si ještě
opéct buřty. A pak jsme šli
spát.

Ráno jsme po snídani
modelovali z modelovací
samotuhnoucí hmoty, a pak
jsme už hráli jenom hry. Po
obědě odjeli někteří s rodiči
a ostatní odjeli autobusem.

ANEŽKA KADLECOVÁ | foto: Hynek Vohoska
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Okénko sportu

Nohejbal aneb Hra, 
kterou vymysleli Češi
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První hra podobná nohejbalu se objevila roku 1921, když v
jedné obci jménem Řitka místní místostarosta pořádal hru
překopávání pivních táců přes stůl. V roce 1922 hráči týmu
Slavia Praha  začali hrát hru jménem "fotbal přes šnůru". Dřív
se nohejbalu tak říkalo. 

Nohejbal má pravidla skoro stejná jako volejbal, akorát se liší tím,
že se hraje nohama, a také počtem hráčů - většinou ho hrají 2
nebo 3 hráči na každé straně. Roku 1936 byla napsána první
pravidla nohejbalu a už v roce 1940 se hrálo o první pohár. V roce
1962 byl nohejbal zařazen do rekreačních sportů. 

Asi vás to moc nepřekvapí, že Česká republika a Slovensko je
nejúspěšnější tým na světě. 

JÁCHYM NOSEK

Výlet do ZD Sedlejov

Fo
to

: H
yn

ek
 V

oh
os

ka



Na vybíjenou jsme jeli 16. června. Ráno jsme přijeli do
školy a potom pro nás přijel autobus, který nás odvezl

přímo na Dobrou Vodu. V autobuse už seděli žáci ze
Staré Říše a cestou jsme ještě nabrali Krahulčí. Když jsme

přijeli na místo, museli jsme vyšlapat kopec, kde už na
nás čekali soupeři z Mrákotína. Po nástupu se začalo
hrát. Turnaje se účastnily 4 týmy systémem "každý s

každým". A jak to dopadlo?
 

1.místo Stará Říše
2.místo Mrákotín

3.místo Krahulčí a
4.místo Urbanov.

 
Potom jsme jeli zpátky do školy.

Mafia III. je další pokračování této znímé hry.
Hrajete za postavu jménem Lincoln Clay, který
se vrátil z Vietnamu a stal se z něj gangster. 
 

Gaming
TOMÁŠ HEMZA
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V posledním letošním Gamingu se podíváme na dvě hry: Tom Clancys
Rainbow Six Siege a Mafia 3

Tom Clancys Rainbow six siege 
Ve hře je několik herních režimů. 
Deathmatch: Jsou dva týmy, které bojují o nejvíce
zabití a Terrorist hunt: 
Jsou 2 hráči proti sobě. Jeden chrání svého zajatce
a druhý ho musí osvobodit. 
Další je Bomb: Jsou tam dva týmy - ochránci bomb.
Každý tým se snaží zneškodnit bombu tomu
druhému.

Zdroj: rainbowsix.fandom.com

Zdroj: playstation.com

Mafia III.

Vybíjená na Dobré Vodě
KLÁRA POUKAROVÁ | foto Hynek Vohoska



Koroňák II.  
VOJTĚCH PELEJ 
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finále



Urbanovská perla
Křížovku připravila Klára Poukarová

Křížovka 
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Hrajeme vybíjenou. Šimon háže míč směrem
na Hynka Vohosku, kterého trefuje do břicha.
Hned, jak míč spadne na zem, ptá se:

Šimon: Pane řediteli, nedostal jste do kul..ek?
Nebolí to?
Ředitel odpovídá: Nedostal, nebolí.
Šimon: Tak to je dobře.



Největší jedlík Nejkamarádštější
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Výsledky tradiční školní ankety

Největší vtipálek

Nejkamarádštější
spolužák

Největší pohodářNejvětší sportovecNejvětší sportovkyně

Šimon Šmach

Klára Poukarová

Anežka Kadlecová Jirka Poukar
Libor Kubík

Největší pomocníkNejvětší pomocnice

Klára Poukarová Libor Kubík Jan Pařil

Jáchym Nosek Tomáš Hemza


