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První slovo
Vítáme vás u prvního čísla Bubliny v tomto školním roce. Můžete se těšit na
tradiční rubriky jako jsou Zaostřeno na češtinu, Knižní tipy, Přírodní noviny,
Zajímavosti o zvířatech a Vyrábění s …. Dále na vás čekají nové rubriky, jako je
Filmové či Hudební okénko. 

Děkujeme, že nás čtete!

                                                                                         Viola Ritterová, šéfredaktorka

Skenuj a 
napiš do Bubliny
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Tvůrčí psaní

Zaostřeno 
na češtinu

Zdroj: K. T. Tchuisseu, S. Straková: 100
perliček pro (ne)milovníky češtiny. 
ISBN 978-80-242-6822-4.

ADÉLA SOUKUPOVÁ

Jaký je správný tvora rozkazovacího způsobu slova dorazit? 
Jediné správné tvary jsou doraz, dorazme, dorazte.

Příklad:
Dorazte na naši vánoční besídku.
Jano, doraz přesně ve tři hodiny, ať na tebe nemusíme čekat.

DORAZTE
DORAŽTE

Knižní tipy Děj se odehrává v Anglii, kde
Enola, mladší sestra Sherlocka a
Mycrofta Holmesových, zjistí, že jí
zmizela matka. Vůbec není
připravená na to, co všechno ji
čeká. Zaplete se do únosu
mladého markýze, spolu 
s ním prchá před jeho vrahy a
zároveň se skrývá před staršími
bratry. K nalezení matky jí
pomůžou dvě dovednosti, které s
matkou vždycky cvičila – bojové
umění a scrabble.

V tomto díle Knižních tipů
bych vám chtěla představit
knihu Enola Holmesová,
případ pohřešovaného
markýze od Nancy
Springerové. 

Ke knížce jsem se dostala díky
filmu, který byl podle ní
natočený. 

VIOLA RITTEROVÁ

AKROSTICH

Autorka: Viola Ritterová Autorka: Anna Nosková 5



JAK TO BYLO 1. ZÁŘÍ
První školní den

ADÉLA SOUKUPOVÁ
Foto: HYNEK VOHOSKA, DÁŠA ROUBALOVÁ, MILOŠ VYSTRČIL

1.září  jsme (jak jinak) šli do školy.
 Myslím, že se někdo do školy těšil, 
 ale já mezi ně nepatřím . 

Přišli jsme do školy a následovala
srdečná objetí a věty  typu: Tak už jsme
zase ve škole. Prvňáci přišli 
s doprovodem rodičů.

 .

Taky nás byl navštívit Miloš Vystrčil a byli
jsme v televizi. Myslím, že jsme se tam
všichni viděli a jestli ne tak je to docela
škoda. 

Každý jsme dostali taštičku ve které byla
propiska a zápisník s velkým S ve předu a taky
pexeso a dvě malé čokolády. (Byly moc dobrý).  
No a náš první den školy byl pryč. Čeká nás
docela dost těch normálních školních dnů, 
 takže se máte na co těšit.  
Jo a málem bych zapomněla: hned první den
nám na cestu zpátky ujel autobus a všichni
Nevcehláci říkali, že by se to mělo napsat. Tak to
teda píšu, aby byly spokojení.  

Tak a to je vše z prvního dne.

  
Máme tady v  této třídě 3
skupiny žáků. První skupina
jsou zde ti zkušení školáci,
kteří už vědí, co se ve škole
děje a na co se můžou těšit či
netěšit. Druhou skupinu
reprezentuje žákyně, která
začíná do naší školy chodit
právě od dnešního dne –
vítám tu pěkně naši novou
žákyni Hanu Růžičkovou. Ta
už ví, co je škola, ale určitě
očekává to, jak se ta naše
bude lišit od té její bývalé. No
a ta třetí skupina, to je ta
skupina, na kterou se upírají
dnes snad všechny oči nás
přítomných. Jsou to naši tři
noví prvňáci. Jak bývá zvykem
představím vám je. Jsou to:
Magdaléna Vohosková, David
Procházka a Oliver Dohnal. Je
asi zbytečné říkat jim teď na
začátku nějaká školní moudra.
Necháme je, ať si užijí v  klidu
jejich první školní den a jejich
první posezení ve školních
lavicích. Vítáme vás tedy –
Magdaléno, Davide a Olivere
mezi námi a přejeme vám, ať
se vám u nás líbí.

Vážený pane předsedo,
vážený pane starosto,
vážení rodiče, milá
veřejnosti, milé
kolegyně, milí žáci
 
Dovolte mi, abych vás
všechny přivítal u nás
ve škole v  den, kdy
společně otevíráme
nový školní rok.
Prázdniny jsou za námi.
Doufám, že jste si
odpočinuli a s chutí jste
ráno vyrazili směr škola. 
 
Hned na začátku se
sluší poděkovat, a to
rodičům všech našich
žáků, že i letos nám dali
do péče nejen své děti,
ale že nám dali důvěru,
abychom jejich děti
vzdělávali. Dále chci
poděkovat zřizovateli
naší školy Obci Urbanov
a obcím okolním, kteří
s  námi spolupracují.
Moc si podpory vážíme.
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Pár slov na začátek
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VÝLET DO SENÁTU
BARBORA VOHOSKOVÁ, HYNEK VOHOSKA
Foto: HYNEK VOHOSKA, MILOŠ VYSTRČIL, DÁŠA ROUBALOVÁ
Asi v pět ráno jsme vyjeli z Urbanova do Jihlavy. Z Jihlavy
jsme jeli žlutým autobusem RegioJet do Prahy.                   
 V autobuse se nám líbilo. Cesta docela utekla, protože na
sedačkách před námi byly malé televize. Koukali jsme se
na pohádky a mohli jsme si zahrát i nějaké hry nebo
poslouchat hudbu.

Když jsme přijeli do Prahy
na Florenc, šli jsme chvíli
na metro a metrem jsme
dojeli až k Senátu. Tam
jsme museli projít
bezpečnostní kontrolou -
šli jsme takovým rámem.
Kdyby měl někdo něco
kovového, tak by rám začal
pípat.

Jednací sál byl obsazený.
Museli jsme chvíli čekat. To
ale nevadilo, protože jsme
si mohli prohlédnout
výstavu fotografií. Když
jsme mohli do sálu vejít,
přivítal nás Miloš Vystrčil. 

Bylo to srandovní. S každým si podal
ruku a řekl: “Já jsem Miloš, a Ty?” Pak
bylo povídání. Miloš Vystrčil nám
povídal o tom, co je Senát, k čemu ten
Senát vlastně je. Mohli jsme se ho i na
něco zeptat. A když se na něco pan
Vystrčil zeptal a my to věděli, dostali
jsme bod. Kdo měl hodně bodů,
dostal lvíčka.

Senát je jedna z komor
našeho Parlamentu. 
Druhou komorou je

Poslanecká sněmovna.
My jsme 

27. září navštívil právě
ten Senát.
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Jeli jsem asi dvě hodiny a byli jsme
v Havlíčkově Brodě. Tam jsme
museli chvátat, abychom stihli vlak
na Jihlavu. Na trase ale byla výluka.
Z Jihlavy do Kostelce jsme museli
autobusem. Pak už jsme do
Sedlejova dojeli vlakem. Tam na
nás čekali rodiče. Na konec byla
ještě další legrace. Vojta si nevšiml
taťky, který na něj čekal, a vyrazil
na cestu domů do Žatce pěšky.
Nakonec se našli.

Pak jsme se šli podívat i do
kanceláří Senátu. Viděli jsme
dokonce                         i
pracovnu Miloše Vystrčila.
Spolužák Šimon chtěl mít selfie s
nějakou celebritou. To se mu
splnilo. Miloš Vystrčil se s ním
rád vyfotil.

Prohlídka Senátu se mi líbila.
Všichni jsme se ale těšili na
oběd. Dáša nám slíbila, že
půjdeme na oběd do “mekáče”.
Před tím jsme ještě došli na
Pražský hrad. Tam jsme viděli
výměnu stráží. 

Bylo to dobrý, myslím si, že
všichni byli spokojení. Blížil se už
čas odjezdu domů, a tak jsme  se
vydali na cestu. Šli jsme přes
Karlův most a potom metrem na
Hlavní nádraží. Před nádražím
jsme si ještě mohli něco koupit.
Třeba trdelník. 

Zpátky jsme jeli vlakem. Holky a
kluci zvlášť v kupé. Byla tom
legrace. Hráli jsme různé hry a
hádali hádanky. Legrační taky bylo
to, že jsme si spletli kupé a úplně
cizím lidem jsem oznámila, že už
mám nainstalovaný ROBLOX. 

Jeďte se do Senátu podívat. Stojí to určitě 
za to. My jsme ale měli štěstí, že jsme se mohli
podívat i tam, kam vy byste se asi normálně
nedostali.

8



Seznamovací výlet
DAČICE: MĚSTO, ODKUD
POCHÁZÍ KOSTKA CUKRU
HANA RŮŽIČKOVÁ
Foto: HYNEK VOHOSKA

Dačice jsou město v okrese Jindřichův
Hradec. Nachází se asi 12 km jižně od Telče v
nejjižnějším cípu Českomoravské vrchoviny.
V roce 1960 byly Dačice v rámci správní
reformy zařazeny do Jihočeského kraje.
Dačicemi protéká Moravská Dyje. V Dačicích
žije asi 7 000 obyvatel.

Ráno jsme jeli autobusem do Telče a z Telče do
Dačic vlakem.  Když jsme přijeli do  Dačic, měli
jsme chvíli čas. Tak jsme se prošli po městě. Došli
jsme k dačické fontáně, tam jsme si sedli a náš
pan učitel, neboli pan Vohoska, nám povídal o
tom, kdo vyrobil první kostku cukru na světě. Pak
jsme šli do dačického muzea. To  sídlí v zámku.
Tam jsme prošli pár místností, ve kterých byly
informace o Dačicích a hlavně o kostce cukru. Po
prohlídce jsme jeli domů.

Víte?
Kdo a v jakém roce vyrobil
v Dačicích první kostku na

světě? 9
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Ara hyacintový je
největším papouškem,
který je schopen létat.
Jeho silný zobák dokáže
rozkousnout i kokosový
ořech.
Ve volné přírodě se
dožívá 50 let. Může vážit
skoro 2 kilogramy. Na
výšku může mít i 1 metr.
Velkou část jeho těla
tvoří ocas.

BARBORA VOHOSKOVÁ

Přírodní noviny
Houby teď hodně rostou. Všichni na ně
chodíme. Mezi houby, které se mohou
sbírat, patří bedly, hřiby, lišky, babky 
a růžovky. Já chodím na houby 
s mamkou. Sbírám hlavně hřiby, lišky 
a bedly. Růžovky neznám, tak je
nesbírám. Mezi houby, které se nemají
sbírat, patří hřib satan, muchomůrka
červená a muchomůrka zelená. Houby
jsou moc dobré. Doma si děláme hlavně
řízky z bedel a z hřibů. Určitě znáte
všichni smaženici, ale tu jsme ještě
letos neměli.      

JULIE SOUKUPOVÁ

HOUBY

ARA 
HYACINTOVÝ

ŽELVA SLONÍ
Želva sloní může být až 1,3 m dlouhá a
dosahuje hmotnosti až 300 kg. Tvar
krunýře se liší podle poddruhu želvy.
Želva se může dožít až neuvěřitelných
120 let. Mimo jiné je želva sloní největší
želvou na světě, ale člověk ji už skoro
vyhubil. Žije pouze na souostroví
Galapágy. A to je vše pro dnešní
zajímavosti o zvířatech 

ADÉLA SOUKUPOVÁ

Zajímavosti o zvířatech
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HARRY POTTER 
A KÁMEN MUDRCŮ
ŠIMON ŠMACH 
JAN PAŘIL

Znáte Harryho Pottera? Je to
dobrodružný film o malém klukovi,
kterému zemřeli rodiče. Ten kluk se
jmenuje Harry Potter. 

Filmové okénko

Vychovávali ho teta a strejda, kteří měli
vlastního syna. Harryho neměli vůbec
rádi. Jednoho dne Harry dostal
pozvánku do školy čar a kouzel v
Bradavicích. Jeho tetě a strejdovi se to
nelíbilo, protože nechtěli, aby byl
úspěšný čaroděj jako jeho rodiče.
Přestěhovali se, aby Harry do té školy
nemohl chodit. Pozvánky chodily
Harrymu opakovaně, ale nikdy mu je
teta nepředala. 

A tak jednou večer, když bylo
Harrymu přesně 10 let, přišel
za ním klíčník Hagrid,
prozradil Harrymu, kdo
opravdu je, kdo byli jeho
rodiče a předal mu pozvánku
do školy.

Pokud jste film ještě neviděli,
rozhodně vám doporučujeme,
abyste se na něj podívali.

Na závěr dodáváme, že film je
natočený podle stejnojmenné
knihy spisovatelky J. K.
Rowlingové.

Harry Potter a Kámen
mudrců

Velká Británie / USA 2001
Žánr: Fantasy / rodinný /

dobrodružný / mysteriózní
ČSFD: 79%

Zdroj: ČSFD.cz

Hudební okénko
ZOBCOVÁ FLÉTNA

VIOLA RITTEROVÁ

Zobcová flétna je jedna z nejstarších
a nejpřirozenějších dechových
nástrojů, který měl napodobovat
ptačí zpěv. Říká se jí zobcová podle
hlavičky, kterou má: té se říká zobec,
protože vypadá jako ptačí zobák.
Jedná se také o jeden z
nejzdravějších nástrojů, protože tolik
neničí tělo.

Foto: M
ichaela Ritter Konárková
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PODZIMNÍ JEŽEK
Vyrábění s Áďou

K výrobě budeme potřebovat: barevný papír,
tužku, fixy, špejli, nůžky, lepící pásku, lepidlo 
a barevné lístky.

Podzim už je za dveřmi, tak si dnes
zkusíme vytvořit podzimního ježka –
zápich do květináče.

Na barevný papír si nakreslíme hlavu ježka,
kterou vystřihneme a namalujeme na ni oči a
čumáček. Dále si otrháme barevné lístečky.
Lístečky nalepíme na lepící pásku, naneseme
lepidlo a přiložíme špejli.

Nakonec přilepíme
hlavu ježka 
a zápich máme
hotový!

PODZIMNÍ JEŽEK

MŮJ TIP
 
 
 

Můj tip:  barevné
lístečky je lepší si

předem vylisovat –
budou pak pěkně

držet tvar. 

ADÉLA SOUKUPOVÁ
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DOMINIK POUKAR
Foto: ALENA POUKAROVÁ

A od tud jsme se vydali cestou k Javořici. Asi v půlce
cesty jsme odbočili k Míchovské skále. Na kterou jsem
vylezl až na vrchol, kde je nádherný výhled do okolí. Pak
jsme se vrátili zpátky na cestu a pokračovali jsme dál na
Javořici. Javořice je nejvyšší vrchol Českomoravské
vrchoviny a měří 837m. Kousek pod Javořicí je Studánka
Páně, kde se můžete občerstvit, ale pouze vodou!
Kdybyste cestou zpátky dostali hlad, tak v kempu je
Kiosek U Pařízku nebo Hostinec U Čertů. Přeji pěkný
výlet.

Dnes jsem si pro Vás připravil výlet na Javořici. V loni
na podzim jsme autem dojeli na parkoviště ke Kempu
Velkopařezitý nedaleko Řásné. Odtud jsme šli pěšky
po cestě k rybníku Velký Pařezák, kde se nachází
naučná stezka. Po té jsme došli k Arboretu Javořice. 

BEBE ŘEZY
Kuchtění s ... 

 
Nikčou a Hančou

Co budeme potřebovat? Jak na to?

1 balení světlých BeBe sušenek
1 balení tmavých BeBe sušenek
400 gramů zakysané smetany
2 vanilkové cukry
Granko

Položím si alobal, na který střídavě
rovnám tmavé a světlé BeBe
sušenky. Vše promazávám
zakysanou smetanou s vanilkovým
cukrem, a to i po stranách. Vše
posypu Grankem. Opatrně zabalím
a vložím do lednice. Až je vše tuhé,
vyndám a šikmo krájím.

Zdroj fotografie: toprecepty.cz

Tipy na výlet
JAVOŘICE

BARBORA VOHOSKOVÁ
NIKOLA DIVIŠOVÁ
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PRASÁTKO A KAMARÁDI
Díl 1. Kom

iks 
 

BARBORA VOHOSKOVÁ

Gaming

Ve hře se objevuje nová postava jménem
Grimm. Grimm je postava z Battle Passu
sezony, která se jmenuje Brutal Swarm.
Změnil se recoil u lehkých kulometů a
přibyla nová mapa - Stadium Bravo. 

TOMÁŠ HEMZA

CO JE NOVÉHO? 

Rubrika o mých oblíbených
počítačových hrách.

14

V nové sezóně, která se jmenuje Vibin se na
ostrově se objevil podivný strom. Ten se
rozrůstá  po ostrově a svojí energií mění
jednotlivá místa na ostrově na pravěké či
futuristické stavby. 



ESTER STAROU 
22. 09. 2022

Foto: HYNEK VOHOSKA

Beseda se
spisovatelkou

Letem Světem
Obrazem

Rodilý mluvčí opět 
ve škole

ANDY BENETT
22. 09. 2022

 

Začalo bruslení

DĚTI DO BRUSLÍ
29. 09. 2022
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Přicházení ...

NĚKOLIK OTÁZEK PRO NAŠE
NOVÉ ŽÁKY
Na naši školu nepřišli jen noví žáci prvňáci. Do čtvrté třídy nastoupila
Hana Růžičková. Naše redaktorky položily našim novým žákům několik
otázek.

BARBORA VOHOSKOVÁ, ANNA NOSKOVÁ, VIOLA RITTEROVÁ

Na co ses nejvíc těšil do školy?

Na co ses nejvíc těšil do školy?

Na co ses nejvíc těšila do školy?

Na co ses nejvíc těšila do školy?

Na počítání.

Na dlouhé přestávky..

Na Vohosku.

Na zpívání.

Co děláš rád ve volném čase? Nejlepší je, když mě Bára
vozí na zádech.

Co děláš rád ve volném čase? Hraju si s holkama.

Co děláš rád ve volném čase? Nejradši si hraju v kabinetu.

Jím.Co děláš ráda ve volném čase?

Jaký školní předmět máš nejradši? Tělák.

Jaký školní předmět máš nejradši? Matiku.

Jaký školní předmět máš nejradši? Český jazyk

Ájinu.

16
Jaký školní předmět máš nejradši?



URBANOVSKÉ PERLY
aneb Co lze u nás ve škole
zaslechnout a zahlédnout

"Miloši, uděláš si se mnou selfí?

Při tvoření školních pravidel, 
která mají být závazná:

Nikdy neporoučet panu řediteli.

(Šimon)

Seznamovací výlet do Dačic. Jsme v muzeu,
přednášku drží ředitel M. Rychlík.

Dášo, ten rok 1848. To ses Ty tak
narodila, kolem toho roku, ne?
(Áďa)

Jsme v muzeu. V místnosti obsahující národopis
jsou figuríny v kroji.

Dášo, to je fake. Mrtvý lidi by tu tak
dlouho nevydrželi.
(Líba)

Škola jsou nejen hodiny a známky, ale také povídání o přestávkách a
třeba i výlety. Většina ze zářijových perel byla zachycena na
výletech. 
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