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Ú vodní  slovo 
 
Milí čtenáři, 

po prázdninách se Vám opět dostává do rukou naše Školní bublina. Jsme odpočatí  

a plní zážitků. Není úplně jednoduché zapomenout na všechno prázdninové dovádění 

a nicnedělání, ale rok běží neúprosně dál, je tu září a spousta práce před námi.  

Ve škole máme nejenom nové prvňáčky – Adélku, Nikolku, Tomáška a Vojtíška, 

ale i novou čtvrťačku Viktorii, která rovnýma nohama skočila i k nám do redakce, pro 

kterou je velkým přínosem.  

V zářijovém čísle se dozvíte, co naše děti i zaměstnanci o prázdninách zažili, 

kdo letěl letadlem a kdo jen tak po vesnici; jak to bylo v červnu s land artem a 

v rozhovoru s paní učitelkou Kotrbovou se mimo jiné dočtete, jaké dobrodružství 

zažila; máme zbrusu nový komiks a také novou rubriku Slavné výroky pana ředitele. 

Nechybí vtipy, hrátky pro nejmenší či tradiční Endermanův příběh. 

Přejeme vám příjemné počtení a Vy nám přejte, aby se naše redakce brzy 

zaběhla a nová čísla Bubliny Vám opět přinášela radost a poučení. 

Marta Veselá Jirousová 
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Anketa
 

Jaký byl váš nejhezčí prázdninový zážitek? 
 

Nikolka – Hrála jsem si venku s koťátkama 

Áďa 

Já jsem byla s tetou na koupáku a líbilo se mi to. Taky se mi líbila dovolená u moře 

v Chorvatsku. 

Tomáš - Byli jsme na koupališti v Třešti. 

Vojta N. - Že jsme vozili s taťkou dřevo. 

Anežka 

Hlavní zážitek teprve budu mít. Příští týden jedeme k moři do Chorvatska. O prázdninách 

jsme měli celorodinnou dovolenou nevím kde. Bylo to někde u Jindřichova Hradce. Taky jsme 

byli na Salze.  

Klárka – Výlet do Robinsona s babičkou, sestřenicí a bratrancem.  

Vojta P. 

Jeli jsme do City parku a koupil jsem si tam auto. Teď z toho mám auto se dvěma motory  

a 6 koly. 

Jáchym – Že jsme jezdili s traktorem. Byl u nás bagr a betonovali jsme. 

Adam - Jeli jsme do Vidaparku a ještě jsme si vyzkoušeli největší bobovou dráhu. 

Kryštof 

Byli jsme u moře v Itálii a mně a taťkovi to spláchlo brýle. Také jsme letěli letadlem do 

Burgasu, to je v Bulharsku. V letadle mi dala železná lékárnička do nosu. 

Vítek 

Nejhezčí zážitek je, že jsme byli v Paříži. Byl jsem na Eiffelovce. Také jsme byli v Disneylandu. 

Když jsme jeli autobusem, byli jsme ve druhém patře a měli jsme krásný výhled. 

Lucka - Můj nejhezčí zážitek byl, že mám nového plyšáka Kakyho. Koupia jsem si ho v Zoo 

Jihlava. 

Zdeňka - Byli jsme v Chorvatsku a viděla jsem asi takovouhle rybu. (ukazuje asi 30 cm) 

Ondra - Že jsem jel s taťkou pro uhlí a mohl jsem řídit traktor. 
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Tereza 

Nejhezčí zážitek byl, že jsme byli u moře a tam nám poslední den uplaval kruh. Také tam bylo 

hrozné vedro. V obchodě jsem si tam koupila tričko s kokosovými palmami.  

Viki 

Byli jsme v jihočeském kraji. Bylo to tam super, jezdili jsme na kole, chodili na výlety a jeli 

jsme 2x do aquaparku. 

Matěj 

Že jsem byl v zoologické zahradě v Jihlavě. 

Martin 

Můj nejhezčí zážitek je, že jsem mohl být skoro celé prázdniny bez bráchy. 

Vašek 

Byli jsme v dolech v Kutné Hoře, kde e těžilo stříbro. Taky jsme byli na Macoše 

Dominik 

Byl jsem v zoologické zahradě v Jihlavě a v Plzni. Také jsem byl na Slovensku. 

Hynek Vohoska 

Vždycky je pro mě nejlepší, když můžu jet k moři, je teplo, pofukuje vítr a můžu dělat věci, 

které mám rád; chodit po kavárnách, když mám chuť, dát si víno a nedělat nic. Prostě se tak 

válet. 

Martina Kotrbová  

Výlet na Čachtický hrad na Slovensku. A do podzemních jeskyní na Blanensku. To bylo asi to 

nejhezčí.  

Eliška Leitkepová 

Dokončení vysoké školy.  

Marta Veselá Jirousová 

Byli jsme čtrnáct dní u moře a bylo to super. Tam si vždycky nejvíc odpočinu. Chodím běhat, 

kreslím a plavu. Loni jsme navíc viděli v Zadaru krásnou výstavu Marka Chagalla a letos jsme 

na stejném místě narazili na Andyho Warhola. To byl krásný zážitek.  

Hana Kubelková 

Nejkrásnější zážitek byl poznávací výlet do Alsaska.  

(vch, mvj)  
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Soute ž  o nejleps í  land art  

 
Před koncem školního roku se naše škola zapojila do soutěže o nejpovedenější land art.  Land 

art je vytváření umění v přírodě. Tuto soutěž vyhlásil Geopark Vysočina. My jsme ve výtvarné 

výchově vytvořili 

například hnízdo, které 

bylo sestavené z větví 

okolo stromu. Dál jsme 

vytvořili velký jin a jang 

z větví a utěrek. Za naše 

tvoření jsme získali  

3. místo. Dále porota 

ocenila speciální cenou 

land art Terezy 

Soukupové, který nesl název Očišťovací lavička. Tu Tereza vytvořila z lavičky, kterou pokryla 

bílými bavlněnými plenami. A jak tahle lavička funguje? K čemu je určena? Když někoho něco 

trápí nebo má špatné svědomí, tak si na lavičku sedne, přemýšlí o svém trápení a lavička ho 

očistí…  

(ts, mvj) 
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Slavne  vý roký pana r editele Hýnka 
Vohoský 
 

Vem mu tu flašku, než mu ji vyhodím z okna pod 

projíždějící náklaďák.  

Někdy se tomu taky říká slovní průjem.  

Věnuji ti svoji vlastní krabici. Utrhl jsem si ji od huby.  

Tuček se Šlajsem se uklidní a jdeme na to.  

Martínku, máš prázdnou lahvičku už? O přestávce si 

ji vybumbáš, ano?  

Cítím smrad, jak se škvaří hroty per o papír. 

Kryštofe, jestli bych neměl vždycky ráno udělat Homera Simpsona. Trošku bych tě pomáčk 

a přidusil a třeba by to pak bylo lepší.  

Václave, kdybys nebyl skoro tak velkej jako já, tak bych tě kop.  

(mvj 

 

Úrbanovske  idiomý 
 

Idiom je ustálený víceslovný výraz, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, 
z nichž se skládá. Jak si děti s idiomy poradily, si můžete přečíst níže. Správné znění idiomu je 
vždy uvedeno v závorce.  
 
Je pilný jako pilina. Je pilný jako otrok. Je pilný jako medvěd. (Je pilný jako včelička.) 

Dělá mrtvého psa. (Dělá mrtvého brouka.) 

Chudý jako bezďák. Chudý jako brambora. (Chudý jako kostelní myš.) 

Myslí si, že snědl všechnu polívku. Myslí si, že snědl všechnu kaši. (Myslí si, že snědl všechnu 

moudrost světa.) 

Má v botě. (Má v kalhotách.) 

Nelámej to přes knížku. Nelámej to přes dřevo. (Nelámej to přes koleno.) 

Zakopali jitrnici. Zakopali poklad. (Zakopali válečnou sekyru.) 

Šplouchá mu na čepici. (Šplouchá mu na maják.) 

(mvj) 
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Rožhovor s paní  uč itelkou Martinou 
Kotrbovou 

Zažila jste někdy nějaké dobrodružství? 

Ano. Zažila jsem pravou vánici na 

horách. Bylo to, když jsem chodila do 

sportovního oddílu. Byla jsem v sedmé 

nebo osmé třídě. Zjistila jsem, že někteří 

lidé se orientují v této krizové situaci hůř 

než já. Já dokážu zachovat chladnou 

hlavu. Při té výpravě se tři lidi nevrátili 

do chaty. Přesně jsem určila, kde jeden 

z nich zůstal. Trenéři se pro ně museli 

vracet.  

V jakých cizích zemích jste byla? 

Turecko, Kréta, Chorvatsko, Maďarsko, 

Rakousko, Polsko, Rusko – studovala jsem ruštinu a tři měsíce jsem byla studijně u 

Stalingradu. Francie, Německo, Anglie a Holandsko. 

Letěla jste někdy letadlem? 

Dvakrát nebo třikrát jsem letěla letadlem. Do Holandska, na Krétu a do Turecka 

Kolik máte dětí, kolik jim je let a co dělají? 

Mám dva kluky. Baví je víc sport než škola, takže jsou podle mě normální. 

Kam byste se chtěla podívat? 

Docela mě lákají severské státy. Zajímá mě Polsko, byla jsem tam jenom jako dítě. Nechci 

navštívit všechny země, nejsem velká cestovatelka.  

Chtěla byste si otevřít svůj vlastní obchod? 

Pokud bych měla obchod, tak s ložním prádlem. Miluju peřiny a ložní povlečení. To by mě 

bavilo. 

Proč jste se stala učitelkou? 

Hodně mě k tomu navedla mamka. Nejprve jsem chtěla být veterinářkou po otci.  
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Chtěla jste někdy učit na gymnáziu? 

Dřív ano, dneska už mě to nepřitahuje; pubertáci.. 

Jakou barvu nejraději nosíte? 

Mám ráda bílé halenky. 

Jakou deskovou hru máte nejraději? 

Mívala jsem ráda Dlouhý široký a bystrozraký. Ted už nevím.  

(vch,ts,vk,mt,mc,ds,mvj) 

Komiks Parta ž Oučehle 

(vd) 
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Anafora na te ma pra ždniný 

 
Anafora je opakování stejného slova na začátku po sobě následujících veršů. Děti tvořily 

báseň na téma Prázdniny.  

 

Lucka 

Prázdniny už jsou fuč. 

O prázdninách jsme jeli na Slovensko. 

O prázdninách jsme byli u babičky žatecký. 

Prázdniny byly dobrý. 

Prázdniny už nejsou, škola chytrá začíná. 

 

Zdenička 

Prázdniny jsou super 

Prázdniny letí 

Prázdniny znamená dovolená 

Prázdniny kreslí obrázek 

 

Viktorka 

Prázdniny léto má narozeniny 

Prázdniny dobrodružství zažívám 

a hodně si to užívám. 

Prázdniny už končí a škola volá: 

Hola hola! 

Vašek 

Prázdniny jsou krátké 

Prázdniny jsou dokonalé. 

ale Prázdniny jsou horší jak škola. 

Prázdniny uplynuly jak voda.  
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Dominik 

 
Prázdniny a já. 

Prázniny a ty. 

Prázdniny a on. 

Prázdniny a ona. 

Prázdniny a ono. 

Prázdniny a já, ty. 

Prázdniny a já, ty, on. 

Prázdniny a já, ty, on, ona, ono. 

Prázdniny, prázdniny, prázdniny, prázdniny, prázdniny. 

Prázdniny a mám 3 slova. 

Prázdniny a p. 

Prázdniny a pr. 

Prázdniny a prá. 

Prázdniny a práz. 

Prázdniny a prázd. 

Prázdniny a prázdn. 

Prázdniny a prázdni. 

Prázdniny a prázdnin. 

Prázdniny a prázdniny. 

Prázdniny a pero pilot. 

Prázdniny a , 

Prázdniny a . 

Prázdniny a ? 

Prázdniny a ! 

Prázdniny a 35 a Šindelář. 

Prázdniny a ty 3 slova jsou 

Prázdniny a Dominik.  

 
 
 

(mvj) 
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Najdi roždí lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mc)  
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Komiks o Endermanovi 

 

(ds)  
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Co vs ečhno býste me li ve de t o 
traktorečh 

V roce 1842 Jerome Increase Case položil základy dnešní celosvětově úspěšné 

značky na výrobu traktorů Case IH. V americkém státě Wisconsin, ve městě 

Racine založil továrnu Racine Threshing Machine Works hlavně na výrobu 

sklízecích mlátiček.  

Pan Case chtěl vyrábět hospodárné a efektivní stroje. Podnikal cesty a výpravy, 

na kterých sbíral zkušenosti a navštěvoval své zákazníky. Chtěl se osobně 

přesvědčit o kvalitě svých strojů.  

Loni uběhlo od založení této značky 175 let.  

(mt) 
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Vtipý – spečia l o Hurví nkovi 

Mánička se vychloubá svými znalostmi o nemocech. „Četla jsem, že bolest vždy zachvátí 

nejslabší místo v těle.“  

Hurvínek se zamyslí: „Tak proto taťuldu tak často bolí hlava.“ 

 

Hurvínek s Máničkou jsou v kině. Hurvínek: „Máničko, sedí se ti dobře?"  

„Ano!"  

Hurvínek: „Vidíš dobře?"  

„Ano!"  

„Tak si to pojď se mnou vyměnit!" 

 

Učitel zadává úkol: „Doma vypracujete cvičení 8, 9 a 10“. 

Hurvínek si povzdechne: „Chudák taťulda.“ 

 

Je, taťuldo, ten pán jí polévku vidličkou. Hurvajz zmlkni.Hele, teď pije vodu z vázy.Tak mu 

konečně vrať brýle!. 

 

Sešla se Mánička s Hurvínkem. 

Mánička řekne: Hello. 

Hurvínek: Jaký haló, já tě slyším! 

 

Hurvínek je zvídavý.  

„Taťuldo,” ptá se, „co je podle tebe kamzík?”  

Spejbl si rozpačitě odkašle: „Kamzík? Víš, Hurvajs, to je taková... No, taková přiblblá ryba.”  

„Ale ve škole nám říkali, že kamzík skáče po horách.” „Však jsem ti říkal, že je přiblblá.” 

 

Policista k panu Spejblovi: „Pane řidiči, nesvítí vám světla, tak si vystupte.“ „To už jsem zkusil, 

ale nepomohlo to,“ ujišťuje ho pan Spejbl. 
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„Ti dospělí jsou ale komičtí," rozčiluje se Hurvínek.  

„Když zlobím, dostanu vynadáno, a když jsem hodný, tak mi měří teplotu." 

 

Spejbl vyčítá Hurvínkovi: 

„Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a ty jsi jí rozbil okno 

kamenem!“ Hurvínek si jen odkašle: „To nebyl kámen. To byla ta bábovka.“ 

 

„Kde jsi byl, Hurvínku?"  

„U Máničky."  

„A nepřišel jsi tam nevhod?"  

„Naopak taťulínku. Když jsem vstoupil, tak paní Kateřina zvolala: „No, ty jsi nám tu 

chyběl!" 

 

„Hurvínku, v levé kapse máš dvacet korun a v pravé šedesát. Co máš?“  

„Cizí kalhoty, pane učiteli.“ 

 

Hurvínek přibíhá pozdě do školy. Na chodbě se srazí s učitelem.  

„Deset minut zpoždění," oznámí přísně učitel.  

„Já taky," rozzáří se Hurvínek. 

 

Hurvínek se vychloubá Spejblovi: „A taťuldo, dneska jsem se jako jediný ve třídě hlásil!“ 

Spejbl: „No to je skvělé a na co se paní učitelka ptala?“ 

Hurvínek: „Kdo nemá domácí úkol.“ 

 

Při návštěvě zoo, volá ustrašený pan Spejbl na Hurvínka: „Okamžitě odejdi od toho lva!" 

Hurvínek se diví: „A proč? Vždyť já mu nic neudělám." 

 (vch) 
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Redakče č asopisu S kolní  bublina 
 

 

Na časopisu se podílí 4. a 5. třída Základní školy Urbanov: 

 

Šéfredaktor: Václav Chalačev (vch) 

Zástupce šéfredaktora: Tereza Soukupová (ts) 

Odpovědná redaktorka: Marta Veselá Jirousová (mvj) 

Další redaktoři: Viktorie Divišová (vk) 

  Dominik Šindelář (ds) 

Martin Ťoupalík (mt) 

  Matěj Čermák (mc) 

Ilustrace: str. 2 Kryštof Poukar, str. 9 Tereza Soukupová, str. 10 Vojta Pelej  

                  str. 13 Martin Ťoupalík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


