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Ú vodní  slovo 
 
Milí čtenáři, 

zapadli jsme sněhem, tak jak se to v adventní době sluší a patří. Už máme za 

sebou rozsvěcení vánočních stromů, návštěvu Mikuláše i čerta a čekají nás Vánoce. U 

toho samozřejmě naše Bublina nemůže chybět. I ona je do vánoční nálady ponořená 

až po uši. Vánoce zasáhly téměř všechny rubriky jako lavina.  

Děti i zaměstnanci školy vám v anketě prozradí, co si letos přejí od Ježíška, 

dozvíte se podrobnosti z adventních vystoupení a trhů, dokonce i v Oucehli se slaví 

Vánoce. Těšte se na rozhovor - tentokrát jsme vyzpovídali dobrou duši školy, paní 

Hanku Kubelkovou. Ta vám prozradí nejen to, z čeho měla v poslední době radost, ale 

i spoustu dalších milých detailů z jejího života. 

Celá Bublina je vyzdobena obrázky od dětí, které vás lépe než cokoliv jiného 

naladí na vánoční atmosféru. 

Zdá-li se Vám, milí čtenáři, že výtisků Bubliny je pomálu, rozpomeňte se na 

TAM-TAM legendárních Rychlých šípů. Ten vycházel v pouhých pěti vydáních! 

Nebuďte líní plantážníci a zapůjčte si vzájemně jednotlivá čísla naší Bubliny. Vždyť i 

uvnitř tohoto čísla na Vás čeká jedna záhada, ne nepodobná Záhadě hlavolamu.  

Za celou redakci Bubliny vám přejeme radostné a pohodové Vánoce a spoustu 

dobrých rozhodnutí v roce 2019. 

 

Marta Veselá Jirousová  
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Anketa
 

Co si letos přejete od Ježíška? 
 

Adélka 

Nějakou hezkou knížku o zvířátkách. Pak si přeju nějakou hezkou židličku, k ní by se hodil nějaký 

stolek a pak si přeju nějaký rámeček, kdybych něco nakreslila a chtěla si to dát do pokojíčku. Taky 

bych si přála, aby povstali mrtví a já mohla vidět svého dědečka.  

 

Nikolka  

Já bysem si přála takovýho plyšáka, který má 

v sobě kouličku a když mu něco řekneš, tak se 

rozsvítí. Viděla jsem ho v obchodě. 

 

Vojta N. 

Skateboard a snowboard.  

 

Tomáš 

Počítač. 

 

Klárka 

Přeju si kouzelnickou sadu. 

 

Vojta P. 

Plyšákovou sovičku a ještě rypadlo lego technic a 

robotickou lišku. Další dva dárky si nepamatuju.  

 

Jáchym 

Takový autíčko, který mají v Telči v hračkárně. 

Modrý autíčko na ovládání.  

 

Anežka 

Já si přeju moc klavír, ale Ježíšek mi to asi nedonese. Ještě si přeju porcelánovou panenku.  

 

Adam 

V Telči si přeju jeden metr velkého plyšového tučňáka. V Žatci si přeju nové kolo. 

 

Víťa 

Já tady na Vánoce nebudu, protože si mě odnesou čerti. 

 

Ondra 

Nerfku a autíčko na ovládání. Prostě něco na ovládání, aby to mělo hodně tlačítek. 
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Lucka 

Já si přeju Zlatou knihu pohádek My little pony a pak si přeju asi šťastný Vánoce. 

 

Zdenička 

Sníh. 

 

Kryštof 

Lego star wars a mobil Apple.  

 

Martin 

Mobil Apple a brusku Makitu a vrtačku Makitu; ještě ventilátor Makitu a svářečku Makitu. Ještě 

si přeju počítač Apple a tablet Apple. Ještě power banku od Applu.  

 

Tereza 

Já si přeju sadu na výrobu šperků, abych se všem líbila a ještě Lego friends letiště. 

 

Matěj 

No tak Lego city a minecraft a ještě dřevěný koleje. A pak ještě, abychom měli hezký stromeček.  

 

Viky 

Asi nejvíc si přeju kufr na kolečkách, protože příští rok pojedu s babičkou k moři. A aby moje 

rodina byla navždy zdravá a v pohodě. 

  

Dominik 

Já si přeju plyšového Endermana a Monopoly Mario. 

 

Vašek 

U taťky bych si přál počítač, klávesnici a myšku. U mamky židli nebo křeslo k počítači, klávesnici a 

myšku.  

 

Hana Kubelková 

Já už jsem dárek dostala. Je to můj vnouček Adámek.   

 

Marta Veselá Jirousová 

Přeju si nějaké dobré detektivky, parfém a sadu na kreslení.  

 

Eliška Leitkepová 

Přeju si, aby se sešla rodina, prožili jsme klidné svátky a načerpali síly do nového roku.  

 

Martina Kotrbová 

Kabelku. 

 

Hynek Vohoska 

Já si přeju třeba nějakou knihu nebo nějaké pěkné cédéčko, Ježíšek ví.  
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Ví ta ní  adventu v Nevcehli  

30. listopadu jsme vítali advent v Nevcehli. U stromečku jsme zpívali koledy, např. Dej 

bůh štěstí a Jak jsi krásné a také jste si s námi mohli zazpívat Štědrý večer nastal a tou 

se rozsvítil stromeček. Pak jste se mohli vrátit do kulturního domu, tam jste se mohli 

dát menší občerstvení a podívat se na pohádku Já padouch 3. Přišel čert a Mikuláš a i 

andílek a rozdávali všem hodným dětem balíčky s dobrotami.  

Dále vystupovala Mateřská škola Nevcehle a Základní škola Urbanov. MŠ Nevcehle 

vystupovala s příběhem, jak malá holčička jménem Anička (v hlavní roli Anička 

Nosková) chtěla, aby na Vánoce hodně sněžilo. A když se v noci probudila, před 

postýlkou jí stálo několik malých sněhuláčků a přijali ji mezi sebe a vyprávěli básničky.  

ZŠ Urbanov vystupovala se směskou vánočních pohádek. Tereza Soukupová a Adéla 

Soukupová zpívaly písničku Žežulička; Viktorie Divišová zazpívala písničku Voda 

voděnka; dále Lucie Šindelářová zazpívala Kdyby se v komnatách. A nakonec celá 

škola Urbanov zazpívala dvě písničky Já ti prstýnek dám a Pod dubem za dubem. 

(ts) 
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Adventní  trhy a vystoupení  v Úrbanove  

Adventní trhy a vystoupení v kulturním domě očima dětí aneb mozaika 

adventních postřehů. 

Ondra Ťoupalík 

Když jsme jeli do Urbanova, 

začli nám podkluzovat kola 

od auta. Ale nakonec jsme 

dojeli.  

Matěj Čermák: Co se děje v 

Urbanově 

V neděli jsme měli 

v Urbanově vystoupení, tak 

jsem na to vystoupení šel 

s tátou. Měl jsem totiž kostým. Kostým byl loupežnický. Na tom vystoupení jsme se 

spolužáky zpívali, pak skončilo vystoupení a šli jsme prodávat věci, které jsme vyrobili. Jako 

třeba svícny, přáníčka, perníčky, sněhuláky a andílky. I paní učitelky něco vyrobily. Vyrobily 

adventní věnce. Taky jsme mohli nakupovat a já jsem si koupil všechno, co jsem vyrobil.  

Kryštof Poukar: Jak jsem zachránil situaci 

Když jsme vyráběli andílky, došla nám nit. Všichni ji neměli a já jsem ji měl. A to je konec. 

Zdenička Chalupová: 

V Urbanově 

Vystoupení: Bylo to 

dobré, všichni jsme 

byli převlečení za 

loupežníky. 

Trhy: Vydělali jsme 

přes čtyři tisíce. 

Myslím, že čtyři tisíce 

je docela dost.  

Zakroužkuj: ano – ne 
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Va noc ní  vystupova ní  nas ich ž a ku   
a adventní  trh 

Stalo se už tradicí, že 

žáci naší školy každý rok 

vystupují na Mikulášské 

nadílce v Nevcehli a potom 

na Vánočních trzích u nás v 

Urbanově. Stejně tak tomu 

bylo i tento rok. Žáci naší 

školy vystupovali v pátek 30. 

11. v Nevcehli a 2. 12. - 

tradičně na první adventní 

neděli - na domácí půdě v 

Urbanově. 

Letošní téma bylo “Zastavení 

s pohádkou”. Žáci nazkoušeli jednu kratičkou scénku pod názvem “Zavaž mi střevíček” z pohádky 

Pyšná princezna. Dalšími čísly už byly zpěv, a to sólo nebo společný. Svými sóly se blýskly Tereza 

Soukupová, Adéla Soukupová, Viktorie Divišová a Lucie Šindelářová, která si v úvodní hrané 

scénce zahrála ještě pyšnou princeznu. Zahradníka zahrál Václav Chalačev. 

V Nevcehli před naším pásmem vystoupily děti ze školky, které předvedly velmi hezkou 

pohádku o Aničce a sněhuláčcích. Po našem vystoupení následovala tradiční mikulášská nadílka, 

kterou okořenil svým vystoupením nevcehelský čert, který skutečbě budil respekt. Závěrečný 

zpěv u vánočního stromečku naše páteční představení skončil. 

Urbanovskému pohádkovému zastavení předcházelo vystoupení žáků ZUŠ z Telče –  

5 trumpet a 1 tuba - pod vedením pana učitele Evžena Mašáta. 

I urbanovské vystoupení se našim dětem povedlo. Kulturní dům byl velmi slušně 

zaplněný. Byl jsem velmi rád, že jsem na naší akci mohl přivítat mého předchůdce, bývalého 

ředitele školy v Urbanově, pana Lubomíra Bláhu. 

Adventní trh, na který žáci naší školy pod vedením paní učitelek Kotrbové a Veselé 

připravili k prodeji zboží, začal hned po skončení našeho vystoupení. Dobrou zprávou je to, že se 

nám podařilo téměř všechno prodat. A ten malý zbyteček, který se neprodal, jsme nechali v 

kulturním domě jako výzdobu na předvánoční a vánoční dobu. 

Na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na 

organizaci našich vystoupení. Jmenovitě: paní učitelkám Martině Kotrbové a Martě Veselé 

Jirousové za vedení a pomoc při vyrábění výrobků, Elišce Leitkepové za klavírní doprovod na 

vystoupeních v Nevcehli a v Urbanově, Haně Kubelkové za uvaření a prodej vánočního punče, 

členům zastupitelstva obce a Sboru dobrovolných hasičů v Urbanově za upečení cukroví, 

zatopení v kulturním domě a obsluhu při naší akci. A žákům naší školy děkuji za vzornou 

reprezentaci naší školy. 

Hynek Vohoska, ředitel školy   
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Radost mi de lají  i drobnosti 

Rozhovor s naší kuchařkou, paní Hankou Kubelkovou 

 

Jak se vám líbí ve škole?  

Ve škole se mi líbí. 

 

Chtěla jste být vždycky kuchařkou?  

Kuchařkou jsem se stala náhodou, 

protože se zde ve škole uvolnilo místo. 

Chtěla jsem pracovat jako dětská 

zdravotní sestřička. 

 

Jakou práci jste dělala před tím, než 

jste začala pracovat v Urbanově ve 

škole? 

Nejdřív jsem pracovala v OD Vývoj 

Třešť jako pánská krejčová, technická kontrola a mistrová na kalhotové dílně. Po mateřské 

jsem dva roky prodávala v knihkupectví v Telči. Ta práce se mi moc líbila. 

 

Umíte dobře vařit? 

Vařím ráda, ale jestli vařím dobře, musí posoudit druzí. 

 

Máte nějakou veselou historku z naší jídelny?  

Mám jich několik, například jak jsem utopila nový mobil v omastku.  

 

Kdy a kde jste se potkala se svým manželem? 

S manželem jsem se potkala na taneční zábavě v Krasonicích v roce 1985. 

 

Kolik máte dětí? 

Máme 3 děti, dvě dcery a jednoho syna. Ta nejstarší dcera je od prosince maminkou.  
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Jste ráda, že váš manžel a syn hrají hokej? 

Mám radost, chodím jim fandit,  ale taky mám strach, aby se nezranili.  

 

Jaké máte koníčky? 

Ráda cestuji, čtu knížky, chodím cvičit, v zimě lyžuji a taky ráda peču. 

 

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? 

Náš pes Beníček...jinak se mi moc líbí žirafy, sovy, motýli... 

 

Jaká byla v dětství  vaše oblíbená knížka? 

O letadélku Káněti od Bohumila Říhy, Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgren. Později jsem četla 

"Vernerovky" a dívčí románky od Stanislava Rudolfa. 

 

Z čeho jste měla v poslední době radost? 

Největší radost jsem teď měla z narození vnoučka Adámka. Jinak mi udělají radost i 

drobnosti, jako byla třeba dětská besídka v Urbanově, výzdoba ve třídě a hlavně mám radost, 

když dětem chutná. 

 

Máte nás ráda? 

Co myslíte? :) 

(vch, ts, vd, mc, mt, ds) 
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Slavne  vy roky pana r editele 

„Mávám tady rukama jak Míša Jílková v Kotli“ 

 

„Terezo, nepřesvědčuj mě o tom, že máš 

medový hlásek, já to vím.“ 

 

„Matěj, ten to má. My z toho vrchu, my jsme 

odolnější jedinci.“ 

 

„Nech toho, nebo proskočím dekorací.“ 

 

„Celkem nic se neděje, Babiš je furt premiér a Zeman prezident, Nic se nestalo.“ 

 

„Kolikrát ti to ještě vypadne? To je takzvaný Kryštofův neposedný dekl. 

 

„Byl seriál Velké sedlo a pak je seriál Velká bída a to je tvůj diktát, Ondřeji.“ 

 

„Jedna půlka zadku a druhá půlka zadku, to jsou prosím vás dvě půlky.“ 

 

„Prosím vás, jsem si stoprocentně jistej, že 

nikdo z vás tady nemá dva zadky.“ 

 

„Není to sto tabletů týdně, ale sedm stránek 

týdně.“ 

 

„Běž se vysmrkat. Jak máš tu nudli u nosu, to 

je jak oprať od spřežení Santa Clause.“ 

 

„Máme tady novou hru, jmenuje se Ondřej a 

druhý a třetí sloupeček.“ 

 

„Martine, mám pro tebe dvě hrozné zprávy. 

Možná se ti zhroutí celý svět. První – nebude 

z tebe matematik. Druhá – tohle není číslo 

tisíc.“ 

 

„Kde máte výpočet? Jak to budu 

kontrolovat? To mi tady necháváte nějakou 

mozkovou stopu nebo co?“                                        



11 
 

Mikula s sky  den ve s kole 

5. prosince byl u nás ve škole Mikuláš. Všem 

rozdal dárečky a některé děti řekly i 

básničku. Některé děti se trochu bály a nic 

neřekly. Mikuláš byl hodný, ale nějaké hříchy 

tam ale přece jenom byly. Knihu hříchů měl 

taky a myslím, že jak byla tlustá, tak že děti 

v urbanovské škole byly asi hodně zlobivé. 

Každý dospělák, a myslím, že i dítě, se touží 

podívat do knihy hříchů, co se tam o něm 

píše.  

Když Mikuláš odešel, tak jsme si 

někteří rozbalili balíčky a něco jsme si snědli. 

Pak nám paní učitelka Kotrbová řekla, že když 

tady byl ten Mikuláš, tak za ní přišel čert a 

řekl jí, že nám dětem tady nechal čtyři 

dopisy. Dopisy jsme si přečetli a pan učitel šel 

dolů domluvit se s čertem, kdo půjde první.  

První šel Jáchym, pak Martin a pak Tereza. V pekle jsme se měli podepsat na papír, který 

ležel na zemi. Čert nám 

pak nalil rum a nějaký jed 

s obrázkem lebky a 

zkřížených hnátů. Čert 

nám pak dal obálku se 

jménem dalšího, který 

půjde do pekla. Ti, co už 

v pekle byli, se těšili na 

oběd, protože jsme měli 

rýžový nákyp a polévku 

bramborovou.  

(ts) 
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Parta ž Oucehle 

(vd) 
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Za hada žtraceny ch nedbalek 

Je až k nevíře, co všechno se ve škole může 
přihodit. Již jsme si zvykli, že zakopáváme o lahve, 
čítanky, makety zbraní či spící děti. Toto zde ovšem 
ještě nebylo. 

V budově školy se našel krajně podezřelý kus 
spodního prádla. Ti z nás, kteří jsou rádi se vším 
hotovi, by mohli snadno prohlásit, že jde o prádlo 
dívčí, potažmo dámské, nicméně věc není tak 
jednoduchá.  

Vyšetřování ve škole nepřineslo žádné smysluplné 
skutečnosti. Ani jedna z dívek napříč třídami se o 
toto negližé nepřihlásila. Dokonce ani jedna 
z učitelek nevěnuje spodničce pozornost. Paní 
Kubelková se v této věci též tváří odtažitě. A fakt, že 
o prádlo jeví zájem pouze někteří chlapci, nám 
situaci nijak neulehčuje, jen ji ještě více zamlžuje. 
Musíme totiž přiznat, že v dnešní době genderové 
vyváženosti by se lehce mohlo jednat i o prádlo 
chlapecké. 

Raději si ani nebudeme představovat situaci, při níž 
ke ztrátě tohoto kusu oblečení došlo.  

Obracíme se tedy na vás, vážení rodiče. Chybí-li někomu v šatníku tento kus prádla, přihlaste 

se prosím přímo u ředitele školy. Jde o kauzu s výjimečnou prioritou.   

          (mvj) 
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Soute ž  o nejleps í  Pf 

Každý vzdělaný člověk jistě ví, že PF je 

zkratka dvou francouzských slov pour 

féliciter a znamená pro štěstí.  

Děti na naší škole již tradičně na sklonku 

roku vytváří PF pro obec Urbanov. 

V letošní soutěži zvítězil návrh žákyně 

druhého ročníku Anežky Kadlecové. 

Tentokrát ale vůbec nebylo jednoduché 

mezi obrázky vybrat ten nejlepší, proto 

jsme se rozhodli použít jeden z obrázků i 

na PF školní. Tu zdobí abstraktní obraz 

žákyně 4. ročníku, Terezy Soukupové.  

Oběma vítězkám gratulujeme. Obrázky, 

které se ocitly v užším výběru, si můžete 

prohlédnout v této Vánoční bublině.  

(mvj)  
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Traktor Caterpillar 

JE žlutý traktor, vevnitř je černý. Má pásy. Má posouvací volant. 
 

CATERPILLAR Challenger MT 765 C 

Výkon 320 HP (235 kW), objem 8800 cm3, počet válců 6 
 (mt) 

Astronomicke  oke nko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       (vd)
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Vtipy – va noc ní  specia l 

V době vánočních svátků a pohody zaklepe na dveře jedné rodiny žebrák: „Víte, mně je to 

trapné, ale chceme s kamarády z ulice oslavit Vánoce u stromku a nepodařilo se nám žádný 

sehnat - nenašla by se u vás alespoň jedna větvička?” „No jo, ale mi máme umělý stromek,” 

povídá pán. „To nevadí,” zaraduje se žebrák, „alespoň nám vydrží i na příští rok!” 

 

Jde maminka se svou dcerkou kolem zverimexu a dcerka říká: „Mami, já chci k vánocům 

pejska.“ Maminka odpoví: „Ne, budeš mít kapra jako ostatní.“ 

 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste 

tady?” „Za předčasné vánoční nákupy.” „To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste 

nakupoval?” „Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.” 

 

„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl?“ 

stěžuje si o Štědrém večeru Filípek. „To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti 

to ukradnou!“ 

 

Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. „Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku 

za 10 sekund - je to Honda.” „Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 sekund - je to Porsche!” 

Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá 200 za sekundu - je to osobní váha!” 

 

Na Vánoce křičí malý Pepík přes celý byt na maminku ke sporáku: „Mami, mami, stromeček 

hoří!“ „Říká se svítí a ne hoří,“ poučí ho maminka. Chlapeček za chvíli zase začne křičet: 

„Mamí, mamí, a proč svítí i záclony?“ 

 

O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele nemáš dneska na půl dne čas?“ Kamarád 

se diví: „Zrovna dnes? A proč?“ „No, já jen, že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam 

osel…“  

 

Fanda se udiveně ptá Jendy: „Proč chceš od Ježíška dvě soupravy elektrických vláčků?“ 

Jenda: „Chci si taky hrát, když je táta doma!“ 

(vch) 
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Poslední  slovo pana r editele 

Milí čtenáři, 

držíte v rukou zatím poslední číslo našeho školního časopisu. Byl jsem velmi rád, když jsem se 

dozvěděl od paní učitelky Veselé, že naše škola (po několika mých marných pokusech) začne 

v dubnu vydávat časopis. Do práce na časopisu byli přizváni žáci 4. a 5. ročníku a pustili se do 

toho.  

První číslo vyšlo, jak bylo řečeno, v dubnu. Do konce června byli ve vedení časopisu Martina 

Stallerová (šéfredaktorka) a Karel Hirš (zástupce šéfredaktorky). Redaktory byli Saša 

Chalačeva, Bořek Poukar, Václav Chalačev a Dominik Šindelář. Autorem názvu časopisu je 

Karel Hirš.  

K mé velké radosti práce na časopise pokračuje dál. Dnes máte v rukou prosincové, v pořadí 

sedmé číslo. Podíváte-li se do tiráže, zjistíte, že šéfredaktorskou židli obsadil Václav Chalačev 

a zdatně mu sekunduje Tereza Soukupová. Redaktoři Dominik Šidnelář, Martin Ťoupalík a 

Matěj Čermák v práci na časopisu pokračují. Velkým přínosem pro časopis je naše nová 

žákyně Viktorie Divišová. 

Děkuji tedy všem výše jmenovaným za práci pro náš školní časopis. Doufám, že se vám 

rodičům dobře čte a že se vždy těšíte na nové číslo. Vy, naši čtenáři, jste pro nás velmi 

důležití. Pokud by totiž nebylo vás, nebylo by pro koho Školní bublinu psát. 

A na závěr bych vám všem chtěl popřát veselé Vánoce a v novém roce jenom to nejlepší. 

Ať se vám daří co možná nejlépe. 

Hynek Vohoska, ředitel školy 
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Redakce c asopisu S kolní  bublina 

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

 

Šéfredaktor: Václav Chalačev, 5. třída (vch) 

Zástupce šéfredaktora: Tereza Soukupová, 4. třída (ts) 

Odpovědná redaktorka: Marta Veselá Jirousová, školní asistentka (mvj) 

Další redaktoři: Matěj Čermák, 4.třída (mc) 

Viktorie Divišová, 4. třída (vd) 

  Dominik Šindelář, 5. třída (ds) 

Martin Ťoupalík, 4. třída (mt) 

foto: s. 5 Jana Kordíková 

ilustrace: na obálce – Jáchym Nosek 
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str. 10 Václav Chalačev  

str. 13 

str. 14 Tereza Soukupová, Anežka Kadlecová 

str. 17 Viktorie Divišová 
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