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Ú vodní  slovo 
 
Milí čtenáři, 

 

únor nepatří mezi nejoblíbenější měsíce v roce. Je sice krátký, ale bývá mrazivý a 

nelítostný. Ve škole jsme přes to všechno prožili mnoho zajímavých chvil. Začali jsme 

jezdit na plavák, uspořádali jsme cestopisnou besedu, rozjeli polytechnický kroužek, 

recitační soutěž, a to ještě není všechno.  

 

V anketě se tentokrát dozvíte, co mají naše děti v plánu o jarních prázdninách, 

zamilovanou Valentýnskou atmosféru můžete nasát v našem komiksu Parta 

z Oucehle, o Tanzánii a recitační soutěží se dočtete v půvabných článcích Terezy 

Soukupové. Další zajímavosti o Africe se dočtete v rozhovoru s panem Kadlecem. 

Seznámíte se s činností našich klubů a ještě mnohem mnohem víc. Celá redakce se 

činila, takže pokračují rubriky tradiční i ty nové.  

 

Přejeme Vám příjemné zážitky strávené se Školní bublinou a těšíme se na vaše 

podněte a připomínky.  

 

Marta Veselá Jirousová 
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Anketa
 

Co budete dělat o jarních prázdninách? 
 

Vojta N., 1. ročník 

Já se těším, až budeme s taťkou štěpkovat.  

Tomáš, 1. ročník 

Asi si budu hrát s kámošem se žábou. Staráme se o ni, jmenuje se Andulka. Máme ji v kyblíku.  

Adélka, 1. ročník 

Pojedu na hory, budu tam lyžovat a bobovat. 

Anežka, 2. ročník 

Rodiče rozhodnou, ale určitě přijedou bratranec se sestřenicí.  

Klárka, 2. ročník 

Pojedeme na hory. Když bude sníh, budeme lyžovat. Mamka říkala, že když nebude sníh, budeme 

chodit na túry. 

Adam, 2. ročník 

Celé prázdniny budu hrát Roblox. Možná pojedeme někam na výlet.  

Vojta P., 2. ročník 

Budu hlavně jezdit na kole, pojedu k babičce a dědovi do Telče, pak ještě taky budu hodně lítat. 

A taky se budu dívat na televizi a na youtube. Taky budu na tabletu hrát Minecraft.    16. března 

mám taky narozeniny.  

Jáchym, 2. ročník 

Možná pojedeme s taťkou někam na hory. Možná taky pojedeme se strejdou někam na jinou 

sjezdovku. Těším se, až budu lyžovat. Taky poprosím taťku, aby mi sundal kolo. Těším se na 

prázdniny, až nebudu muset chodit do školy a pořádně se vyspím. Taky se těším, že půjdu za 

Tondou do Žatce a až půjdu za Matějem. Taky budu chytat rybky. S dědou si vyrobím prut.  

Zdenička, 3. ročník 

Dodělám kostým na karneval. Půjdu za vílu Amálku. 

Ondra, 3. ročník 

Rozhodně nebudu podpalovat dům a asi budu chodit ven. To je všechno. 

Kryštof, 3. ročník 

Pojedeme do Itálie lyžovat. Moc se těším. Pojedeme se podívat na malého Jiříka. 

Vítek, 3. ročník 

Možná budou nějaké florbalové zápasy. Založím nový klub gaučingu. Je super, že se uliju ze školy. 
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Lucka, 3. ročník 

Budeme se válet doma, koukat na televizi a možná pojedeme nakupovat. Já mám moc krátkou 

paměť, takže si nepamatuju, co všechno ještě budu dělat o prázdninách. Hrát si, hrát si a 

naposledy si hrát. (Budu psát knížku o Superhrdinech ze 3. ročníku) 

Viktorie, 4. ročník 

Půjdu na Zoo tábor (ráno tam přijdete, v týmu plníte různé úkoly, povídáme si o zvířatech, máme 

tam i svačinu a oběd, potom zase jdeme domů), pojedeme do Hradce Králové do aquaparku a 

budeme asi chodit na nějaké výlety. 

Tereza, 4. ročník 

O jarních prázdninách pojedeme na hory a doufám, že tam bude sníh a budeme lyžovat. 

Matěj, 4. ročník 

Budu doma nebo u babičky 

Martin, 4. ročník 

O jarních prázdninách bych chtěl být u babičky a u tety v Telči. Budu hrát Farming simulátor. 

Vašek, 5. ročník 

O víkendech bych chtěl strávit víc času s Víťou, Sašou, Peťou a tetou. Chci být i hodně s taťkou, 

taky budu pomáhat v zahradě. Přes všední dny chci buď hrát nebo být na dvoře anebo spát. 

S kámošem bych si chtěl zahrát Fortnite.  

Dominik, 5. ročník 

Nemám nic v plánu. 

Hanka Kubelková, kuchařka 

Doufám, že budu hlídat vnoučka. Vzhledem k tomu, že předěláváme kuchyň, budu vařit 

zedníkům.  

Marta Veselá Jirousová, školní asistentka 

Pojedeme na Šumavu lyžovat. 

Eliška Leitkepová, učitelka 

Asi odpočívat.  

Martina Kotrbová, učitelka 

Jedu na čtyři dny na hory do Schladmingu. Jedu se třema snowborďákama.  

Hynek Vohoska, ředitel školy 

V případě hezkého počasí chceme s rodinou někam vyrazit. Bude-li hezky chtěli bychom jet 

Lednicko-Valtický areál případně jinam na Moravu. Určitě budu někde hrát a chtěl bych si číst.   
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Vypra ve ní  o Africe 

Afrika. Možná všichni z nás si myslí, že Afrika je 

nejchudší světadíl na světě. Ale Afrika dokáže být 

taky krásná. V úterý 12. února jsme měli besedu 

s panem Kadlecem, který jezdí do Afriky každý 

rok. Pracuje v Tanzánii pro charitu. Říkal nám o 

dětech a o všech školách, které tam podporují a 

o dětských domovech a také o dobrodružství 

v džungli.  

Začnu tím, jak se jejich šéf nakazil ošklivou 

nemocí. Ta nemoc se jmenuje malárie. Celé dny 

ležel v posteli a měl vysoké horečky. Nakonec se 

ale uzdravil. Musel mít nad postelí zvláštní látku, 

aby na něj nemohli komáři, kteří tu nemoc 

přenášejí. A když jsme u komárů, žila tam s nimi 

jedna ještěrka jménem gekon. Gekon je velice 

prospěšná ještěrka, živí se totiž hmyzem, a to 

včetně komárů.  

Pan Kadlec taky říkal, že ženy v Africe mají velice drsné vlasy, proto bývají na obrázcích 

vždycky ostříhané dohola. Tím se dostáváme k jedné paní, která tam s nimi jela pracovat do 

dětského domova. Ženy z Afriky jí je záviděly a řekly jí: „Takhle tady chodit nemůžeš.“ 

Zapletli ji vlasy do několika malých copánků, aby tam chodila jako ony.  

Školy v Tanzánii bývají obvykle na tři hodiny. Pan Kadlec říkal, že děti v Africe se skvěle učí. Je 

to prý díky tomu, že nemají hlavy zaplněné všelijakými hloupostmi, jako jsou počítače a 

počítačové hry. Učí se 

angličtinu, africký jazyk a číst a 

psát.  

Dobrodružství pan Kadlec zažil, 

když šel do druhé vesnice 

vzdálené asi 25 km. A když šel 

spát, tak viděl malou 

kočkovitou šelmu, která na něj 

naštěstí nezaútočila. A tak 

končí vyprávění o Africe 

s panem Kadlecem.           

 (ts)  
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Slavne  vy roky pana r editele 

„Seznamte se prosím vás, tohle je trojúhelník 

s ryskou.“ 

 

„Trojúhelník se to jmenuje proto, že to má 

šest rohů, to je logický, Václave.“ 

 

„Bude to prosím vás čtverec nebo obdélník, 

ne jako když kopneš do hada.“ 

 

„To nejsou rohy, rohy má kráva, toto se 

jmenuje vrchol.“ 

 

„Teď přichází hvězdná chvíle trojúhelníku s ryskou.“ 

 

„Nevím, jestli u Šindelářů netrpí hlady, jestli nejedí sešity.“ 

 

nad Martinovou písankou: „Tys to psal v ponku?“ 

 

„Jestli nevíte prosím vás, co to je zvednout hlavu, tak je to podobnej povel jako Utři si 

zadek.“ 

 

„Když se dotknu topení, probudí se ve mně mrštná šelma.“ 

 

Martin: „Pane učiteli, zapomněl jste ve třídě otevřené okno.“ 

HV: „Martine, parafrázuji slova jedné písně: Ještěže tě lásko mám…“ 

 

„Jestli se ti to tam nevejde, řekni taťkovi, ať ti dá jutovej pytel. Zavaž ho a můžeš ho nosit na 

zádech.“ 

 

„Pokud používáte pravítko ve výtvarné výchově a nepoužíváte ho v geometrii, tak je něco 

špatně.“ 

 

při pohledu na Kryštofovu tužku: „Co je to za kopáč?“  

 

„Nepište to tužkou, to není deník Jana Tleskače.“ 

 

Kryštof: „Já mám nádor.“ 

HV: „Nepleteš si náhodou slova nádor a nápad?“ 
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Pro Afric any je bohatství m skromnost 

Rozhovor s tatínkem naší druhačky Anežky, 

dobrodruhem, panem Václavem Kadlecem 

Jaký předmět ve škole jste měl nejraději?  

Zajímaly mě technické předměty, 

nejoblíbenější byla fyzika 

Čím jste chtěl být jako malý kluk? 

Celé rané dětství řidičem kamionu. Rodiče 

toho využívali se slovy, že bych měl znát cizí 

jazyky. 

Chtěl jste být už od malička zemědělcem? 

Nechtěl, osud mě do zemědělství zavál, když 

jsem utekl po ukončení školy z továrny (kde 

mě to netěšilo) ke Státním statkům na 

Šumavu. Tam jsem poznal, jak je práce 

s přírodou sice náročná, ale obohacující a 

svobodná. 

Domnívám se, že před kariérou je 

důležitější, aby práce těšila, protože 

v zaměstnání lidé stráví velkou část svého života. 

Jaká je vaše oblíbená knížka? 

Je spousta výborných autorů a knih, které bych zde mohl zmínit. Od dětství mě ale provází prostý 

spisovatel Otokar Batlička se svými příběhy a svým osudem. Obdivuji jeho odvahu postavit se 

všemu čelem a neváhat za své okolí obětovat život. Soubor povídek Na vlnách odvahy a 

dobrodružství mohu všem mladým čtenářům doporučit. 

Na jakých školách jste studoval? 

Ke vzdělání mi stačily pouze dvě školy. Osm let základní školy (podobné té urbanovské) ve 

Velkém Beranově, následně pak Střední průmyslová škola v Jihlavě. 

Dál se stále učím životem stejně jako spisovatel Gorkij v díle Moje univerzity. 

Jak jste se dostal k cestování po Africe? 

Přes charitní nadace pomáhající v těchto oblastech. 
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V kolika cizích zemích už jste byl a kde se Vám nejvíc líbilo? 

Nejsem cestovatel, snad jen dobrodruh a na to není potřeba cestovat. Evropu mám projetou, rád 

vzpomínám na období na farmě ve Švýcarsku, ale koho si získá Afrika, toho už nepustí. Krásně to 

popisuje pan Foit v knize Z Telče do Afriky a nikdy zpět. 

Letěl jste někdy letadlem? 

Vždy pouze na naši misi, je úžasné letět nad Saharou bez mráčku a očima za pár hodin přejít 

poušť. 

Jaké africké zvíře máte nejraději? 

Malou ještěrku gekon, která žije v lidských příbytcích. Je plachým společníkem domácnosti a 

zbavuje ji nebezpečných komárů. 

Umíte opravovat zemědělské stroje? 

Je to moje práce, snažím se ji dělat dobře a těší mě, že svoje zkušenosti mohu předávat i na 

druhém konci světa. 

Zažil jste v Africe nějaké dobrodružství? 

Setkání v pralese s kočkovitou šelmou serval. Dobrodružstvím je pro bělocha i to pohybovat se 

po setmění v chudinských částech velkých měst. 

Je nějaký rozdíl mezi lidmi v Africe a v Evropě? 

Veliký. Evropany bych charakterizoval ctižádostí, díky které si vybudovali jistou životní úroveň. 

Pro Afričany je bohatstvím skromnost, vystačí si s málem a jsou v tom spokojení. Od toho se 

odvíjí přístup k rodinnému životu a úplně jiným životním potřebám.              (vch, ts, ds, mc, mt, vd, mvj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (vd) 
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Parta z Oucehle  



9 
 

Co vs echno se dozví te v urbanovske  
s kole… 

 
Matěj Č.: „U jídla jsem bolestivě polykal.“ 

Martin Ť.: „Čtverec má čtyři hrboly.“ 

Kryštof P.: „V únoru 1948 převzali moč v Československu komunisté.“ 

Vašek Ch.: „Mrkev bez mrkve jako muž bez muže.“ 

Dominik Š.: V roce 1989 proběhla Smetanová revoluce.“ 

Tereza S.: „O víkendu u nás byl bělič.“ 

Dominik Š.: „Na to nám stačí třicetimetrové pravítko.“ 

Lucie Š.: nová příbuzná slova k VS: „zamýlit se, přemýlit se, umyslit, myšlenkář, hmyzožrout, 

předdmýchat…“ 

 

Najdi deset rozdí lu  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(vch)  
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Recitac ní  soute z  malotr í dní ch s kol 
 

Přednášení básniček se jinak říká recitování. V recitační soutěži malotřídních škol soutěžily 

školy Mrákotín, Urbanov, Stará Říše, Krahulčí a Pavlov. Nejprve v každé škole proběhlo školní 

kolo. U nás se konalo v úterý 19. února. V porotě byl pan ředitel Vohoska, asistentka Marta 

Veselá Jirousová a paní učitelka Kotrbová.  

Byly dvě kategorie. Kategorie A a kategorie B. V kategorii A soutěžila první a druhá třída. 

V kategorii B byla třetí, čtvrtá a pátá třída. Za první a druhou třídu soutěžila Adéla 

Soukupová, která měla básničku Na zloděje od Jiřího Dědečka; Jáchym Nosek s básničkou 

Ohryzaná básnička od Jiřího Žáčka a Havrani od Ette Fíld a Těžký život ježka; Anežka 

Kadlecová recitovala básničku Myš od Oldřišky Koudelové.  

Anežka vyhrála 1.místo, protože 

recitovala opravdu skvěle, Adéla 

Soukupová obsadila druhé a 

Jáchym Nosek třetí místo. 

V kategorii B soutěžil Martin 

Ťoupalík, Ondřej Ťoupalík, 

Viktorie Divišová, Tereza 

Soukupová, Kryštof Poukar a Lucie 

Šindelářová. Lucie Šindelářová 

říkala básničku Ukolébavka pro 

Rózu od Pavla Šruta, Kryštof Poukar říkal básničku Velrybo velrybičko od Radka Malého a 

Tereza Soukupová říkala básničku O hadech od Ester Staré. Viktorie Divišová říkala básničku 

Koza na cestách od Radka Malého. Ondřej Ťoupalík říkal básničku M, která je ze Šmalcovy 

abecedy. A nakonec poslední člen kategorie B Martin Ťoupalík, který říkal básničku Tele od 

Jiřího Dědečka.  

Určitě už jste celí napjatí, kdo obsadil jaké místo. Třetí místo získal Kryštof Poukar a o první a 

druhé místo se utkala Tereza Soukupová s Viktorií Divišovou, které předvedly velmi solidní a 

vyrovnané výkony. Nakonec o pár bodů zvítězila Tereza.  

Absolutní vítězkou s největším počtem bodů se stala Anežka Kadlecová, které tímto 

gratulujeme. Stejně tak i všem dalším úspěšným recitátorům. 

Ti, kteří se umístili na prvních třech místech v obou kategoriích, postoupili do Krahulčí, kde se 

v březnu bude konat finále této soutěže v recitování. Držíme jim palce do finálového kola a o 

tom, jak se jim tam vedlo, vás budeme informovat v některém dalším čísle našeho časopisu. 

 (ts, mvj) 
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C tena r sky  klub 

Od začátku školního roku probíhá ve středu čtenářský klub, dle mého je to super zábava. 

Začíná vždycky o půl jedné v družině. Teď vám řeknu, co v něm děláme. Takže první věc je 

docházka, v té si paní učitelka zjistí, jestli někdo chybí. Pak se domluvíme, kdo má knížku a 

kdo ne. Ten, kdo má, tak může mít referát z té knížky, co si přinesl. Většinou to je Tereza 

nebo Dominik. Když skončí referát o knížce, tak si každý může připravit nějaké otázky.  

Mně přijde strašně vtipné, že všichni se mezi sebou hádají, kdo bude sedět vedle paní 

učitelky. A taky se třeba díváme na filmy. Taky nám paní učitelka čte nějakou knížku a my 

můžeme k tématu něco nakreslit. Občas paní učitelka přinese z domů svoje vlastní knihy, 

představuje nám je a my si je můžeme, když chceme, přečíst. Nebo v jednom čtenářském 

klubu jsme si taky vybírali básničky do recitační soutěže.   

(vch) 

Klub deskovy ch her 

Již druhým rokem navštěvujeme Klub deskovýh her. Máme ho každý čtvrtek od půl jedné do 

dvou hodin. Vede ho pan učitel Hynek Vohoska. Hrajeme tady různé stolní a společenské hry, 

například Příroda v kostce, Svět v kostce, Matematika v kostce, Praha v kostce, Carcassonne  

Umí prase lítat,  Monopoly, Pravda nebo lež, Catan,  Ubongo, AZ kvíz junior, Dostihy a sázky, 

Dominion, Dixit nebo 

Hádej kdo. 

V minulých dobách 

nás nejvíc bavily 

Monopoly nebo 

Catan a v těchto 

dobách nás nejvíc 

baví Carcassone. Pan 

učitel obvykle hraje 

s námi a když 

nějakou hru ještě 

neumíme, tak nám 

pan učitel přečte 

pravidla. Tím, že 

hrajeme různé 

deskové hry, se 

učíme logickému přemýšlení, čtení i počítání. Naučili jsme se také týmové spolupráci.  

(mt, vch, ts, mvj)  
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Dominiku v kví z 

Písmena u správních odpovědích si zapište pod kvíz. 

 

1. Co je duch? 

k) nadpřirozená bytost 

d) čokoláda Milka 

v) vzduch 

 

2. Minecraft je: 

y) film 

o) hra 

b) název 

 

3. Co není město? 

a) Plzeň 

c) Praha 

č) Urbanov 

    

4. V jakém seriálu vystupují Římané? 

K) v Asterixovi a Obelixovi  

t) v Simpsonech 

x) v Spongebobovi 

 

5. Jaké zvíře je v čokoládě Milce? 

g) krokodýl 

a) kráva 

h) orangutan 

 

____________________________________                                                                                  (ds) 

Zají mavosti o Minecraftu 

• Upozornění………Film o Minecraftu bude v roce 2019, omlouvám se za rok 2020. 

• V Minecraftu byla u diamantového bloku pozměnena textura celkem 3x. 

• Déšt vadí ohnivákům a endermanům.  

• Minecraft je v knize rekordů několikrát. 

• Minecraft je druhá nejlepší hra; nejlepší je Tetris.        
(ds) 
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Komiks o Endermanovi 

 

(ds)  
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Traktor Zetor 

Zetor se začal vyrábět v roce 1946 ve Zbrojovce Brno. Autorem návrhu je František Musil. 

V roce 1983 vstoupila značka Zetor na americký trh. V roce 1989 začíná firma vyrábět traktor 

s pohonem na 

všechny čtyři 

kola. Na 

přelomu tisíciletí 

prochází Zetor 

mnoha 

inovacemi. 

V roce 2007 

rozšiřuje firma 

sortiment o 

model Proxima, který má ve výbavě přední a zadní nápravu určenou pro těžké zatížení. Zetor 

má různou barvu, má řadicí páku, má záběr 4x4; je silný. Má otvírací střechu.  

(mt, mvj) 

Astronomicke  oke nko 

V tuto dobu, na konci února, můžeme ráno od půl šesté vidět na jihovýchodě tři planety. 

První vychází planeta Jupiter, na východ pod ním planeta Saturn a nakonec planeta Venuše. 

Zato večer můžeme pozorovat pouze zimní souhvězdí, protože planeta Mars už není vidět.  

 

Co se děje ve světě kosmonautiky? 2. března bude start nové soukromé americké 

kosmetické lodi Crew Dragon k mezinárodní kosmické stanici ISS. 

 

 
 

Na osvěžení paměti: 1. V jaké výšce létá mezinárodní kosmická stanice ISS? 

   2. Za jak dlouho obletí ISS Zemi? 

   3. Kolik lidí je v současnosti na ISS? 

 
(vd) 

Odpovědi: 400 km 

92 min. 

3 lidé 
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Mate jova matematika 

• 1.a 2.ročník 

         Maminčin denní příjem je 71 Kč. Tatínek vydělá denně 28 Kč. Denní poplatky          

     (elektřina, plyn) stojí polovinu jejich celkového příjmu. Kolik korun zaplatí 

          na poplatcích a kolik korun jim zbyde?  

          35 + 38=                                                                                  59 + 29= 

          28 + 47=                                                                                  70 + 24= 

          59 + 40=                                                                                   64 + 2= 

• 3. ročník 

          Královi ušetřili 900 Kč. Koupili si robot za 509 Kč a žehličku za 301 Kč. Kolik korun    

          zaplatili za oba spotřebiče? Kolik korun jim zbylo? 

          4 . 4=                                                                                         3 . 8= 

          3 . 3=                                                                                          3 . 7= 

          8 . 5=                                                                                          9 . 7= 

• 4. a 5. ročník 

          Ve sklárně vyrobili v dopolední směně 2 600 skleniček, v odpolední směně o 190 

          skleniček více než v dopolední směně. Kolik skleniček vyrobili v obou směnách? 

          3 801 : 5=                                                                                   5 093 : 7= 

          6 874 : 9=                                                                                   9 042 : 5= 

          2 581 : 4=                                                                                   7 203 : 3= 
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Vtipy 

„Jak jste přišel na to, že jste Bůh?“ 
„No, když jsem se modlil, došlo mi, že mluvím sám k sobě.“ 

Dva blázni jedou na dvoukole a jeden říká: „Fuj, to sem se ale našlapal.“ A ten druhý: „Fuj 
to sem se ale nabrzdil.“ 

Víte, jak se řekne čínsky fotbalista?  

-Ťan  

A víte, jak se řekne čínsky špatný fotbalista?  

Spar-Ťan 

Prezident je na olympiádě a má přečíst text. 

Čte: „OOOOO“ 

„Pane prezidente, to nečtěte, to jsou olympijské kruhy!“ 

Přijde Slovák do restaurace a říká:  

Whisky...  

Číšník se zeptá: „Skotskou?“  

Slovák: „Nie, bez kocky.“ 

Je rodina v anglické restauraci. Syn nechce jist. Přijde k nim číšník a zeptá se : „Copak, 

vám to nechutná?“ Máma řekne: „jes“. 

Naší specialitou jsou šneci, říká hlavní vrchní hostovi.  

Vím, odpovídá host, jeden mě minule obsluhoval. 

"Pane vrchní, mám jednu libru, co si můžu dát?"  

"Nohy pod stůl." 

Pane číšníku, nešlo by to kuře dopéct? Zdá se vám nedopečené?  
No, nevím, zobe mi brambory z talíře. 

Syn chirurga si stěžuje: „Na světě není žádná spravedlnost. Když tatínek někoho řeže, tak 
ho uspí, jenom mě ne!“ 

Po čtrnácti hodinách se slimák vyškrábe na strom, spadne a řekne si: „Práce chvatná, 
málo platná!“ 

„Mami, kup mi velblouda!“ 

„A čím bychom ho krmili?“ 

„Kup mi ho v zoologické zahradě, tam se krmit nesmí.“  
(vch) 
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Vybarvi obra zek podle c í sel 

 

(mc) 
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