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Ú vodní  slovo 

 
Milí čtenáři, 

máme pro vás poslední Bublinu tohoto školního roku. Čas od 

září do června provlál rychle jako vítr a my jsme se snažili ho 

maximálně využít. Kromě toho, že jsme se naučili vše z toho, co 

jsme měli předepsáno, jsme zažili i spoustu věcí navíc. A 

protože lidská paměť je spojena 

s emocemi, nebyl to čas ztracený. 

Člověk si totiž zapamatuje nejvíce ty 

skutečnosti, ke kterým ho pojí 

nějaké pocity. Doufáme, že u nás ve škole to byly pocity hlavně 

pozitivní.  

V průběhu školního roku jsme byli s dětmi na několika pěkných 

výletech, navštívili jsme nemálo divadelních představení, poznali 

jsme osobnosti ze světa dětské literatury a naše zážitky jsme sdíleli 

nejenom s rodiči, ale také s dětmi a dospěláky z ostatních škol. Vzájemně jsme se poznali, 

naslouchali si, ujasnili si své hranice a to je vždy cesta 

k pochopení jeden druhého.  

Červnová Bublina má rekordní počet 22 stran a je doslova 

nabitá reportážemi ze školních akcí. Dočtete se o našich 

výletech za sportem, vzděláním i za kulturou, zabrousíme 

i na urbanovské stráně a nechybí ani článek o Týdnu čtení 

dětem či besedě s Angličany. K rozhovoru jsme si 

tentokrát pozvali děti, které z naší školy odcházejí.  

Za celou naši redakci vám přeju krásné letní prázdniny naplněné sluncem a pohodou a 

doufám, že v září se ve zdraví zase setkáme. Nezapomeňte prosím, že život není jenom škola, 

a užijte si volný čas strávený se svými báječnými dětmi. 

  

 

Marta Veselá Jirousová  
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Planeta rium a trauma s autobusem 

18. června jsme jeli do Brna na školní výlet do planetária a do technického muzea. 
V 6 hodin jel dětem z Nevcehle autobus do Brna, v autobuse už ale seděly děti z Urbanova, 
Ořechova a Žatce. 

Jeli jsme směr Pavlov, protože 
na školní výlet jely děti z Pavlovské 
školy s námi. 

Do Brna jsme dorazili kolem půl 
deváté, když jsme však jeli do 
planetária, tak se stala malá nehoda. 
Pan řidič totiž vjel do uzoučké uličky a 
nemohl se kvůli stojícím autům vytočit. 
Nakonec to dobře dopadlo, vycouvali 
jsme a jeli jinou cestou.  

A když jsme konečně dorazili do 
planetária, čekal na nás plný sál lidí 
kvůli našemu traumatu s autobusem. 

Když jsme vešli, byli jsme 
překvapeni velikým kulatým sálem. Posadili jsme se na sedačky a na strop nám nejdřív 
promítali takovou menší prezentaci a potom film o planetách. 

Když film skončil, tak jsme si mohli koupit nějaké suvenýry. Po nakupování jsme 
pokračovali autobusem do technického muzea. 

Když jsme dorazili do technického muzea, tak jsme měli pauzu na jídlo. Po jídle šly 
děti z Pavlova jako první do světa NEVIDOMÝCH. 

 A my jsme 
šli do technické 
herny. Tam bylo 
spoustu super 
přístrojů např. 
parabola (obří 
telefon), velký 
bublifuk a 
zrcadlová skříň. 

Když už 
Pavlov přišel ze 
světa 
NEVIDOMÝCH, tak 
jsme šli na řadu 
my, škola 
Urbanov. 

Přišli jsme 
do místnosti, kde na nás čekala paní, která nás prováděla světem NEVIDOMÝCH. Ukazovala 
nám různé slabikáře pro nevidomé, počítače pro nevidomé a tak dále. Pak jsme si dali šátek 
na oči a dostali jsme hůl pro nevidomé a zkoušeli jsme si na chvilku žít jejich život. 

Po programu jsme šli na autobus a jeli směr Urbanov, Pavlov a Nevcehle.               (vd)  

ZŠ Urbanov v brněnském planetáriu 
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Anketa
 

Která školní akce se vám za celý rok nejvíc líbila? 
 

Adélka, 1. třída 

Moc se mi líbil výlet do Bohuslavic, jak jsme jezdili na koníkách, taky se mi líbilo, jak nám ukázali 

zvířátka, mohli jsme si je pohladit a taky se mi hrozně líbil výlet do Brna a tam se mi hrozně líbilo 

to chození s tou hůlkou a jak jsme měli zavázané oči a zkoušeli si hmatat obrázky. 

Nikolka, 1. třída 

Na začátku roku se mi líbil výlet do Bohuslavic za koníkama a nejvíc se mi líbil výlet do Brna a 

líbilo se mi tam třeba, jak se tam kupujou slizy a taky jak jsme chodili s šátkem a hůlkou. 

Vojta N., 1. třída 

Brno. 

Tomáš, 1. třída 

Výlet do Brna. 

Anežka, 2. třída 

Jak vyprávěl taťka o Africe. Moc se mu to povedlo. 

Klárka, 2. třída 

Nejvíc se mi líbilo v tom planetáriu. 

Adam, 2. třída 

Vybíjená a fotbal a výlet do Petrkova.  

Jáchym, 2. třída 

Fotbal a vybíjená a výlet do Brna  

Vojta P., 2. třída 

Strašně moc se mi líbila ta beseda o té Anglii a taky se 

mi líbila ta jízda na koních. Taky se mi líbil výlet do planetária. 

Lucka, 3. třída 

Perníček a spaní s knížkou. A možná se mi bude líbit fotbal.  

Zdenička, 3. třída 

Nejvíc se mi líbil výlet do Jihlavy na divadlo O Perníčkovi, Petrkov a výlet do Brna. 

Ondra, 3. třída 

Nejvíc se mi líbil Den Země a povídání s panem Kadlecem o Africe a výlet do Brna. 

Kryštof, 3. třída 

Líbil se mi výlet do Brna, potom ještě školní fotbal a ještě Den Země. 

Vítek, 3. třída 

Fotbal, Den Země a Týden čtení dětem. 
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Tereza, 4. třída 

Nejvíce se mi líbil výlet do Brna, protože jsem zjistila, že možná v budoucnu objevíme i planety, 

na kterých byl dřív život. Taky se mi líbila beseda s Milanem Starým a Ester Starou, ještě Den 

Země a Haloweenská párty. Pak se mi ještě líbilo představení O Perníčkovi v Horáckém divadle a 

Stvoření světa na Třešťském divadelním jaru. 

Martin, 4. třída 

Líbily se mi všechny výlety a nejvíc se mi líbil Perníček a výlet do Bohuslavic na koně, jak jsem je 

tam vodil a staral se o ně. Taky se mi líbilo, jak jsme byli v Pelhřimově na předávání cen za 

nejlepší časopis a jak mi paní učitelka koupila párek v rohlíku. 

Matěj, 4. třída 

Nejvíc se mi líbilo, když jsme byli v Třešti a byli jsme se podívat u mých prarodičů a taky výlet do 

Havlíčkova Brodu a do Petrkova.  

Viktorie, 4. třída 

Nejvíc za celý školní rok se mi líbila přednáška s dědou, včerejší výlet do Brna, jak jsme jeli na 

Perníčka, beseda o Anglii a ještě se mi líbilo v těch Bohuslavicích. 

Dominik, 5. třída 

Nejvíc se mi líbil výlet do Brna a předávání cen v Pelhřimově  

Vašek, 5. třída 

Mně se nejvíc líbilo divadlo O Perníčkovi v Horáckém divadle.  

Hanka Kubelková, kuchařka 

I když jsem se všech akcí nemohla zúčastnit, z těch, na kterých jsem byla, se mi nejvíc líbil Den 

Země.  

Marta Veselá Jirousová, školní asistentka 

Líbila se mi spousta akcí: besedy se spisovatelkami, Den Země, exkurze do Petrkova, naše 

vítězství v Pelhřimově, ale líbily se mi i obyčejné věci, které s dětmi zažíváme přímo ve škole - 

třeba párty na oslavu Bubliny, tvorba land artu nebo piknik, který jsme si dělali v posledních 

pracovních činnostech. 

Eliška Leitkepová, učitelka 

Myslím si, že všechny akce byly velmi vydařené a jako top vyberu divadelní představení Malý 

princ, dílnu s manžely Starými, Den Země a školní výlet. 

Martina Kotrbová, učitelka 

Líbil se mi Petrkov, hrozně moc. I když pršelo, tak se mi to moc líbilo. Bylo to díky tomu, jak se 

k nám a dětem chovali. Tak milé lidi už jsem dlouho nepotkala. V životě jsem nezažila takovou 

hostinu pro děti a pro nás, aby to někdo udělal jen tak z dobré vůle.  

Hynek Vohoska, ředitel školy 

Nemůžu říct, která se mi líbila nejvíc. Ale hodně se mi líbily: Pohádka Malý princ na gymnáziu, 

návštěva v Havlíčkově Brodě a Petrkově a cestopisná beseda o Anglii.  

(vd, ts, vch, ds, mc, mt, mvj) 
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Beseda s Anglič any 

7. června v pátek jsme měli besedu Angličany. V sedm hodin jsme normálně přijeli do školy,  

měli jsme dvě hodiny, 

češtinu a matematiku.  

Asi v deset hodin 

přijeli Angličan Joseph 

Trinder a jeho žena 

Markéta Trinder. Měli 

jsme deset minut 

přestávku a pak začala 

hodina a přišli k nám 

do třídy. Povídali jsme 

si o United Kingdom, 

např. o anglickém jídle 

nebo o tom, kde na 

mapě leží United Kingdom. Dostali jsme takové pracovní listy, které jsme společně 

vyplňovali. A někde uprostřed byla vlajka United Kingdom, kterou jsme si mohli vybarvit. To 

anglické jídlo bylo docela dobré. 

Nejlepší z těch jídel bylo fish and 

chips. Až do teď mám na něj chuť.  

Když jsme dokončili pracovní list, tak 

jsme pomalu ukončovali hodinu a ještě před koncem 

jsme si mohli ochutnat anglické sladkosti. Byly moc 

dobré. Pak už jen pan učitel předal Markétě květinu, 

kterou mimochodem vázala naše paní učitelka Marta 

Veselá J. Pak už byla rozlučka a ti, co jeli domů, tak šli 

před školu a čekali na odvoz. Ti, co byli v družině, tak 

byli asi venku nebo ve škole. 

 

(vch) 

Markéta a Joseph Trinder 

Děti vyplňují pracovní listy 

Markéta Trinder 
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Rozhovor s absolventy 

V souvislosti s koncem školního roku jsme položili klukům, kteří ze školy 

odcházejí,  pár otázek. 

 

Jaký jste měli pocit, 

když jste sem přišli 

do první třídy? 

Dominik: Normální. 

Matěj: Necítil jsem se 

moc dobře, protože 

jsem tady nikoho 

neznal.  

Vašek: No, co bych na 

to řekl. Říkal jsem si, 

jaké to tady bude. 

Myslel jsem si, že tady 

budu mít víc kámošů.  
 

Co rád děláš ve volném čase? 
 

Dominik: Chodím ven, hraji na mobilu, PC a společenské hry. Koukám na TV. 

Matěj: Rád chodím na ryby. 

Vašek: Trávím čas na mobilu s kámošema a koukám se na videa od Míny. 

 

Jaké jsou tvé životní sny? Co bys chtěl v životě dokázat? 
 

Dominik: Zatím nemám žádné životní sny (cíle). 

Matěj: Chtěl bych chytat největší sladkovodní ryby na světě jako Jakub Wágner. 

Vašek: Být sám sebou. 

 

Co máš v plánu na letošní prázdniny? 
 

Dominik: Chodit do bazénu, jet do termálů, jet na prázdniny k babičce a dědovi. 

Matěj: Pojedu na tábor na Bílou skálu, a když bude chladnějc, budu chodit na ryby.  

Vašek: Jet na rybářskou soutěž na Vranov. Potom nějaké výlety. S Víťou pojedu do Prahy do 

jump arény a do hot arény. Budeme tam asi přespávat. 
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Co se vám na naší škole nejvíc líbilo? 
 

Dominik: Nejvíc se mi líbilo hrát s Tomášem Bad ice cream;  

a tvůrčí psaní. 

Matěj: Nejvíc se mi líbilo tvůrčí psaní. 

Vašek: Mně se nejvíc líbilo, když tady byl Michal Jelínek a 

dělali jsme spolu různý kravinky. 
 

Co vám bude chybět? 
 

Dominik: Rozhodně zážitky, lidi, co jsou tady ve škole a taky že 

ještě nemůžu zažít další Bubliny.  

Matěj: Budou mi chybět sporty (vybíjená a fotbal). 

Vašek: Moc osobní otázka, nebudu na ni odpovídat. 

 

Po kom se vám bude nejvíc stýskat? 
 

Dominik: Po Tomášovi a Vojtovi Pelejovi. 

Matěj: Po učitelích.  

Vašek: Moc osobní otázka, nebudu na ni odpovídat. 

 

Jaký předmět jste měli na naší škole nejraději? 
 

Dominik: Matika a ještě všechny hodiny s paní učitelkou 

Veselou. 

Matěj: Matematiku a přírodku a pak asi výtvarku a pracovní 

činnosti. 

Vašek: Ujde čeština, matika ujde a přírodověda. 

 

Na jakého učitele budete rádi vzpomínat? 
 

Dominik: Na paní učitelku Veselou a na pana učitele. 

Matěj: Na všechny. 

Vašek: Nechci nikoho jmenovat, aby to ostatním nebylo 

líto. 

 

Na co se těšíte v nové škole nejvíc? 
 

Dominik: Na matiku a to je vše. 

Matěj: Na pana učitele Havlíka.  

Vašek: Na kámoše z fotbalu.  

 
Poznámka redakce.: Dominik odchází na Základní školu Hradecká do Telče, Vašek odchází na Základní školu 

Masarykova v Telči a Matěj se stěhuje, do školy bude chodit ve Studené. 

 

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

„Lucko, nespolkni mě, člověče, vždyť já mám 

92 kilo.“ 

„Vašku, zvedni se, dej na odiv nikoliv své 

svaly, ale jednu z těch desek.“ 

„Kryštofe, ty koukáš, jako kdyby ti chcípl 

křeček.“ 

„Musíte se už napapat, máte nedostatek 

sacharidů.“ 

„Hoďte mi to takzvaně ksichtem do uličky.“ 

„Martine, ty se nesměj, ty tam máš znaky starých Mayů.“ 

během povídání o víkendu „Stručně Martine, to už není ani plevelení, na to by nestačil ani 

Roundup.“ 

„Kejvete se jak starej Brůna. “  

na učitelském stole je váza s květinami  „Co je to tady za zelí?“ 

„Dominik se zdrží jakýchkoliv zvuků zvířecích i lidských.“ 

v den focení  „Běžte se přezout.“ 

Vašek: „A proč?“ 

HV: „Půjdeme sáňkovat, Václave.“ 

 

na Vaška „Nemůžu se ubránit pocitu, že v některých situacích (a blíží se to 99 procentům) 

jsi prostě nejlepší.“  

„Co Chalačev, to exponát.“  

na Zdeničku, která přináší v náručí kočičku „Pusť toho slona!“ 

na Matěje v autobuse „Sedni si na prdýlku a dej si kšandičku, Pepíku.“ 

„Vítku, závidím ti tvoje vlasy. Kdybych měl takový vlasy, to bych si pískal.“ 

                            (mvj) 
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Vybí jena  na Dobre  vode  

Turnaj ve vybíjené 

malotřídních škol se konal 

v pondělí 10. června. Ti, co 

jeli na kolech, museli být ve 

škole v 7 hodin. Ti, co jeli 

autobusem, tak tu museli být 

nejpozději v 7.20. Jeli jsme na 

turnaj ve vybíjené. Na kolech 

jsme jeli cca hodinu a půl. 

Cesta byla hodně náročná. 

Když jsme přijeli na plac, kde 

se hrála vybíjená, tak nás 

vesele přivítali všichni učitelé 

a ředitelé ze všech škol. Byly 

tam čtyři školy. 1. zápas hrál: 

Mrákotín vs. Krahulčí, 2. 

zápas hrál: Urbanov vs. Stará 

říše. S neuvěřitelnou smůlou 

jsme prohráli na plné čáře. 3. zápas hrál: Urbanov vs. Krahulčí a 4. zápas hrál: Urbanov vs. 

Mrákotín. Po našich zápasech jsme si mohli upéct buřta. Souběžně probíhaly aktivity „Po 

stopách kůrovce.“ 

Nakonec bylo 

vyhlášení výsledků 

turnaje. Byli jsme 

poslední. Pak už 

jsme jenom jeli 

domů a cestou jsme 

se ještě stavili na 

zmrzlinu. Když jsme 

byli za Mysliboří, 

tak jsme to vzali 

zkratkou po polní 

cestě a pan učitel 

mě pak vyložil u 

autobusové 

zastávky v Žatci. Byl 

jsem z toho úplně hotový!  

 (vch) 

     Nástup na vybíjenou  
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Vy let na Zus  open 

Hudbu, umění a zábavu, to všechno jste mohli spojit na 

akci ZUŠ Open v Telči. Naše škola se vydala 31. května na 

náměstí do Telče.  

Na kolech jely dvě skupiny. První skupinu vedl pan učitel 

Vohoska. S panem učitelem jel Žatec a Urbanov. S paní 

učitelkou Kotrbovou jela Nevcehle. My s paní učitelkou 

jsme vyjeli dřív, ale pan učitel nás předjel se svou rychlejší 

skupinou. Ti, co nechtěli jet na kolech, šli s paní učitelkou 

Veselou do Sedlejova na vlak.  

Když jsme dorazili do Telče všichni, mohli jsme si jít něco 

koupit do obchodu. Pak jsme měli rozchod a někteří z nás 

si šli do zušky vyrábět hudební nástroje. Mohli jste si tam 

třeba vyrobit tamburínu nebo jste si vzali karton, ten jste 

nabarvili a mohli jste si na něj přilepit oči, různé ploutvičky 

a udělat žraloka, kočku, jednorožce anebo to, co jste chtěli. 

Po rozchodu jsme se shromáždili na náměstí, a tam jsme se 

rozhodovali, co bychom chtěli k obědu. Buď pizzu z Café Mia nebo kebab.  

Po obědě jsme chvíli 

pozorovali představení 

ZUŠ, hráli Ovečku Shaun. 

Pak jsme šli ke kostelu 

svatého Jakuba, tam 

jsme se u jeho vrat 

vyfotili a vyrazili vzhůru 

do věže. Stoupali jsme po 

točitých schodech, které 

neměly konce, až jsme 

vystoupali do prostoru, 

kde se dá něco koupit. 

Pak jsme stoupali ještě 

výš a postupně jsme si 

prohlíželi díla žáků ZUŠ; a 

najednou jsme byli venku. Ten výhled, ten vítr, byla to prostě nádhera! 

Sešli jsme dolů a potkali jsme Karla Hirše. A to je konec našeho výletu. 

 (ts) 

Výstava ve věži u svatého Jakuba 

Koncert v Telči na náměstí 
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Lus te ní  s Bublinou 

 (vch) 
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Maminky č tou de tem ve s kole 

4.  června 2019 přijela první maminka kvůli akci Maminky 

čtou dětem na ZŠ Urbanov. Naše škola je zapojena do 

akce CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. 

A tak tedy 4. června 2019 přijela paní Šindelářová (moje 

mamka) a četla Elsie Lampovou v knize Lízinka. Knížku 

napsala Jacqueline Wilsonová. Elsie i její babička 

onemocněly TBC a v nemocnici měla Elsie kamarády, 

které si tam našla, a pak po uzdravení jí zbyla kočka 

Lízinka. 

6. června 2019 přijela 

paní Nosková s knihou 

Pohádky pro moje 

slunce od Jiřího 

Stránského, kde se 

moc mluvilo o medvědech.  

Nakonec přijela paní Kadlecová, která četla Klobouky 

z Agaverny od Markéty Práškové, kde se dvě děti dostaly 

do minulosti. 

Úplně nakonec jsme se fotili s každou maminkou a všechno dopadlo na jedničku.                (ls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Šindelářová čte z knihy Lízinka 

Markéta Kadlecová čte Klobouky    
z Agaverny 

Marie Nosková četla z knihy Jana Stránksého Povídačky pro moje slunce 
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Parta z Oučehle 

(vd) 
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Botanička  vyčha zka 

29. května v pondělí jsme šli normálně do školy a v půl osmé začalo vyučování jako obvykle. 

Měli jsme češtinu a matematiku. Pak přišla paní Ester Ekrtová na tu botanickou vycházku a 

vyrazily jsme. Bylo asi půl 

desáté.  

Šli jsme směrem k Štůrovým a 

tam jsme měli takovou 

přednášku o květinách. Pak jsme 

měli takovou hru, kde jsme měli 

přinést z jedné stráně dvě kytky, 

o kterých si myslíme, že jsou tam 

nejvzácnější. Paní botanička nám 

je pak ohodnotila. Nevzácnější 

květinu z dětí přinesla Viky. Byl 

to netřesk. Poté jsme lezly na tu 

strmou stráň a tam nám paní 

botanička našla nějaké květiny a o těch nám něco řekla.  

Jo a abych nezapomněl, když jsme 

lezli na ten útes, tak nám paní 

botanička ukázala jeden druh 

borůvky, který je dost vzácný. 

V obchodě se to prodává jako 

indiánská borůvka. Pak už jsme jen 

slezli a šli směr škola a ve škole byl 

normálně oběd a pak družina. 

Co se vám nejvíc líbilo na 

botanické vycházce? 

Martin: že jsem poznal nové kytky 

a že jsem během vycházky pomáhal Marušce Noskové hlídat Verunku. 

Vojta N.: Jak jsme chodili po skálách. 

Vašek: Mně se nejvíc líbila taková ta soutěž a pak se mi líbila přednáška o šedivce šedivé. 

Kryštof: Že jsem poznal kytky. 

Zdenička: Nejvíc se mi líbilo, že jsme tam měli soutěž.  

Vítek: Asi, že jsem trošku poznal konečně kytky.                                                                        (vch) 

Ester Ekrtová s dětmi z Urbanova 

Na stráni v Urbanově 
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Hudební  poha dky na ZÚS  

Ve čtvrtek 6. června jsme jeli na divadelní představení ZUŠ Telč. V 6.45 jsme vyjeli 

autobusem z Urbanova a cca v sedm hodin jsme přijeli do Telče. Tam jsme šli podél rybníka a 

samozřejmě tam byly kachničky a všichni se na ně dívali. Když jsme šli kolem laviček, tak jsme 

si na ně sedli a posvačili.  

Už ráno jsme zjistili, že 

nemáme mistra Tomáše 

Hemzu a dostala se 

k nám zpráva, že Tomáš 

narazil ve škole do vrat, 

protože byla zamčená. 

Pak ho dovezli 

k cukrárně u Matěje a 

tak jsme si ho vyzvedli. 

Zapomněl totiž doma 

odevzdat lísteček a ráno 

se divil, kde všichni jsme.  

Pak jsme šli na náměstí a došli jsme do sálu a tam začalo představení O veliké řepě a O 

červené karkulce. V pohádce O veliké řepě hrála Terka pejska a Viky v zákulisí dělala 

vypravěče. Zpívala tam několik písniček Nejvíc se nám líbila postava řepy, kterou hrála 

Magdalena Jarolímková.. V druhé pohádce hrála Tereza myslivce a Viky sovu. Obě pohádky 

byly zpívané. 

S dětmi je 

nacvičila Eva 

Pavlíková. 

Bylo to moc 

hezké a 

vydařené.  Po 

představení 

jsme šli na 

oběd na 

gymnázium a 

potom do 

parku. Tam 

jsme si 

odpočinuli v chládku. Dělali jsme tam taky různé blbosti na trávě. Potom jsme se vydali na 

autobusové nádraží a jeli zpátky do Urbanova. 

                                                              (zch, vch, mvj) 

Hudební pohádka O veliké řepě 

Odpočinek v parku 
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Mate jova matematika  

1.ročník 

Vojta nasbíral 4 jablka. Druhý den nasbíral o 7 jablek více. Kolik jablek nasbíral druhý den? 

2.ročník 

Petr skákal na trampolíně 10 minut. Druhý den skákal na trampolíně 6 krát více minut. 

Kolik minut skákal druhý den na trampolíně? 

3.ročník 

Maminka upekla 15 koláčů. Babička upekla 3 krát více. Kolik upekla babička koláčů? 

4.ročník 

Kominík vyčistil za jeden den 14 540 komínů. Druhý den vyčistil 8 krát méně. Kolik vyčistil 

druhý den? 

5.ročník 

Pepík koupil 2 krabice mléka. 1,5 krabice vypil. Kolik mu zbylo?                                            (mc) 

Najdi deset rozdí lu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               (mt) 
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Fotbal v Pavlove  
 

Sportovní den v Pavlově byl předposlední očekávanou akcí tohoto školního roku. V pondělí 

24. června jsme vyrazili na školní fotbal malotřídních škol do Pavlova. Ráno jsme vyfasovali 

nová fialová trička s logem, která jsme si oblékli na sebe. Když jsme přijeli, už hrál Pavlov 

proti Brtnici. 

Vyhrál Pavlov 3:1. 

Nejprve jsme 

hráli s Dlouhou 

Brtnicí, kterou 

jsme porazili 

16:0. 12 gólů dal 

Vašek, 3 góly 

Vítek a jeden gól 

Ondra. Pak jsme 

hráli proti 

Pavlovu, tam už 

to bylo napínavější. Přesto jsme vyhráli 6:0. 4 góly dal Vašek a 2 góly Vítek. Pak bylo 

vyhlášení. Dostali jsme diplom a bonbóny za 1. místo. Na 2. místě skončil Pavlov a na 3. místě 

skončila Dlouhá Brtnice. Byli jsme moc rádi, že Urbanov poprvé v historii tohoto turnaje 

vyhrál.  

Poselství od Nikolky inspirované výhrou ve fotbale: „Líbilo se mi hodně, jak jsme dnes 

vyhráli. Je to můj nejlepší život. Aspoň že prožíváme se školou výlety, které se mi líbí. Líbí se 

mi škola a ráda se učím.“                                                                                            (mt, ts, kp, zch, as, mvj) 

Zají mavosti o Minečraftu 
 

Enderman mluví anglickými slovy pozpátku. 

V Minecraftu si můžete nastavit pirátskou angličtinu. 

Nejrychleji se podařilo vyhrát Minecraft za pouhé  4 minuty  a 7 sekund. 

Ghast vydává zvuk spící kočky. 

Creeper pochází z chyby v praseti. 

Pokud kostlivec zabije Creepera, zůstane z něj hudební disk. 

(ds) 
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Astronomičke  oke nko 

Červen je díky letnímu slunovratu měsícem krátkých nocí. V tento měsíc jsou nejlepší 
pozorovací podmínky pro největší planetu Sluneční soustavy Jupiter, který je vidět celou noc. 
O něco později vychází planeta Saturn se svým široce otevřeným prstencem. I tato planeta je 
vidět celou noc. 

16. července 2019 to bude 
padesát let od startu první 
pilotované kosmické lodi 
v programu Apollo na Měsíc. Bylo 
to Apollo11, které se 20. července 
dostalo na oběžnou dráhu Měsíce 
a astronauti Armstrong a Aldrin se 
v lunárním modulu spustili na 
povrch Měsíce. Po 21 hodinách a 
po dvou a půl hodinové procházce 
po Měsíci se vrátili zpět do 
kosmické lodi s 22 kg měsíčních 

hornin. Po návratu astronautů do kosmické lodi se všichni vydali na cestu domů. Přistáli 24. 
července v Tichém oceánu. Po této úspěšné misi se k Měsíci vydalo ještě šest kosmických 
lodí. Byly to Apollo 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Všechny tyto cesty byly úspěšné až na Apollo 13. 
Tomu při letu k Měsíci explodovala láhev s kyslíkem. Dramatický boj o záchranu posádky byl 
úspěšný a všichni se vrátili v pořádku na Zemi. 
Po skončení programu Apollo na konci roku 1972 se už na Měsíc nedostal do dnešní doby 
žádný člověk. 
  
Na osvěžení paměti: 1. Který z objektů je nejteplejší – Slunce- kometa – Měsíc? 
                                 2. Která planeta je nejteplejší – Mars – Země – Jupiter? 
                                 3. Na které světové straně zapadá slunce? 
                                                                                                                                    Odpovědi:1 .Slunce 
                                                                                                                                                                                                                        2. Jupiter 
                                                                                                                                                                                                                        3. Na západě    (vd) 

 Bludis te  

 

 

 

 

 

                    (zch) 
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Class ve či 

Hračky, balíkovače,  lego, kombajny, 

bagry, sečky. 

Traktory, metry, svářečky, žárovky, 

obraceče.  

Svěráky, sekačky, bubnové sekačky,  

vrtačky,  vapky. 

Míchačky, hadice, špalíkovače,  

pumpy,  obaly na kytary. 

 

 (mt) 

Kví z  

1. Co je to jablko?  

p) ovoce        

k) věc            

l) zubní pasta        

 

2. Kdo je doktor? 

m) mimozemšťan 

l) zvíře 

e) člověk 

 

3. Co bývá na oslavách? 

v) učitel 

z) učení 

s) dort              

 

Tajenka: _______                                                                                                                                  (vd) 
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Vtipy  

Víte, jak se nazývá schopná vláda České republiky? Zázrak! 

Zdá se Ti, že jsi opuštěný? Že nikoho nezajímáš? Že jsi úplně bezvýznamný? Že na Tobě 

nikomu nezáleží? Že o Tobě nechce nikdo nic vědět? Že nikoho nezajímá, co vlastně 

děláš?...tak zkus letos nepodat daňové přiznání! 

Jak zní mužská varianta pojmu krkavčí matka? 

Čapí otec. 

Pošta musela stáhnout z prodeje poštovní známky s politiky. Lidé nevěděli, na kterou stranu 

měli plivnout. 

Přepadne lupič politika a říká: „Dej mi peníze!“ 
Politik se ze zeptá: „Moje, nebo státní?“ 
Lupič odpoví: „Jistěže vaše, drobné neberu...“ 
 
Demokracie je, když 2 vlci a jedna ovce hlasují o tom, co bude k večeři. 

„Člověče, potřeboval bych nějakého odborníka na GDPR, neznáš nějakého?“  
„Jo, jednoho znám, to je perfektní odborník na tyhle věci.“ 
„To je skvělé, přesně někoho takového potřebuju. Dáš mi na něj kontakt?“ 
„No, to právě nemůžu.“     
 

A pár kameňáků na závěr: 

Schoval se opravdu dokonale.  

Ani Google ho nenašel. 

 

Proč Francouzi jedí slimáky?  

Protože nemají rádi rychlá jídla. 

 

Co je to? Je to žluté a stojí to v koutě.  

Banán na hanbě. 

 

„Tak jsem s konečně dostal do televize.“ 

„A jak?“ 

„No, odšrouboval jsem zadní víko.“ 

 

Zdroj: www.alik.cz, Vtipy pro děti (Cpress),  
 (vch, mvj)  

http://www.alik.cz/
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Kdy konečně chytí Micinka tu 

myšku?! 

http://www.skolaurbanov.cz/

