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Ú vodní  slovo 

 
Milí čtenáři, 

září přišlo s takovou samozřejmostí, že jsme si nad tím ani nestačili povzdechnout. Ještě jsme 

ani nedosušili plavky a už zase musíme do školy. Jsme ovšem opálení a odpočatí a to je 

ideální příležitost vrhnout se do práce a i přes odpor našich lenostních buněk (kterých máme 

všichni dost a dost) začít zase něco smysluplného dělat.  

Ani Bublina nezůstala na prázdninách, vrhá se do nového školního roku s novou redakcí i 

některými novými rubrikami. Protože nést tíhu zodpovědnosti šéfredaktorství není žádný 

med, na pozici nejvyšší střídá Terezku Viky a pokusí se svým humorem ukočírovat bublavé 

spřežení v tomto novém školním roce. Přejeme jí hodně štěstí, trpělivosti a nápadů.  

A co najdete v tomto čísle? Ohlédneme se ještě za červnovou akcí Loučení s páťáky a 

vyhodnocení tradiční školní ankety, dozvíte se, jaké máme nové prvňáčky, budete s námi 

putovat na Jelení horu, dozvíte se něco o včelách a samozřejmě nebudou chybět nejrůznější 

prázdninové zážitky a tradiční rubriky jako Slavné výroky pana ředitele. 

Nově v tomto čísle nově otevíráme zemědělskou rubriku Co se děje za humny, Zajímavosti o 

motorkách a sportovní rubriku Hokej s Vítkem. Přejeme Vám příjemnou zábavu strávenou 

s naší Bublinou a ať je pro vás tento školní rok klidný, příjemný a radostný.   

 

Marta Veselá Jirousová  
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Vý let na Jelení  horu 

Nezačnu jako vždy datem, ale těmito slovy. Zdravím vás u Školní bubliny. Mám tu čest, abych 

vám tu pověděla o prvním výletu Základní školy Urbanov. A teď. 6. 9. nebo jestli chcete, září, 

jsme jeli, nebo spíš šli na Jelení horu. Ráno jsme šli do Sedlejova a odtud nám jel vlak do 

Hodic. Tady jsme zjistili, že bude soutěž o poklad.  

Byly tři skupiny: 

červená, modrá a 

hnědá. Kapitánka 

červených byla Viky 

a učitelský dozor tu 

měla učitelka 

Kotrbová. Modrá 

kapitánka Lucka (to 

jsem já) dostala do 

týmu Ondřeje, 

Nikolku, Vojtu, Šímu 

a Klárku a učitelský 

doprovod učitelku 

Veselou Jirousovou. 

Vítkovi hnědí měli 

Vojtu, Kryštofa, 

Dominika, Violku, 

Barunku a Honzu. 

Učitelský doprovod – učitelka Leitkepová.  

Podle fotek na tabletu jsme došli až do cíle. Každá skupina šla zvlášť. Hledali jsme v přírodě 

místo na fotce, a když jsme ho našli, mohli jsme si posunout na další fotku. Na konci byl 

poklad. První dorazili červení, potom modří a nakonec hnědí. Vyhráli jsme lízátka a záložky. 

Soutěž nás bavila, nevím, co ostatní skupiny, ale asi se jim to taky líbilo. Paní učitelka Veselá 

nám řekla, že máme po cestě sbírat byliny, keře a stromy. Modří dostali byliny, červení keře 

a hnědí trhali stromy. To byl fór – trhali větvičky ze stromů. Pak jsme konečně šli na Jelení 

horu. Tam byl nový jelen a starý jelen (teda spíš prase s rohama) a houba, která věštila 

budoucnost. Já jsem tam stála a dělala jsem, že v kloboučku houby vidím budoucnost. 

Tomášovi jsem vyvěštila i minulost. On sám řekl, že ve svém minulém životě ho zašlapal slon. 

Sbohem, jeleni. 

 (ls)  

ZŠ Urbanov na Jelení hoře 
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Anketa
 

Jaký byl váš nejhezčí zážitek z letních prázdnin? 
 

Anička, 1. třída 

V červnu jsme byli na dovolené na 

Balatonu a tam jsme chytali mušle a 

taťka mě učil plavat. Spali jsme ve stanu 

a vyvenčovali jsme tam pejsky (jedna teta 

má Sherlocka a jedna naše teta měla 

fenku Cherry). Potom jsme plavali po 

vlnách a hrozně to tam skákalo. A potom 

jsem se tam ponořila.  

Barunka, 1. třída 

Že jsme měli prázdniny a mohli jsme být 

všichni spolu. Že jsme nikam nejezdili, že 

jsme byli pořád jenom spolu. Líbil se mi i výlet do Kutné Hory.  

Dominik, 1. třída 

Koupal jsem se v bazénu. Také jsme byli ve Dvoře Králové v zoologické zahradě. Nejvíc se mi líbily 

zebry. Byli jsme u Fandy a tam byla taková malinká pouť. 

Honzík, 1. třída 

Můj zážitek byl, že jsem hrál Minecraft.  

Šimon, 1. třída 

Byli jsme u moře. Nejvíc se mi tam líbilo postavit si kamennou věž na pláži.  

Štěpánka, 1. třída 

Jeli jsme autobusem na výlet do Budějovic na Zem 

živitelku. Tam jsme viděli veliké traktory a různé 

postřikovače a veliké kombajny. Všecko možné tam 

bylo, i to, co neexistuje tady v Česku.  

Violka, 1. třída 

Byli jsme u moře v Řecku, blízko u ostrova, kde se 

natáčela Mamma mia a tam jsme celý den 

šnorchlovali takovýma hezkýma maskama. A to mě 

hrozně moc bavilo.  

Adélka, 2. třída 

Můj úplně ale úplně nejlepší zážitek byl, že jsem byla na oslavě svého dá se říct strejdy. Bylo to 

poslední den prázdnin.  Teta nám tam připravila soutěže. Všichni jsme skončili na prvním místě a teta 
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nám řekla: „Když je konec prázdnin, tak se dějí kouzla. Když si děti něco přejí, tak se jim to splní.“ Pak 

řekla: „Prázdniny, prázdniny končíte, naposledy se rozsviťte,“ pak rozsvítila jeden balónek a rozsvítily 

se i všechny ostatní. 

Vojta N., 2. třída 

Že jsme stavěli dům z trávy a z mechu, abychom se schovávali před autama. 

Tomáš, 2. třída 

Byl jsem venku a našel jsem poraněnou veverku. Staral jsem se o ni, nosil jsem jí jídlo. Veverka se pak 

uzdravila. 

Nikola, 2. třída 

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme jezdili 

s tatínkem na výlety, a ještě jsme 

sbírali brambory. Taky se mi líbilo, 

jak nám teta koupila sliz na pouti. 

To mě strašně moc překvapilo. 

Anežka, 3. třída 

Můj nejlepší zážitek byl, že jsem 

s mamkou byla na vodě, byla to 

taková rodinná dovolená, dalo by 

se říct, akorát bez taťky. A pak 

mám ještě druhý, a to je zase dovolená s taťkou v Moravském krasu, akorát, že zase bez mamky. 

Klárka, 3. třída 

Byli jsme na dovolené a pak jsme jeli s babičkou a bratrancema a sestřenicí do Robinsona a pak taky 

do zoo. 

Jáchym, 3. třída 

Že jsem držel hada za ocas a že jsme byli u Balatonu. A ještě jak jsme byli na Pálavě.  

Vojta P., 3. třída 

Jeli jsme do Vyškova do Dinoparku a mám odtud plyšáka dinosaura. 

Lucka, 4. třída 

Můj největší zážitek z prázdnin byla dovolená s babičkou. Byli jsme na Slovensku v Podhajské. 

Zdenička, 4. třída 

Můj nejlepší zážitek z prázdnin byl, že jsem jela do Prahy za ségrou. Taky jsme o prázdninách 

nacvičovali pohádku Zatoulaný věneček. Sestřenice dcera píše pohádky a my je potom hrajeme. 

Pohádku natočíme a pak se bude promítat v Telči na Masarykově škole.  

Ondra, 4. třída 

Není to sice můj nejlepší zážitek, ale o prázdninách jsme dělali střechu na bunkr, vylezl jsem na strom, 

uklouzlo mi to a spadl jsem asi ze dvou metrů.  
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Kryštof, 4. třída 

Byl jsem na dovolené v Řecku. Je zajímavé, že všichni tam mají buldoky. Nejvíc mě tam otravovalo, že 

tam po pěti minutách pořád lítaly letadla.  

Vítek, 4. třída 

Byli jsme na rybářské soutěži, kde jsme vyhráli první místo. Potom jsem jel na koncert Marcuse a 

Martinuse, pak jsem byl na florbalovém turnaji, pak jsme byli na Dolní Moravě na táboře, kde jsme 

byli na Stezce v oblacích a bobové dráze. Pak jsme byli v Praze v jump aréně a pak v hop aréně a 

chodili jsme po památkách. Také jsme byli v Aquaparku Moravia. 

Terezka, 5. třída 

Byli jsme u moře, kde to bylo nejlepší ze všeho. Pak jsme ještě byli na hasičském táboře, to bylo taky 

strašně super, protože jsme tam spali asi čtyři dny a jednu noc pršelo a nemohli jsme vůbec usnout. 

V Sedlejově mám kamarádku, která je o 

hodně starší než já a ona měla svatbu 17. 

srpna. Tam to bylo taky super.  

Martin, 4. třída 

Jízda v traktoru a kombajnu. 

Viktorie, 5. třída 

Můj největší zážitek byl, že jsem poprvé 

letěla letadlem do Paříže a že jsem byla 

v Disneylandu.  

Hanka Kubelková, kuchařka 

Moc se mi líbila dovolená, kterou jsme trávili v Rovensku pod Troskami. 

Marta Veselá Jirousová, učitelka, školní asistentka 

Byli jsme 14 dní v Chorvatsku u moře.  

Četla jsem si tam detektivky, chodila jsem běhat, plavat, kreslila jsem, takže jsem si krásně 

odpočinula. Druhý nejhezčí zážitek z prázdnin bylo asi srpnové vázání kytic na svatbu. To bylo super a 

moc moc mě to bavilo. 

Eliška Leitkepová, učitelka 

O prázdninách jsem si nejvíce užila sbormistrovské kurzy a rodinnou dovolenou na Šumavě. Nejvíc se 

mi líbil výhled z Großer Arberu. 

Martina Kotrbová, učitelka 

Být se svým dvojčetem na chalupě bez přítomnosti mužů.  

Hynek Vohoska, ředitel školy 

Každoročně na začátku letních prázdnin navštěvuji s rodinou slovinské městečko Izola. Tam vždy 

chodíme do rybí restaurace, která se jmenuje Gostlina bujol. Můj největší zážitek bude spojený asi 

zase s jídlem. Ovšem vrcholným zážitkem byla cesta na vodu, kam jsme jeli s několika přáteli 

z Urbanova. Cesta vlakem ze Sedlejova do Českých Budějovic trvala 8 hodin! Také jsem se málem 

utopil na jezu v Českém Krumlově.                                                                                          (vd, ts, vch, ds, mc, mt, mvj) 
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Úž  na gýmplu me  la kalo pracovat s 
de tmi 

Rozhovor s paní učitelkou a školní 

asistentkou Martou Veselou 

Jirousovou 

 

Co vás nejvíc baví na škole? 

Na škole mě nejvíc baví, že pracuju s dětma – 

s váma – že je s váma zábava a že máte 

takový nezkažený pohled na svět. Že prostě 

nejste nudní jako dospěláci.  

Kolik máte dětí a jak se jmenují? 

Mám čtyři děti, nejstarší je Anička, pak je Bára, Kryštof a nejmladší je František.  

Jaký ročník s váma nejlíp spolupracuje? 

Teď se děti vyměnily, tak se to dá těžko říct. A jak je tady na škole málo dětí, tak si spíš 

myslím, že někteří jedinci se mnou spolupracují více a někteří méně, ale asi bych to 

nedokázala říct po určitém ročníku.  

Máte doma nějaké domácí zvířátko? 

No, máme rybičky, o ty se stará manžel. Potom máme kočku Ajdu, o tu se stará babička a 

strašně ji překrmuje, takže Ajda je příšerně tlustá. Ještě jsme měli želvu Máňu, kterou jsme 

našli, a teďka jsme jí vybudovali takové malinké zahradní jezírko, tam jsme ji přestěhovali a 

ona zdrhla. Takže už ji zase nemáme. Naše Bára má ještě andulku Klofana. O toho se stará 

sama.  

Jaké roční období máte nejraději? 

Dřív jsem měla nejraději podzim, bavily mě na něm barvy a taková ta tajuplnost. Teď 

v poslední době mám nejraději jaro a léto, prostě ty teplé měsíce.  

Těšíte se každé ráno do práce? 

Každé ráno se do práce netěším, ale většinu dní se do práce těším, protože mám svoji práci 

hrozně ráda. Někdy se třeba netěším, když jsem málo vyspaná nebo když mám moc 

povinností, které nestíhám.  



8 
 

Jakou květinu máte nejradši? 

Tak to je pro mě těžká otázka, protože já mám ráda hrozně moc květin. Mám ráda nejenom 

takové ty ušlechtilé rostliny jako třeba růže nebo lilie, mám ráda i luční nebo divoké kvítí a 

různé plevele. Hodně se květinami zabývám, vážu kytice a ráda kombinuju ty takzvaně 

vznešené květiny s těmi obyčejnými. 

Jakou jste měla práci dříve, než jste nastoupila k nám? 

Po škole jsem pracovala v Nové Říši na základní škole, kde jsem učila děti z druhého stupně a 

potom jsem taky jeden rok pracovala na gymnáziu v Telči, kde jsem učila výtvarnou výchovu.  

Kam jste chodila jako malá do školy? 

Chodila jsem čtyři roky do Staré Říše, potom rok do Nové Říše na základku a potom jsem 

nastoupila na víceleté gymnázium do Telče, kde jsem zůstala až do maturity. Pak už jako 

velká jsem chodila na vysokou školu do Olomouce a taky do Brna. 

Kolik váš táta vydal knih? 

Hodně, pořád ještě vycházejí další, musela bych to spočítat. Určitě je jich víc než deset, ale 

nechce se mi to počítat.  

Čím jste chtěla být jako malá? 

Jako dítě jsem chtěla být vším možným, chtěla jsem být popelářkou, abych se mohla vozit 

vzadu na tom autě, pak jsem chtěla být kosmonautkou, potápěčkou, prodavačkou nebo 

doktorkou; ale už někdy na gymplu jsem hodně pozorovala učitele, jak učí, a říkala jsem si: 

kdybych byla učitelka, tak bych tohle nikdy neudělala; nebo naopak, kdybych byla učitelka, 

tak bych to chtěla dělat takhle. Aniž bych si to plně uvědomovala, už na gymplu mě asi lákalo 

pracovat s dětmi.  

My Vám děkujeme, že jsme nám odpověděla na všechny otázky. 

Rádo se stalo. 

 (vd, ts, ls, zch, mt, ot, vch) 

Úrbanovska  perla 

V hodině matematiky 3. ročníku: 

Otázka ze slovní úlohy: Kolik knedlíků dostal každý trpaslík? 

Jáchymova odpověď: Na trpaslíky zbylo 35 koláčů. 

(mvj)  
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Slavne  vý roký pana r editele 

 

„Chovej se jako žák čtvrté třídy, ne jako kdybys 

vylezl odněkud z mlází.“ 

 

HV otevírá okno a vyklání se z něj: „Nelekejte 

se, já takhle ze zoufalství občas vyskakuju 

z okna.“ 

 

Na Kryštofa: „Ty kdybys byl kohout, tak se svojí 

urputností sneseš vejce.“ 

 

„Protože zde máme vypravěče podobné Františku Nepilovi, budeme mluvit každý pouze půl 

minuty.“ 

 

„Za komunistů o tom, co je krásné, rozhodovala strana. Teď o tom, co se bude psát do 

žákovské knížky, rozhoduju já.“ 

 

Na Martina: „Už se konečně rozhodni, jak budeš psát. Jestli tiskacím, psacím nebo nějakým 

hybridem.“ 

 

Tereza: „Spolková republika Německo, co to je?“ 

HV: „Jisté je, že SRN nejsou Spojené státy americké.“ 

 

Žák: „Pane učiteli, co se stane, když zapomeneme domácí úkol?“ 

HV: „Nebudu vás venku v dešti mlátit gumovou hadicí ani se nebudete chytat zásuvky 

s elektrickým proudem.“ 

 

Při povídání o víkendu: „Klárka se Zdeničkou založí novou chatovací skupinu, která se bude 

jmenovat Shut up or die.“ 

 

Na Klárku: „V případě, že bys byla v páté třídě, briskně bych vyskočil a chytil Tě pod krkem, 

protože ve slově knedlík se píše měkké i, stejně tak ve slově nádobí se píše měkké i a ve slově 

trpaslík se také píše měkké i. Omluvilo by tě jenom to, kdybys žila v pražské Bubenči, kde 

mají rohlyky a knedlyky.“ 

 

Honzík: „Smiluj se, Bože, nade mnou.“ 

HV: „Můžeš mi říkat normálně pane učiteli.“ 
(mvj) 
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Louc ení  s pa ťa ký 

Loučení s páťáky se uskutečnilo 26. června 2019. Nejdříve pan učitel všechny přivítal. Někteří 

odvážlivci přečetli svoje díla 

z Tvůrčího psaní. Například 

Terka četla Trojčata, já o 

Kvakovi a Žbluňkovi, Martin 

Žrouta baráků atd. A potom byla 

anketa. Například Nejhezčí kluk, 

Největší jedlík, Nejhezčí holka, 

Největší šprýmař. Nastala 

smutná chvíle, museli jsme se 

rozloučit s páťáky Vaškem a 

Dominikem a taky s Adamem, 

protože chtěl být s Vaškem. 

Matějova rodina se přestěhovala, takže jsme se rozloučili i s ním. Po rozloučení kluků 

následovalo přivítání prvňáčků Aničky, Barunky, Dominika, Honzíka, Šimonka, Štěpánky a 

Violky. Páťáci šli bránou ze školy a prvňáci šli bránou do školy. Potom paní učitelka Veselá 

dávala žákům čtenářské knihy s diplomem a k tomu dárek. Na prvním 

místě se 

umístila 

Lucie a 

Dominik Šindelářovi. Paní učitelka Kotrbová pasovala svoje 

prvňáčky na čtenáře a přitom dostali knížku. A jako poslední 

přivedl pan učitel své bývalé páťáky dopředu a dal jim naše školní 

trička. 

 
 (zch) 

  

Lucka předčítá svůj text z tvůrčího psaní 

Noví prvňáčci vystřídají odcházející páťáky 
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Noví  prvn a ci ve s kole 

Když jsme šli první den ráno do školy, tak strašně pršelo. Všichni jsme se sešli ve 

třídě u paní učitelky Kotrbové. Prvňáčci tam byli s rodiči, dokonce přišli i někteří 

prarodiče.  

Pan ředitel a paní učitelka Kotrbová přivítali 7 nových prvňáčků: Dominika 

Poukara, Violku Ritterovou, Barunku Vohoskovou, Honzíka Pařila, Aničku 

Nokovou, Štěpánku Urbánkovou a Šimona Šmacha. Paní učitelka Kotrbová jim 

nakreslila na tabuli na uvítanou krásný obrázek. 

Prvňáčci se pomalu seznamovali se třídou a my ostatní jsme byli u nás ve třídě a 

zjistili jsme věci ohledně rozvrhu, učení a dalších organizačních věcí. I my si 

budeme muset zvykat na nové spolužáky. Ze třídy nám odešel Matěj, Dominik a 

Vašek. Přibyli k nám třeťáci Anežka, Klárka, Jáchym a Vojta.  

První den ve škole byl krátký. Domů jsme jeli už prvním autobusem. 

 (ls, mt, mvj) 

  

Prvňáčci na začátku školního roku  2019/2020 
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Parta ž Oucehle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(vd) 
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Vc elí  kra lovství  

 Hmyz. Bez hmyzu bychom tady nebyli. Asi všichni víte proč. Protože hmyz opyluje 

květiny, byliny a také stromy. Hmyz je proto důležitou součástí přírody. Jeden z mnoha 

zástupců hmyzu jsou včely. Protože nám dávají med, tak je lidé pojmenovali včely 

medonosné. 

Ve středu 18. září k nám přijela paní Pavlína Křivanová, která nám vyprávěla o včelách a jejich 

životě. Přivezla s sebou model úlu, na kterém nám ukázala, jak včely žijí. Opravdové včely 

nám nedovezla, protože se prý už připravují na zimu, a tak je nechtěla rušit.  

Nejvíce nás asi zaujalo 

to, že královna má na 

zadečku číslo, aby si ji 

včelaři poznali. V každém 

úlu je jenom jedna 

královna, hodně, ale 

opravdu hodně dělnic a 

několik trubců. Královna 

je šéfová celého úlu. 

Dělnice sbírají pyl, starají 

se o včelí mimina, uklízí 

úl a hlídají ho před 

nepřáteli. Když do úlu 

pronikne vetřelec, hustě 

ho obstoupí, tím se zvýší teplota a on se uškvaří. Trubci jsou také důležitou součástí úlu. Přes 

celé léto nosí do úlu nektar a pyl, ale na zimu je dělnice vyženou a oni umřou. Některé 

dělnice mají krátký život. Když se totiž narodí na jaře, tak pracují tak tvrdě a nepřetržitě, že se 

upracují a umřou. Ale ty, co se narodí na podzim, tak nemusí pracovat tak tvrdě a neupracují 

se.  

A tento celý článek by nevznikl, kdyby k nám nepřijela paní Pavlína Křivanová, za což jí moc 

děkujeme. 

Zeptali jsme se našich žáků: Co se vám nejvíc líbilo na besedě 

o včelách? 
Klárka: „Asi to, že ty trubce do toho úlu už na zimu nepustí.“ 

Vojta P.: „Když se ta včela vyklube, prvně vyčistí okýnka, pak krmí larvy a pak až sbírá.“ 

Viky: „Včela za celý svůj život nasbírá jen necelou lžičku medu.“ 

Děti zahřívají včelí královnu 
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Vojta P.: „Včely mají na 

žihadle takový háčky, proto 

ho už nemůžou 

vytáhnout.“ 

Ondra: „Zaujala mě ta hra, 

jak se to skládalo na sebe.“ 

(Pozn. redakce – paní 

Křivanová dovezla jako 

názornou pomůcku 

dřevěnou skládačku) 

Lucka: „Mně se líbilo, jak 

paní ukazovala ty obrázky a 

byla tam včela v brnění.“ 

Vojta P.: „Že se mrtvoly nakládají do medu, aby vydržely.“ 

 (ts) 

 

Najdi deset roždí lu  

(vd) 

Ochutnávka medu 
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Astronomicke  oke nko 

Začal nový školní rok a opět se scházíme u astronomických novinek a toho, co je vidět na 
noční obloze. 
Takže začneme oblohou. Večer na jihu jasně dominuje planeta Jupiter, ta je hodně jasná a od 
ní doleva je to planeta Saturn. Jestli máte doma nějaký malý lovecký dalekohled nebo triedr 
a podíváte se na tyto planety, tak už uvidíte různé detaily. U Jupiteru jeho čtyři viditelné 
měsíce a u Saturnu jeho krásný prstenec. Po západu Slunce těsně nad obzorem na jihu je 
vidět planeta Venuše. Protože je vidět večer, tak jí říkáme Večerka. 
 

 V astronomii se přes léto stalo mnoho 
významných událostí. Pro zajímavost třeba 
start ruské lodi Sojuz k Mezinárodní kosmické 
stanici (ISS). Loď byla bez lidské posádky. Na 
palubě byl humanoidní robot Fedor. Loď na 
druhý pokus zakotvila u ISS. Robot Fedor bude 
ještě několik týdnů plnit zadané úkoly na ISS. 
 

 
Pozor soutěž! 
 
Celý minulý školní rok jsme měli otázky na osvěžení paměti. Pro tento školní rok to změníme. 
Budeme mít každý měsíc nějakou soutěž. Hned napoprvé něco legračního. Namalujeme 
mimozemšťana, tak jak si ho každý představujeme. Obrázky odevzdáme paní učitelce Veselé 
a ona udělá z obrázků výstavu. Nejlepší obrázky budou odměněné cenami. Tak s chutí do 
toho! Uzávěrka soutěže 17. října.  

 (vd) 

Hokej s Ví tkem 

Connor McDavid 

Connor McDavid se narodil 13. ledna 1997. Je to jeden ze třech nejlepších hokejistů na světě. 

Je kanadský hokejový útočník hrající v týmu Edmonton Oilers. Často je považován za nového 

Wayna Gretzkého. Connor McDavid byl draftován v roce 2015 jako první týmem NHL 

Edmonton Oilers. A v roce 2014 celkově jako 77. týmem KHL Medveščak. Vyhrál zlato 

z mistrovství světa do 18 let a zlato z mistrovství světa do 20 let a zlato z mistrovství světa 

dospělých. Váží 89 kg a měří 185 cm. Další podrobnosti: nosí číslo 97 a je mu 22 let. Hokejku 

má na levou stranu. Taková největší zajímavost je, že dostává plat 12 500 000 dolarů, plus  

bonusy 2 500 000 dolarů za jednu sezónu.  

(vch) 

 

Robot Fedor 
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Co se de je ža humný 

Ahoj čtenáři, chci vám představit práce v zemědělství. 

V září se sbírají brambory a na to je 

potřeba bramborový stroj a tím se 

sbírají brambory. Také se řeže 

kukuřice řezačkou. Přijedou tatry  a 

pak se ta kukuřice odveze do 

Nevcehle do JZD a použije se do siláží 

(používá se ke krmení krav a prasat).  

V září se také seče tráva bubnovou 

sekačkou a pak přijedou řádkovače, 

trávu nařádkují a pak přijedou tatry a řezačka a sběráky. Ty suchou trávu posbírají a uklidí 

pod střechu.                                                                                                                                           (mt) 

Zají mavosti o motorka ch 

Oblíbená motorka je KTM, stojí 734 tisíc.  Oblíbená je taky Yamaha, stojí cca 350 tisíc, jezdí se 

s nimi motokros. Další zajímavosti v další Bublině.                                                                         (ot) 

Bludis te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zch) 
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Vtipý  

Honzo, kde máš úkol? 
Nemám, pes mi ho snědl. 
To je ale hloupá výmluva! 
Přísahám, ale dalo mi to práci, ho k tomu přinutit. 
 

Ptá se paní učitelka: „Co víte děti o významných  matematicích starého Řecka?“ Pepíček: 
„Všichni zemřeli!“ 
 

Pánové, já jsem geniální, koupil jsem si lego a tam bylo napsáno do tří let a já ho složil za rok! 

 

Pepo, máte lžíci na boty? 
Ne, my boty nejíme. 
 

Víš, proč má čáp dlouhé nohy? Aby ho žáby nemohly kopat do zadku. 

 

Pepíčku, řekni dvě zájmena! 
Kdo? Já?  
Výborně, Pepíčku! 
 

Učitelka se ptá Marka: „Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?“ 
„Jsou to nejchytřejší ptáci!“ 
„A proč?“ ptá se učitelka. 
„Jen co začne škola, odletí do jižních krajin!“ 
 

Maminka říká Pepíčkovi: „Zase si na tebe stěžovala učitelka.“  
Pepíček: „Co proti mně pořád má?! Vždyť už jsem ve škole týden nebyl!!!“ 
 

Pepíček se ptá maminky:  „Maminko, můžu se dívat na televizi?“  
Maminka: „Ano, Pepíčku ale nezapínej ji.“ 
 

Pepíček se nudí a tak z legrace zavolá do řeznictví: „Dobrý den, máte prosím prasečí ouška?“ 
„Ano, máme!“ 
„A prasečí rypáček?“ 
„Také!“ 
„A prasečí ocásek?“ 
„Také samozřejmě!“ 
„A co telecí kopýtka?“ 
„Máme!“ 
Na to Pepíček: „No vy ale musíte vypadat!“ 

 

Jediné světlo mého života je světlo v ledničce. 

 

Schoval se opravdu dokonale, ani google ho nenašel.                                                                                                       (vd) 
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