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Ú vodní  slovo 

Milí čtenáři, 

ačkoli se listopad tváří jako měsíc poklidný, opak je pravdou. Přihodilo se už tolik věcí, že ani 

do naší Bubliny se to všechno nevejde, třebaže se nafukuje, jak jen to jde. Události se řítí 

jedna za druhou jako padající listí a my je všechny s našimi malými novináři taktak 

pochytáme. Přestože Šimon přišel v úterý do školy v pyžamu a Adélka odešla v pondělí domů 

bez šatů, jako škola jsme byli v listopadu velice úspěšní. 

V Panském dvoře v Telči jsme si hrdě převzali ceny za landartová díla, důstojně jsme oslavili 

sametovou revoluci společnou akcí s telčským gymnáziem a aby toho nebylo málo, 

z celostátního kola v Brně si Bublina odvezla hned dva diplomy. Více se dozvíte v reportážích 

našich novinářek. 

K naší velké radosti s námi tentokrát udělal rozhovor slavný hokejový útočník Peter Pucher, 

se kterým se děti znají z akce Děti do bruslí. V anketě jsme se zeptali dětí, jak se jim líbí škola 

v kulturáku, a samozřejmě nechybí tradiční rubriky, bez kterých by naše Bublina ani nebyla 

Bublinou. Do toho všeho ve škole nacvičujeme na adventní vystoupení a tvoříme výrobky na 

trhy. Ale nepředbíhejme, ať máme také o čem psát příští měsíc. 

Za celou redakci vám přejeme příjemné čtení, ať je pro vás Bublina alespoň malým světýlkem 

v této nejtemnější části roku.  

Marta Veselá Jirousová 
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Ú spě ch Bubliny v cělostá tní m kolě 

Nikdo nespal, každý ze čtvrté a páté třídy se těšil na výlet do Brna. A za jakým účelem 

jsme tam jeli? No, abychom vyhráli první místo v celostátním kole soutěže o nejlepší 

časopis roku. První místo jsme samozřejmě nevyhráli, protože konkurence byla veliká. 

Ale na to, že jsme z malé vesničky Urbanov, jsme se umístili velice dobře. Soutěžila celá 

naše Česká republika a v naší kategorii jsme se umístili, no, nechte se překvapit. 

Ráno jsme vstávali ve čtyři 

hodiny. Ti, co bydlí 

v Nevcehli, museli jet do 

Telče na autobusové 

nádraží stejně jako ostatní. 

Autobus nám z Telče 

vyjížděl v 5.02. Jeli jsme asi 

tak nějak dvě hodiny. 

Někteří z nás si z té cesty 

moc nepamatují. Když jsme 

dorazili do Brna, šli jsme si 

pro místenky, abychom 

mohli jet zpátky. Šli jsme po 

světelném mostě, který 

vede do Vaňkovky, kde si 

pan učitel s paní učitelkou 

Veselou prostě museli dát 

kafe. A také nutno podotknout, že tam měli krásnou vánoční výzdobu v podobě toho 

nejkrásnějšího anděla na světě.  

Ale dále k nám. Potom, co pan učitel s paní učitelkou Veselou dopili kávu, šli jsme do té 

nejtemnější uličky na světě, kde byli různí pouliční umělci. Pak jsme dlouho šli a šli a šli, 

až jsme došli k stánku s trdelníkem, kde jsme půl hodiny čekali na Kryštofa, aby si koupil 

trdelník (půl hodiny to nebylo).  

Konečně jsme došli na Fakultu sociálních studií. Tam jsme dostali bagetu a šli nahoru na 

zahájení (bylo to v pátém poschodí). Celou akci měl pod palcem pan Petr Kantor, 

sympatický člověk, který si s námi psal o bagetách.  

Redakce Školní bubliny si převzala diplomy 
za čtvrté a třetí místo 
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Další zastávka byla ve studentském rádiu R. Tady některé děti natáčely o svých 

trapasech. Někteří z nás potom šli na workshop, který se jmenoval Kritické myšlení. 

Naučili jsme se tam metodu 3Z – zpochybnit, zvážit, zodpovědět. A také číst myšlenky, o 

tom se dočtete na straně 13. Viky se sama statečně zúčastnila workshopu, který byl celý 

vedený v angličtině. Jmenoval se Journalism and Humour, or how to use the satire to inform 

differently! (Žurnalistika a humor neboli jak využít satiry k informování jinak!) 

Dole v hale jsme mohli 

navštívit stánky České 

televize, Českého 

rozhlasu, ČTK a vyzkoušeli 

jsme si stát před zeleným 

pozadím v televizi. Odnesli 

jsme si několik hezkých 

reklamních předmětů.  

O půl druhé bylo 

vyhlášení. Soutěžilo se 

v několika kategoriích – 

Střední školy, 2. stupeň ZŠ, 

1. a 2. stupeň ZŠ a 1. 

stupeň ZŠ. Další kategorie 

byly Obsah, Grafika a Titulka. 

My jsme vyhráli třetí místo za titulku a pak jsme byli ještě čtvrtí z celé České republiky 

v naší kategorii 1. stupeň. Myslíme si, že je to velký úspěch pro naši malou školu 

v Urbanově.  

Po nástupu do autobusu nazpátek jsme usnuli. Pak jsme se blížili ke Staré Říši. Nikdo 

z nás netušil, co se asi za minutu stane. Paní učitelka  Veselá vystupovala a venku byli naši 

rodiče a sourozenci s transparenty: Jste nejlepší a Školní bublina a náš nejoblíbenější 

Nevadí, že není zlato, tenhle pátek stojí za to a ještě jeden – ZŠ Urbanov, nejlepší škola 

pod  sluncem. 

Byli jsme velice překvapení. Museli jsme všichni vystoupit z autobusu a byla párty na 

zastávce ve Staré Říši. Donesli tři šampáňa, bábovku od paní ředitelové a nejlepší bylo, že 

jsme tam byli celá redakce a slavili jsme. Někteří z nás pak jeli ještě do kulturního domu 

v Urbanově a tam jsme měli chlebíčky a kafe. Tam jsme byli asi do devíti hodin. A teď už 

nezbývá nic jiného, než popřát Bublině: Jsi nejlepší! 

    (ts, ls, mvj)  

Na zastávce ve Staré Říši nás čekalo překvapení – rodiče a sourozenci s oslavnými 
transparenty. 
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Ankětá
 

Naše škola je nyní v rekonstrukci. Učíme se teď v provizorních prostorách kulturního domu. 

Naše anketní otázka tedy zní: Jak se vám líbí škola v kulturáku? 
 

Anička, 1. třída 

Dobře a mám tady hodně kamarádů. Jsem víc zvyklá na kulturák než na školu. Líbí se mi, že jsou tady 

vystavené ty poháry.  

Barunka, 1. třída 

Dobře a mám to aspoň blíž.  

Štěpánka, 1. třída 

No, jako tam ve škole to bylo 

taky dobrý, tady se mi to ale zdá 

o trochu lepší. Je to tady pěkný. 

Je to tady trošku větší.  

Violka, 1. třída 

Líbí se mi tady hodně. Ale trochu víc se mi líbí naše škola. Líbí se mi tady, že když přijdeme, jsme hned 

ve třídě a nemusíme chodit po schodech. 

Dominik, 1. třída 

Strašně moc.  

Šimon, 1. třída 

Báječně a báječně a báječně a báječně. Ještě se mi líbí, že nemáme školu na stromě. 

Honzík, 1. třída 

Dobře. Přijde mi krásný, že se neučíme na staré poště. 

Adélka, 2. třída 

Je to k nevydržení, protože je to hrozně blbý, že jsme se přestěhovali ze školy do kulturáku. Už se mi 

prostě stýská po škole, jsem na ni víc zvyklá než na kulturák. 

Nikolka, 2. třída 

Je to tu hezký, je to tu moc hezký, líbí se mi tady, hezky se tu učíme, je tu moc prostoru, můžeme si tu 

hezky hrát a tím končím. 

Tomáš, 2. třída 

No, líbí se mi, že když jdu domů, tak nemusím po těch schodech. 

Klárka, 3. třída 

Líbilo se mi tady, když jsme tu byli poprvé a teď už se mi tady tolik nelíbí, takže už se těším do školy.  

Anežka, 3. třída 

Líbí se mi to, protože jsme v jinačím prostředí a já mám vždycky ráda jinačí prostředí. 

Kryštof, 4. třída 

Je to dobrý, je super, že tu můžeme pít pivo (chechtá se;  pozn. redakce – není to pravda) Taky se mi 

líbí, že máme v hospodě stůl s dírou. Nelíbí se mi, že jsou vedle sebe třídy. Furt je všude rambajs.  
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Vítek, 4. třída 

Líbí se mi tady.  

Lucka, 4. třída 

Mně se tady líbí moc. Líbí se mi tady, že je to tady novější než ve škole, protože tam lezli po stropech 

pavouci. Je tu větší třída. Nelíbí se mi tady, že jde hluk z vedlejší třídy víc k nám. 

Ondra, 4. třída 

Hrozný, už chci být ve škole. Jsme v jedné třídě a tam u vchodu se to strašně rozlíhá k nám. Nedá se 

tu učit a když začnou prvňáci pištět, tak to už je konec. Je to tady na mě moc velký. 

Zdenička, 4. třída 

Líbí se mi v kulturáku, máme tady větší jídelnu. 

Viky, 5. třída 

Líbí se mi to tam a nejvíc se mi líbí, že je to tam útulné. 

Terezka, 5. třída 

V kulturáku se mi líbí moc, líbí se mi, že jsme tady všichni pohromadě, že máme i menší třídu a 

připadá mi to tady takové útulnější. Nelíbí se mi, že máme třídy blízko sebe a jsou slyšet děti z druhé 

třídy. Taky se mi nelíbí, že ředitelna není zakrytá.  

Martin, 5. třída 

Líbí se mi tady, je to lepší než ve škole. Můžeme se učit v hospodě a je tu trošku víc místa. 

Hynek Vohoska, ředitel školy 

Škola v kulturáku se mi líbí, i když musím uznat, že na začátku se mi tu líbilo víc. Jsem rád, že se o nás 

všichni z obce starají a že tady máme pořád teplo. 

Martina Kotrbová, učitelka 

Nenašla jsem vážnou překážku. Změna je vždycky výzva, kdo nezvládá změny, tak už má nějaký 

problém a měl by o sobě přemýšlet.  

Eliška Leitkepová, učitelka 

Líbí se mi tu moc, jsem ráda, že jsme tu všichni stále spolu. Je to tu velké, teplé, příjemné. Jediný 

nedostatek je, že mezi třídami nejsou zavírací dveře, takže víme o všem, co se ve vedlejší třídě děje.  

Marta Veselá Jirousová, učitelka a školní asistentka 

Ze začátku se mi tady líbilo moc, je tu víc prostoru, jsme všichni pohromadě. To, co se mi ze začátku 

líbilo, mi ale už začíná i trochu vadit. Není tu žádné soukromí, člověku pořád sedí děti za krkem a 

něco brebentí. Jinak jsem ale moc ráda, že tu máme zázemí, je tu teplo a útulno. Úplně nejvíc mi tu 

ale chybí Terezka hrající na klavír. 

Hanka Kubelková, kuchařka 

Líbí se mi, máme tady krásné velké prostory, které nám umožňují, že všechny děti mohou společně 

obědvat. Chybí mi tu paní Chalupová.  
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My m vzorěm jě Wáyně Grětzky  

Rozhovor se slovenským hokejovým útočníkem Peterem 

Pucherem. 

 

Jak dlouho jste v projektu Děti do bruslí? 

V projektu DDB jsem druhý rok. 

Máte děti, kolik je jim let, jak se jmenují a 

co dělají? 

Mám tři děti, nejstarší je Peter, ten studuje 

vysokou školu a pracuje v DDB, druhý syn 

je Jiří, je mu dvacet let a pracuje u mě 

v restauraci v Rakousku a v DDB. Nejmladší 

je Matyáš, tomu je dvanáct a ještě chodí 

do školy. 

Co vás přivedlo k hokeji? 

K hokeji mě přivedli rodiče. 

Jak dlouho hrajete hokej? 

Hokej hraji od čtyř let. 

Co považujete za svůj největší úspěch? 

Zlatá medaile z Mistrovství světa z roku 2002 ze Švédska.  

Jaký je váš životní sen? 

Můj sen v hokeji byl zahrát si na mistrovství světa. To se mi splnilo dokonce sedmkrát a účast 

na olympiádě dvakrát.  

Jaký to byl zážitek zahrát si na mistrovství světa? 

Byl to úžasný zážitek. 

Kde bydlíte? 

Žiju ve Znojmě. 

Peter Pucher na akci Děti do bruslí 
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Máte nějaký vzor? 

Wayne Gretzky, 

hokejista z Kanady.  

Čím jste chtěl být 

jako malý? 

Asi řidičem 

kamionu. 

Baví vás práce 

s dětmi? 

Ano, práce s dětmi 

mě baví. 

Cestujete rád? V jakých zemích už jste byl a kam byste se ještě rád podíval? 

Po dobu mé hokejové kariéry jsem byl v mnoha zemích. Cestování mi nevadí. Země, do které 

bych se ještě rád podíval, se jmenuje Austrálie.  

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 

Všechna, kromě potkanů… 

Jakou hudbu rád posloucháte?  

Rock. 

Jaký je váš oblíbený film? 

Většinou české komedie.      

  
(rozhovor připravila celá redakce) 

 

Úrbánovská  pěrlá 

MVJ na žáky první a druhé třídy: „Děti, ukliďte si z lavic a 

připravte si pastelky.“  

Asi po pěti minutách přichází zamyšlený Šimon: „Paní 

učitelko, a jak vypadají vlastně pastelky?“ 

                                                                                                                               (mvj)

Každý správný kluk jednou 
dorazí do školy v pyžamu 
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 Slávně  vy roky páná r ěditělě 

Na Klárku: „Nic se neboj děťátko, za chvilku 

přistoupí Vohoska s papírem.“ 

Hodina matematiky, řeší se příklad 20:5 + 14:7: 

„Nebudu počítat 5 + 14, to bych byl jelito 

měsíce.“ 

 

 „Anežko, co si říkáš? Že už se ten Vohoska 

nadobro zbláznil? Koukáš se, jestli mu necuká 

koutek, nepraskla žilka nebo jestli za sebou 

netahá nohu?“ 

 „Klárka velmi nahlas zakývala hlavou.“ 

„Ukažte deset centimetrů.“ 

Kryštof ukazuje asi tak 60 cm. 

 „Kryštof asi chodí na ryby.“ 

 

„Co se měří na milimetry?“ 

Kryštof: „Panelák.“ 

HV: „Já nevím, jestli jsem tady správně.“ 

 

„Abys dělal něco užitečného, co tě aspoň trochu posune, tak se půjdeš nasvačit.“ 

„Kdybych složil padesát metráků uhlí, nebyl bych tak unavenej.“ 

Ondra: „Proč počítáte, pane učiteli?“ 

HV: „Uklidňuji se.“ 
 

„Chceš si jít lehnout, Kryštofe, nebo ti mám zařídit masáže?“ 

Kryštof: „Masáže.“ 
 

„Nemůžeš mít pořád jenom úkoly – vem dřívko a přepul hovínko – ta náročnost se musí 

stupňovat.“  

Martin: „A proč?“ 

HV: „No, abys celej život nepůlil jenom hovínka.“ 
 

Na výletě při focení: „Stojíš tady jak vedoucí sovětského zájezdu komsomolců.“ 

 

 „Viky, potřebuješ mít na lavici knedlíky s omáčkou? Protože, pokud to neuklidíš, je možný, že 

bych se na to hladově vrhnul a zbyl by po mně jenom vývržek jako po sově.“                        (mvj) 
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Vyhrá li jsmě dort 

Příroda je něco tak nádherného, 

stejně jako land art, který jsme na 

podzim dokončili. 13. listopadu 

jsme jeli na vyhlášení soutěže v land 

artu Geoparku Vysočina.  

Ráno jsme jeli autobusem do Telče. 

Urbanovští jeli z Urbanova. 

Nevcehelští jeli z Nevcehle. 

Když jsme dorazili do Telče, tak 

jsme šli z autobusového nádraží do 

Panského dvora. Přišli jsme tam 

v 7.30, a jelikož program začínal až 

v 9 hodin, museli jsme se nějak 

zabavit. Rozhodli jsme se hrát 

městečko Palermo. Bylo tam až moc 

vrahů, proto vám je nedokážu popsat.  

Začal program a probíhaly tam různé workshopy. Mohli jsme si vyrobit placku, poznávali 

jsme nasušené byliny a skládali velké puzzle. V sále byly vystaveny fotografie všech 

přihlášených děl. 

Ty jsme si 

v průběhu akce 

mohli 

prohlédnout. 

Potom se 

vyhlašovaly 

nejlepší landarty a 

Tereza Soukupová 

byla mezi vítězi. A 

ZŠ Urbanov se 

umístila mezi 

třemi nejlepšími 

vyhlašovanými 

školami spolu se 

ZUŠ Telč a ZŠ Žirovnice. 

Vyhráli jsme dort a další pěkné ceny jako hlavolamy, joja a mikáda.                                          (vd) 

Oceněné dílo Terezy Soukupové Podzimní zastavení času 

Vynikající sladká výhra 
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Sláví mě 30. vy roc í  sámětově  rěvolucě 

Hádejte, co se stalo před třiceti lety? Mnozí z vás to vědí. Byla sametová revoluce. Ano, před 

třiceti lety vyšli studenti do ulic a volali: „Máme holé ruce!“ A právě 17. listopadu jsme hráli 

vystoupení se studenty z gymnázia v Univerzitním centru v Telči. 

Z naší malé školy vystupovaly tři 

žákyně: Anežka Kadlecová, 

Viktorie Divišová a já, Tereza 

Soukupová. Z gymnázia 

vystupovali například Matyáš 

Krejza, Ludmila Krejčová, Milan 

Zámostný, František Přibyl či 

Justýna Natálie Přechová.  

Během představení jste si také 

mohli prohlédnout výstavu, která 

představovala osobnosti spojené 

se sametovou revolucí. Byla tam 

například Marta Kubišová, Gustáv Husák, Ivan Martin Jirous, Václav Havel či Olga Havlová. 

Obrázky kreslili studenti gymnázia i naši spolužáci ze čtvrté a páté třídy.  

Představení začalo o půl čtvrté. Byl úplně plný sál. Scénka se odehrávala ve škole. Já s Viky 

jsme byly pionýrky a Anežka hrála 

buď Františku nebo Martu 

Jirousovou a říkala básničku Neslyší 

ouška Františky. Já jsem říkala 

básničku Mír a Viky Je zapotřebí 

mír. Když zazvonilo, přišel soudruh 

učitel a žáci se postavili. Soudruh 

řekl: „Posaďte se.“ Pak byly na řadě 

domácí aktuality, ze kterých si 

nikdo nic nepamatuje. Najednou se 

ozvalo: „Máme návštěvu, přichází 

soudružka Jirousová s pionýrkami 

z naší družební školy z Urbanova.“  

Prvně řekla básničku Viky a pak já. Na konci se četly dopisy, které si posílali Ivan Martin Jirous 

a Juliana Jirousová z té doby, kdy byl Jirous ve vězení. Každý ten dopis začínal Ahoj můj 

miláčku. A některé to i rozbrečelo. Mezi těmi dvěma dopisy Anežka recitovala básničku.  

Na konci zazněla písnička Modlitba pro Martu a všichni zacinkali klíči.                                       (ts)  

Anežka Kadlecová a studenti gymnázia při 
představení v Univerzitním centru v Telči 
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Ják c í st mys lěnky 

Teď vás naučím číst myšlenky. Zadejte tento úkol skupině lidí. Všichni si budou myslet, že jim 

čtete myšlenky. 

1. Vyber číslo od jedné do deseti. 

2. Vynásob číslo devíti. 

3. Obě číslice sečti, to znamená, když ti vyjde třeba 18, dej 1 + 8. 

4. Odečti číslo 5. 

5. K výsledku přiřaď písmeno z abecedy 1=A, 2=B, C=3, atd. 

6. Na písmeno, co ti vyjde, vymysli evropský stát. 

7. Na třetí písmeno státu vymysli velkého savce, co žije v Africe. 

8. A teď položte skupině následující otázku: Myslíte teď na dánského nosorožce?       (ls) 

Klá rc in kví z 

Kolik lekcí má kurz DDB? 

a) 5 

l)    8 

d) 10 
 

Co staví děti ze sněhu? 

b) auto 

c) vanu 

á) sněhuláka 
 

Co jíme o Vánocích? 

       r) kapra a salát 

       o) krokodýla a salát 

       m) prase a salát 
 

Jak se jmenuje časopis naší školy? 

       n) Urbanovská bublina 

       e) Školní bublina 

       h) Školní bubák 
 

Co dostáváme pod stromeček? 

z) známky 

k)   dárky 

u) učení 

 

Tajenka: _____________________                                                                                               (klp) 
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Pártá z Oucěhlě 

 
(vd) 
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Dě ti do bruslí  

Ve čtvrtek 26. září jsme začali jezdit bruslit.  Pravidelně každý čtvrtek v 10.05 zastavil 

před naší školou autobus, do kterého jsme si dali věci na bruslení, a pak jsme nastoupili. 

V autobuse už seděly děti z pavlovské školy a školky a děti z nevcehelské školky.  Když 

jsme dojeli do Telče, vystoupili jsme z autobusu. Vyndali jsme si těžké tašky a šli jsme na 

zimní stadion.   

Zabrali jsme dvě šatny. Jednu šatnu měla 

školka a druhou šatnu měla škola.  Jako první 

začínala bruslit školka ve tři čtvrtě na jedenáct.  

My jsme měli čas jít si něco koupit do bufetu 

nebo do automatu. V 11.15 hodin jsme se šli 

převlékat a obouvat do bruslí, abychom v 11. 

30 mohli jít na led. Na ledě na nás vždy čekali 

tři trenéři.  Když jsme dobruslili, dostali tři žáci 

knoflík s nápisem DDB.  Pak jsme se museli 

rychle převléknout, abychom mohli jít do autobusu, kde už čekaly děti ze školky z Pavlova 

a z Nevcehle. Autobus nás dovezl zpět ke škole.  Někdo vystoupil v Urbanově a někdo jel 

až do Nevcehle. Deset lekcí uteklo jako voda a my už se těšíme na příští rok, jak budeme 

zase bruslit.                                                                                                                             (klp) 

 

Co vs ěchno sě dozví tě 
v urbánovskě  s kolě… 

 

Tentokrát z pracovních sešitů z českého jazyka: 

„Drak je skvělý mazlíček.“ (Vojtěch Pelej, 3. třída) 

„Smolíček je pitomý.“ (Vojtěch Pelej, 3. třída) 

„Drak je dobrý opékač buřtů.“ (Jáchym Nosek, 3. třída)  

 

 (mvj) 

Žáci ZŠ Urbanov na akci Děti do bruslí 
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Nájdi děsět rozdí lu  

(zch) 

Nájdi pě t rozdí lu  

  

(klp) 
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Astronomickě  okě nko 

Listopad představuje jediný měsíc tohoto roku, kdy máte šanci pohodlně zahlédnout všechny 

planety Sluneční soustavy. Večer jsou to Jupiter, Saturn, Venuše a ráno jsou to Mars a 

Merkur. Jestli si někdo sem tam vzpomenete a pozvednete hlavu na večerní oblohu, tak už 

z vás musí být zkušení pozorovatelé. Zbylé dvě planety Uran a Neptun jsou vidět večer, ale ty 

už jen s pomocí dalekohledu, protože jsou daleko od Země. Stačí ale přijet některý pátek 

vpodvečer do Jihlavy na Bránu Matky Boží, kde se na  tyto dvě zbylé planety můžete podívat 

velkým astronomickým dalekohledem. 

Mars a jeho dva Měsíce 

V minulém čísle časopisu byla 

soutěž: namalovat, jak asi 

bude vypadat obydlený Mars. 

Byl tam i obrázek kosmické 

lodi, která by tam měla 

dopravit první lidi. Ta by měla 

ještě tento rok zkušebně 

vyletět do dvacetikilometrové 

výšky. Pojďme tedy vyrobit třeba z papíru nebo z čehokoli jiného kosmickou raketu tak, 

jak si ji každý představuje, že by byla nejvhodnější pro tak dalekou cestu. Nejlepší kosmické 

lodě budou opět odměněné cenami, které věnuje Jihlavská astronomická společnost. Třeba 

jednou někdo z vás bude opravdový konstruktér kosmických lodí. 

Výsledky soutěže z minulého čísla (vybírala porota ve složení MVJ a T. Soukupová): 

1. místo: Viktorie Divišová, 5. ročník 

2. místo: Klárka Poukarová, 3. ročník 

3. místo: Anežka Kadlecová, 1. ročník                   

 

 
                                                                                                                                                           (vd) 
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Hokěj s Ví tkěm 

Jack Hughes 

Jack Hughes se narodil 14. května 

2001 (18 let). Je americký hokejový 

útočník hrající  na postu centra za tým 

New Jersey Devils. 

Draft: V roce 2019  jako 1. celkově 

týmem New Jersey Devils. 

Zajímavosti: měří 179 cm, váží 75 kg, 

vyhrál stříbrnou a bronzovou medaili na MS do 18 let. Na MS do 20 let stříbrnou medaili. 

                                                                                                                                              (vch) 

Omálová nká 

 

(ak)  
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Co sě dě jě zá humny  

Vítám vás u listopadového Co se děje za 

humny.  

V listopadu se vozí hnůj na pole a zaorává 

se.  Vyberou se kameny, pak přijedou 

cisterny s močůvkou a pomočkují  celé 

pole. Také se jezdí do lesa na dřevo, jedou 

tam čtyři traktory, jeden s vlekem, druhý se 

štípačkou, třetí se špalíkovačem a čtvrtý 

s valníkem. 

(mt) 

Zájí mávosti o motorká ch 

Motorku mají lidi rádi, ale  nemusí  být úplně kvalitní. Ptáte se, jak to poznat? Správná 

motorka má přední brzdy a zadní brzdy, svítidla ze přední strany i ze zadní strany. Zpětná 

zrcátka, homologovaný výfuk a odrazku u SPZ, denní světlo a dálkové světlo, obrovská přední 

svítidla, přední a zadní blinkry.                                    (ot) 

Bludis tě  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zch) 
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Vtipy  

Zastaví policista auto a říká: „Občane, už potřetí vás upozorňuji, že vám teče chladič!“ 

„A já vám potřetí říkám, že řídím kropicí vůz!“ 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi vodníkem a chytrým policajtem? 

Žádný, protože nikdo z nich neexistuje! 

 

Pane vrchní, mám hlad jako vlk! 

Lituji, ale Červené karkulky nevedeme. 

 

Tati, vyzkoušel jsem tvoji novou motorku. 

A co? 

Mám ti to popsat, nebo si to zítra přečteš v novinách?         

 

„Babičko, ty tvoje brýle zvětšují, nebo zmenšují?“ ptá se Adélka. 

„Zvětšují, Adélko.“ 

„ Tak si je ,babi, na chvíli sundej a ukroj mi kus dortu.“ 

 

Pepíček se vytahuje: „Dnes jsem viděl létající talíře!“  

„A co v nich létalo?“ ptá se maminka.  

Pepíček řekne: „JÍDLO!“ 

 

Blondýna píše na počítači a sáhne na počítačovou myš. Hned po tom zaječí. 

Víte proč? Sáhla na myš! 

 

Jediné světlo mého života je světlo v ledničce. 

 
Víte, jak se říká pirátovi se dvěma očima, dvěma rukama a dvěma nohama? 
Začátečník! 

 

Policajt chytí zlatou rybku a ta jako vždy slibuje, že mu splní tři přání. Policajt se zamyslí a 
spustí: „Prosím občanský, řidičský a technický průkaz.“ 

 

Představ si, tati, dneska se mě paní učitelka ptala, jestli mám sourozence. 
Doufám, že sis nevymýšlel. 
Ne, přiznal jsem, že jsem jedináček. 
A co na to učitelka? 
Chvála bohu! 
 

zdroj: Vtipy pro děti (nakladatelství Cpress), www.abicko.cz                                                                                                            (vd) 



20 
 

Redakce: 

Šéfredaktorka: Viktorie Divišová (vd), 5. ročník 

Zástupkyně šéfredaktorky: Tereza Soukupová (ts), 5. ročník a Lucie Šindelářová (ls), 4. ročník 

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

Redaktoři: Zdena Chalupová (zch), 4. ročník 

      Martin Ťoupalík (mt), 5. ročník 

     Vítek Chalačev (vch), 4. ročník 

     Kryštof Poukar (krp), 4. ročník 

                    Ondřej Ťoupalík (ot), 4. ročník 

Externí redaktorky: Klára Poukarová (klp), 3. ročník, Anežka Kadlecová, (ak), 3. ročník                 

Práce na titulní straně: grafická úprava Jana Bártová, výtvarná předloha Martin Ťoupalík a Marta Veselá 

Jirousová 

Fotografie: str. 11 web Univerzitního centra Telč 

str. 17 http://devilsarmyblog.com/articles/new-jersey-devils-jack-hughes-world-championships/ 

ostatní fotografie: www.skolaurbanov.cz  

Ilustrace: str. 2 Šimon Šmach, 1. ročník, str. 5 Barbora Vohosková, 1. ročník, str. 8 Viktorie Divišová, 5. ročník, 

str. 11. Magdalena Adamová, gymnázium Telč (sexta), str. 12 Anežka Kadlecová, 3. ročník, str. 14 Adéla 

Soukupová, 2. ročník, str. 17 Martin Ťoupalík, 5. ročník.  

Adresa redakce: Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková organizace, Urbanov 26, 588 62 Urbanov 

 

 

 

http://devilsarmyblog.com/articles/new-jersey-devils-jack-hughes-world-championships/
http://www.skolaurbanov.cz/

