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ÚVODNÍ SLOVO 

Bublina k vám přichází v nové grafické úpravě, která bude možná zklamáním pro

staromilce; my se ale změn nebojíme a jsme připraveni čelit vašim reakcím ať už v

klidu u kávy či v plné zbroji někde v ringu. Co se týče obsahu, stále je to vaše stará

dobrá Bublina nabitá články, názory a obrázky vašich dětí. 

 

V novém roce se můžete těšit na své oblíbené rubriky, ale také otevíráme rubriku

novou a tou je Sloupek pana ředitele; v tomto čísle navíc přinášíme reportáž z

rekonstrukce naší školy, rozhovor s panem Romanem Kubelkou, ohlédneme se za

vánoční besídkou a nechybí Slavné výroky pana ředitele.

 

Přejeme vám příjemné čtení a ať je váš rok 2020 plný neobyčejných zážitků a

pozoruhodných setkání. 

Milí čtenáři,

tak jako po noci přichází ráno, po roce starém přichází nový. A je to ve chvíli,

kdy ten starý už je opravdu vyčerpaný a šťastně završený sváteční pointou

Vánoc. S novým rokem přicházejí nové plány, naděje, více světla a snad i

radost, energie a lehkost bytí, která je tolik důležitá pro zdárné uskutečnění

všech našich předsevzetí.
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Horní patro naší školy je asi
nejpodstatnější věc . Máme nové
záchody . Ty jsou nejhezčí a
musím vám je popsat podrobně .

Kluci mají modrý rám dveří a
modrou kachličku vedle dveří a
holky mají červený rám dveří a
červenou kachličku vedle nich .

Vedle holčičích záchodů jsou
ještě jedny dveře a za těmi
dveřmi je výlevka pro paní
Kubelkovou .

 

A teď konečně k těm našim
dvěma třídám . V třídě paní
učitelky Kotrbové je nová krásně
jezdící tabule na křídy . Taky má
každá třída nová umyvadla
připevněná ve zdi . Mají pod sebou
skřňku , kde jsou například
kapesníky . 

 

V naší třídě je všechno
přestěhované . Místo dvou tabulí
na křídy a na fixy máme jenom
jednu na fixy a vedle ní ještě
interaktivní , na které si občas
něco promítneme . Taky máme
umyvadlo , které nestojí na zemi ,
ale je upevněné ve zdi .
Kromě toho se přestěhoval klavír
a odstěhovala skříňka , ve které
byly všechny zpěvníky .

 

To je naše nová škola .

ŠKOLA V NOVÉM
KABÁTĚ
TEREZA SOUKUPOVÁ

O nové škole sní každý žák
jakékoli školy . A právě nám se
poštěstilo , že se naše škola
přestavovala . 13 . ledna 2020 jsme
poprvé vstoupili do naší nové
školy a byli jsme z ní úplně vedle .

Hned , když vejdete do školy ,

šlapete na zbrusu novou podlahu ,

kterou (jen mezi námi) vymýšlel
pan ředitel . Jen šatna ještě není
hotová , a tak ji zatím máme v
knihovně .

 

V jídelně naštěstí zůstala krásná
malba majáku , kterou tam
namalovala paní učitelka Veselá
se Sašou , Martinou , Kájou ,

Bořkem , Vaškem a Dominikem .



A N K E T A
Co se vám nejvíc líbí na naší nové škole?

Barunka, 1. třída
Asi  že  to  máme  dál  a  aspoň  s i  můžu  užít  ten  čerstve j

vzduch .  To  je  všechno .

Nikolka, 2. třída
Ona  je  st rašně  hezká ,  máme  tu  konečně  novou

podlahu  a  kancelář  se  t rochu  změni la ,  změni ly  se

tř ídy  a  my  j sme  dneska  z j i s t i l i ,  že  ta  tabule ,  co  máme

u  nás ,  je  i  magnet ická  a  dá  se  na  ni  psát  i  kř ídou .

Tahle  škola  je  teď  moc  hezká .  

Adélka 2. třída
Záchody  a  naše  nová  tabule .  

Violka, 1. třída
Nejv íc  se  mi  l íb í ,  že  máme  nové  záchody  a  že  j sou

zamykací .  A  že  máme  novou  tabul i  ve  t ř ídě .  

Dominik, 1. třída
Nevím .  

Anička, 1. třída
Jak  máme  novou  tabul i  a  t řeba  jak  je  dole  nová  dlažba ,  ale

všechno  se  mi  úplně  l íb í .  Ze  všeho  nejv íc  se  mi  l íb í  nové

tř ídy .   

Šimon, 1. třída
 Záchody ,  podlaha ,  nový  zdi ,  u  nás  tabule  a  už  nic .

Honzík, 1. třída
L íbí  se  mi  dvě  věci ,  ale  nejv íc  se  mi  l íb í  záchody .

Ještě  ve  t ř ídě  se  mi  to  l íb í .

Tomáš, 2. třída
L íbí  se  mi  všechno  a  nejv íc  záchody .  

Štěpánka, 1. třída
L íbí  se  mi  tabule  v  1 .  t ř ídě ,  že  je  magnet ická  a  dá  se  na  ni

psát  i  kř idou .  Taky  se  mi  l íb í  podlaha  v  př ízemí .



Vojta, 2. třída
Záchody ,  naše  nová  magnet ická  tabule  a  as i  už  nic .  

Vojta, 3. třída
Na  naší  nové  škole  se  mi  nejv íc  l íb í  všechno .  Nejv íc  naše

nová  t ř ída .  

Lucka, 4. třída
Všechno ,  t řeba  tabule  anebo  záchody .

Klárka, 3. třída
L íbí  se  mi  celá  škola ,  ale  ze  všeho  nejv íc  se  mi  l íb í

záchody .  

Jáchym, 3. třída
Nejv íc  se  mi  l íb í  záchody  a  že  máme  novou  tabul i  a

to  je  všechno .

Ondra, 4. třída
Asi  záchody  a  taky  se  mi  l íb í ,  jak  je  před  záchodama  ten

modrej  čtverec .  Ve  t ř ídě  se  mi  l íb í ,  že  j sou  tady  dvě  tabule .   

Anežka, 3. třída
Samozřejmě  záchody  a  taky  všechno  na  naší  t ř ídě .  

Zdena, 4. třída
Nejv íc  se  mi  l íb í ,  jak  j sou  udělané  záchody ,  že

kluci  mají  modrý  futra  a  holky  červený .  

Vítek, 4. třída
Že  máme  dole  u  vchodu  pěknou  novou

podlahu  a  že  máme  modré  záchody .  L íbí  se

mi  i  t ř ída  a  úplně  všechno .  

Kryštof, 4. třída
Záchody ,  nová  st řecha ,  že  máme  teď  šatnu  v

knihovně ,  ukradl i  nám  tot iž  šatnu .  



Viktorie, 5. třída
Mně  se  nejv íc  l íb í  urči tě  záchody ,  taky  nová  podlaha ,  co

máme  dole ,  když  vejdeme  do  školy  a  taky  se  mi  l íb í ,  jak  je  to

tady  hezky  vybí lený .

Martin, 5. třída
Záchody ,  t ř ídy ,  kuchyně  a  šatna .  

Eliška Leitkepová, učitleka
Nejv íce  se  mi  l íb í  nové  záchody ,  hlavně  ta  barevná

kachl ička  před  nimi .  Krásné  j sou  i  nové  dlažby ,

umyvadla  i  tabule .  

Marta Veselá Jirousová, učitelka, školní
asistentka
Moc  se  mi  l íb í  dlažba  dole  na  chodbě ,  nové  záchody

a  ten  raf inovaný  detai l  před  záchody  -  kluci  mají  do

stěny  vsazenou  modrou  dlaždičku  a  holky  červenou .

Hana Kubelková, kuchařka
Stavbyvedoucí .

Tereza, 5. třída
L íbí  se  mi  samozřejmě  nové  záchody ,  protože  s i

můžeme  povídat ,  a  také  můžu  z j i s t i t ,  kdo  je  na

vedle jš ím  záchodě ,  dole  je  tot iž  díra .  Taky  se  mi  l íb í ,

že  máme  vedle  sebe  tabule .  L íbí  se  mi  nová  tabule

na  f ixy .  

Martina Kotrbová, učitelka
Všechno ,  luxusní  provedení .  Užívám  s i  hlavně  nové

tabule .  

Hynek Vohoska, ředitel školy
Mám  radost ,  že  máme  ve  t ř ídách  nové  tabule ,  v

kancelář i  zavedenou  teplou  vodu  a  kuchyňku ,  i  když

je  to  jenom  jeden  metr .  Že  je  škola  celá  vybí lená .  



1.    Kde a jak jste prožil dětství?

 S kamarády v Jihlavě a na chatě na   

 Otíně.

 

2.    Jak vás to bavilo ve škole?

  Jako všechny ostatní, moc ne.

 

3.    Jaké je vaše oblíbené roční 

       období?

  Jaro a léto.

 

 

ŽÁDNÉ PŘEKVAPENÍ SE
NAŠTĚSTÍ NEKONALO

Foto: Archiv rodiny Kubelkovy

ROZHOVOR S PANEM ROMANEM KUBELKOU,

JEDNATELEM FIRMY TERNI, KTERÁ MÁ NA
STAROST REKONSTRUKCI NAŠÍ ŠKOLY

4.    Máte doma nějaké zvíře?

  Ano, máme psa, dvě drzé kočky a

  snad tucet slepic.

 

5.    Jaké sporty děláte? Který vás 

       nejvíc baví?

  Lyžování, tenis, hokej. Nejvíc mě    

  baví asi hokej, tomu se věnuji 

  bezmála 20 let.



Redakce děkuje panu Romanu Kubelkovi za zodpovězení otázek.

 6.     Baví vás práce ve firmě? Máte tam kamarády?
  Práce mě baví, i když je občas docela náročná. Pokud by nebavila, nešla by dělat dobře a   

  zodpovědně. Moji kolegové jsou zároveň i mými kamarády.

 

7.     Co vás nejvíc překvapilo, když jste rekonstruovali naši školu?
   Žádné překvapení se naštěstí nekonalo.

 

8.     Jaké máte předsevzetí do nového roku?
   Najezdit více kilometrů na motorce.

 

9.     Jaký dárek k Vánocům se vám nejvíc líbil?
   Knihy od Daniela Silvy.

 

10.    Jak jste se seznámil s paní Kubelkovou?
   Se slečnou Noskovou jsem se seznámil na zábavě v Krasonicích.

11.    Máte rád svou ženu nebo vás štve uklízením?
   Svou ženu mám rád, také jsem s ní už přes 30 let. Uklízení mi 
   nevadí, pokud ho nechce po mně. 

       
 

12.    Slyšeli jsme, že jste fanoušek plzeňského piva. Můžete 
        nám k tomu říct něco bližšího?

   Jsem velký fanoušek a považuji Plzeňský Prazdroj za nejlepší 
   pivo na světě.

        
 



Tam je oltář.

S L A V N É  V Ý R O K Y  P A N A

Ř E D I T E L E

Nemám čas, teď mám Anežku, jdu po ní
jak slepice po flusu.

Ještěže nemáš křížek, Lucko, kdybys
měla křížek, tak bys tady poletovala jako

abatyše.

Naštěstí nenosím moc často sukni, takže
nemusím dávat pozor.

Ukaž, já se v tom pohrabu, jak bába v koksu.

Nečistěte ten tablet papírovými
ubrousky, to je jako kdybyste vzali

polínko a leštili to polínkem.

Komentuje  nový  učite lský  stolek ,  pod  který  je  v idět .

Půjčil jsem své dceři pero a ona mi ho vrátila
rozložené na prvočinitele.

HV  bere  do  ruky  pero ,  které  se  mu  však  záhy  rozpadá  v  ruce .

Vy jste slepý jak hilzna všichni.

To není pohádka o tom, jak Pejsek s
kočičkou vybarvovali čtvereček, ale
jak Vojta krásně vybarvil čtverec.

Já jsem známý matematik ve světě.
Všichni, kdo se pohybují v oblasti
matematiky, tak mě znají.

HV  ukazuje  na  tabul i .

MVJ (obdivně): Jak jsi to udělal?
HV: To je mezi mnou a Bohem.

HV  se  po  velkém  úsi l í  podař i lo  dostat  do  notebooku

MVJ  (MVJ  zapomněla  heslo ) .



Kolik žáků je u nás ve škole?

O: 20

P: 23

I: 24

 

Kolikátého ledna dostávají žáci pololetní vysvědčení?

E: 30. 1. 

A: 31. 1.

C: 29. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 TAJENKA: ..........................................

ZIMA PODLE DOMINIKA POUKARA

KLÁRKY KVÍZ

Text a ilustrace: Klára Poukarová Ilustrace: D
om

inik Poukar

Jak se jmenují tři králové?

K: Kařpan, Melichar a Baltazar

L: Kašpar, Melichar a Bota

S: Kašpar, Melichar a Baltazar

 



Vánoce přijdou a odejdou. Ještě před Vánoci
jsme si rozdávali dárky my. 

Přišli jsme do školy a tam nám řekli plán dne.

Jelikož jsme byli ještě v kulturáku, byla 

v jídelně obří televize. Měli jsme si tedy vybrat
ze tří ukázek filmů, pak rozbalit dárky a pustit
vybraný film. Paní učitelka Veselá nám
vybrala tři filmy: Ratatouille, Toy Story 4 a
Zootropolis -město zvířat. Po ukázkách jsme
tajně hlasovali, každý na papírek napsal film,

který ho zajímal. Po hlasování jsme se sešli u
stromečku, kde nám oznámili vítězný film
(Zootropolis). 
Potom, co si děti rozbalily dárky, rozdávali
učitelé sáčky s bonbonky a plastového hada
na prst. Pan učitel dostal hada taky a dělal, že
ho had jí. Poté se šel pustit film. Já doufám,

že nejen ve škole se dostávaly úžasné dárky.

Nová rubrika našeho školního časopisu se
bude jmenovat
“Sloupek pana ředitele”. Bylo mi
oznámeno po tom, co se mě Marta
Veselá zeptala, jestli bych nechtěl
uvažovat o tom, že bych do každé
Bubliny něco napsal. Prý když budu
stručný a hodně budu škrtat, tak se to
třeba bude dát číst. To mi říkala taky
Marta. 

 

BUDE TU JAKO NA SLOUPKU! To je
zajímavé úsloví. Co ale znamená? Velmi
často jsem to slyšel doma, když jsem byl
malý. Věděl jsem, že tím táta myslí, abych
si uklidil. Na sloupku rovná se udělat si
pořádek. To prý říkala jeho maminka,

moje babička. Babička, kterou jsem
nepoznal. Umřela krátce potom, co jsem
se narodil. Jednou mi taťka pustil na
starém kotoučovém magnetofonu její
hlas, který nahrál. O sloupku ale nic
neříkala.

Jako malý jsem si představoval, jak to na
takovém sloupku vypadá a jak to ta
babička tím jejím hlasem říká. Asi to taky
říkala svému dítěti. Možná si taky táta
představoval, jak to na takovém sloupku,

na kterém je pořádek, vypadá. Slovník
spisovné češtiny říká, že sloupek je
zdrobnělina ke slovu sloup, což je vysoký
kůl nebo stožár nebo pilíř. Nemůže být
tedy těžké udržet na sloupku pořádek.

V říjnu jsme se odstěhovali ze školy do
kulturního domu. Velká událost. Ve
třídách zůstaly ozvěna a stará umyvadla.

V lednu jsme se stěhovali do školy zpátky.

Teď máme ve škole rekonstrukci pomalu
za sebou. Stavebníci pracovali velmi
pilně. Výsledek určitě mnohé překvapí a
potěší. Naše škola je mírně
zrekonstruovaná. Máme nové záchody, ve
třídách nové tabule, důstojnější zázemí
získala i naše paní kuchařka. 

Než se rozletí ráno v pondělí 13. ledna
školní vrata, budeme mít ve škole jako na
sloupku. Nemám ale strach, že to tak
bude dlouho. Těším se zase na to, až naše
škola ožije ruchem dětí, a my budeme
zase zakopávat o pantofle a aktovky
našich žáků. Všude dobře, doma
nejlépe.

První “Sloupek pana ředitele” je u konce.

Až se přijdete podívat k nám do školy,

budeme doufat, že zůstanete v údivu stát
jako solné sloupy a že naopak nebudete
obracet oči v sloup.

 

Přeji vám, ať je u vás jako na sloupku.

 

Hynek Vohoska, 10. ledna 2020 

Vánoční besídka

Sloupek pana ředitele
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HOKEJOVÝ KVÍZ
Kdo vyhrál MS do 20 let 2020 v Ostravě a

Třinci?

1. Slovensko

2. Kanada

3. Rusko

 

Která je největší hokejová liga?

1. KHL

2. Extraliga

0. NHL

 

Kdo vyhrál bronz na MS do 20 let 2020?

3. Finsko

2. Švédsko

0. Rusko

 

Kdo vyhrál českou hokejovou ligu v roce

2019?

0. HC Oceláři Třinec

2. HC Sparta Praha

1. HC Dukla Jihlava

 

Tajenka______________

MATĚJOVA MATEMATIKA BEZ MATĚJE, S LUCIÍ

1. třída:
 

Pepík měl ušetřeno 20 Kč, koupil si
ořezávátko za 5 Kč a tužku za 3 Kč.

Kolik mu zbylo?

 

 

2. třída:
 

Paní učitelka si chtěla koupit řetízek
za 60 Kč. Kolik jí vrátili, jestli platila
100 korunou?

 

 

 

3. třída:     24    30   15
                   13     17    11
                 ------------------

 

 

4. třída: Zaokrouhli na stovky:  
 

 1.   3248 =

                                                        

2.   1731 =
                                                      

3.   4006 =

                                                        

4.   4329 =

 

 

5. třída: Opakování - děl písemně:
 

9872 : 8 =

 

 

 

2835 : 5 =

 

 

 Odpovědi: 1: 12, 2: 40, 3: 37, 47, 26, 4: 1. 3200 2. 1700 3. 4000 4. 4300, 5: 1234 567

Texty: Vítek Chalačev, Lucie Šindelářová Ilustrace: Vítek Chalačev
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NAJDI DESET ROZDÍLŮ

CO VŠECHNO SE DOZVÍTE V
URBANOVSKÉ ŠKOLE

Co ti pomůže s orientací v krajině? (Když máš možnost si s
sebou něco vzít?)

Z písemky z  prvouky:

Klárka :  Kel ímek  s  vodou

Anežka :  Kýbl  s  vodou  a  l í s tek



Ahoj v novém roce. Vánoce už jsou za námi a my tu máme

první astrookénko v  novém roce 2020. Takže začneme

jako vždy oblohou. Celý leden a únor bude vládnout

večerní obloze Večernice. Vy už určitě víte jako zkušení

pozorovatelé, o kterou planetu jde! Bude svítit vysoko nad

obzorem a bude bezkonkurenčně nejjasnějším objektem

na obloze hned po Měsíci. Ráno při cestě do školy se

můžete podívat  na jihovýchod, jak svítí planeta Mars.   

V  loňském roce začala firma SpaceX budovat na nízké

oběžné dráze obří družicovou síť Starlink, která umožní

rychlé a spolehlivé vysokorychlostní připojení k  internetu

kdekoli po celém světě. Minulý rok proběhly dva starty při

kterých bylo vyneseno zhruba sto dvacet satelitů. Letos

7.ledna proběhl třetí start a tento měsíc má být ještě jedna

mise. Celkem by mělo být do roku 2027, kdy bude celá

akce ukončená, na oběžné dráze 12 tisíc družic.

Jenže astronomům se tato akce ale vůbec nelíbí. Mají

totiž oprávněnou obavu z rušení výzkumu a pozorování

vesmíru těmito satelity. Proto SpaceX zareagovala a

satelity mají nově černou barvu, která zabrání odrážení

slunečního světla.

Tak dost vědy a teď k naší soutěži. O nadvládě Večernice
už jsme si říkali, zkuste napsat říkanku nebo básničku o
této planetě. A určitě se zúčastní i kluci, že ano?

Samozřejmě nejlepší budou odměnění ještě lepšími

cenami.

Výsledky soutěže z minulého kola: 1. místo Viktorie

Divišová, 2. místo Zdena Chalupová, 3. místo Anežka

Kadlecová. 

ASTRONOMICKÉ
OKÉNKO

Viktorie Divišová, Jiří Zimola

“...CELÝ LEDEN A

ÚNOR BUDE VLÁDNOUT
VEČERNÍ OBLOZE

VEČERNICE. BUDE
NEJJASNĚJŠÍM

OBJEKTEM HNED PO
MĚSÍCI.”

Il
lu
s
tr
a
ti
o
n

 b
y

 K
im

b
e
rl
y

 C
a
rr
e
ra

Spent more than

US$10,000 anually

on vacations



OMALOVÁNKA

Ilustrace: Zdena Chalupová, Tereza Soukupová

BLUDIŠTĚ



NECHOĎTE DO
LITOMYŠLE

SOUTĚŽ

CO SE DĚJE
ZA HUMNY

My jsme myši . Bydlíme v Litomyšli .
Náš nepřítel je sumýš , protože
nám pořád říká : „Kam to čumíš ,
kam to čumíš .“ 
 
Hlemýžď je na tom taky špatně ,
od té doby , co mu sumýš řek :
„Trochu začni myslet ,“  už nevylézá
z ulity . Bodejť by ne , vždyť on je
stejně trochu blbec .
 
No a pak je tu hmyz . Ti nenávidí
chmýří . Říkají , že sumýš
s chmýřím vždycky tak smýká , že
jim to chmýří létá do nosu . 

Vítám vás u lednové rubriky CO
SE DĚJE ZA HUMNY.
 
V lednu se ořezává křoví kolem
polí a připravují se káry
na technickou kontrolu ,
například se svařují čela , závěsy .
U kombajnů se zase
svařují lišty . 
 
Traktor i káry se taky myjí .

Kolik vody bude v odměrném válci ,
když roztaje 1 l (1000 ml) sněhu?
Své tipy dávejte do krabice na
chodbě . 
 
Vítěz získá pytlík bonbónu .
 
 

Lucie Šindelářová, Anežka Kadlecová

Martin Ťoupalík

Viktorie Divišová

Vlastně . . .znáte
ten film „Lucie , postrach ulice?“
Tak u nás v Litomyšli to je
„Sumýš , postrach ulice !“
 
 Každopádně od té doby , co se
sem sumýš nastěhoval , musíme
si své domečky pořádně
zamykat .



„Honzíku, jestli ten

oběd nesníš, tak

zavolám polednici!“

„A ty si babi myslíš, že

jí bude chutnat?“

Jean, prší venku?

Ano, sire.

Tak jdi vyvenčit rybičky!

vtipy
V I K T O R I E  D I V I Š O V Á

David je na

návštěvě u příbuzných.

Tetička ho

vyzvala: "Nastav ruku, nasypu ti

do ní oříšky."

"Dej raději"

tátovi.

"Ty je nejíš?"

"Jím, ale

tatínek má větší ruku."

Novinář zpovídá

lidi na ulici, jak se

chovají k ženám

v autobusu:

"A vy pane?  Jezdíte

autobusem?"

"Ano, každý

den."

"A když

nastoupí starší paní,

pustíte ji sednout?"

"Ne."

"Ani když je

stará a slabá?"

"Ne."

"Jak to?"

"Protože jsem

řidič autobusu."

Jak se říká krávě, která se

ztratila?

Ztrácena.

Kocour přednáší ostatním

zvířatům o počtu nehod

v jejich okolí:„V loňském

roce u nás bylo

neopatrnými řidiči

zasaženo 17 koček… Mohla

by ta myška vzadu laskavě
přestat s potleskem?“

Žena v autě
poprosí

spolujezdce:

„Radoslave, vystup

z auta. Tady pan

policista by chtěl

vidět toho blázna,

který mi svěřil do

ruky volant!“

V poločase fotbalového

zápasu vejde do kabiny

rozhlasového komentátora

trenér hostů:„Prosím vás,

nemohl byste komentovat

trochu pomaleji? Hoši

v mužstvu už nezvládají

běhat tak rychle.“

Dva lvi se dívají

na opuštěnou

lékařskou brašnu:

„Byl to dobrý

lékař…“

„Škoda, že z něj

nic nezbylo na

zítra.“

Zdroj: Vtipy pro děti (Albatros), www.abicko.cz
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Tereza Soukupová, 5. ročník,

Lucie Šindelářová, 4. ročník

 

Vítek Chalačev, 4. ročník, 

Klára Poukarová, 3. ročník,

Zdena Chalupová, 4. ročník,

Anežka Kadlecová, 3. ročník

Martin Ťoupalík, 5. ročník,

Kryštof Poukar, 4. ročník,

Ondřej Ťoupalík, 4. ročník

  

Marta Veselá Jirousová

Jana Bártová, 

Marta Veselá Jirousová

Marta Veselá Jirousová, 

Klára Poukarová, Jana Bártová

www.skolaurbanov.cz, Marta

Veselá Jirousová, archiv rodiny

Kubelkovy

Šéfredaktorka  Viktorie Divišová
5. ročník

Zástupkyně šéfredaktorky

 

 

Redaktoři

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědná redaktorka

Grafická úprava

 

Práce na titulní straně
 

Fotografie

Základní škola Urbanov, okres Jihlava, příspěvková

organizace, Urbanov 26, 588 62 Urbanov

 
julliana@centrum.cz, 777 007 473

 

A D R E S A  R E D A K C E


