


Ani Bublina to nemá v únoru zrovna jednoduché, ve škole jak po moru, děti jsou

nemocné a bledé a my učitelé na tom věru nejsme o mnoho lépe. Ale pokud

čekáte nějakou únorovou chudinku hubenou a neduživou, nenechte se vysmát.

Bublina je tlusťoučká jako obvykle a jistě v ní  najdete něco hezkého k popukání

nebo zamyšlení.

 

Naším hlavním tématem je školní přírodní zahrada. Dočtete se o ní v jednom z

hlavních článků Terezy Soukupové, Sloupku pana ředitele i rozhovoru, ze kterého

mám tentokrát velikou radost. Otázky jsme totiž položili zahradní architektce (a

mé kamarádce) Monice Semotánové, která na projektu naší školní zahrady

pracovala. Jak to všechno dopadlo, to už se dočtete uvnitř Bubliny. 

 

Dalším velkým tématem je školní karneval, o tom vás skvostně informuje Lucie

Šindelářová v úvodním článku. Děti si samozřejmě prosadily i Valentýnské téma a

nechybí ani krátká reportáž z recitační soutěže a vaše oblíbené stálé rubriky jako

je anketa či slavné výroky.

 

Na závěr Vám dlužíme omluvu za lednový paradox - nová rubrika Obsah, avšak

Bublina bez čísel stránek... Zároveň mockrát děkujeme za vaše reakce na novou

grafiku; po zralé úvaze se vracíme k původnímu konceptu titulních stran, útrobám

ponecháváme vzhled nový.

 

Ať vám s Bublinou konec února rychle uteče, budiž nám všem útěchou, že příště

se uvidíme už na jaře. 

Milí čtenáři,

únor není zrovna oblíbený měsíc. Původ slova únor není sice odvozen od

starého českého slova úmor, jak jsem se vždycky domnívala, ale má nejspíš

souvislost se slovesem nořit. V únoru se zanořují a zase vynořují ledy při tání.

Letos je to tání ještě okořeněno větrem, kroupami a dočista aprílovým

počasím. 

ÚVODNÍ SLOVO 

Text: M
arta Veselá Jirousová
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Většina článků v Bublině začíná datem, ale já nechci a radši začnu něčím zajímavějším, takže
třeba: Máte rádi karneval? Jestli jo, tak si přečtěte tento článek! Jestli ne,   tak si ho přečtěte
taky, abyste zjistili, co se na karnevalu dělo u nás v Urbanovské škole. 21. 2. 2020 (bylo to v
pátek) se jako každý den šlo do školy. Tento den to ale bylo jinak, přišlo se totiž v maskách. Už
to nebyly urbanovské děti, přišel králíček, prasátko, šašek, dva piráti, upír, mim, bílá paní,
florbalista, jeskynní muž, dva vojáci, kostlivec, ninja, nevěsta, indiánka, člen skupiny Kiss, želva
ninja, polda a bandita. 

Někteří z nás vědí, že na masopust se konají vepřové hody, no a proč si nepochutnat, když
jsme tam měli prasátko (Klárku). Zjistilo se, že to prase je nesmrtelné. Po honu na nesmrtelné
prase jsme se vydali na masopustní obchůzku Urbanovem (tři zastávky a zpět do školy). 

První zastávka byla u Nosků (Jáchymových a Aniččiných rodičů), kde jsme zazpívali písničky,

snědli tác sušenek a tác šneků a šli jsme dál. Druhá zastávka byla u Nosků (starších), kteří nás
pozvali domů, a to podle mého názoru neměli dělat. Víte proč? Určitě ne, takže vám to řeknu.

Přišli jsme a zazpívali písničky, pak jsme snědli dva tácy jednohubek, dva talíře sušenek, misku
POM-BEAR a vypili dvě flašky TOP TOPIC a jednu COCA COLU. A když jsme odcházeli, ještě
každému dali MENTOS. 

Šli jsme k Vohoskům, tam jsme zazpívali a místo toho,

aby jsme šli do školy, protáhli jsme to o další dvě
zastávky a teprve pak se šlo do školy. Jako každý rok
nesměly chybět soutěže. Byly čtyři skupiny: Ondrova,

Terčina, Martinova a Vikina. Po několika odehraných
kolech to vypadalo takto: 1. Terčina skupina, 2. Viki, 3.

Martin, 4. Ondra. Nakonec to dopadlo takto: 4. místo
Martinova skupina se Zdeničkou, Štěpánkou,

Šimonem a Anežkou. 3. místo Ondrova skupina s
Tomášem, Vojtou N., Honzou a Jáchymem. 2. místo
obsadila skupina Terky s Klárkou, Luckou, Vítkem a
Domčou. A už všichni tušíte, že na prvním místě se
umístila skupina Viki s Barunkou, Violkou, Vojtou P. a
Kryštofem. Gratuluji vítězům. A jak se říká, sláva
vítězům a čest poraženým. Nakonec bylo vyhlášení
nejoriginálnějších masek. Vyhrála Barunka jako bílá
paní, Šimon jako jeskynní muž, Klárka jako prasátko,

Anežka jako indián, Kryštof jako pirát a Viki jako
nevěsta. 

Nevcehláci, co jeli po obědě autobusem domů,

objevili prázdnou popelnici a zkuste si domyslet,
která maska do ní vlezla...



ZAHRADNÍ
PROMĚNA
TEREZA SOUKUPOVÁ

Naše školní zahrada se asi před rokem
rekonstruovala . Máme přístřešek a jiné
věci , ale to už určitě víte . Je tam ale jeden
takový plácek , kde nic není a paní
učitelka Veselá a pan ředitel se rozhodli ,
že to změní . Oslovili zahradní architektku
Moniku Semotánovou a ta se pustila do
práce . Popíšu vám teď , co vymyslela .

 

Uprostřed bude volné místo , kde
porostou kytičky a my je budeme
poznávat . O kousek dál bude devět
čtvercových truhlíků , do kterých bychom
si dávali semínka a zalévali je . V
některých truhlících by rostly bylinky .

Okolo by samozřejmě byly lavičky , ty
nesmí chybět . Byla by tam taky nádrž na
dešťovou vodu a vedle ní kompost a
kolem živý plot a také různé keře a
stromy , aby měl hmyz kde být . Nechybí
hmatový chodník a špalíky , po kterých
bychom mohli skákat . Dokonce bychom
tu měli i domeček pro hmyz .

Kromě toho zde byla navržena sedací
lávka se dvěma houpacími sítěmi a mezi
nimi zavírací lavice na knihy a
encyklopedie o rostlinách . 

V zahradě bychom se mohli nejenom
učit , ale i hrát třeba na schovávanou nebo
jen tak odpočívat .
 

Celý návrh se poslal zastupitelstvu v
Urbanově a musely se udělat nějaké
změny .

 

 Jen špatná zpráva pro čtvrťáky a páťáky ,

my už to nezažijeme , ale přejeme to
dalším dětem . Snad si aspoň ty užijí naši
novou přírodní zahradu .
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A N K E T A
Máte nějakého domácího mazlíčka?

Barunka, 1. třída
Mám  král íčka ,  jmenuje  se  Jahůdka .  Ještě  máme  jednoho  král íka

Košíčka  a  ten  je  Majdy .

Nikolka, 2. třída
Máme  papouška  a  křečka .  Křeček  se  jmenuje  El íska  a  papoušek

Ela .  A  j sou  st rašně  hodní .  Akorát  jeden  křeček  nám  umřel .

Venku  máme  ještě  koťátka .  Měl i  j sme  čtyř i ,  ale  jedno  nám

umřelo ,  mělo  nemocný  očičko .

Adélka 2. třída
Máme  j ich  doma  spoustu ,  t ř i  kočky  -  Jul inku ,  Blaženku  a

kocoura  Fí fu .  A  měli  j sme  křečka  Čika .

Violka, 1. třída
Máme  dokonce  dva  -  morče  Taf i  a  pak  kočku ,  ta  se  jmenuje

Kašpar .  Dneska  ráno ,  když  j sem  se  š la  naj ís t ,  tak  když  mám  šunku

na  chlebu  a  ona  vyčuhuje ,  tak  mu  kousek  utrhnu  a  dám  mu  j i .

Když  s i  vezmu  morče  k  pohádce ,  tak  hrozně  kvíká .  Je  hrozně

roztomile j .  Včera  chtěl  za  tátou  a  táta  mu  rozcuchal  chlupy  

 nahoře .  

Dominik, 1. třída
Máme  psa ,  je  bí lý  a  jmenuje  se  Žofka .  Ještě  máme  akvárko

plný  ryb .  

Anička, 1. třída
Mám  hroš íka .  Plyšového .

Šimon, 1. třída
Mám  dva  doma .  K  Vánocům  j sem  dostal  morče  a  ještě  nám

dal  st re jda  jednoho  psa .  Jmenuje  se  Čik ina .  A  ještě  mám

kocoura  a  ještě  dva  dalš í  psy .

Honzík, 1. třída
Já  mám  t ř i .  Nejdř ív  máme  Ati lku ,  to  je  pejsek  a  ona  furt  po

mně  skáče .  Pak  máme  král íka ,  který  se  jmenuje  Basťa  a  my  ho

krmíme  jenom  o  v íkendu .  A  pak  máme  2  rybičky  a  ty  j sou  v

rybníku .

Štěpánka, 1. třída
Nemáme  domácí ,  jenom  venkovní .  Jsou  to  dvě  kočky ,  jeden  kluk  a

jedna  holka .  Holka  se  jmenuje  Třeš ínka ,  našl i  j sme  ho  venku  a  bylo

ztracený .  Nemělo  ani  maminku ,  my  j sme  ho  zachráni l i ,  bylo  s lepý  a

my  j sme  mu  to  oko  zachráni l i .  Pak  máme  velkýho  kocoura ,  ktere j  je

plachej ,  zkus ím  ho  ochočit .  Jmenuje  se  Mikeš .  Pak  j sme  měli  ještě

jednoho ,  jmenoval  se  Tygr ,  ten  utekl .  Asi  snědl  něco  otrávenýho .
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Vojta, 2. třída
Jo ,  máme  křečka  a  psa  L i lu .  Pak  ještě  máme  ovce  a

kočky .

Vojta, 3. třída
My  máme  t ř i  mazl íčky ,  ale  jenom  dva  j sou  moji .  Jmenuj í  se

Harvy  a  Sněhurka ,  j sou  to  král íc i .  To  t řet í  je  činči la  Barča  a

je  nás  všech  dohromady .  Dnes  je  j í  1 1  let .  

Lucka, 4. třída
Ano ,  mám .  Mám  křečka ,  pak  mám  rybičky ,  kočičku ,  ale

ta  je  venku  a  ne  doma .  Křeček  se  jmenuje  Er ik ,  naše

největš í  rybička  Mařenka  a  kočička  Šer inka .

Klárka, 3. třída
Máme  doma  křečka ,  ktere j  se  jmenuje  Hopi  a  psa ,

který  se  jmenuje  Badi .  Pak  máme  s lepice  a  to  je

všechno .

Jáchym, 3. třída
Nemám .  Ale  máme  doma  12  s lepic ,  25  král íků ,  z

toho  21  král íků  není  dospělých .  Pak  máme  3  kočky

a  děda  má  pejska .

Anežka, 3. třída
Domácího  ne ,  ale  venku  máme  zv í řat  hodně .  Můj  mazl íček  je

kočka  Sandra  a  jedno  te le  by  mělo  být  moje .  Tele  j sme

zat ím  nepojmenoval i .

Zdena, 4. třída
Ano ,  máme  krávy ,  psa  Camerona ,  kočky  a

s lepice .

Vítek, 4. třída
Kromě  mě  máme  ještě  dva  pejsky .  Jmenuj í  se

Verunka  a  Babunka ,  j sou  to  jorkš í ř i .

Kryštof, 4. třída
Ano ,  mám .  Pět  krav ,  jednoho  psa ,  jednu  kočku

a  to  je  všechno .  
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Ondra, 4. třída
Měl i  j sme  a  už  nemáme .  Chtěl  bych  křečka .

Tomáš, 2. třída
Máme  doma  kocoura  Vi l iho  a  psa  Bi lu .



Viktorie, 5. třída
No ,  nevím ,  jest l i  se  počíta j í  i  s lepice  a  prasata ,  ale

možná  budeme  mít  želv ičku .

Martin, 5. třída
Měl i  j sme  psa  Eninku ,  ale  ta  umřela .

Eliška Leitkepová, učitelka
Máme  černého  pět i letého  labradora  Tima .  Je  to

mi láček ,  má  rád  procházky  v  př í rodě ,  ale  rád  s i  také

lehne  na  svou  ovčí  deku  doma  v  obýváku .

Marta Veselá Jirousová, učitelka, školní
asistentka
Máme  doma  t lustou  kočku  Ajdu ,  taky  rybičky  -  o  ty  se

stará  manžel  -  a  naše  Bára  má  andulku  Klofana .  Měl i

j sme  želvu  Máňu ,  ale  ta  zdrhla .  

Hana Kubelková, kuchařka
Doma  máme  t ř ináct i letého  psa  Beníka .  Je  to  bígl ,

dědeček ,  který  neslyš í .  Potom  dvě  kočky .  Jedna  je

zrzavá ,  druhá  t ř íbarevná .  Všichni  t ř i  mě  doprovázej í  i

v í ta j í .  Náš  vnouček  je  rád  pozoruje .

Tereza, 5. třída
Počítá  se  i  dobytek?  Máme  s lepice ,  král íky ,  pak  máme  ještě  t ř i  

kočky ,  z  toho  jedna  je  kocour ,  a  ten  bydl í  s  náma  doma ,  je

st rašně  t luste j .  Jmenuje  se  Fí fa .  Je  st rašně  roztomile j .  

Martina Kotrbová, učitelka
Náš  mazl íček  německý  ovčák  Bel la  vyžaduje  během

dne  spoustu  pozornost i  a  mazl ic ích  r i tuálů .  Jen  ona

sama  uzná ,  kdy  j s te  splni l i  svoj i  povinnost ,  a  pak

teprve  máte  pokoj .  Náš  mazl ík  dostává  spoustu

l ichot ivých  přezdívek  jako  Pusinka ,  Pr inceznička ,

Mazl ivka ,  Žluťásek ,  Žlutý  medvídek ,  L išt ička . . .  Za

odměnu  vás  ol ízne  někol ikrát ,  takže  se  musíte  j í t

umýt .  Toto  se  opakuje  každý  den  někol ikrát ,  ale  ještě

to  nikoho  neomrzelo .  

Hynek Vohoska, ředitel školy
Až  do  loňského  léta  j sme  žádné  zv í řátko  neměl i ,  ale

pak  holky  dostaly  od  našeho  hodného  souseda  dva

král íčky .  
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CHTĚLA BYCH SE ZTRATIT
VE SVÉ ZAHRADĚ Foto: Archiv M

oniky Sem
otánové

ROZHOVOR SE ZAHRADNÍ ARCHITEKTKOU A
MILOVNICÍ KVĚTIN MONIKOU SEMOTÁNOVOU
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1. Před kolika lety jste se s manželem přistěhovali do Telče? Jaký je z vašeho
   pohledu největší rozdíl mezi Benešovem a Telčí? 
 

Bydlíme v  Telči něco přes 3 roky, stěhovali jsme se 1. ledna, tak se to dobře počítá.

Rozdíly mezi oběma městy jsou z  mého pohledu veliké. Benešov se pomalu stává
předměstím tikající Prahy a to je v celkové náladě města znát. Je přívěskem, z kterého
lidi odjíždějí za prací ráno a s večerem se zase vrací přespat, aniž by měli čas, prostor a
náladu do města vnést něco osobnějšího a živého, alespoň většina z  nich. Minulé
půlstoletí sebralo dost z duše jinak vcelku prosperujícího města, husitské války v hlubší
minulosti zničily zdejší velmi významný klášter a to je v tom kontextu stále patrné. Město
se ve své původní struktuře rozpadá a znovu slepuje, ale lepidlo moc nedrží. Chyběla mi
tam právě ta pevná časová stopa, historická struktura, estetická hodnota místa a
vlídnost. Ale v  poslední době se objevují tendence a kroky s  tím vším něco dělat. A
sousední zámek Konopiště s rozsáhlým parkem navštěvuji vždy moc ráda.



 Telč je téměř pravý opak a našim nárokům
na pěkné místo pro život s poklidnou
lidskou atmosférou plně vyhovuje.

 

2. Čím jste chtěla být jako malá? 

 

Jako nejmenší asi prodavačka. S výukou
uměleckých slohů ve škole mě začala
fascinovat architektura, která se ale zdála
spíš mužskou prací, takže na delší čas
vyhrálo mít vlastní lékárnu. Kvůli tomu jsem
šla dobrovolně maturovat z chemie. Dál
přicházela v úvahu botanika nebo mě lákala
ilustrace, zvláště odborná botanická. 

 

3. Jak jste se dostala ke studiu zahradní
architektury?
 

V posledním ročníku na gymnáziu jsem se
dopátrala, že na zahradní architektuře na
MENDELU (Mendelova univerzita v Brně,

pozn. redakce) se nevyučuje matematika a
fyzika, což určilo úplně nový směr. Z toho, že
mě nechuť k některým předmětům přitáhla
k zahradám, krajině, hlíně a rostlinám, mám
radost doteď. 

 

4. Kde a jak jste se poznala s manželem? 
 

Na vysoké škole v Brně, chodili jsme spolu
do ročníku.

 

5. Kolik máte dětí? Jak se jmenují a kolik
je jim let? Kdo vymýšlel pro děti jména?
 

Máme dvě děti, holčička se jmenuje Meda,

je jí 5 let a mladší Jáchym v únoru slaví 3.

narozeniny. Jejich jména s námi byla asi
ještě dřív než oni sami, takže si troufám říct,
že jsme se na nich shodli už dříve a při
podrobnějším zkoumání všemožných jmen
se k nim zpátky vrátili.  
    

6. Chováte kromě dětí i jiná domácí
zvířátka?
 
Kromě dětí, která jsou asi největší zvířata
v naší domácnosti, máme ještě kocoura, je
celý bílý a jmenuje se Darwin. Příležitostně
k nám zavítá ještě kočovný černý kocour
Růžena od sousedů.

 

 

7. Jaký byl váš nejoblíbenější výlet do
zahraničí?
 

Taková otázka by mohla způsobit popsání
mnoha papírů a je pro mě docela obtížné na
ni odpovědět, protože i já i můj muž velmi
rádi cestujeme.

Těžko se vybírá něco nej. Hluboko mám
v paměti vryté cesty po Asii, která se svou
kulturou tolik liší od toho, na co jsme zvyklí
tady. Když jsme tam byli poprvé, připadla
jsem si mezi těmi různými typy a rasami lidí
jako doma, všechno bylo tak nové a zároveň
přirozené. Moc se mi líbily mlžné kopce
Cameron Highlands v Malajsii, byly plné
orchidejí visících ze stromů, a z vrcholů se
sestupovalo dolů „zelenými zahradami“
čajovníkových plantáží. Nezapomenu ani na
línou atmosféru ostrova Pamilacan na
Filipínách (najděte si ho na mapách, je to
placatý puntík v moři), kde jsme byli asi
jediní cizinci mezi místními a ostrov se dal
obejít za půl hodiny - malý ráj s 
podmořským světem a tempem
zpomaleným na minimum. 
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Na taková místa se ale nechci už vrátit,protože by ta chuť zažít něco podobného mohla vyvolat
spíš zklamání z očekávání a těch úžasných míst na světě je tolik. O kousek blíž k nám mám moc
ráda renesanční a manýristické zahrady v severní Itálii nebo Portugalsko s jeho mozaikami na
každém kroku. Výsledkem každé cesty je ale krom nových zážitků i fajn pocit, že v té naší malé
zemi se beztak cítím nejvíc jako doma.   

 

8. Máte velkou zahradu? 

 

Mnohým lidem by se naše zahrada o velikosti cca 200 m² mohla zdát akorát, ale vzhledem k naší
profesi a lásce k rostlinám a květinám je v podstatě miniaturní. Kdybych k té rozloze mohla přidat
alespoň ještě jednu nulu a pocit, že se v zahradě dá ztratit, tak to by bylo asi to pravé.

9. Jaká je vaše nejoblíbenější květina? 
 

Poslední dobou se mi zdá, že si oblibuji téměř
každou květinu a to, jestli se mi líbí, záleží jen na
tom, jak je použitá. A kdybych měla uvést
několik konkrétních druhů, tak to budou
například orlíčky, sasanky, pivoňky, hrachory,

máky, anglické růže, mavuň a snad všechny jarní
cibuloviny a květiny, které voní.   
 

10. Pěstujete také stromy? 
 

Máme na zahradě tři jabloně a momentálně
rozšiřujeme své zahradní působení ještě na
jednu zahrádku, kde je několik ovocných
stromů. Přála bych si časem někde založit vlastní
sad a zasadit větší množství stromů, keřů a tisíce
květin.  

 

11. Co děláte ve volném čase? 

 

Naštěstí či naneštěstí mě baví velká spousta
činností, mezi kterými poletuji a pokouším
se jim věnovat. 
Nezbytné je pro mě být venku, v přírodě, na
výletě, jít po turistické značce, cestovat, putovat
s nebem nad hlavou. Z toulání venku nebo
v zahradě si často nosím domů koše a pytlíky
bylin, plodů a semínek, které sbírám a do noci
zpracovávám. Ze semínek jsem začala vyrábět
semínkové papíry, které slouží jako takové malé
kapsičky na semínka a můžete je celé zasadit
nebo věnovat někomu, kdo rád zahradničí.
Vyrostou z nich pak květiny, které s radostí
pěstuji a vážu z nich kytice pro sebe a svoje
okolí. 
Občas se zklidňuji prací s ovčí vlnou, přírodními
barvami z rostlin a textilem. 

A do toho se v nepravidelných intervalech
vejde neřízené učení nových věcí, setkávání
s lidmi, kreslení, vůně, hudba a kousek čtení.
Většina z toho v neustálém doprovodu a
podivuhodném růstu našich dětí.
 

12. Co všechno byste ještě chtěla
stihnout?
 

Založit v Telči semínkovnu, kde bude možné
sdílet vlastní semínka (Na tom už se pracuje.).

Učit se letos destilovat byliny a vzniklé
bylinné a květové vody pak používat. Vypravit
se s rodinou na delší výlet - měsíc, dva, tři
cestovat. Někdy ve snovém dohlednu založit
místní květinovou farmu a sledovat každý rok,

jak roste. Anebo jen vyčkávat na jaro, léto,

podzim a zimu a být spokojená s tím, co
právě je.

Redakce děkuje Monice Semotánové 

za zodpovězení  všech otázek 
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S L A V N É  V Ý R O K Y  P A N A

Ř E D I T E L E

Kdyby tam byl vynechanej řádek, ještě to
by mi chybělo k celkový nirváně.

Lucko, jak ty držíš tužku, to je lautrhnus.
Ještěže Lucka tím lautrhnusem dokáže
napsat tak pěkný věci.

Lucka: Naši vyhráli na plese kapra, takže dneska bude k večeři kapr.
Martin: Bude zabíjačka?

HV: Jo jo, budou mít dneska z toho kapra jitrnice, jelita a prdelačku.

Už byl natočen seriál Místo zločinu
Ostrava. Byly bych nerad, kdyby vznikla
1. řada seriálu Místo zločinu Urbanov.

Jsem z toho šílenej, krása střídá nádheru.

Lucka: Já jsem zapomněla sešit z vlastivědy
HV: Tak to jsi, Lucie, v řiti, jak Baťa s
dřevákama.

Vojto Nerade, ty jsi bos! Občas tam někomu
ukápne a ty to vytíráš.

Když se na mě podíváš, mám tady takhle uši a hřívu? Ne? No, to bych byl kůň a koně
nejsou moc dobří v českém jazyce...

12

Vojta  jde  bos  na  WC .

Tady si vezmeš ten kámen mudrců,
ať mi to tady nerozmačká stůl.

 

HV  ukazuje  na  Terez inu  knihu  Harry  Potter  a  kámen  mudrců .

Nespolkni mě, Klárko, já mám 97 kilo, nemysli si, že to bude jako v Karkulce,
že přijde taťka, rozpárá tě a já vylezu a budu jen od žaludečních šťáv.

N
a této rubrice spolupracuje celá redakce



V dubnu 2012 proběhl první Den Země na naší
škole. Akce do té doby v Urbanově nevídaná.

Využili jsme naši zahradu, na které byly jenom
stromy a hřiště s brankami. Hřiště bylo navíc
mírně z kopce. 

Do dnešního dne máme na zahradě za sebou
několik velkých akcí. Byly provedeny terénní
úpravy, položena umělá tráva, zakoupili jsme
houpačky, skluzavku a houpačky na pružinách.

Při poslední stavební akci byl postavený
přístřešek, ve kterém se děti nejen učí, ale i
odpočívají a hrají různé hry.

Od roku 2017 společně přemýšlíme o tom, jak
naši zahradu posunout ještě dál. Co vylepšit a čím
místo, které používají hlavně děti ze školy, více
přiblížit občanům naší vesnice. 

Po několika společných promluvách na téma
"naše školní zahrada" jsme se rozhodli, že
oslovíme odborníky - zahradní architekty. Ti naše
teoretizování posunuli dopředu. Vytvořili studii a
video animaci. Výsledek nás okouzlil. Věděli jsme,

že Ministerstvo životního prostředí vypisuje
dotační titul právě na založení přírodních zahrad.

Domluvili jsme se se Semotánovými z telčského
ateliéru Architráva, že vytvoří veškerou potřebnou
dokumentaci. Velmi ochotně nám byla přislíbena
i případná pomoc se zadáním všech dat do
dotačního systému ministerstva Markétou Tichou
z Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko.

Protože o dotaci musí žádat zřizovatel školy,

připravili jsme si společně všechny potřebné
materiály a přednesli svou vizi na jednání
zastupitelstva obce. Naštěstí jsme od Semotánů
měli video animaci, kterou jsme mohli poslat
zastupitelům předem. Na jednání jsme šli s
mírnými obavami, jak bude náš záměr přijat.
Naše mírné obavy se naplnily. Část projektu musí
být opravena. Kvůli plánovanému průtahu obce
musíme zúžit navržený prostor a mírně upravíme
počty a umístění prvků naší zahrady. Potom se
opět na zastupitelstvu sejdeme a odsouhlasíme
podání žádosti o dotaci. Byl jsem docela rád, že to
tak dopadlo. 

Hned druhý den jsme skutečnost sdělili
Semotánům. Ti začali změny zapracovávat.
Samozřejmě to není tak jednoduché, aby byl
prostor jen zúžený. Celá věc se musí znovu
promyslet tak, aby celek měl nějakou logiku.

Zkrátka Semotánovi se pustili do práce a hned
druhý den jsme měli návrh nového řešení, se
kterým můžeme na zastupitelstvo vyrazit. 
"Klacek do špic" nám ovšem strčilo ministerstvo.

Spíš vlastně ostatní žadatelé, kteří vyčerpali celou
částku, ze které mělo zhruba 400 000 Kč být
"našich", za první den.

Celá akce tím ovšem nekončí. Projekt včetně
rozpočtu bude dodělaný a bude připravený na
další podání. Příště musíme být rychlejší. Prostě
slovy klasika: Show Must Go On.

 

Hynek Vohoska, 14.  února 2020 

Valentýn, svátek všech zamilovaných. Lidé si myslí,
že na Valentýna se odjakživa dávaly dárky jako
například čokoláda, kytky atd. Ale mnoho jich neví,
jak svátek svatého Valentýna doopravdy vzniknul.
A já vám to teď tady povím.

 

Císař Klaudius II. zakázal manželství, protože se
domníval, že ze svobodných mužů budou lepší
vojáci. Knězi Valentýnovi to nepřišlo férové,

protože připravoval zamilované páry o svatbu,

která pro ně tehdy moc znamenala.

 

Oddával proto zamilované v tajnosti. Když na to
ale císař přišel, odsoudil Valentýna k trestu smrti. A
to je jeden z důvodů, proč slavíme svátek svatého
Valentýna. 

 

Svatý Valentýn

Sloupek pana ředitele
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Jak se dělá zahrada aneb Štěstí
přeje (víc) připraveným



MATĚJOVA MATEMATIKA BEZ MATĚJE, S LUCIÍ

1. třída:
 

Pepík měl 10 Kč, Hanička 5 Kč. Kolik
měli dohromady?

 

 

2. třída:
 

Jana měla 5 jablek, Marek 10, Josef
měl o 30 jablek víc než Marek. Kolik
jablek měl Josef? 

 

 

 

3. třída - Opakování:
5 x 10 =             6 x 7 =

40 : 8 =             8 x 7 =

 

 

4. třída - Vynásob:  
 

 100         558       180       5803 

  *  8         *_6        *   5        *    2
 

 

5. třída - Opakování:
 

   2651          3256          5148       

   3146          4429          3586
 

 

 

Kolik dnů má letos měsíc únor?
A: 28
L: 29
B: 27
 

Kolikátého února máme ve škole karneval?
E: 21. února
O: 22. února
I: 20. února
 

Kolikátého února je Svátek svatého Valentýna?

T: 15. února
F: 16. února
S: 14. února
 

Tajenka: ____________________

 

 

 

 

KLÁRKY KVÍZ

Odpovědi: 1: 15, 2: 40, 3: 50, 42, 5, 56, 4: 800, 3348, 900, 11606, 5: 5797, 7685, 8734

Texty: Klára Poukarová, Lucie Šindelářová 
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Parta z Oucehle
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Vojta P.: Našli jsme s kamarádem rybu, který vydra ukousla hlavu.
 
Martin: Proč vydra? Třeba to byla kočka.
 
MVJ: Kočky se obvykle v rybníku neprohánějí.
 

HV: Třeba to byla kočka ořechovská, jediná kočka, která má

plovací blány.

Te
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NAJDI DESET ROZDÍLŮ

CO VŠECHNO SE DOZVÍTE V
URBANOVSKÉ ŠKOLE
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Lucka: Paní učitelko, víte jak je hláška: Marečku, podejte mi pero,

tak na naší škole je hláška: Marto, máčkni mi kafe. 



ASTRONOMICKÉ
OKÉNKO

 
Ahoj v únoru, čas nám letí a máme tu další okénko. I tento měsíc
vládne večerní obloze planeta Venuše. Je vidět už vpodvečer a
kolem deváté hodiny večerní zapadá. Je to krásná podívaná,
protože, jak už jsme psali minulý měsíc, je tato planeta
nejjasnější objekt hned po Měsíci. Ráno je vidět krásně
načervenalá planeta Mars a na chvíli můžete vidět i planetu
Jupiter. Ostatní planety viditelné pouhým okem tentokrát vidět
nejsou, jelikož jsou schované za Sluncem.
Tentokrát si řekneme něco o zimním souhvězdí Orion. Už jsme
si o něm psali minulý rok, ale určitě nebude vadit, když se k
němu ještě jednou vrátíme. Toto souhvězdí je pojmenované po
bájném lovci Orionovi, který svým vychloubáním urazil bohyni
Héru. Ta ho nechala zabít a potom byl přenesen i se svým psem
na oblohu. V tomto souhvězdí je mnoho zajímavých objektů na
pozorování. My se podíváme na hvězdu Betelgeuse. Je to druhá
nejjasnější hvězda v tomto souhvězdí. Jenže od října rychle ztrácí
na jasnosti. Tato hvězda je stará asi devět milionů let a vypadá
to, že je na konci svého života. Stane se z ní supernova, což
znamená, že exploduje a vytvoří úžasnou světelnou podívanou.
Ovšem kdy to bude, se neví. Možná za našeho života, možná za
stovky nebo tisíce let. Je od nás 700 světelných let vzdálená, a
tak se nepředpokládá, že by to Zemi nějak ovlivnilo.
Jaká bude soutěž na tento měsíc? Vyplníme si křížovku. Je lehká
a opět za krásné ceny. Tak kdo chcete vyhrát, vyluštěte
tajemnou tajenku na straně 19.
Vítězkou minulé soutěže se stává Anežka Kadlecová, která
složila tuto báseň: 
 
                         Večernici vidím

když ráno vstávám
a večer usínám.
Když ráno do školy chvátám.
Pak ji celý den nevidím
a pak ji vidím
až když jdu večer spát. 

 
Nikdo jiný nám do redakce žádný text neodevzdal. Gratulujeme
Anežce k zaslouženému vítězství.

Viktorie Divišová, Jiří Zimola

“SOUHVĚZDÍ ORION
JE POJMENOVANÉ PO

BÁJNÉM LOVCI
ORIONOVI, KTERÝ

SVÝM
VYCHLOUBÁNÍM
URAZIL BOHYNI

HÉRU.”
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BLUDIŠTĚ

Ve čtvrtek 20. února 2020 se konalo Školní kolo recitační soutěže malotřídních škol
Pětilístek. Tentokrát bylo téma (Ne)obyčejné věci kolem nás. Společně s dětmi jsme vybrali
básně hlavně od současných českých autorů jako je Ester Stará, Radek Malý, Jiří Dědeček či
nedávno zesnulý Pavel Šrut. V porotě usedly všechny přítomné dospělé osoby.

 

Děti nás příjemně překvapily tím, jak zodpovědně k soutěži přistoupily. Nikdo se za svůj
výkon nemusel stydět. Všechny děti dostaly účastnický list a do finálového kola v Krahulčí
zatím postupuje Viktorie Divišová, Tereza Soukupová, Lucie Šindelářová, Kryštof Poukar,
Anežka Kadlecová a Klára Poukarová. Jako náhradníci na třetích místech stanuli Martin
Ťoupalík a Zdena Chalupová.

 

Prvňáky a druháky čeká ještě druhé školní kolo, několik jich totiž chybělo a u třech dětí se
porota nemohla na výsledku shodnout. Definitivně tak bude rozhodnuto až v úterý 25.

února. Všem, kteří ještě budou o umístění bojovat, přejeme hodně štěstí.
 

 

Ilustrace: Zdena Chalupová, Text: M
arta Veselá Jirousová
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Školní kolo recitační soutěže

DVANÁCT STATEČNÝCH
DĚTÍ SE VE ČTVRTEK 
20. ÚNORA
ZÚČASTNILO ŠKOLNÍHO
KOLA RECITAČNÍ
SOUTĚŽE PĚTILÍSTEK. 



ASTRO KŘÍŽOVKA

SOUTĚŽ

CO SE DĚJE ZA
HUMNY

Vítám vás u únorové rubriky CO SE DĚJE ZA
HUMNY.
 
V únoru se ořezávají stromky u pole , dělají se
cesty u pole , přijede traktor s vlečnákem a taky 
přijede traktor  s podvalem a bagrem .
 
Taky se vozí na pole a taky hnůj a mění se olej a
opravují stroje a připravují se na technickou
kontrolu .

VYhodnocení soutěže z minulého kola : Z jednoho litru sněhu bude 400 ml vody .
Nejblíž byla Zdena Chalupová , její tip zněl 500 ml . Gratulujeme .

 

Martin Ťoupalík
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ZAJÍMAVOSTI O MOTORKÁCH

Přesné sledování výškového posunu vidlic horizon-
tálním směrem při akceleraci a zpomalování
                                   dovoluje optimálně nastavit 
                                        jejich pohyby podle toho , 
                                          zda se jede po technic-
                                            kém nebo rychlém 
                                             okruhu . Je vhodné 
                                             najít kompromis mezi 
                                             ponořením vidlice
                                             v zatáčkách .

 

Ondřej Ťoupalík



Mladý muži, máte štěstí.

Nikdy nepoznáte, co je to

nemoc.

To jste mě, paní věštkyně,

moc nepotěšila, já totiž

třetím

rokem studuji medicínu.

Šli dva

a

prostřední 

upadl.

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

"Tatínku, dnes jsem se

pětkrát strefil míčem."

TATÍNEK: "Ty jsi ale

šikovný."

SYN: "Jsem, ale teď budeš

muset být šikovný i ty.

Je potřeba zasklít těch pět

oken."

Malý komár se právě
vrátil ze svého prvního

letu a nadšeně
vypravuje mamince:

"Mami to bylo prima,

představ si, když jsem

letěl, všichni mi

tleskali…!"

"Jak to že máš

z dějepisu čtyřku?"

zlobí se dědeček,

"já to měl vždycky

za jedna." 

"Ale dědo, tenkrát

byl dějepis o

hodně kratší…"

Do kavárny přijde bruneta a

blondýna.  Brunetka objednává u

číšníka:

"Pane vrchní, přineste prosím dvě
kávy."

Blondýnka přitaká:

"Máš recht, já si dám taky dvě."

Stojí blondýnka

u pokladny a ptá

se: "Byla by

igelitka?"

Prodavačka

odpoví:

"Kouzelné slůvko

by bylo?"

A blondýnka

říká: "Čáry máry

igelitka!"

Zdroj: Vtipy pro děti (Albatros)20

Víte, jaký je rozdíl mezi kobylou a
žábou?
Nevíte? Tak to se nechte vyšetřit!

 



srdečně zveme
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