


Hned v úvodním článku Anežky Kadlecové se dozvíte o tom, co vše jsme pro potřebné

vyráběli, otiskujeme také dopis paní ředitelky azylových domů, pro které jsme pořádali sbírku;

Lucie Šindelářová vám poví o tom, jaké to je trávit celý den ve škole v roušce. A Klára

Poukarová vám přiblíží jednou vzácnou návštěvu v urbanovské škole.

Bublina, jak už bývá před Vánocemi zvykem, je vyzdobena překrásnými novoročenkami našich

žáků.  Také si můžete prohlédnout přáníčka a andělíčky, které děti doma vyrobily. Nechybí

samozřejmě tradiční rubriky jako Zvířecí dobrodružství, Vyrábění s Jáchymem, bludiště či

Slavné výroky. Podruhé se můžete potěšit recepty od Kryštofa Poukara v rubrice Kuchtění s

Kryštofem.

Pan ředitel vám ve svém adventním sloupku přiblíží své předvánoční pocity a jako vánoční

rozhovor pro vás máme opravdu speciální záležitost, dozvíte se totiž, jak tráví mateřskou

dovolenou paní učitelka Leitkepová. 

Za celou redakci Bubliny vám přejeme pokojné a radostné Vánoce, odpočiňte si na gauči 

u pohádek a cukroví, snad k vaší pohodě přispěje i tento předvánoční výtisk časopisu. Jsem

ráda, že jsme tento pohnutý rok společně dotáhli do konce. Přejeme vám, ať je rok 2021 lepší

než ten předchozí a ať jste vy, vaše děti i vaši rodiče v novém roce zdraví.

Milí čtenáři,

je tu prosinec, měsíc v našich představách bílý a tichý; v posledních letech však spíše

mlžný, blátivý a ojíněný. Naše Bublina naštěstí pod ledem ani jinovatkou nezamrzla.

Naše děti naplnily předvánoční čas pomocí druhým tak, jak to má být. Kdy jindy bychom

si koneckonců měli vzpomenout na ty, kteří trpí nedostatky, než o Vánocích?

ÚVODNÍ SLOVO 
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Během distanční výuky nás pan ředitel
oslovil, abychom vyráběli andílky a vánoční
přání, která se pošlou do domova pro
seniory nebo do nemocnice nemocným
lidem na Covid oddělení v Jihlavě.

VYRÁBĚNÍ
ANDÍLKŮ 

A
VÁNOČNÍCH

PŘÁNÍ
ANEŽKA KADLECOVÁ
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Bylo hezké, že přání nebyla stejná. Každý si je mohl vyrábět doma podle vlastních
nápadů a možností. Jsem ráda, že můžu tímto způsobem udělat radost osamělým a
nemocným lidem. Určitě se podobné aktivity zase příště zúčastním.

Jelikož ráda vyrábím, hned jsem se pustila
do práce. Moc mě to bavilo a myslím si, že
to bavilo i ostatní. Vyrobila jsem toho
hodně a nepovedené andělíčky jsem si
nechala doma na památku.  Vybralo se
mnoho andílků a přání různých druhů,

barev i tvarů. Obdivovala jsem tu spoustu
krásných výrobků a věřím, že udělají radost
všem, ke kterým se dostanou. 



V rouškách jsme teď pořád, někteří si berou šátky, aby se vyvarovali bolesti za ušima.

Každá rouška je jiná, ale ať je dvoubarevná, duhová, černá nebo bílá, účel je stejný,

zpomalit šíření koronaviru. 

Spoustu lidí to má a nenosí roušku, protože už chytli koronavirus předtím a myslí si,

že se už nemusí chránit, ale není to pravda. Roušky totiž chrání ostatní, protože

ZACHYTÍ VAŠE BAKTERIE a ven se dostane je trošililinka. Takže je lepší bolení uší 

než rozšíření koronaviru. 

Zeptali jsme se náhodných kolemjdoucích spolužáků, co se jim líbí na rouškách.

Vojtěch Pelej, 9 let: Že se hodí k banditům a filtrují

smrad.

Adéla Soukupová, 8 let: Když se směješ, tak to lidi

nepoznaj.
Klára Poukarová, 10 let: Nic.

Jiří Poukar, 7 let: Že když svačíme, můžeme si ji

sundat.
Vítek Chalačev, 11 let: Že chrání druhého, ale jinak nic.

ROUŠKY 
MEZI
NÁMI
LUCIE ŠINDELÁŘOVÁ
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Vážený pane řediteli, 
     chtěla bych touto cestou moc poděkovat vašim žákům, kteří se podíleli na sbírce hraček pro naše dva

azylové domy Rybka. Tyto dva azylové domy pro rodiny s dětmi a pro maminky s více dětmi, se nacházejí v

obci Husinec u Prachatic a ve Studené. Tato sbírka byla uskutečněna díky paní Ditě Pelejové, která vaši

školu z vlastní iniciativy oslovila. Jsem jí za tu pomoc moc vděčna, neboť k nám přicházejí děti, které

hračky třeba nikdy nevlastnily. V obou AD  máme v současné době kolem padesáti dětí. Od vašich žáků je

to obrovské gesto solidarity. Musím konstatovat, že v místech, kde máme azylové domy, nikdy vůči našim

dětem nebyla nikým nabídnuta  žádná pomoc.  Zároveň musím poděkovat i rodičům žáků, že dovolili hračky

darovat.
     Myslím si, že když děti mají potřebu pomáhat, je to zásluha i školy. Neboť vede žáky k citu pro ty,

kteří to už od narození nemají lehké. Je třeba si uvědomit, že ony si ten život nevybraly a zároveň je

důležité, že naše děti ví, že je někde někdo, kdo je má rád. Prosím, aby Vaším prostřednictvím bylo

poděkováno všem těm, kteří našim dětem udělají radost a další nadcházejíci dny krásnější.

S úctou 

Eva Dvořáková
ředitelka azylových domů Rybka Husinec a Studená

SBÍRKA PRO AZYLOVÉ
DOMY
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MIKULÁŠ
KLÁRA POUKAROVÁ

Každý rok jsme po nadílce chodili jednotlivě do
sklepa. Tam na nás čekal čert a museli jsme se mu
podepsat na papír. Na to jsme se vždycky moc
těšili, ale letos jsme tam bohužel nešli a to nás
moc mrzelo. Tak snad zase za rok.

Jako každý rok, i letos k
nám do školy přišel
Mikuláš. Ten vždy chodí 
5. 12., což letos vyšlo na
sobotu, a proto k nám do
školy přišel už v pátek 4. 12.

Pro každého přinesl dvě
mandarinky, dvě pitíčka a
jedny mentosky.

Měl u sebe velkou knihu hříchů, do které se vždy podíval a řekl, jak moc
jsme zlobili. I když někteří z nás zlobili více a někteří méně, dostali nadílku
od Mikuláše všichni.
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Štěpánka, 2. ročník
Aby  byly  děti  šťastné  a  měly  šťastné  Vánoce .

A N K E T A
Proč Ježíšek nosí dárky?

Jiřík, 1. ročník
Aby  měly  děti  radost .

Liborek, 1. ročník
Aby  Ježíšek  viděl ,  jak

zdobíme  stromek .

Honzík, 1. ročník
Aby  měly  dět i  radost .

Pavlínka, 1. ročník
Aby  viděl  vánoční  výzdobu  a

když  se  zastaví ,  tak  tam  dá

dárky .

Julča, 1. ročník
Protože  je  to  Ježíšek  a

má  to  rád .
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Barunka, 2. ročník
Abychom  byli  šťastní .

Honzík, 2. ročník
Protože  má  rád  děti .

Dominik, 2. ročník
Že  má  děti  rád .



Tomáš, 3. ročník
Protože  má  peníze  a  chce

je  utratit .

Vojta, 3. ročník
Protože  se  Ježíšek  kamarádí  s

boháčem  a  ten  mu  dává

peníze  a  Ježíšek  koupí  dárky ,  no .

Šimon, 2. ročník
Protože  je  milej  a  hodnej .
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Nikolka, 3. ročník
Protože  je  hodný  a  chce ,

abychom  byli  veselí .

Anežka, 4. ročník
Protože  chce ,  abychom  byl i

pohromadě .

Adélka, 3. ročník
Ježíšek  nosí  dárky ,  protože  je

to  jeho  povinnost .

Anička, 2. ročník
Ježíšek  nosí  dárky ,  abychom  byli

veselí .

Violka, 2. ročník
Protože  má  děti  rád  a  chtěl ,  aby

byly  šťastné .



Hynek Vohoska, ředitel školy
Ježíšek  nosí  dárky  proto ,  aby  nás  potěši l .  Aby  měly  děti  i  dospělí  radost .

Ježíšek  se  totiž  zřejmě  ř ídí  pravidlem ,  že  dávat  dárky  je  lepší ,  než  je

dostávat .

Marta Veselá Jirousová,
učitelka
Myslím ,  že  Ježíšek  nám  dává  nejrůznější

dárky ,  kterých  si  začneme  bohužel  vážit  až

tehdy ,  když  o  ně  při jdeme .  A  možná  proto

nám  je  dává  a  pak  i  dopustí ,  abychom  o  ně

přišl i .  Je  to  zdraví ,  vzájemná  láska  v  rodině ,

náš  dům ,  to ,  že  nežijeme  ve  válce ,  že

máme  nějaké  peníze  a  práci .  I  to ,  že  se

můžeme  spolu  vidět ,  je  teď  velký  dar .

Takhle  vlastně  můžeme  vnímat  i  nějakou

ztrátu  -  dárek ,  o  který  jsme  přišl i .  Až  když

jsme  o  něj  přišl i ,  jsme  si  uvědomili ,  jak  byl

cenný .

Martina Kotrbová, učitelka
Darovat  a  při j ímat  dárky  je  velký  okamžik ,  který  má  výj imečné  místo  i  mimo

Vánoce .  Dárky  od  Ježíška  mají  potěšit  a  pohladit .  Vůbec  nemusí  být  drahé .

10

Kryštof, 5. ročník
Protože  je  to  jeho  práce .

Zdenička, 5. ročník
Protože  si  to  zasloužíme  a  když

při jde ,  musí  tam  být  uklizeno .

Lucka, 5. ročník
Protože  když  se  narodil ,  l idi  mu

taky  nosil i  dárky ,  tak  to  oplácí .

                

Vítek, 5. ročník
Aby  nám  udělal  radost .

Hanka Kubelková, kuchařka
Protože  je  moc  hodný  a  má  nás  rád .

Eliška Leitkepová, učitelka
Protože  nás  má  rád  a  chce  nás  potěšit .

Klárka, 4. ročník
Aby  udělal  radost .

Jáchym, 4. ročník
Aby  nám  udělal  radost .

Vojta, 4. ročník
Protože  má  rád  děti .



Jaké to je starat se o dvě děti najednou?
No… to slovo „najednou“ je velice zavádějící...
to je na péči o dvojčata asi nejhorší – že plno
věcí nejde dělat najednou, když jsem doma
sama. Jde najednou krmit, ale nejde najednou
přebalovat, oblékat. Jedno miminko musím
zabezpečit/zabavit, druhému se věnovat a pak
je vyměnit… tím hůře, když obě pláčou.
Kdybych měla více rukou a šlo by vše dělat
najednou, bylo by to o moc lepší. Ale jinak k
jádru otázky, jaké je to starat se o dvě stejně
staré děti najednou, samozřejmě je to
náročné, ale vždycky si říkám, že kdyby bylo
jen jedno a bylo moc uplakané a nespavé,
bylo by to horší.

Vyspíte se vůbec?
Ano, vyspím. Ze začátku to bylo horší,
muselo se krmit každé 3 hodiny. Teď už
krmím v noci většinou jen jednou (obě
zároveň – to je základ!), někdy ráno ještě
dokrmuje manžel, než jde do práce,
abychom se mohly s holčičkami vyspat ještě
déle. Nevím, jestli to můžu takhle veřejně
říci, ale vstáváme až mezi osmou a devátou
hodinou, ale je to na úkor toho, že
dvojčátka usínají dost pozdě a zde musím
poděkovat svému manželovi, který s nimi
bývá vzhůru někdy i do půl druhé.

Jaké to je být dvojnásobnou maminkou?
Žiju teď úplně jiný život, který má s tím
předchozím společné, že se nezastavím, ale je
to krásné a jsem za to vděčná.

Jaké příjmení se Vám líbí víc - Leitkepová
nebo Prknová? 
Vždycky jsem byla pyšná na své rodné
příjmení Prknová, ale možná se mi teď líbí více
Leitkepová, hlavně kvůli cizímu původu. Mám
ráda cizí příjmení.

 Ž IJU ÚPLNĚ  

JINÝ Ž IVOT

Která vaše holčička se narodila dřív?
Dřív se narodila Terezka.

Která je zlobivější a víc křičí?
Více pláče asi Julinka, ale nevím, jestli je to
ukazatel zlobivosti.

ROZHOVOR 

S PANÍ UČ ITELKOU 

ELIŠKOU LEITKEPOVOU  
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Určitě zbývá, když je  „ideální
den“  a dvojčátka spinkají 
stejně, to by se dalo hovořit o
volném čase, jenže znáte to – je
potřeba vyprat, vyžehlit, uvařit,
uklidit, občas něco upéct… a
volný čas je pryč. 

Zbývá vám nějaký volný čas? Co v něm
děláte?

Na závěr přeji všem čtenářům, aby se
mohli během Vánoc setkat a trávit čas se
svými blízkými, aby nikdo nebyl uvězněn v
karanténě, aby byli všichni zdraví a
spokojení. Dětem přeji, aby se už
nezavíraly školy a děti mohly trávit čas ve
škole se svými kamarády.

Ne, snažím se alespoň občas mít
chvíli pro sebe, a co v ní dělám
nejradši? Hraju na varhany a
klavír. Teď třeba nacvičujeme s
mými kolegy z dačické ZUŠ Ivou a
Ríšou Šedovými staré české
adventní písně, a to mě moc baví.
Ráda ale také chodím na delší
procházky s kočárem a pejskem.

Chcete se vrátit zpátky do školy?
Určitě se ráda vrátím do známého prostředí,
ale bude záležet na mnoha okolnostech.

Máte nějakého domácího mazlíčka?
Máme psa Tima. Je to černý labradorský
retrívr a na podzim mu bylo 6 let.
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Stýská se vám po dětech ze školy? 
Stýská a moc. Po všech.
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Připravila: Klára Poukarová, Anežka Kadlecová 
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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

První zázrak byl, když Ježíš proměnil vodu ve víno, druhý zázrak by byl, kdyby si Lucka sedla normálně.

KVÍZ

Připravila: Klára Poukarová

Ukaž tu tužku, hospodyňka Vohoska ti ji ořeže.

HV: Kdo nemá lenocha? 
Jáchym: Já ho mám v krabici. 
HV: Tam je ti platnej jak mrtvýmu zuby.

Klárko, tady si vem pemprs, teda ne pemprs,
ale papers.

Nelekejte se, jenom paní učitelka po mně
hodila tabuli.

Takhle řvu já a po mně trochu míň řve lví král.

OMALOVÁNKA



Milí čtenáři, vítám Vás u dalšího

přírodovědného okénka.

V létě při sklizni obilí jsem zahlédla na

našem poli hejnko koroptví. Zaujaly mě, a

proto Vám je nyní představím. Je to náš

původní pták, na rozdíl třeba od bažanta.

Naše babičky a dědové ji dobře znali,

protože ji mohli potkat u každé meze. Mezi

světovými válkami jich bylo v ČR asi 5

miliónů! 

V té době se totiž hospodařilo jen na malých

políčkách, což koroptvím svědčilo. Postupem

času, kdy se pole rozšiřovala, ubývalo potravy i

úkrytů a tím i koroptví. Až se v 80. letech stala

ohroženým druhem.

Mně se velmi líbí jejich rodinný život.

Kohoutek se slepičkou jsou spolu celý život.

Když jeden zahyne, druhý už jiného partnera

nehledá. Stávají se pak jakousi chůvou a

pomáhají jiným párům s výchovou kuřátek.

Dokonce, když oba rodiče zahynou, dokáže se

o osiřelé hejnko postarat samotný kohoutek.

Takovému kohoutkovi se říká "celibátník".

Protože hnízdí na zemi a mají spoustu

nepřátel, umí kuřátka v den vylíhnutí běhat a

do 14 dnů i létat. Jejich let je jen krátký a

přistání klouzavé jako u letadla. Jak už jsem

psala, mají spoustu nepřátel, ale jejich

největším nepřítelem je zima. Studený vítr z

nich vyhání teplo, proto se na podzim shlukují

do větších hejnek. Když jim je zima, tulí se k

sobě a zahrabávají se do sněhu, říká se tomu

"dýchánky". 
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PŘÍRODNÍ
NOVINY

ANEŽKA KADLECOVÁ

Jejich potrava je podobná jako třeba u

slepic: semínka, hmyz, tráva...

Pokud víte o nějakém hejnku koroptví ve

vašem okolí, moc jim pomůže, když jim na

zimu někde na kraji pole postavíte kryt. Stačí

na sebe naházet chvojí nebo roští a občas

nezapomeňte donést trochu zrní. Koroptev

je pro naši přírodu velmi užitečný pták,

protože posbírá hodně škodlivého hmyzu,

např. mandelinku bramborovou. Zaslouží si,

abychom ji chránili.

Zdroj: Bouchner, Berger: Lovná zvěř



VYRÁBĚNÍ S
JÁCHYMEM

aneb nevyhazuj 
odpadky

1.
2. 3. 4. 5.

6.

7.

Dnes budeme vyrábět tank
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Hotovo!
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Na začátku roku byl plán, že další vánoční školní

čas bude trochu jiný. Jiný, než byl ten loňský. I

po březnové covidové vlně jsem si myslel, že

Vánoce budou probíhat normálně. Tak, že budu

zase připravovat vystoupení v Nevcehli a

v Urbanově, hrát koledy, odehraju nějaký

adventní koncert, na který se mi nikdy moc

nechce. Teď by se mi i docela chtělo.   

Sám se v  této době vůbec necítím dobře. Byl

jsem vždycky zvyklý na to, že od začátku

prosince začíná koloběh hraní a zkoušek. A letos

nebude nic. Rozhodl jsem se tedy, že bychom

mohli jako škola uspořádat miniprogram pro

občany z naší vesnice. Koncept  jednoduchý. I

navzdory covidu se každou adventní neděli sejít

před kulturním domem a alespoň chvíli se

tvářit, že něco jako covid neexistuje.  U tří

adventních nedělí se to podařilo. Hrály se

koledy. Lidé se sešli a myslím si, že se jim to

líbilo. Čtvrtá adventní neděle se ale bohužel

nekoná. Musel jsem zrušit vystoupení žesťového

kvintetu i vystoupení dětí ze školy. Zrušený je i

jarmark, na který jsme ve velmi krátké době

stačili vytvořit výrobky k prodeji. A na který jsme

se těšili.  

Hodí se, abych poděkoval všem, kteří se na

programu pro občany podíleli. Zejména děkuji

za azyl v kulturním domě a přípravu teplých

nápojů, které obstaral Pavel Špaček. Dále děkuji

Báře a Matějovi Noskovým, kteří se mnou hráli

vánoční koledy a vánoční písně před kulturním

domem. Myslím si, Báro a Matěji, že jsme pěkně

zahráli.  

Přesně za týden bude Štědrý den. Těším se na

řízek z kapra a bramborový salát, těším se na

setkání s rodinou, která snad proběhnou. A

těším se na „Míša řezy“. To jsou má těšení

veřejná. Ta tajná samozřejmě nevyslovím. Mám

totiž strach, že kdybych vyslovil, tak se nesplní.   

Přeju Vám pěkné a pomalé Vánoce. Hodně

klidu a pohody. A do nového roku štěstí a zdraví.

Mějte se dobře!   

Hynek Vohoska 

17. 12. 2020

Miminko na malé
fotografii je Kryštof
Poukar .
Všem , kteří ho
poznali ,
blahopřejeme .

Adventní sloupek pana ředitele
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MIMIHÁDANKA
2.

4.

I v prosincovém čísle můžete zkusit
uhodnout , které miminko , žák či žákyně
urbanovské školy , je na fotografii . V příštím
čísle se dozvíte správnou odpověď .

DALŠÍ NÁŠUP 
VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ



KUCHTĚNÍ S
KRYŠTOFEM aneb 

Vánoční pečení!
Perníčky

Kokosky
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Bílky ušleháme do hustého sněhu,

přidáme cukr, opět zašleháme a

pomalinku vmícháme kokos se

strouhankou. 

Na plech vyložený pečicím papírem

dáváme těsto lžičkou. 

Pečeme 40 minut dozlatova na 100

stupňů.

4 bílky  

180 g cukru moučka

150-180g kokosu  

1 PL strouhanky



Koroňák

Text a Ilustrace: Lucie Šindelářová, Vojtěch Pelej
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 B
ludiště: Zdena Chalupová  Kvíz, křížovka: Klára Poukarová

KŘÍŽOVKA

BLUDIŠTĚKVÍZ
Co se jí o Vánocích:

V: kapr

O: kuře

P: husa

Co je 24. prosince:

D: Mikuláš

F: vysvědčení

Á: Ježíšek

Co se dostává 

pod stromeček:

G: nic

H: učebnice

N: dárky

Co staví děti 

ze sněhu:

K. auto

J: kapra

O: sněhuláka

Jak se jmenuje 

maminka Ježíška:

C: Marie

Z: Magdaléna

A: Markéta

Jak se jmenuje 

"tatínek" Ježíška:

CH: Franta

E: Josef

Y: Honza

TAJENKA:

___________________



urbanovské
anekdoty

,,Eriku, nemrač se
na toho buldoka,"

povídá
maminka. ,,Ale

mami, on si začal!"

Jaký je rozdíl mezi
koněm a

elektřinou? Žádný,
obojí dvojí tě

kopne.

Dvě děti bobují.
Maminka je nabádá:

,,Musíte se střídat,
když máte jen jedny

boby." ,,Mami,"
povídá starší z bratrů,

,,ale to je přesně to,

co děláme. Já je
mám na cestu dolů, 

 on na cestu nahoru."
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Strč mobil do
čaje a máš 
T-mobile. 

Strč ho do vody a
máš Vodafone.

Rozlom ho a máš
Óóó dva.

Pesimista vidí v
tunelu tmu.

Optimista vidí
světlo na konci
tunelu. Realista
vidí světla vlaku.

Strojvůdce vidí tři
blázny na
kolejích.

Karel Gott sedí na stromě a

zpívá: ,,Kdepak ty, ptáčku,

hnízdo máš?" 

Vedle něj se ozve: ,,Sedíš

mi na něm!"

Co je to?
Je to žluté a stojí

to v koutě. 
Banán na hanbě.

Běží vám
lednička? 

Tak ji chyťte.

Jak se jmenoval
Japonec, který
vymyslel stan?

Nacochata.

Zdroj: 
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