


Hned na začátku ledna nás zastihla radostná zpráva. Ač je to k nevíře, v soutěži Školní
časopis roku jsme vyhráli první místo v kategorii 1. stupeň. Ach, jak se ta realita od minulého
kola proměnila! Loni jsme cestovali až do Brna, letos se nám ani neobtěžovali poslat
diplomy. My sami jsme si museli vyhledat, jak jsme dopadli. Více v článku od šéfredaktorky
Lucky. 

S výhrou v soutěži souvisí i náš rozhovor. Konečně se dozvíte, kdo je "žena v pozadí", bez
které by Bublina klopýtala o francouzské holi či jezdila jen na třech kolech. To vše v povídání
s Janou Bártovou.

Leden nás obdařil spoustou sněhu, který nám přinesl mnoho zábavy a dobré nálady. Ta se
promítla i do naší Bubliny. Podrobnosti se dozvíte v článku o bobování a běžkování od Klárky
a Barunky.

A protože do školy nikdo nesmí a my taky nikam cestovat nemůžeme, vznikají nám nové
rubriky jako Zajímavosti o zvířatech, Knižní tipy či Tipy na výlety. Však my si s touto dobou
nějak poradíme.

Některé věci se naštěstí nemění, náš pan ředitel je stále stejně vtipný, Kryštof pořád vaří,
Anežka přináší noviny z přírody a naše nejpilnější redaktorka Klárka vás neochudí ani
tentokrát o všechny své kreativní rubriky. Nepřehlédněte zvláště napínavé Zvířecí
dobrodružství.

Nemám už co dodat, přeji vám radostné čtení, snad pro vás bude Bublina v novém roce
stejně milá jako v letech předešlých. 

Milí čtenáři,

rozjezd po Vánocích bývá obtížný. Jako bychom se probudili z příjemného snu zpátky
do reality, kde nás čeká spousta práce. Děti zápolí s pololetními písemkami, dospěláci 
s přemírou povinností. A když k tomu ještě máte doma dítka na výuce distanční,
znamená to slušný blázinec. To, že urbanovská škola může normálně fungovat s
"živými" dětmi, se mi nepřestává jevit jako zázrak, za který jsem vděčná.
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Ceny jsme nedostali, (což je smůla),

ale i tak jsme se rozhodli to oslavit.
Paní učitelka přivezla zonky a
muffiny. I Jáchym přinesl muffiny.

Celou velkou přestávku jsme
povídali, pili zonky, jedli muffiny a
pouštěli písničky. 

Nakonec jsme si chtěli přiťuknout.
Napoprvé jsme všichni neměli
nalito.                                                                        

Podruhé jsme zase neměli nalito a
půlka redakce někam zmizela.                             

Teprve potřetí se to vyvedlo.

A jak už jsem psala, celou velkou
přestávku jsme oslavovali. Háček byl
jen v tom, že jsme pak měli
angličtinu a když si užíváte a
najednou se musíte učit...

Někdo o tom nevěděl, ale soutěžili jsme v soutěži (kde jinde) Školní časopis roku a
vyhráli jsme. Ne jen tak, to může říct každý, ale my jsme vyhráli 1. místo. To však stále
není všechno, vyhráli jsme 1. místo za školní časopisy ZŠ, 1. místo za obsah a 3. místo za
titulní stranu. 

VYHRÁLI
JSME!

LUCIE ŠINDELÁŘOVÁ
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V pondělí 11. 1. a ve čtvrtek 14. 1. jsme vyrazili  se

školou bobovat. 

Po třech vyučovacích hodinách, češtině,

matematice a prvouce (přírodovědě) jsme šli ke

kulturáku. Většina dětí měla boby, někteří talíře,

Zdenička s Barunkou dokonce sáňky. 

Třída paní učitelky Kotrbové šla první na oběd a

my ostatní jsme ještě bobovali. 

Někteří šli po obědě do družiny, ale většina jela

domů, protože jsme byli úplně mokří.

BOBOVÁNÍ
A 

POPRVÉ NA
BĚŽKÁCH

Lyžovat jsme začaly

kousek od domu, kde

bydlí Violka. Jely jsme

směrem na Žatec. Nejvíc

se mi líbilo, když byl

kopec dolů. A taky když se

zatáčelo. 

Po prvním lyžování na

běžkách jsem byla docela

unavená. Moc se mi to ale

líbilo. Bylo to super. Ráda

bych měla běžky svoje,

abych si je nemusela

půjčovat. 

Violko, dík za půjčení.

Jednou v pátek mamka nebyla v práci. Tak jsme

se vydaly na běžky. Běžky nejsou moje. Měla

jsem je půjčené od Violky. Violka je má od

Zdenči. 
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KLÁRA POUKAROVÁ

BARBORA VOHOSKOVÁ



TIPY NA VÝLETY
JÁCHYM A ANNA NOSKOVI

Ahoj všichni.

Máte nějaké místo kam rádi chodíte jako rodina? My chodíme rádi k „Loužku“. Je to tam moc

hezké. Jede se tam z Urbanova přes Ořechov okolo Stranné. Kousek za odbočkou do Stranné

(asi za 50 metrů) odbočíte doleva do Dyjičky. Až projedete Dyjičkou, tak budete pokračovat

vykáceným lesem. Pak pojedete mezi loukami a poli a těsně před Dyjicí zastavíte a

polňačkou zpátky dojdete k Loužku. My jsme tam jednou šly (mamka a já) pěšky.  Je tam

kaplička a pod tou kapličkou teče pramínek. Ten pramínek teče potůčkem do rybníku. Okolo

kapličky je plot a uvnitř lavičky. (Pozor, číhají tam vosy! Jedna mě štípla.) Dají se tam opékat

buřty. Taky je tam rošt – můžete si upíct míchaná vajíčka (my to děláme každý rok o

svatodušní neděli. Říká se tomu vaječina.) V létě se v rybníku dá koupat. Vedle kapličky jsou

na jaře bledulky. Na louce se dá hrát na babu. Vždycky tam chytáme žáby (když není zima). Je

jich tam spoustu. Voda z pramínku je pitná a je prý i léčivá.

 Jděte se tam podívat.

Moc vám to doporučujeme. Až tam někdy budete, povězte nám, jak se vám tam líbilo.

Jáchym a Anna

Anketní otázka: Co je nejlepší u Loužku?
Jáchym: Chytání žab.
Anna: Že tam s děckama lezeme do houští a že jsme tam stanovali.
Markéta: Že tam je hezky a že tam můžeme někdy jet. A že je tam krásný 
potůček a z toho potůčku se dá pít.
Taťka: Ta studánka se studenou vodou.
Veronika: Nevím. 
Mamka: Že je tam krásně a je nám tam vždycky dobře.
Františka: Nevím, už si to nepamatuji.
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ZAJÍMAVOSTI
O ZVÍŘATECH
ROSOMÁK

ZDENA CHALUPOVÁ

Rosomák se vyznačuje nenasytným
hladem. Obvykle loví ze zálohy, napadá
lišky, a dokonce i losy. Často číhá ve větvích
stromů, oběti skočí na hřbet a zakousne ji.
Mohutné tělo pokryté třpytivými dlouhými
a silnými chlupy mu dodává vzezření
hnědého medvěda. Narozdíl od medvěda
má však hustý chlupatý ocas. Široké tlapy s
blánami mezi prsty mu usnadňují chůzi ve    

                             sněhu. Zařazuje se do řádu šelem, čeledi lasicovití.
Měří od 60 do 90 cm na délku, ocas mívá
30 cm dlouhý. Váží od 20 do 40 kg. 

Žije asi 10 let. 
Páření probíhá v létě. Březí je 9 měsíců.

Samice rodí 2-3 bílá mláďata. Dva měsíce je
kojí a 2 roky s nimi zůstává. 

Živí se zdechlinami, drobnými živočichy a
plody. Za nepřátele má člověka a vlka.

Doporučuji vám mladším knihu Můj
medvěd Flóra. 

Byla to moje nejoblíbenější kniha, když
jsem ještě neuměla číst. Kniha je o
zachráněném plyšovém medvídkovi. Je
plná krásných obrázků!
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KNIŽNÍ TIPY 
VIOLA RITTEROVÁ Doporučuji vám starším knihu Zvířecí

nemocnice – Morčátka v nebezpečí. Kniha
je napínavá, protože se v ní pátrá po
pachateli, který ubližuje hlodavcům! 

 

Lednové knihy napsala Daisy Mrázková (Můj
medvěd Flóra) a Tatjana Gesslerová (Zvířecí
nemocnice – Morčátka v nebezpečí).

TOMUTO DRUHU 

HROZÍ VYMŘENÍ!Zdroj: Velká encyklopedie zvířat



A N K E T A
Který předmět ve škole tě nejvíc baví
a proč?

Honzík, 1. ročník
Nejobl íbenějš í  je  matematika

a  tě locv ik .

Štěpánka, 2. ročník
Já  mám  ráda  všechno  a  nejradši  mám  ještě  vytvarku .

Jiřík, 1. ročník
Nejvíc  mě  baví  matematika ,

protože  tam  hodně  píšeme .

Liborek, 1. ročník
Nejvíc  mě  baví  čeština  kvůli

tomu ,  že  tam  píšeme .

Pavlínka, 1. ročník
Mě  nejvíc  asi  baví

matematika ,  protože  mi

docela  jde .

Julča, 1. ročník
Nejvíc  mě  baví  matematika ,

protože  se  toho  v  ní  hodně

naučím .
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Barunka, 2. ročník
Nejlepší  je  čeština  a  prvouka .  V  češtině  se

píše .  V  prvouce  posloucháme ,  co  ř íká

paní  učitelka .

Honzík, 2. ročník
Mně  se  nejvíc  l íbí  matika ,  protože  mě

baví  počítat  příklady .

Dominik, 2. ročník
Nejlepší  je  matika .



Tomáš, 3. ročník
Matika ,  protože  je  nejlehčí .

Vojta, 3. ročník
Matika ,  protože  je  tam  sčítání  a  

odčítání  a  to  mi  jde .

Šimon, 2. ročník
Matematika  mě  baví  kvůli  počítání .

Mám  rád  počítání .
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Nikolka, 3.
ročník
Matematika  mě

baví ,  protože

dostáváme  takové

příklady ,  vždycky

to  mám  rychle  a

dostanu  jedničku

nebo  jedničku  s

hvězdičkou .

Někdy  máme  i

těžší  příklady ,

které  taky

zvládnu .

Anežka, 4. ročník
Výtvarka ,  protože  ráda  kres l ím .

Adélka, 3. ročník
Matika  mě  baví ,  protože  tam

počítáme  a  to  mě  baví .  Čeština

mě  baví ,  protože  máme

doplňovačky  a  já  dostanu  skoro

vždycky  jedničku .

Anička, 2. ročník
Asi  čeština .  Když  přečteme

nějaké  slovo  nebo  článek ,  tak

si  pak  řekneme ,  co  tam  dělal i

a  tak .

Violka, 2. ročník
Baví  mě  čeština ,

protože  ráda  čtu

knížky  a  čtu  hodně

rychle .

Psaní  mě  baví ,  protože

tam  mám  oblíbená

písmena ,  která  chci

psát ,  třeba  velké  h ,  č ,

velké  g  a  x .

Vojta, 4. ročník
Matika ,  protože  

se  v  ní  počítá .

Jáchym, 4. ročník
Vlastka ,  protože  je  dobrá .  Pan

učitel  nám  vykládá  zajímavé  věci .

Klárka, 4. ročník
Ze  všeho  nejvíc  mě  baví  matematika  a

geometrie ,  pak  mě  taky  baví  přírodověda

a  trochu  i  čeština .  Baví  mě  i  výtvarka .



Hynek Vohoska, ředitel školy
Nejraději  učím  vlastivědu .  Mám  rád  část  učiva ,  která  se  věnuje  dějinám .

Marta Veselá Jirousová,
učitelka
Nejraději  učím  tvůrčí  psaní  a  taky  mě  teď

moc  baví  čtenářské  dílny ,  které  jsme

zavedli .  Mám  ráda  společné  čtení  s  dětmi ,

povídáme  si  u  toho  a  nikdy  nevíme ,  kam

nás  vlákno  dovede .  Baví  mě  taky  hodiny ,

kdy  děti  nesedí  v  lavicích ,  ale  třeba  něco

hledají  a  pak  nad  t ím  bádají  a  lámou  si

hlavičky .

Martina Kotrbová, učitelka
Baví  mě  hlavní  předměty ,  protože  nejvíc  vypovídají  o  tom ,

jak  na  tom  děti  v  logickém  myšlení  jsou .  U  výchov  mě  baví ,  když  děti  vytvoří

skutečně  originální  nápady ,  které  neočekávám .
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Kryštof, 5. ročník
Informatika ,  protože  se  naučíme  s

počítačem .

Zdenička, 
5. ročník

Asi  geometrie ,  protože

se  tam  rýsuje  a  potom

ještě  přírodověda ,

protože  se  právě

zabýváme

lidským  

tělem .

Lucka, 5. ročník
ČJ ,  protože  je  jednodušší  než

matika ,  přírodka  a  angličtina .

                

Vítek, 5. ročník
Můj  nejoblíbenější  předmět  je

tělesná  výchova ,  protože  se  v

ní  cvičí .

Hanka Kubelková, kuchařka
V  Urbanově  si  nepamatuji ,  jaký  jsem

měla  oblíbený  předmět ,  ale  v  Telči  jsem

se  těši la  na  dějepis ,  český  jazyk ,  hudební

výchovu  a  přírodopis .  Vyučovaly  nás  na

ně  výborné  paní  učitelky ,  na  které  ráda

vzpomínám .

Eliška Leitkepová, učitelka
Nemám  žádný  předmět ,  který  bych  učila  nerada ,  ale  když  vyberu

ten ,  co  učím  nejradši ,  bude  to  angličtina .  Je  to  totiž  velké

dobrodružství  mluvit  na  sebe  cizí  řečí .  Navíc  se  dá  v  hodinách

cizího  jazyka  hrát  plno  her  a  zpívat  písničky .  Je  to  pří jemné

zpestření  dne .



Jste ráda, že máte dvě děti?
Ano, moc. Když jsem byla těhotná poprvé,
mysleli jsme si s manželem, že možná
budeme mít jen jedno dítě. Ale když jsme
Elišku uviděli, pak poznali, pochopili jsme,
jak je báječná a řekli jsme si, že bychom rádi
měli ještě další děťátko. A tak se ještě
narodil Ondra.

Učíte děti česky nebo německy?
Česky. Já i manžel jsme v němčině slabí, já
rozumím, ale nemluvím, manžel ani
německy nerozumí, naším hlavním
dorozumívacím jazykem tady je angličtina,
kterou všichni (fakt skoro úplně všichni)
Němci dobře ovládají. Základy němčiny děti
ovládají ze školky, kam chodí, tedy chodily,
než začal koronavirus.

 
Stýská se vám po Česku?
Ano, hlavně po rodině a přátelích. Ale i po
Budějovicích a taky kopcích a jehličnatých
lesích. A po rohlících.

Chtěla byste se vrátit?
V srpnu tohoto roku se vracíme zpět domů,
od začátku jsme věděli, že jedeme do
Německa na pět roků.

Od kolika let se
věnujete grafice?
Grafice se profesionálně
nevěnuju. Baví mě a
jsem ráda, že zvládnu
nějak graficky zpracovat
svoje věci nebo trošku
pomoct přátelům, s PF,
logem, letákem,
plakátem nebo třeba 
s Bublinou.

Jak se vám žije v Německu?
Teď už dobře. Když jsme se sem v létě 2016
přestěhovali, nemohla jsem si dlouho
zvyknout, na zemi, lidi, odtržení. Teď se
mi zdá, že už jsem si celkem zvykla, ale asi je
to i proto, že už se za půl roku budem vracet
zpátky domů, do České republiky.
 

 STÝSKÁ SE MI

PO ROHLÍCÍCH
ROZHOVOR S UČ ITELKOU A

NAŠ Í  GRAFIČKOU JANOU BÁRTOVOU ,

TOHO ČASU V NĚMECKÉM

GEILENKIRCHENU POBLÍŽ  ZÁKLADNY

NATO, KDE PRACUJE JEJÍ  MANŽEL 

V ARMÁDĚ  ČESKÉ REPUBLIKY
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Jaká je oblíbená barva vašich dětí?
Eliška má ráda růžovou a Ondra modrou a
červenou (Blesk McQueen).
 
Máte nějaké domácí zvířátko?
Nemáme. Hodně cestujeme, přejíždíme z
Německa do ČR, tak to teď nejde. Až se
vrátíme do Budějovic, přejí si děti andulku a
kočku nebo psa.
 
Jste ráda, že nám pomáháte s Bublinou?
Ano, jsem ráda. Moc mě to baví, číst texty,
pročítat a prohlížet rubriky. A ráda jsem
někomu užitečná. Děkuju vám všem, že s
vámi můžu na Bublině pracovat.
 
Jaká byla vaše reakce, když jste se
dozvěděla, že jsme vyhráli s Bublinou
první místo?
Měla jsem radost, že se ještě víc lidí dozví, jak
jste šikovní. A nalila jsem si skleničku
bublinek.

Jste ráda, že váš muž pracuje v armádě?
Bála jste se o něj někdy?
Jsem ráda, že má práci, která ho baví a je
dobře placená. 

Bojím se o něj vždycky, když vidím, že je
unavený a čeká ho dlouhý let, nebo když
je dlouho někde v zahraničí a nevidíme se
několik týdnů v kuse.

Jaký předmět ve škole vás nejvíc bavil
a proč?
Nejvíc mě bavila čeština, protože jsem
vždycky ráda a hodně četla knihy, psala, a
i mluvnice mi přišla zajímavá. Mám prostě
ráda všechny stránky českého jazyka. Ale
na základní škole mě bavily i ostatní
předměty, neměla jsem žádný
neoblíbený. 

Jak jste oslavila Nový rok?
Byla jsem se svým manželem a dětmi celý
den doma a venku, a protože doufám, že
jak na Nový rok, tak po celý rok, chtěla
jsem stihnout a taky stihla online mši
svatou, běhání, čtení, volání po skypu s
rodinou v Česku, lakování nehtů na
nohách a dalších pár mně milých činností.

Jaký bude podle vás rok 2021?
Bude rychlý a napínavý. A doufám, že taky
krásný. A přívětivější než minulý.  Jsem
ráda, že je rok 2021!
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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

Tohle není první ročník, to je klub pohodářů. Nechte si vystavit průkazky. Není to omezené věkem. 

Připravila: Klára Poukarová

Ty čtvrtletky se na vás valí jak bouřka na Roubalův
statek.

Kryštof P.: Domluvíme si s panem Padevětem
schůzku.
HV: Von není žádná cvičená opice.

hodina psaní
Ty to tam smrkáš jak starej Blažek. 
Jak když do toho foukne nevcehelský severák.
Jak když kopneš do hada.
Jak když ti do toho kopla stará Blažková.

na Julču
Čihošťský zázrak už známe, Urbanovský zázrak by
byl, kdyby si Frühaufová normálně sedla a tys
nebyla tak vytočená. Vždyť tě budou bolet záda.

Bílá paní dávala kaši a paní učitelka dává čtvrtletní
práce.

OMALOVÁNKA

Julča mluví v hodině...
HV: SSSSSSS SSSSSS Soukupová.



Každé zvíře jeho stopa prozradí. 

Třeba kočka má stopu bez drápků, aby nebyla slyšet. Pes má stopu širokou a liška úzkou

a na rozdíl od kočky jsou drápky vždy vidět. Stopa divočáka je větší než srnky a má za

sebou obtisk (dva malé prsty - paspárky). Myš má mezi stopami čárku, kterou vytváří

ocásek. Zajícovy stopy mají tvar trojúhelníku. 

Kdo si pozorně přečetl můj článek, bez problému vyřeší následující kvíz.

Když jsme byli o Vánocích s rodinou na

horách, při procházce jsme ve sněhu našli

stopu zvířete. 

Zaujala nás, protože měla 5 prstů. Běžné

šelmy ve stopě pátý prst nemají, protože je

zakrnělý. Je vidět pouze u medvěda, ježka,

lasičky a jezevce. Stopa nemohla být

medvěda, nebyla tak veliká. Ani ježka,

nebyla tak dlouhá a navíc oba v zimě spí.

Na lasičku byla moc velká. Tak jsme

usoudili, že tu prošel jezevec. 

Od té doby mě stopy zajímají. Díky stopám

můžeme poznat, jaké zvíře v okolí žije, i

když ho nevidíme. Stopa je zřetelná nejen

v zimě ve sněhu, ale i v blátě, kde zvěř

chodí pít. 

PŘÍRODNÍ
NOVINY

 
 

ANEŽKA KADLECOVÁ
(S MALOU POMOCÍ TATÍNKA)
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Zdroj: Bouchner, Berger: Lovná zvěř; Dolejš: Stopařství

TAJEMSTVÍ VE SNĚHU



VYRÁBĚNÍ 
S TONDOU

aneb nevyhazuj 
odpadky

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Dnes budeme vyrábět kamion
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8.
9.

Na vyrábění si připrav 

tento materiál.

Ustřihni si karton ve velikosti
proložky od vajíček a také
odstraň spodek proložky,

ponechej jen horní část.

Přilep karton 

k proložce izolepou.

Namačkej si kousky kartonu
a přilep je izolepou 

k oválnému kartonu.
Nařež si kolečka z korkových špuntů 

a přilep je lepidlem ke kartonu.

Na kabinu kamionu si
nachystej toto.

Slep části kartonu
izolepou a rovnou přilep

ke kabině špejle.

Nalep si na kabinu, stejně jako 

u návěsu kamionu, karton 

a kolečka z korku.

Po zaschnutí lepidla spoj návěs a kabinu
kamionu dohromady a můžeš vyrazit do

světa.



Miminko na malé
fotografii je 

Anička Nosková .

Všem , kteří ji poznali ,
blahopřejeme .

A je to tu. Přichází zpráva na WhatsApp. Píše Marta

Veselá Jirousová. Je tam napsáno: „Potřebujem Hynku

ten sloupek!!!“ Jo, vždyť jo. Říkám si. Je ještě čas. Vzápětí

ale dorazí další zpráva. Tam je obrázek, který značí, že

zase tolik času není. Je tam lebka se zkříženými hnáty.

Celá situace tímto dostává nový rozměr a já jsem

opravdu nucen začít psát. Termín je termín.

Vždycky se koukám, co jsem psal minulý rok. Abych se

neopakoval. Zjistil jsem, že v lednu 2020 jsem psal první

sloupek. Nevím, jestli čtenáře našeho časopisu mé

sloupky baví. Neptal jsem se nikoho. Hlavně ze strachu z

odpovědi. Sloupek si vždycky přečte doma Dáša. Já se

koukám, jak se u toho tváří. Pak už se jenom čeká, co na

to Marta a jestli mi neudělí pár dobře míněných rad.

Většinou se to obejde bez velkých slov kritiky. 

Já jsem vlastně rád, že ty sloupky píšu, protože si můžu

aspoň trochu porovnat myšlenky v hlavě. Rovnání je to

nyní rychlé a zběsilé. Co Vám, milí čtenáři, budu

vykládat. Jako Damoklův meč nade mnou visí ta lebka

se zkříženými hnáty.

Je tu nový rok. Rok, který končí jedničkou.

Numerologové říkají, že je to rok čísla pět. Takový rok

podle nich přináší naději a změnu. Změnu by to už

chtělo, naděje umírá jak známo až poslední. Nejsem

numerolog a o čísla se moc nezajímám. Podle toho, co

tam píšou je číslo pět „velmi svobodné a nespoutané“. 

V tomto roce se naplno projeví touha cestovat,

poznávat a objevovat. Lidé se budou pouštět do věcí,

které dřív nedělali. 

Touhu cestovat, poznávat a objevovat mají lidé víc a víc.

Touhu naplňují a společně s touhou naplňují třeba i

české hory, aby se na nich vyblbli na bobech, sáňkách a

lyžích. Takový strýček s chalupou na horách je dneska

velmi cenný artikl. Slovy jednoho mě neoblíbeného

politika bych řekl: No, kdo z vás to má? 

A tak si hezky hýčkám myšlenky třeba na cestování a

posezení u kávy ve své oblíbené kavárně. Je mnoho věcí,

které mi teď ještě nějakou dobu budou scházet. Ale je

tedy ten „pětkový rok“, který končí jedničkou, který

přináší naději a změnu. Tak nezbyde nic víc než tomu

věřit. 

Kéž je i pro Vás rok 2021 rokem naděje a změny. Ať se

zcela v dobrém projeví jeho svoboda a nespoutanost.

Hynek Vohoska 

27. 1. 2021

Sloupek pana ředitele
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MIMIHÁDANKA
2.

4.

Ani v novém roce
nám nedošla
zásoba miminek .

Které miminko ,

žák či žákyně
urbanovské
školy , je na
fotografii? V
příštím čísle se
dozvíte správnou
odpověď .

KVÍZ I

Kv
íz

: K
lá

ra
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ou
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KUCHTĚNÍ S
KRYŠTOFEM aneb Něco na zub!

Tvarohový dezert s ovocem

Šneky z listového těsta
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300 g listového těsta

6 plátků šunky 

150 g sýra

50 g jarní cibulky

5 g soli

2 g pepře

5 g sladké papriky

kečup, česnek, oregáno

1 měkký tvaroh

1 zakysaná smetana

20 dkg jahod, malin, borůvek

vanilkový cukr

oblíbené sušenky

V misce smícháme zakysanou smetanu,

tvaroh a vanilkový cukr, podle chuti ještě

dosladíme dalším cukrem.

Ovoce prohřejeme a zasypeme cukrem.

Do skleniček nebo pohárů vrstvíme

rozdrobené sušenky, tvaroh a ovoce podle

fantazie.

Ozdobíme ovocem.

Listové těsto rozválíme.

Potřeme kečupem,

česnekem. 

Poklademe šunkou. Osolíme,

opepříme, pak posypeme

jarní cibulkou a

nastrouhaným sýrem.

Zamotáme. 

Krájíme na kolečka, klademe

na pečicí papír. 

Posypeme oregánem a

pečeme 20 minut na 180 °C.



MATEMATIKA S VÍTKEM

M
. s Vítkem

: Vítek Chalačev, Ilustrace rytíře: Jan Pařil
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1 . ročník :  10 + 3 =                        9 - 2 =   

2 . ročník :  80 + 20 =                    50 + 25 =

3 . ročník :  3500 / 700 =               3600 / 600 =

4 . ročník :   3651            87865
                 *  17             *    24

5 . ročník :   11269 / 34 =                 85432 / 41 =

Bonus : Který domek odpovídá popisu? 

Domek má komín, sudý počet oken, okna mají jakýkoli tvar a u domu
stojí strom.

M
A
T
E
M
A
T
I
K
A 

H
R
O
U



Který rok nedávno

skončil:

B: 2002

S: 2020

P: 2000

Který je rok:

N: 2021

F: 2022

CH: 2002

Co dělají děti ve škole:

O: spí

Ě: učí se

R: jen sedí

Jakou barvu dají

modrá a žlutá:

P: červenou

K: černou

H: zelenou

Co si oblékáme v

zimě:

U: bundu

V: plavky

J: kraťasy

Co mívá sněhulák na

hlavě:

T: stůl

E: židli

L: hrnec
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 B
ludiště: Zdena Chalupová  Kvíz, křížovka: Klára Poukarová

KŘÍŽOVKA

BLUDIŠTĚKVÍZ II

Co roste v lese:

D: tužky

Á: houby

I: nic

Co žije v rybníku:

K: ryby

R: žížaly

Y: sloni

TAJENKA



urbanovské
anekdoty

Kryštof čte Domov
pro Marťany: Křečci
jsou na dálnici.
Jáchym: Jo, přebíhaj
tam každou hodinu
na D1 a lidi si je
jezdí chytat.

(Správné znění textu v
knize: Křečci jsou
nádherní.)

Víte, kdo měl v
Čechách první

mobilní telefon?
Mach a

Šebestová.

,,Pepíčku, proč jsi
tatínkovi nakreslil

zelené vlasy?"

,,Protože nemám
plešatou pastelku."

21

HV: Marto, mělas
kafe?
MVJ: Ne, já si dám až o
přestávce.
Honzík Krejčí: Já bych
si dal.

v hodině češtiny
Utvořte přídavná
jména od názvů

měst - Kutná Hora, ...
Kryštof:

"kutnáhorský."

50 ODSTÍNŮ LESA
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