


Jak je již všeobecně známo, odcházím z urbanovské školy. Odcházím z vlastního
rozhodnutí a je možné, že mé rozhodnutí zůstane nepochopeno. Cítím, že potřebuji
svůj život zjednodušit a mít víc času pro svou rodinu. Stejně tak jak se vyvíjejí vaše děti,
rostou a odcházejí na jinou školu, i já cítím, že potřebuju jít dál. Nechci svoji práci dělat
špatně, nechci, aby mě přestala bavit a dělat mi radost. 

Přestože to zní jako otřepané klišé, musím to vyslovit. Všechny urbanovské děti si budu
nosit dál sebou v srdci v takových malých komůrkách, které tam pro ně mám
připravené. Protože tak, jako se mateřské srdce zvětšuje s počtem narozených dětí,
zvětšuje se i to učitelské. Pro každé dítě je místo, na každé budu vzpomínat a doufat, že
se v životě neztratilo a že je šťastné. 

Vychutnejte si poslední Školní bublinu, kterou jsem měla na starost; byly to krásné čtyři
roky, dělala jsem to ráda, ale je prostě čas odcházení. 

Milí čtenáři,
když jsem měla malou Aničku a narodila se mi druhá dcera Bára, měla jsem
strach, že pro ni nebudu mít dostatek lásky, když přece svoji první dceru miluju
tak, že už to víc nejde. Moje obavy ale byly zbytečné, pro druhé dítě se v ma-
teřském srdci najde úplně stejně velká komůrka jako pro dítě první. Stejný
princip se opakuje u třetího, čtvrtého a nepochybně i každého dalšího dítěte.
Lidské srdce se zvětšuje a láska se násobí. 
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Přijde vám to taky divné? No mně jo, ale

stálo to za to. Doháněli jsme hodiny 

z ledna a února, které byly kvůli covidu

zrušené. Na bruslení jsme dělali hodně

zábavných věcí. Například jsme jezdili 

v kruzích a překládali jsme nohy. Na konci

každé hodiny někteří bruslaři dostávali

knoflíky za to, že dobře bruslili. Trenéři byli

3 a byli strašně hodní. Jeden byl dokonce

krasobruslař, který měl své oblíbence,

například Zdeničku, Klárku a Aničku. 

Lákal je, aby začaly s krasobruslením.

Vyhlášení výsledků proběhlo v květnu a online.

Všichni jsme byli hodně napjatí a čekali jsme, jak
to dopadne. Z 1. ročníku se, bohužel, nikdo
neumístil. Z 2. ročníku se na 1. místě umístila 

Barča Vohosková, na 2. místě Violka Ritterová. 

Z 3. ročníku zabodovala Adélka Soukupová 

na 3. místě. Ve 4. ročníku jsem 1. místo získala já, 

VIOLA RITTEROVÁ

BRUSLENÍ 
V ČERVNU
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3. místo Jáchym Nosek.  V 5. ročníku získal 3. místo Kryštof Poukar. To jsou všichni, kdo se z naší 
školy umístili. Minulý rok byl větší úspěch, ale takhle je to taky dobré. 

ANEŽKA KADLECOVÁ

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Připravit se na recitaci dá hodně práce a
snažení. Ráda se vždy účastním, protože se
učím nové věci - výslovnost, nové básničky,

způsob vyjadřování, práci s hlasem.

Tentokrát jsem recitovala báseň Velryba. 

Poslední bruslení bylo v pondělí 14. června, kdy se rozdávaly diplomy. To bylo zábavné, protože

diplomy jsme si museli sami chytnout – dohonit paní učitelku nebo pana učitele. Kryštofa při tom

pan trenér pěkně napálil, dal mu zabrat, ale nakonec ho Kryštof taky chytil.



VIOLA RITTEROVÁ
V pátek jsme jeli autobusem do ZOO
Jihlava. První hodinu jsme si prohlíželi
jednu část ZOO, a pak jsme měli sraz.

Občerstvili jsme se a vyrazili jsme na
druhou část ZOO. Ze zvířat se mi líbil
dikdik, to je taková malilinká antilopka 

z Afriky. Dál se mi líbil třeba fenek, to je
vlastně pouštní liška. Viděli jsme také,

jak vydry žerou králíka. Super zážitek
bylo vidět koťata kočky divoké.

Levhartice také zrovna měla levharťátka,

to jsme měli štěstí! U ptáků jsem
obdivovala rozpětí křídel, třeba takový
orel měl dva metry! Rozpětí křídel výra
velkého jsem bohužel neviděla, protože
byl v hrozně malé kleci. 

BARBORA VOHOSKOVÁ
Ráno jsem vstala a šla na zastávku. Za chvíli přijel autobus. Všichni ze školy jsme nastoupili
a vyrazili. Cesta přes objížďky byla dlouhá, ale my jsme si ji zpříjemnili povídáním.

Po příchodu do ZOO jsme se rozdělili
do skupin a šli si prohlížet zvířata. Líbily
se mi rybky – oranžové a žluté, a
plameňáci, kterých tam bylo fakt moc.

Potom jsme pozorovali geparda, jestli
není mrtvý, ale on jen spal. Nakonec
výletu jsme se najedli a koupili nějaké
dárky. Po cestě domů jsme skoro
všichni usnuli. Už se těším na další výlet.

Roztomilé byly i surikaty a tuleni, jeden spal blízko nás. Mrzí mě, že jsem neviděla klokany.

Jsem ráda, že nás paní učitelka s panem učitelem vzali na takhle skvělý výlet.
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ANNA NOSKOVÁ
V pátek ráno jsme
jeli do ZOO. Rozešli
jsme se po sku-

pinách. A prošli jsme
celou ZOO a pak
jsme se zase sešli. A
nejvíce se mi líbily
tygřátka, tuleni a
surikaty.

VÝLET DO ZOO



Z kraje června jsme 

s Markétkou natrhaly kytičky a

ozdobili jsme tím studánku. Taky

jsme tam daly sošku a zazpívaly

písničky o vodě.

STUDÁNKA

Vloni na podzim jsme objevili ve stráni za domem takovou malou studánku. Byla hezká, jenže v

ní bylo listí a okolo strašný binec. V březnu jsme si řekli, že už to takhle nemůžeme nechat, a

tak jsme tam postupně všechno uklidili. Posbírali jsme obrovskou hromadu železa, plastů i skla,

ale nakonec jsme to nějak zvládli a bylo to tam hezké. 

Potom už nás čekala

jenom samotná studánka.

Pořád jsme nemohli najít

čas, ale v květnu jsme se

na to vrhli. Prvně bylo

třeba celou studánku

“vykýblovat” a pak to 

nejhorší - vybrat bláto a listí. 

ANNA A JÁCHYM NOSKOVI

Jednou jsme taky našli hrdlo 

od rozbité lahve a tam jsme dávali

kytičky.  

To jsme

připevnili ke

studánce. Máme

tam i dřevěné

sedátko. 

Když jsme to měli konečně

hotové, tak jsme se mohli

koukat, jak se studánka plní

čistou vodou. 
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A N K E T A

Šimon, 2. ročník
Žizek ,  protože  je  to  to

nejchutnější  na  světě .  (pozn .

redakce :  To  "žizek "  vážně  řekl  a

povoli l  mi  to  napsat  a  je  to

řízek ) .

 

Jiřík, 1. ročník
Špagety ,  protože  jsou  stejný

jak  tráva .

Nikolka, 3. ročník
Meloun ,  protože  je  dobrej  a  k  létu  se  hodí ,  protože

se  můžeš  s  ostatními  rozdělit .

Tomáš, 3. ročník
Nevím .  

Které jídlo se nejlépe hodí k létu a proč?

Honzík, 1. ročník
Mě  nic  nenapadá .

Štěpánka, 2. ročník
Já  nevím .  Asi  krupičná  kaše ,

protože  mám  ráda  hodně

mlíko  a  prostě  se  mi  to  hodí .

.

Liborek, 1. ročník
Meloun ,  protože  je  dobrej .

Pavlínka, 1. ročník
Meloun ,  ale  nevím  proč .

Julča, 1. ročník
Já  nevím ,  třeba  špagety ,  protože  je

to  podle  mě  j ídlo ,  které  se  hodí  k

létu .
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Barunka, 2. ročník
Meloun ,  protože  je  megasladkej .

 

Honzík, 2. ročník
Krupičná  kaše ,  je  to  moje

nejoblíbenejší  j ídlo .

 

Dominik, 2. ročník
Meloun ,  protože  je  sladkej  a

dobrej .

Violka, 2. ročník
Granátové  jablko ,  protože  je  moc

sladký .

Anička, 2. ročník
Rizoto ,  protože  je  takový ,  že  je

tam  mrkev  a  hrášek  a  tak  třeba .

 

Vojta, 3. ročník
Ledňák ,  protože  je  ledovej .

Adélka, 3. ročník
Nanuk ,  protože  se  můžu  zchladit .

Anežka, 4. ročník
Zmrzl ina ,  protože  je  studená

a  chladivá .



Vojta, 4. ročník
No ,  zmrzlina ,  protože  chladí .

 

Jáchym, 4. ročník
Já  nevím ,  jak  bych  měl  ř íct

proč ,  ale  pizza .
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Klárka, 4. ročník
Meloun  a  zmrzlina ,  protože  mě  obojí  ochladí .

 

Lucka, 5. ročník
Jahody ,  protože  jsou  dobrý  a  taky  zmrzka ,  protože  je  to

prostě  zmrzka .

 

Vítek, 5. ročník
Zmrzlina ,  protože  je  to  prostě . . .  je  chlazená .

.

Zdenička, 5. ročník
K  létu  se  mi  hodí  dobré  j ídlo ,  protože  je  dobrý .

 

Kryštof, 5. ročník
Meloun ,  protože  mě  ochladí .

 

Hanka Kubelková, kuchařka
Léto  pro  nás  znamená  nejen  období  prázdnin  a  dovolených ,

ale  i  sluníčka  a  horkých  dní  s  tropickými  teplotami .

V  těchto  dnech  je  zcela  přirozené ,  že  se  snižuje  i  chuť  k

jídlu .  Volíme  tedy  lehčí  a  stravitelnější  pokrmy .  Například

drůbeží ,králičí  a  rybí  maso .  Skvělé  jsou  i  různé  zeleninové

saláty .  Nezapomínejme  také  na  ovoce ,  kterého  je  v  létě

dostatek .

Měli  bychom  myslet  i  na  dostatečný  pitný  režim .

Nejvhodnější  je  voda ,  kterou  můžeme  vylepšit  přidáním

šťávy  z  citrusů ,  bylinkami  nebo  i  ovocem .  Volíme  i  chlazené

čaje  nebo  ředěné  džusy .

Marta Veselá Jirousová, učitelka
Mám  ráda  i talskou  kuchyni  a  při jde  mi ,  že  se  k  létu

skvěle  hodí .  Každý  den  bych  mohla  j íst  těstoviny  s

nějakou  j inou  omáčkou .  V  létě  si  taky  rádi  děláme

těstovinový  salát  s  tuňákem ,  černými  olivami ,  sušenými

rajčaty  a  mozzarelou ,  ten  vždycky  baštíme  u  moře .  Z

nápojů  bych  asi  vybrala  dobrou  kávu  a  večer  třeba  bílé

víno .  

Eliška Leitkepová, učitelka
Přes  horký  letní  den  si  nejraději  dám  meloun  a

zmrzlinu  na  osvěžení ,  ale  j inak  k  létu  určitě  patří

vše  na  gri l  -  hermelín ,  maso ,  klobásky ,  zelenina .  

K  tomu  nějaké  chlazené  ovocné  pivo ,  cola  nebo

třeba  voda  s  mátou  a  meduňkou  a  úžasný  letní

večer  je  na  světě !

Martina Kotrbová, učitelka
Hledám ,  co  je  alespoň  trochu

ochuceného ,  abych  se  s  chutí  napila .

Nemám  ráda  jen  vodu .  Dobrá  je  domácí

bezovka ,  hořký  čaj .  Ráda  mám  čaje

ochucené  dýňovým  kompotem .  Co  

k  j ídlu? Tak  asi  méně  masa  a  hodně

zeleniny  a  ovoce .  Těstoviny  se  zeleninou ,

zapečený  sýr ,  opelky  s  povidly .  Polévku

máme  vždy ,  někdy  to  může  být  hlavní

chod .  Zmrzlina  mi  žízeň  nezažene ,  jen

chutě  na  sladké .

Hynek Vohoska, ředitel školy
Určitě  pizza  a  rajčata ,  saláty  a  steaky .  Z

pití  káva .  Všechno  to ,  co  jsem  psal ,  mám

spojené  s  létem  a  pobytem  u  moře .  



VÍTEK CHALAČEV

Do jaké školy jdeš a jak se na novou školu těšíš?
Bojíš se?
Jdu na gymnázium v Telči. Těším se hodně, ale je to
tam bludiště. Ano, bojím se, ale zároveň se těším.

Na jaký předmět ve škole se nejvíc těšíš?
Těším se na český jazyk a docela mě zajímá dějepis.
Ale úplně nejvíc se těším na tělesnou výchovu.

Na co z urbanovské školy budeš nejraději
vzpomínat?
Asi na srandovního pana ředitele. A stoprocentně na
ostatní děti z urbanovské školy.

Jak plánuješ svoji budoucnost? Už tušíš, čím bys
chtěl/a být?
To netuším, teď se chci učit a hrát florbal. Časem
uvidím.

ROZHOVOR S KRYŠTOFEM ,  LUCKOU ,

MARTOU ,  VÍTKEM ,  VOJTOU A

ZDENIČKOU ,  KTEŘ Í  LETOS OPOUŠTĚJ Í

URBANOVSKOU ŠKOLU 

ZDENA CHALUPOVÁ

Do jaké školy jdeš a jak se na novou školu těšíš?
Bojíš se?
Jdu na starou (Masaryčku). Těším se tak napůl,
protože mi tato škola bude chybět. Bojím se nových
učitelů.

Na jaký předmět ve škole se nejvíc těšíš?
Asi se nejvíc těším na výtvarnou výchovu a na
přírodopis.

Na co z urbanovské školy budeš nejraději
vzpomínat?
Budu vzpomínat na kamarády, učitele a svatou
pohodu.

Jak plánuješ svoji budoucnost? Už tušíš, čím bys
chtěl/a být?
Ještě si moc budoucnost neplánuju, chtěla bych
pracovat v útulku nebo být zvěrolékařkou.

LUCIE ŠINDELÁŘOVÁ

Do jaké školy jdeš a jak se na novou školu těšíš?
Bojíš se?
Jdu na gympl, na školu se těším, protože budu mít za
třídní MVJ.

Na jaký předmět ve škole se nejvíc těšíš?
Na češtinu.

Na co z urbanovské školy budeš nejraději
vzpomínat?
Na spolužáky a na Zdendu, která mi bude chybět.
Samozřejmě i na učitele, kteří mě školou provázeli.

Jak plánuješ svoji budoucnost? Už tušíš, čím bys
chtěl/a být?
Ještě ani moc nevím, možná až budu starší.
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ODCHÁZENÍ



MARTA VESELÁ JIROUSOVÁ

Do jaké školy jdeš a jak se na novou školu těšíš?
Bojíš se?
Odcházím na gymnázium. Zároveň se těším i bojím.
Těším se na to, že budu mít snad trochu víc volného
času než teď, když mám dvě práce. Bojím se ale, zda
vše zvládnu. Třídní jsem nebyla už sedm let.

Na jaký předmět ve škole se nejvíc těšíš?
Nejvíc se těším na češtinu v primě a na to, že mezi
žáky budu mít „staré“ známé Lucku a Vítka.

Na co z urbanovské školy budeš nejraději
vzpomínat?
Nejvíc budu vzpomínat samozřejmě na lidi, které jsem
tu potkala, ať už to byly děti nebo dospěláci. 

Jak plánuješ svoji budoucnost? 
Už tušíš, čím bys chtěl/a být?
Chci být člověkem, který dělá 
dobře svoji práci, ať už je 
to cokoliv.

KRYŠTOF POUKAR

Do jaké školy jdeš a jak se 
na novou školu těšíš? Bojíš se?
Jdu na Hradeckou a na novou 
školu se těším.

Na jaký předmět ve škole se nejvíc těšíš?
Na chemii.

Na co z urbanovské školy budeš nejraději vzpomínat?
No, kamarádi mi budou chybět.

Jak plánuješ svoji budoucnost? Už tušíš, čím bys chtěl/a být?
Nevím, nemůžu se rozhodnout.

VOJTĚCH NERAD

Do jaké školy jdeš a jak se na novou školu těšíš?
Bojíš se?
Půjdu do Telče. Těším se, protože tam chodí i můj
bratranec. Nebojím se.

Na jaký předmět ve škole se nejvíc těšíš?
Těším se na matiku.

Na co z urbanovské školy budeš nejraději
vzpomínat?
Budu vzpomínat na školní zahradu.

Jak plánuješ svoji budoucnost? Už tušíš, čím bys
chtěl/a být?
Ještě nevím. 
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Připravila: Klára Poukarová



Honzík Krejčí stojí u koštěte a opírá se o něj
Honzíku, to není Nimbus 2000, na tom neodletíš.

KNIŽNÍ TIPY 
VIOLA RITTEROVÁ

Chtěla bych vám představit knížku Škola jednorožců – Kouzelná oslava od Lindy Chapmanové.
V zemi jednorožců Arkádii je škola pro jednorožce. Ředitel školy oznámí, že se bude konat velký
závod. Viky má navíc báječný nápad, jak oslavit narozeniny kamarádky Safiry. K tomu potřebuje
pomoc kamarádů – chce s nimi jako překvapení nacvičit kouzla. Oslava se má konat na závěr 
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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
Tvůj sloupeček se hemží chybami jako Atlantický
oceán rybami.

Pavlínko, nejsi tady na dovolené.

To je, Jirko, jako kdybys řekl ženský, že si ji vezmeš
za ženu a po dvou dnech bys jí řekl, že ji vyměníš.

To je Líbova
šestka. A já k tomu
dodávám, že by to
byla pěkná švestka.

Julču s Pavlínkou tady nechám vymalovat. Budou mít podobu Panenky Marie, vždycky si před to
kleknu a budu se modlit, aby počítaly.

Klárka od té doby, co má brýle,
je ještě neměla na sobě.

Jáchym: Já nevím, kolik je jeden hektolitr minut.
MVJ: Ale to jsou hodiny. 
HV: Jeden hektolitr je šedesát minut, to dá rozum.

závodu. Kamarád Troy tají, že je 

z královské rodiny, a proto se
všech straní, protože má strach,

že kdyby se to dozvěděli, chovali
by se k němu jinak. Kamarádi 
na to ale přijdou a povzbudí ho,

aby to řekl celé škole. Dva jedno-

rožci, Azura a Tiberius, se to doz-

vědí a hned se s ním chtějí
kamarádit, protože je láká
královské bohatství. Troy se kvůli
novým kamarádům nevídá se
starou partou. Všichni ostatní
nacvičují kouzelné kousky 
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PŘÍRODNÍ
NOVINY

 
HMYZ

 

 
 

ANEŽKA
 

KADLECOVÁ
 

pro Safiru – obarvit vodu na barevno nebo vykouzlit nápis Všechno nejlepší k narozeninám a
hvězdičky. Troy ale s nimi nenacvičuje přemety, které slíbil. Závod už se přiblížil a všichni jednorožci
trénují, aby vyhráli. Když se koná závod, sraz je na vřesovišti Letu. Elfové z vřesoviště závod odstartují
– a už se letí! Na konci závodu se zjistilo, že Troy vyhrál 4. místo, ale on se těšil, že bude první. Ještě
že si může spravit náladu na oslavě, kde se mu povede krásné salto. Safira 

byla ze všech kousků radostí bez sebe!

Jestli vás příběhy o jednorožcích zaujmou, máte štěstí, mají hodně dílů!

Dnes bych vám ráda představila

třídu hmyzu, protože ho teď

potkáváme na každém kroku.

Řekneme si pár zajímavých

informací. 

Na světě existuje asi milion

druhů hmyzu. Patří sem ty

potvůrky, které mají 3 páry 

nohou (každý vychází z jiné části

hrudi). Správně sem tedy nepatří

pavouci (4 páry) a stonožky 

(x párů) nohou. 

Oni totiž neprávem zůstávají  v pozadí. Na rozdíl od včel jsou mnohem otužilejší. Opylují i ve větrném

nebo deštivém počasí, protože jsou chlupatí a zima jim tak nevadí. I oni mají své kolonie 

 

Z pohledu zahrádkáře dělíme hmyz na užitečný, který je nám prospěšný a naužitečný, který je

třeba nelítostně hubit. K nejužitečnějším druhům patří, jak víme, včely, ale třeba i čmeláci a o těch

bych vám ráda řekla něco víc. 
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a rozdělené role. Také zde existuje královna, dělnice a trubci.

Nejmenší čmeláčci dělají strážce východu. Díky tomu jsou vzteklí 

a jsou to právě ti, kteří vás štípnou. To znamená, že kousnou nebo

bodnou. Čmelák má hladké a tlusté žihadlo, které obsahuje

mnohem více jedu než u včel. Při opylení nebo chce-li bodnout, se

zakousne, aby se přidržel a zadeček natočí k cíli. Může píchnout

i víckrát jako vosa. A dost to bolí! Takže alergici, pozor! Jako první

pomoc může posloužit natřít místo něčím kyselým, např. šťovíkem,

nezralým jablkem nebo octem. Jed se zneutralizuje a následky

jsou mnohem menší. Pokud vás hmyz zajímá, můžete mu na za-

hradě postavit hmyzí domečky (podle návodu na internetu) a

zkoumat ho.



LETNÍ LAND ART I
aneb  Umění 
v krajině
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Miminko na malé foto-
grafii je Klárka Poukarová .
Všem , kteří ji poznali ,
blahopřejeme .

Poslední sloupek tohoto školního roku. Než budu pokračovat,

chci dokončit mikropříběh se Zuzkou, kterou jsem potkal 

na zápisu, když šla do první třídy, pak u pokladny v Coopu a

minulý týden jsem jí hrál na předávání maturitních vysvědčení.

Se Zuzkou jsem tedy „skončil“.

Moje poslední povídání se mi nepíše lehce. Hlavou se toho

toulá moc. Takže postupně. 

Poslední týdny se vlečou. Připadá mi, že se vlečou jenom mně.

Všem kolem to prý utíká. Ve škole se finišuje, uzavírají se

známky, píší se prověrky. Tenhle zvláštní školní rok dal asi

všem zabrat. Je jasné, že i tady musí zaznít poděkování. Děkuji

všem: učitelům i rodičům. Musím ale poděkovat i sponzorům,

kteří poskytli naší škole peníze na počítače. Mohli jsme tak

vybavit každého našeho žáka počítačem. Myslím si, že se to 

při distanční výuce hodilo. Obzvláště tam, kde je v rodině více

dětí, které by jinak musely na počítač „stát frontu“. To, že naši

prvňáci píší a čtou, považuji za malý zázrak. Speciální

poděkování patří rodičům prvňáků, kteří mi při online výuce

velmi pomáhali.

Konec školního roku bývá spojený s příchody a odchody žáků.

Každý rok dostávají naši budoucí žáci pozvánku na slavnostní

ukončení školního roku. Letošní zápis byl opět ve zvláštním

režimu, i když jsme si mohli dovolit setkat se s žáky a rodiči 

při zápisu osobně. V trošku komornější atmosféře, ale osobně.

Mám velkou radost z toho, že žáci na naší škole přibývají. 

Zakončení školního roku bude také zvláštní proto, že z naší

školy odchází paní učitelka Marta a na její místo přichází jiná

paní učitelka – Lenka. Náš pedagogický sbor bude obohacen

ještě o asistentku pedagoga – Dášu. Budeme tedy vítat nejen

děti, ale i dospělé. Těším se.

A co časopis? Školní bublina odchodem Marty nekončí. 

V září se budeme ucházet o přízeň našich čtenářů s dalším

číslem. S dětmi jsme se dohodli, že budeme pokračovat v

práci dál a Bublina nepraskne. Děkuji velmi Martě a Janě

Bártové za práci, kterou pro náš školní časopis udělaly.

Umístění na vysokých příčkách v celostátní soutěži školních

časopisů je důkaz, že tu práci dělaly výborně. Dík patří všem

redaktorům. Jsem rád, že naše Bublina se čte i v domá-

cnostech našich bývalých žáků a na internetu. Milí čtenáři. 

V kanceláři naší školy visí na nástěnce papír s lebkou se

zkříženými hnátami, pod kterou je napsáno „ČASOPIS“. 

To proto, aby Marta poslala přihlášku do dalšího soutěžního

zápolení. Jsem zvědavý, jak dopadneme.

Přeji Vám pěkné léto a dětem a učitelům dlouhé, pomalé 

a zasloužené prázdniny a děkuji Vám za celoroční 

čtenářskou přízeň.

Hynek Vohoska

V první letní den roku 2021

Co dostávají děti na konci školního roku:
L: vysvědčení

A: poznámku

B: dárečky

Jaká barva vznikne smícháním modré a
žluté:
P: fialová

D: hnědá

É: zelená

Který strom v zimě neopadává:
J: javor

T: borovice

F: modřín

Kdy má svátek Emil?
Y: 24. 11.

X: 8. 3.

O: 22. 5.

Tajemná tajenka: ______________________

Sloupek pana ředitele
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MIMIHÁDANKA
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Kdo z žáků
urbanovské
školy je
zachycen na
fotografii jako
miminko?



Tvarohové knedlíky

Do mísy nasypeme sypké věci, přidáme vejce a tvaroh, vypracujeme těsto,

rozdělíme zhruba na 20 dílků. Vytvarujeme kuličku, zmáčkneme ji na

placku. Položíme na ni jahodu a vytvarujeme knedlík. Vkládáme do osolené

vody, vaříme 8 minut. Posypeme cukrem, mákem a přelijeme máslem.

KUCHTĚNÍ 
S KRYŠTOFEM aneb Jahodové opojení

Suroviny
250 g měkkého tvarohu 

150 g dětské krupičky

1 vejce

100 g hrubé mouky 

špetka soli

na posypání mák, cukr 

na přelití rozpuštěné máslo
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Jahodová bublanina
Suroviny
250 g hladké mouky

5 vajec

2 lžičky pr. do pečiva

Žloutky utřeme s cukrem do světlé pěny, pak přidáme mouku s práškem do

pečiva a olej. Ušleháme hladké těsto a vmícháme mák. Z bílků ušleháme tuhý

sníh, opatrně ho zapracujeme do těsta, nalijeme na plech vyložený pečícím

papírem a nahoru dáme jahody. Bublanina se peče 40 minut na 180 °C.

3 lžíce mletého máku

130 g mletého cukru

70 ml oleje

jahody

Muffiny
Těsto:
200 g hladké mouky

2 vejce

150 ml smetany na šlehání 

2 lžičky prášku do pečiva 

50 ml oleje

1/2 lžíce nastrouhané citr. kůry

100 g cukru moučky

150 g jahod 

Vejce vyšleháme s cukrem. Přidáme mouku a prášek do pečiva, olej, citr. kůru a smetanu. Ušleháme hladké

těsto, rozdělíme do vymazaných formiček. Navrch dáme kousky jahod. Muffiny pečeme 15-20 minut. Tvaroh

prošleháme s cukrem, smetanu vyšleháme a postupně do ní přidáváme tvaroh. Pomocí sáčku naneseme

krém na muffiny. Jahody rozmačkáme vidličkou, dáme je do rendlíku a zahřejeme, vmícháme škrob

Krém:
250g měkkého tvarohu,

250 ml smetany

3 lžíce cukru

Jahodová omáčka:
200 g jahod

1 lžička škrobu

rozmíchaný v troše vody. Všechno provaříme. Zchladlou omáčkou zdobíme muffiny.



Zdroj: Velká encyklopedie zvířat

be. Velmi obratně se přemí-
sťuje na stromech a na větve
se zavěšuje pomocí velkého
palce u nohy v postavení proti
ostatním prstům, dlouhých
prstů a ocasu, který obtáčí
kolem větví. Lze ji snadno
ochočit, inteligenčně se
podobá šimpanzovi. Je zvěda-

vá a velmi zručná. Je to skvělý
ochutnávač, neustále požírá
nejrůznější rostliny a plody a
zkouší jejich chuť. 

ZAJÍMAVOSTI O
ZVÍŘATECH

MALPA KAPUCÍNSKÁ

ZDENA CHALUPOVÁ
Řád: primáti. Čeleď: malpovití. Měří v průměru 35 cm, hustý ocas
má dlouhý až 45 cm, váží 0,5 až 1 kg. Březost trvá 152 až 168 dní.
Živí se hlavně zralými plody a hmyzem, ale požírá i nezralé plody,

pěstované plody, listy, květy, zrnka, kořínky, některé bezobratlé,

jako třeba šneky a pavouky. Někdy také mláďata, ale i vzrostlé
obratlovce, hlavně ptáky stavějící hnízdo. Bývá často lovena
člověkem. 

Malpa kapucínská je malá štíhlá opice s hustým, částečně
chápavým ocasem. Má plochý nos s nozdrami umístěnými od se-
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OMALOVÁNKA
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 Výsledky: B, C, A

ZÁVĚREČNÝ KVÍZ
Četli jste všechny zajímavosti o
zvířatech? 

Jaké zvíře má hodnotu asi
šedesáti lvů?

A) rosomák
B) panda velká
C) osel domácí

Kdo dokáže přežít bez vody?

A) pišťuchy
B) lenochod
C) lama

Kolik bylo článků o zvířatech i s
tímto?

A) 5
B) 4
C) 6
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Com
ics: Lucie Šindelářová

KOROŇÁK



19

 N
ajdi rozdíly, křížovka: Klára Poukarová

KŘÍŽOVKA

NAJDI ROZDÍLY MATEMATIKA 
S VÍTKEM

Řešení 
z květnového 
čísla :
Alenka měří 
171 cm , 
Dáša 
167 ,5 cm .



LETNÍ LAND ART II
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Zdenda: My děláme bábovku ze žervé. 
Anežka: Ségra dělá pizzu ze žervé a je to strááášně dobrý. 

Klárka: Naše mamka maže žervé na rohlík a je to fakt
hnusný.

urbanovská perla na závěr

Školní anketa
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