
 

Časopis urbanovské základní školy
listopad 2021



Úvodní slovo

2

Milé čtenářky a milí
čtenáři, konec roku se blíží
nezadržitelně. Stejně tak
se, doufejme, blíží i konec
nevolností a střevóz členů
naší redakce. Toto číslo
vznikalo poněkud déle. 

Vnímám jako velký zázrak, že
listopadové číslo spatří světlo
světa. Nechtěli jsme přerušit
tu každoměsíčnost, takže jsme
si řekli, že vydáme dvě
poslední čísla tohoto roku
hned po sobě. "Ve hře" bylo
také dvojčíslo. To jsme ale
nakonec zavrhli. Pokud
bychom totiž vynechali
prosincové číslo, museli
bychom v pořadníku práce na
titulce přeskočit Anežku, která
se na práci na titulce těšila.
Byla by to určitě škoda. 
Začtěte se tedy do listopadové
Bubliny. Přeji vám pěkné
počtení.

Hynek Vohoska

Foto: Michaela Ritter Konárková
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Bublina obhájila vítězství
HYNEK VOHOSKA

Při rozdělování práce na tomto čísle jsme se na schůzce redakce strhl malý boj o to, kdo
bude psát článek o soutěži školních časopisů, která se konala i letos v Brně. Postupně boj
ustával, protože jsme dostali zprávu, že se Multimediální den na Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně uskuteční pouze přes internet. Čili na výlet do Brna se
nepojede. Vyhlášení budeme sledovat přes Teams 19. listopadu. Domluvili jsme se tedy, že
článek o letošním kole soutěže napíšu já. 
Protože se děti o výsledky soutěže zajímaly, byl jsem celý pátek bombardován dotazy, zda už
se něco ví, zda už bude ten videopřenos, na který jsme se chtěli společně podívat. Bylo mi
dětí celkem líto. Pořád jsem je odbýval, že zatím není na co se koukat. 
Toho 19. listopadu v pátek dopoledne jsme se nedozvěděli vůbec nic. Velmi mě mrzelo, že se
vůbec nikdo neozval a nesdělil nám, že část časopisů i s výsledkovou listinou někdo
zašantročil, a tak se bude čekat, až se to vše objeví a dojde k rozhodnutí. 

O deset dní později byly konečně výsledky vyhlášeny. 
Školní bublina vyhrává. Obhájila vítězství a je nejlepším časopisem v kategorii

"Základních škol I. stupeň". Prvním místem byl oceněn i obsah časopisu.

Radost z vítězství a úspěchu mi trochu kalí přístup pořadatelů soutěže. Jsem si ale jistý, že
příští rok se soutěže zúčastníme znovu. 

Milí čtenáři, děkujeme vám za přízeň.
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BARBORA VOHOSKOVÁ

Lampiónový průvod
9. listopadu  proběhl u nás v Urbanově
lampionový průvod. V pět hodin navečer jsme
se sešli u kostela a šli jsme všichni společně
směrem k rybníku Nadymák. Tam jsme si
opekli párky a šli jsme na stezku odvahy.
S dětmi ze školy přišli i sourozenci a rodiče.
Moc se mi líbila výzdoba u rybníka. Hlavně
osvětlená bouda a že při příchodu hořel už
oheň. Doufám, že příští rok bude lampiónový
průvod zase. Už se na něj moc těším.

Foto: Hynek Vohoska a Dáša Roubalová



Zaostřenona češtinu
ANEŽKA KADLECOVÁ

Zdroj: 100 perliček pro (ne)milovníky češtiny. Červená pastelka 2020

Knižní tipy
VIOLA RITTEROVÁ
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V dnešním díle knižních tipů bych vám chtěla představit
knihu Kukuchařka. V této nádherné knize si nemusíte
jenom zavařit, ale také si i počíst a pohrát. Díky knížce si
třeba uvaříte vafle a při tom si můžete zahrát lodě nebo
můžete vyrobit barevnou a kytkovanou vodu. Taky se
můžete dozvědět o tom, jak tato knížka vznikla. Je toho
prostě moooc. Knížka vznikla tak, že se dohromady
spojila kuchařka, kniha a hra. Takže už se asi můžeme
rozloučit… Kuku, kuku, kuku.

Je na obrázku hamburger s hranolkama,
nebo hranolkami?

HRANOLEK HRANOLKA

V češtiině slovo hranolka není. Ve slovníku
spisovné češtiny najdete jenom jediný správný
tvar - hranolek. Je rodu mužského neživotného -
od slova hranol. 

Příklad:
Pepa snědl celou porci hranolků.
V obchodě se dřevem měli dřevěné hranolky za výhodnou cenu.



Přírodní noviny
ANEŽKA KADLECOVÁ
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Jak se stromy ukládají k zimnímu spánku

Zdravím vás u listopadových přírodních novin. Zima se nám už ohlašuje sněhem,
ale my si povíme ještě něco o podzimu. Zvířata se chystají na zimu a stromy zrovna
tak. 
Zvěř na podzim shání výživnou stravu, aby si vytvořila tukové zásoby. Například
bukvice a žaludy, které ji rychle zasytí. Stromy zase vnímají, že se ochlazuje a dny se
krátí, takže je na čase zbavit se listí. Proč to dělají? V koruně, ve které by na větvích
zůstávaly listy, by se totiž zachytávalo více sněhu. Sníh je těžký a mohl by polámat
větve. 
Když listnaté stromy shazují listí, vlastně jdou zároveň i na toaletu. Ano, i stromy
někdy musí. Napumpují totiž látky, kterých se chtějí zbavit, do listí. Potom nechají
listy opadat. Stromy usínají okamžitě, jakmile začne silně mrznout. A co jehličnany? 
Ty přece neshazují své jehličí. Stromy do nich napouští vlastní ochranný
prostředek, takže jehličky nepomrznou. Jediný modřín si jehličí nenechává přes
zimu. Zbytečně by tak přicházel o vláhu a stejně jako ostatní stromy v zimě
odpočívá a nemusí tvořit tolik fotosyntézy. 
Na závěr ještě otázka…. Víte, z kterého stromu na zimu neopadává listí? Napovědět
by vám mohla jedna pohádka od Jana Wericha. 

Zdroj: Peter Wohlleben: Slyšíš, jak mluví stromy?

Zajímavosti o zvířatech 
KAROLÍNA SCHACHERLOVÁ BARBORA VOHOSKOVÁ

Rys kanadský je asi tak velký jako levhart,
loví jeleny a jiné býložravce a je schopný
odvléci velmi daleko i úlovek, který je až
3krát těžší než on sám.

Papuchálci
V 80. letech zahynulo mnoho mláďat
papuchálků v Severním moři, protože byly
vyloveny téměř všechny sardinky, kterými
se tito ptáci živí.

Zdroj: 100 nejzajímavějších živočichů. Ottovo
nakladatelství. Praha 2016. ISBN 9788074514517

Zdroj: Ilustrovaná encyklopedie přírody. Usborne
Publishing Ltd. Londýn 1994. ISBN 80-06-00664-4



Markétka Nosková, 1. ročník
Hraju si s koníkama.

 

Anička Schacherlová, 1. ročník
Dívám se na telefon nebo si hraju s
hračkama.

Julča Soukupová, 2. ročník
Zalezu si pod peřinu a koukám
se na YouTube.

Honzík Krejčí, 2. ročník
Hraju si se svým kamarádem Damíkem.

Pája Frühaufová, 2. ročník
Ráda si hraju. Hlavně s panenkama.

Líba Kubík, 2. ročník
Hraju si se Sofinkou.

Jiřík Poukar, 2. ročník
Zavrtám se pod peřinu  a nevylézám.

Domča Poukar, 3. ročník
Sedím a stojím.
(Zajímavá odpověď. Pozn. redakce)

 

ANKETA
Vašík Kadlec, 1. ročník
Stavím si domečky.

Ráďa Michálek, 1. ročník
Dívám se na televizi a telefon.

Ben Habermann, 1. ročník
Vymýšlím, co budu hrát.

Alička Krejčová, 1. ročník
Hraju si se svojí sestrou Bělinkou.

Maruška Poropatichová, 1. ročník
Hraju si.

Barča Vohosková, 3. ročník
Ráda si hraju s panenkama a s Legem.

Anička Nosková, 3. ročník
S holkama si hrajeme a stavíme
domečky.

Šíma Šmach, 3. ročník
Hraju stolní hry a hraju si s hračkama.

Honzík Pařil, 3. ročník
Nejradši hraju hry na počítači.

Štěpánka Urbánková, 3. ročník
Nejradši se dívám na pohádky.

Kája Schacherlová, 3. ročník
Peru se s bráchou.
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Violka Ritterová, 3. ročník
Já bavím svého brášku a hraju si s
morčetem.

"Co nejradši děláte doma,
když je venku škaredé
počasí?"



 

Nikolka Divišová, 4. ročník
Zalezu si do kotelny a vezmu si s sebou
svýho psa Tesu a trénuju s ní různé
cviky.

Tomáš Hemza, 4. ročník
Hraju hry na počítači.

Áďa Soukupová, 4. ročník
Jsem doma s Belou, někdy si čtu a
koukám na televizi.

Anežka Kadlecová, 5. ročník
Nejradši se mazlím s králíkem a
pomáhám mamce.

Vojta Pelej, 5. ročník
Hraju hry na počítači nebo na Xboxu.

Jáchym Nosek, 5. ročník
Nejradši hraju s taťkou lodě.

Klárka Poukarová, 5. ročník
Čtu si knížky, koukám se na televizi, dělám
stojky a hvězdy, někdy si zahraju na
telefonu.

Lenka Herbrychová, učitelka
Když je pošmurné počasí, nejraději zalezu
pod deku a čtu si.

Hynek Vohoska, ředitel školy
Já dám nejradši do kamen pár polínek a jsem
doma a nevylézám ven. Rád si čtu a nebo
poslouchám audioknížky.Hana Kubelková, kuchařka

Moc ráda si prohlížím staré
fotografie.

 Dáša Roubalová, asistentka
Spím.

Martina Kotrbová, učitelka
Přála bych si číst knížku, ale většinou to doma
odpracuji. Jednu zálibu mám. Zapínám televizi
a sleduji některé sporty.
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SLOUPEK„Až nebudete chodit k nám do školy a vy budete velký, tak mě
pozvete na pivo“, říkávám většinou klukům při přátelském
rozhovoru. Většinou souhlasí, i když tuším, že si myslí své. 
S Kryštofem, který k nám do školy přestal chodit minulý školní
rok, se vždycky rád setkávám. Je se svými rodiči věrným
návštěvníkem všech urbanovských akcí. Vždycky s ním rád
prohodím pár slov. Zrovna nedávno jsme se potkali v Telči na
náměstí. Jako velký školák s „dospělácky frajerským modrým
batohem“ si to štrádoval směrem na parkoviště, kde ho
čekala mamka. „Dobrý den!“ Slyším jeho nezaměnitelný
pozdrav a dotaz. „Kam jdete?“ Říkám, že do cukrárny s
holkama. Budeme čekat na Dášu, až přijede za námi do
Telče. Bude se něco nakupovat. „Jdeš s námi?“ Ptám se.
Kryštof hbitě vytahuje telefon a bravurně si domluví, že jde se
mnou a holkama na limonádu, protože (jak vždycky říkával)
„to vaše kafíčko“ ještě nemůže. Celý mikropříběh, který trval
jen asi dvě desítky minut, mi udělal radost. Byl jsem rád, že
mamka Petra souhlasila a Kryštof s námi na chvilku poseděl.
Jo, je to furt ten samej Kryštof! Tak se těším, Kryštofe, až si
zase někdy spolu dáme třeba „to moje kafíčko“ a Zonku.
Zatím Tě klidně zvu.

HYNEK VOHOSKA

foto: Hynek Vohoska



JÁCHYM NOSEK
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LEDNÍ HOKEJ
Lední hokej vznikl koncem 19. století v Kanadě. První pravidla ledního hokeje
byla sepsána v Montrealu roku 1872).  Ale brzy se rozšířil i do Evropy (hlavně
do severní a střední). A později i do Asie. První záznam o utkání je z 3. března
1875- utkání se hrálo v Montrealu. Rozměry hřiště jsou 61×31m nebo 56×26m.  
A ještě něco. Víte, že v bývalé SSSR si hokej zahráli i medvědi? Nebo, že v
Britské Kolumbii mají chirurgové zakázáno se při operaci bavit o hokeji?

A to je vše, tak jdeme na otázky.
Odpovídá Jan Zažímal – starosta Urbanova a kapitán týmu HC SK Urbanov.

Kolik let hrajete hokej?
Tuto otázku asi rozdělím na dvě odpovědi.
Hokej jsem začal hrát na místním rybníku
,,Nadymák" s kluky ze vsi od šesti let - tzv.
,,Rybniční ligu". Hokej mezi mantinely na
umělém kluzišti jsem okusil v žácích a od
patnácti let hraji pravidelně amatérskou ligu v
Telči a občas hostuji v Jihlavské amatérské
hokejové lize. Takže je to už 18 hokejových
sezon. Vlastně tento rok slavím plnoletost.

Za který tým hrajete?
Srdcová záležitost je samozřejmě místní tým
HC SK Urbanov, se kterým nastupuji v soutěži
O pohár města Telče. Na hostování a ještě,
když je málo hráčů, hraji ještě čtyři roky za
tým Moravských kováren v Jihlavě.

Kolik zápasů ročně odehrajete?
Za sezonu odehraji asi 30 soutěžních zápasů
a ještě nějaká přátelská utkání.

Kdo je Váš hokejový vzor?
Řeknu, že úplně nemám hokejový vzor. Spíše
mě těší vidět ať amatérský či profesionální
hokej s parádními souhrami a akcemi.

Co mě na hokeji baví?
Společná týmová radost z vítězství a samozřejmě
hrát pro náš místní Fanklub Urbanova nejvíce.

Okénko sportu

Foto: Archiv Jana Zažímala



KUCHTĚNÍ S VOJTOU

Suroviny:
250ml mléka
60g rozpuštěného másla
1 vejce
500g hladké, nebo polohrubé mouky
1 čajovou lžičku soli
1 sáček sušeného droždí

Na potření:
1 vejce

Na posypání:
kmín, mák, různá semínka, hrubá sůl

Postup:
Do formy domácí pekárny dáváme ingredience dle psaného pořadí. Pekárnu
nastavíme na program Příprava těsta. Z těsta odkrajujeme tři malé kousky. Z
nich si uválíme stejně silné pramínky, ze kterých upleteme pletýnku. Pletýnky
poklademe na plech s pečícím papírem a necháme ještě chvilku vykynout.
Nakonec potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme dle chuti. Pečeme v
troubě při teplotě 190°C přibližně 15minut.

HOUSKY
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15. listopadu jsme dělali pizzu ve čtenářském klubu. Paní
učitelka přinesla přenosnou troubu. A už se peklo. Měli
jsme tam spoustu věcí na pizzu. Třeba šunku, sýr,
kukuřici a žampiony, které nikdo neotevřel, ale naopak
kukuřice zmizla hned, zatímco šunka a sýr ještě zbyli. Ta
pizza byla šmakozní záležitost. Byly jsme rádi, že si
můžeme vyrobit svou pizzu. Bylo to super.

DĚLÁME PIZZU PODLE VOJTOVA RECEPTU
ADÉLA SOUKUPOVÁ, HYNEK VOHOSKA

V říjnové Bublině Vojta uveřejnil recept na pizzu. Pizza je oblíbeným jídlem snad všech. Ve čtenářském klubu jsme
si četli v různých časopisech o vaření. Dívali jsme se do různých kuchařek. Napadlo nás (a paní učitelka s tím
souhlasila), že bychom si tu pizzu mohli udělat podle receptu z našeho školního časopisu.

Foto: Lenka Herbrychová



VYRÁBĚNÍ S ANNOUANNA NOSKOVÁ
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1 2 3 4

5

6 7

Připravíme si -
třpytky, lepidlo,
kleštičky, drátek a
fólii.

1

Dneska budeme vyrábět přívěšek na krk. Je to lehké, zábavné a je to hezká ozdoba.

2
Z drátku si
uděláme větší
kolo 
a menší kolo.

3 Pak do většího kola 
dáme lepidlo

4

5 6
Posypeme třpytkami a
můžeme si tam dát
korálek, nebo mušličku.
Dáme to zaschnout.

Až je to úplně suché odstříhneme lepidlo 
podél drátku.

7 A máme hotovo.



KOROŇÁK II.KOROŇÁK II.
VOJTĚCH PELEJ
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KŘÍŽOVKA 

14

Připravila: Klára Poukarová
Připravila: Barbora Vohosková



HUM  RIÁDA

URBANOVSKÉ 
PERLY
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Jde kulhavý člověk s koktavým člověkem po ulici. Ten koktavý
zničehonic říká: „He he hele vi vi víš, jak ty bys ne ne
nekulhal?“
A ten kulhavý mu řekne, že neví. 
Koktavý pokračuje v rozhovoru: „Kdy kdy kdybys šel je je
jednou no no nohou po po cho chodníku a druhou po po
silnici.“ Ten kulhavý to zkusí a opravdu to funguje. 
Pak se rozhodne koktavému radu oplatit a říká mu: „Hele a víš
jak ty bys nekoktal?“ A koktavý říká: „Ne ne nevím.“ 
„Kdybys nemluvil.“

Víš, proč nechodí jogurt na procházku?
Protože se bojí, že by byl prošlý.

Paní učitelka ve škole: „Pepíčku, to už je
tento týden počtvrté, co jsi přišel pozdě!
Víš, co to znamená?“
Pepíček: „Hmm, že je čtvrtek, paní
učitelko?“

Julča se ptá Liborka: "Libore, kdy se
narodila vaše sestřička Sofinka? “ 
Libor odpovídá: “Nevím, já u toho nebyl.”

Paní asistentka Dáša říká: "To bude asi
nějaká viróza!” Nikolka reaguje: "Nebo
by to mohla být nemoc.”

Urbanov: Martin na bílém koni

Foto: Hynek Vohoska
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