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Milí čtenáři, 

měsíc je opět pryč a Vy držíte v rukou další číslo našeho školního časopisu.
Dubnové číslo vznikalo po celý měsíc a ještě téměř na jeho konci nebylo
kompletní. 

Začtěte se tedy do Bubliny. Přečtěte si, o čem sní Anežka, kam jsme se se školou podívali,
co jsme viděli a co jsme navštívili. Jsem rád, že naši redakci více a více podporují externí
redaktoři z nižších ročníků. Například Pavlínka poslala článek o svém účinkování v
"ddmáckém" divadélku a k nějaké práci pro časopis se osmělují i naši prvňáci.

Jak zříte po otevření a třeba i po prvotním prolistování, je plné. Plné až po okraj. Není snad
místečko, kam by se dal smysluplně vsunout text a nebo obrázek. Duben byl zkrátka
bohatý na náměty.

Příjemné počtení!

Hynek Vohoska
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Knižní tipy 
VIOLA RITTEROVÁ 

Nejhorší učitelé
na světě

4 Foto: Dáša Roubalová

Knížka tohoto měsíce se hodí pro všechny, kteří nemají
moc v lásce školu a možná ani učitele. Jak se asi může
jmenovat? Jak říká její autor, David Walliams: Víte, co je
ještě horší, než nejhorší dítě na světě? Ano, JE TO
NEJHORŠÍ UČITEL! A právě tak knihu i pojmenoval:
Nejhorší učitelé na světě. Knížka je zábavná nejen tím, jak
líčí nejhroznější typy učitelů, ale i díky spoustě ilustrací,
kterými ji opatřil  Tony Ross. Víte, co jedí děti ve
Schlichtově škole? Přesně řečeno, co jim plave v polívce?
houbička na nádobí, spodky nějakého dědy, ježek,
pantofle, naslouchátko, muž jménem Cyril či použitý
kapesník i s fleky od smrkanců. FUJ! Víte, kolik je dětí v
Nakrknuté střední po škole? Celá škola, i paní ředitelkou,
samozřejmě! Víte, co musí dělat děti ve výtvarné výchově
na Sucharské střední? Musí vytvořit sochu své paní
učitelky, slečny Namysslené, v životní velikosti. Já jsem
knihu zhltla za dva dny, co vy na to? Hned ji běžím vrátit
do urbanovské knihovny, abyste si ji mohli také půjčit.
Nezapomňte: každý čtvrtek od 17:30 do 18:30!

V pátek jsme vyšli ze školy o půl osmé. Když jsme přišli do Sedlejova, nastoupili jsme do vlaku a jeli do
Telče. V Telči jsme šli do DDM. Tam jsme se podívali na krásnou pohádku O princezna Bublajdě.
Potom jsme se podívali do pekla v Telči, dali si rozchod a všichni si mohli jít něco koupit. Potom jsme
šli na autobus. A protože jsme měli hodně času, mohli jsme se zastavit na hřišti. Tam jsme hráli
různé hry. Třeba "vstávačku", "záchod", "mrazík" a "molekuly". A když jsme skončili, mohli jsme jít na
autobus a spokojeně jsme jeli domů.

Divadélko v DDM poprvé
O princezně Bublajdě
ADÉLA SOUKUPOVÁ | foto Hynek Vohoska 



PAVLA FRÜHAUFOVÁ 
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Loni na podzim jsem se přihlásila do divadelního kroužku, který vede
paní Emílie Drdácká. Hned jsme začali připravovat pohádku o princezně
Bublajdě, která dostala k narozeninám bublifuk a od té doby bublá a
bublá, vůbec nechce nové šaty a nehraje si ani s kočičkou. Já jsem dostala
roli papouška, který to uváděl. Premiéru jsme měli 25. 4. Nejdřív jsme
hráli pro školky a školy. Byla jsem ráda, že přišla naše škola. Od pana
ředitele jsem dostala tulipán. Druhý den jsme hráli pro veřejnost. Přišli
rodiče, prarodiče, tetičky, příbuzní, kamarádi, spolužáci... Bylo to tolik lidí,
že jsme museli hrát nadvakrát. Měla jsem jen malou trému. Jsem totiž
herečka od narození. Aspoň to tak tvrdí mamka.

O princezně Bublajdě II.

Divadélko v DDM podruhé aneb
Tentokrát pohledem účinkující

Slavnostní koncert 
ZUŠ Jihlava
BARBORA VOHOSKOVÁ

Ve středu 27. dubna jsme vyrazili 
na výlet do Jihlavy. Tentokrát 
na Slavnostní koncert  jihlavské
základní umělecké školy. Celý
program trval asi hodinu. Vtipně to
uváděly dvě holky. Jedna z nich se
jmenovala Klára. Celý program končil
tím, že na podium přišel velký
orchestr a holky, které tancovaly.
Hrálo a tancovalo se na hudbu
Otakara Jeremiáše. Ten upravil
několik známých lidových písní. Po
skončení koncertu jsme všichni zase
jeli domů autobusem.



Zaostřeno na
češtinu

Zajímavosti o zvířatech

Zdroj: K. T. Tchuisseu, S. Straková: 100 perliček pro (ne)m
ilovníky češtiny. 

ISBN
 978-80-242-6822-4.

Správně je shánět. Základní tvar je totiž sehnat a ne sechnat.

Sloveso shánět má mnoho významů. Hlavní tří významy tohoto 
slovesa si ukážeme na příkladech:

"Odhánět někoho dolů pryč" - Sháněl kočky ze střechy.
"Honěním shromažďovat" - Pasák sháněl ovce do stodoly.
"Úsilím opatřovat či obstarávat" (hovorové) - Shání peníze na nové auto.

Babirusa je všežravec. Živí se například ovocem (oblíbené je mango), semeny, ořechy, houbami a také
larvami brouků. Na mořském břehu někdy žere kraby, leklé ryby a jiné mršiny. Nevyrývá potravu jako jiné
druhy prasat, ale sbírá ji z povrchu země. V zajetí se živí stejnou potravou jako prase domácí, především
trávou, zeleninou, bramborami a obilným šrotem. 

ANEŽKA KADLECOVÁ

VIOLA RITTEROVÁ

Zdroj: wikipedia.cz6 Zdroj obrázků: canva.com

Shánět - schánět

Babirusa
Slovo babirusa vzniklo z indonéských slov babi (prase) a rusa (jelen). Babirusa se přes den ukrývá v
podrostu, močálech nebo mangrovových bažinách. Po setmění se vydává za potravou, ráda se válí v
bahně a dobře plave, koupe se i v moři a je schopná přeplavat zátoky o délce i několika km. Je také
rychlým a výdržným běžcem. Babirusy nejsou příliš společenské, samice s mláďaty žijí v rodinných tlupách
čítajících 6–10 zvířat, dospělí samci jsou vždy samotáři. V období říje, které obvykle nastává dvakrát ročně,
se samci připojují k samičím tlupám, poté následuje páření. Březost trvá 137-160 dnů. Samice rodí pouze
1-2 mláďata, která jsou hned samostatná a více vyvinutá než u jiných druhů prasat. 



Přírodní noviny
ANEŽKA KADLECOVÁ
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Amazonský prales

Vítám vás u dnešních přírodních novin. Tentokrát si
povíme o Amazonském pralese, jelikož je velmi
zajímavý. Žije v něm mnoho druhů zvířat a roste
zde ještě více druhů rostlin. Jeho rozloha převyšuje
rozlohu České republiky osmdesátinásobně. Celým
Amazonským pralesem protéká řeka Amazonka, po
níž prales dostal své jméno. Je to nejdelší a největší
řeka na světě, obývaná obávanými aligátory a
piraňami. Nevede přes ni ani jeden most, protože
mosty zde nejsou potřeba, do měst na Amazonce
se proto můžeme dost jenom letadlem nebo lodí.
Nejzajímavějším obyvatelem Amazonky je vzácný
růžový delfín. Zdejší vodní toky ukrývají i největší
hlodavce světa – kapybary. Ti dosahují hmotnosti
až 80 kilogramů a výšky přes půl metru. Můžeme se
s nimi setkat i třeba v jihlavské zoo. Nejznámější
opicí pralesa je lvíček zlatý. Ve volné přírodě ale už
zbývá jenom 1000 lvíčků. Amazonský prales
bohužel velmi rychle mizí a na jeho místě vzniká
zemědělská půda. To má za následek mohutné
vymírání živočišných i rostlinných druhů. Na jeho
záchranu může přispět každý, a to tím že si koupí
malou část pralesa, která se potom nevykácí.
Nechcete to zkusit i vy?

Mou srdeční záležitostí je Amazonský prales.
Jsem ráda, že konečně přišel čas  na to, abych
o něm napasala článek. Až budu velká, budu
si šetřit a do Amazonského pralesa se
podívám. Je to moje přání.



Hrkání v našich 
vesnicích
BARBORA VOHOSKOVÁ, KLÁRA POUKAROVÁ a  ANEŽKA KADLECOVÁ
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Proč se vlastně hrká? "Protože každého potěší, když uslyší zvon nebo aspoň školní zvonek oznamující
konec hodiny," vysvětluje P. Peňáz. "Školní zvonek určuje denní rozvrh hodin, klášterní zvon zase svolává
bratry nebo sestry k modlitbě, práci i odpočinku. Kostelní zvony (kromě umíráčku) znějí vždy radostně,
protože oznamují radostné události: zvou na bohoslužby, provázejí novomanžele, vítají nový rok. Během
velikonočního tridua se naopak připomínají události bolestné: na Zelený čtvrtek byl Pán Ježíš zrazen a
zajat, na Velký pátek byl za nás mučen, ukřižován a pohřben a v hrobě odpočíval po celou Bílou sobotu.
Proto v tyto tři dny nezvoní zvony, ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček. Protože tento pokyn vydal
papež, lidově se říká, že zvony uletěly do Říma." (www.cirkev.cz)

Proč se vlastně hrká? Protože zvony odletěly do Říma. Odpověď, kterou můžete dostat.
Uspokojí vás odpověď? A proč tam letěly ty zvony? Třeba se odpovědi dozvíte z našeho
článku.  A dozvíte se taky, jak se hrkalo u nás ve vesnicích.

Nevcehelští | foto Milan Pařil

U nás v Nevcehli se chodilo hrkat poprvé ve
čtvrtek večer, pak v pátek ráno, po obědě a
večer. Naposledy se šlo hrkat v sobotu, a to
jsme šli na koledu obešli jsme celou Nevcehli.
Skoro všude nám otevřeli a vykoledovali jsme
si každý velkou tašku sladkostí a nějaké
peníze. Nejlepší na tom bylo, že s náma nešli
žádní dospěláci. Hrkat chodilo hodně dětí a
mě třeba hrkání hodně bavilo.

 

V Urbanově se chodilo hrkat takto: na
Zelený čtvrtek v 18.00 večer, na Velký pátek v
6.00, v 11.45, 14.45 a v 18:00 a na Bílou
sobotu v 6.00, ve 12.00 a v 18.00 hodin. Na
Bílou sobotu taky ti, kteří chodí hrkat mohou
za odměnu nahoru na věž. Tam nás pustí
pan Nosek. Hrkat nás chodilo docela dost.

Ve Stranné se chodilo hrkat večer v 6 hodin
a ráno v 8 hodin. Chodili jsme: já, Vašík a
moje sestřenice Majda a její bratr Vašík. Za
to, že jsme chodili, jsme dostali sladkosti.
Byla to zábava a těším se na příští rok.

V Ořechově se hrkat nechodí. 
 

Urbanovští | foto: Hynek Vohoska

V Žatci chodily hrkat tři
děti. Pavlínka Frühaufová
a Vítek a Mája Březinovi.

Hrkací trakaře| foto: Hynek Vohoska



Den Země v Telči
KLÁRA POUKAROVÁ
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V pátek 22. dubna jsme jeli se školou na Den Země do
Telče. Ráno jsme přišli do školy a potom jsme vyrazili do
Sedlejova na vlak. Když jsme přijeli vlakem do Telče, tak
jsme šli k nové (Hradecké) škole. Tam jsme chvíli v
zámeckém parku počkali. Ujala se nás jedna paní učitelka.
Rozdělili jsme se do skupin. Potom jsme chodili po
stanovištích. Stanovišť bylo šest. První stanoviště byly
houby, druhé stanoviště byli ptáci, třetí stanoviště byla
zvířata, čtvrté stanoviště byli motýli, páté stanoviště byly
stopy zvířat a šesté stanoviště byly dřeviny. 

Když jsme obešli všechna stanoviště, šli jsme na takovou
malou zahradu, kde jsme potkali bývalého parťáka Kryštofa
Poukara. Kdo chtěl, mohl si koupit a opéct buřta, dát si
muffin a limonádu. Potom jsme se přesunuli do jídelny,
kde jsme potkali paní učitelku Martu Veselou, která minulý
rok učila u nás ve škole, Vítka Chalačeva a Lucku
Šindelářovou, kteří byli taky minulý rok u nás ve škole
páťáci. K obědu byly špagety. Po obědě jsme šli do dílniček,
které pořadatelé umístili do přízemí hlavní školní budovy,
kde jsme si mohli něco vyrobit Nakonec jsme se přesunuli
zpátky na autobusák a jeli jsme autobusem domů. Celý
výlet jsme si užili a jsme rádi, že nás pan učitel a paní
učitelky vzali na tak hezký výlet.

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a
zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl
Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než
193 zemích světa. První oslavy Dne Země se konaly ve Spojených státech na
dvou tisících univerzit, zhruba v deseti tisících základních a středních škol a
ve stovkách komunit po celých Spojených státech. Akce se zúčastnilo
celkem 20 milionů Američanů.| Zdroj: wikipedie.cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/22._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD


Den Země v Urbanově
HYNEK VOHOSKA | foto Hynek Vohoska a Dáša
Roubalová
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Od roku 2012 pořádá naše škola každoročně Den Země. Vzhledem k pandemii covidu jsme
nemohli poslední dva roky tuto naši tradiční akci pořádat. Tento rok ale vše "klaplo", a
tak jsme se mohli pustit do příprav. Při povídání s dětmi o tom, co by chtěly na Dni Země
mít, jsem byl ujištěn, že rozhodně rýžování zlata (to je populární aktivita snad všech
našich návštěvníků) a ještě něco nového, co tady nikdy nebylo.

KOVÁŘ A STONEBALANCER
Program letošního Dne Země byl velmi pestrý. Měl
jsem velkou radost, že naše pozvání přijal umělecký
kovář z Třeště, Petr Píša. Při přípravě akce jsme se
domluvili na tom, že by bylo fajn, kdyby si děti mohly
vyzkoušet něco vykovat. Nakonec se to podařilo. Kovaly
hřebíky. Návštěvníci, a to i dospělí, si mohli vyzkoušet,
že to není jen tak jednoduché.
Další aktivita, která byla pro naše návštěvníky
připravena, byl stonebalancing. Stonebalancing je
umění, které spočívá ve vršení kamenů v roztodivných,
neuvěřitelných a třeba i nemožných polohách bez
použití podpory nebo lepidla.

POETICKÝ ČTVEREC
Při posledních dvou Dnech Země mohli naši
návštěvníci tvořit v tzv. "poetickém čtverci". O co
se jedná? Ve vymezeném území o výměře 1 metr
čtvereční může jedinec zcela svobodně tvořit -
kreslit či psát. Nebo si jen tak přemýšlet. Toto
stanoviště bylo v minulosti doménou paní učitelky
Veselé Jirousové, a tak jsme se zeptali, zda i letos,
kdy už u nás neučí, můžeme její aktivitu
nabídnout.
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Poetický čtverec si vzaly na starost naše
třeťačky  Violka, Anička a Barunka. Celé
vymezené území hezky připravily. Připravily
navíc ještě několik knížek, ve kterých si mohli
zájemci listovat a dokonce i hru s přírodní
tématikou. Myslím si, že holky měly z účasti
na svém stanovišti radost.

GEOPARK A SPOL. Jak bylo řečeno při poradě s dětmi, muselo se rýžovat zlato. Aktivita je to pěkná a
pro děti velmi populární, a tak jsem opět oslovil Honzu Švaříčka z Geoparku Vysočina, který společně
s Markétou Tichou a Hanou Pařilovou obstarali velkou část programu.  Všechno klaplo, a tak jsme
společně mohli opět rýžovat. Další aktivity, které "geopark přivezl" se těšily též přízni návštěvníků.
Mimo poznávání semínek, hornin a nerostů jste si mohli, kdybyste se přišli podívat, odlít ze sádry
trilobita. Jako bonus jste si ho mohli pod naším přístřeškem nabarvit.

TVOŘENÍ PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
Když jsme vymýšleli program, pamatovali jsme i na naše 
nejmenší návštěvníky z mateřských škol z Nevcehle, Pavlova
a Sedlejova, Děti ze školky si mohly nabarvit barvami zvířátka,
která jsme odlili ze sádry. Děti práce bavila.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Ne všichni chtějí ovšem poznávat semínka, koukat na nerosty,
bouchat do kovadliny nebo balancovat. Právě pro tyto
návštěvníky bylo připraveno pohodové sportovní vyžití. 
Děti hrály pétanque, skákaly v pytlích, hrály venkovní piškvorky 
a hlavně: byl fotbálek!



Den Země se vydařil. Navštívilo jej
za celé dopoledne více než 200
dětí. Přijeli děti a učitelé z
Mrákotína, Telče, Nevcehle,
Pavlova, Dlouhé Brtnice a
Sedlejova. Děkuji všem za
spolupráci! A příští rok ZNOVU!

Zajímavou aktivitou bylo
POZNÁVÁNÍ BYLIN.
Připravené bylinné čaje mohli
žáci ochutnat a přiřadit k nim
název byliny, ze které je čaj
uvařený. Pokud chtěl někdo
opustit areál školního hřiště,
mohl navštívit VĚDOMOSTNÍ
STEZKU, která byla také
připravená.

12



Zahradničení s Annou
ANNA NOSKOVÁ 

Sejeme kytičky
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Jaro, kytičky. Proč kytičky vyrábět, když si je můžeme zaset. Vyrábět nic nebudeme,
jdeme sít kytičky.

1. 2. 3.

5. 4.

6.
Budeme potřebovat rýč, rukavice
a semínka hezkých kytiček1.

2. Zryjeme rýčem 
záhon. 3. My jsme si udělali 

hezký kruh.

4. 5.Zasejeme 
semínka.

Pořádně zalejeme

6. Takhle to bude vypadat. Snad...



Kuchtění s Vojtou
VOJTĚCH PELEJ 
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Bábovka Margot

2 vejce, 1 hrníček krupicového cukru, 2
hrníčky polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 1 hrníček šlehačky, 1 kokosová
čokoláda Margot

Co budeme potřebovat?

Co budeme potřebovat?
Žloutky ušleháme s cukrem do pěny, přidáme mouku
smíchanou s práškem do pečiva, šlehačku, tuhý sníh z bílků a
nastrouhanou čokoládu. Těsto vložíme do vymazané a
kokosem vysypané bábovkové formy a v předehřáté troubě
upečeme. 

Do bábovky můžeme přidat i
rozinky naložené v rumu,
trochu umletých ořechů

nebo pokrájené kandované
ovoce.

Tip

Sloupek
Vlastně mám rád, když se něco děje. Když se věci hrnou 
jedna přes druhou. Nemám moc rád nudu. Ve středu 
27. dubna  dopoledne jsme se nenudili. Považte, že ráno 
v sedm hodin byla naše školní křehká vrba ještě
nebezpečná - padaly z ní větve tlusté jako moje ruka. 
V osm hodin už byla celá ořezaná a na nějakou dobu je
"zase zachráněná". Už to bylo fakt nebezpečný. A dál si
představte, že ve dvanáct hodin už byly větve zlikvidované,
a to hlavně díky panu Noskovi Oldřichovi a Noskovi
Martinovi, kteří přistavili techniku a mohlo se tak všechno
štěpkovat. Další potěšující zpráva pro nás všechny ve škole
byla, že ona rychlost v "likvidaci" větví byla podpořena i
prací našich žáků. Byl jsem opravdu mile překvapen, jak se
k tomu naši žáci postavili. Laskavý čtenář promine, že fotek 
z "likvidace" není více, ale už se nikam nevejdou. Dubnové
číslo je zkrátka plně obsazeno.  Jsem ale fakt rád!

Hynek Vohoska
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Okénko sportu
JÁCHYM NOSEK

Sportovní lezení
Sportovní lezení vzniklo v sedmdesátých letech, když horolezci přestali pouze zdolávat vrcholy a začali
vyhledávat nižší ale obtížnější skály. Sportovní lezení se dělí na dva druhy - jeden je volné lezení a druhý je
technické lezení. Ve volném lezení jde o to vylézt skálu bez pomoci nástrojů a tím pádem ji neničíte
(samozřejmě jste jištění). Zato při technickém lezení používáte různé nástroje (žebříky a skoby) a ničíte tak
skálu. A jedna zajímavost: sportovní lezení bylo poprvé na olympijských hrách roku 2021. V žebříčku
deseti nejlepších lezců světa je už celých 12 let umístěný Adam Ondra. Stal se 4x mistrem světa a světová
média ho nazývají českou senzací sportovního lezení.

Foto: Soukromý archív Kryštofa Pazderky.

Krátce jsem vyzpovídal Kryštofa Pazderku, svého bratrance, který se sportovním lezením zabývá.

Jak dlouho se věnuješ horolezení?
Lezu celkem intenzivně tak od
dvanácti, takže asi osm let. Hledali
jsme s bráchou nějakou smysluplnou
volnočasovou činnost a lezení nám
hlavně díky bratranci, který byl v tý
době už ostřílenej bušič, brzo padlo
do oka.

 Co Tě na horolezení nejvíc baví?
Asi ten samotný pohyb, jak musíš
celý tělo sladit, aby pracovalo, tak
jak chceš, a ty ses po tý skále
vyškrábal zas o kousek dál. A taky
jsem prostě rád venku na čerstvým
vzduchu, obklopen krásnou
přírodou. Proto taky beru lezení na
stěně spíš jen jako trénink na
skály...

 

Jakou skálu sis nejvíc užil?
Kdybych to měl brát podle materiálu,
tak nejradši asi lezu na pískovci a na
žule... Nevoklouzanej vápenec je ale
taky dobrej, třeba v německý
Frankejuře jsou krásný kratší převisy
po malejch dírkách. Tam se mi třeba
moc líbila cesta "Commander
superfinger" za 9-.

Jaká skála byla pro Tebe
nejtěžší a proč?

No, psychicky to myslím byla
jedna skalka v Adršpachu, kde

lezecky doma úplně nejsem!
Zkoušel jsem tam jednu kratší asi

patnáctimetrovou spárku, která
se ale v půlce dost rozšiřovala... 

 A tak když jsem se do toho
klíčovýho místa dosoukal, začaly

mi rychle docházet síly a já z tý
pukliny nevodjištěnej pomalu

vyklouzával. Kamarád dole v tu
chvíli radši nic moc neříkal. Až v
úplně poslední chvíli jsem ještě

provedl zoufalý výpad a zázrakem
se dostal dál do lehčí části cesty,
kde jsem se trochu zklidnil a pak
dolezl nahoru... Pořádnej zážitek

prostě musí být hlavně intenzivní!   
 

Na jakou skálu se rád vracíš a
proč?

Nejradši se určitě vracím na
Štamberk! Je to krásná žula a taky

dost srdcovka..S bráchou jsme tam
zdolali naší první pořádnou

"šestku". Navíc tam pořád mám
načatej jeden projekt! 

 

Bojíš se výšek?
Když jsem dobře jištěnej
tak ne. Člověk si prostě
zvykne a začne se mu líbit
koukat na svět shora!
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Gaming
TOMÁŠ HEMZA

Vítejte opět u Gamingu – rubrice o mých oblíbených
počítačových hrách.  Dnes máme na programu hry
Bulánci a Roblox. 

Roblox

Bulánci
Bulánci jsou polštáře, které bojují proti sobě. Je to velmi
stará hra, kterou můžete hrát s kamarády a nebo s robotem.
Hraje se systémem všichni proti všem. 

Roblox je platforma pro hraní a zároveň vytváření her, která jen v roce 2020
vydělala 924 milionů dolarů a je populárnější než Minecraft nebo Fortnite. I přes

obrovský úspěch ale málokdo ví, co to vlastně ten Roblox je.
 

Roblox je platforma, na které může uživatel vytvářet vlastní hry a s ostatními je
sdílet. Vyzkoušejte. Dá se stáhnout zdarma.
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https://www.alza.cz/fortnite-battle-royale-hra-tag6950.htm


Koroňák II. 
VOJTĚCH PELEJ 
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Křížovku  připravila Klára Poukarová

Křížovka 

Zápis do 1. ročníku dalšího
školního roku
HYNEK VOHOSKA

8. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku
dalšího školního roku. Zapsali jsme tři nové prvňáky.
Všichni jsou z Urbanova.

Našimi novými žáky budou Oliver Dohnal, David
Procházka a Magdaléna Vohosková.
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Humoriáda 
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Urbanovské perly 
Vašek: Dášo, kolik je ti let?
Dáša: (Z legrace odpovídá) 109, Vašku.
Vašek: (kouká se s výrazem naprostého údivu) Fakt, jo?

Barča přichází na zahradu, kde Dáša natírá. A říká:
"Dášo, já ti pomůžu. Já totiž strašně ráda pomáhám
starým lidem."

Učitelka volá jednomu z rodičů. „Dobrý den, váš syn
neustále lže.“ Otec na to: „No, tak to je v tom fakt dobrej,
protože já žádného syna nemám.“

Ptá se otec syna: „Co to tam gumuješ, Pepíčku?“
„Pan učitel mi říkal, abych si co nejdříve opravil tu pětku!“

„Oskare, řekni nám, co je to?“
„Prosím, paní učitelko, to je lebka.“
„Dobře, ale z čeho?“
„Ze zvířete.“
„Ale jakého zvířete?“
„Prosím, mrtvého.“

„Opět pětka!“ vyčítá otec synovi. „Asi jsi dobře
neporozuměl otázce, kterou ti pan učitel položil.“
„Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil
mou odpověď.“
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Urbanov, 3. dubna|
Morena vynesena a
zodpovědně odhozena.

Urbanov, 7. dubna|
Poznatek z hodiny
geometrie: Do 1 metru
čtverečního se vejde všech
sedm třeťáků a jedna
červená figurka z Člověče,
nezlob se, kterou vlastní
Jan Pařil.

No comment

Zaslouží si také zmínit, že...


