
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis d ětí ze Základní školy Bavorovské ve Vod ňanech 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Ročník II. 
Číslo 1 

Říjen 2006  

Dne 5.září začala škola, těšili jste se?  
 
Druhé ročníky začaly 11. září jezdit na plavecký 
výcvik do Prachatic. 
 
12. září jeli třeťáci na dopravní hřiště do Strakonic. 
Druháci je následovali 14. září, čtvrťáci pak 19. září. 
 
Žáci šestých tříd  strávili  19. – 21. září tři dny na 
turistickém kurzu. Vrátili se všichni. 
 
O víkendu 22. – 24. září prvňáčci absolvovali 
seznamovací  kurz , o tom viz článek uvnitř Bliku . 
 
21. září páté ročníky završily dopravní výuku prvního 
stupně. 
 
Dne 27. 9. proběhlo v Táboře krajské kolo ve 
čtyřboji, kterého se zúčastnili i naši žáci – úspěšně! 
 
29. září odjeli někteří naši spolužáci na exkurzi do 
Prahy na výstavu Model Hobby. 
 
29. září nás navštívilo nebývale velké množství  
bývalých žáků, kteří  přišli pozdravit vyučující. 
 
29. září proběhl na naší škole také cvičný poplach, 
všichni jsme se zachránili. 
 
4. října třetí ročníky besedovaly v galerii se 
spisovatelkou a ilustrátorem dětské knihy. 
 
9. října proběhlo slavnostní otevření nového hřiště, 
oslavili jsme to atletickými závody. 
 

 

Ahoj děti, žáci, učitelé! 
       Jsme rádi, že jsme se po prázdninách všichni 
sešli ve zdraví. Všichni máte určitě mnoho 
krásných zážitků a vzpomínek. 
       Během prázdnin se toho ve školo mnoho 
změnilo, máme nový povrch v tělocvičně,  
venku se buduje hřiště s umělým povrchem, naše 
jídelna je krásně barevná, všude září nové nátěry 
a malba. V počítačové učebně je to nyní 
mnohem prostornější, je zde zabudován data 
projektor a promítací plátno. 
     Člověk by si řekl: ,,Co víc si přát?“ Ale my 
všichni víme, že člověk je tvor stále 
nespokojený, a tak budeme za chvíli toužit po 
nějaké další změně. My jsme se rozhodli, že 
hned na začátku nového školního roku vydáme 
další číslo našeho školního občasníku. Velmi jste 
nám tentokrát pomohli svými příspěvky, moc 
děkujeme a na oplátku vám přejeme hezké 
počtení a dobrou zábavu! Zároveň do školního 
roku hodně úspěchů, pohody a dobrých nápadů. 
                                     Gabča a Ivča 

Upozornění: 
Prosíme všechny, kdo by 
chtěli přispívat do 
časopisu, aby se přišli 
domluvit do sedmých 
ročníků. Pokud máte 
zajímavé nápady, jak Blik 
vylepšit, tak neváhejte a 
přijďte za námi. Budeme 
rádi za všechny příspěvky 
od vás. 
             Vaše redakce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prožitkový víkend – Království poznání 
 
     Když se blížil závěr 3. školního týdne letošního roku žáčci I.B naší školy se více či méně tešili na společný víkend, který měli strávit v rekreačním 
zařízení KARAS Krašlovice. Ten byl motivován jako tzv. Království poznání.  
     V pátek odpoledne po nezbytných pusách rodičům jsme se vypravili pěšky do neznáma. Na KARASu nás očekávaly čisté pokoje, příjemný a milý 
personál. Děti se ani nestačily řádně ubytovat a už je čekal náročný program.  Celý byl zaměřený na sebepoznání, na umění vyjádřit své myšlenky, na 
spolupráci mezi kamarády, vzájemnou pomoc, soutěživé hry, ale i opakování učiva ze školy. 
     Nejvíce se asi všichni těšili na sobotu, kdy měli přijet rodiče a hlavně pan král (převlečený ředitel školy). Podařilo se. Rodiče, prarodiče i sourozenci 
dorazili v hojném počtu, dostavila se matka třídy i pan král. Za přítomnosti nejbližších je slavnostně pasoval na prvňáky, matka třídy (třídní učitelka) 
ostužkovala. S rodiči snad všichni prošli „Královskou stezku“, kde plnili úkoly, které našli na označené trase. Po opečení buřtů na ohýnku se děti 
rozloučily a chvátaly si opět hrát.  
     V neděli po dopoledním programu - lezení po lanech - obdrželi všichni prvňáčci diplom a sladkou odměnu. Po obědě jsem se vypravili opět pěšky 
domů. 
     K čemu tohle všechno bylo? Děti snad pochopily, že sám nikdo nic nezmůže, že ve třídě jsme všichni kamarádi a máme si pomáhat a být na sebe hodní 
a i učitelka může být přítel.  
     A co to vlastně dalo mně? 
Poznala jsem že, Aďka, která ještě nebyla nikde bez rodičů, je statečná a zvládla to na jedničku. Tomík je nejtišší kluk třídy a Luky určitě pochopil, že 
s lumpárnami ve třídě neuspěje. Upovídaná Nikča a Barča večer rády ponocují, ale ráno se jim nechce vstávat. Macek, milý a hodný kluk, vždy a rád 
pomůže Kubíčkovi, který zase pravidelně usínal jako první. Markétky s Barunkou, kamarádky ze školky, se navzájem povzbuzovaly. Sárinka  umí nejlépe 
ustlat postel a spolu s Klárkou, Janinou a Jituškou a Magdalénkou se do všeho vrhaly s radostí a s úsměvem. Za to Davídek, Páťa a Aleš by nejradši mastili 
„Vole lehni“, ale moc času neměli. Nelča padá z postele a Zitka je holka do nepohody. 
     Přestože tu a tam ukápla slzička, se vše vydařilo a proběhlo bez potíží. Určitě tomu pomohlo slunečné počasí, ale i ochotný personál a nabitý program. 
Děkujeme zaměstnancům KARASu za pěkně prostředí a chutné jídlo,  SRPŠ za příspěvek na nákup drobného materiálu a p. Halodovi za sponzorský dar 
v podobě sladkostí. Pokud tomu bude škola i rodiče nakloněni, ráda bych něco podobného podnikla i příští rok.         
                                                                                                            Jana Kalianková tř. uč. I.B 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Termín: 19.9. – 21.9.2006         Místo: Srní - chata Povydří 
Počet žáků: 36 
Pedagog. dozor: p.uč. Bezděková, Pokorná a odbor. asistentka Mikešová 
 
     V úterý v 8.oo hod. jsme odjížděli od školy, každý asi s neurčitou představou ,co všechno nás čeká. Cestou na Šumavu jsme zastavili v městečku Kašperské Hory, 
kde někteří stihli prohlídku muzea s živými zvířaty.Po příjezdu se obě třídy ubytovaly a naobědvaly se.Cestou do restaurace nás překvapilo množství zvířat  v okolí , 
která patřila majitelům chaty -  obrovská černá doga, o málo menší bojový pes, nebezpečný zakavkazský kozel na řetězu, menší stádo koz domácích a chlupatý, 
přátelský kocour. 
     První den odpoledne jsme vyrazili přes osadu Čeňkova Pila podél řeky Vydry, kudy vede naučná stezka Povydří. Líbily se nám veliké balvany ve vodě, ale i 
kamenné moře, což je zajímavý přírodní úkaz  Zastavili jsme v Turnerově chatě, kde má své království Vydrýsek, se kterým p. Chaloupek natočil známý 
večerníček.Uvnitř nás zaujali dva krásně zbarvení papoušci. I když chvílemi pršelo a museli jsme vystoupat do strmého kopce, všichni to zvládli bez větších 
problémů. 
      Ve středu nás čekala celodenní túra, měla být dlouhá asi 24 km, ale já si myslím, že to bylo určitě více ! Ráno nás odvezl autobus až na Kvildu (pan řidič byl tak 
hodný, že nás všech 40 do linkového autobusu pustil!). Na Kvildě se všem líbil dřevěný kostel. Někteří navštívili místní muzeum, kde jsme měli možnost mimo jiné 
vidět i vybavení staré školy. Hodně zajímavostí o Šumavě se pak všichni dozvěděli ve velmi pěkně zařízeném infocentru. Odtud jsme vyrazili po turistických 
značkách až na Modravu. Nohy nás zavedly do Klostermannovy chaty, kde jsme na venkovní terase posvačili. Moc nás překvapilo, že nám tam dali nanuky a 
zmrzlinu zadarmo! Z Modravy nás čekala dlouhá cesta krásnou přírodou. Nejlépe se nám šlo (místy i běželo) okolo Vchynicko- Tetovského kanálu , kde se dříve 
plavilo dřevo. Míjeli jsme i obnovené základy kaple,která byla zničena po 2.sv.válce. Cesta do Srní rychle ubíhala, prohlíželo si nás se zaujetím stádo krav a většina 
z nás v sobě objevila skryté rezervy, takže jsme se před půl 7 blížili k ubytovně. Někteří z nás cestou i veršovali, nejvýstižnější verš byl- cit.,,Když vidim Srní ,nohy 
mě brní!“ Po příchodu do pokojů většina z nás padla na postel, některým se ani nechtělo na večeři. Ale všichni přežili. 
       Ve čtvrtek ráno jsme museli vše po snídani sbalit, uklidit vzorně pokoje a vyrazili jsme na poslední procházku. Cílem byla elektrárna Čeňkova pila, kde jsme měli 
domluvenu přednášku a prohlídku muzea. Velmi nás zaujala maketa části Šumavy, ale i odborný výklad pana průvodce o plavení dřeva. V dokumentu na videu jsme 
pak viděli krásné pohledy na Šumavu z letadla a dozvěděli se, jak se vyrábí elektřina ve vodních elektrárnách, aniž by se poškodila okolní příroda. Pak poslední oběd 
a hurá domů. Většině z nás bylo líto, že pobyt na Šumavě nemohl být delší.  
       Na závěr uvádím, co se nejvíce líbilo ostatním. 
Simona Horáková – Nejvíce mě zaujala elektrárna, dokument, který nám pustili v muzeu , byl hodně zajímavý. 
Karolína  Mašková- Moc mě překvapilo , že nám dali v Kloster. chatě zmrzlinu zadarmo. 
Dominik Soukup – Nejlepší bylo ubytování a skvělé jídlo. Trošku mě zaskočily kozy ,které volně pobíhaly po areálu.                             
Andrea Linhartová- Na kurzu to bylo fajn, hlavně večery na pokoji. 
Ondřej Benedikt- Nejhezčí byl Vydrýsek, fakt pěkný , jeďte se na něj kouknout, doporučuji.                 
 Jakub Vachta – Líbil se mi dřevěný kostelík na Kvildě. 
Markéta Šestákova- Na kurzu mě zaujaly túry a hlavně kamarádství se 6.B. 
Petra Píchová- Celý program ,který pro nás p. učitelky připravily ,byl hezký. 
Marek Pokorný- Musim říct, že jsem se dozvěděl spoustu zajímavostí a pěkně si zničil nohy.  
Zlata Gryčová- Krásná byla cesta okolo Vydry. 
Monika Daňhová- Lesy, ptáčci, houby, zvířata, byla to prostě nádhera!    Se žáky 6. tříd sepsal Marek Valenta     
   
 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My to neumíme! My hrát 
nebudeme! 
 
To byly první reakce Katky Mašlové, Denči Kasalové a Katky Novákové, které 
jely reprezentovat naši školu ve volejbalu do družebního města Zlaté Hory. Jejich 
prvním reakcím se nebylo co divit. Jely hrát volejbal, čekal na ně ale volejbal 
plážový, který má trošku jiná pravidla, jiný způsob hry  a hlavně jej děvčata nikdy 
nehrála. Reprezentantky Zlatých Hor, Opavy a Polska navíc pravidelně pořádají 
turnaje. Po počátečním strachu a obavách se však dívky pustily do hry. Bojovaly 
statečně a jejich výkony nebyly nejhorší. Výsledné skóre 8:21, 5:21 apod. 
vypovídá za své. Děvčata byla statečná a plážový volejbal je zaujal. Ukončily je 
slovy: příští rok bychom jely zase. 
Své sebevědomí si dívky pozvedly za pomoci Martina Kalianka a našich bývalých 
žáků Tomáše Marka a Michala Janouška při hře v klasickém volejbale. V té 
převálcovali žáky ZŠ Zlaté Hory. 
Odměnou za výbornou reprezentaci naší školy, jako i  pro fotbalisty - starší žáky a 
družstvo vybíjené ze ZŠ Alešova, byl výlet do Jeseníků, návštěva hradu Kámen u 
Pacova a Muzea ručního papíru ve Velkých Losinách. Během tří dnů ve Zlatých 
Horách se střídal bohatý program – místní řemeslnický trh, rekonstrukce velké 
historické bitvy, vystoupení skotských dudáků i nádherný ohňostroj. Nejvíce se 
těšili hlavně mladí na hudební produkci skupiny Kryštof. 

TELEVIZE A JÁ 
 
V závěru minulého školního roku uskutečnili žáci bývalé 
7. B třídní projekt na téma Televize a já. 
Nejprve vypracovali dotazník, který pak zadali 
spolužákům ze 7.- 9. ročníku naší školy. Cílem 
průzkumu bylo získat informace o tom, jak televize 
zasahuje do každodenního života třinácti – 
patnáctiletých lidí, jaké sledují televizní stanice, 
nejoblíbenější pořady, jakou dobu tráví u televize. 
Dotazník vyplnilo celkem 100 žáků, z toho bylo 52 
chlapců a 48 dívek. 
Tady jsou výsledky průzkumu.  
Potvrdilo se, že televize je dnes běžnou součástí 
domácností, 54 dotázaných má televizi i ve svém pokoji. 
Nejsledovanější televizní stanicí této věkové kategorie je 
TV NOVA, která má velký náskok před ČT 1, ČT2 a TV 
PRIMA. Oblíbené jsou i pořady kabelové televize. 
Zajímavé je, kolik času stráví náš dospívající u televize. 
Zde se odpovědi velice lišily. Časové rozmezí bylo od 5 
minut do více než 5 hodin. Asi hodinu denně sleduje 
televizi 8% , 2 hodiny 14% , 3 hodiny 24%, 4 hodiny 
19% a 5 hodin 14% dotázaných. Zbylá procenta 
připadají na ty, kteří sledují televizi méně než hodinu 
nebo více než 5 hodin denně. 
Další část dotazníku se týkala televizních pořadů. 
Zjistili jsme, že nejsledovanějšími typy pořadů jsou 
filmy a seriály. Dále to jsou reality show, sportovní, 
dokumentární a hudební pořady. Méně lákají dnešní 
mládež zpravodajské relace, soutěže nebo pořady pro 
děti. Nejméně sledované jsou receptáře. 
V dotazníku jsme se zeptali i na název nejoblíbenějšího 
pořadu. Zde se objevilo mnoho různých titulů. Mezi 
těmi, které se nejvíc opakovaly byly například Ordinace 
v růžové zahradě, Ulice, MS ve fotbalu, Extra nebo 
Kobra 11. 
Zajímala nás i problematika reklam v průběhu pořadů. 
61 dotázaných uvedlo, že jim tyto komerční přestávky 
vadí, 34 žákům reklamy vadí jen někdy a pouze 5 
dotázaným reklamy nevadí. 
Do výběru pořadů většině dotazovaných nikdo 
nezasahuje. 31 žáků uvedlo, že se rodiče někdy snaží 
ovlivnit jejich výběr a 6 dotázaných sleduje pořady 
pouze dle výběru svých rodičů. 
Povídáte si o tom, co jste viděli v televizi se svými 
přáteli?  
Pro 20% našich dotázaných jsou televizní pořady častým 
námětem rozhovorů, 74% si povídá o tom, co sledovali 
jen občas a 6% se na téma televize nebaví. 
V závěru dotazníku jsme se zeptali, zda si dokážete 
představit svůj každodenní život bez televize.Věřte nebo 
ne, ale více než polovina dotázaných, přesně 53, uvedla, 
že ano. 
Průměrný věk dotazovaných byl 13,9. 
Žáci, kteří dotazník vyplňovali, jej vyhodnotili jako 
zajímavý. Ještě jednou jim děkujeme za odpovědi. 
Doufáme, že i vás zaujaly údaje, které jsme zjistili. 
Za výzkumný tým  

Daniela Soukupová 

Něco pro zasmání 
 
 Kolik konzervativců je potřeba k výměně 
žárovky ? 
Pět. jeden ji vymění a čtyři si budou povídat, 
jak dobrá byla ta stará.  
. 
Kolik PCčkářů je potřeba k výměně žárovky ? 
Sto. Deset vymění žárovku a devadesát se 
bude podílet na výrobě příruček. 
 
Kolik Japonců je potřeba k výměně žárovky ? 
Tři. Jeden zjistí parametry existujících žárovek 
na světových trzích, 
druhý vyrobí mnohem dokonalejší žárovku a 
třetí pro ni nalezne odbytiště. 
 
Kolik skutečných mužů je potřeba k výměně 
žárovky ? 
Žádný. Skutečný muž se nebojí tmy. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víš, kdo mohl  říci??? 
 
Žít si na vysoké noze...................................................................Baba Jaga 
 
Melu pátou přes devátou.............................................................Beethowen 
 
Lže jako když tiskne......................................................................Guttenberg 
 
Visí to ve vzduchu..........................................................................Hrabě Zeppelin 
 
Na to se musí jít od lesa.............................................................Robin Hood 
 
Hlavně nešlápnout vedle............................................................Neil Armstrong 
 
Nenechat se doběhnout.............................................................E. Zátopek 
 
Kostky jsou vrženy........................................................................Rubik 
 
Lidé, bděte....................................................................................Šípková Růženka 
 
Nemá to cenu...............................................................................Nobel 
 
To není Ono..................................................................................John Lennon 
 
Do smrti dobrý..............................................................................Heslo Kamikadze 
 
Nebudu se s tím párat................................................................Jack Rozparovač 
 
Není malých rolí...........................................................................Harmasan 
 
Slyšet trávu růst............................................................................Hippies 
 
Dali mi za pravdu.........................................................................Jan Hus 
 
Třeba nás jednou něco osvítí....................................................Temelín 
 
Království za koně.........................................................................Karpov&Kasparov 
 

 
Rozhovor s panem 
učitelem Kubelkou 
 
Líbí se Vám naše nové hřiště? ,, Jistě, 
líbí se mi moc a už se těším na vaše 
skvělé sportovní výkony.“ 
 
Bude do umělé trávy dávat guma? ,, Ne, 
bude se tam sypat písek.“ 
 
Můžete nám prozradit, kolik přibližně 
stojí vybudování umělého hřiště? „ 
Kolem 4 milionů korun.“ 
 
Jak dlouho vydrží umělý povrch? ,, 
Umělá tráva vydrží asi 20 let.“ 
 
Jaké sporty se dají na umělém povrchu 
hrát? ,, Vlastně vše, co se dá hrát 
v tělocvičně, florbal, volejbal, kopaná, 
nohejbal, basketbal, tenis.“ 
 
Jak se vám líbí nový povrch 
v tělocvičně? ,,Je to moc dobře uděláno, 
moc se mi líbí.“ 
 
            Děkujeme za rozhovor  
 

 

 



 

            FFFFtípky 
  
 
U lékaře: "Pane doktore, večer nemůžu usnout. Musím pořád 
myslet na tisíc věcí." "Tak tedy vypijte před spaním sklenku 
kyselého mléka." "Pak budu klidně spát?" "To sice ne, ale budete 
myslet jen na jednu věc..."☺ 
 
,Jednoho dne se narodí manželům jenom hlava a jak tak čas 
běží,nastanou už několikáté Vánoce 
a hlava se přikutálí ke stromečku, rozbalí dáreček a se smutkem 
v hlase povídá:“Ach jo, zase čepice“!☺ 
 
Víte, jak zemřel Hitler?Trefil ho šlak, když mu přišel účet za 
plyn.☺ 
 
Jaký je rozdíl mezi černým a morbidním humorem? Černý humor 
je deset dětí v jedné popelnici, morbidní je jedno dítě v deseti 
popelnicích.☺ 
 
Povídá otec synovi: "Když jsem byl tak malý jako ty..." "Ale tatí, 
vždyť jsi mi sotva do pasu!!!" "Nepřerušuj mě! Když jsem byl tak 
malý jako ty, seděl jsem u kolejí, a najednou mi vlak ufikl 
nohy"☺ 
 
                 Řešení sudoku: 

 

   Ze školních lavic 
 
Učitelka: Neustále lítá po třídě a posedává na 
oknech.  
Odpověď rodiče: Tomu nevěřím. Holub  
 
Dává pozor, jestli dávám pozor a když si myslí, že 
nedávám pozor, tak  nedává pozor! 
 
Opakovaně mi smrká do výkladu.  
 
Houpal se na židli a bez dovolení spadl.  
 
Rozbil okno a vymluvil se, že nemůže dýchat.  
 
Učitel: Vaše dcera při výuce neustále mluví.  
Odpověď otce: Buďte rád, že neznáte její matku. 
 
Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a 
ptá se, jestli to myslím  
opravdu vážně.  
 
Přinesl do školy jed  na krysy s úmyslem jej 
vyzkoušet na učiteli! 
 
Vyhodil spolužákovi tužku z okna se slovy: "Pokud 
tě má ráda, vrátí se." 
 
Snažil se otevřít zamčené dveře. Když byl přistižen, 
vymluvil se na to, že jej zajímají tajné chodby.  
 
 

 


