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Ročník II. 
Číslo 4 

Červen 2007  

7. března proběhl školní kolo v recitační soutěži 
 
9. března jeli vybraní žáci 2. stupně do Blatné na 
Lucernu 
 
22. a 23. března proběhlo v DDM Strakonice okresní 
kolo v recitační soutěži 
 
3. dubna se konalo KRAJSKÉ kolo olympiády 
v anglickém jazyce, Iveta se umístila čtvrtá!!! 
 
4. dubna proběhlo školní kolo soutěže Jihočeský 
zvonek 
 
11. dubna se žáci 9. ročníků  zúčastnili pravidelné 
akce se spisovateli Zeyerovy Vodňany 
 
17. dubna první ročník absolvoval plavecký výcvik 
 
19. dubna proběhla akce Den Země pro šesťáky 
 
24. dubna Jihočeský zvonek zněl na okresním kole 
v DDM Strakonice 
 
25. dubna nás všechny opět navštívila organizace 
Humanitas 
 
 
 

Milí žáci, vyučující, čtenáři! 
 
Za krátký čas se na dva krásné 
měsíce zavřou dveře naší školy a 
my všichni vyrazíme na zasloužené  
prázdniny. Aby nám všem čas do 
prázdnin příjemně uplynul, 
nabízíme vám poslední číslo našeho  
školního občasníku. Přejeme vám 
pěkné prázdniny, odpočinek a  
pohodu a těšíme se v příštím 
školním roce na viděnou! 
 
        Vaše redakce   



Sedmáci v Praze 
 

    Dne 21. března sedmé ročníky vyrazily na 

exkurzi do Prahy. Všichni jsme se těšili, že si 

krásně užijeme první jarní den. A také  ano. První 

jarní den oslavil svou nadvládu sněhovou nadílkou 

a citelným ochlazením. Nám to ale nevadilo. 

Cestou do Prahy jsme se dobře bavili, cesta rychle 

utekla a najednou jsme byli před Divadlem Na 

Fidlovačce, kde jsme měli zamluvené vstupenky na 

představení Balada pro banditu. Představení se nám 

líbilo, muzikál se zpěvy a tanci nás docela zaujal. 

 

 

 

 

 

 

     Po skončení divadla jsme si šli naplno užít jarní 

zasněžené Prahy. Prošli jsme se po Karlově mostě, 

došli ke Staroměstskému náměstí, ale největší 

radost jsme měli z očerstvení v KFC. Ale to už 

nastal čas k odjezdu domů, a tak jsme zamířili do 

autobusu. Výlet se nám všem moc líbil a těšíme se, 

až zase někam vyrazíme. 

 

 

 

Třída 1.B a školní družina se o jarních 
prázdninách 13. 3. vypravila na výlet. 
Trasa vedla vlakem na Pražák, odtud už jen pěšky 
do Vodňanských Svobodných Hor, Stožic až zpět 
do Vodňan. Během cesty jsme si zasoutěžili ve 
sportovních disciplínách. Místní chovatel koní nás 
pozval  na prohlídku farmy, kde jsme se mohli na  
 

 
koníčky nejen  podívat, ale i je pohladit. Součástí 
cesty byla i hra na šipkovanou, při níž jsme si 
upevňovali své znalosti o přírodě. Na závěr jsme se 
posilnili vlastnoručně opečenými buřty. 
I když nás nohy na závěr pěkně bolely, přesto se 
výlet  snad i  díky pěknému počasí vydařil. 

 



Máme velikonoční 
prázdniny, to zase 
půjdeme na výlet! To se 
ozývalo z úst žáků 1.B a dětí 
z družiny. A tak jsme se 
vypravili. Ve čtvrtek 5. dubna 
všichni zájemci  odjeli 
autobusem do Chelčic – 
Záhorčí a odtud už po vlastní 
ose zpět do Vodňan. 
Během cesty si děti zahrály hru 
Na komáry, Na schovávanou, 
Čertovskou honičku, hledaly 

poslepu svého kamaráda a 
další. Nedílnou součástí byly i 
důležité přestávky na 
občerstvení. 
Na hřišti v Chelčicích vypukl 
lítý boj ve fotbale hoši proti 
dívkám. Pravda, hoši měli 
navrch, ale za pomoci místních 
mladíků, které děvčata 
požádala o pomoc, skóre 10:7 
nebylo nejhorší. 
Kdo se nevěnoval fotbalu, 
mohl si zasoutěžit, komu doletí 
nejdál vlastnoručně složená 

šipka, v hodu míčkem na cíl, 
zaskákat si gumu či přes 
švihadlo nebo si házet míčem. 
Cestou zpět si ti nejlepší 
vybojovali sladkou odměnu za 
10 slov, které si během celé 
cesty museli zapamatovat. 
Pěší túra byla náročná, ale 
všichni došli domů s úsměvem 
na tváři. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Den Země 
     Ve čtvrtek 19.dubna připravil Dům dětí a 
mládeže ve Vodňanech pro žáky 6.tříd program ke 
Dni Země.Nejprve nás uvítaly pracovnice DDM Iva 
a Lenka. Lenka nám vysvětlila,co vše si pro nás 
připravily. V první části návštěvy nás čekala soutěž 
ve znalostech naší planety. Procházeli jsme 
jednotlivá stanoviště a do připravených papírů 
odpovídali na otázky z různých oblastí např. 
astronomie, topografické značky, dřeviny, naše 
jedlé a nejedlé houby , savci, plazi a obojživelníci 
apod. Všechny odpovědi každý sám pečlivě 
zapisoval a odevzdal. 
     Většině z nás se nejvíce líbila druhá část 
programu, kdy jsme si mohli prohlédnout všechna 
zvířata chovatelského kroužku. Venku v kotcích  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
měli své místo morčata, fretka a krásně huňatý 
králík. Lenka nás pustila i do výběhu ke kozám, 
které jsme mohli sami krmit. V místnosti uvnitř 
jsme pak pozorovali andulky, papouška, osmáky a 
úplně nahé myšky munu. 
Jen co se oteplí, připravuje se venku nový domov 
pro želvy, zatím si spokojeně plavaly ve velké kádi 
uvnitř. Trochu strach budil hlavně u dívek hroznýš 
královský, některé z nás zaujal nejvíc strnulý 
chameleón s velmi nenápadným zbarvením. 
     Moc se nám tam líbilo a jsme rádi,že Dům dětí 
takové soutěže pořádá.  
A kdo byl z nás v písemné práci nejlepší ? 
 6.B – K. Mašková, M. Skočná ( 42 b. z 50b.) 
Vybráno z prací žáků 6.A a 6.B 



                                               
 
    Jihočeský zvonek 2007       
      ZŠ Bavorovská Vodňany                                                                 
Školní kolo: středa 4.4.2007 
Počet vystoupení: 37 
Členové poroty: L. Šťástková, J. Vítková, J. Truhlářová, I. Vokatá, H. Bezděková 
Organizace: H. Bezděková 
 

I. kategorie: 1.- 3. třída 
1.místo  Dominika Jarošová 3.B 
2.místo  Sabina Nová 3.A  ;  Alžběta Tlapová 3.B 
3.místo  Vanda Piačková 2.A 

II. kategorie: 4.- 5. třída 
1.místo  Václav Mašek 5.B 
2.místo  Jitka Troblová  4.A  ;  Saša Lacinová 4.B 
3.místo  Jana Franková 5.B 

III.  kategorie: 6.- 7. třída 
1.místo  Simona Horáková 6.B  ;  Lucie Zezulová 7.B 
2.místo  Jan Pěsta 6.A 
3.místo  Tereza Tušková 7.B 

IV. kategorie: 8.- 9. třída ( lidové písně ) 
1.místo  Iveta Wágnerová 9.B 

V. kategorie: 8.- 9. třída ( umělé a moderní písně )  
1.místo  Alena Koubová 9.B 
2.místo  Kateřina Mašlová 9.B  
3.místo  Jan Schovanec 8.B 

 duo: 1.místo  Alena Koubová 9.B , Iveta Wágnerová 9.B 
 
Okresní kolo ve Strakonicích se koná 24.4.2007 a postupují tito žáci: 
Václav Mašek 5.B 
Simona Horáková 6.B  ;  Lucie Zezulová 7.B 
Alena Koubová 9.B , Iveta Wágnerová 9.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
JIHOČESKÝ ZVONEK 
 
výsledky  okresního kola ve Strakonicích ze dne 24.4.2007 
 
 
I. kategorie ( lidová píseň )              Václav Mašek 5.B  - zlaté pásmo 
III. kategorie  ( lidová píseň )           Iveta Wágnerová  9.B - zlaté pásmo 
IV. kategorie  ( moderní píseň )       Alena Koubová 9.B  - zlaté pásmo 
                        ( umělá píseň )          duo A. Koubová I.Wágnerová – zlaté pásmo  
 
Do krajského kola v Českých Budějovicích postoupilo vystoupení dua A.Koubová a  I. 
 Wágnerová.                       Blahopřejeme! 



                                         
 
 
 
   JIHOČESKÝ ZVONEK - KRAJSKÉ KOLO 
 
      Ve středu 16. 5. proběhlo krajské kolo pěvecké soutěže, tentokrát v ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Naši školu 
reprezentovalo duo Iveta Wágnerová a Alena Koubová z 9. B, jež se umístilo ve stříbrném pásmu. Neplánovaně soutěžila A. 
Koubová i v sólovém zpěvu, když nahradila nepřítomnou dívku ze Strakonicka a rovněž skončila ve stříbrném pásmu. 
      Znovu si A. Koubová zazpívala v Českých Budějovicích v sobotu 19. 5. v nové soutěži  
,,Zlatý mikrofon“, kde také zaujala porotu a zůstala mezi osmi posledními zpěváky, kteří budou ještě dále v soutěži 
pokračovat. 
       Oběma dívkám děkuji za několikaletou příjemnou spolupráci a přeji jim hodně studijních úspěchů na střední škole a 
hezká setkání s hudbou.                  Hana Bezděková 
                       
 
 
 

EXKURZE 6.TŘÍD - PRAHA                                
 
   Ve spolupráci s CK Floria uskutečnily třídy 6. A a 6. B dne 15. 5. 2007 poznávací 

zájezd do Prahy. 
Dopoledne si žáci mohli prohlédnout Muzeum vojenských letadel v Praze – 

Kbelích. Stálá expozice v několika hangárech i venkovním areálu  upoutala  hlavně kluky 
zaujaly  například informace o našich letcích v Anglii za 2. světové války.  
    Odtud jsme se přemístili do Botanické zahrady v Tróji. Z venkovních prostor se především dívkám líbila zahrada 
v japonském stylu-s potůčky, kameny, kvetoucími keři a nádhernými bonsajemi. Od roku 2004 je poblíž vybudován i 
obrovský skleník Fata Morgana, který představuje vegetaci různých oblastí světa od sušších až po tropický prales. 
Zážitek zde umocňovaly reprodukované zvuky živočichů a v tropické části pozorování volně létajících nádherných 
motýlů . Také  jezírko, které tvořilo ve spodní části velké akvárium,  zaujalo velkým množstvím různých druhů ryb.  
 

      Cestou k autobusu jsme  procházeli  zámeckým  parkem v Tróji a prolézali 
menším labyrintem z keřů. Časově se nám podařilo zvládnout i prohlídku Petřína. 

Protože byl dobrý výhled, většina dětí se nechala zlákat k výstupu na rozhlednu. 
Zrcadlové  bludiště s ,,obludáriem ´´ si všichni opravdu dlouho užívali, protože po nás 

už žádné jiné zástupy návštěvníků nečekaly, což se podaří jen málokdy. 
      Závěrem chceme poděkovat panu řidiči Kubíkovi, který nás spolehlivě dovezl , a zvláště 
panu Bískovi ,  jenž se podílel na přípravě programu a  při průjezdu Prahou nás obohatil o řadu zajímavých informací.  
 

žáci 6. A a B 

Murphyho zákony 

Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá nejvíce škody. Pokud je ještě nevhodnější 
doba, aby se něco pokazilo, Po celé věky se věda snaží vytvořit systém pouček a zákonů, který by 
vysvětlil všechny záhady našeho světa. V reálném životě však stále narážíme na situace, které se 
vymykají jakýmkoli pravidlům. Krajíc chleba padá dolů vždy namazanou stranou, polévka a čistá 
kravata se přitahují, hledaná věc se nalezne vždy až na posledním místě atd. Z těchto - v praxi tolikrát 
ověřených - zákonů vznikl zcela nový vědní obor Murphologie, se svým základním zákonem: "Může-li 
se něco pokazit, pokazí se to". 

Nalezneme-li čtyři různé faktory, díky nimž se náš postup může nevydařit, a vystříháme-li se jich, rázem se 
objeví pátý faktor. 
Necháme-li věcem hladký průběh, půjde to s nimi od desíti k pěti. 
Zákon cykloturistiky: 
Nejkratší trasy vedou přes nejstrmější kopce. 
První zákon cestování: 
Cesta tam trvá vždycky déle, než cesta zpět. 
Všechny významné objevy byly učiněny omylem. 
 



Atletické klání 
 

Dobrý den! 
Hlásíme se Vám z přímého přenosu lehkoatletické olympiády ve Vodňanech. Dnes máme na 
programu žáky osmých a devátých tříd. Bohužel jsme přijeli trochu později, a tak nám uniklo 
zahájení. 
  Teď právě probíhají dvě disciplíny. Skok daleký u děvčat a skok vysoký u chlapců. Obě 
stanoviště jsou jistě zajímavá, a tak Vás nemůžeme ochudit ani o jedno. Přejdeme nejprve 
k děvčatům. Výborně! Slečna v bílém tričku je jistě skvělá skokanka. Na takhle mladou žačku je 
výkon 455cm skutečně ohromující. Tenhle skok se jí opravdu povedl. Gratulujeme! 
  Ale i na výšce se dějí zajímavé věci. Už skáčou pouze dva chlapci. Je to souboj na ostří nože. 
Snaží se pokořit laťku vysokou 165cm. Chlapec s kudrnatými vlasy si svůj výkon vyloženě užívá. 
Povzbuzuje obecenstvo k tleskání. Myslím, že mu to dělá dobře!:o) Rozbíhá se a to je 
neuvěřitelné! Na první pokus zdolá svou laťku a jeho rozzářený obličej mluví za vše. Druhý 
kandidát na vítěze si tak dobře nevedl. Výšku skočí, ale až na druhý pokus. To znamená, že náš 
kudrnatý mládenec zvaný Libča Zezula zcela jistě vyhraje. I jemu patří mé uznání. 
  Když si vzpomenu na své výsledky v atletice na základní škole, malinko se při pohledu na tyhle 
talenty zastydím. Mých nepřekonatelných a vrcholných 105cm je opravdu trochu rozdíl. Ale dost 
o mně, dějí se tu mnohem zajímavější věci, než jsem já a mé výkony. 
  Hlavní rozhodčí Eduard Kubelka mohutným gestem právě řadí chlapce u startu na běh 1500m. 
Už se ozval silný hvizd a chlapci vyběhli. V čele vévodí a všechny vede další kudrnatý hoch. 
(Neskutečné, ale Afričani jsou výborní běžci.) Vypadá velmi spokojeně a v dobré kondici. Pojďme 
mu fandit. Po pár metrech ale náš kandidát propadá. I ten krásný úsměv ve tváři mu zmizel, avšak 
nedivme se! Má co dělat, pere se s tím pořádně. Poslední chlapci dobíhají do cíle a i náš kudrnáček 
právě doběhl. I když jsem od něj čekala více poté, co jsem viděla, jak své soupeře celých 
dlouhých 200m vytrvale vedl, musím uznat, že je dobrý. 
  Já bych vypustila duši. Jednou jsem takhle závodila, ehm ehm! 
Ano ovšem, už je čas se s Vámi rozloučit. Doufám, že i Vy, televizní diváci, jste si to užili tak jako 
já. 

Pro časopis Blik Kateřina Nováková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Jarda se ve škole učitelce, že jeho sestra má 
žloutenku. Učitelka ho pošle domů, aby to děti 
nedostaly. Za týden ho potká a ptá se. "Tak co, 
Pepíčku, jak se daří sestře?" "Jó, to já nevím, 
paní učitelko. To víte, než sem dojde z 
Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá." 
chlubí 

Je třída v obřím akváriu a paní učitelka se ptá z 
jakého oceánu jsou tyto ryby. Je vyvolána 
Maruška, ale stále mlčí. A paní učitelka: 
správně je to Tichý oceán! 

Ptá se učitelka Honzíka: "Jaký jediný savec 
nemá zuby?" A Honzík odpoví: "Můj děda." 

Ukazuje učitelka dětem v mateřské škole 
netopýra. Jarda se přihlásí a říká: "Prosím, to 
je myš s pokaženým deštníkem." 

Učitel k žákovi: "Kdo jsou lidé, kteří si berou 
věci i když jim nepatří?" 
Děti nechápou. "Tak například. Co bych byl, 
Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé kapsy 
a vytáhl 100 korun?"  
"Kouzelník pane učiteli". 

Učitel na hodině počtů se ptá: 
"Kdybych měl v levé ruce sedm pomerančů a v 
pravé ruce osm pomerančů, co bych měl?" 
A Pepíček se hned hlásí: "Velké ruce!" 

„Pepíku, kde ses narodil?“ ptá se pan učitel. 
„Prosím, v Praze!“ 
„A která část?“ 
„Já jsem se tam narodil celý!“ 

 

Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě 
spoustu dalších? 
                                           (Páv) 
Neustále to mění tvar, ale přesto je to 
stále kulaté. Co to je? 
                                          (Měsíc) 
Muž je sám na pustém ostrově. Na 
nejbližší pevninu to je 5 kilometrů a on 
neumí plavat, ani nemá k dispozici 
žádný přepravní prostředek. Bez cizí 
pomoci se přesto zachrání. Jak? 
          (Počká, až v zimě voda zamrzne) 
 
Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 
22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik 
lidí je ve stáji? 
(Ve stáji je 14 koní a 8 lidí. Výpočet: 
14*4 + 8*2 = 72) 
 
Matka má sedm dětí, polovina z nich 
jsou kluci. Jak je to možné? 
(Všechny děti jsou kluci, takže polovina 
jsou chlapci a druhá polovina také.) 
 
Pokud v závodě předběhnete závodníka 
na druhém místě, na kolikátém místě 
budete? 
                                         (Na druhém) 
 


