
                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   

Časopis d ětí ze Základní školy Bavorovská ve Vod ňanech 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Ročník III. 
Číslo 4 

Červen 2008  

- 9. dubna proběhlo okresní  kolo 
olympiády v matematice 

- 9. dubna besedovali žáci 7., 8. a 9. tříd se 
spisovateli, konaly se Zeyerovy  
Vodňany 

- 10. dubna se naši recitátoři zúčastnili 
krajského kola v recitaci 

- 17. dubna hoši bojovali na Coca-Cola  
       cupu v Bavorově a vyhráli 

- 22. dubna proběhlo okresní kolo soutěže 
Jihočeský zvonek 

- 22. dubna se ve škole konaly třídní 
schůzky 

- 24. dubna proběhl tradiční Předmájový 
běh městem 

- 5. května odjely 9. ročníky na exkurzi do 
Temelína 

- 9. května jela 2. B na exkurzi na 
Dřípatku, 15. května tam jela i 3. B 

- 12. května bojovaly ve  školním kole 
LAO 8. a 9. ročníky, 13. května 6. a 7. 
ročníky 

- 14. – 16. května brázdili na kolech 
Šumavu žáci 8. A, 21. – 23. května žáci 
8. B 

- 15. května zpívali v krajském kole 
Jihočeského zvonku naši nejlepší zpěváci 

- 27. května soutěžili v atletické 
všestrannosti žáci 1.,2.a 3 ročníků,28. 
pak žáci 4. a 5. ročníků 

- 1. června jsme oslavili Den dětí 
- 2. – 6. června se žáci 9. ročníků učili 

sjíždět řeku  
- 10. června proběhl Oranžový turnaj pro 

žáky 2. stupně 
- během celého června probíhaly exkurze a 

exkurze a … 
 

 

Vážení Vážení Vážení Vážení čtenátenátenátenáři Bliku, i Bliku, i Bliku, i Bliku, 
pppprázdniny se blíží rázdniny se blíží rázdniny se blíží rázdniny se blíží 
mílovými krokymílovými krokymílovými krokymílovými kroky a tak je  a tak je  a tak je  a tak je 
čas popas popas popas popřát všem pát všem pát všem pát všem pěkné kné kné kné 
prázdniny, hodnprázdniny, hodnprázdniny, hodnprázdniny, hodně    
slunísluníslunísluníčka, odpoka, odpoka, odpoka, odpočinku a inku a inku a inku a 
dobrdobrdobrdobré nálady. é nálady. é nálady. é nálady.     
Vaše redakceVaše redakceVaše redakceVaše redakce    



 

Jihočeský zvonek 2008 
                                                      ZŠ Bavorovská Vodňany 
 

Školní kolo: středa 19.3.2008 
Počet vystoupení: 42 
Členové poroty: H. Švábová, E. Marková, I. Vokatá, H. Bezděková 
Organizace: H. Bezděková        
 
 
I. kategorie:  1. -3. třída 
 

1. Filip Zima 2. A 
2. Vanda Piačková  3. A 
3. Karel Leskovec  1.A ;  Nela Huňátová  3.B      
 

  II. kategorie:  4. -5. třída 
 
             1.   Sabina Nová 4. A ; Dominika Jarošová 4. B 
             2.   Jitka Troblová 5. B 

 3.   Tereza Wágnerová ; Barbora Bláhová 4.A ;  Tereza Pěstová 4.B 
 

III.kategorie:  6.-7.třída 
 
           1.   Václav Mašek  6. A ; Simona Horáková  7.B 
           2.   Jana Franková  6. A 

3. Michaela Skočná  7. B; Andrea Smíšková 6.A 
 

IV.kategorie :  8.-9.třída 
 

1. Lucie Zezulová  8. B 
2. Tereza Marková 8. B 
3. Tereza Tušková  8. B; Klára Prokopová 9.A 
 

Zvláštní ocenění a pochvala za zpestření programu: Jan Schovanec a Pavel Cinádr 9.B  
 
Okresní kolo ve Strakonicích se koná 22. 4. 2008 a postup si zajistili tito žáci: 
           Sabina Nová 4.A , Václav Mašek 6.A, Simona Horáková 7.B, Lucie Zezulová 8.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA OKRESNÍ 
KOLO ( 1.místo, 3.místo ) 
23.1.2008 proběhlo okresní kolo matematické 
olympiády ve Strakonicích. Zúčastnili se žáci 5.B 
ZŠ Bavorovská. Radek Novák obsadil 1. místo, 
Veronika Halodová 3. místo, Antonín Trojan a 
Tomáš Hojek bez umístění 
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EXKURZE - JIHLAVSKO 
          Ve středu, dne 23. 4. 2008, se uskutečnila exkurze 7. tříd na Jihlavsko. Já jsem byla 
vybraná jako náhradnice. Odjezd byl od školy v 7:35 hodin. Touto exkurzí nás provázel pan 
Bísek, který byl ve velmi dobré náladě.  Naše první zastávka byla v Pelhřimově, kde jsme 
navštívili muzeum rekordů a kuriozit. Zde jsme mohli vidět mnoho úplně největších věcí, jako 

byla třeba tato 158 kilometrová šála, ale na druhou 
stranu věci úplně malých rozměrů jako například 
kolo na spalování tuků. Byly zde vystaveny i lidské 
obličeje, které byly někdy velmi zohavené. Druhá 
naše zastávka byla v Jihlavě, která od Pelhřimova 
není tak vzdálená. Zde jsme shlédli Jihlavské 
KATAKOMBY. V jednom úseku tohoto podzemí 

svítí strop zeleně a podle reportéra TV Nova, který zde před několika lety 
natáčel, vystupuje z jedné stěny i duch. Naše prohlídka v podzemí byla dlouhá 200 metrů a 
myslím si, že mnoho z nás upoutala. Nedaleko Jihlavských katakomb se nachází ZOO. V této 
ZOO měli sedmáci za úkol od p. uč. Vokaté, aby si vybrali jednoho savce a jednoho zástupce 

z jakékoli skupiny zvířat, o kterém budou psát 
referát. Tato ZOO není sice moc velká, ale o to 
je krásnější. Někdo fotil, někdo byl na 
prolézačkách nebo na klouzačce, a jiní si 
dopřávali oběd. V ZOO jsme strávili asi hodinu 
a půl, jelikož jsme byli hodní měli pro nás 
učitelé v zásobě jedno překvapení. Jeli jsme se 

podívat do prodejny motorek, toto zajímalo zejména kluky, kteří jak bylo 
vidět byli ve svém živlu. Myslím si, že by asi hodně kluků chtělo mít 
nějakou takovou motorku doma. Další zastávka, která byla 

naplánovaná byla prohlídka města Telč. 
Náměstí v Telči je postaveno v renesančním 
stylu a patří do památek UNESCO.  Toto 
náměstí je pravdu velmi zachovalé. Musím 
říct, že tato exkurze se mi opravdu velmi 
líbila, jednak protože jsme s sebou měli fajn 

učitele, a jednak proto že jsem se spoustu nového dozvěděla. 
 

A co na to říkal náš pedagogický dozor? Pan učitel Kučera:,, No tak muzeum v Pelhřimově 
pro mě nebylo tak zajímavé, stejně tak bych hodnotil i katakomby. ZOO byla velmi hezká a 
Telč již znám, ale měl jsem tam dobrý oběd.“ 

A paní učitelka Bezděková: „Velice se mi líbily katakomby, náměstí v Telči a ZOO v Jihlavě. 
Jsem velice ráda, že jsem nemusela řešit žádné kázeňské prohřešky.“     Marie, 8. B 

                             

TALENT JIHO ČESKÉHO KRAJE ( 1. místo ) 
V úterý 19. února 2008 proběhlo v koncertní síni Otakara Jeremiáše v 
Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Talent 
Jihočeského kraje 2007. Naši školu reprezentoval žák 6. třídy Vašek 

Mašek. Vašek obsadil v kategorii umělecko-hudební první místo. 



     Postřehy z cykloturistického kurzu 

 
Hodně jsme blbli… 
 
 

 
 
 
A taky jsme se dost sblížili….. 
 
 

 
 

 
Byl i hlad, bojovalo se o přežití… 

 
 
Někdo neměl ani na pláštěnku… 
Ta Milánkova-Made in u něj doma 
Složení-pytel na plasty a lepenky s datem 
spotřeby do 21.6.06 

Naval sem ty 
bonbony!! 



Dne 15.5.2008 
Žákyni Janě Chybové se stala hrozná věc, sice jsme nezjistili, kdo nebo co za tím 
stálo, ale ujišťujeme vás, že jsme té ,,Bafací ,,příšeře na stopě. Zatím vám 
povíme, co se stalo.  
Jana šla z pokoje kluků, kde byli ubytováni: Jaroslav Hradil, Martin Mach, Martin 
Nečas a Jan Novák, ta ,,Bafací,, příšera byla skryta na nic nečekající Janu ve 
skřínce poblíž jejího pokoje, kde byly kromě ní ubytovány: Eva Machová a Petra 
Jakšová. Jana se tedy vrátila ke svému pokoji a vyndavala klíče z kapsy. A právě 
tehdy se to stalo, ta příšera vyběhla ze skříně a ,,Bafla,, na Janu. Jana to 
nečekala a začala ječet, nadskočila asi 30 cm nad zem a hned poté, co se její 
nohy dotkly země, okamžitě utekla pryč. 
Když jsem se jí se smíchem ptal, co se stalo, odpověděla mi, že mne zabije. 
Pokud byste něco o té příšeře věděli, dejte nám vědět. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Večer, když jsme měli ležet, tak nám Jarda předváděl karate. Ukazoval 
nám kopy, údery a kryty. Umí taky katy (sestavy), zatím má bílý pásek, ale 
k tomu černému směřuje hodně rychle. Sice jsme ho nevyfotili, ale dáme 
vám sem obrázek podobného sportovce, jako je on. 

 
 
 
 
Většinou jsme měli k jídlu nějaké maso, ale Jana je vegetariánka, a tak to 
nejedla. Naštěstí pro ni byla majitelka restaurace tak ochotná, že extra pro ni 
vařila vegetariánská jídla. První den to však nevěděla, a tak řízek, který jsme měli 
k obědu, nechala na talíři. Ale pan učitel Kubelka má na řízek v žaludku vždycky 
místo ☺                Ev, 8. A 



CYKLOKURZ 
 
Ve dnech 21. - 23. 5. proběhl cyklokurz 8. B, pod vedením našeho 
výborného tělocvikáře Eduarda Kubelky. Všichni jsme se těšili, ale svoje 
pocity jsme nedávali moc najevo. Nejspíš jsme měli strach z fyzické zátěže. 
Cyklokurz se uskutečnil na Šumavě. Bydleli jsme v malebné vesničce 
Lenora, která se proslavila zejména svou sklářskou hutí, a odkud jsme 
vyráželi na naše cesty. Na cyklokurz jsme jeli vlakem, který byl speciálně 
vybavený pro převoz kol. Cesta trvala asi dvě hodiny a mnozí si ji velmi 
užili. Po příjezdu do Lenory byli všichni zvědaví, jak bude vypadat ubytování. Zbývala nám 
asi tak hodina než jsme měli mít oběd, a tak jsme si mohli vybalit věci. Odpoledne nás čekala 

projížďka, která byla dlouhá kolem 30 km. 
Naše první zastavení bylo v restauraci, po 
zdolání velkého kopce. A druhá zastávka 
byla u Stožické kaple. Vedle kaple teče 
potůček. Kaple vznikla tak, že jeden kovář, 
který neviděl, si v ní omyl obličej a začal 
lépe vidět. Na památku zde nechal vystavět 
tuto kapli. Pokračovali jsme po šumavských 

cestičkách a viděli jsme krásy neporušené přírody. Po příjezdu zpět na 
hotel se chtěli všichni vysprchovat, a tak koupelny byly nabyté k 
prasknutí. Po večeři se šli kluci dívat na  fotbal a holky měly diskotéku. Druhý den byl ještě 

náročnější. Dopoledne jsme vyrazili k Boubínskému jezírku. A zde se můžete 
kouknout na paní učitelku, která už asi taky nemohla. 
Odpoledne jsme jezdili holky a kluci zvlášť. Měli jsme 
domluvené místo, kde se setkáme. Kluci už na nás 
čekali v jedné restauraci. Zde jsme se mohli občerstvit 
a potom jsme se zase rozdělili a jeli každý jinou 
cestou. Když jsme přijeli, kluci už hráli stolní tenis. Po 
osmé hodině jsme měli společný večer. Hráli jsme hry, 

zpívali a povídali si. Třetí a zároveň poslední den jsme šli ráno na procházku. Byli jsme se 
podívat ve sklářské huti a v prodejně sklářských výrobků. Potom u pece, kde se i dodnes peče 
chleba, ale jen jednou za měsíc v sobotu. Kolem půl dvanácté nám jel vlak domů, a tak jsme 
dobalili poslední drobnosti a šli na nádraží. Tento kurz byl velmi vydařený, a i když nesvítilo 
sluníčko, všem bylo horko.       Marie, 8. B 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
Ve středu 23. dubna proběhla v naší škole soutěž v anglickém 
jazyce, které se zúčastnili žáci 5. ročníku. 
Obsahem soutěže byl poslech a konverzace na vylosované téma. 
Všichni žáci předvedli výborné výkony. Nejúspěšnější byli 
Veronika Halodová, Eliška Truhlářová a Antonín Trojan z 5. 
B. Toník, který celkově zvítězil, získal dokonce maximální počet 
bodů. 
Všechny soutěžící chválím za přípravu, vítězům blahopřeji a těším 
se na další soutěže. 
Daniela Soukupová 
 



NÁVŠTĚVA  V EKOLOGICKÉM CENTRU D ŘÍPATKA 
V PRACHATICÍCH 

 
Třída 2.B navštívila 2.6.2008 ekologické centrum DŘÍPATKA v Prachaticích. Po 
zážitcích při jízdě vlakem jsme zahájili exkurzi hrou na „Stonožku“, kde všichni se 
zavázanýma očima chodili po klikaté cestičce a bosýma nohama poznávali, po čem to 
vlastně chodí. Poté jsme se seznámili na naučné stezce s některými přírodními jevy a 
hráli různé hry. Následoval návrat do budovy, kde jsme si prolezli „liščí noru“ a 
prohlédli vycpaná i živá zvířata a  různé rostliny. Každý si odnesl jiné zážitky a naše 
dojmy si můžete přečíst níže (jsme druháci a proto píšeme, jak umíme, omluvte proto 
naše chyby): 
 
 
 
Dřípatka je chráněná fijalová květina žije v Prachaticích v lese.                                   Lukáš Petrášek 
 
Hráli jsme na housenku po cikcak cestičce. Byli tam různé věci. Šišky, jehličí, kameny, mech a dřeva. 
Potom jdeme do chráněného prostředí.  Tam na kopci jsme hláli hry. Na potravní řetězec. Potom nám 
paní povídala o motýlech. Ještě jsme hráli přehazovanou.  
                                                                                                                                     Zita Okruhlicová 
 
Jeli sme do Prachatic na ekologickou exkurzy Dřípatka. Poznalisme květinu Dřípatka. 
                                                                                                                                        Jitka Fousková 
 
Bili jsme na exkurzi. Mně se líbila cestička cik cak chodili jsme bosi a poznávali jsme na co šlapeme.                                                                                                                         
Magda Tlapová 
 
Pak jsme šli na kopec a zbírali jsme pavouky. Hráli jsme mnoho her. Bilo to heské srandovní a 
zábavní.                                                                                                                             Nela Pokorná 
 
Šli jsme na louku a tam sme hráli hry a povídali si o přírodě.                                          Aleš Benadik 
 
My jsme se dozvěděli zajímavé věci o přírodě. Koukali jsme se dalekohledem. 
                                                                                                                                      Páťa Hrachovec 
Šli jsme cestičkou cik cak  apak Jsme šli do přírody. A moc se mi tam líbilo.   
                                                                                                                                       Honza Koníček 
Dozvědělli jsme se něco o zvířatech a ještě jsme hráli na masožravce a bíložravce a lišku.  
                                                                                                                                          Barča Zíková 
Sme šli do lesa. Pak sme hráli jsme hry a povídali jsmesi a mohlismes pučit dalekohet. 
                                                                                                                                           David Mašek 
Mě se líbilo jak jsme chodili po cikcak cestičce a mohli jsme chodit bosi a bilotam  kameny a 
mech a šišky a písek a biloto moc hezký a ežtě mě zaujalo jak jsme šly do nory a tam nám 
tapani pustila zvuky zvířátek.                                                                           Markéta Flaksová 
 
Vyděli jsme masožravé květiny v akváryum.Mě se zalíbyli křečky osmáky.       Barča Valtová 
 
Vyděly jsme masožravé květiny. Byly zavřené v akváryum. Byly hladové. Chytil jsem 
chrousta a spolkly ho. Vyděly jsme je před krmením.                                                                        
Kuba Dudák 
 



Vevnitř jsme viděli takové zajímavé kameny. A lezly sme do takové díry. Potom sme šli se 
podíva na vicpaná zvířata a také živá zvířata.                           
                                                                                                                              Jana Fousková 
Mě se líbilo všechno, hlavně mě zaujalo povídání o dřípatce a zvířecích lebkách, taky jsem 
byla ráda, že sem se dozvěděla zajímavé věci o přírodě a poznala jsem jak to v potravních 
řetězci de.                                                                                                                                       
                                                                                                                      Sára Císařová 
 
 
 

 

 
Poděkování 
Děkuji všem, kdo jste se rozhodli pomoci a sbírali jste plastová víčka. Sešlo se 
několik pytlů víček, které jsme odvezli do ZŠ Dukelská ve Strakonicích, odkud je 
firma na jejich zpracování odveze do Karlových Varů k recyklaci. Za prostředky, 
které škola dostane za odevzdaná víčka, bude zakoupena výpočetní technika pro 
chlapce, který pro svá postižení nemůže denně docházet na vyučování a díky vám 
všem bude moci být ve škole přítomen alespoň přes obrazovku monitoru. Všem 
ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci. 
                                                                                                             Jana Vršecká 



 

 
 

Vtipy 
 

Pepíček zvoní na pani Novákovou. Ta otevře a Pepíček na ni hned vyhrkne: 
,,Paní Nováková, přinesl jsem vám vašeho kanárka!“ Paní odpoví. ,,Ale prosím  tě, Pepíčku, 
vždyť je to tvoje kočička. “ Pepíček: ,, Já vím, ale kanárek je uvnitř!“ 
 
Začíná hodina matematiky. Do třídy vstoupí paní učitelka a ptá se třídy: "Když rozkrojím tuto 
bramboru, co dostanu?" Přihlásí se Maruška a řekne: "Prosím, dvě poloviny." "Správně. A 
když rozpůlím ty dvě poloviny?" Přihlásí se Jeníček a povídá: "Prosím, čtyři čtvrtiny." "Také 
správně. A když rozkrojím i ty čtyři čtvrtiny? Přihlásí se Pepíček a řekne: "Prosím, 
bramborový salát."  
 
Stoupne si opilý muž uprostřed velkého sídliště a zavolá: "Lidi! Lidi!" Rozsvítí se pár oken a 
on zase: "Lidi! Lidi!" Rozsvítí se celé sídliště a z jednoho okna vykoukne starší pán: "Co 
chcete?" A opilý chlap: "Proč nespíte?" 
 
Žabička vejde k veterináři s ponožkou na hlavě a doktor říká: "Proboha žabičko, kdo ti to 
udělal?" A žabička: "Mlč! Tohle je přepadení!" 
 
Víte, jak poznáte počítač blondýnky? Vedle myši bude kousek sýra. 
 

Hádanky  

1. Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mě. Kdo jsem? 

2. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou, jenom dva mají mokré vlasy.  Jak je to 
možné? 

3. Co dělá osel, když na něj svítí slunce? 

4. Může se muž oženit se sestrou své vdovy? 

5. Je to tvé, ale tví přátelé to používají více než ty. Co je to? 

6. Co je nejnesmyslnější bitka? 

7. Je to stříbrné a lítá to. Co to je? 

1. Ticho 2.Jeden z mužů je holohlavý 3.Stín 4.Ne 5.Tvoje jméno 6.Když se dva holohlaví bijí o hřeben 
7.Kuře v alobalu 


