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     Milí čtenáři Bliku, čas opět 
     pokročil a blíží se Vánoce 
     a s nimi spojené vánoční  
     prázdniny. Přejeme Vám, abyste 
     je prožili co nejpříjemněji, abyste si  
     odpočinuli a v novém roce 
     2009 se vrátili do školy s elánem 
     a energií. 
     Vaše redakce 
 

                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    

 
 
 
 
 

Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Ročník IV. 
Číslo 2 

Prosinec  2008 

 
- 11. listopadu navštívili žáci druhého 

stupně koncert ZUŠ 
- 18. listopadu osmáci a deváťáci 

shlédli film Máj 
- 19. listopadu byla pro žáky devátých 

ročníků uspořádána beseda 
s promítáním filmu Srpen jako 
kladivo 

- 19. listopadu naši nejmenší spolužáci 
navštívili představení Nebojte se 
strašidel 

- 20. listopadu proběhly třídní schůzky 
- 28. listopadu žáci osmých ročníků 

uspořádali Maškarní karneval 
- 1. prosince jsme všichni shlédli 

přestavení Dívejte se našima očima 
- 2. prosince se žáci druhého stupně  

podívali na divadelní přestavení Princ 
a chuďas 

- 2. prosince odpoledne se žáci 
devátých ročníků osobně podíleli na 
akci Červená stužka 

- 3. prosince proběhl na prvním stupni 
turnaj v Člověče, nezlob se 

- 5. prosince naděloval Mikuláš 
hodným dětem 



 2 

 
 
 

Dejte brýle Africe 
 

         Ve středu jsme jako obvykle přišli do školy. Po zazvonění přišla do třídy naše paní 
učitelka a přinesla nám bezvadnou nabídku. Její nápad nás všechny nadchnul a hned jsme se 
dali do práce. 
      Na organizaci sbírky jsme potřebovali 3 dny a práce nám šla od ruky. Já jsem ve čtvrtek 
vyhlásila akci ve školním rozhlase. Po hlášení jsme připravili propagační materiály a roznesli 
jsme je po gymnáziu, druhém stupni a do Výstavní ulice, kde jsme je pověsili na nástěnku. 
Také jsme připravili sběrný box, který byl umístěn ve vestibulu školy. 
      23. září jsme jeli do Českých Budějovic, kde jsme odevzdali brýle, které jsme po celou 
dobu sbírali. Nechyběla tam ani autogramiáda a při této příležitosti byl pozván Jirka Mádl, 
Petr Kotvald a Tomáš Krejčíř. Hlavně holky měly autogramů plné tašky. 
      Nashromáždili jsme 81 kusů brýlí a to je opravdu skvělý výkon. Všem, kteří toto právě 
čtete a přispěli jste do naší sbírky, moc děkujeme. 
                                                                Nikola Blahůšková 5. A  
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Žáci prvního stupně nezlobili, stejně však zůstali po 
škole 

 
 Minulý týden ve středu směli žáci prvního stupně Základní školy Bavorovská 

ve Vodňanech dobrovolně zůstat po škole – a zůstali ve svých třídách opravdu rádi. Vždyť 
zde pro ně spolužáci z 5 .B společně se svou učitelkou Romanou Chloupkovou připravili 
turnaj ve hře Člověče, nezlob se! Pravidla hry byla upravena, aby jednotlivé partie probíhaly 
rychleji než je při „Člobrdu“ zvykem. Na správnost hry, dodržování pravidel a hladký průběh 
celé akce, jíž se zúčastnilo 68 dětí, dbaly učitelky  Renata Černošková , Helena Švábová a 
Jana Kalianková. V základních kolech se hrálo jen se dvěma figurkami a hra se nedohrávala – 
vítěz postupoval, poražení se zařadili mezi fanoušky. Ve finále se bojovalo s jedinou 
figurkou. A nikdo se nestačil začít nudit. Děti postupovaly ze základních skupin, tedy ze 
svých tříd, do finálového kola, kde se v lítých soubojích navzájem utkali vítězové 
jednotlivých ročníků. Čest nejmladších žáků hájil ve finále Milan Dráb, druháky zastupovala 
Tereza Valtová, ze třeťáků se třídní kolo nejlépe vydařilo Markétě Křížkové a pátou třídu 
reprezentovala Sabina Nová. 
 Nikdo patrně nečekal, že promyšlenou taktikou (s nezbytnou dávkou štěstí) získá titul 
nejlepšího hráče školy právě prvňáček Milan. Za první místo si odnesl praktickou cenu – 
pastelky, a navíc se se  šampióny jednotlivých tříd podělil o další drobné ceny, které 
účastníkům turnaje obstaralo vedení Základní školy Bavorovská ve Vodňanech. 
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4. 12. 2008 v rámci vlastivědy jsme my, žáci čtvrtých ročníků, navštívili vánočně 
vyzdobenou Prahu. Trasa exkurze vedla historickým centrem od Pražského hradu přes Karlův 
most až na Václavské náměstí. Viděli jsme spoustu historických památek i moderních staveb. 
Počasí nám také přálo, takže jsme prožili krásný den. 
        Žáci 4. A a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dne 19. 11. 2008 proběhla v Základní škole Bavorovská Vodňany akce Příběhy 
bezpráví, k terou pořádala společnost Č lověk v tísni. Žáci devátých ročníků se ráno sešli ve 
třídě, kterou proměnili v promítací sál. F ilm, který byl promítán, se jmenoval Srpen jako 
kladivo a vztahuje se k 21. srpnu 1968. Na promítání se také př ijeli podívat vzácní hosté, 
pamětníci, pánové Jaroslav Brodský, Václav Holub a Miloš Blažek, kteří na vlastní kůži 
prožili krutost totality, ať už za druhé světové války, nebo po roce 1948. Beseda, která 
následovala po shlédnutí filmu, byla velmi zajímavá, a vzhledem k věku a zážitkům 
pamětníků také dojemná. Děkujeme za velmi silný zážitek. 
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Žáci 5.B popisovali při vyučování čerty. Takhle vypadají jejich práce: 

Náš čertík  se jmenuje Bertík.Pět let už je ženatý, což se u čertů nevidí! Chodí každý 
týden poctivě na manikúru, jeho nejdelší nehet měří deset centimetrů. Nosí elegantní 
kabátek, který mu padne jako ulitý. Minulý týden byl u zubaře a nechal si vytrhnout 
stoličku. V jeho velké puse tak zbyly jen tři malé zoubky.Nikdy si nezapomene vzít 
velkou žlutou kravatu, kterou by nevyměnil za nic na světě. Naposledy když byl u 
kadeřníka nechal si udělat pět kudrlinek, jenže kadeřník to přehnal s gelem a tak se 
Bertíkovi vlasy slepily, že už mu nejdou vůbec rozčesat. Na ocase má velký uzel, protože 
jednou moc zlobil u babičky a ta zavolala anděla aby ho potrestal. A tak mu anděl uvázal 
uzel tak že nejde rozvázat a aby si pamatoval, že zlobit se nemá. Když se čertík Bertík 
ženil bylo na svatbě pěkně veselo. Má hodnou a starostlivou ženu. V kapse u saka mu 
vyčuhuje čistě vypraný a vyžehlený kapesníček, který mu tam dala jeho manželka ještě 
ani jednou ho nepoužil ! ! !     MUMÍNCI 

  Náš čertík má dlouhý červený kabát lemovaný červeným kožichem a o kolo pasu 
mu zvoní zlaté zvonce.Vpravo na obrázku drží dlouhý špinavý ocas a na nohou nosí 
špičaté boty.Na ramenu mu sedí šedý kocour a na hlavě nosí korunu.Čert má na hlavě 
klobouk a z toho mu koukají špičaté prohnuté rohy.Vlevo v ruce drží nabroušené 
vidle.Na obličeji má vousy a kníra.  RYCHLÍCI 

    
Čert na obrázku nevypadá moc strašidelně. Na náš vkus je poněkud při těle.Na hlavě    

mu trčí dva dlouhé rohy. Pod korunou má docela dlouhé, zrzavé, rozcuchané vlasy.Uši 
zrovna nemá nějak zvláštní ale má je poněkud odstáté. Na těle mu visí dlouhý, těžký kabát. 
Nos….. tak ten má velký jak Brno. Ani přes jeho knír není vidět pusa. Ale za to má dlouhý 
hustý plnovous. V jeho hubené ruce drží dlouhé vidle. Nohy má na čerta obvyklé, jedno 
kopyto a druhý půvabný střevíček. Z pod křesla mu je vidět velký, huňatý ocas. Všude na 
něm poskakují zvířátka a malí čertíci. A na závěr před ním stojí druhý čert. Ten je ale 
hubený, převlečený do mysliveckého. Biatea 
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Dne 28. listopadu se v naší školní tělocvičně na ZŠ Bavorovské uskutečnil 
maškarní ples. Byla tu pro děti připravená velká zábava. Zábavné hry, bohatá 
tombola a nakonec vyhlášení nejhezčích masek, kterou vyhrála malinká 
Karkulka a odměnou jí byl dort v podobě velké kremrole. 

Letos byl jiný DJ. A to náš spolužák Ondřej Samek za velké pomoci
Marka Pokorného a Honzy Šťástky. Měli opravdu stylovou aparaturu,
např.dýmový kouř, disko kouli a bezproblémové mikrofony. 

Výzdobu jsme tentokrát pojali jinak, ne jako obvykle na téma 
Hallowen(strašidla), ale vymysleli jsme si vlastní a to veselé a usměvavé 
smajlíky. 

Obě třídy  měly z vykonané práce velikou radost a všichni jsme si po
skončení oddychli, že vše dobře dopadlo. 

Rádi bychom také poděkovali sponzorům za krásné ceny, které nám 
věnovali do tomboly.Věříme, že dětem udělali moc velikou radost. Naše 
tombola byla totiž opravdu bohatá, sešlo se nám na 180 cen! Na konec bychom 
také rádi poděkovali našemu panu řediteli Horváthovi za umožnění této akce 
v prostorách školní tělocvičny. 
 
A jak se líbila tato akce naší třídní 8.B?  
 
Mile mě překvapilo, jak všichni dohromady spolupracovali, nádherně tělocvičnu 
vyzdobili a zařídili pro všechny přítomné tombolu a  občerstvení. Nejvíc oceňuji 
samostatnost při zařízení veškeré aparatury. Tímto všem ještě jednou děkuji.  
 
Za 8.třídy napsaly Andrea Linhartová a Simona Horáková   
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Hádanky na dobrou náladu 

- Jaký je rozdíl mezi mrazem a traktorem? 
(Když vám po zádech přejde mráz, dá se to 
vydržet.) 
 
- Co vznikne zkřížením cukráře a astronoma? 
(Orion, vaše čokoládová hvězda.) 
 
- Jaký je nejlepší manžel? 
(Archeolog - protože čím je žena starší, tím je pro 
něj 
zajímavější.) 
 
- Co udělá žirafa, když ji napliveš do tváře? 
( Odkopne ti žebřík.) 

 
- Jaký je nejlepší prostředek na plešatění? 
( Prostředek hlavy. ) 

- Z čeho má vyrobený nábytek upír Drákula? 
( Z krevních destiček.) 

- Jak se oblékají Eskymáci? 
( Rychle... ) 
 
- Jak se japonsky řekne miminko? 
( Čumí z fusaku. ) 
 
- Které zvíře je nejpřítulnější? 
( Anakonda - když obejme člověka, do smrti ho 
nepustí....) 

- Jaká je nejoblíbenější barva Číňanů? 
( Rýžová. ) 

Jazykolamy 

Kdy mohou splatiti Ti ti tiší hoši dluh? 

Od poklopu ke poklopu, Kyklop kouli koulí. 

Rozprostovlasatila-li se dcera krále 
Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se 
dcera krále Nabuchodonozora. 

Vlk strhl srně hrst srsti. 

Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-
li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji? 

Kotě v bytě hbitě motá nitě 

Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? 
Svetr pletl Petr Fletr. 

Utlum tu hubu a kup tu kupu hub! 

Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi 
lyžařku. 

Měla babka v kapse brabce, brabec babce v 
kapse píp. Zmáčkla babka brabce v kapse, 
brabec babce v kapse chcíp. 

 


