
                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    

 
 
 
 

 
 

Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Ročník IV. 
Číslo 1 

Říjen 2008 

 
- 1. září jsme slavnostně zahájili nový 

školní rok 2008/9 
- 2. září šli žáci 1. a 2. ročníků na 

filmové představení 
- 3. září se konal Barevný den 
- 8. – 10. 9. jeli žáci 6.A do Lenory na 

turistický kurz 
- 9., 10. a 11. 9. žáci prvního stupně  

navštívili výstavu Orbis pictus 
v Českých Budějovicích 

- 15. – 17. 9. se v Lenoře turisticky 
stmelovali žáci 6. B, počasí jim 
nepřálo, máme článek uvnitř časopisu 

- 16. 9. osmáci a deváťáci odjeli na 
výstavu Vzdělání a řemeslo do 
Českých Budějovic 

- 19. – 20. 9. proběhl pro 3. B 
prožitkový pobyt ve Vodňanských 
Svobodných Horách 

- 20. 9. prvňáčci  zažili adaptační kurz 
v Krašlovicích 

- 3. 10. jeli vybraní žáci na exkurzi 
Model Hobby do Prahy 

- 9. 10. jsme si všichni na Sokolské 
louce prohlédli naše dravce, některé 
jsme viděli dokonce i při lovu 

- 27. – 29. 10. nás čekají podzimní 
prázdniny 

Vážení čtenáři Bliku, milí 
vyučující a žáci. Prázdniny 
utekly jako voda a my jsme se 
zase sešli ve škole, abychom 
zde načerpali nové vědomosti 
a znalosti, setkali se 
s kamarády a poznali nové 
tváře. Přejeme všem, aby se 
Vám práce dařila a letošní 
školní rok  byl co 
nejpohotovější. Vaše redakce 



 
 
 
 Milí čtenáři, vy, kteří si chcete prověřit své znalosti, přečtěte si následující příběhy, které pro vás vytvořili žáci 9. B, a pokud 
budete vědět, kde se jednotlivé příběhy odehrávají – stačí stát – napište na lísteček své jméno, třídu a odpovědi a rychle s ním jděte do 
kabinetu českého jazyka. Zde je umístěna losovací krabička, ze které budou vylosováni tři výherci. Přejeme hodně štěstí. 
 

Příběh první 
Tento příběh se odehrává v rozlehlé nížinaté zemi, kterou omývá 

Středozemní moře. Právě se nacházíme v hlavním městě této 
země, kam jedeme propagovat nové parfémy 

Ungaro. Máme domluvené obchodní 
jednání v jedné nóbl restauraci 
s významnými manažery. Chtějí od nás 

odkoupit novou kolekci. Po úspěšné 
domluvě  se chceme vrátit do dodávky. Co 
nevidíme, auto naložené parfémy je fuč. 
Rychle  utíkáme za policistou, který nám řekl, že máme zajít na 
stanici a sepsat  výpověď. Při tom, co jsme vypovídali, policistovi zazvonil telefon. 
Hlídka našla podezřelou dodávku odpovídající našemu popisu. Všichni jsme byli 
šťastní, protože parfémy zůstaly nedotčeny. Všechno bylo vyřešeno a konečně 
jsme se vydali po památkách. Zdálky jsme viděli známý klub s mlýnem na střeše. 
Na konec jsme vystoupali na samý vrchol známé věže založené roku 1896. a 
měřící něco málo přes 300metrů. Kde jsme byli? 

 
Příběh druhý 

Tento příběh se odehrává v létě roku 2007, v tom roce jsme se s kamarády 
domluvili, že se podíváme do světa. Byli jsme ve městě, které se rozkládá po obou 
březích velké řeky. V tomto státě žijí lidé fotbalem a hlavně královnou.Mluví se 
zde mezinárodním jazykem, a proto se zde nebyl problém domluvit. Po příletu 
jsme si chtěli vzít TAXI, ale bylo obsazené, a tak jsme nastoupili do 
dvoupatrového, červeného autobusu a odjeli do hotelu HILTON.V hotelu nám 
hned na recepci přidělili našeho průvodce, který nás měl provést velkoměstem. 
Při prohlídce jsme mimo jiné navštívili i královnu a dali si s ní odpolední čaj. Po 
návštěvě nám chlápek nabídl, jestli nechceme  zajít na Emirates Stadium, 
zakoupili jsme lístky za pár liber a vyrazili na fotbalový zápas, který se odehrával 
mezi městskými rivaly. Při zápase jsme se velice bavili, ale fanoušci udělali ze 
zápasu peklo !!! Hned po zápase jsme vyrazili zpět do hotelu. Po cestě jsme 
zabloudili, protože průvodce se záhadně ztratil v hospodě u stadionu:-D Tak jsme 



bloudili po městě a v tu chvíli jsme zašli do temné uličky plné rozzuřených 
fanoušků, kteří se chystali poprat, byli to po celém světě vyhlášení 
HOOLIGANS!!! Nikdo z nás ale nezpanikařil a v klidu jsme si sedli a uzavřeli 
sázky. Asi po deseti minutách na místo boje přijela policie a 
všechny zúčastněné zatkla, bohužel včetně nás.Ve vězení jsme 
strávili poslední chvíle naší dovolené, když nás konečně pustili, 
mohli jsme pouze na jeden výlet, protože na více zábavy už 
nebyl čas. Jeli jsme se podívat na Stonehenge, bylo to tam 
hezké, také jsme zde potkali americké turisty, které místo 
této krásy zajímalo, kde je nejbližší Mc Donald nebo jiný fast 
food. Pak jsme se vrátili zpět do města a už jsme se těšili 
zpátky do ČR. Po odletu z této země jsme si slíbili, že se sem 
určitě někdy vrátíme. Kam se vrátíme? 
 
Příběh třetí 

Bylo zrovna léto a já a moji další dva kamarádi jsme se rozhodli, že oslavíme 
naše ukončení vysoké školy. A tak jsme se domluvili v cestovní agentuře na den 
určený k odjezdu do naší vybrané země, na které jsme se všichni domluvili a kterou 
jsme již několik let chtěli navštívit. 
 Týden před odjezdem jsme si museli v české bance vyměnit peníze za cizí 
měnu, vzali jsme si i několik drobných, a to centů, kdybychom si náhodou museli 
nutně zavolat. Samozřejmě, že jsme si zopakovali i několik vět týkajících se 
anglického jazyka. 
 Jako dopravu jsme si vybrali letadlo, které nás mělo dopravit na letiště ve 
velkém městě, jméno toho města začínalo na S, bohužel už si nepamatuji celý 
název. Hned na českém letišti nás zastihl první problém – kamarádku odhalil 
detektor kovu, měla totiž po nehodě v noze kovové šrouby. Vše se naštěstí nakonec 
vyřešilo. 
 Po příjezdu do určeného cíle jsme byli velmi unaveni z časového posunu. Ale 
když jsme se řádně vyspali, zakoupili jsme si lístky na večerní operu Johna 
Williamse. Opera se nám všem velmi líbila a odnesli jsme si z ní skvělé zážitky. 
 Další den jsme si vypůjčili džíp a projeli jsme se okolní krajinou. Přivezli jsme 
si ohromné zážitky a také množství fotek, mezi nejhezčí patřily momentky z naší 
návštěvy původních obyvatel a jejich osady. Nejdřív nás tito lidé chtěli zahnat 
kopími, ale naštěstí jsme se s nimi skamarádili. Večer jsme s nimi už tančili u ohně 
do rytmu jejich hudby, k níž hráli na jejich tradiční nástroj, a to na didgeridoo. 
Další naše fotky patřily koalám lezoucím po kmeni stromu a přetahujícím se o dlouhý 
kus eukalyptu. 
 Protože já i moji kamarádi máme rádi adrenalinové zážitky, zaplatili jsme si 
vyjížďku lodí na širé moře, kde jsme se navlékli do potápěčských obleků a poté, co 
jsme byli zavřeni do klece a potopeni pod vodu, jsme pozorovali obrovitá monstra, 
která kolem nás proplouvala, toužíce po kusu ryb. Tato podívaná se nám naskytla na 
místě zvaném Žraločí zátoka. 



 Potápění se nám velice zalíbilo, a proto jsme se vydali k místu, kde mořské 
dno oplývá životem – k Velkému bariérovému  útesu. Zde jsme nafotili další desítky 
fotek, tentokrát ovšem mořských živočichů. 
 Když už jsme navštívili tuto zemi, nesměl nám 
chybět zážitek týkající se živočicha, který nežije 
nikde jinde, než na ostrově přiléhajícím k této divoké 
zemi – Tasmánii. Tady jsme všichni viděli na vlastní oči 
(někdo i na vlastní kůži) toho jedinečného tvora, a to 
Tasmánského čerta. 
Bohužel nadešel ten den, kdy na nás na letišti  
čekalo naše letadlo. A nám zbývala už jen jediná 
věc – nastoupit do letadla a rozloučit se s touto 
nádhernou zemí. Ještě že jsme si s sebou domů vezli mnoho suvenýrů, ke kterým 

patřily i mnohočetné kousance od Tasmánských čertů. Kde jsme byli? 
 

Příběh čtvrtý 
Roku 1991 jsme s mým kamarádem Billem vystoupili na letišti v Kingstownu. Na 

tento ostrov jsme přiletěli kvůli mezinárodnímu hudebnímu festivalu ve stylu reggae, 

na kterém měl vystoupit i místní rodák Bob Marley. 

Místní obyvatelé nás mile přivítali a okamžitě nám nabídli místní marihuanu, 

kterou jsme bez váhání odmítli a šli se ubytovat. Hned poté jsme se odebrali do baru 

a začali se bavit, zpívat a pít. Atmosféra byla skvělá a už jsme se těšili na festival, 

který začínal následující den. 

Když jsme se druhý den  ráno probudili, leželi jsme na ulici. Někdo nás okradl. 

Všechny naše včetně klíčů, foťáků i peněženek byly pryč. Zbylo nám už jen pár 

drobných. Byli jsme v koncích. Nevěděli jsme, co dál, a tak jsme si každý zapálili 

jointa. Rázem byly všechny naše starosti pryč. I přes to, že jsme byli okradeni, nám 

bylo do smíchu, slunce nezapadalo a nám tato chvíle připadala jako věčnost. 

Tento stav ale skončil a my si uvědomili, že hudební festival, kvůli kterému 

jsme sem přiletěli, je už za námi a to vše kvůli pár tahům trávy. A tak jsme se 

okradení, ale plní zážitků a zkušeností, vrátili zpět domů. Kde jsme byli?   

 

PAPOUŠCI 

ELENKA REJDOVÁ 

 

MÁME DOMA LÓRINKU, 

HLAVU MÁ JAK ROZINKU. 

MÁME DOMA VILÍKA, 

TEN PřED NÍ HNED UTÍKÁ. 

MÁME JE V KLECI, 

ABY NEULÍTLI ,PřECI. 

 



 
Už když jsem nastupovala do deváté třídy, byl vodácký kurz akcí,na kterou se zřejmě každý 

těšil. Podle mého názoru je dobře, že se pořádá až na konci devátého ročníku, je to jakási relaxace pro 
nás, deváťáky, po tomto velmi pestrém roku. Tento rok byl pro nás opravdu velmi nabitý, řada z nás 
dělala přijímací zkoušky a hlavním cílem nás všech bylo dostat se na své vysněné střední školy. Proto 
bych úvodem chtěla poděkovat lidem, kteří pro nás tento kurz uspořádali a umožnili nám se hezky 
rozloučit se všemi spolužáky. 

 A teď k tomu velmi očekávanému dni…2. 6. 2008 bylo poměrně chladné ráno a již od 7.30 
jsme se začali scházet se svými „ranečky“ na školním dvoře. Veškeré potřebné věci jsme naložili do 
autobusu a mohli jsme vyrazit směr Krumlov.  

Ráda bych vám povyprávěla nějaké ty zážitky z cesty, ale bohužel jsem ji celou prospala..:) 
Autobus zastavil a já otevřela oči a odlepila svůj obličej od skla autobusu, opravdu krásné probuzení. 
Nicméně jsem se musela rychle probrat a pomoct spolužákům vykládat naše věci. Po vyložení toho 
všeho jsme měli čas se zabydlet, postavit stany, vybalit věci a podobně…Ačkoliv jdu na stavební 
školu, se stavěním stanu jsme měli nepatrné potíže, ale nakonec jsme to jako správné ženské zvládly. 
Odpoledne už začal první program, rozdali jsme si pádla, vesty a pan učitel nás rozdělil do 6 skupin, v 
tomto uspořádání jsme jezdili na raftech. Myslím, že každého z nás to zaujalo a neustále jsme 
trénovali, abychom se pořádně procvičili.  

Bylo hezké počasí, a tak jsme se po programu na řece usadili k ohni a někteří z nás zpívali. 
Pak jsme se všichni uložili ke spánku. Ranní probuzení nebylo zrovna příznivé, někteří nemohli 
dospat, a tak dělali velký hluk. Po snídani začal další program na řece, a to výcvik na kánoích. Valná 
většina z nás seděla v kanoi poprvé v životě a také to tak vypadalo. Řada z nás se vykoupala. Někomu 
to šlo, někomu ne, měli jsme možnost to celé dopoledne procvičovat. Odpoledne jsme též trénovali. 
,,Gentlemanem“  kurzu ,, by mohl být vyhlášen Honza, který po potopení kánoe uplaval na břeh a 
nechal Míšu s potopenou lodí samotnou v řece. Za tento jeho čin slýchával nelichotivé poznámky po 
celou dobu kurzu. Večer jsme opět usedli k ohni, při této příležitosti byl také vyhlášen tzv. ,,čochtan“- 
pro neznalé vodáckého jazyka, člověk, který se nejčastěji potopil. Jednoznačně zvítězila Míša 
Hřebečková, která byla ve vodě neustále. Jen o fous to měl pan učitel Nosek, který se asi také rád 
koupe. Další den jsme autobusem vyrazili směrem na Rožmberk, kde jsme měli připravené rafty. Naše 
skupina jako jediná neměla na palubě učitele, také jsme si to patřičně užívali. Hned ze začátku jsme 
tzv. soulodili – spojili rafty dohromady a pluli jako jedna loď. Po tom co jsme přišli o veškeré zásoby, 
protože nám je ostatní posádky snědly, se nám soulodění přestalo líbit a pluli jsme sami. Byl to 
opravdu skvělý zážitek, plout po vodě, všude příroda, moc jsme si to užívali… Sem tam jsme potkali 
nějaké ty vodáky a pozdravili jsme vodáckým pozdravem ,,ahoooj!“ 

Dopluli jsme mezi takové staré továrny a najednou se setmělo a začaly padat obrovské kapky. 
Naše posádka neztrácela optimismus a nadále jsme si prozpěvovali a pádlovali dál. Začala bouřka, 
sem tam nějaký blesk a pan učitel se rozhodl, že se schováme pod most. Opravdu legrační pohled na 
mé spolužáky, všichni promrzlí a v pláštěnkách jsme tam stáli a čekali, než se nad námi počasí 
smiluje. Nakonec se smilovalo a my mohli pokračovat v cestě… Po příjezdu do našeho kempu jsme se 
po zbytek večera zahřívali v tamějším bufetu u ohromného krbu. Pak jsme se uložili ke spánku 
s myšlenkou, jaké to bude další den projíždět Krumlov, tato cesta nás totiž čekala.  

Ráno nebylo dobré počasí, a tak jsme to odložili na pozdější hodinu. Po 11. hodině se počasí 
do jisté míry umoudřilo, nebylo zrovna teplo, ale nás ,,vodáky“ to od krásného zážitku proplouvat 
Krumlovem neodradilo. Bylo to nad moje očekávání, zkrátka dokonalé! Ten pohled bych přála 
každému. Vrátili jsme se do kempu sice promrzlí, ale s nádhernými pocity. Večer už nám zbýval jen 
prostor pro závěrečné sdělení zážitků a společné posezení u ohně. 
Většina z nás vydržela u ohně zpívat opravdu dlouho. Při pohledu 
na ostatní jsem si uvědomila, že takhle nás už asi nikdy neuvidím. 
Bylo to velmi dojemné. Ráno už nás čekalo jen balení věcí, stanů, 
celého našeho týdenního zázemí…nastoupili jsme do autobusu, 
zamávali Krumlovu a se  
vzpomínkami a skvělými zážitky vyrazili směr domů…                                                                      
Jana,  bývalá 9.A 



 

  

                      
 

  Žáci devátých ročníků jeli 24. září 2008 na exkurzi. Vyrazili do hlavního města do 
Národního muzea, aby si zde prohlédli výstavu věnovanou 21. srpnu 1968. Výstava všechny 
zaujala, a proto se s vámi chceme prostřednictvím fotografií podělit o nezapomenutelnou 
atmosféru, která přibližovala dobu strachu a nejistoty v naší republice. 

 

STROMY 
Iveta Votroubková 

 
Venku fouká vítr, 
oříšky už padají, 

veverka se připravuje  
na veliké sbírání. 

 



 

PROŽITKOVÝ POBYT 3.B VE 
VODŇANSKÝCH SVOBODNÝCH 
HORÁCH 
 

Jako již tradičně i letos jsme jeli – my 
žáci 3.B, na prožitkový pobyt. Tentokrát jsme 
byli  na Statku u Šťástků ve Vodňanských 
Svobodných Horách.  Čekala nás řada her a 

zábavy, úkolů, noční stezka i projížďka na koních. Naše očekávání se splnila. Děkujeme 
manželům Šťástkovým, že se o nás tak dobře postarali, děkujeme  i za sponzorský dar. Naše 

dojmy jsme vyjádřili na následujících obrázcích. 
 
 

 
MOTORKA 

Martin Klecán 

 

Já mám doma motorku, 

nestojí mi na dvorku. 

Je to jen hračka,  

ale dobrá značka. 
 



Turistický kurz – Lenora 
15. – 17. 9.  

 
Ráno jsme se všichni 
sešli na vlakovém 
nádraží. Jeli jsme 
vlakem do Lenory. Po 
příjezdu do Lenory jsme 
se ubytovali a šli jsme 
na oběd. Po obědě jsme 
podnikli túru. Celou 
cestu nám pršelo. Pan 
učitel Kubelka nám 
ukázal bunkr. Tento 
bunkr je z doby druhé 
světové války. Těchto 
bunkrů je na Šumavě 
mnoho. Cestou jsme se 

stavili na čaj a pak jsme šli zpátky. Druhý den jsme se vydali na Boubín, byla 
nám velká zima a měli jsme tam dokonce sníh. Po 
nějaké době jsme přišli k rozhledně. Na vrcholu foukal 
prudký vítr a padala neprůhledná mlha. Poslední den 
jsme se podívali do sklářské dílny. Naše spolužačka 
Míša si zkoušela foukat do skla. Dále jsme navštívili 
sklářskou prodejnu a také jsme si zde mohli něco koupit. 
Prohlédli jsme  si i sklářské muzeum. Na turistickém 
kurzu se mi moc líbilo! Byl to pěkný a naučný turistický 
kurz. Marta 
 
 
 



 

 

…a dnes nejen pro pobavení, ale i pro zamyšlení… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MALÝ  NEPOSEDA 
Sára Vavrušková 
 
Malý koník na pasece, 
běhá, skáče,hýbat se chce. 
Je to velký neposeda 
ani ode mě se chytit nedá. 
Co s ním bude dál? 
Jednou bude velký, 
bude chtít poslouchat nás holky 
a rád chytit se dá.  
 

NASTÁVÁ DOBA RECYKLOHRANÍ ! 
UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UČITELE A ŽÁKY, KTERÝM ZÁLEŽÍ NA 

ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ! 
 Naše škola se v letošním školním roce zapojila do nové celostátní 
soutěže. 
Cílem tohoto programu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých 
drobných elektrozařízení a tím pomoci dalšímu recyklování odpadu. 
Pokud se nám to bude dařit, může naše škola získat zajímavé ceny, 
například nový dataprojektor. 
Proto, milí kolegové a žáci, pilně střádejte použité baterie atd. Kontejner 
na baterie je umístěný v přízemí 1. stupně. Vhazujte do něho pouze 
nepoškozené baterie.  
Více informací se dozvíte u pana  učitele Veselého a paní učitelky Vokaté. 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


