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Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Ročník IV. 
Číslo 3 

Březen  2009 

 
- 9. – 13. února jsme měli jarní 

prázdniny 
- 20. února se konal další Valentýnský 

ples 
- 20. února proběhlo školní kolo 

v recitační soutěži 
- 27. února žáci 5. a 8. ročníků měli 

besedu se zástupci Policie ČR 
- 5. a 6. března proběhla okresní kola 

v recitační soutěži 
- 10. března žáci 6. až 8. ročníků 

navštívili kulturní představení 
Keltská růže 

- 10. března proběhla akce Hra od 
srdce, což byla soutěž ve hře na 
hudební nástroj, které se zúčastnili i 
naši žáci 

- 17. března k nám zavítala společnost 
Faber s představením Rudolf II. 

- 19. března byli žáci 1. až 3. ročníků 
na představení O dobru a zlu 

- 25. března malí zpěváci zpívali ve 
školním kole Jihočeského zvonku 

 
 
 

Vážení čtenáři a příznivci Bliku, 
nastává letos dlouho očekávané jaro, 
v tuto chvíli venku sice úporně sněží, 

ale všichni doufáme, že je tomu tak letos 
už naposledy. A tak vám přejeme, aby jaro 

dorazilo už brzy a abyste si ho všichni 
pěkně užili. 

Vaše redakce 
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Putování Evropou 
 
 

První únorové pondělí bylo pro žáky 5.B Základní školy Bavorovská ve Vodňanech 
skutečně významným dnem. Nejenže začal poslední týden před jarními prázdninami, ale 

navíc byl tento den věnován bližšímu poznání jednotlivých 
států Evropy. A co víc: celé vyučování se neslo víceméně 
v režii školáků, kteří zastoupili svoji učitelku! 

Shrnutím vlastivědného celku „Evropa“ byl projekt 
„Putování Evropou“. Páťáci se rozdělili do 5 skupin. Každá 
z těchto skupin měla za úkol nashromáždit co nejvíce 
informací o evropské zemi, kterou si členové týmu mohli 
sami vybrat, a tyto informace pokud možno zábavnou a 
přínosnou formou prezentovat. Žáci měli o „své“ zemi 
krátce pohovořit, představit její státní vlajku, sestavit slovní 

úlohu, která by se k této zemi vztahovala, ale také třeba připravit pokrm, který je pro daný 
kraj typický. V neposlední řadě si měli vybrat některou proslulou osobnost a ostatní se pak 
pomocí otázek a odpovědí „ano – ne“ museli dopídit, o kterého panovníka, politika nebo třeba 
umělce či sportovce se jedná. Děti se také mohly pokusit popsat, přes která velká města 
pojedeme, pokud se budeme chtít z Vodňan dostat do hlavního města vybrané země. 

Švédsko, Lucembursko, Francie, Španělsko a Itálie – to bylo pět států, které vyplnily 
první vyučovací hodinu – chlapci a děvčata okusili lucemburská vejce na šunce, politá 
majonézou, identifikovali Napoleona i Astrid Lindgrenovou a „skandinávští“ kluci vypočítali 
na základě počtu procent, kolik je ve Švédsku žen. 

První vyučovací hodina skončila, třída se přerozdělila – tentokrát do dvojic. Každá 
dvojice si vylosovala po jednom z evropských států, o kterých dosud nebyla řeč. Potom se 
všichni vypravili do Dětské knihovny ve Vodňanech, kde za účinné podpory mimořádně 
ochotných knihovnic vyhledali co nejvíce informací o vylosované zemi. A co se nepodařilo 
najít v knihovně, dopátrali školáci na internetu ve školní počítačové učebně. Za domácí úkol 
děti dostaly zpracování prezentace získaných poznatků. Poznamenejme ještě, že původně 
domácí úkol „nehrozil“: Páťáci si ho však sami vymohli, aby výsledky své činnosti zúročili co 
nejefektivněji, to znamená, aby ucelené vědomosti mohli prezentovat v odpovídající formě! 

Na závěr vyučování pak proběhl vědomostní kvíz na téma „Evropa“, při němž si 
všichni zúčastnění mohli prověřit, nakolik si osvojili nesčetné množství informací, získaných 
od svých kamarádů, v knihovně, na internetu a v předchozích hodinách vlastivědy. 

Pokud jsme se v rámci nejrůznějších srovnávacích studií z posledních let dovídali, že 
české školství neklade dostatečný důraz na týmovou spolupráci, dovednost ve vyhledávání 
podkladů a schopnost syntetizovat získané informace v kompaktní celky, můžeme považovat 
Putování po Evropě, které realizovali páťáci ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech za 
dost pádnou odpověď: vodňanští žáci se rozhodně nemusí stydět před svými vrstevníky 
z jakékoli evropské země! 
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Co jste dělali ve škole? 
Spali a dívali se na filmy, taky jsme si četli hororové 
příběhy. 
Říkáš ,a filmy, jaké to byly? 
Samozřejmě horory..(smích) 
Byly to:  Jeptiška 
              Úsvit mrtvých 
              Comeback 
Ale nejvíc jsme se báli při Comebacku (tajemný smích) 
Jaká povídka se ti nejvíc líbila a u čeho ses nejvíc bála? 
Nejvíc se mi líbila povídka Michala Diviše a bála jsem se 
při filmu Jeptiška. 
Stalo se něco zvláštního, když jste šli spát? 
Ane ni, když o tom přemýšlím, vlastně velmi divně křupalo 
topení a zvláštní chrápání. 
V kolik jste usnuli? 
 Já osobně kolem třetí hodiny ranní. 
Zopakovali byste si to? 
Jo, určitě. 
Dík za rozhovor.  
 
Na otázky odpovídali: Jozák, Janika a ChoNa otázky odpovídali: Jozák, Janika a ChoNa otázky odpovídali: Jozák, Janika a ChoNa otázky odpovídali: Jozák, Janika a Chorche.rche.rche.rche.    
A zákeřné otázky podávali: Evík a Milánek. A zákeřné otázky podávali: Evík a Milánek. A zákeřné otázky podávali: Evík a Milánek. A zákeřné otázky podávali: Evík a Milánek.     
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A teď trochu jiná strašidla :A teď trochu jiná strašidla :A teď trochu jiná strašidla :A teď trochu jiná strašidla :----DDDD    
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                                        Kouzelné sluchátko 
Milí čtenáři, 
V 6.A proběhla při literatuře anketa s názvem „Kouzelné sluchátko“. 
Všichni žáci se měli zamyslet nad tím, co by si přáli, kdyby jim sluchátko mělo splnit 
jedno jediné přání. Mnozí odpověděli, že by chtěli štěstí, zdraví apod.,což bych od 
některých kamarádů nečekala. Nejdříve jsem si myslela, že každý spíš 
napíše věc, co by byla jen pro něj.  Některé názory mě opravdu 
překvapily. Například se mi zalíbilo,když jedna 
spolužačka napsala, že by bylo moc hezké, kdyby byl 
svět jako jedna pohádka, která by nikdy neskončila a 
byl v ní mír a klid. A nebo jiná spolužačka řekla, že by 
chtěla být doktorka u dětí, kterým by pomáhala. 
Toto téma se mi moc zalíbilo hlavně proto, že mnoho 
spolužáků nemyslelo jen na sebe, co by bylo dobré jen pro 
ně, ale co je dobré i pro druhé a na kom jim opravdu 
záleží. Takové téma na anketu si můžete udělat i vy ve 
svých třídách. Vybírám příklady některých odpovědí: 
  
Markéta: přála bych si, aby všichni lidé byli šťastní, zdraví a kamarádští 
 
Nikola: přála bych si, jet s přáteli a rodinou do Disneylandu 
 
Vláďa: toužím po nejdražší elektrické kytaře 
 
Veronika: ráda bych se zúčastnila zájezdu do Legolandu 
 
Kuba: přál bych si, aby ve všech městech bylo čisto a nikde se neválely žádné odpadky 
 
Kristýna V.: Mým největším přáním je, aby se počítačová hra World of Warcraft stala 
realitou 
 
Nela: Proč nezměnit svět v pohádkovou zemi?  
 
Pepa: chtěl bych se vrátit do minulosti a napravit vše, čím jsem někdy někomu ublížil. 
 
Kristýna J.: chtěla bych létat a prohlédnout si celý svět 
 
David D.: chtěl bych mít mimořádné nadání 
 
Marika: přála bych si, aby nám vydrželo kamarádství s Veronikou 
 
Katka: přála bych si jet se svou kamarádkou k moři 
 
Honza B.: přál bych si vynalézt léky na všechny nemoci 
 
Vítek: přál bych se s rodinou potopit se do Mariánského příkopu a vyšlápnout si na Mount 
Everest 
 
Viktorie: chtěla bych se podívat do starověku, jak žili lidé 
 
Albert: přál bych si hrát fotbal v týmu Manchester United  
 
Jitka: chtěla bych, aby se všichni měli rádi 
 
 Anketu zpracovali - Viktorka Šeflová a Vít Štástka 
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Valentýnský ples 
 Dne 20.2. 2009 se uskutečnil Valentýnský ples, který připravovali žáci 
devátých tříd. Ples začínal v 15 hodin v tělocvičně, která byla až po strop 
vyzdobena barevnými srdíčky, zapletenými 
řetězy a velkým množstvím balónků. 
 Celou akci prováděli Gabča Velková a 
Petr Chrášťasnký, kteří hned na začátku 
vyzvali skupinu deseti dívek, aby  předvedly 
své taneční vystoupení na píseň All for one 
z High school musical. Po vystoupení začal 
DJ Maty hrát několik skladeb na 
roztancování žáků školy a ostatních 
návštěvníků. 
 Po několika tancích měli své 
vystoupení dva kluci z 9.B – Michal Diviš a Lukáš Gerlich, kteří nám předvedli 
tanec z filmu Prci, Prci, Prcičky. Následovala soutěž o praskání balónků. Byli 
odměněni nejen vítězové, ale i paní učitelky Vokatá a Vršecká, které dostaly 
krásné růže. 
 Poté následovalo vystoupení tanečních párů, které si připravily tanec  
cha-cha. Zatancovalo se ještě pár písniček – to už se blížila 18. hodina, tím pádem 
ples byl u konce. A na naše deváťáky 
zbyl už jen úklid…   Míša 
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se nachází ve Vodňanských Svobodných Horách hned nad Křepicemi, je zde momentálně 13 

koní a na jaře čekáme dva malé přírůstky.  
 

Nabízíme : -vyjížďky na koních do přírody pro začátečníky i 
pokročilé 
                    -základní výcvik pod dohledem trenéra Petra Charváta 

    -možnost složení ZZVJ(základní zkoušky výcviku 
jezdeckého) 

    -7denní tábory s luxusním ubytováním, stravováním 
5xdenně                   

    -brodění řeky Blanice 
    -vyjížďky na hrad Helfemburk 
    -a dalších mnoho akcí 
    - možnost zaplatit si pernamentku  na 10hodin výcviku 
                                                 K návštěvě vás zvou Alžběta a Bára 

 
Jihočeský zvonek 2009 

Školní kolo: středa 25.3. 
Počet vystoupení: 35 
Členové poroty:  L.Horváth, H.Švábová, D.Šmídová, J.Truhlářová, H.Bezděková 
Organizace:  H.Bezděková 
 
I.kategorie:  1.-3. třída 
              1. Filip Zima  3.A 
              2. Barbora Protivová 1.B 
                  Pavlína Zíková   1.B 
              3. Dominik Dvořák 1.B 
                  Jakub Protiva   1.B 
II.kategorie:  4.-5..třída 
              1. Dominika Jarošová  5.B 
              2. Nela Huňátová  4.B 
              3. Tereza Wágnerová  5.A 
III.kategorie:  6.-7.třída        
                1. Václav Mašek  7.tř. 
                2. Jitka Troblová   6.A 
                    Andrea Smíšková  7.tř. 
                3. Jana Franková  7.tř. 
                    Alžběta Štrosserová 6.B 
IV.kategorie:  8.-9. třída - Lidová píseň 
                 1. Simona Horáková 8.B 
                 3. Sára Dudáková 8.A 
V.kategorie:  8.-9.třída – Moderní píseň 
                 1. Lucie Zezulová 9.B 
                 2. Tereza Marková 9.B 
                 3. Tereza Tušková 9.B 
Okresní kolo ve Strakonicích se koná 23.4.2009 a postup si zajistili tito žáci: 
1.Dominika Jarošová 5.B, Jitka Troblová 6.A, Václav Mašek 7.tř., Simona Horáková 8.B, Lucie 
Zezulová 9.B. 
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Sport ze světa 

 
LM: Pro ty, jež sledují fotbal, ty, kdo mají rádi krásné kombinace, 

přihrávky a góly, tu máme pár novinek ze slavné Ligy mistrů. Před dvěma týdny 
se konalo osmifinále již zmiňované soutěže a dopadlo následovně. Postoupily 
kluby FC Barcelona, ta zklamala Olympic Lion. Poté v napínavém zápase na 
penalty postoupil Arsenal FC přes AS Řím, v evropských soutěžích výborně 
hrající Liverpool, který porazil vysoce 4 – 0 slavný Real Madrid a nakonec 
v současnosti zřejmě nejlepší klub světa Manchester United porazil výborně 
hrající Inter Milán 2 – 0. 

Zajímavost: C. Ronaldo a Zlatan Ibrahimovič nastoupili proti sobě 
v nejnovějších kopačkách na světě „Nike Mercurial Vapor Superfly.“ Jeden pár 
těchto kopaček váží neuvěřitelných 148g. To je činí nejlehčími kopačkami světa. 

 
Tenis: Naši tenisté vyhráli osmifinále soutěže národních týmů „Davis 

Cup.“ Přesto, že jim los přiřadil na zrovna lehkého soupeře, Francii, naši 
reprezentanti to zvládli a vyhráli 3 – 2 na zápasy. 

 
Rychlobruslení: Je to až neuvěřitelné, jaké výkony předvádí za 

jakýchkoli podmínek naše jedinečná rychlobruslařka Martina Sáblíková. Je 
pětinásobná mistryně světa a před nedávnem vyhrála další dvě zlaté a jednu 
stříbrnou medaili z další světové soutěže. Nezasloužila by si aspoň krytou halu, 
aby mohla trénovat?  
 

Z domova 
 

Gambrinus liga: Zatímco Slavie bezkonkurenčně vede ligu, ostatní 
favoriti na titul naprosto odpadli. Značně překvapující je zpráva, že Sparta se 
probouzí z celoročního spánku. Porazila 4 – 0 Brno a upevnila tak své druhé 
místo v lize. 

 
Badminton: Značné množství lidí asi vůbec netuší, že zde ve 

Vodňanech máme celkem úspěšný badmintonový klub. Jako důkaz toho, že 
můžeme konkurovat i takovým týmům, jako jsou Č. Budějovice nebo Český 
Krumlov je to, že náš tým Sokol Vodňany A vyhrál v konkurenci těchto týmů 
sérii 3 turnajů KPDŽ II. třídy. Sokol Vodňany B. potom skončil 4.  

Pro všechny sportovce připravil Ondřej 
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Ujišt ění pro Pepí čka 

 
Pepíček se jde koupat do rybníku a ptá se: "Pane starosto, nejsou v tom rybníku žáby nebo vodní hadi?" 

A pan starosta odpoví: "Neboj Pepíčku, žraloci už je sežrali!!" 
 

 Pepíček umí 
 
Paní učitelka při hodině češtiny: "Pepíčku, řekni nám dvě jakákoliv zájmena.“ "Kdo, já?“ ptá se nechápavě 
Pepíček. "Výborně Pepíčku, mám z tebe radost.“ 
 
  Bráška  
 
Maminka: "Vidíš Pepíku, jak máš chytrého brášku! Vždy když si tatínek prohlíží jeho žákovskou knížku, jde se 
zamknout do skříně." 
 

Slon a mravenci v p řesile 
 

Jde sto mravenců na slona. Naskáčou na slona, ten se oklepe a 99 jich spadne. Jen  jeden mu zůstane viset na 
krku a ostatní křičí: "Uškrť ho! Uškrť ho!" 
 
 

Básničky: 
 

Na jaře 
 

Na jaře se hlína budí, 
sněženka ji nožkou studí. 

Našlapuje lehce 
nachladit ji nechce. 

 
Sněženka 

 
Táta včera na venku, 
našel první sněženku, 

vedle petrklíč, 
zima, už je pryč! 

 
Sluníčko 

Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem. 
Na květinky zavolalo, hola, pojďte ven! 

Která z vás má odvahu, vykouknout. 
Připravila Andrea 

 
 
 
 

Na vydání tohoto čísla se podíleli: Mgr. Jana Vršecká, Mgr. Romana Chloupková, Mgr. Hana 
Bezděková, Vít Štástka, Andrea Smíšková, Eva Machová, Ondřej Madar, Milan Křenek, Viktorka 
Šeflová, Míša Fučíková, Alžběta Poláčková a Bára Schemberová 


