Ročník IV.
Číslo 4
Červen 2009
Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech
_____________________________________________________________________________________________

- 3. dubna navštívili žáci 1. stupně klavírní
koncert v ZUŠ
- 7. dubna proběhlo okresní kolo v dějepisné
olympiádě
- 8. dubna první stupeň absolvoval za pomoci
deváťáků projekt Velikonoce
- 21. dubna naši chlapci vyhráli oblastní kolo
v Cocacola cupu
- 23. dubna zpěváci soutěžili v okresním kole
Jihočeského zvonku
- 29. dubna se konaly Zeyerovy Vodňany
- 30. dubna proběhl tradiční předmájový běh
městem
- 30. dubna žáci 6. ročníků tradičně
absolvovali Den Země
- 30. dubna proběhlo okresní kolo Preventan
Cupu ve vybíjené pro páťáky
- 5. května se konaly třídní schůzky
- 11. května proběhlo školní kolo LAO pro 6. a
7. ročníky, 12. května pro 8. a 9. ročníky
- 18. – 20. května jeli osmáci na cyklokurz
- 19. května druhý stupeň navštívil představení
světový rock
- 19. a 20. května sportovali žáci prvního
stupně
- 20. – 21. května žáci devátých ročníků odjeli
na exkurzi do Terezína
- 27. května žáci 9. ročníků měli akci
Cyklohrátky
- 27. a 28. května proběhla okresní kola Poháru
rozhlasu
- 29. května se konal den dětí na Blanici
-1. – 5. června se plavili deváťáci na vodáckém
kurzu
- 17. června odjeli osmáci na exkurzi doPrahy
- prázdniny se blíží….

Vážení a milí čtenáři Bliku,
opět nastává čas prázdnin,
odpočinku a sluníčka.
Přejeme všem hodně
pohody, spoustu zážitků
a nových přátel.
Vaše redakce
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JIHOČESKÝ ZVONEK ( okresní a krajské
kolo)
Ve čtvrtek 23.4. se uskutečnilo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Naši
školu reprezentovalo 5 žáků a umístili se takto:
Základní škola
I. kategorie ( 4.-5.tř.)
II. kategorie ( 6.-7.tř.)

1. místo
2. místo
1. místo
2. místo

Gymnázium
IV. kategorie ( moderní) 1. místo

SABINA NOVÁ ( 5.A )
DOMINIKA JAROŠOVÁ ( 5.B)
VÁCLAV MAŠEK ( 7.tř.)
JITKA TROBLOVÁ ( 6.A)
ALENA BÖHMOVÁ ( tercie)

Velmi pěkný výkon předvedla i Lucie Zezulová z 9.B, ale vzhledem k silné konkurenci
ve IV.kategorii (celkem 19 vystoupení) se neumístila. Pro nemoc se nemohla tohoto kola
účastnit Simona Horáková z 8.B.
Do krajského kola, jež proběhlo v úterý 5.května v Českých Budějovicích postoupiliSabina Nová a Václav Mašek ze ZŠ a Alena Böhmová z Gymnázia Vodňany. Sabina
Nová se umístila v bronzovém pásmu, Alena Böhmová ve stříbrném a Václav Mašek
obhájil zlaté pásmo.
Všem soutěžícím děkuji za poctivou přípravu a vzornou reprezentaci školy.
Hana Bezděková
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„Hra od srdce“
V úterý 10. března se od
15:00 do 17:00 hod.uskutečnila
v Domě pro seniory akce s názvem
„Hra o srdce“. Soutěžní přehlídka ve
hře na různé hudební nástroje byla
zorganizována za spolupráce D.
Davidové a žáků vodňanských škol.
Nejvíce vystoupení předvedli
studenti Gymnázia Vodňany a ZŠ
Bavorovská. Porota měla obtížnou
práci, protože tolik výkonů
zařazených jen do dvou kategorií
bylo obtížné ohodnotit. Ale nešlo o vítězství, ale o dobrý pocit, který si z kulturního
odpoledne odnesli všichni přítomní. Soutěžící mile potěšily připravené ceny a diplomy;
vítězka ( Michaela Skočná z 8.B) si pak odnesla velký dort s hudebním motivem.
Všem účinkujícím studentům patří velké poděkování. Nejen za to, že byli ochotni
věnovat svůj volný čas našim starším spoluobčanům, ale především za to, kolik radosti
dokázali rozdat druhým.
Alžběta Tlapová
Alžběta Truhlářová
Anna Hunešová
Josef Čech
Vít Šťástka
Michaela Skočná
( ze ZŠ)

Eliška Holečková
Alena Böhmová
Jiří Plánský
Štěpánka Hájková
Amálie Stará
Václav Novák
Kateřina Meindlová
Petra Dudáková
Pavla Nosková
( z Gymnázia )

vítězka Michaela
Skočná (8.B)

Josef Čech při hře
na tubu (6.A)
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Ve dnech 20.-21. května se byli žáci 9. tříd podívat na
koncentrační tábor v Terezíně a pak se jeli ubytovat
na Máchovo jezero, kde přespali, a druhý den
odpoledne odjeli domů.
Vše začalo 20. května ve středu ráno. Hlásili
velké teplo, tak jsme doufali, že budeme mít
dobrý autobus. K našemu zklamání přijela
stará karosa, která neměla skoro žádnou
klimatizaci. Na cestě se z nás málem stali pečínky, ke
zklamání některých jedincům jsme ale vyvázli bez úhony
a
vystoupili jsme v Litoměřicích. V Litoměřicích jsme šli na
náměstí
na zmrzlinu, na oběd a jen tak se podívat.
Po hodině strávené v Litoměřicích jsme nastoupili do autobusu, který spíš
připomínal vyhřátou troubu. Odjeli jsme na parkoviště před
Terezín a vydali jsme se na cestu do Malé pevnosti. O Terezíně
jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí, například: Terezín
postavil Josef II. jako pevnost, byla to poslední zastávka před
Osvětimí, v Terezíně nebyla plynová komora, v Terezíně byli
zavřeni atentátníci na Františka Ferdinanda de Este a spoustu
dalších informací.
Po dvouhodinové prohlídce jsme opět nastoupili do trouby
(autobusu) a odjeli jsme
se ubytovat na Máchovo
jezero. Po chvilkách
bloudění jsme to našli a
úspěšně jsme se
ubytovali. Pak jsme si
zašli na dobrou večeři.
Potom jsme šli na
procházku k Máchovu jezeru, kde se někteří
jedinci vykoupali, holky hrály volejbal a kluci
ragby. Potom nastala noc, paní učitelky nás velmi
pečlivě hlídaly, ale byly tolerantní, dokud jsme je
neprobudili :D. To se velmi naštvaly.
Po dlouhé noci jsme se sbalili, předali chatky a nastoupili do autobusu. Začala
dlouhá cesta domů, na které jsme byli velice hladoví. K našemu štěstí jsme chytli v Praze
zácpu (holkám se opět chtělo čůrat). Naštěstí se zatáhlo, takže na autobus nesvítilo
slunko, a tak tam nebylo takové horko.
V 18:00 vše skončilo, přijeli jsme na autobusové nádraží ve Vodňanech a většina lidí
šla odpočívat domů. Byl to velmi pěkný výlet plný zážitků. Michal
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LAO 7.třídy
Dne 11.5.2009 proběhla LAO 6. a 7. tříd. Ráno v 8 hodin
jsme se sešli na dráze, kde se zahájila naše LAO. Po zahájení jsme se připravili
na běh na 60 m, nejdříve běželi hoši a poté dívky. Dívky se po doběhu
přemístily ke skoku dalekému a hoši ke skoku vysokému. Poté, co dívky
odvedly výborné výkony ve skoku dalekém a hoši ve skoku vysokém, vzájemně
si vyměnili stanoviště. V průběhu všech těchto disciplín nás naši spolužáci
velice dobře povzbuzovali různými slogany a pokřiky.Také jsme měli přestávku
na odpočinek a občerstvení.
Po odpočinku nás ještě čekal hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh
na 600 m dívky a hoši běhali vytrvalostní běh na 1000 m. Když jsme dokončili
tyto disciplíny, už nás čekala pouze jedna, a to štafeta. Po této poslední
disciplíně jsme čekali, až vyučující dají dohromady všechny výsledky a
vyhodnotí je. Když už vyučující porovnali všechny výkony a napsali diplomy,
přešlo se k předávání diplomů, na které jsme asi nejvíce těšili, ale když ta
chvíle přišla, začali jsme být celkem nervózní a zároveň nedočkaví. Ale po
vyhlášení jsme zjistili, že jsme neměli proč. Naše umístění nemohlo být lepší,
jelikož jednotlivé výsledky byly více než dobré, a proto také naše celkové
hodnocení bylo přímo výborné, jako třída jsme se umístili na místě, které už
nemohlo být lepší, a to na místě prvním. Ke tomu
jsme dostali putovní pohár za 1. místo.
Všichni jsme se shodli, že
jsme více než spokojeni se svými výsledky.
Andrea
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Dne 29. května uspořádali žáci 9. ročníků program ke Dni dětí
pro své mladší spolužáky. Ve dvojicích si připravili různé soutěže,
vytvořili malé plakátky, které na disciplínu upoutávaly, připravili si
potřebné pomůcky a zábava mohla začít. Počasí sice vyhrožovala,
že se zkazí a začne pršet, ale nakonec nesmělé sluníčko vydrželo
vykukovat po celou dobu akce, a tak jsme byli všichni
spokojeni.Děti si zasoutěžily a na závěr získaly za své výkony
sladkou odměnu.
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Dne 27. května 2009 DDM ve Vodňanech připravil pro žáky 9. ročníků akci
Cyklohrátky. Žáci se rozdělili na dvě skupiny, jedna nejprve vyplňovala testy ,
které prověřily jejich znalosti z oblasti pravidel silničního provozu, ve druhé
skupině si žáci zopakovali zásady první pomoci a dokonce si mohli na figuríně
zkusit masáž srdce a dýchání z úst do úst. Podívejte se na fotografie, mluví za
vše.
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Vtipy s Pepíčkem.
Pan učitel vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím.
"Může mi někdo z žáků říct nějaký příklad?"
Pepíček se přihlásí.
"Prosím, pane učiteli, když ztratím žákajdu, je to nehoda
a když ji tatínek najde, je to neštěstí."
Učitelka k žákům: "Děti, dnes ve 18:20 se dívejte, bude zatmění Slunce ."
Pepíček: "A bude to na prvním nebo druhém programu?"
"Pepíčku, jak bylo dnes ve škole?" - "Učitel mne začal urážet, že prý neumím
matematiku a potom mi napsal do žákovské nějakou cifru!"
Žárovky
Kolik právníků je třeba na výměnu žárovky?
Třiapadesát.
Osm se dohaduje, 1 žádá o odročení, 1 vznáší námitku, 1 se tváří vážně, 2 zkoumají
precedenty, 1 diktuje dopis, 1 klade podmínky, 5 vyplňuje časovky, 1 dosvědčuje, 1
předkládá otázky, 2 urovnávají, 1 nařídí sekretářce vyměnit žárovku a dalších 28
předloží účty za odborné služby.
Hádanky
Jak se říká škodovce na vrcholu kopce?
Zázrak...
Víte, kdo vynalezl stan?
Naco-chata
Víte na který prací prášek je nejvíc reklam?
Na běžný prací prášek.
Víš co je to 90-50-90?
Jízda kolem policejní hlídky.
Sport
"Sázím na toho jezdce s tou červenou kravatou." "To není kravata to je jazyk!"
Připravil Marek z 8. A
Na tomto čísle spolupracovali: Jana Vršecká, Hana Bezděková, Michaela Skočná, Michal Diviš, Andrea Smíšková , Marek
Valenta, žáci 9. A, B
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