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- 1. zárí – slavnostní zahájení nového 
školního roku
- 2. zárí prvnácci šli do kina na Macha a 
Šebestovou
- 9. zárí – 2. rocníky jely na dopravní 
hrište
- 15. – 17. zárí trávili šest áci na 
turistickém kurzu
- 17. – 19. zárí je vystrídali prvnácci na 
adaptacním kurzu
- 22. zárí byli žáci 1. – 3. rocníku na 
Príbezích vcelích medvídku
- 23. zárí jeli ctvrt áci na dopravní hrište
- 30. zárí na dopravním hrišti jezdili 
pát áci
- 30. zárí probehla akce Zatocte 
s elektroodpadem
- 1. ríjna jeli žáci 8. a 9. rocníku do 
Ceských Budejovic na výstavu Vzdelání 
a remeslo
- 2. ríjna pro vybrané žáky školy 
probehla exkurze do Prahy  na výstavu 
Modelhobby
- 29. až 30. ríjna nás cekají podzimní 
prázdniny
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anc í, k dyž zafouk á vít r .

 m yslím  s i, že je k ašt an
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          Tereza, 6. A

Casopis detí ze Základní školy Bavorovská ve Vodnanech

Rocník IV.
Císlo 1

Ríjen 2009

_____________________________________________________________________________________________
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Vážení a mi lí tená i  
Bl iku, za ala nám škola a 
tak  vám chceme zp íjemnit 
chvíle dalším vy dáním 
asopisu. P ejeme všem 

krásné podzimní dny .
Redakce Bl iku
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V cervnu nastal cas exkurzí. Žáci 5. rocníku vyjeli do Prahy do lanového centr a 
PROUD. V rámci ctyrhodinového pr ogramu „ Sedm vrcholu“  si osvojili používání 
úvazku, techniku slanování a zdolávání nízkolanových prekážek. Poté vytvor ili 
skupinky a podobné prekážky už pokor ovali ve výšce 8 – 10 metru. Všichni si porádne 
zvedli sebevedomí a návšteva 
lanového centra ur cite nebyla 
jej ich poslední.
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STAROVEKÁ MÓDA

Koncem cervna jsme se behem dejepisného projektu pokusili presunout v case 
a zažít alespon na chvíli dobu staroveku.
I luzi této doby jsme si vytvorili pomocí odevu.
Nejprve jsme se seznámili s tím, jak se oblékali lidé v ruzných oblastech 
starovekého sveta napríklad ve starovekém Egypte, Babylónii, Indii, 
v antickém Recku ci Ríme.
Potom jsme si prichystali 
vlastní modely –
tuniky, suknice, prehozy, sárí, 
chitony, himationy, tógy, stoly, 
pally nebo závoje.
Své modely jsme si vzájemne 
predvedli a potom jsme se 
vyfotili.
Takhle nám to slušelo…

6. A + 6. B  2008/2009

Kolem leží spadané list í
A v nem j sem j á.

Šlápla j sem do list í a

Tam neco malého,  zeleného,

Ale co t o j e?

nevím,  že by kašt an?

Lucka,  6.  A



4



5

Zážitek z prázdnin

             Letošní prázdniny jsem si velmi užila. Se svojí nejlepší kamarádkou 
Deniskou Kasalovou jsme trávily prázdninové volno u koní, a podnikaly ruzné 
výpravy na kole apod., na kterých jsme zažily mnoho skvelých zážitku.Ale na ten 
jeden opravdu nikdy nezapomenu.
             Jednoho srpnového dnejsme s Deniskou jako vždy vyrazily na kone. Den 
zacínal jako každý jiný. Když jsme dorazily,šly jsme hned vykydat, a protože 
jsme se docela snažily a jsme, jak ríká trenérka, zodpovedné, dovolila nám jet 
samotným na vyjížd ku. Moc jsme se tešily. Deniska si nachystala svoji oblíbenou 
kobylku Sandy a já svoji kobylku Orlasku. A tak jsme vyrazily.Ve výborné nálade 
jsme si klusaly na ceste, jenže když jsme chtely prejít na louku a jít naši 
oblíbenou vyjížd ku kolem hory, co nevidíme. Petre utekl malý zakrslý poník. 
Nevedely jsme, co máme delat, protože poník se k nám blížil, což nevypadalo moc 
dobre, protože kdyby k nám opravdu dobehl, naši kone by ho pokopali a mohli by 
ho vážne zranit. A ne jen poníka. Nám by se také mohlo neco stát. Poník se k nám 
blížil a my rychle zatocily kone a utíkaly po prudké ceste pres Št ástkuv 
pozemek. Doufáme, že nás tam nikdo nevidel. Chudáci na i koníci, byli z toho 
stejne ve stresu jako my. Nakonec jsme dobehly až na asfaltovou cestu a poníka 
setrásly. Jenže to naše povedená vyjížd ka nekoncí. Rekli jsme si, že si tu 
vyjížd ku radši zkrátíme a zanedlouho jsme vyšly u židovského hrbitova. Šly jsme 
známou cestou naší pulhodinové vyjížd ky, a když už jsme konecne chtely vyjít 
z lesa, vzpomnela sem si, že je tam sršní hnízdo a že tudy nesmíme chodit. A tak 
jsme ješte docela s klidem chtely vyjít z lesa jinou stranou a vyjít na louce, kde 
jezdíme.Jenže co nás necekalo za prekvapení! Nekdo to tam oplotil. Mely jsme se 
vrátit cca za 5min. a nám zbývala ješte alespon pul hodina cesty, protože jsme 
musely jít mnohem delší cestou smerem do Stožic a ješte príšerným terénem.
             Nakonec jsme preci jen dorazily, ale s menším zpoždením. Trenérka se 
nezlobila, byla ráda, že se nám s poníkem nic nestalo. Porádne jsme se postaraly o 
naše kone a jely domu. Z vyprávení to není nic moc..Ale když si na to ješte ted ko 
vzpomeneme, težko popsat náš neprekonatelný záchvat smíchu.:-D

Barbora, 9. B
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Ve dnech 15. – 17. zárí 2009 probehl  turistický kurz šestých rocník u  V 8 hodin 
pri jel  na dvur školy autobus, žáci  se svými zavazadly  e usadil i a autobus vyrazil smer 
Trebon. Po pr íjezdu se šli všichni proj ít po hrázi t re  nského rybníka. Potom 
následovala prohlídka zámk u, k terá se vztahovala k období, kdy na zámku bydlel Petr  
Vok zRožmberka. 
Následovala cesta ke Schwanzenberské hrobce, která vše hny porádne unavila.

Další cesta vedla na ubytovnu v Benešovském mlýne. Když se všichni ubytovali, 
následovala vecere a povídání o tom, co jsme cestou již zaži li.

Druhý den hned po snídani jsme šli do blízké vsi Herma e, kde jsme zjišt ovali, 
kdy nám jede vlak domu. Pak jsme se naobedval i a po chvíli vyrazil i na další túru. Vecer 
jsme sedeli u táboráku a vypráveli si príbehy.

Poslední den nezacal moc hezky, od rána pršelo. Proto  sme se rozhodli, že se 
vrát íme do školy, odvezl nás autobus. Celé dopoledne j me strávil i ve škole, hrál i jsme 
mícové hry, povídali jsme si, co se nám na kurzu l íbi lo a co ne, na záver jsme dostali 
diplomy za absolvování k urzu.

Kolem našeho domu je preveliké pole.
Adam, muj strýc, má chudák nemocné nohy 
a tak má hole.
Šel na to pole pro pár malých kaštanu,
Tam se pekne zaboril
A bedoval: ,,Já z toho snad infarkt dostanu!“
Nedostal se ke kaštanum, ale za to byl rád,
že se dostal z toho pole a ted muže spát.
Nikola, 6. A
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PROŽITK OVÝ POBYT 1. TRÍD
 V HERMANI U PÍSK U 

17.-19.9.2009

Žác i 1. t r íd naší šk oly je l i  se svým i uc it elk ami a dal ím i dospelými  
k amarády na 
prožit k ový adapt ac ní 
pobyt  do 
Benešovsk ého m lýna 
v Hermani u Písk u.
Celý pobyt  byl  
mot ivován  vc elím   
úlem, do k t erého 
pat rí  p. uc it elk a jak o 
vc elí  k rálovna a  det i  
jak o vc elic k y.
Na t omt o  pobyt u se 
det i seznámily  
s novými k amarády ze t rídy, nauc ily se spoluprac ovat  s nim i ,  
namalovaly s i Vc elk u Máju na t r ik o a  sk ládaly puzzle   je jím  
obrázkem. Vyrobily  sv íc k y ze vc elího vosk u a poznaly,   ak  vypadá 
vc elí ú l ve sk ut ecnost i. Vc elic k y prek onávaly prek ážk y na lanec h a 
t y  nejodvážnejší si mohly  vec er  projít  i  st ezk u odvahy.  
Za prít omnost i  rodic u  byly záverem všec hny pilné vc el c k y 
pasované panem k rálem   (p. redit elem)  na PRVNÁCK Y 
1. TRÍD.
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Neustále to mení tvar, ale presto je to stále kulaté. Co to je?Mesíc

Ve stredu 30. zár í se žáci 6. t r íd zúcastnili pr ogr amu na vodnanském 
námestí s názvem:
ZATOCTE S EL EK TROODPADEM . Nejpr ve jsme si šli pr oh lédnout  infor macní 
tabule
a poté jsme dostali pexeso a r uzné další dr obnost i. Pak se nás ujal jeden pán, vyvolal si dve
holky z 6.A a pokládal j im r uzné záludné otázky. K dyž tento pr ogram skoncil, šli jsme shlédnout  
kr átké video o tom, jak se recyk luje odpad  a co se pr ovádí s odpadky,  kter é vyhodíme.
Pr ogr am, který si pr o nás vymysleli, byl hezký, ale pomer ne kr átký. 6. A

Muž je sám na pustém ostrove. Na nejbližší pevninu to je 5 kilometru a on neumí plavat, ani nemá k 
dispozici žádný prepravní prostredek. Bez cizí pomoci se pre  o zachrání. Jak?   Pocká, až voda zamrzne 
a prejde na pevninu.

Tri muži se potápejí v rece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné?
Tretí muž je holohlavý.

Slyšel jsi me pred chvílí, ted me slyšíš zase. Za chvíli zemru, ale jen do doby, než me znovu 
nezavoláš. Kdo jsem?  ozvena

Tri horolezci podnikli výstup na dosud nepokorenou horu. Když však vystoupali na vrchol, našli zde tri 
zmrzlá tela. Jak je to možné? Na vrchol hory se zrítilo letadlo a v nem byli tri pasažéri   

Nejtežší hlávku zelí vypestoval v roce 1989 Bernard La ery of Llanharry z Velké Británie. Obr vážil 56,24 kilogramu.

Nejhlubší koreny byly zmereny u jednoho druhu fíkovník              ce. Sahají do hloubky 120 metru pod zemí.

Nejrychleji rostoucí rostlinou je bambus. Bylo namereno, že dokáže vyrust 93 centimetru za jediný den, což odpovídá 
rychlosti 0,00003 kilometru za hodinu.

Nejvetší ovocný sad se nachází v Brogdale ve Velké Británii. Je zde pres 4500 ovocných stromu, z toho asi 2300 jabloní a 
400 hrušní

Nejtežší zelí

Nejh lubš í koreny

Nejrych leji rostouc í rost lina

Nejvetš í ovocný sad
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