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Ročník V.
Číslo 2
Prosinec 2009
Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech
_____________________________________________________________________________________________

- 19. listopadu proběhla pro žáky 9. ročníků
beseda spojená s promítáním filmu Hitler,
Stalin a já
- 24. listopadu besedovali žáci 2. a 3. ročníků
se spisovatelkou J. Volmůtovou
- 2. a 3. prosince proběhly na naší škole
třídní schůzky

Vážení čtenáři Bliku, rok
s rokem se sešel a před námi
jsou Vánoce a oslavy
končícího roku. Přejeme Vám,
abyste je prožili co nejlépe,
hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2010.

- 4. prosince 6., 8. a 9. ročníky shlédly
představení tak trochu jiné Vánoce
v Karibiku
- 4. prosince jeli žáci 7. tříd do Českých
Budějovic na Setkání před betlémem
- 4. prosince také proběhlo Mikulášské klání
žáků prvního stupně
- 4. prosince odpoledne se konal Maškarní
ples, který připravili osmáci pro mladší
spolužáky
- 8. prosince jeli mladší žáci do Českých
Budějovic na Setkání před betlémem
- 15. prosince žáci šestých tříd navštívili
výstavu Betlémů ve Strakonicích
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1. Jste spokojen s automatem na bagety?
Celkem ano. Je dobře, že tu je. Časem sem dáme ještě lepší.
2. Chutná Vám ve školní jídelně?
Chutná.
3. Čekají druhý stupeň v nejbližší době nějaké akce?
Deváté třídy připravují Valentýnský ples, sedmé ročníky pojedou na
lyžařský kurz, na prvním stupni proběhne ještě v prosinci akce
Staročeské Vánoce.
4. Jak dlouho jste ředitelem na této škole?
Přes 7 let.
5. Zdraví Vás žáci naší školy?
Jak kdo. Někdo pravidelně, někdo občas, někdo vůbec ne - a to mi vadí.
6. Co byste vzkázal žákům a učitelům do nového roku?
Žákům a učitelům přeji prožití hezkých prázdnin, bohatou nadílku pod vánočním
stromečkem, veselého Silvestra a do dalšího roku hodně zdraví, štěstí a méně stresu.
Za rozhovor děkují Amálka a Honza ze 6. B

Vánoce za časů našich prababiček
V úterý 8. listopadu se vydali mladší žáci naší školy do Českých Budějovic, aby
v tamní Bazilice shlédli divadelní představení s názvem „Vánoce za časů našich
prababiček“.
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Toto číslo bylo vytištěno za přispění ZŠ Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice

Rozhovor s panem ředitelem

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
4. 12. 2009
Adventní čas jsme zahájili návštěvou kulturního
představení v Českých Budějovicích. Chtěli jsme se tak
dobře naladit na nadcházející vánoční svátky.
Do Budějovic jsme cestovali vlakem.
Po příjezdu do jihočeské metropole jsme se prošli
centrem města. Všímali jsme si zajímavých budov a
pověděli si i něco o historii.
Naší pozornosti neušlo ani
ledové
kluziště na náměstí.
Před desátou hodinou na nás už čekali
v kulturním klubu Solnice v České ulici.
Přivítal nás krásný malý sál s kouzelnou
atmosférou.
Velice milí byli i účinkující a personál
klubu Solnice.
Představení se jmenovalo Setkání před
Betlémem.
Obklopeni vůní vánočních perníčků jsme
zhlédli příběh o zvěstování a narození Ježíška. Většina z nás byla nadšená. Herci
předvedli velice originální pojetí klasického příběhu. Nevšedním způsobem totiž
propojovali události staré dva tisíce let a současnost. Nechyběly ani živě hrané a
zpívané koledy, při kterých se mohli zapojit i diváci.
Záměr navodit vánoční atmosféru tedy určitě vyšel.
Návštěva tohoto představení pro nás byla příjemným zážitkem, který bychom si
někdy v budoucnu rádi zopakovali.
Za 7. ročník Daniela Soukupová
Postřehy žáků:
„Líbilo se mi to prostředí. Bylo zajímavé, jak to
hráli.“ Terka, 7. B
„Herci to pojali úsměvně. Bylo to hezké.“ Stáňa, 7.
B
„Líbilo se mi to. Bylo to senza. Zpátky jsme jeli
vlakem v kupé. Bylo to romantické.“ Erik, 7. B
„Byli jsme rádi, že jsme spolu.
Líbilo se nám příjemné prostředí Solnice.
Bavilo nás, jakým způsobem herci představení pojali.
Takovou verzi koled jste ještě neslyšeli. To byste koukali.“ Nela a Nikola, 7. A

3

V listopadu 2009 se žáci 6.A a 6. B přenesli v čase a na dvě hodiny se
ocitli v pravěku. Sami si vyzkoušeli, jak je těžké vyrobit pravěkou zbraň, nádobu nebo
šperk. Všechny výrobky jsme si nakonec vystavili a vyfotografovali.
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Dne 19. listopadu 2009 proběhla v Základní škole Bavorovská akce Příběhy
bezpráví, kterou pořádala společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí.
Společnost Člověk v tísni nabídla škole vybraný film o českých dějinách zdarma za to, že
film bude promítnut žákům a následovat bude beseda s pamětníky.
Žáci devátých ročníků se po velké přestávce sešli ve třídě, kterou proměnili v promítací
sál. Přinesli si židličky a připravili pohodlné posezení pro pozvaného hosta. Film, který
se promítal, se jmenoval Hitler, Stalin a já a jeho hlavní hrdinkou je paní Heda
Blochová, která zažila všechny totalitní režimy, v režii paní Třeštíkové vypráví
sugestivně o svých smutných zážitcích. Na promítání jsme pozvali pana Libora Klimeše,
vodňanského rodáka, který si také prožil v období komunistické totality
v Československu nepříjemné období.
Beseda, která následovala po shlédnutí filmu, byla velmi zajímavá. Pan Klimeš žákům
vyprávěl především o osvobozování Vodňan na konci 2. světové války, přinesl
k prohlédnutí některé materiály a fotografie z té doby. Beseda byla pro žáky velmi
zajímavá . Jako poděkování předali žáci panu Klimešovi na závěr malou pozornost.
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Projekt RODINA
Co je pro mě rodina?
No přeci mamka, taťka, bratr,
sestra, babička, děda, teta,
strýc, pejsek kočička – to byly
nejčastější odpovědi prvňáků.
V projektu RODINA, který proběhl v 1. B, jsme
počítali, kolik cukroví mamka napeče, zda taťka
zatluče více hřebíků než děda, vyprávěli jsme si o
zájmech rodičů, skládali a psali slova, která už
umíme – máma, táta, teta ….., malovali jsme rodinu
na trika a zpívali písně, které si doma zpíváme. Také
jsme se převlékli za své rodiče.
Moc se nám to líbilo a dobře jsme se pobavili.
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Ve 2. B děti psaly básničky,
některé jsou opravdu povedené.
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Dne 4. prosince došlo ve
třídě III. A ve Výstavce ke
zvláštnímu úkazu. Namísto dětí
přišli do školy malí čertíci, kteří
se však chtěli pilně učit. Bylo
jim vyhověno.

V pátek 4. 12. 2009 žáci SOU a TRIVISu
s p. vychovatelkou Květou Louženskou
připravili pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ
Bavorovská Čertovské hrátky.
Při soutěžích zaměřených na obratnost, hbitost a
vědomosti se děti výborné pobavily a
vydováděly. Radost jim udělala i mikulášská
nadílka, kterou si svými výkony plně zasloužily.
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Bláznivý den ve 4. B.
Oblékli jsme si bláznivé
převleky a dělali
bláznivé věci – frkali
frkačkami, foukali
bublinky, házeli
barevné spirálky,
troubili na trubky, psali
zrcadlovým písmem,
hodně se smáli, trošku
zlobili mladší spolužáky
a přitom všem jsme se
normálně učili.

„20 let před a po“ jsme nazvali projekt, ve
kterém si 4. B a 5. A připomněly „kulaté
výročí“ Sametové revoluce. Žáci si
vyzkoušeli totalitní hodinu vlastivědy
v podání správně „stranicky orientované“
soudružky učitelky a prostřednictvím
internetu, interaktivní tabule,
audionahrávek a literatury získali
informace o životě za totality a o sametové
revoluci.
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Vánoce jsou:
a) dobrý důvod proč mít vánoční prázdniny
b) vesnička na Bílém potoce v jihovýchodních Čechách
c) svátky připomínající Ježíšovo narození

Vánoce začínají:
a) když Ježíšek zacinká
b) půlnoční bohoslužbou
c) jakmile začnou vánoční prázdniny

Na Vánoce zdobíme:
a) palmičku, nejlépe kokosovou
b) hlízu rostliny solanum tuberosum
c) košatý jehličnan, nejčastěji jedličku

Advent je:
a) nevýznamný druh členovců
b) období čtyřnedělního očekávání narození Vykupitele
c) bojový pokřik kmene Puri – puri

Tři králové jsou:
a) vůdci úspěšného povstání bezzemků z počátku 13. století
b) Kašpar, Melichar a Baltazar, mudrci od východu
c) rocková kapela s původním názvem Tři Karlové

Hvězda betlémská je:
a) kometa, která se správně jmenuje Halleyova
b) neznámá hvězda, která dovedla tři krále z východu až do Betléma
c) ta divná lampička, co poblikává v okně u sousedů
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