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Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech
_____________________________________________________________________________________________

-

Vážení čtenáři Bliku, dostává se
Vám do ruky další, tentokrát jarní,
vydání našeho časopisu. Přejeme
Vám všem pěkné a slunečné jaro,
pohodu a dobrou náladu.

Redakce Bliku

-

6. ledna proběhla pro 1. B akce Bezpečně
v dopravě, 6. A měla besedu o šikaně
9. – 16. ledna sedmáci lyžovali na Zadově
13. ledna se s policisty sešli žáci 2. B a 6. B
14. ledna si šli žíci prvního stupně zazpívat
na akci Co je písnička
19. ledna proběhl na naší škole den
otevřených dveří
20. ledna pokračovala pro 3. B a 7. A akce
s policisty
22. a 23. ledna proběhl zápis do prvních tříd
25. ledna proběhl koncert ZUŠ
28. ledna jsme dostali vysvědčení
29. ledna jsme si odpočinuli od školy
2. února jeli třeťáci na plavání
3. února s policií o dopravě besedovala 3.A
5. února plavali druháci, 9. února třeťáci
10. února 2. A besedovala o dopravě
12. února se konal Valentýnský ples
15. – 19. února jsme měli jarní prázdniny¨s
nadílkou sněhu
24. února proběhla pro vybrané třídy akce
Artur a Maltazardova pomsta
24. února proběhlo školní kolo v recitační
soutěži
- průběžně pořád plavou třeťáci a druháci
3. března s policií o dopravě besedovala 4. A
4. a 5. března proběhlo okresní kolo
v recitační soutěži ve Strakonicích
10. března besedovala 9. A s policií o šikaně
16. března 1. stupeň shlédl představení DO
RE MI FA Sůl nad zlato
17. března druhý stupeň navštívil představení
moravské pašije
17. března na prvním stupni proběhl turnaj
v Člověče, nezlob se
23. března celá škola shlédla projekt
1
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Vzpomínky staré chodby

Narodila jsem se v roce 1975, takže už něco pamatuji. Když mě
dostavěli, leskla jsem se novými skly a čerstvým nátěrem. Všichni mě měli
rádi, protože jsem byla prozářená sluncem a voněla novotou.
Bohužel, jak čas utíká, chátrám. Barvy vybledly, okna zšedla. A tak
jsem hrozně ráda, když mě někdo občas trochu vyzdobí, rozzáří barvami,
výkresy, výrobky. Hned vypadám veseleji a určitě i na okolí působím
příjemně.
Naposledy jsem se líbila před Vánocemi. Děti ze 6. A vystříhaly barevné
papírové stromečky, které paní učitelka rozvěsila na moji kovovou
konstrukci. Moooooc mi to slušelo. Ozdoby se poklidně houpaly a já byla
veselá, barevná, sváteční.
Už je mi zase smutno. Oškubali mě. Jen tak. Asi zkouší, jestli na moje
stromečky dosáhnou, nebo mají jen radost z toho, jak jsem opelichaná.
Sami mi nikdy nepomohli, ale zničit práci ostatních umějí. Zbabělci.
Vandalové. Ubožáci.
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Staročeské Vánoce v ZŠ Bavorovská
Jak jsme v minulém čísle našeho časopisu slíbili, vracíme se ještě krátce k oslavám
vánočních svátků na Základní škole v Bavorovské ulici. Hned ráno v osm hodin se žáci
prvního stupně sešli v tělocvičně, kde proběhl krátký úvodní program, v němž se představila
třída 5.A. Páťáci zahráli pro všechny zúčastněné krátkou divadelní hru na téma Narození
Ježíše Krista, kterou si sami nejenom nastudovali, ale i napsali! Po nich se s pásmem koled za
doprovodu kytary paní učitelky Renaty Černoškové představili žáci 2.B.
A byl nejvyšší čas zahájit další program: děti
vytvořily skupiny po patnácti žácích z různých, tedy
prvních až třetích a čtvrtých až pátých tříd. Každé
skupiny se ujali čtyři deváťáci, jejichž úkolem bylo
pomáhat mladším kamarádům vykonávat různé
činnosti v jednotlivých tvůrčích dílnách podle
připraveného časového rozvrhu.

Všechny děti si mohly vytvořit vánoční přání
pro své blízké a kamarády, vyrobit vánoční ozdobu
z ořechové skořápky nebo se seznámit se starobylými
vánočními zvyky – rozkrajováním jablka, házením
pantoflem, litím vosku do vody (olovo by bylo pro
malé věštce přeci jenom poněkud nebezpečné),
pouštěním lodiček se svíčkami, a věštěním pomocí
odkrývání symbolů. A kdo měl chuť, mohl se naučit zpívat některou z méně známých koled a
vánočních písniček, ke kterým si doprovod nastudoval ředitel školy Ladislav Horváth.
Mladší žáci měli své stanoviště také v tělocvičně, kde hráli velkoplošné pexeso, a aby
se trochu osvěžili, mohli si rozhýbat tělo různými sportovními hrami. Starší školáci si ve
školní kuchyňce vyzkoušeli pečení vánočního cukroví. Není bez zajímavosti, že různé druhy
těsta dodalo dětem Střední odborné učiliště služeb
ve Vodňanech. Čerstvě upečené pochoutky zčásti
snědli malí pekaři, ale dostalo se i na jejich mladší
spolužáky.
Ani
učebna informatiky nezůstala
nevyužita! Pro zájemce byla vyhlášena soutěž,
kdo nejlépe nakreslí vánoční stromeček, ozdobu
nebo jiný tradiční motiv pomocí kreslicího
programu.
Není třeba zdůrazňovat, že všichni

zúčastnění odcházeli ze školy nejenom
s vlastnoručně vyrobenými drobnostmi, ale také
s pocitem, že Vánoce už opravdu klepou na
dveře!
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VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Letos nám příroda nadělila dostatek sněhu.
Máme ho rádi – můžeme lyžovat, běžkovat,
bobovat, stavět sněhuláky i iglú, ale co volně
žijící zvířata?
My – děti z 1. B – jsme na ně myslely a jako
vánoční dárek jsme jim nadělily jablíčka,
zeleninu, tvrdé pečivo i obilí.
Věříme, že jim chutnalo.

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
My, žáci 1. B, jsme 28. ledna 2010 měli
slavnostní den.
Dostali jsme naše PRVNÍ VYSVĚDČENÍ,
které potěšilo nás i naše rodiče.
Již dopředu jsme se na to připravili: přišli
jsme všichni oblečeni do bílého – byl to pro
nás BÍLÝ DEN.
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Dne 5. března 2010 proběhlo ve Strakonicích okresní kolo v recitační soutěži.
Soutěže se zúčastnily dvě žákyně naší školy, Dominika Jarošová a Amálka Kormanová.
Dominika získala 1. místo a postoupila do krajského kola, Amálka získala Čestné
uznání. Oběma dívkám gratulujeme.

BESEDA
V lednu 2010 proběhla na naší škole akce ve spolupráci s Policií ČR. Tématem
pro žáky 6. ročníků byla šikana. Zde jsou postřehy žáků:
,,Ve středu k nám do třídy zavítala paní policistka z Vodňan. Ze všeho nejdřív se nám
představila a řekla nám, jak to probíhá, když někdo něco provede. Na tabuli napsala
dvě motta: ,, Chci být dobrý, važ si mě.“ ,,Nedělej druhému to, co by vadilo tobě.“
Pak nám vyprávěla pár příkladů o šikaně. Vysvětlila, kdo je agresor a kdo oběť a jak se
chovají. Také jsme se dozvěděli o rozdílu mezi přestupkem a trestným činem.
Kdybychom my spáchali nějaký trestný čin, ocitli bychom se u soudu.“
Nikola
,,Paní policistka nám povídala o šikaně.“
Markéta
,,Slyšeli jsme o konkrétních případech, které se řešily na služebně ve Vodňanech.“
Dominika
,,Zaujal mě příběh o klukovi, který bral drogy. Paní policistka ho přemlouvala, aby
přišel k nám do třídy vyprávět, jaké to je, když se člověk dostane do takové situace. Ale
on odmítl přijít, prý až se dostane ze závislosti na drogách, pak teprve přijde.“
Marek
,,Zaujalo mě, že šikana je i nadávání.“
Štěpán
,Myslím, že se naše třída z besedy poučila.“
David
,,Šikanu někteří z nás už zažili na vlastní kůži.“
Sandra
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JAK JSME DĚLALI ANDĚLY
Jedno prosincové úterý jsme s paní
učitelkou Radkou Koubovou a s celou
třídou 4.A modelovali hliněné andělíčky.
Přišel nám na pomoc i sochař Richard
Rudovský. Přinesli jsme si: staré
oblečení, podložku, váleček, špachtli, lis
na česnek, struhadlo a hadr. Naše paní
učitelka a Ríša nám vysvětlili, jak máme
postupovat.
Každému nám dali díl cihlářské hlíny
od pana Žlábka, do které jsme přidali
trochu vody, aby se nám hlína lépe
zpracovávala. Jak jsme nyní pochopili,
práce s hlínou není vůbec jednoduchá.
Nejprve jsme hlínu hnětli, aby změkla,
pak jsme ji museli pořádně propracovat,
aby v ní nebyly žádné hrudky. Když
byla hlína pěkně tvárná, rozdělili jsme si
jí na dvě poloviny. Jednu polovinu jsme
použili na tělo, druhou polovinu na
hlavu, křídla a ruce. Tu první polovinu
jsme rozváleli do placky, srolovali jsme
jí do trychtýře, postavili a měli základ –
tělo anděla. Vytvarovali jsme na něm
límec, kdo chtěl, ozdobil šaty prohyby,
knoflíky a jinými detaily. Pak jsme
začali modelovat křídla, která jsme
přilepili hliněnou kaší k tělíčku.
Následovaly rukávy, do kterých jsme
udělali kuličku a vytvarovali ji do
prstíků. Pak přišla na řadu hlava, jejíž
tvarování byla pro
některé
hlavolamem.
Uváleli jsme kouli

a z té vytáhli krk. Na hlavě musela být
výrazná brada, oči a nos. Někdo
modeloval oči jako kuličky, jiný si s nimi
dal práci a modeloval je do hloubky.
Vlasy někteří z nás vytvářeli
česnekovačem, jiní vidličkou,
struhadlem, či ručně. Kdo chtěl, vložil
andělovi do rukou hliněnou misku, do
které se potom dala položit čajová
svíčka.
A práce byla hotová. Pracovali jsme
přibližně pět hodin. Ale ten nepořádek
kolem nás ☺Umyli a uklidili jsme si
lavice, andílky jsme odnesli na bezpečné
místo a šli hrát anglickou hru. Zatímco
my jsme si s paní učitelkou hráli, tak
chudák Ríša celou třídu vytřel. Potom
jsme nastěhovali lavice na svá místa,
rozloučili se s paní učitelkou a Ríšou,
kteří odešli domů a my jsme měli
hudební výchovu s panem ředitelem.
Pak už nám nezbývalo, než
s netrpělivostí čekat, jak potěšíme
našimi výtvory rodiče, až nám je pan
Žlábek vypálí v peci.
Na toto úterý nikdy nezapomeneme
☺
Za 4.A ze ZŠ Bavorovská, pavilon
Výstavní, Martina Čížková, Kristýna
Vondrášková a Karolína Pártlová.
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Hodiny tělocviku s panem učitelem

Příprava na
běžky

Pády se nám nevyhnuly

A všichni pěkně za sebou…
7

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Ve dnech 11. a 12. března se utkali žáci šestého ročníku v anglickém
jazyce.
Nejprve museli soutěžící zdolat poslech. Druhým úkolem bylo napsat esej o
sobě, rodině, škole, kamarádech nebo zájmech. Hodnotila se slovní zásoba,
gramatická správnost a rozsah práce.
V obou částech soutěže si nejlépe vedl Jan Hřebeček ze 6. B, který tudíž obsadil
první místo s celkovým součtem 33 bodů.
Na druhém místě skončila Tereza Wágnerová ze 6. A s 27 body a třetí místo
patří Amálii Kormanové ze 6. B, která získala 26,5 bodu.
Soutěže se zúčastnilo celkem 21 žáků.
Blahopřeji vítězům a zároveň děkuji všem soutěžícím za aktivitu a snahu.
Doufám, že budete s chutí pokračovat v učení a já se budu těšit na setkání při
další soutěži.
Daniela Soukupová

Byli jsme na výstavě
Dne 10. března navštívili šesťáci výstavu Keltové v jižních Čechách, kterou pořádalo
MaG ve Vodňanech. Žáci nejprve shlédli krátký film o Keltech, potom dostali pracovní
listy, rozešli se po prostorách výstavy a pracovní listy vyplňovali. Následně paní
ředitelka MaG Velková s dětmi o výstavě ještě diskutovala, pokládala jim záludné
otázky, ukázala způsoby oblékání mužů i žen. Výstava byla velmi zajímavá a už nyní se
těšíme na další.

Na vydání tohoto čísla se podíleli: Mgr. Jana Vršecká, Mgr. Lenka Šťástková, Mgr. Jana
Kalianková, Mgr. Radka Koubová, Mgr. Daniela Soukupová, žáci 6. A, B, 1. B, 4. A
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Perličky ze žákovských knížek
.
Byl přistižen ve školní jídelně, jak líbá spolužačku, máme podezření na lásku.
Plive kuličky z železné trubičky.
Při hodině dějepisu troubil stočeným sešitem státní hymnu!
Mlátí lavicí o strop.
Lezl do pětimetrové výšky na třímetrový strom.
Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
Rozbila spolužákovi svačinu.
Maže tabuli příliš mokrou houbou.
Při mé hodině se snažil být hodný. Až moc.
Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu hudební výchovy.
Pořád se hlásí.
V hodině tělesné výchovy si odešel zakouřit.
Honza zakřičel: "Ticho!" Třída ho vyslyšela a on ze sebe vypustil toxické plyny, což
bylo slyšet po celé třídě.
Při hodině hraje piškvorky a pak buď nadává, nebo se hlasitě raduje.
Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací.
Váš syn považuje za samozřejmé se při hodině matematiky procházet po lavicích.
Žák o hodině žvýká žvýkačku, já mu ale jen povolil sníst chléb.
Neměl žákovskou knížku a odmítl mi ji dát.
Směje se mi za zády do očí.
Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.
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