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Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Ročník V. 
Číslo 2 

Leden 2011 

 
- 2. prosince proběhly třídní schůzky 
- 3. prosince pořádali žáci 8. ročníku    

Mikulášskou diskotéku 
- 6. prosince se utkali vybraní žáci 7. 

ročníku v malé kopané se soupeři ve 
Strakonicích 

- 6. prosince proběhlo ve sportovní 
hale Mikulášské klání pro prvňáčky a 
druháčky 

- 7. prosince byly slavnostně předány 
plošiny pro bezbariérový přístup 

- 14.  prosince 1. až 4. ročník shlédl  
představení Pohádkový Betlém 

- 17. prosince se 8. a 9. ročník zúčastnil 
programu Drogy a má cesta za 
štěstím 

- 17. prosince se konal Vánoční 
koncert ZUŠ 

- 21. prosince proběhl v kostele 
Výchovný koncert 

- 22. prosince se konaly vánoční 
besídky 

- ve dnech 7. až 15. ledna lyžovali žáci 
7. ročníku na Zadově 

- 18. ledna proběhl Den otevřených 
dveří 

-  

 
 
 
Vážení čtenáři a příznivci Bliku, 
letošní zima nám naděluje sníh a 

mráz až praští. Přejeme Vám 
příjemné chvíle s naším časopisem 

a se sněhuláky někde v teple u 
kamen. 

Vaše redakce 
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Beseda na ZŠ Bavorovská ve Vodňanech 

 
V letošním roce se Základní škola 
Bavorovská ve Vodňanech již tradičně 
zapojila do projektu Příběhy bezpráví – 
měsíc filmu na školách, který organizuje 
společnost Člověk v tísni ve spolupráci 
s Českou televizí. 
 
Dne 26.listopadu 2010 se v naší škole 
konala projekce filmu Postavení mimo hru. 
Tento film velmi poutavě zachycuje osudy 
členů reprezentačního hokejového mužstva 
v Československu v padesátých 
letech. Toto mužstvo získalo dvakrát za 
sebou titul mistrů světa a tak představovalo 
pro tehdejší totalitní systém nebezpečí. 
Hokejisté po zásahu StB skončili ve 
vězení, před soudem a nakonec 
v uranových dolech v Jáchymově. Nejvyšší 
z trestů zněl 15 let odnětí svobody.  
 
Našeho promítání se zúčastnili žáci 9., 7. a 
8. ročníku. Bylo celkem náročné tolik žáků 
vměstnat do běžné třídy, ale zvládli jsme 
to, a všichni, kdo chtěli film vid ět, mohli 
zůstat. 
 
Celá akce má vždy dvě části, kromě 
promítání filmu bývá součástí beseda 
s pamětníkem, která následuje po zhlédnutí 
filmu. Naším dnešním 
vzácným hostem byl 
pan Václav Holub, člen 
Konfederace 
politických vězňů, který 
za námi přijel z Písku. 
Pan Holub se s námi 
podíval na film a potom 
začal vyprávět o svém 
vlastním životním 

osudu. Jako student studoval lesnickou 
školu, ale díky dalším událostem ji nemohl 
dokončit. Zkráceně řečeno – za to, že 
nechal u sebe přespat jiného mladíka, který 
nebyl režimu po chuti, byl odsouzen na 4 
roky vězení. Část trestu si odpykával právě 
v uranových dolech. Pan Holub dětem 
s pohnutím vyprávěl o životě ve vězení, o 
tom, jak kruté je mladému člověku vzít 
svobodu, o těžké práci v dolech i o šikaně 
věznitelů. Zmínil se i o trápení rodičů, kteří 
netušili, co všechno je a jejich syna 
v budoucnu čeká. Všichni posluchači bez 
pohnutí naslouchali pro ně neuvěřitelným 
zážitkům, vždyť naše děti vyrůstají 
v demokratické a svobodné společnosti, 
kde má každý právo na svůj názor, těžko 
tedy mohou chápat, že době nedávné tomu 
tak nebylo. Ale právě proto je třeba dětem 
podobné informace předávat a 
zprostředkovávat je právě prostřednictvím 
pamětníků. Proto bych chtěla touto cestou 
panu Holubovi poděkovat za jeho ochotu, 
se kterou přijal naše pozvání, i za poutavé 
vyprávění, na které budeme ještě dlouho 
vzpomínat. 
                                                                                                      
Mgr. Jana Vršecká 

 
 



 3 

Beseda s paní Vomůtovou 

S paní spisovatelkou se žáci 3. tříd ZŠ Bavorovská setkali již podruhé. V loňském roce 
představovala svoji 1. knihu „Kouzelná babička Kamilka a její létající chaloupka“. 
Letos zavítala paní Volmůtová  9.11. na ZŠ Výstavní s druhou knihou pohádek „Kouzelná 
babička Kamilka, létající chaloupka a jezevčík Kubíček“. 
Malí čtenáři poznali zajímavé postavičky čaroděje Škorpiona, vydry Matyldy, vodníka 
Zelenáčka, želvy Klotyldy, sumce Viktora a mnoha dalších.  
Děti se zájmem poslouchaly 
vyprávění paní Volmůtové o tom, jak 
vzniká kniha, o jejím dětství, lásce ke 
čtení, přírodě a babičce, která se stala 
ústřední postavou pohádek. Při 
předčítání pohádky O zlatém hadovi 
se zlatou korunkou děti ani nedutaly. 
Podle zvídavých dotazů je zřejmé, že 
tato akce přispěje k zájmu o čtení a 
k rozvíjení čtenářských dovedností 
našich žáků. 
Děkujeme paní Volmůtové za 
přístup k malým čtenářům a těšíme 
se na shledanou s její další knihou, na 
které už pracuje. 
Za žáky 3.říd H. Švábová, 
J.Truhlářová 

Návštěva kostela 
Paní ředitelko, Jitko Velková, děkujeme 
Vám! 
Žáci 3. tříd v průběhu listopadu poznali při 
návštěvě MěG Vodňany milou paní 
ředitelku, která to s dětmi opravdu umí! 
Velmi dobře zná historii našeho města, 
umí poutavě vyprávět , trpělivě zodpovídá 
dotazy. 
Pro děti s pracovníky muzea připravila 
ukázky dobových předmětů patřících kdysi 
rychtáři, představila znak a prapor města, 
vodňanské zlato, pamětní síně spisovatelů 
F.Heritese, J. Zeyera,kartonyM.Alše. 
Děti už ví, proč se říká „chytří z Vodňan“ a 
také přemýšlí o ukrytém pokladu, někteří 
se možná vydají na místo, kterému se 
říkalo stínadla a kde stávala šibenice. To 
bylo zajímavostí! 
S paní Jitkou Velkovou třeťáci také 
navštívili vzácnou památku – kostel 
Narození P. Marie. Obdivovali výzdobu M. 
Alše, sochy svatých, všichni hledali 4 
kapry na stropě kostela, vyslechli příběhy 
hlav v žebroví stropu. Po usednutí do lavic 

naslouchali varhaním skladbám včetně 
Svatebního pochodu v podání Magdaleny 
Fryšové. Krásný zážitek!!! 
A co děti vzkazují? Paní ředitelko, 
děkujeme Vám!  Zveme Vás do naší školy, 
kde si můžete prohlédnout naše práce 
(pojmové mapy, sestavené z donesených 
materiálů z infocentra, z internetu, 
z Vašeho vyprávění ) a přečíst si naše 
dojmy a zážitky. 
 
 
Žáci 3. tříd ZŠ Bavorovská  
tř. učitelky Helena Švábová a Jitka 
Truhlářová 
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Červená stužka ve Vodňanech 
 
    Jak už se stalo dobrou tradicí, i letos se žáci 9.třídy ZŠ Bavorovská zapojili do sbírkové a 
osvětové akce, jejímž cílem je informovat občany o nebezpečích choroby AIDS a viru HIV a  
zároveň vybrat peníze na pomoc ohroženým či nemocným lidem. Tereza Furišová o tom 
napsala :  „Akce Červená stužka mě bavila. Myslím, že to je velmi poučné a člověk se naučí 
komunikovat s lidmi. Mám z toho dobrý pocit, protože jsme pomohli nemocným 
lidem.Kdyby se to přihodilo nám, určitě bychom byli rádi, kdyby nám někdo pomáhal.  
    Při této akci jsem zjistila, že dokážu komunikovat s lidmi. Přeju těm potřebným lidem štěstí 
do života.“ 
  
Žáci ZŠ Bavorovská  odeslali na konto České společnosti AIDS pomoc 1 500 korun. 
                                       Děkujeme všem dárcům. 
                                                                               Dagmar Šmídová, koordinátorka akce 
 

                                     Netradiční prevence na naší škole 
 
   V pátek 17.12. se v tělocvičně ZŠ Bavorovská ve Vodňanech uskutečnil preventivní 
program /nejen/ o drogách, který byl vyhrazen pro žáky 8.a 9.ročníků. 
   Nebyl to obyčejný program, řekla bych, že na něm bylo cosi výjimečného.A to proto, že 
když se řekne preventivní program, většina z nás by si vybavila například nějaký poučný 
dokument, ale u nás tomu tak nebylo.  
    Začalo to jakousi přednáškou, ale nejzajímavější na tom bylo, že  přednášela slečna Hana 
Mašková, 28 let, která si tím peklem, jež obnáší braní drog, sama prošla. Vyprávěla nám celý 
svůj příběh a myslím si, že každý z nás si uvědomil, jaké to muselo být pro ni těžké, ale také 
že stačí opravdu málo k tomu, abychom ztratili smysl našich životů. Např. těžké dětství, ztráta 
kamarádů, rozchod s přítelem, ale také zařazení do špatné party, která nás k tomu „svinstvu“ 
může dostat. To všechno může vést k tomu, abychom klesli až k braní drog. 
   Tato slečna si tím vším prošla, ale nevzdala se, protože měla své sny a díky svým snům a 
lidem, které měla ráda, se z toho všeho dostala. A já si myslím, že každý z nás má někoho, 
kdo ho má opravdu rád a pro koho má cenu žít, a že každý máme své sny, musíme se z nich 
však probudit a pokusit se je zrealizovat. 
   NIKDO nemáme zapotřebí si dobrovolně projít tím PEKLEM. 
                                                                                                    Andrea Smíšková 
 
   V druhé části programu jsme kreslili, poslouchali písničky a čekal nás i tanec. Všichni 
dostali škrabošky, které si každý vybarvil podle své nejoblíbenější barvy, a poté jsme se podle 
barev rozdělili do skupin. Paní byla příjemná a sympatická a na to, čím vším si v životě 
prošla, vypadala velice dobře a spokojeně. Ukazovala nám tance a různé činnosti ze své praxe 
a poté jsme to vyzkoušeli všichni. Přišlo mi, jako kdyby se nás tím tancem snažila sblížit. 

Písničky byly uklidňující. Nakonec jsme si zatancovali 
tanec, kde každý z nás musel tančit přede všemi. Velice se 
mi to líbilo a obdivuji paní Maškovou, že měla odvahu se 
z toho dostat.Má můj velký obdiv. 
                                                                                                      
Jana Franková 
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   Se slečnou Maškovou jsme měli nakreslit, jaký je náš sen, nebo čím chceme v životě být, 
čeho chceme dosáhnout….Užili jsme si spoustu legrace, dobrodružství, a zažili jsme nové 
věci, nejen povídání a prezentaci z jejího života. 
                                                                                                      Veronika Vojíková 
 
   Celé to bylo velmi užitečné a myslím si, že to někomu i pomohlo. Byla to dobrá zkušenost a 
doufám, že se lidé nad sebou zamyslí. 
                                                                                                       Michaela Malkusová 
 
   Z hudební části jsem měla velmi dobrý pocit, protože jsme měli cvičení na soustředění a 
později na uvolnění emocí. Myslím si, že to je právě hodně důležité, protože tím, že budeme 
své pocity dusit v sobě, nebudeme se mít komu svěřit, tím se můžeme dostat do pocitu samoty 
nebo dokonce i do depresí. Jsem moc ráda, že jsem se mohla tohoto programu zúčastnit. 
                                                                                                         Andrea Smíšková 
 
   Myslela jsem si, že to bude nějaká paní, která si o drogách jenom něco přečetla a zjistila si  
o tom potřebné informace, jak to většinou bývá, ale ne, nebylo tomu tak…Mně se program 
moc líbil a strašně moc tu paní obdivuji.                                         Eliška Kolafová 

 
 

Noc ve škole 

Noc ze 2. na 3. listopadu 2010 strávili žáci šestých ročníků ZŠ Bavorovská netradičně. V 

18,30 se všichni sešli na dvoře školy a měli s sebou zvláštní pomůcky na vyučování: spací 

pytle, karimatky, pyžama, velké svačiny, polštářky a další drobnosti. Čekala je totiž  společná 

noc ve škole. Dorazily i některé maminky, obzvláště radostně byly přivítány ty, které přinesly 

plechy s buchtami a perníkem. Tímto jim velmi 

děkujeme.  

Postupně jsme se všichni ubytovali ve třídě, 

připravili jsme si koutek na spaní a vyrazili 

jsme do tělocvičny. Když jsme se rozběhali, 

zahráli jsme si vybíjenou a jiné míčové hry. 

Potom jsme se uvelibili ve třídě a pustili jsme 

si muzikál Rebelové. Když nás filmy přestaly 

bavit, udělali jsme si diskotéku a zatancovali 

jsme si. Spánek stále nepřicházel, ale museli 

jsme do pelíšků a spát. Noc byla krátká, ráno 

bylo kruté, ale vše jsme zvládli s dobrou 

náladou. Nezbývá nám nic jiného, než se těšit 

na nějako další podobnou akci. 

                                        Mgr. Jana Vršecká  
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MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA 

 
 Na pátek 3. prosince 2010 připravili žáci 8. ročníku se svými třídními 
učiteli pro žáky prvního stupně a děti mateřských škol Mikulášskou diskotéku. 
 Celé akci předcházely dlouhé přípravy. Bylo třeba sestavit a nacvičit 
program, navrhnout a doručit plakáty a pozvánky, vyrobit výzdobu a dárky pro 
děti a také zajistit technické zázemí. 
 Potom přišel pátek 3. prosince. Pro nás to byl dlouhý, ale hezký den. 
 Dopoledne jsme vyzdobili tělocvičnu, hoši vyladili techniku a vyzkoušeli 
jsme si program. 
 Než jsme se nadáli, bylo odpoledne. To už byl čas  převléknout se do 
tradičních kostýmů a očekávat hosty. 
 Ve tři hodiny vše vypuklo. Naše malé návštěvníky vítal u vstupu samotný 
Mikuláš a rozdával drobné dárky na památku. Po zahájení proběhla čertovská a 
andělská promenáda, aby si všichni mohli důkladně prohlédnout naše čerty i 
andílky. 
 Pak se soutěžilo a tančilo. Program obsahoval několik soutěžních a 
tanečních bloků a také dvě taneční vystoupení. Nechybělo ani tradiční recitování 
a zpívání před Mikulášem. Tady zazářili ti nejmenší. Za soutěže, básničky a 
písničky byly děti odměněny sladkostmi nebo obrázky. 
 Protože jsme se dobře bavili, uběhlo odpoledne jako voda a pomalu byl 
čas končit. Nezbývalo než poděkovat hostům, že přišli v tak hojném počtu a 
rozloučit se. 
 Potom jsme se pustili do úklidu. Trochu nám bylo líto, že to všechno 
skončilo. Domů jsme ale odcházeli s dobrým pocitem. Moc jsme se snažili, tak 
snad se u nás hostům líbilo. 
  Na závěr ještě 
jednou chválím všechny, 
kteří se na přípravě a 
realizaci Mikulášské 
diskotéky podíleli a 
děkuji jim za spolupráci. 
 
Za 8. ročník Daniela 
Soukupová 
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Na vydání tohoto čísla se podíleli: Jana Vršecká, Daniela 
Soukupová, Jitka Truhlářová, Helena Švábová, Dagmar Šmídová, 
žáci 7., 8. a 9. ročníku, zvláštní poděkování za zimní fotografii 
Vodňan paní učitelce Soukupové 

 
 

Žena, která je provdána za archeologa, se může považovat za šťastnou, protože čím je 
starší, tím je pro svého muže zajímavější.....Agatha Christie  
 
Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.....Seneca 
 
Smích léčí, ale jen ty, kteří se umějí smát......Jiří Žáček 
 
Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.....Sebestian Roch Chamfort 
 
Směje se jizvám, kdo nikdy rány nepocítil.....William Shakespeare 
 
Lidstvo má jen jedinou opravdu účinnou zbraň - je jí smích.....Mark Twain 
 
Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát......Friedrich Nietzsche | 
 
Když se opice zasmála svému obrazu v zrcadle, zrodil se člověk......Stanislaw Jerzy Lec 
 
Příroda obdařila lidi smíchem, aby jim vynahradila, že musejí přemýšlet.....Marcel Pagnol 
 
Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí.....Čínská 
přísloví 
 
Den, kdy se člověk ani jednou nezasmál, by měl považovat za ztracený.....Victor Hugo ) 
 
Smích je velká věc. Ničeho se lidé nebojí tolik, jako smíchu....Nikolaj Vasiljevič Gogol 
 
Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí 
kolem, že stojí za to si ji užít. /Jan Werich/ 
 
Smích je lehký stříbrný zvoneček, který nám dal dobrý anděl na cestu životem. /Joseph 
Koth/ 
 
Smích je nejkratší vzdálenost mezi dvěma lidmi. /V. Borge/ 
 
Úsměv je světlo, které se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma. /Leupold 
Schmidt/ 
 
Dělat si legraci sám ze sebe má dvě výhody. Je to známka velikosti a nikdo nám 
nenafackuje. /autor neznámý/ 
 
Veselí lidé se dopouštějí více bláznovství než smutní, smutní zato větších. /Heinrich von 
Kleisf/ 
 
Smích a úsměv jsou brána a dveře, jimiž se může dostat do člověka mnoho dobrého. 
/Christian Morgenstorn/ 
 
Smích je útok i obrana. Je t projev převahy i zbraň slabšího. /Karel Čapek/ 
 
Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla. /A. J. Cronin/ 
 
Smích je, abych tak řekl, rafinovaná forma nákazy. /Miloš Kirschner/ 
  

Bavorovská 1046 
38901 Vodňany 
383 313 411 
zsb.vod@seznam.cz 
www.zsbvodnany.cz 


