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Nejdůležitější body:
 Karneval Slavnosti
strašidýlek



Vážení čtenáři Bliku!
Nastal adventní čas, čas dumání, vzpomínání a obdarovávání. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2012 pak
hodně štěstí, pohody a spokojenosti.

1. prosince
proběhly třídní
schůzky

5. prosince i
naši školu navštívili čerti a Mikuláš

5. prosince
navštívili žáci 1.
stupně pohádku O
Vánocích a zakleté čepičářce






7.
prosince proběhl na 1. stupni
turnaj v Člověče,
nezlob se
22. prosince probíhají ve škole vánoční besídky
od 23. prosince
začínají vánoční
prázdniny

 Exkurze
 Příběhy bezpráví —
beseda
 Soutěž Světlo, tma
a housle

Vaše redakce

Uvnitř tohoto vydání:

Turnaj v Člověče, nezlob se
Ve středu 7. prosince se
ve třídě 5. B konal již
čtvrtý ročník klání ve
stolní hře Člověče, nezlob se! Souboj
s figurkami byl opravdu
napínavý. Každá
z deseti tříd prvního
stupně nominovala své
čtyři nejlepší hráče,
jejichž úkolem bylo
nejprve v základním
kole bojovat ve vlastních řadách, neboť do

druhého kola již postupovali pouze dva
z původní „třídní“ čtyřky. Druhé kolo pak
probíhalo ve znamení
ročníkových soubojů.
Áčko proti Béčku – dva
proti dvěma, ale každý
sám za sebe, neboť do
finále už postoupil jen
jeden hráč – vítěz ročníku. Finále bylo zajímavé, ale štěstí ve hře
bylo tentokrát nejvíce

nakloněno třídě 4.B,
jejichž favoritka Eliška
Steierová dopravila své
figurky do domečku
jako první. Sladká mikulášská odměna však
čekala na všechny zúčastněné hráče.

Karneval se povedl
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Soutěž o nejhezčí
dýni
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Foto a text: Romana Chloupková
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Karneval Slavnosti strašidýlek se povedl

Přípravy se ale
netýkaly jen
nás, žáků a
pedagogů, ale
také maminek,
tatínků a
babiček našich
osmáků. Ptáte
se jak? Naši
báječní rodiče a
prarodiče totiž
pekli. Pekli
koláčky
tvarohové a
makové, ovocné
řezy, dorty,
kremrole,
linecké koláčky,
slané šnečky a
párečky
v těstíčku.

Foto: Jana Vršecká

Žáci 8. ročníku
pořádali 25. listopadu
2011 maškarní karneval Slavnosti strašidýlek pro své mladší spolužáky. Pozvali
jsme také budoucí
prvňáčky, kteří zatím
navštěvují mateřskou
školu, aby se podívali
do naší ,,velké školy“, jak si i starší děti
umí hrát.
Samotnému
karnevalu předcházelo mnoho příprav.
Vytvářeli jsme pozvánky, plakáty, výzdobu tělocvičny,
která se proměnila
jako mávnutím kouzelného proutku
v taneční sál plný balónků, girland a nakonec také krásných
masek. Přípravy se
ale netýkaly jen nás,
žáků a pedagogů, ale
také maminek, tatínků a babiček našich
osmáků. Ptáte se jak?
Naši báječní rodiče a
prarodiče totiž pekli.
Pekli koláčky tvarohové a makové, ovocné řezy, dorty, kremrole, linecké koláčky, slané šnečky a
párečky v těstíčku.
Chtěli bychom jim
touto cestou poděkovat, protože nám moc
pomohli, měli jsme
občerstvení pro hosty
a samozřejmě i my
jsme si občas zobli,
chlapci i víckrát.

Karneval začal v 15 hodin, pomalu začaly v sále přibývat čarodějnice, bubáci, upíři, princezny,
víly, námořníci, piráti, berušky a další pohádkové postavy.
Masky byly krásné,
některé velmi nápadité, rodiče malých dětí
si jistě s kostýmy dali
velkou práci a jejich
přípravy na náš karneval sklízely své
ovoce při vyhlašování
nejkrásnější masky.
To je vždy velmi subjektivní, a tak jsme
nakonec po dlouhém
uvažování i dohadování ocenili deset masek, které dle naší
poroty, skládající se
z pořádajících osmáků i pedagogů, byly
nejzajímavější. Hlavní cenou byl dort, který upekla jedna
z maminek. Získala
ho maska námi nazvaná Bubák.
Kromě tance
si děti užily i mnoha
soutěží, některé jsme
pro velký zájem opakovali i vícekrát,
bonbónky se jako
sladká odměna jistě
dostaly na každého
malého tanečníka.
Já bych za
sebe chtěla říct, že
naši žáci vše vymýšleli sami, bylo na
nich, jak se zhostí

celé akce, nikdy
nic podobného
neorganizovali, takže
z mého pohledu jim
patří velká poklona.
Velmi oceňuji to, že
přišli i oni v krásných
maskách, že dokázali
s malými dětmi tancovat a věnovali se
jim při soutěžích, že
v samotném závěru
během chvíle uklidili
tělocvičnu a dali vše
do naprostého pořádku. Chválím i moderátory večera Dominiku a Honzu za jejich projev a pohotovou improvizaci. Poděkování patří samozřejmě i Víťovi a
Honzovi z devátých
tříd, kteří pouštěli
písničky a skvěle
s námi spolupracovali. Spolu s paní učitelkou Ivou Vokatou,
třídní v 8. A, děkuji i
kolegům, kteří nám
s přípravou pomáhali.
Snad se i vám, kdo
jste se akce zúčastnili, na karnevalu líbilo,
a užili jste si ho tak
jako my. Budete vítáni i na dalších akcích,
které bude pořádat
naše škola.
Mgr. Jana Vršecká
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Soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni
4. A uspořádala na
pavilonu Výstavní
soutěž o nejhezčí
vydlabanou dýni.
Účastníci soutěže
mohli dýni vypěstovat nebo si ji koupit.
Dýni jsme dlabali
doma i společně ve
škole. Hlasovat mohli všichni - žáci i rodiče, kteří do školy
přišli.

Výherci dostali malou sladkou odměnu.
Žáci 4.A, Výstavní

Foto: Jitka Truhlářová

Exkurze do Prahy
V úterý 4.10.
jsme 4.A a 4.B jeli s
panem Bízkem na
exkurzi do Prahy.
Navštívili jsme Katedrálu sv. Víta.
Poté jsme
navštívili hrobku
Karla IV. a jeho rodiny. V katedrále je
mnoho vzácných
míst a náhrobků.
Když jsme se přesouvali k Pražkému
hradu, kde sídlí prezident, právě hráli
uvítací muziku, jelikož na hrad přijížděla státní návštěva.
Podívali jsme
se také do Zlaté
uličky, kde jsou moc
hezké domečky. Šli
jsme přes Karlův
most k Národnímu
divadlu a pan Bízek
nám povídal různé
zajímavé informace.
V Národním
divadle jsou překrásné sály a na
oponě Národního
divadla je napsáno Národ sobě, jelikož

národ na něj vybral
peníze a postavil ho
sobě. Základní kámen je dovezen z
hory Říp. Byli jsme i
na balkoně Národního divadla. Moc se
nám to všem llíbilo.

,,Podívali
jsme se
také do
Zlaté uličky,

Tereza Froydová
4.A, Výstavní

kde jsou
moc hezké
domečky.“
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Světlo, tma a.......housle
Zita Okruhlicová
Někdy se všichni octneme v černém hrobě,
je smutno mně i tobě.
Je ti smutno a chceš utéct od všech vzpomínek,
najednou se objeví pramínek,
pramínek těch hezkých vzpomínek.
Zlost, zášť a smutek od tebe utíkají s nechutí,
jako ošklivé kačátko,
které se zakrátko
stane krásnou bílou labutí.
Slyšíš melodii, to housle hrají,
zlost, zášť a smutek pořád utíkají.
Najednou se k tobě plíží stvoření v plášti,
vypadá, jako by se smíchaly smutek se záští,
a přitom je to Smrt.
Padáš do neznáma,
za chvíli se před tebou objeví velká zlatá brána,
to vstoupíš do nebe,
na zemi nám bude smutno bez tebe.
Takových jako ty už na zemi není,
alespoň víme, že to pro tebe bylo vysvobození.
Vím, že už tě nikdy neuvidíme,
ale v srdci tě nikdy neztratíme.

Foto: Romana Chloupková

Na vydání tohoto čísla se podíleli: Mgr. Jana
Vršecká, Mgr.Daniela Soukupová, Mgr. Romana Chloupková, Zita Okruhlicová, žáci 4.
A, Tereza Froydová, Martina Šáchová, žáci 8.
ročníku, žáci 5. B
Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠ Vodňany, Bavorovská 1046.
Pokud byste chtěli kdokoli přispět do dalšího
čísla, můžete zaslat své příspěvky na adresu:
ja.vrsecka@seznam.cz, nebo je přinést do
kabinetu ČJ.

Bavorovská 1046
389 01 Vodňany
383 313 411
zsb.vod@seznam.cz

Milí spolužáci,
chtěl bych vám oznámit, že mě rodiče přihlásili do soutěže „Zlatý oříšek“. Je to celostátní soutěž pro děti, které
vynikají v nějakém oboru, za který již získaly spoustu ocenění. Já jsem přihlášen v hudebním oboru.
Byl bych moc rád, kdybyste mi na Nový rok drželi
palce, abych byl mezi deseti oceněnými. Vyhodnocení
soutěže bude vysílat Česká televize na ČT 1 - dne 1. 1.
2012 ve 12:05 hodin.
Karel Leskovec - 5. A

V pondělí 5. proučitelkou Romanou
since zažila naše třída 5.B
Chloupkovou perníčky
opravdu zajímavý školní
z těsta. Těsto nám dopředen. Ráno vše začalo nádu přichystala maminka
vštěvou čerKamily Sytů , kteří
náčkové a
Mikulášské
pečení
chtěli za kažDavida Lišdou cenu
ky.
ukořistit do svých pytlů
V pondělí 12. prosince
pár zlobivců. I když jsme
naše práce s perníčky
někteří měli namále, vše
pokračovala. Paní učitelskončilo šťastně a peklo si
ka připravila cukrovou
nikoho neponechalo.
polevu a my
Dopoledne pokrajsme cukroví krásně ozčovalo návštěvou kulturnídobili. Moc se nám to
ho střediska, kde jsme
líbilo a těšíme se až si
shlédli vánoční pohádku
perníčky odneseme dov podání dvou herců.
mů. Žáci 5. B
V duchu blížících
se Vánoc se nesla další
část školního dne. Během
odpoledního vyučování se
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Příběhy bezpráví — beseda

Asi právě proto,
že děti pana
učitele znají, byla
atmosféra velmi
přátelská.

Naše škola již
několik let pravidelně
spolupracuje se společností Člověk v tísni na
projektu Příběhy bezpráví
– měsíc filmu na školách.
Každý rok si promítáme
film o českých dějinách a
zveme pamětníka, který
se žáky o filmu beseduje.
V letošním roce byla
hlavním tématem emigrace a život v exilu. My
jsme si vybrali film Olgy
Sommerové Ztracená duše národa. Jde o cyklus
dokumentárních filmů,
které popisují různé formy represe komunistického režimu vůči československým občanům,
zejména v 50. letech 20.
století.

mů a naše učebna se proměnila v promítací sál.
Hostem, který
dětem zprostředkoval
vlastní zážitky a názory
na danou dobu, byl tentokrát můj kolega, pan Eduard Kubelka. Asi právě
proto, že děti pana učitele
znají, byla atmosféra velmi přátelská. Děti sledovaly osudy lidí, perzekuovaných v 50. letech,
s nedůvěřivými výrazy ve
tvářích. My pedagogové
si myslíme, že svým žákům dějiny a historii vykládáme při výuce srozumitelně, za naši školu
musím říci, že ve výuce
dějepisu se dostáváme až
do nejžhavější současnosti, ale zážitek z besedy
v dětech zanechá zcela
Naší akce se 22. jistě mnohem větší dojem.
listopadu 2011 zúčastnili
Při výuce nás
vybraní žáci sedmých,
žáci ne vždy zcela konosmých a devátých roční- centrovaně poslouchají a
ků. Většina z nich již po- vnímají, ale u besed to
dobnou besedu absolvobývá jiné. Proto je třeba
vala, a tak všechny přípra- výklad našich národních
vy proběhly bez problé-

dějin doplňovat
besedami, projekcemi dokumentárních filmů, exkurzemi na výstavy a do
muzeí.
Chtěla bych poděkovat panu Kubelkovi
za jeho ochotu vystoupit
v roli pamětníka a předat
dětem své zkušenosti
s dobou minulou. No a já
se těším již dnes na nějaké další setkání se zajímavými hosty v naší škole.
Mgr. Jana Vršecká

Foto: Jana Vršecká

HALLOWEEN
Proto jsme se 31.
října na hodinu
angličtiny
převlékli do
kostýmů
čarodějnic,
duchů, kostlivců,
koček a jiných
příšer.

Naše třída 3. A.
se inspirovala anglosaským tradičním svátkem
Halloween. Proto jsme se
31. října na hodinu angličtiny převlékli do kostýmů
čarodějnic, duchů, kostlivců, koček a jiných příšer. Malovali jsme typické symboly Halloweenu,
a protože nejtypičtějším
znakem je vydlabaná,
ozdobená dýně, kluci nám
dýně vyrobili. Na závěr
nás pani učitelka vyfotila.
Halloween vznikl
z křesťanských oslav
svátku Všech svatých.

Slaví se většinou
v anglicky mluvících zemích. Děti se tam oblékají
do strašidelných kostýmů
a chodí od domu k domu
s pořekadlem „Trick or
Treat“ (Koledu, nebo
Vám něco
provedu). Za
koledu dostávají sladkosti.
Martina Šáchová

Foto: Růžena Majerová

Stránka 6

Ročník VI., Číslo 3

Foto: Daniela Soukupová

