
 
- 1. září—slavnostní za-
hájení školního roku 
- 12.—14. září pojede 6. 
třída na turistický kurz a s 
nimi 8. A na kurz cyklis-
tický do Volar 
- 14. září navštíví žáci 
vyšších ročníků film Lidi-
ce 
- 19.—21. září na cyklo-
kurz pojedou žíci 8.B 
- 29. září proběhne na 
naší škole Den otevřených 
dveří 

 

 

Vážení čtenáři Bliku! 

     Prázdniny skončily, s 
nimi čas bezstarostných 
her a cestování, vrátili jsme 
se do školy. Čeká nás hod-
ně nových zážitků, informa-
cí a zkušeností. Přejeme 
všem hodně úspěchů a 
jedniček. 

     Vaše redakce 

Den otevřených 
dveří 

na naší škole proběhne 
dne 29. září 2011 od 15 
hodin.  Veřejnosti bude 
otevřen celý areál školy 
včetně sportoviště a ven-
kovního areálu. Rodiče i 
žáci si budou moci popr-

vé v historii naší školy 
porovnat svou sportovní 

zdatnost se svými po-
tomky, budou si moci 

odnést malý suvenýr, na 
jehož výrobě se podílejí-

naši žáci, budou mít 
možnost  prohlédnout si 
učebny,  družinu, jídel-

nu a další prostory.  

 

Ve škole 

Hned po prvním zvoně-
ní bývá čeština, 

to to tedy po ránu pěk-
ně začíná. 

 
Potom přijde matika, 

zlomky, dělení, 
z toho často býváme 

všichni jeleni. 
 

Když se pěkně najíme a 
je po svačině, 

věnujem se třikrát týd-
ně vždycky angličtině. 

Že už vůbec nemáme 
letos plavání, 

to je pro mě opravdu 
hrozné zklamání. 

 
Vlastivěda, to je věda, 

prohlížíme mapu, 
jaké je to na světě, teď 

už trochu chápu. 
 

V dějepise učíme se, 
kdo to byl Jan Žižka, 

taky už vím, jak vypadá 
i smrková šiška. 

Ale stejně lepší jsou, 
než-li všechny hodiny, 
závěrečné výlety a pak 

letní prázdniny!!! 
 

                                                               
Karel Leskovec  

                                                                   
( a asistentka Eva)  

Nejdůležitější bo-
dy: 

> Dvoudenní výlet 

> Návštěva Temelína 

> Krumlov 

> Pyžamová párty 
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 Ve dnech 1. a 
2. června 2011 puto-
vali žáci 7. B společ-
ně se žáky 8. ročníku 
ZŠ Volyně 
po Českém krasu a na 
Křivoklátsku. Obě 
třídy  soutěžily 
v každoroční ekolo-
gické soutěži, kterou 
vyhlašuje Město Stra-
konice, odbor ŽP, ve 
spolupráci s MěÚ 
Blatná, odborem ŽP, 
a MěÚ Vodňany, od-
borem ŽP.  
Vodňanští nastoupili 
1. června v časných 
ranních hodinách do 
autobusu a těšili se na 
vše, co je čeká. Pro-
gram byl připravený 
zajímavě, ale i nároč-
ně. První zastávkou 
byl hrob bájného Še-
míka, následovala 
prohlídka Koněprus-
kých jeskyní. Zde 
jsme o sedmé hodině 
ranní procházeli na-
učnou stezkou, sbírali 
a prohlíželi si úlomky 
místního vápence 
s otisky kapradin a 
mušlí z pravěku. Ně-
kteří z nás také popr-
vé viděli strom, který 
jsme znali doposud 
pouze 
z vyjmenovaných 
slov po b, a to baby-
ku. Následovala pro-
hlídka jeskyní, která 
jistě všechny zaujala. 
 Po prohlídce 
jsme nasedli do auto-
busu a odjeli do Be-

rouna. Tam na nás 
čekali medvědi Vojta, 
Kuba a Matěj, známí 
z večerníčků. Po vý-
stupu na místní roz-
hlednu jsme se mohli 
rozejít po náměstí a 
prohlédnout si Be-
roun. Další zastávkou 
byly sklárny Rückl 
Crystal v Nižboru, 
kde se vyrábí tradiční 
křišťálové sklo. Do-
stali jsme milý dárek, 
malého křišťálového 
slona pro štěstí. 
Celá exkurze měla 
jednotné téma lesů, 
takže bylo na místě 
navštívit skanzen mi-
lířů, kde se pálí 
dodnes dřevěné uhlí. 
Dozvěděli jsme se 
zde mnoho zajíma-
vých informací o 
stromech, jejich dřevě 
a použití, o skladbě 
českých lesů 
v minulosti a 
v současnosti. 
 Velkým láka-
dlem pro mnohé se 
stala návštěva Lán. 
Zde jsme si prohlédli 
Muzeum T. G. Masa-
ryka, našeho prvního 
prezidenta, prošli 
jsme se zámeckým 
parkem a položili ky-
tičku u hrobu T. G. 
Masaryka.  
Naše cesta pak už 
vedla na Křivoklát. 
Hrad nás očekával až 
druhý den, ale nene-
chali jsme si ujít ex-
pozici CHKO Křivo-

klátsko. . 
 To už nás 
očekával hotel Rozto-
ky s večeří a ubytová-
ním. Rozdělili jsme 
se do pokojů a sešli 
se na výborné večeři. 
Pak následovala vol-
ná zábava, kterou děti 
trávily různě, někteří 
hráli bowling či stolní 
fotbal, jiní si povídali 
nebo hráli karty. Úna-
va se zatím nedosta-
vovala, alespoň na 
dětech ne, soudě 
podle jejich čilosti. 
Druhý den v sedm 
ráno jsme se znovu 
sešli v jídelně na sní-
dani a pak jsme již 
vyrazili na Křivoklát 
naučnou stezkou Pa-
raplíčko. Cestou na 
Paraplíčko někteří 
z nás marně chytali 
dech, ale nakonec 
výhled na starobylý 
hrad zastínil všechny 
vzpomínky na šplhání 
po stráni. . 
ZOO Plzeň. Tady by-
la naše poslední za-
stávka a už jsme spě-
chali domů. 

Mgr. Jana Vršecká 
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Zastávka před Křivoklá-
tem 

Babyka z vyjmenova-
ných slov 

Vyhráli jsme v soutěži dvoudenní zájezd na Křívoklátsko 

 

,,Naše 

cesta pak 

už vedla na 

Křivoklát.“ 



 Dne 6. 6. 2011 
jsme byli s třídou 3.B a 3.A na 
návštěvě jaderné elektrárny 
Temelín. Bohužel jsme se 
nedostali přímo do chladících 
věží, ale alespoň jsme viděli 
zmenšený prostor celé elek-
trárny v informačním zámeč-
ku. Paní průvodkyně nás 
zavedla do kinosálu, kde 
jsme shlédli film ve 3D o tom, 
jak se chladící věže využívají. 
Bavili jsme se také o tom, že 
chladící věže jaderné elek-
trárny se nemůžou postavit 
kdekoliv. Mezi podmínky patří 
oblasti bez prasklinek v půdě 
a důležitá je blízkost vody. V 

informativním zámečku se mi 
moc líbilo. 

Vanesa Hrbková 

 

černošským trumpe-
tistou Luiem 
Armstrongem. Viděli 
jsme další voskové 
postavy významných 
osobností: skladate-
le, pěvce, spisovate-
le, panovníky, prezi-
denty a jiné. 
 Po svačině 
jsme zavítali do mu-
zea útrpného práva. 
Prohlédli jsme si 
spoustu mučících 
nástrojů. Zaujala mne 
železná panna, do 
které jsem si zkusil 
vlézt. Když jsme po-
slouchali nahrávky se 
sténáním odsouzen-
ců, nahánělo mně to 
hrůzu. Nechtěl bych 
v té době žít. 
 Naše další 
cesta vedla na zá-

 Měli jsme od 
paní učitelky slíbený 
druhý výlet, tentokrát 
do Českého Krumlo-
va. Opět jsem se veli-
ce těšil. 
 Už v sedm 
hodin jsem čekal na 
nádraží ve Vodňa-
nech. Než nás vlak 
dovezl do Krumlova, 
museli jsme dvakrát 
přestupovat. 
 Z nádraží 
jsme se vydali na ná-
městí, kde jsme se 
vyfotili u morového 
sloupu. 
 V prvním mu-
zeu voskových figurin 
jsem se vyfotografo-
val s popovou 
hvězdou Michaelem 
Jacksonem, 
s představitelem 
Harryho Pottera a 

mek. Po starých str-
mých schodech jsme 
se vydali na věž. Mrzí 
mě, že jsem schody 
nestačil spočítat.
 Naše posled-
ní zastávka byla 
v cukrárně, kde jsme 
si dali dobrou zmrzli-
nu. 
 Kolem  půl 
páté odpoledne jsme 
se vrátili do Vodňan. 
Doma jsem všem své 
zážitky vyprávěl. Celý 
den bylo pěkné poča-
sí. Doufám, že tako-
vé štěstí budeme mít 
i příště. 
Karel Leskovec 

 

Stránka 3 Ročník VI., Číslo 1   

Krumlovské zastavení 

Krumlovské zastavení 

Návštěva Temelína 

,,V prvním muzeu 

voskových figurin 

jsem se 

vyfotografoval 

s popovou hvězdou 

Michaelem 

Jacksonem a 

s představitelem 

Harryho Pottera.“  

3. třídy v Temelíně 



Na vydání tohoto čísla se podíleli: 
Mgr. Jana Vršecká, Mgr. Helena Švá-
bová, Mgr. Jana Kalianková,Karel 
Leskovec, Nikola Blahůšková, Vane-
sa Hrbková 

Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠ 
Vodňany, Bavorovská 1046. 

Pokud byste chtěli kdokoli přispět do 
dalšího čísla, můžete zaslat své pří-
spěvky na adresu: 
ja.vrsecka@seznam.cz nebo je při-
nést do kabinetu ČJ. 

 
U tohohle barevného 
mostu naši psí ka-
marádi dobijí energii 
a opět se z nich stá-
vají krásní psi. Ti, 
kdo byli staří - jsou 
mladí..Ti, kdo byli 
nemocní - jsou zdra-
ví.  
Všichni pejsci mají 
všeho dost, mají ,o 
čem kdy toužili a 
všechnu radost 
do ,,života u barev-
ného mostu“ jim při-
náší tohle všechno. 
Jsou zpátky takoví, 
jaké jsme si přáli - 
krásní, zdraví.  
I když se všichni 
mají krásně, hrají si 
spolu a nic je netíží, 
v srdíčku mají odlo-
mený kus něčeho a 
už nikdy to nezaplní. 
Chybí jim totiž jejich 
největší přítel, a to 
je jejich milovaný 
páníček. Trvá ještě 
strašně dlouho, než 
se pejsek zastaví, 
svýma kulatýma oči-
ma se podívá do dál-
ky, všeho nechá a  

      
     Když umře něja-
ké zvířátko, které je 
tady na světě něko-
mu opravdu hodně 
blízké, po smrti se 
dostane na samotný 
kraj barevného mos-
tu. Je tam všechno, 
co kdy naše psí ka-
marády těšilo. Hřiš-
tě, kaluže, pelíšky, 
hračky, louky a roz-
lehlé pastviny...  
     Mají se tam 
skvěle! Každý den 
dostávají dostatek 
jídla, pití, granulek a 
na svět jim krásně 
svítí sluníčko. Právě 
na tomhle místě pej-
sek omládne. Stane 
se z něj mladý, 
urostlý psík, který 
má všeho dost. Gur-
mánsky si hoví v pe-
líšku a kouká, co se 
děje okolo. Ničeho 
se nebojí, žádné pe-
tardy, žádné oh-
ňostroje. Je tam je-
nom on a dalších 
hafo pejsků,kteří už 
nemůžou být u 
svých páníčků.  

 
běží po zelené louce 
až k něčemu, co se 
pohybuje. Je blíž a 
blíž a najednou vidí, 
že to, co jde po trá-
vě je jeho páníček, 
na kterého tak dlou-
ho čekal. Každý pej-
sek si tam najde to-
ho svého! Pejsek je 
šťastný, páníček je 
šťastný a ostatní při-
hlížející pejsci nebo 
páníčkové, kteří si 
přišli pro své psíčky, 
aby společně mohli 
překročit barevný 
most, mají velkou 
radost, v tu chvíli, 
mohou přejít barev-
ný most společně… 
     
  Nikky Blahůšková 
 

Příběh o barevném mostě 
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      V červnu jsme se zúčastnili krajského 
kola soutěže školních časopisů v 
Českém Krumlově. 
     Při příjemném setkání redaktorů  
z celého kraje jsme získali Čestné uznání 
pro náš časopis Blik. Byli jsme tím velmi 
mile překvapeni a na základě tohoto 
ocenění a dobrých rad přítomných 
novinářů jsme se rozhodli změnit image 
časopisu.  
     Snad se vám, našim čtenářům, bude 
líbit. Věříme, že v dalších soutěžích 
porota naši snahu ocení. 
 

Řešili jsme hlavolamy 



Období školního vyučo-
vání ve školním roce 
2011/2012 začne ve všech 
základních školách, střed-
ních školách, základních 
uměleckých školách a 
konzervatořích ve čtvrtek 
1. září 2011. Vyučování 
bude v prvním polole-
tí ukončeno v úterý 31. 
ledna 2012. Období škol-
ního vyučování ve dru-
hém pololetí bude ukon-
čeno v pátek 29. června 
2012.Podzimní prázdni-
ny připadnou na středu 
26. října a čtvrtek 27. 
října 2011. 

Vánoční prázdniny bu-
dou zahájeny v pátek 23. 
prosince 2011 a skončí 
v pondělí 2. ledna 2012. 
Vyučování začne v úterý 
3. ledna 2012. 
Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na 
pátek 3. února 
2012.Jarní prázdniny 
v délce jednoho týdne 
jsou podle sídla školy 
stanoveny takto: 5.3.—11. 
3. 2012. 

Velikonoční prázdniny 
připadnou na čtvrtek 5. 

dubna a pátek 6. dubna 
2012. 
Hlavní prázdniny budou 
trvat od soboty 30. června 
2012 do neděle 2. září 
2012. 

v nejrůznějších disciplí-
nách. Pak už v bříšku 
začalo kručet a tak si 
opekly buřtíky s chlebem 
a hořčicí. Poté si děti vy-
braly místo ke spaní, roz-
ložily karimatky a rozba-
lily spacáky. 

Přecpaní a una-
vení se všichni umyli a 
převlékli do pyžam. Ale 
nenechte se zmýlit. Nešlo 
se spát, jak byste očeká-
vali. Pyžamo - to bylo 
naše „společenské obleče-
ní“ na taneční diskotéku. 

Po vydatném 

„Co to je?“ tak se 
ptali žáčci, kteří dostali od 
svých třídních učitelek 
pozvánku na páteční noč-
ní rozlučkovou pyžamo-
vou párty. Čekalo je hod-
ně legrace a několik pře-
kvapení. 

V pátek odpoled-
ne (24. 6.) si doma děti 
sbalily spacák, karimatku 
a pyžamo a vyrazily za 
svými spolužáky do školy 
na Výstavní ulici, kde se 
párty konala. Během ve-
čera si zahrály vybíjenou 
a zazávodily si 

tanci byla vyhlášena sou-
těž o nejlepší „pyžámko“. 
Vyvrcholením diskotéky 
bylo půlnoční překvapení 
– noční procházka v okolí 
školy v pyžamech. 

Po tomto nezapo-
menutelném zážitku se se 
smíchem a veselou nála-
dou všichni uložili ke 
spánku a vypravili se do 
říše snů. 

Ráno po snídani 
jsme se plni zážitků a 
spokojení rozloučili a 
vydali se k domovu. 

J. Kalianková 
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Den IZS na Blanici 

 

ROZLUČKOVÁ NOČNÍ PYŽAMOVÁ PÁRTY 2. TŘÍD 

Prázdniny v letošním školním roce 

 

Nikky 

Blahůšková 

moc ráda 

fotografuje.  

Na této 

fotografii 

vidíte 

spokojeného 

kocourka 

Bobíška. 



V jednom království žijí král 
a jeho dvorní šašek. Šašek 
nenávidí krále, král nenávi-
dí šaška. Dohodnou se, že 
se jednoho dne otráví.  
 
V celém království existuje 
jen dvanáct flakónků jedů a 
tyto jsou zamčeny v kom-
natě v zámku.  
 
Jedy jsou očíslovány čísly 
od 1 do 12, se vzrůstajícím 
číslem roste i síla jedu. 
Funkce na lidský organis-
mus je prostá – vypiješ jed, 
umřeš. Každý silnější jed 
neutralizuje všechny slabší, 
což znamená že jed číslo 

dvanáct neutralizuje všech-
ny jedy, jedenáctka všech-
ny kromě dvanáctky atd. 
(Pokud vypiješ jedenáctku 
a potom dvanáctku, nic se 
ti nestane. Pokud vypiješ 
dvanáctku a potom jede-
náctku, umřeš.)  
 
Král jde do komnaty s jedy 
jako první a vybere si 
všechny sudé jedy 
(2,4,6,8,10,12). Pak jde do 
komnaty šašek a vezme si, 
co zbylo. Sejdou se v trůn-
ním sále, každý z nich napl-
ní jeden pohár a podá jej 
tomu druhému, který jej 
okamžitě vypije. Následně 

si každý z nich ještě jednou 
naplní pohár, tentokrát už 
pro sebe, a vypije ho (v 
naději, že se tím zachrání).  
 
Jak to šašek udělal, že se 
druhého dne probudil, ale 
král zemřel?  
 
Předpoklady: Každý (šašek 
i král) chce PŘEDNOSTNĚ 
přežít. Pokud přežije, pak 
chce co možná nejjistěji 
otrávit toho druhého. Kaž-
dého jedu je jen jedna dáv-
ka – nelze ji dělit. Jedy jsou 
kapaliny bez barvy a zápa-
chu a mají stejnou hustotu 
jako voda. 

Strmá skála nad bezednou 
propastí, v ní ze skály roste 
vodorovná větev, té se jed-

nou rukou drží stařík, ve 
druhé drží knihu a čte si. 

Nahoře vykoukne přes okraj 
mladík a ptá se: Dědečku, 
slyšel jsem, že ovládáte 

nadpřirozené schopnosti?“ 
Stařík se pustí větve, nasliní 
prst, obrátí stránku a odpoví: 

,,Nesmysl!“ 

,,Proč máš z dějepisu pořád 
pětky?“ zlobí se otec na 

svého syna. 
,,Víš, tati, já za to nemůžu! 
Učitel se mě pořád ptá na 
věci, které staly před mým 

narozením.“ 

Sedí veverka na stromě a 
louská oříšky. Rozlouskne 
první—stříbrné šaty. Roz-
louskne druhý—zlaté šaty. 

Rozlouskne třetí—
diamantové šaty. Veverka 
se rozpláče, schoulí se na 
větvičku a vzlyká: ,,Já snad 
kvůli té pohádce umřu hla-

dy!! 
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Znáte odpověď? Vý-
borně! Zajděte do 

kabinetu ČJ pro od-
měnu! Vyhrávají první 

tři!!! 

Po hojných deštích v 
září osení zimní se 

podaří. 

Vtipy 

Šašek a král  Hádanka 

V galerii 

Jednotlivé vodorovné pruhy se vám zdají zdeformované. Je tomu tak i ve skutečnosti? 

 


