
 

20. dubna - proběhl 

Den Země pro 6. 

ročník 

24. dubna se foto-

grafovali žáci ve 

Výstavce, 25. dubna 

pak žáci 1. stupně 

na Bavorovské 

25. dubna žáci 2. 

stupně navštívili 

tradičně výborný 

pořad Vývoj moder-

ní populární hudby 

25. dubna školu 

navštívili spisovate-

lé na každoroční 

akci Zeyerovy Vod-

ňany 

26. dubna proběhl 

Předmájový běh 

městem 

3. května se konal 

McDonald Cup pro 

žáky 4. a 5. ročníků 

 

 

 

3. května se foto-

grafovali žáci 2. 

stupně a odpoledne 

proběhly třídní 

schůzky na Bavo-

rovské 

7. května žáci 6. a 

7. ročníků soutěžili 

na LAO, 9. května 

sportovali žáci 8. a 

9. ročníků 

18. května proběhla 

Výstava her a hla-

volamů 

29. května se kona-

lo okresní kolo At-

letického čtyřboje  

30. května jsme 

pořádali Atletickou 

všestrannost pro 4. 

a 5. ročníky, 31. 

května pro 1.,2. a 3. 

ročníky 

31. 5.  se konala 

exkurze 4. ročníků 

do Jč rozhlasu, 

osmáci jeli do Ter-

zína  Exkurze do Terezína 

     Dne 31. května 2012 zavr-
šili žáci 8. ročníku celoroční 
projekt Po stopách totalitních 
režimů exkurzí do Malé pev-
nosti v Terezíně. 
Sešli jsme se již v 7 hodin na 
dvoře školy v plném počtu  
a vyrazili jsme směr Praha. 
Cesta rychle ubíhala, když tu 
náhle autobus zastavil a pan 
řidič ohlásil poruchu. Naštěstí 
jsme ještě dojeli na nejbližší 
odpočívadlo s občerstvením  
a  lavičkami v trávě. Bylo 
hezky, nic nám nechybělo, 
tak jsme si dvě hodiny mohli 
povídat u stolu. 
     Servisní technici závadu 
opravili a my vyrazili k cíli. 
Další zastávka byla               

u Mc Donald´s na občerstve-
ní, abychom se již později 
nezdržovali. 
     V pevnosti Terezín na nás 
již čekaly dvě milé průvodky-
ně, se kterými jsme během 
dvou hodin prošli pevností, 
navštívili cely, sprchy, samot-
ky, vyslechli pohnutou historii 
tohoto místa v souvislosti se 
smutným obdobím Protekto-
rátu Čechy a Morava. Všude 
nás doprovázely vlaštovky 
jako symbol svobody, létaly 
nám nebojácně nad hlavami  
a vykukovaly ze svých hnízd. 
     Naše mládež prokázala 
smysl pro humor v úzké 
chodbě kolem pevnosti, tma-
vé a ne moc příjemné, tím, že 

na sebe občas někteří vybafli 
a vylekali ostatní. Mládí vní-
má svět kolem sebe s velkým 
nadhledem a to je dobře. 
Terezín jsme opouštěli za 
zvuků hromů, ale dojeli jsme 
domů v pořádku a se spous-
tou zážitků a dojmů. 
     Chtěla bych naše žáky 
pochválit za jejich přístup k 
exkurzi, za aktivní vypracová-
ní pracovních listů týkajících 
se Malé pevnosti Terezín i za 
pěkné chování a trpělivost při 
poruše autobusu. Těším se  
s paní učitelkou Vokatou  
na další exkurze a společné 
zážitky. 
   Mgr. Jana Vršecká 
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Milí čtenáři Bliku, při-

blížili jsme se opět ke 

konci školního roku a k 

prázdninám. Přejeme 

všem příjemné strávení 

léta, hodně odpočinku, 

dobré pohody a mnoho 

zážitků. Všem děkuje-

me za příspěvky a těší-

me se na další spolu-

práci. 

Redakce Bliku 



 Včera, dne 9. 

května, proběhla LAO. 

Bylo to pouze školní kolo, 

ale i přesto jsme se všich-

ni snažili. Hned na začát-

ku proběhla moje disciplí-

na. Samozřejmě, že ne-

ní ,,moje“, ale je moje 

nejoblíbenější a také mi o 

ni nejvíc jde. V prvním 

meziběhu šedesátky jsem 

byl druhý. Poté 

v semifinále jsem skončil 

druhý. Pak probíhaly další 

disciplíny, mě se týkal 

skok do dálky. 

Nevím, kolikátý jsem byl, 

ale skočil jsme 441cm. 

Byl jsem velice šťastný, 

protože většinou mi nevy-

jdou kroky a pokazím to. 

Nedosáhl jsem na medaili, 

ale porazil jsem ty, které 

jsem chtěl. Běh na 60m , 

velmi očekávané finále. 

Se svým výkonem jsem 

byl spokojen. Krásné třetí 

místo. Další byl vrh koulí. 

Ten mě moc nebaví, a 

proto jsem se soustředil 

na hlavní disciplínu 

1500m. Běžel jsem to 

úplně poprvé, a tak jsem 

byl nadšený ze třetího 

místa. Jen doufám, že 

příště budu alespoň druhý 

za Matesem, protože on 

není normální a nikdo ho 

nestíhá. Blížila se štafeta. 

Nejprve se nám moc ne-

vedlo, ale Mates to vyrov-

nal a já jsem nás dostal do 

vedení. Bohužel to nevy-

šlo a byli jsme třetí. Celý 

den jsem si moc užil a 

těším se  na okresní kolo. 

Štěpán, 8. A 

 Myslím, že naší 

třídě se olympiáda moc 

vydařila. jako třída jsem 

skončili na druhém místě, 

ale fandili jsme si na ví-

tězství. Když jsme odchá-

zeli na oběd, byli jsme 

unavení, ale spokojení. 

Těším se na další soutěže-

ní. 

Míša, 8. A 

 Na včerejší den 

jsem se moc těšila, ale 

zároveň jsem měla trému 

a chvílemi mě pobolívalo 

břicho. Já jsem 2krát po-

stoupila do dalšího kola 

běhu na 60m. Ze začátku 

jsem měla radost, protože 

v té chvíli jsme vedli, ale 

pak nás dohánělo áčko, a 

proto jsem byl ráda, že 

jsme v každé disciplíně 

získali nějaké body. Bylo 

mi líto Amálky, která 

spadla a poranila se, ale to 

se občas stává. Nejvíce se 

nám povedla štafeta, ve 

které jsme skončili na 

druhém místě, ale celkově 

jsme skončili třetí. Mys-

lím si, že každý bojoval 

jak nejlíp mohl a že jsme 

se všichni snažili a poved-

lo se nám to. 

Monča, 8. B 

 Ve středu 9. 

května se konala LAO a 

my jsme si mysleli, že 

skončíme na posledních 

dvou místech. Ale štěstí 

se na nás usmálo. Já jsem 

se zúčastnil běhu na 60m, 

necítil jsem se zrovna 

nejlíp, ale když jsem do-

běhl, bylo to lepší. Kluci 

ani holky moc nezabodo-

vali, ale zase ve výšce se 

naše třída umístila výbor-

ně. 

David, 8. A 

 Nejlepší zážitek 

z LAO byl asi z běhu na 

1500m, když Mates, Ště-

pa a Dáda běželi. Všem 

z naší třídy je jasné, že 

Mates je nejlepší. Ze za-

čátku běžel a držel si tem-

po, ale když běžel posled-

ní kolečko, najednou za-

čal sprintovat a makal 

jako o život. Do cíle do-

běhl první. My všichni 

jsme měli obrovskou ra-

dost, protože jsme věděli, 

že 8.A dnes dopadne dob-

ře. Pak se běžela štafeta, 

tam jsme skončili třetí, ale 

stejně jsme měli obrov-

skou radost. Když jsme 

zjistili, že jsme celkově 

druzí, byli jsme moc rádi. 

Ale příští rok chceme 

vyhrát. 

Míša, 8.A 

 Včera 9. května 

se konala lehkoatletická 

olympiáda 8. a 9. tříd naší 

školy a gymnázia. Všichni 

jsme byli den předem 

nervózní, jak to dopadne. 

Brzy ráno jsem vstala a 

začala se připravovat, 

protože nervy u mě dobře 

pracovaly, tak jsem už 

nemohla spát. Když jsem 

přišla do školy, všichni 

byli ospalí, ale brzy po 

šedesátce se probrali. 

Z šedesátky jsem nebyla 

až tak moc nervózní, a tak 

jsem si říkala, že to nějak 

dopadne a taky dopadlo. 

Běžela jsem v poslední 

trojici s Mančou, když 

jsme zaklekly do bloků, 

tak se mi najednou rozbu-

šilo srdce a já začala být 

nejistá, ale nakonec to 

dobře dopadlo. 

Pak následoval skok do 

výšky a dálky. Dálka do-

padla dobře a já se pak šla 

dívat, jak skáčou holky do 

výšky. Velice dobře jsem 

dopadli díky Amče  a 

Monče C. Největší nervy 

jsem měla před vytrvalos-

tí, na kterou jsem se vů-

bec netěšila, ale doběhla 

jsem, což jsem vůbec ne-

čekala. A pak nás čekala 

štafeta, po té jsem už vů-

bec nemohla, to skoro 

nikdo, ale dopadli jsme 

druzí, hurá. Celkově jsme 

skončili třetí zase po áč-

ku, ale věřím, že jim to 

příští rok nandáme! 

 Nikča, 8. B 

 

 

Stránka 2  

￼ 

Lehkoatletická olympiáda 8. a 9. ročníků 

 

,,Jen 

doufám, že 

příště 

budu 

alespoň 

druhý za 

Matesem, 

protože on 

není 

normální a 

nikdo ho 

nestíhá.“ 

Foto: Jana Vršecká 
Fotoreportáž z LAO na str. 10 



 čele. Postava je vysoká a 

štíhlá. Pohádky asi trochu 

přehánějí, protože ani 

mezi prsty Ator žádné 

blány nemá.Oblečení nosí 

jako obyčejní smrtelníci                

-takže tričko, džíny a te-

nisky. Jednou mi Ator 

vyprávěl, že k vodníkům 

už také dorazily módní 

trendy a že kamaše, holin-

ky a dýmku nosil maxi-

málně jeho prapraděde-

ček. 

              Jen jsem mu mu-

sela vysvětlit, co to je ta 

světová novinka tablet. 

Ani se mu nedivím, že to 

neví, já jsem také před 

třemi měsíci neměla tuše-

ní, co to je. Jinak zná 

všechny výdobytky mo-

derní doby - televizi, po-

čítač, mobil...Vypadá to, 

že nás mají vodníci pro-

zkoumané mnohokrát 

lépe než my je. 

 

 Zita, 6. tř. 
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Vodník 

 Vodník, kterého 

popisuji, bydlí u rybníka, 

kam občas chodím na 

procházku.Má zvláštní      

jméno - Ator. Je hodný a 

neřekli byste, že je to vod-

ník.Vypadá jako člověk, 

jen má o něco víc rád vo-

du a neutopí se, ani kdy-

byste mu drželi hlavu pod 

vodou třeba hodinu. 

              Jeho pleť je bílá, 

jako kdyby byl po nemo-

ci, zato rty jsou až překva-

pivě rudé. Rysy obličeje 

jsou ostřejší, ledově mod-

ré oči se neustále usmívají 

a nos má tvar bambulky. 

Hlavu mu pokrývají delší 

kaštanově hnědé vlasy s 

patkou na čele. Postava je 

Psali jsme s deváťáky miniságy. Měli zadaných 5 slov  

/vytištěna silně/ a úkol zněl vytvořit s jejich použitím 

minipříběh o maximálně padesáti slovech. 

     Začalo to jako 

každý den. Probudila 

mě vůně těsta valící 

se z kuchyně...A svět-

lo paprsků dopadající 

i přes záclony. 

    Krásné ráno, dokud 

nepřilítl soused, který 

se rozkřičel kvůli to-

mu, že babička zruši-

la smlouvu, kterou 

měla podepsat. Roz-

zlobený soused třískl 

vrátkama a rozbil 

plot, který musel hra-

dit. Zlobení se  nevy-

plácí… 

Nela Mondeková 

 

 V sobotu ráno 

maminka brzo vstala, 

měla toho dost na 

práci. Musela zadělat 

těsto na bábovku, 

vyprat záclony, dojít 

k sousedům něco po-

depsat, ale zjistila, že 

jim někdo ukradl 

plot, tak to musela 

všechno zrušit.    

 

Markéta Svatá 

     

    „Proč? Proč? 

Proč mi to děláš? Já 

se nechci podepsat, 

nejraději bych to 

všechno zrušila.  

    Ty záclony se mi 

prostě nelíbí, nehodí 

se k našemu plotu, já 

tu smlouvu nepode-

píšu. 

    Víš co? Nech mě 

být, jdu si raději za-

dělat těsto...´´  

 Lucie Machovská 



Na vydání tohoto čísla se podíleli: Mgr. Jana 
Vršecká, mgr. Iva Vokatá, Mgr. Růžena Maje-
rová, Mgr. Lenka Šťástková, Mgr. Jan Veselý, 
Mgr. Dagmar Šmídová, Mgr. Daniela Souku-
pová, Martina Vlková, Nikola Blahůšková, 
Nikola Dunovská, žáci 8. A a 8. B, žáci 9. 
ročníku, žáci 3. B, 5.A, Zita Okruhlicová, Eliš-
ka Cinádrová, Martina Šáchová, Lucie Ma-

chovská, Nela Mondeková, Markéta Svatá 

Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠ Vodňa-

ny, Bavorovská 1046, okr. Strakonice 

Pokud byste chtěli kdokoli přispět do dalšího 
čísla, můžete zaslat své příspěvky na adresu: 
ja.vrsecka@seznam.cz, nebo je přinést do 

kabinetu ČJ. 

Chtěl bych moc poděkovat všem 

učitelům a žákům naší školy, 

kteří mi poslali svůj hlas do 

Českého rozhlasu 2 do pořadu 

Domino. Právě i díky vám jsem 

ke svému prvnímu Zlatému oříšku 

získal druhý - Zlatý oříšek 

Domina. 

Všem děkuji, Karel Leskovec                                                          
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Bavorovská 1046 
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http://zsbvodnany.cz// 
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Předmájový běh městem 26. dubna- fotoreportáž 

 

 

  

 

Foto: Lenka Šťástková 



Bylo nebylo 

v jedné docela obyčej-

né vesnici, v jednom 

docela obyčejném ryb-

níce, u jedné docela 

obyčejné vrby, bydlel 

jeden docela podivný 

vodník. Lidé, kteří ho 

viděli, se většinou pole-

kali, protože byl velice 

rudý. Místní lidé ho pro-

to pojmenovali dle jeho 

rudé pleti Rudolf. 

   Jak už jsem se zmíni-

la na začátku, byl velice 

podivný. Každé ráno, 

když vstával, si chodí-

val hrát basketbal se 

svými sousedy a sou-

sedkami rybkami obec-

nými. Pokaždé samo-

zřejmě vyhrál, ale bylo 

to věčné štěstí? 

   Myslím, že byl zrovna 

pátek dopoledne, 

všechny rybky se při-

pravovaly na další pro-

hru v basketbalu 

s vodníkem Rudolfem 

rudým, jenže nic. Na 

každodenní hru basket-

balu se tentokrát nedo-

stavil. Bylo to velice 

podivné. Stalo se snad 

něco? To nikdo neví. 

Sousedi si mysleli, že 

vodníka Rudolfa rudého 

někdo unesl a bude ho 

chtít vrátit za výkupné. 

Jenže se mýlili. Rudolf 

rudý chtěl už několik 

týdnů uspořádat veliký 

výlet. 

   Důkazy našli v jeho 

domku na stole, neboť 

jeho matka k němu 

chodí na návštěvu jed-

nou za čtrnáct dní. 

Když vstoupila do dom-

ku dřevěnými dveřmi, 

uviděla obdélníkový bílý 

papír na stole, na kte-

rém byl napsaný tento 

vzkaz: „Milí sousedé, 

milí kamarádi, milá rodi-

no. Je mi líto, že jsem 

odešel bez rozloučení, 

ale musel jsem. Určitě 

víte, že jsem chtěl už 

dlouhou dobu podnik-

nout výlet někam hodně 

daleko. Právě teď jsem 

měl tu možnost. Přijdu 

brzy a prosím nebojte 

se o mě.“ Když si to 

všichni přečetli, byli 

velice zaraženi a nevě-

děli, co mají říct. Nako-

nec se rozešli z chumlu 

do svých domků a do 

večera nevylezli. 

   Příští den ráno ne-

chodili hrát basketbal 

jako každý den, ale jen 

se pozdravili, usmáli se 

na sebe a šli dál. Tohle 

trvalo asi dva měsíce. 

Všem rybkám, příbuz-

ným a lidem venku bylo 

velice podivné, že vod-

níka Rudolfa rudého 

dlouhou dobu neviděli. 

Proto napsali na papír 

ztrátu vodníka Rudolfa 

rudého. Lidé, kteří si to 

přečetli venku, byli veli-

ce zklamaní, protože 

zrovna vodníka Rudolfa 

rudého měli strašně 

moc rádi. 

   Čekali mnoho dní, 

týdnů a dokonce i měsí-

ců. 

   Po půl roce, upro-

střed noci se náhle roz-

svítilo v jeho domku 

světlo. Jeden  z jeho 

sousedů to uviděl, ale 

myslel si, že má haluci-

nace, protože vodníka 

Rudolfa rudého už 

dlouhou dobu neviděl, a 

proto tomu nevěřil a šel 

spát. 

   Další den brzy ráno 

zaslechly téměř všichni 

rybky v rybníce takové 

známé zvuky. Vyšly 

ven před domek a podí-

valy se na basketbalo-

vé hřiště. Nevěřily svým 

očím. Viděly snad dob-

ře? Slyšely snad dob-

ře? „Je to on, na které-

ho tady čekáme?“ vyhr-

kl jeden ze sousedů 

vodníka Rudolfa rudé-

ho. Všichni šli pomalu 

k němu, jestli se náho-

dou nemýlí. „Jdete 

hrát? Nebo se raději 

budete pouze koukat, 

jak střílím na koš?“ řekl 

vodník Rudolf rudý. „Jsi 

to opravdu ty?“ řekl 

soused vodníka Rudol-

fa rudého. „Ano, samo-

zřejmě. Kdo myslíte, že 

bych mohl být?“ odpo-

věděl vodník Rudolf. 

Takhle si povídali dlou-

hou dobu, tedy alespoň 

až do té doby, kdy ne-

měli další otázky. 

   Vodník Rudolf rudý 

jim povídal o svém vý-

letě a každému pak dal 

nakonec dárek, který si 

vydělal či zasloužil při 

cestě. Všichni vodníko-

vi Rudolfovi rudému 

poděkovali a třikrát za-

křičeli „hurá, hurá, hu-

rá.“ Potom nezbývalo 

nic jiného než popad-

nout míč a zahrát si po 

dlouhé době basketbal. 

Eliška, 6.tř. 
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VODNÍK RUDOLF 

 

KDO 
MYSLÍTE, 

ŽE 
VYHRÁL? 

 
 

Malá 
nápověda : 

 
 

Kresba: Eliška Cinádrová 
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      Jednoho dne nám 

paní učitelka ozná-

mila, že pojedeme 

vlakem na výlet do 

Českého Krumlova, 

kde navštívíme mu-

zeum útrpného prá-

va a muzeum vosko-

vých figurín. Každý 

z nás měl přidělenou 

známou osobnost 

z muzea voskových 

figurín a museli jsme 

si o ní připravit refe-

rát. Ve středu 9. 5. 

v  7.00 hodin jsme se 

sešli na vlakovém 

nádraží. Cestou jsem 

museli dvakrát pře-

sedat, než jsme doje-

li do Krumlova. 

Nejdříve jsme       

 

navštívili muzeum 

útrpného práva, kde 

jsou vystaveny mu-

čící nástroje a po-

můcky, které se pou-

žívaly k mučení ve 

středověku. Někteří 

z nás se i rozbrečeli. 

Potom jsme přešli 

do muzea voskových 

figurín, kde jsme se 

každý vyfotili se 

svou osobností na-

příklad s Karlem IV., 

Rudolf II., Marií Te-

rezií, Karlem Čap-

kem a spoustou dal-

ších. Po prohlídce 

jsme se šli podívat 

na náměstí, kde nám 

pani učitelka dala 

rozchod a my jsme 

šli nakupovat suve-

nýry. Unavení a plní 

dojmů jsme nasedli 

do vlaku a jeli do-

mů. Byl to pěkný a 

poučný výlet. 

Martina, 3. A 

Foto: Růžena Majerová 

 

Žáci 3. B popisovali své zážitky z plavání 

Foto: Martina Vlková 



 Ve středu 16. května 2012 jeli 

naši nejlepší sportovci z kategorie mlad-

ších žáků na okresní kolo atletické sou-

těže Pohár rozhlasu do Blatné. Kluci i 

holky si zaslouží naši gratulaci za svá 

umístění i jednotlivé sportovní výkony. 

Zde jsou: 

štafeta A chlapci – 4x60m – 2. místo 

( Martinic, Bláha, Kolafa, Hrachovec ) 

štafeta B chlapci – 4x60m – 3. místo 

( Vaněk, Šesták, Vondrášek, Šváb ) 

štafeta A dívky – 4x60m – 2. místo 

( Chrášťanská N., Fousková Jana, Ma-

roušková, Pokorná ) 

štafeta B dívky – 2x60m – 3. místo 

( Chrášťanská E., Fousková Jitka, Číž-

ková G., Krylová ) 

Nikola Maroušková – 2. místo v běhu  

na 60m 

Nela Pokorná – 2. místo ve skoku dale-

kém 

Jana Fousková – 2. místo ve skoku vy-

sokém  

Gabriela Čížková – 3. místo ve skoku 

vysokém 

Veronika Petáková – 2. místo v hodu 

míčkem 

Stránka 7 

Naši sportovci v okresním kole Poháru rozhlasu v Blatné 

 Ve čtvrtek 17. května 2012 

soutěžili v Blatné starší žáci. I oni 

přivezli skvělá umístění a stejně skvě-

lé výkony: 

štafeta A chlapci – 4x 60m – 1. místo 

( Le, Dvořák, Pišinger, Vlk ) 

štafeta A dívky – 4x60m – 1. místo 

( Cinádrová M., Vítovcová, Cinádro-

vá E., Kormanová ) 

štafeta B dívky – 4x60m – 2. místo 

( Šimoníková, Vlková, Petrůvová, 

Kolesová ) 

Štěpán Dvořák – 2. místo v běhu na 

60m 

David Doležal – 2. místo ve skoku 

vysokém 

Monika Cinádrová - 3. místo ve sko-

ku vysokém 

Pochvalu za účast zaslouží i Martin 

Křížek, Lucie Machovská, Nikola 

Troblová, Michal Hromádka, Tomáš 

Sladký, Libor Sladký a Ladislav Ma-

rek. 

 

 Sportovcům děkujeme za 

vynikající reprezentaci školy, všechna 

družstva obsadila shodně 2. místa, na 

postup do krajského kola to ale letos 

nestačilo. 

     Těšíme se na další sportovní 

úspěchy, za které naši mladí atleti 

vděčí svému neúnavnému trenérovi, 

panu učiteli Kubelkovi, který ví, jak 

z dětí dostat to nejlepší, co v nich je. 

                            Mgr. Jana Vršecká 

Foto: Nikola Maroušková 
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... Po nějaké době se Ma-

tyáš společně 

s Bonifácem nakonec do-

stali do Růžového králov-

ství. Cesta byla dlouhá a 

náročná, ale oba dva do-

razili v pořádku. Hned po 

příchodu do města se 

usadili v krčmě a dali si 

pozdní oběd. A v tu chví-

li měl Bonifác konečně 

možnost vysvětlit Maty-

ášovi, proč s ním musel 

absolvovat tak dlouhou a 

náročnou cestu. Matyáš 

zvídavě napínal uši, a 

když už Bonifác spolkl 

poslední sousto a nadechl 

se, že mu všechno vy-

světlí, do krčmy se přih-

nali vojáci a oba dva 

s nimi museli jít neznámo 

kam. Vystrašený Matyáš 

nevěděl, co se děje, ale 

Bonifác zůstal klidný, 

protože moc dobře věděl, 

že je ten nejlepší čas, aby 

konečně Matyáše        

představil královně a spo-

lečně s ní mu vysvětlil to, 

co nestihl u oběda… 

             Nikky 

Pokračování příšt
ě... 
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 30. dubna 2012 

jsme si ve 4. B připomněli 

tradici pálení čarodějnic. 

Každý přišel do školy 

přestrojen za čarodějku či 

kouzelníka a vyučování 

bylo hned veselejší. 

 ,,Třináctého v pátek – 

blázni mají svátek!“ 

A proto vždycky v tento den 

smíme přijít do školy nějak 

bláznivě oblečeni. Tentokrát 

jsme to trošku pozměnili a udě-

lali jsme si „Den bláznivých 

proměn“. Měnili jsme účesy, 

malovali se… a dost jsme se 

při tom nasmáli. 

      

 Počátkem dubna se na 

naší škole už po deváté uskutečnil  

tradiční turnaj ve vybíjené žáků 3. 

– 5. tříd. Protože nám počasí přá-

lo, hráli jsme na venkovním hřiš-

ti. Desetičlenná družstva bojovala 

o putovní pohár za podpory roz-       

tleskávaček a mnoha diváků. Fi-

nále mezi  4.A a 5.A bylo velmi 

napínavé. V normální hrací době 

2x7 minut skončilo nerozhodně 

stejně jako po prodloužení. A tak 

došlo na systém „Náhlá smrt“, 

kdy vítězství  i ovace nakonec 

patřily čtvrťákům. 

Turnaj ve vybíjené 

Třináctého v pátek 

Text a foto: Mgr. Lenka Šťástková 
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Fotoreportáž z LAO 9. května 2012  

Foto: Jana Vršecká 

Fotografie z LAO najdete na stránkách: 

                    http://jana2114.rajce.idnes.cz/ 



 Žáci 9. ročníku 
pravidelně pořádají pro své 
mladší spolužáky zábavné 
dopoledne na Den dětí. 
Tentokrát se nevydařilo 
počasí, nebe se od rána 
kabonilo, takže se všechny 
aktivity přesunuly do budo-
vy a do tělocvičny. Děti se 
ale nenechaly odradit od 
soutěží a jak můžete vidět 
na fotografiích, pořádně si 
to užily.   Nikky 
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Den dětí 1. června 2012  

Foto: Daniela Soukupová 



1. Paní učitelko, jak 

dlouho už učíte na naší 
škole? 

Nad tím se musím trošku 
zamyslet a počítat. Do naší 
školy coby učitel jsem na-
stoupila v září před sameto-
vou revolucí, tak to už bude 
třiadvacet let. Kdybych nevi-
děla, jak se z mých žáků 
stávají dospělí lidé a někteří 
už mají děti, ani bych tomu 

nevěřila. 

2. Zažila jste tady něco 
dramatického? 

Když se ptáš, tak ano. Vzpo-
mínám si, nevím už před 
kolika lety, museli jsme eva-
kuovat všechny žáky urych-
leně ze školy. Nějakému 
studentovi se nechtělo ráno 
do školy. Nahlásil policii, že 
je ve vodňanské škole bom-

ba. I když jsme věřili, že to je 
špatný vtip, nebylo to vůbec 
příjemné, ani žáci se tomu 
nesmáli, Dobré bylo, že poli-
cie šprýmařa vypátrala a 

potrestala. 

3. Změnili se nějak za 
dobu Vašeho působení 
ve školství žáci? 

Určitě ano. Dříve si studenti 
museli hodně věcí zapsat, 
měli jen učebnici a knihu, 
myslím, že byli trpělivější. 
Dnešní žáci by se nejraději 
vyjadřovali pomocí eseme-

sek. 

4. Jak vnímáte současné 
snahy o zavádění tech-
niky do výuky? 

Myslím, že pokroku se ne-
můžeme bránit a je dobře, že 
se snažíme školu moderni-

4. Blik - cvak -

příjem! Novinky 

přicházejí! 

5. Edison vynalezl 

žárovku a my jsme 

ji rozsvítili! 

6. Edison vynalezl 

žárovku a nám se 

rozsvítilo! 

7. Stačí klik a je tu 

BLIK! 

8. Blik - rozsvítí náš 

svět! 

Zaujaly nás i některé vaše 

vlastní nápady: 

I Vojta Dyk čte náš 

BLIK! 

Lepší ,,BLIKAT“ nežli 

vzlykat! 

 V minulém 

čísle Bliku jsme vyhlásili 

anketu o nejlepší slogan 

našeho časopisu. Sešlo se 

nám celkem 18 hlasova-

cích lístků, především 

děkujeme 5.A a p. uč. 

Kaliankové!  

Do užšího výběru postu-

pují tyto slogany: 

1. Žárovka, která 

rozjasní všechny 

vaše otázky! 

2. Posviťte si na nás! 

3. Brilantní, laskavý, 

inteligentní klub-

BLIK! 

Koukni do Bliku a 

nápad máš v mžiku! 

Když čteš BLIK, tak 

jsi šik! 

Žárovička BLIK je super 

časopis! 

Klik, klik, klik - je tu 

BLIK! 

Kalamajka, mik, mik, mik 

- a už je tu nový BLIK! 

 

Vzhledem k tomu, že 

jednoznačně neměl převa-

hu žádný ze sloganů, pro-

dlužujeme anketu do příš-

tího školního roku. Vybí-

rejte dál a noste své hlasy 

do 9. B nebo odevzdejte 

svému třídnímu.  

Redakce 
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 zovat. Práce s interaktivní 

tabulí mě baví, i když je 

to spousta práce. 

Nejsem žádný odborník, 

musím se stále učit, ale 

vím, že vy žáci mi vždyc-

ky přispěcháte na pomoc, 

když se mi nedaří. Někdy 

jsem trochu naštvaná, 

když strávím i několik 

hodin nad přípravou a vy 

to ,,zmáknete“ za pár mi-

nut. 
6. Jak se těšíte na 

prázdniny? 
Jedním slovem - moc! 

 

7. Co byste popřála 

nám, žákům, ke konci 

školního roku? 
Užijte si prázdnin. Ať 

máte krásné počasí. A v  

září se na vás už zase tě-

ším. 

Za rozhovor děkuje Nikča 

Rozhovor s paní učitelkou Ivou Vokatou 

Výsledky ankety o nejlepší slogan 

Foto:  

Paní učitelka se svými žáky na 

exkurzi 


