
 

 30. listopadu pro-

běhla akce  Člověka 

v tísni—Příběhy 

bezpráví—beseda a 

promítání filmu 

 5. prosince jely 9. 

ročníky na Úřad 

práce do Strakonic a 

na exkurzi do ČZ 

 5. prosince proběhla 

mikulášská nadílka 

pro 1. stupeň 

 7. prosince se naši 

žáci zúčastnili pro-

jektu Finanční gra- 

 

 motnost 

 7. prosince žáci 9. 

ročníku prodávali 

charitativní Červe-

nou stužku 

 14. prosince se ko-

nal již tradiční Kar-

neval pro nejmenší 

kamarády 

Úspěch BLIKU 
       Již několik let 

vydáváme náš školní ča-

sopis BLIK. V letošním 

roce jsme opět přihlásili 

časopis do soutěže škol-

ních časopisů .  

 V krajském kole, 

které se konalo letos na 

jaře pod záštitou Krajské-

ho úřadu v Českých Bu-

dějovicích, jsme se umís-

tili na 3. místě. BLIK pak 

postoupil i do finále celo-

státního kola.  

 Vyhodnocení 

proběhlo 3. prosince 2012 

v Brně. Ve veliké konku-

renci se BLIK umístil na 

celkovém 17. místě, což 

považujeme za velký 

úspěch.  

 Porota navíc 

oceňovala další kategorie, 

např. titulní stanu, grafi-

ku, obsah atd. V jedné 

z těchto kategorií jsme 

uspěli velmi dobře – zís-

kali jsme za titulní stranu 

vynikající 4. místo. Má-

me samozřejmě velikou 

radost z toho, že celoroční 

práce všech, kdo se na 

vydávání časopisu podíle-

jí, byla takto oceněna. 

 Úspěch je pro 

nás motivací k tomu, aby-

chom pracovali dál a jed-

notlivé rubriky BLIKU 

stále zlepšovali. Časopis 

pravidelně umisťujeme na 

webové stránky naší školy 

www.zsbvodnany.cz,  kde 

si může každý, kdo má 

zájem, projít jednotlivá 

čísla od skromných začát-

ků BLIKU po jeho dnešní 

podobu. 

 Osobně bych 

chtěla popřát BLIKU hod-

ně zajímavých článků, 

originálních postřehů a 

zapálených mladých re-

daktorů, kteří budou po-

kračovat v další práci. 

            

    Mgr. Jana Vršecká 

  

 

 

 Úspěch BLIKU v 

celostátním kole 

 Mikuláš 

 Komiks 

 Ze života 5. A 

 Beseda 

 Naše stromečky 

 Etický seminář 

 Rozhovor, komentář 
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Přejeme všem našim 
čtenářům příjemné 
prožití vánočních 

svátků, hodně poho-
dy a dobré nálady a 

do nového roku 
2013 vše nejlepší a 

hodně úspěchů. 
Redakce 

Foto stromečků: J.Vršecká 



 Dne  30. listo-

padu se na naší škole 

uskutečnilo promítání 

filmu České děti s 

následnou besedou s 

panem Kubelkou. 

Nejprve jsme se díva-

li na dokument a pak 

nám pan učitel odpo-

vídal na naše dotazy. 

Já jsem se ptal, jestli 

byl pan učitel na ně-

jaké demonstraci, ale 

nebyl, to mě zklama-

lo.  

 Pan učitel 

nám spíše povídal o 

obyčejných všedních 

věcech, třeba že se 

nemohlo cestovat. 

Lidé se tehdy báli říct 

svůj názor. Byl nedo-

statek lepšího západ-

ního zboží. 

 Beseda byla 

poučná, a zajímavá, 

vysvětlilo se žákům, 

jaký byl tehdy režim. 

Bylo to také dobré k 

tomu, abychom si  

vážili všedních věcí, 

možnosti cestovat a 

svobodně říct svůj 

názor. 

Štěpán, 9. A 

 

 Dnešní beseda 

měla název České 

děti. Jako hosta jsme 

měli pana učitele Ku-

belku a částečně také 

paní učitelku Vršec-

kou., která pana uči-

tele doplňovala. 

 Když jsme se 

všichni sešli, paní 

učitelka nám pustila 

film. Všichni jsme 

zaraženě koukali na 

plátno a poslouchali, 

jaká byla tehdy doba. 

V dokumentu byly i 

části,  jak se dělaly 

složitě letáky. Po ve-

čerech  je dobrovolní-

ci tajně vhazovali do 

schránek. Kdyby je 

chyti-

li, tak 

je v 

Stránka 2  

￼ 

Beseda a promítání filmu 

lepším případě zmlá-

tili. Jsem ráda, že ži-

jeme v této době a že 

jsem to nemusela za-

žít. 

Bára, 9. A 

 

 30. listopadu 

proběhla na naší ško-

le beseda s panem 

Kubelkou. Nejdříve 

jsme se koukali na 

film České děti, který 

vypráví o komunistic-

kém režimu u nás. Po 

zajímavém dokumen-

tu nám o té době vy-

právěl pan Kubelka. 

Pak jsme se mohli 

ptát na vše, co nás 

zajímalo. Beseda se 

mi moc líbila. 

Míša, 9. A 

 

Lidé se tehdy 

báli říct svůj 

názor. Byl ne-

dostatek lepšího 

západního zbo-

ží. 

Foto: J. Vršecká 



 Práce byla velmi 

zajímavá, ve třídě byla ta-

ková ta dobrá atmosféra. 

Vyráběla jsem domek, misku 

a šperky. Práce se mi velmi 

líbila. Vanda, 6. A 

 Projekt Pravěk se mi 

líbil, dělal jsem z hlíny pra-

věké sošky, mlaty a náhrdel-

ník. Moc mě to bavilo a při-

pomínalo  mi to jako by-

chom byli v pravěku my sa-

mi. Já jsem si vyrobil venuši, 

sekeromlat  náhrdelník.   

Honza, 6. A 

  

 6. prosince jsme mě-

li projekt z dějepisu o pravě-

ku. Mohli jsme si vyrobit co 

nás napadlo, ale samozřejmě 

jenom k pravěku. Vyráběli 

jsme z tvrdnoucí hlíny. Moc 

se mi to líbilo. Já jsem si 

vyrobila hliněnou nádobu. 

Doufám, že si podobný pro-

jekt někdy zopakujeme.   

Iveta, 6. A 

 6. prosince jsme mě-

li projekt Pravěk. Vyráběli 

jsme nádoby z rychle tuh-

noucí hmoty. Kluci se snažili 

vyrobit dům, ve kterém dříve 

lidé bydleli. Dům vypadal 

přesně jak měl a všem se 

líbil. Mě nejvíce bavilo 

 Po ukončení výuky o 

pravěku se žáci 6. tříd zúčast-

nili svých projektů o daném 

období. Přinesli si do školy 

modelovací hmotu, drátky, 

mech, dřívka, figurky zvířá-

tek a další pomůcky a přenes-

li se na malou chvíli do dáv-

ného období. Zde jsou jejich 

postřehy a fotografie z tohoto 

projektu: 

 Dne 6. prosince s pa-

ní učitelkou dělali projekt z 

dějepisu. Každý vyráběl, co 

chtěl, něco z doby pravěku: 

obydlí, věstonickou venuši, 

nářadí, šperky a ostatní věci. 

Celkem s mi ty dvě hodiny 

líbily.             Tereza, 6. A 

 Dne 6. prosince při 

dějepisu jsme si měli přinést 

modelínu, drátky atd. Pak 

nám paní učitelka řekla, ať 

najdeme kamaráda do dvoji-

ce. Já si vybral Martina. Při-

nesl jsem modelínu a Martin 

měděné drátky. Potom jsme 

začali vyrábět duhovky, seke-

romlat a různé měděné ozdo-

by z drátků. Dostali jsme za 

to i známku. Paní učitelka 

všechny ty výtvory vyfotila a 

možná je dá i do Bliku. Nej-

víc se mi líbila venuše Honzy 

Šťástků, domek Ondry. Pro-

jekt mi udělal radost. Pepa, 

6.A 
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Projekt Pravěk 
vyrábět šperky. Vyrobila jsem 

náušnice a prstýnek. I Karlík se 

snažil něco vyrobit a s pomocí 

Evy se mu podařilo udělat vo-

zík. Tato hodina se určitě všem 

líbila. Tereza, 6. A 

 

Foto: J. Vršecká a  D. Soukupová 



Na vydání tohoto čísla se podíleli:  

Mgr. Jana Vršecká, Mgr. D. Soukupová, 
Nikola Blahůšková, Nikola Dunovská, Jana 
Fousková, D.Šmídová, žáci 6. A, 6. B, Domi-

nik Dvořák, O. Šesták,  

.Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠ Vod-

ňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice 

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

do kabinetu ČJ. 
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V rámci volitelného před-

mětu Etický seminář jsme si po-

hráli s naší kreativitou. 

    

Například jsme dostali 

zadané 1 písmeno a od něj jsme 

měli vymyslet tři slova věty: 

H – Honza honí holu-

ba.       /Filip Poslední/ 

       Hoří hudebníkův ha-

šiš. /Ruda Pavlis/ 

O – Olízl oslintanou Ol-

gu.     /Gabča Čížková/ 

 

    Další úkol – dokončit 

podle svého započatý aforismus : 

Těžký osud je jako kůň. 

Neunesete ho a když ho chcete 

chytit, stejně vám uteče. /Vojta 

Svatoš/ 

 

Když chceš letět, musíš 

skočit. /Aleš Benadik/ 

 

Umíme jen děti počít, ale 

to, jak se o ně máme starat, to si 

vymýšlejí ony samy. /Vojta Sva-

toš/ 

 

   Dále jsme si měli zapsat 

5 libovolných slov. To jsme ještě 

Postřehy z etického semináře 

netušili, že je musíme použít 

v básni! 

 

 

Gabča Čížková si vybrala 

slova komár, papoušek, Facebook, 

knedlík a Babeta. Všechny nás po-

bavila.  

 

 

 

Komár lítá nad knedlíkem                             

 s posmrkaným kapesní -   

 kem.  

Já si sedím u Facebooku, 

 na komára hodím ruku. 

 

 Komára jsem zabila 

 a Babeta přijela. 

 Přivezla nám Fanouška 

  a s ním sexy papouška. 

 

 

Smála se a zapisovala –  

        D. Šmídová  

 



 I v letošním 

roce pořádali žáci 7. 

ročníku mikulášskou 

nadílku. Všichni si 

užili spoustu legra-

ce, jak můžete vidět 

na fotografiích. 
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Letošní Mikuláš 

Foto: J. Fousková 
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Exkurze do Strakonic 
 Dne 5.  prosince 

2012 jeli žáci 9. ročníku na 

exkurzi na Pracovní úřad do 

Strakonic, kde jim pracovni-

ce úřadu vysvětlovala úskalí 

při výběru budoucího povo-

lání. Součástí exkurze byla i 

návštěva závodu ČZ, kde si 

žáci mohli prohlédnout pro-

voz divize Auto. Zde jsou 

postřehy účastníků: 

 5. prosince se naše 

třída společně s 9. B vydala 

do Strakonic na exkurzi do 

čézety a na úřad práce. V 

ČZ nás provedl pan Martiš, 

všechno nám vysvětlil a 

ukázal a celá téměř dvouho-

dinová exkurze byla zajíma-

Foto: J. Vršecká 

vá a poučná.  Na úřadu prá-

ce jsme se dozvěděli něco o 

našem výběru budoucí školy 

a dále i o práci, kterou by-

chom měli po skončení ško-

ly vykonávat. Nakonec jsme 

dostali prostor i k tomu, 

abychom si vyplnili zajíma-

vé testy na počítačích. 

Přednáška i exkurze se mi 

moc líbila a jsem ráda, že 

jsem tam byla. 

Nikky, 9. A.  

 Když jsme přijeli do 

Strakonic, rozdělili jsme se, 

béčko jelo do ČZ a my jsme 

šli na úřad práce. Pracovnice 

úřadu nám vysvětlila pár věc 

a ptala se nás, kam chceme 

jít na školu. Pak jsme se 

mohli podívat do kartotéky. 

Asi po hodině přijelo béčko 

a my jelo do ČZ. Tam nám 

provedl pan Martiš. Bylo to 

docela zajímavé. 

Radek, 9. A 

 
 

 . 
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     Maškarní ples jsme měli 

v pátek 14.12.2012. V pátek 

jsme vyučování   skončili třetí 

hodinu a šli jsme se připravit. 

Připravovali jsme hudbu, vý-

zdobu apod. Výzdoba byla 

pěkná, jen jsme měli menší 

potíže se zapojením reproduk-

torů do hudebního pultu. Nako-

nec jsme vše zvládli. Přišel 

také p. ředitel, aby nám zkon-

troloval jestli máme vše zapo-

jené. 

     Měli jsme sraz v 15:00, ale 

skoro všichni přišli asi o 30 

minut dřív. Karneval začal 

v 15:15, když přišli rodiče a 

děti. Moc jich sice nepřišlo, ale 

nás to i přes to bavilo. Každý 

měl daný nějaký úkol, který 

bude dělat. Karel Barfus 

s Nikolou Marouškovou byli 

moderátoři a já s Ondrou Hor-

váthem jsem byli DJ, ale i 

ostatní měli důležité úkoly, 

například Honza s Fandou mu-

seli připravovat židle na hru 

„židličky“.           

      Ke konci maškaráku naši 

porotci David Vítovec, Páťa 

Poslední a Aneta Kryglová 

vyhodnocovali nejlepší masky. 

Vyhodnocené masky byly od-

měněny sladkostmi a nejlepší 

maska vyhrála DORT !!!  Po 

dokončení hodnocení jsme už 

měli jen diskotéku, kde jsme 

pouštěli různé písničky. 

     Vše jsme po skončení ukli-

dili a šli domů. Myslím si, že se 

nám vše povedlo tak, jak jsme 

chtěli. Ondra, 8. B 

 

Foto:  
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 Druhý den časně 

zrána se vydal Matyáš opět 

do hradu. Překonal svůj 

strach teprve tehdy, když 

pomyslel na to, že všechno 

to dělá pro královnu Růžo-

vého království. Matyáš se 

opravdu hodně bál.  

 Vstoupil do hradu. 

Všude panovalo ticho. Všu-

de panovala černočerná tma. 

Matyáš po paměti došel ke 

schodům a pomalu po nich 

vyrazil nahoru. ,,Baf!“ 

ozvalo se po celém hradu. 

Matyáš se lekl, a už se při-

pravoval, že znovu uteče. 

Vtom si vzpomněl na krá-

lovnu, postavil se na nohy a 

zakřičel. ,,Já se tě nebo-

jím!!!“ 

V tu ránu se rozsvítily po-

chodně a ozvalo 

se:,,Hatlatla. Zabiješ-li 

draka, princezny budou 

osvobozeny. “ 

Před Matyášem se objevil 

meč, Matyáš ho uchopil a 

vydal se zabít draka… 

      Nikky a Niky 

Pokračování příště... 



Ročník VII., Číslo 3 
Stránka 9 

 Malý kvíz: 

Jak se jmenovat český 

spisovatel, který napsal 

Staré pověsti české? 
A) Antonín Dvořák 

B) Alois Jirásek 

C) Václav Čtvrtek 

VTIP 

Na hodině dějepisu: 

,,Znáš nějakého vý-

znamného Slovana, 

Pepíčku?“ 

,,Ano, prosím. Slo-

van Liberec, Slovan 

Bratislava…“ 

 Žáci 5. B pod 

redaktorským vedením 

Dominika začali vydá-

vat svůj třídní časopis, 

který se jmenuje Listy 

5. B. Přetiskujeme na-

šim čtenářů některé 

příspěvky, doufáme, že 

se vám budou líbit a že 

redaktoři budou ve své 

práci pokračovat. Drží-

me palce! 

Borec týdne 

Dne 10. prosince zdo-

lala 5. B třídu 5. A v 

koulování a je naší 

třídou týdne! 

Dobrá rada: 

Nezapomeňte v zimě 

na zvířátka a přineste 

jim krmení! 

Foto:  Nikola Blahůšková a J. Vršecká 

Rozhovor se třídou 5. B 
1. Co vás vedlo do vítězství v 

koulované? 

Chtěli jsme hrozně moc vyhrát. 

 

2.         Jaké máte nové cíle? 

Pořád vyhrávat! 

 

3. Jak budete pokračovat ve    

 vaší další koulovací karié  

 ře? 

Porážet další a další třídy. 



 

dali sborník literárních a 

výtvarných prací našich 

žáků na téma Bradavice 

jinak. Pokud jste posílali 

své práce do knihovny 

individuálně, prosím, po-

šlete je na moji emailovou 

adresu—najdete ji na 

stránkách školy 

(www.zsbvod@sez-

nam.cz), ať je mohu do 

sborníku zařadit také. 

Těším se na vaše příběhy 

a krásné výkresy! 

    Mgr. Jana Vršecká 

 

 Dne 18. prosince 

2012 přišly pracovnice 

Městské knihovny ve 

Vodňanech na naši školu 

vyhodnotit literární a vý-

tvarnou soutěž  Brada-

vice jinak. Soutěžící byli 

odměňováni po jednotli-

vých třídách, všichni do-

stali drobnost nebo ale-

spoň sladkost. Navíc jsme 

se dozvěděli, že ve dnech 

7. až 25.ledna 2013 se 

uskuteční v Městské gale-

rii ve Vodňanech výstava 

dětských prací na toto 

téma. Těšíme se, gratulu-

jeme všem oceněným, 

mně osobně se líbila 

všechna dílka, která jsem 

viděla, takže vám, kdo 

jste se do soutěže zapojili, 

děkuji. Dále bych všech-

ny chtěla informovat, že v 

příštím roce bychom vy-
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Bradavice jinak 

 

Nikky, 9. A 


