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Nejdůležitější body:
 Kája Leskovec
získal Zlatý oříšek


Milí naši čtenáři,



nový rok 2012 rychle utíká,
mrazivá zima je snad



již za námi



a nás čeká pěkné jarní
počasí. Přejeme Vám,
aby dorazilo brzy
a pro případné mrazivé




dny jsme vydali další
číslo Bliku.



1. ledna začal
nový rok 2012
3. ledna jsme se
vrátili do školy
7. ledna jely
sedmé ročníky na
lyžařský kurz na
Zadov
16. ledna žáci 1.
stupně navštívili
představení Kouzelná kulička
17. ledna proběhl Den otevřých
dveří
Ve dnech 20.—
21. ledna proběhl
na škole zápis do
prvních tříd
31. ledna jsme
dostali pololetní
vysvědčení



1. února vyrazili
žáci prvního stupně na koncert, konalo se okresní
kolo olympiády z
dějepisu
2. února proběhla
akce Život kolem
vody pro 6. třídu
3. února jsme měli
pololetní prázdniny
13. února šli na
akci Život kolem
vody žáci 9. ročníku
14. února proběhlo
okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce
17. února jsme
tančili na Valentýnském plese
22. února se konala
soutěž v recitaci










Óda na Zlatý oříšek
Když jsem do
Brna zavítal,
pan Cibulka
mě přivítal.

Töpfer oznámil,
úplně mě tím
omámil.

k tomu přáli
a já byl vedle
z té chvály.
Šťastný Kája
s asistentkou Evou

Získal jsem Přivezl jsem to
Zlatý oříšek,
ocenění,
to byl nejlepší to bylo u nás
Ježíšek!
pozdvižení!
Jak to pan

Všichni mi
Foto: Eva Marková
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Mé oblíbené místo

Zhluboka
dýchám a
nechávám
si
pročesávat
vlasy tím
darebou
větrem.

Je podvečer,
krásný, slunný, teplý,
letní den, a já vyrážím na procházku.
Procházím parkem a
jdu po dlouhé rovné
cestě směrem k cíli,
za chvíli míjím krajinu svého dětství, tam,
kde jsem si jako malá
hrávala, smála se, byla šťastná. Někdy
bych to chtěla vrátit
zpátky. O pár kroků
dál potkávám svůj
strom, je to topol, vysoký až do nebe, a
mohutný kmen, tak
akorát pro moje objetí. Až mi steče slza
z očí, poslední vzpomínková slza, jdu dál.
Udiveně koukám na
zlaté obilí, které tančí
a zpívá ve větru. Nechám se unášet tím
rytmem a roztáhnu
ruce, abych si to ještě
více užila.
Zanedlouho
přijdu na místo.
„Trošku tajemné a
depresivní,“ říkám si
a trochu se bojím, to
asi proto, že na mě
padnou všechny
vzpomínky, které toto
místo prožilo. Sedám
si na schody, opatrně, abych nespa-

dla do vody. Zhluboka dýchám a nechávám si pročesávat
vlasy tím darebou
větrem. Je tak silný,
že dokonce i větve
stromů se chvějí, rákosí se třpytí a ohýbá,
někdy to vypadá, že
ho utrhne a odnese
pryč.
Slunce se začíná červenat, najednou se moje oči rozzáří. Vidím hladinu,
která jak zrcadlo leskne se, třpytí, její vlnky tančí ve větru.
Slunce začíná
přidávat na kráse,
červená a červená. Je
to tak příjemné, že
zavřu oči.
Když je zase
otevřu, vykouzlí se
mi úsměv na tváři.
Pozoruji vodoměrky,
jak se prohánějí na
hladině. Taky bych
chtěla, rozběhnout se
po vodě, utrhnout
slunce z oblohy a hrát
si s ním.
Už toho snění
radši nechám, protože
vidím někoho v dálce
přicházet. Asi už budu muset jít, slunce

už se chystá ke spánku a já se loučím. Najednou mi někdo zakryje oči… „Ahoj,“
řeknu, zvednu se jdu
s ním domů. Tak zase
příště, už se těším.
Tereza, 8.A
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5.A srovnává
Žáci 5.A v letošním školním roce přešli po 4 letech působení ve
Výstavní ulici do naší kmenové školy na Bavorovské ulici. Po několika měsících, které tady strávili, se snažili porovnat, v čem si podle
jejich názorů polepšili a co je pro ně jiné.
Postřehy jednotlivých žáků se od sebe liší, berme je však
s nadhledem.

Výstavní
třída

malá, více úložného prostoru, hezké prostře- více světla, více vybavená, více prostorná,
dí, domáčtější
jiná tabule

jídelna -vybavení

obědy

Bavorovská

menší, útulnější, méně stolů, příjemnější

velká, hodně dětí, velké fronty, modernější,
hlučná, více obrázků,

chutnější, příjemnější a hodnější kuchařky,
více komunikovali, nutili nás dojídat, horší
přílohy,

možnost výběru ze 2 jídel, nechutnají mi,
docela dobré, chutné

těsné, malé, ale stačí, nepolepené,

více prostorné, větší skříňky

šatny

tělocvična

problém s převlékáním, prostorově větší, málo vybavená
ve škole, více vybavená

okolí školy

hodně zeleně, méně prostoru s nedostačují- velké krásné hřiště, větší plocha, je tu procím hřištěm
lejzačka

spolužáci
kamarádští, byli jsme menší a neposlušní

sprostí, vyrostli, šikovnější, už moc nezlobí,
chytřejší

žáci jiných tříd hodnější, kamarádští, znal jsem skoro všech- většinou neznámí, drzí, ignorují druhého,
ny, přátelští
divočejší
učení

těžší, hodně diktátů, lehčí, ale bez zábavy,
zábavnější

mírné známkování, těžší, více úkolů, zábavnější

trpěliví, hodní,méně učitelů, příjemnější

hodní, náročnější, více učitelů, dávají za
úkoly 5, přísnější

učitelé
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OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM
JAZYCE
V úterý 14. února proběhlo ve Strakonicích
okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Naši školu zde reprezentovala Aneta
Kryglová ze 7. A.
Ve své kategorii obsadila Aneta krásné 4.
místo. Anetě blahopřejeme a chválíme za
reprezentaci školy.

Na vydání tohoto čísla se podíleli: Mgr. Jana
Vršecká, Mgr.Daniela Soukupová, Mgr. Jana
Kalianková, Eva Marková, Karel Leskovec,
žáci 5.A, Tereza Wágnerová, Aneta Kryglová,
Dominika Jarošová
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
http://skola.vmx.cz/

Rozhovor s držitelem Zlatého oříšku – s Kájou
Leskovcem

1.Kájo, kdy soutěž Zlatý oříšek probíhala?
Soutěž proběhla 3.12. 2011
2. Kolik bylo finalistů?
Finalistů bylo celkem třicet.
3. Kdo tě do soutěže přihlásil?
Přihlásil mě taťka.
4. Za jaké úspěchy jsi byl nominován do finále?
Byl jsem nominován za čtení Braillova písma,
recitaci, zpěv, klavír a hraní na flétnu.
5. Kdo byl v porotě?
To nevím.
6. Měl si trému?
Prosím tě, ne!
7. Kdo tebe v soutěži nejvíce zaujal?
Bajanista Josef Krupička.
8. Jak vypadá zákulisí natáčení podobné soutěže? Jak dlouho to trvalo, do- http://www.zlaty-orisek.cz/
stali jste občerstvení, měli jste vlastní šatny, atd. ?
Občerstvení jsme nedostali, jen po soutěži jsme si došli na klobásu na náměstí .
9. Věřil jsi, že oříšek získáš?
Jo, věřil.
Za rozhovor děkuje Dominika

Stránka 5
￼

MOJE ZÁŽITKY Z LYŽAŘSKÉHO KURZU

Sedmý den
jsme všichni
lyžovali, měli
jsme volnou
jízdu a
několikrát jsme
pana učitele
Veselého shodili
do sněhu.

V sobotu 7. 1.
jsme se naše třída 7.A.
a ,,béčko“ sešli
s panem učitelem Kubelkou , Veselým a paní učitelkou Černoškovou na školním dvoře.
V ruce jsme každý měli
lyže a na zádech krosnu. Zanedlouho přijel
autobus. Naložili jsme
vše do autobusu, rozloučili jsme se a jeli
jsme na Zadov do chaty Lucie.
Když jsme
přijeli na místo, nejdříve jsme si zase vše vyndali. Potom nám přidělili pokoje a my jsme si
vybalili věci.
Hned
v sobotu šlo první družstvo na vleky, v prvním
družstvu bylo 9 lidí,
mezi nimi i já. Druhé
družstvo šlo jenom na
svah, ale na vlek ještě
nešli. A třetí družstvo
zůstalo u chaty.
Druhý den
šlo odpoledne první
družstvo na běžky a 2. a

3. družstvo bylo celý
den na vleku.
Třetí den šlo 2.
a 3. družstvo společně
na běžky a 1. družstvo
celý den na lyžích, musím také říct, že už se
rozrůstala ,,nemoc týdne“, někdo už zvracel a
bylo mu špatně.
Čtvrtý den
v úterý jsme šli odpoledne na procházku a
poté jsme šli do hotelu
na nějaký teplý nápoj.
Ve středu,
pátý den, šlo první
družstvo na Kobylu na
celý den. Druhé a třetí
družstvo šlo na půl dne
na běžky a na půl dne
na Kobylu.
Šestý den,
ve čtvrtek, byly závody.
Dopoledne byl slalom a
odpoledne závod na
běžkách. Ve čtvrtek
byla ještě večer ,,párty“, každý pokoj si musel vymyslet
nějakou soutěž nebo
scénku. Náš pokoj měl

soutěž v oblékání, další
pokoje měly například
scénky Partička nebo
například soutěž
v ochutnávání.
Sedmý den
jsme všichni lyžovali,
měli jsme volnou jízdu
a několikrát jsme pana
učitele Veselého shodili
do sněhu. A ke konci
byla strašná chumelenice a museli jsme jít
pryč. Zašli jsme do malinkaté hospůdky na
horkou čokoládu. Večer
v pátek jsme ještě šli
hrát bowling.
Poslední den
jsme si sbalili věci a
odjeli domů, lyžařský
výcvik jsme zakončili
hlasitým ,, nazdarzdar“.
Aneta , 7. A

Advent v ZŠ Bavorovská - Výstavní
Ve středu 14.
prosince se uskutečnilo
společné setkání našich
žáků a předškoláků z MŠ
Výstavní a MŠ Smetanova. Žáci 4.A si připravili
krátké
předvánoční
pásmo, poté malým předškolákům pomáhali projít ,,vánoční cestu“ plnou
zajímavých úkolů ( vánoční kvíz, počítání sněhových vloček, skládání
puzzlů a proběhnutí překážkové dráhy). Na konci
cesty děti začarovávali
kouzelní andělíčci. Pak už
na naše malé kamarády

čekala připravená vánoční
přáníčka, která si dozdobili vlastní kresbou.
Na závěr setkání
jsme si zahráli hry a zazpívali koledy. Děkujeme
za návštěvu a těšíme se na
další společná
setkání.

Učitelky a vychovatelky
z ,,Výstavky“

Foto: Radka Koubová
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Valentýnský ples se vydařil

Foto: Daniela Soukupová

