
3. září jsme se vráti-

li do školních lavic, 

před školou proběh-

lo slavnostní zahá-

jení školního roku 

4. září 1. až 3. roč-

ník navštívil film 

Lorax 

10.,11.,12. a 13. září 

jeli žáci 2. až 5. 

ročníků na dopravní 

hřiště do Českých 

Budějovic 

v září také začalo 

plavání pro druháky 

v Prachaticích¨ 

17. odjeli šesťáci na 

turistický kurz do 

Volar 

25. září navštívili 

nejmladší žáci      

           pohádku Včelí med-

 vídci 

 

 

 

Pasování na čtenáře 

      Zajímavé akce  bě-

hem šk.roku 2011/2012 

připavily paní knihov-

nice Měk Vodňany pro 

prvnáčky ZŠ Bavorov-

ská. V květnu žáci na-

vštívíli knihovnu, se-

známili se s provozem, 

prohlédli si knihy a mě-

li možnost pochlubit se 

svými čtenářskými do-

vednostmi. Jejich sna-

žení a výkony byly oce-

něny při červnové ná-

vštěvě knihovny  

s cílem PASOVAT 

PRŇÁČKY NA ČTE-

NÁŘE. 

 Po pasování  

žáků následoval slib:  

„My prvňáci slibujeme, 

že pěkně číst budeme.“ 

Každý dostal dárek – 

záložku s pečetí a vý-

hodnou nabídku stát se 

bezplatně členy MěK 

do konce září. Dík patří 

paní E.Laudové, 

H.Gribáčové a 

L.Petráškové za spolu-

práci s naší školou a za 

pomoc při 

probouzení 

zájmu  o 

četbu a kni-

hy. 

Mgr. Hele-

na Švábová 
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Vážení a milí čtenáři 
Bliku, 

dny volna, sportování i 
lenošení skončily a nastal 
čas vrátit se do školních 

lavic. 
Přejeme vám hodně úspě-
chů při studiu a příjemné 
chvíle v naší škole. Vítá-
me také nové pedagogy a 
žáky a přejeme, aby se jim 

u nás líbilo. 
Vaše redakce 



Ve středu jsem 

vstal brzy ráno, a připravil 

se na výlet. Byly to po-

slední věci jako kartáček a 

podobně. Předem domlu-

vený autobus přijel se 

zpožděním. Nám to ale 

vůbec nevadilo, protože 

jsme se dobře bavili. Z 

autobusu vylezl pán jmé-

nem Šobr. Pan Šobr nám 

dovolil mu říkat pane uči-

teli nebo náčelníku. Tato 

přezdívka všechny moc 

pobavila.  

Cesta utíkala 

poměrně rychle, protože 

všichni ještě spali. První 

zastávka byla v Blatné. 

Vyzvedli jsme naše spolu-

žáky na dva dny, a vyjeli 

jsme. Nevím, jak ostatní, 

ale já jsem se s nimi moc 

nespřátelil. Holky se cho-

valy hodně podivně a klu-

ci taktéž. Takže jsem si to 

užil spíš se svými vodňan-

skými kamarády.  

Všechny středeč-

ní zážitky byly suprové, 

ale nejlepší mi připadala 

prohlídka cukrovaru a 

lihovaru v Dobrovicích. 

Dozvěděl jsem se zajíma-

vé věci, jako např. to, že 

Česká republika má povo-

leno za rok vyrobit při-

bližně 365 milionů tun 

cukru. A tato továrna sa-

ma o sobě vyrábí jenom 

60% celkové výroby pro 

ČR.  

Další velmi zají-

mavý výlet byla vyjížďka 

po Máchově jezeře. Jeli 

jsme po lodičkách. Naše 

se jmenovala Hugo, po-

kud si dobře vzpomínám. 

Moc se mi to líbilo, a 

myslím, že ostatním také. 

Ze všeho nejvíc jsme se 

těšili na chatky. Těšil 

jsem se, protože jsem byl 

hodně unavený, a chtěl 

jsem si aspoň na chvíli 

sednout. A také proto, že 

jsem se těšil, až si se vše-

mi pořádně pokecáme.  

Noc byla skvěla, 

ale od paní učitelky jsme 

dostali mnoho výhružek. 

Bylo nefér, že holky bě-

haly, a my jsme měli hned 

dostat dvojku z chování. 

Ráno bylo strašné. Nikdo 

nás nevzbudil, a tak jsme 

přišli pozdě na snídani. A 

tam jsme dostali zase vy-

nadáno. Kvůli pozdnímu 

přichodu jsme pak museli 

o to rychleji ustlat, odnést  

peřiny.  

Čekal nás hrad 

Be-

zděz. Prý to byl druhý 

nejdůležitější hrad  ten-

krát v Čechách. Mně ale 

tak velký ani důležitý 

nepřišel. Prohlídka byla 

zajímavá a poučná.  

Další zajímavá 

zastávka byla v muzeu 

Čtyřlístku. Čtyřlístek jsem 

četl hodně, a tak mi to 

přišlo moc hezké. Posled-

ní zastávkou byl Mělník. 

Nejprve mě vůbec nena-

padlo, proč tam jedem, ale 

pak mi to došlo. V Mělní-

ku je soutok Labe a Vlta-

vy. Soutok není vidět, ale 

my jsme po hodně dlou-

hých schodech vyšplhali 

na věž, ze které bylo 

všechno krásně vidět.  

Všechny zastáv-

ky byly moc zajímavé, ale 

tyto byly podle mě nejlep-

ší. Cesta domů utíkala 

velmi pomalu. Vysadili 

jsme Blateňáky a jeli do 

Vodňan. Panu Šobro-

náčelníkovi jsme poděko-

vali. Příští rok to musíme 

opět vyhrát, protože tento 

výlet byl zábavný a také 

poučný.    

David 
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 Osmáci vyhráli dvoudenní výlet 

 

 

Panu 

Šobro-náčelníkovi 

jsme poděkovali. 

Příští rok to 

musíme opět 

vyhrát, protože 

tento výlet byl 

zábavný a také 

poučný. 

 

 

Foto: Iva Vokatá 



  vám všem, kteří jste se 

na vydávání časopisu po-

díleli svými příspěvky, 

fotografiemi, články, 

vlastními básněmi a ob-

rázky. Bez vás by školní 

časopis vycházet nemohl, 

a tak prostě posílejte svá 

díla dál, my je budeme 

otiskovat a dál Blik zlep-

šovat.  

           Redakce 

 Na konci školní-

ho roku vyvrcholila  kraj-

ským kolem soutěž škol-

ních novin a časopisů. 

Téměř 50 žáků, studentů a 

pedagogických pracovní-

ků přijalo pozvání RNDr. 

Jany Krejsové - členky 

Rady Jihočeského kraje, a 

jihočeských IC pro mlá-

dež a zúčastnilo se 18. 

června vyhlášení výsled-

ků 6. ročníku celostátní 

soutěže. 

 I my jsme přijali 

pozvání, a to ve složení 

Jana Vršecká, Nikola Bla-

hůšková a Nikola Dunov-

ská. Náš Blik získal skvě-

lé 3. místo! 

 Poděkování patří  
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BLIK je třetí v kraji! 

KATEGORIE „ČASOPISY A NOVI-

NY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLAD-

NÍCH ŠKOL - I - II.STUPEŇ” 

1.místo - TYLÁČEK  - ZŠ Josefa 

Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek 

2.místo  - ŠKOLNÍ VÝQĚT -  Zá-

kladní škola a Mateřská škola Se-

pekov 

2.místo - KECÁLEK - Základní škola 

Sokolská Třeboň  

3.místo - BLIK - Základní škola 

Vodňany, Bavo-

rovská 
3.místo - ŠKO-

LÁČEK - Zá-

kladní škola a 

Mateřská škola 

Větřní 

Červnové pasování osmáků na deváťáky 

      

  
     

Foto:  P. Lee 

Foto: icmpt 



Na vydání tohoto čísla se podíleli: Mgr. Jana 
Vršecká, Nikola Blahůšková, Nikola Dunov-
ská, Mgr. H. Švábová, Mgr. Daniela Souku-
pová,  Mgr. Dagmar Šmídová, Petr Lee, Jo-
hanka Sádlová, Jan Šťástka, Kačka Buchte-

lová, Karel Leskovec 

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. 

Zlatý oříšek dětských diváků České televize 

opět pokračuje. Pokud chcete poslat hlas 

Kájovi Leskovcovi ze 6. A, zašlete ho na 

adresu: www.zlatyorisek.cz 

Děkujeme 
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 V letošním škol-

ním roce se již tradičně 

zúčastnili žáci ZŠ Bavo-

rovská atletických soutě-

ží. Jako obvykle vše zača-

lo školní lehkoatletickou 

olympiádou, ve které se 

utkali naši atleti se spor-

tovci gymnázia. Nejlepší 

byli pak nominováni do 

okresního kola. V květnu 

se konalo okresní kolo 

Poháru rozhlasu v Blatné, 

zde všechna naše družstva 

obsadila shodně druhá 

místa. 

 V areálu naší ško-

ly proběhlo okresní kolo 

Atletického čtyřboje, ve 

kterém zvítězila domácí 

děvčata. Dne 5. června 

2012 soutěžila v  kraj-

ském kole Atletického 

čtyřboje v Českých Budě-

jovicích. Toto dívčí druž-

stvo se sem probojovalo 

ve složení: Eliška Ciná-

drová, Amálie Kormano-

vá, Michaela Petrůvová, 

Monika Cinádrová a Edita 

Vítovcová. 

V Českých Budějovicích 

se závodilo v těchto disci-

plínách: běh na 60m a na 

Starší žákyně ZŠ Bavorovská Vodňany 3. v krajském kole 

Atletického čtyřboje 

800m, skok daleký nebo 

vysoký a vrh koulí nebo 

hod míčkem. 

 Děvčata 

v průběhu soutěže dosáhla 

mnoha osobních rekordů, 

na které jsou jistě právem 

pyšná. Měla dokonce na 

dosah téměř jisté vítězství. 

Bohužel po závěrečném 

běhu na 800m se  posunu-

la na třetí příčku. 

Všem děvčatům 

patří poděkování za skvě-

lou reprezentaci školy 

v kraji. Za vyzdvižení stojí 

výkony Elišky Cinádrové, 

Michaely Petrůvové a Edi-

ty Vítovcové. Všem děv-

čatům i panu učiteli Ku-

belkovi gratulujeme 

k pěknému umístění a těší-

me se na další skvělé spor-

tovní výkony 

Jana Vršecká 

Foto: J. Vršecká 

 

Toto dívčí družstvo se 

sem probojovalo ve slo-

žení: Eliška Cinádrová, 

Amálie Kormanová, 

Michaela Petrůvová, 

Monika Cinádrová a 

Edita Vítovcová. 

Foto: rodinný archiv 



Dne 26. června 

2012 se pořádal v areá-

lu naší školy sportovní 

turnaj vodňanských zá-

kladních škol o pohár 

města v atletice a kolek-

tivních hrách. Soutěže 

se zúčastnili sportovci 

naší školy, gymnázia, 

ZŠ Alešova a ZŠ Bavo-

rov. Boj byl vyrovnaný, 

ale i díky velké podpoře 

fandících spolužáků 

jsme pohár vyhráli my. 

Právem ho na fotografii 

zvedá Matěj nad hlavu. 

Gratulujeme a přináší-

me  fotografie z vyhlá-

šení vítězů. 

Redakce 
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Sportovní turnaj 

 

26. června 2012 
 

 

SPORTOVNÍ 
TURNAJ 

  
VODŇANSKÝCH 

ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL 

O POHÁR 
STAROSTY MĚSTA 

V ATLETICE 

A KOLEKTIVNÍCH 

HRÁCH  

Foto: J. Vršecká 
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 Bylo – nebylo a já 

myslím, že spíš bylo, jedno 

království. Vládnul v něm 

dobrý a spravedlivý král. 

Lidé v jeho městě se měli 

výborně. Ten král měl syna, 

prince Dobromila a ten byl 

velmi chytrý. Jinak král ne-

měl žádný rozum. Měli také 

opravdového, zámeckého 

kouzelníka, a ten byl na 

prince moc hodný. Měl ho 

velmi rád. Proto taky pro 

něj princ každý rok pořádal 

oslavu. Jednoho dne se 

princ vydal na loveckou vý-

pravu ÚPLNĚ sám. MAT-

KA, o které jsem se ještě 

nezmiňovala, ho PROSILA, 

ať tam sám do lesa  nechodí. 

Ale princ si vzal výzbroj, 

dobrého koně a šel. Ale za 

chvíli, tak za tři hodiny, se 

přiřítil na koni, sotva dýchá. 

Matka i otec se ho ptali, co 

se stalo?!! Po dvanácti mi-

nutách se princ rozdýchal a 

řekl: ,,Dvě míle odsud je 

veliká pětihlavá saň a za ní 

stojí krásná dívka.“ V tu 

chvíli se princ zasnil….. 

 V tu samou chvíli se 

k němu přichomejtnul kou-

zelník  a vykřikl: ,,Samota!“ 

V tu chvíli tam nikdo nebyl 

kromě jich dvou. Poradil 

princi: ,,Když řekneš čáry 

máry pěti drakus, uděláme 

velký pokus!! Ať ty dračí 

hrůzy z papíru jsou br-

zy!!..nebudeš už jen snít.“ 

Tak si princ vzal krásného 

koně a vyjel, až dojel na 

místo a spustil. A v tu chvíli, 

když to dořekl, byla saň 

z papíru. A ON si odvezl 

dívku na zámek a byla 

SVATBA. 

Johanka Sádlová 

Vymysli příběh, ve kterém se objeví tato věta: ,,Čáry máry pěti drakus, uděláme velký 

pokus!!! Ať ty dračí hrůzy z papíru jsou brzy!!!“ Toto téma zpracovávali žáci ve Vý-

stavce. 

Žáci 9. ročníků kreslili ,,Městečko na dlani“ 

Nikola B. 

Monika V. 

Dana 
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Na vodáckém kurzu v červnu všichni spolu 

Bývalá 9. B na slavnostním rozloučení 
Bývalá 9. A na slavnostním rozloučení 

Foto: DanielaSoukupová 
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 Královna Růžové-

ho království vzala Maty-

áše na procházku parkem 

království. Konečně mu 

vysvětlila, proč ho Boni-

fác vzal do Růžového 

království. Řekla mu o 

zlé čarodějnici, která 

uvěznila jejích pět sester 

na čarodějnickém zámku. 

Jeho úkolem má být zá-

chrana všech královni-

ných sester, které žijí ve 

vězení v zámku zlé čaro-

dějnice.  Za odměnu mu 

slíbila, že si může jednu  

z nich vybrat za manžel-

ku a k tomu polovinu 

království. 

 Matyáš souhlasil, 

že sestry zachrání. Potom 

se šel připravovat na zít-

řejší první výpravu do 

zámku zlé čarodějnice 

pro jednu z pěti sester 

královny Růžového krá-

lovství. Podaří se mu ji 

zachránit? To se dozvíme 

až příště… 

Nikol a Nikol, 9. A 

 

Pokračování příšt
ě... 
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 Nejvíc se mi tam 

líbilo, jak jsme byli v pon-

dělí na procházce rašeliniš-

těm. Šli jsme po takových 

lávkách, které byly ze dře-

va. Jedna část, po které 

jsme šli, byla bez lávky, 

bylo to tam celé zablácené. 

Pan učitel Kubelka řekl: 

,,Tak teď to  musíte přeská-

kat na druhou stranu, jinak 

se tam nedostaneme!“ Na 

to se ozvalo: ,,No to snad 

nééé. Cožéé? To neskočím, 

to se do toho natáhnu. No 

tohle - sice budu špinavá, 

ale klidně to přejdu!“ Paní 

učitelka Soukupová odpo-

věděla:,,Chi chi, to se zma-

žete!“ Pan Kubelka už nás 

popoháněl:,,Tak skákejte! 

 Dne 17. září 2012 

byl sraz obou šestých tříd 

na vlakovém nádraží. 

Všichni jsme se velice těši-

li. Jeli s námi pan učitel 

Grill, Kubelka a paní uči-

telka Soukupová. Vlakem 

jsme dojeli do Volar. Neda-

leko od nádraží byl hotel 

Chata, kde jsme se ubyto-

vali.  

 Po obědě jsme šli 

na krátkou túru na soumar-

ské rašeliniště. Trasa vedla 

lesní cestou, loukou a měs-

tem. Nejvíc se mi líbilo 

bublající rašeliniště. Cestou 

zpět jsme viděli nádherné-

ho koně. Čerstvý vzduch 

nás tak unavil, že jsme po 

večeři ihned usnuli. 

 Ráno nás čekala 

snídaně v podobě švéd-

Turistický kurz 
vydali na naši poslední vý-

pravu a židovský 

hřbitov. Překvapilo 

nás, že jsme o něm 

s Ondrou nic nevědě-

li. Pak už jsme se 

chystali k odjezdu do 

Vodňan. Vůbec se mi 

nechtělo domů a dru-

hý den do školy. 

                 Honza Š.

  

  

ských stolů. Já i kamarádi 

jsme si nacpali bříška, aby-

chom nehladověli při celo-

denním výletu na Boubín. 

Největší radost mi udělalo 

to, že jsem poprvé vylezl na 

vrchol Boubínské rozhledny. 

Aby mi to doma věřili, po-

prosil jsem paní učitelku, 

aby mě vyfotila. Při návratu 

jsme se zastavili v Zátoni na 

krátkou svačinku. S klukama 

jsme baštili hranolky, když 

holky skákaly na trampolíně. 

 Večer byla velká 

legrace, protože s Kubou u 

nás na pokoji 

jsme dělali 

kouzla 

s dekou. 

 Dru-

hý den dopo-

ledne jsme se 

Foto: Daniela Soukupová 

A ti, kdo to neskočí, tak tu 

už zůstanou!“ Kluci vola-

li:,,Já skočím první!“ Hol-

ky na to:,,Hele, skáče Da-

vídek, ten bude muset na-

táhnout nožičky!“ A začalo 

skandování a po-

tlesk:,,Davídek, Davídek!!“  

Pak kluci hecovali holky, 

aby už skočily. ,,Nééé, já to 

neskočím. No tak to zku-

sím! To nechci vidět. Radši 

to zkusím přejít.“ Pan uči-

tel Kubelka ale řekl:,,To 

nemůžete přejít, jen pře-

skočit. Tak jestli nepřesko-

číte, tak tady zůstaňte a my 

jdeme, ahoj.“ Tak my hol-

ky jsme skočily. 

     Kačka 

 

 

 

  

  



1. Paní  učitelko, jak 
dlouho už působíte na 
naší škole? 

Bude to už 15 let. 

2. Zažila jste tady ně-
co dramatického? 

Jedna žákyně tady kdy-
si mívala záchvaty a 
omdlívala, nakonec 

spáchala sebevraždu. 

 

3. Změnili se nějak za 
dobu Vašeho působe-
ní ve školství žáci? 

Určitě, jsou sebevědo-
mější a více znají svá 

práva. 

5. Co Vás na práci s 
dětmi baví? 

Proměnlivost—žádné 

dny nejsou stejné. 

 

6. Kolik tříd jste měla 
jako třídní? 

4 třídy, měla jsem štěstí  
na spojené třídy a také 
na dvojčata ve třídě, 
dokonce jsem učila i 

trojčata! 

7. Jak jste strávila 

prázdniny? 

 

Drobnými výlety, 

houpačo“. 

 Druhý den ráno 

jsme vyjeli na plavečák. 

Vykoupali jsme se a byli 

jsme i v páře. Tam jsem 

byl poprvé v životě. Měl 

jsem strach, že se udusím, 

ale pak jsem si 

přece jen zvykl. 

Měli tam i tobo-

gán s rychlými 

zatáčkami. Jeho 

nevýhodou bylo, 

že se z něj padalo 

do mělké vody, 

Ale jinak to bylo 

bezvadné. 

 Už se 

těším, až pojedu 

 Letos jsem byl 

poprvé na rekondičním  

počítačovém pobytu v 

Dolním Žďáru  u Jindři-

chova Hradce. To bylo 

něco! 

 V úterý odpoled-

ne po výuce jsme vyrazili 

k nedaleké vesničce do 

muzea dopravních pro-

středků. Venku před ním 

jsme se svezli na motorce, 

na sajdkáře, v džípu a ve 

Velorexu. To byla šou! 

 Před odjezdem 

jsme se ještě pohoupali na 

zvláštní houpačce. Hou-

pala se, ale i točila. Bylo 

to takové ,,kolotočo-

na další pobyt! 
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hlavně po Jižních Če-

chách, návštěvou 

kulturních předsta-

vení, např. na Hel-

femburku bylo 

představení Hamlet, 

ale silný déšť ho 

přerušil. 

 

8. Co byste popřá-

la nám, žákům, na 

začátku nového 

školního roku? 

 

Abyste měli rádi 

sama sebe a byli 

tolerantní k učite-

lům a spolužákům 

ve třídě. 
           Děkuje Nikča 

 

Rozhovor s paní učitelkou Šmídovou 

Zážitky z rekondičního pobytu 

Houpala se, ale i to-

čila. Bylo to tako-

vé ,,kolotočo-

houpačo“. 

Foto. Jana Vršecká 

Foto: tyflocentrum  


