
7. května proběhla 

lehkoatletická 

olympiáda 6. a 7. 

ročníků 

9. května soutěžili 

žáci 8. a 9. tříd 

7. května v kraj-

ském kole Jihočes-

kého zvonku  zpíva-

la Dominika 

15. května jeli do 

Blatné na Pohár 

rozhlasu atleti 6. a 

7. tříd, 16. května 8. 

a 9. tříd 

17. května jsme si 

lámali hlavy na vý-

stavě her a hlavola-

mů 

21. května atleti 

soutěžili v krajském 

kole v Táboře 

23. května navštívi-

ly vybrané třídy 

film Bídníci 

29. a 30. května 

sportovali na Atle-

tické všestrannosti 

žáci 1. stupně 

30. května jeli 

osmáci a deváťáci 

na exkurzi do Prahy 

31. května jsme 

oslavili Den dětí 

10.-14. června se 

plaví deváťáci na 

Vltavě 

18.,19. a 20. června 

probíhají okresní 

kola atletických 

soutěží 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiks 

LAO 

Ze života  školy 

Křížovka 

Napsali jste 

Kultura 

Rozhovory, komen-

táře 

 

 

Bavorovská 1046 

389 01 Vodňany 

383 313  z 

zsb.vod@seznam.cz 

 

Uvnitř tohoto vydání: 

LAO 8. a 9. 

ročníků 
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3 

Zdravá výživa 4 

Čestné uznání 5 

Pohár rozhlasu 

Zeyerovy Vodňany 

6 

Kulturní sprcha 7 

Komiks 8 

Coca cola cup 9 

Kreativní odpoled-

ne v 6.A 

LAO 6. a 7. ročníků                   
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Akce školy 12 

Napsali jste 13 

Úvaha 14 
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Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 

 
Milí čtenáři.  

Škola pomalu končí a  
na vás čekají dva nej-
krásnější měsíce v roce. 
Užijte si volna, sluníč-
ka a koupání, odpočiň-
te si a načerpejte sílu a 
energii do další práce. 

V září na vás –nás bu-
de čekat školní budova 
v novém kabátku, tak 
se máme na co těšit. 

Hezké léto! 
J. Vršecká 

 

Kateřina, 1.B 
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￼ 

LAO 8. a 9. ročníků 

Perlička z prověrky: 

Jakým jazykem je napsána 

Kosmova kronika? 

Kosmickým! 

Ročník VII., Číslo 6 

Honza skočil neuvěřitelných 153 cm a dostal se 

na 1. místo!  

Vytrvalost - kluci 

Mates si tenhle náskok udržoval celý závod.. .a od dru-

hého kolečka s ním běžel i David 

Krásný výkon - 140 cm - Amča  

Martin—krásná momentka 

Fotila a komentovala Lucka, 9. A 
Vrh koulí—dívky 



mínku. Prostě letos super rok! 

  Míša, 9. A 

 Naše třída 9. A si jako předsevzetí dala vy-

hrát a porazit hlavně 9. B. Měli jsme dost nevýhodu, 

protože ve třídě máme málo holek, a tak jsme nemě-

li plné obsazení na všech disciplínách. Největším 

překvapením pro mě bylo, když Nikča převrhla 

Elišku, když Štěpán skočil do výšky 153 cm a když 

naši kluci obsadili první tři místa ve vytrvalostním 

běhu. Naše třída byla první a jsem hrdá, že do ní 

chodím. LAO jsme vyhráli, a to hlavně díky skvě-

lým výkonům našich sportovců a nejlepších fanouš-

ků. Dana, 9. A 

     

Stránka 3 
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LAO 8. a 9. ročníků 
 Ve čtvrtek 9. května proběhla  v naší škole 

lehkoatletická olympiáda 8. a 9. ročníků a žáků 

tercie a kvarty z gymnázia. Naše třída bojovala o 

vítězství. Mezi žáky 9. tříd byla velká konkurence. 

Všichni pro dobré umístění dělali, co mohli, ačkoli 

ve velkém horku to nebylo zas tak dobré. Po dlou-

hém snažení a čerpání všemožných sil jsme se ale 

dočkali něčeho krásného. Vyhráli jsme zlatý pohár. 

  Tereza, 9. A 

 

 Tak největší zážitek byl ten, když jsme zjis-

tili, že jsme vyhráli. Konečně první místo! Potom 

jsme se fotili, a i když si pohár užijeme jen dva 

měsíce, jsme moc rádi, že aspoň naše třídní ho bu-

de mít celý rok a uchová si tak jednu pěknou vzpo-

Na stupních vítězů: 1.místo 9. A, 2. místo 9. B, 3.místo 8. A, 4. místo kvarta, 5. místo 8. B, 6. místo tercie  

Foto: J. Vršecká 
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Projekt o zdraví v 5. B 

Kamil, 5. B 

         

  1.                 

                    

3.                   

      4.             

      5.             

6.                   

  7.                 

  8.                 

  9.                 

1. Na LAO ml. žáků se zranil... 

2.  LAO mladších žáků se stala 

ZŠ … 

3. Deváťáci jedou na ….. kurz 

4. Prvňáčci kreslili …. déšť 

5. V krajském kole Jihočeského 

zvonku vyhrála… 

6. 23.5. viděli žáci film … 

7. Jak se jmenuje náš časopis? 

8. Blik získal 2013 čestné … 

9. Každoroční beseda se spiso-

vateli se jmenuje… Vodňany 

Křížovka 



Stránka 5  

                     Soutěž školních časopisů 
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 Tradičně v mírně netradičním termínu se v 

úterý 23. dubna 2013 opět setkali, tentokrát v budě-

jovickém Divadle U Kapličky, zástupci redakcí 

školních novin  a časopisů Jihočeského kraje u příle-

žitosti vyhlášení výsledků 3. ročníku Jihočeského 

krajského kola 7. ročníku celostátní soutěže škol-

ních novin a časopisů.  

 I zástupci z naší školy se opět tohoto vyhlá-

šení zúčastnili, prohlédli si časopisy jiných škol a 

načerpali inspiraci do další práce. Všem, kdo se na 

vydávání časopisu podílejí, děkuji, a těším se na 

spolupráci i nadále. Stále hledáme aktivní reportéry, 

tvůrce komiksů, křížovek a omalovánek pro nej-

menší. Přidejte se, budete vítáni! 

                       J. Vršecká 

KATEGORIE „ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ 

ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - I. a II.STUPEŇ” 

1.místo a čestné uznání za pestrost časopisu a práci s foto-

grafiemi ve školním časopise  

TYLÁČEK - Základní škola J. K. Tyla a Mateřská škola 

Písek 

2.místo - PLÁNSKÉ NOVINKY - Základní škola Planá nad 

Lužnicí 

2.místo - KEBULE - Základní a Mateřská škola Dubné 

3.místo a čestné uznání za autorskou tvorbu a doplňkové 

formy školního časopisu - TRHÁČEK - Základní škola 

Trhové Sviny 

Časopisy postupují přímo do celostátního kola soutěže škol-

ních novin a časopisů  

Čestná uznání 

SLIM - za autorskou tvorbu ve školním časopise - Základní 

škola Chýnov 

BLIK - za autorskou tvorbu ve školním časopise - Základní 

škola Vodňany 

ŠKOLNÍ VÝQĚT - za pestrost obsahu a přílohu časopisu - 

Základní škola a Mateřská škola Sepekov 

ČTRNÁCTKA - za témata školního časopisu - 14.Základní 

škola Plzeň 
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 Ve středu 15.května proběhlo v Blatné okres-

ní kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu pro mladší 

žáky, ve čtvrtek 16. května pro starší žáky. Naši 

sportovci se soutěže zúčastnili a získali tato umístě-

ní: 15. května skončili mladší žáci na 3. místě, mlad-

ší žákyně vybojovaly 1. místo a postup do krajského 

kola. Vyzdvihnout zaslouží tito žáci a žákyně a jejich 

výkony: 

Aneta Pudivítrová – 1. místo v běhu na 60m 

štafeta 4 x 60m dívky – 1. místo (Pudivítrová, Fous-

ková Jana, Synáčková, Pokorná) 

Dominik Gregor – 1. místo v hodu míčkem 

Nela Pokorná – 1. místo ve skoku dalekém 

štafeta4 x 60m chlapci – 1. místo (Čuta, Žlábek, Ko-

lafa, Čížek) 

Adrian Čuta – 2. místo ve skoku vysokém 

František Čížek – 2. místo ve skoku dalekém 

Jana Fousková – 3. místo ve skoku dalekém 

Jana Fousková – 3. místo ve skoku vysokém 

Gabriela Čížková – 3. místo v hodu míčkem 

Filip Zima – 3. místo ve skoku vysokém. 

 16. května získaly starší žákyně 2. místo,  

starší žáci vybojovali 1. místo a postup do krajského 

kola. O výborná umístění se zasloužili tito žáci:  

Amálie Kormanová – 1. místo ve skoku vysokém 

Štěpán Dvořák – 1. místo v běhu na 60m 

Matěj Vlk – 1. místo ve vrhu koulí a 2. místo v běhu 

na 1500m 

Michaela Petrůvová – 2. místo ve vrhu koulí a 3. 

místo ve skoku dalekém 

Eliška Cinádrová – 2. místo ve skoku dalekém a 2. 

místo v běhu na 800m 

štafeta dívky A – 2. místo  (Petrůvová, Cinádrová 

E., Cinádrová M., Kormanová) 

štafeta dívky B – 3. místo (Troblová, Vlková, Ko-

lesová, Maroušková) 

Monika Cinádrová – 3. místo ve skoku vysokém 

Jan Hřebeček – 3. místo ve skoku vysokém 

štafeta chlapci – 2. místo ( Dvořák, Bláha, Hřebe-

ček, Sladký) 

Všem atletům gratulujeme a držíme palce v  kraj-

ských kolech! 

               Eduard Kubelka 

Zeyerovy Vodňany 

Okresní kolo Poháru rozhlasu v Blatné 

 Ve středu 17. dubna proběhla v naší škole 

pravidelná akce Zeyerovy Vodňany. Do škol ve Vod-

ňanech přijeli spisovatelé z regionu a besedovali se 

žáky, u nás se žáky 9. ročníků. besedovali pánové  

Jan Mika a  Otomar Dvořák.  

 Hosté naslouchajícím žákům přiblížili tvorbu 

pro televizi, vznik seriálů jako např. Cukrárna nebo 

Život na zámku. Beseda byla zajímavá a již dnes se 

těšíme na další ročník. 

                    Jana Vršecká 

Syn arabského šejka se rozhodne studovat v Če-

chách. 

Po dvou letech píše domů: "Moc se mi tu líbí, pilně 

se učím, mám samé jedničky a jsou tu na mne moc 

hodní. Jenom když zaparkuji před školou své po-

zlacené auto a dívám se, jak pan učitel vystupuje z 

tramvaje, je mi smutno." 

O týden později přijde synovi dopis a šek na 2 mili-

ony: "Nedělej nám ostudu, kup si tramvaj taky!" 

Foto: J. Vršecká 
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  V úterý 7. května proběh-

lo krajské kolo soutěže Jihočeský 

zvonek. Naším želízkem v ohni 

byla Dominika Jarošová z 9. A. V 

kategorii moderní písně zvítězila a 

přivezla 1. místo. Gratulujeme a ať 

1. června - Mezinárodní den dětí 
V rámci Mezinárodního dne dětí 
VSTUP VOLNÝ v galerii a muzeu 
pro všechny děti a jejich dopro-
vod. Místo konání: Městské mu-

z e u m 
a g a l e -
r ie , V o d -

ňany 

Sylvie Brejchová 
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Napsali a nakreslili Ondra a Jakub 6.A 
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Vyluštění křížovky 

Coca cola cup 
 25. dubna proběhlo krajské kolo fotbalové sou-

těže Coca cola cup. Naši chlapci do tohoto kola postou-

pili a sehráli dva zápasy.  V prvním prohráli se silným 

soupeřem z Gymnázia J.V. Jirsíka v 

Českých Budějovicích 0:4. 

Ve druhém zápase se ale ukázala 

naše bojovnost a za mohutného fan-

dění spolužáků z celé školy naši kluci se ZŠ Větřní vy-

hráli 3:0 a z turnaje odešli se ctí.   

 

Foto: N. Blahůšková Téměř celá škola přišla na hřiště podpořit naše 

kluky. 

         

  1.  P e  p  a         

 B  a  v  o r   o  v  s  k  á 

3.  v  o  d  á  c  k ý     

      4.  z  l  a  t  ý   

      5.  D  o  m  č  a   

6.  B  í  d  n  í  c  i     

  7.  B  l  i  k         

  8.  u  z  n  á  n  í     

  9.  Z  e  y  e r  o  v  y 

Malý Péťa byl se strýčkem u vody a 

moc ho štípali komáři. Pak se začalo 

stmívat a objevily se světlušky. 

Péťa začal ustrašeně volat: "Strejdo, 

pojď honem domů. Komáři na nás 

přilítli s baterkama!" 

"Babičko, do toho velkého krajáče 

se smetanou spadla myš." 

"A vytáhla jsi ji?" 

"Ne, ale hodila jsem tam za ní koč-

ku!" 
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 V úterý 21. května byly vyhlášeny výsled-

ky studentské odborné činnosti Nadace města 

Vodňan 2013. Všichni zúčastnění se sešli v Měst-

ské galerii a jejich práce byly oceněny za přítom-

nosti předsedkyně paní Horákové, starosty pana 

Blaščáka, členů Nadace a dalších hostů. 

KREATIVNÍ ODPOLEDNE V 6. B 

 Ve středu 17. dubna jsme se po vyučová-

ní sešli v naší třídě, abychom strávili společné 

kreativní odpoledne. Pracovali jsme 

s keramickou modelovací hmotou, ze které jsme 

vyráběli dekorace do květináče. Hotové výrobky 

jsme pak v květnu věnovali maminkám k jejich 

svátku. 

Daniela Soukupová 

 

Foto: D. Soukupová 

Nadace města Vodňan 2013 

Dárečky ro maminky Při práci 

Foto: Petr Totín 
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Lehkoatletická olympiáda 6. a 7. tříd 
 V úterý 7. května za lehce podmračeného počasí 

proběhlo  lehkoatletické klání žáků 6. a 7. tříd naší školy 

a primy a sekundy Gymnázia Vodňany.  Byl několik dis-

ciplín: hod míčkem, běh na 60m, vytrvalostní běh dívky 

na 600m, kluci na 1000m, skok do výšky a do dálky a na 

konec štafeta. 

 Naše třída 6. A se umístila na docela dobré pozi-

ci, tedy na 4. místě. První byla jako obvykle 7. třída.  

V naší třídě bylo také dost vítězných umístění v různých 

disciplínách.  Bylo i docela dost zraněných.  Vanda 

              
Včera se tatínek hrozně rozčílil, že prý 

vržu na housle a vyhodil je z okna ven," 

svěřuje se Standa Vaškovi. 

"A máš hodně silného tátu?" vyzvídá Va-

šek. 

"To se ví!" 

"A nemohl by zajít k nám? Já se učím na 

klavír!" 

Foto: J. Vršecká 

Vyhlášení výsledků Únava po sportovních výkonech 

Na stupních vítězů 
Štafeta 
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 Ve čtvrtek 16. května se žáci 8. ročníku 

utkali v anglickém jazyce. Obsahem soutěže byl 

poslech a s ním spojené úkoly. Nejlepší výkon 

předvedl Tadeáš Staněk z 8. B a vysloužil si tak 

první místo. Druhé místo získala Kateřina Bou-

berlová z 8. B a třetí místo obsadil Rudolf Pavlis 

rovněž z 8. B.  

rozešli po stanovištích, které pro nás připravili devá-

ťáci.  Nejlepší soutěží pro nás bylo skákání v pytli a 

házení míčkem, kterým jsme museli shodit všechny 

plechovky.   Na závěr byla v tělocvičně připravena 

diskotéka, kde nám pouštěli různé písničky. Po dis-

kotéce, když dohrála hudba, jsme šli na oběd a pak 

domů.  Moc se nám to líbilo a litujeme toho, že za 

rok se už nebudeme moct zúčastnit, ale vše jednou 

končí. Deváťákům a paním učitelkám z devátých tříd 

moc děkujeme. 

                      

Žáci 5.A  
 

Okresní kolo Mc Donalds cupu 

 Foto vítězného družstva okresního kola Mc 

Donalds cupu ve Strakonicích, konaného 

14.5.2013. Družstvo postoupilo do krajského kola 

do Písku ve složení: Krygel, Pícha, Svatoš, Mar-

šán, Sladký, Bína, Daniel, Vondrášek, Roučka, 

Cvrček, Ostádal, Bečvář, Záruba. 

Foto a text Jan Veselý 

  

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 

Den dětí 
V pátek 31. května pro nás třídy 9. A a 9. B 

přichystali den plný her, soutěží a zábavy. Byl to-

tiž Den dětí. Byly pro nás připraveny různé hry. 

 Na začátku jsme všichni dostali kartičku a 

na ni jsme za každý splněný úkol obdrželi tiskát-

ko. Měli jsme  projít celkem 12 stanovišť a nako-

nec jedno skryté, které jsme museli hledat.  

 Hned na začátku nás naše paní učitelka 

společně s 5. B odvedla na školní dvůr, kde nám 

hasiči vysvětlovali, k čemu slouží vybavení hasič-

ského auta. Povídali nám historky, jak někoho za-

chraňovali a ukazovali nám, jak z rybníku doká-

žou vytáhnout olej a jiné kapaliny. Potom jsme se 

Děkuji všem zúčastněným za vypracování 

soutěžních úkolů. Těm nejlepším gratuluji k úspěchu 

a přeji mnoho motivace k dalšímu učení. 

                 Daniela Soukupová 

  



 

Malý Péťa byl se strýčkem u vody a moc ho 

štípali komáři. Pak se začalo stmívat a objevily 

se světlušky. 

Péťa začal ustrašeně volat: "Strejdo, pojď ho-

nem domů. Komáři na nás přilítli s baterka-

ma!" 
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  Emil je desetiletý kluk, který žije se svými 

rodiči v obci Velhartice. Obec se nachází blízko 

města Kralovice. 

   Jednoho dne je Emil nemocný, má angínu a musí 

zůstat doma sám. Leží v posteli a čte si svou oblí-

benou knížku o hasičích. Velice se mu líbí práce 

hasičů, dokonce navštěvuje místní hasičský krou-

žek Soptík. Několikrát se s ním úspěšně zúčastnil 

hasičských soutěží. Až bude dospělý, chce se stát 

skutečným hasičem. 

    Emilovi začne být doma zima, proto ho na-

padne, že si rozdělá oheň v krbu. Mockrát pomáhal 

tatínkovi s rozděláváním ohně. Přesně ví, co má 

dělat, za chvíli oheň hoří. 

    Teplo z krbu se šíří po celé místnosti. Emi-

lovi je konečně teplo. Má radost z toho, jak lehce 

se mu to podařilo. Ale znenadání odskočí z krbu 

jiskra a od ní chytnou staré noviny položené 

v blízkosti krbu. 

    Emila jako správného hasiče nic nepřekva-

pí. Dojde pro kbelík s vodou a začínající plamen 

uhasí. 

Elena, 6. B 

První případ pro malého hasiče 

Strach a leknutí 
 Je chladný večer a jdu spát, jsem hodně una-

vená. Lehnu si do postele, ale nemůžu usnout. 

Mamka uklízí kuchyň a táta šel přiložit do kotle. 

     Konečně jsem usnula, celá zmrzlá. Ale na-

jednou jsem se probudila, bylo strašné horko, otevřu 

oči a šíleně se leknu. Hoří, náš dům hoří! Rychle 

zjistit, kde jsou rodiče. Byli i s bratrem venku, nevi-

děli mě, jak jsem byla zahrabaná v posteli. 

 Naštěstí už přijeli hasiči, které rodiče zavola-

li. Jeden vběhl dovnitř a ostatní hasí. Za moment 

toho odvážlivce vidím ve dveřích. Bojím se, střecha 

už se propadá, trámy létají dolů kolem mě. Hasič mě 

popadnul a sundal si bundu, kterou hodil přese mě. 

Nic jsem neviděla, ale pamatuji se, že mě nesl po 

schodech, a když jsme se ocitli těsně u vchodu, náš 

dům se zhroutil. Byli jsme zavaleni, ale schoulili 

jsme se do rohu a vydrželi jsme tam. Takový strach 

jsem nikdy předtím neměla a nikdy už ho mít ne-

chci. 

  Maminka zkolabovala. Myslela si, že kaž-

dou chvíli budu venku a místo toho jsem tam 

v troskách. 

 Chvíli jsme se ani nehnuli, ale pak jsme se 

začali drápat ven a dokázali jsme to, asi po pěti mi-

nutách byly vidět naše hlavy. Nakonec mi nic moc 

nebylo, jen modřiny a popáleniny, ale ten hasič, co 

mě zachránil, zůstal na invalidním vozíku, prý mu 

praskl obratel v páteři a ochrnul. Jsem mu tak vděč-

ná, že za ním chodím na návštěvy. 

 Díky němu jsem oslavila své šesté naroze-

niny. Nemohl přijít, byl stále v nemocnici. Zašli 

jsme za ním s kusem dortu. 

 Už vím, že hasiči jsou pro nás 

velmi důležití, zachraňují životy. Na-

sazují své životy za životy jiných. 

      Jsou to HRDINOVÉ. 

Markéta, 7. třída 



 Slíbila jsem vám pokračování své úvahy, tak 

tady je. Ženy v České republice jsou sice ve společ-

nosti výše než muži, ale v islámských zemích je to 

úplně jinak. V islámských zemích určuje jejich posta-

vení korán, postavení žen se stát od státu liší. Možná 

jste ani nevěděli, že v počátcích islámské civilizace 

byly ženy úplně svobodné jak ve společnosti, politice 

tak i v lásce a citu.  

 V Afganistánu jsou ženy vnímány jako pod-

řadný druh jen na domácí práce a plození dětí. Ženy 

také nemají právo se vzdělávat nebo pracovat, a také 

jim chybí to nejzákladnější právo, a to lidské právo 

„být člověkem“.  

 Ženy nesmí ukazovat svůj obličej na veřejnos-

ti před neznámými lidmi, nesmí nosit zářivé barvy, 

používat make-up (mnoha ženám, které měly nalako-

vané nehty, byly prsty uřezány), ženy nesmí nosit 

podpatky, aby jejich klapáním nerušily muže, nemo-

hou cestovat hromadnou dopravou s mužskými cestu-

jícími, proto jsou některé dopravní prostředky označe-
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ny nápisem „pouze pro muže“. Neexistuje, aby 

osamělá žena bydlela a pracovala sama a měla 

tak možnost sama rozhodovat o svém osudu. A 

to je tak asi všechno, co vám nyní k tomuto té-

matu řeknu. 

     Jitka, 7. třída 
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