
5. listopadu jsme 

navštívili divadelní 

představení Bílá 

nemoc 

5.,6. a 28. listopadu 

ve škole probíhal 

projekt Mezilidské 

vztahy - zúčastnily 

se ho vybrané třídy 

20. listopadu se  

bavila 2. B na před-

stavení Jak se Hon-

za dostal na hrad 

20. listopadu se 

konala beseda s 

panem Janem Baue-

rem v rámci projek-

tu Příběhy bezpráví 

21.listopadu jeli 

osmáci a deváťáci 

do Českých Budějo-

vic na výstavu 

Vzdělání a řemeslo 

22. listopadu připra-

vili osmáci pro mla-

dší spolužáky a 

předškoláky karne-

val Strašidelný pod-

zim 

5. prosince žáky na 

Výstavce navštívili 

čerti a Mikuláš ze 

7.A 

6. prosince připravi-

la 7. B  Mikuláš-

skou besídku pro 1. 

stupeň 

20. prosince na-

vštívíme vystoupení 

Blues, reggae, pop a 

hip hop  
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Vážení čtenáři,  

uběhl další rok a nastal 
čas očekávání a těšení 

se na Vánoce.  
Přeji 

Vám  klid a pohodu 
uprostřed Vašich blíz-
kých, splněná přání a 

sny.  
 

Jana Vršecká 

Nakreslil: Jakub Mucek 



   Dne 22. listopadu jsme my, žáci 8. třídy, připravili maš-

karní bál s názvem  „Strašidelný podzim“ pro děti ze škol-

ky a z prvního stupně. 

Celý ples začal tancem a v průběhu plesu si děti mohly zahrát 

hry. Nezapomnělo se ani na rodiče a na učitele, kterým bylo 

připraveno občerstvení. Děti i rodiče odcházeli s úsměvem.        

Jana 
   Vyzdobili  jsme tělocvičnu různými netopýry, dýněmi a kre-

páky.                                           Magda 

   Když vrazily do tělocvičny děti, které vypadaly jak po hro-

madném masakru, kostry, čarodějnice a plno dalších, bylo o 

zábavu postaráno.                                                                                            

Zita 

   Tombola byla velice štědrá za přispění sponzorů , kteří nám 

moc pomohli.                          Eliška                  

   Děti měly krásné masky a úsměvy na tvářích. Na čaroděj-

kách, kouzelnících a jiných malých příšerkách bylo vidět, že si 

celé odpoledne užívali.                                                                        

Aneta 

   Byla to naše opravdová dřina. Alespoň jsme viděli, jak je 

těžké něco takového dělat.         Nikča 

   Když přišel „Den D“, měla jsem špatný pocit, že se něco 

nějakým způsobem pokazí, ale když jsem viděla tu krásně vy-

zdobenou tělocvičnu, můj špatný pocit byl ten tam. Když oko-

lo třetí hodiny začaly přicházet děti / a nebylo jich málo/ a 

byly plné očekávání, bylo to něco úžasného. Myslím, že se jim 

ani nechtělo odejít, a kdyby mohly, tak by tam řádily hodně 

dlouho.              Jitka           

Snad se všem líbilo a my, žáci 8.ročníku, jsme rádi, že jsme 

udělali dětičkám radost.       Nela 
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Poslední úpravy 

Ruka kostlivce ukazovala návštěvníkům správný 

směr 

Akční masky Hrůzou stydne krev v žilách Foto: JanaFousková 
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Příběhy bezpráví 
Naše škola se již tradičně zapojila do pro-

jektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. 

Ve středu 20. listopadu 2013 proběhla pro žáky     

8. a 9. ročníku projekce filmu Deset bodů a násle-

dovala beseda s pamětníkem. Naším hostem byl 

letos pan Jan Bauer, spisovatel a publicista. Pan 

Bauer vyprávěl žákům o období, které následovalo 

po srpnu 1968, poutavě posluchačům zprostředko-

val své vlastní zážitky z tohoto období. 

Jana Vršecká 

  

 

Foto: J. Vršecká 

Pan Bauer při besedě 

Naslouchající žáci 

 Beseda se mi velice líbila. Byla zajímavá a 

nejlepší na tom bylo, že nám to pan Bauer vyprávěl 

ze života. Určitě jsme se všichni nad jeho slovy 

zamysleli, alespoň my, které to zajímalo a bavilo. 

Vyprávěl nám, jak to probíhalo v době kolem roku 

1968. Nejvíce mě zaujalo, že se noviny četly odza-

du. Rozdělovaly se na pravdu, polopravdu a lež, 

pravdivý byl sport, polopravda počasí, lež politika 

a celkově to ostatní. Dále mě překvapilo, že poprvé 

viděl banán v 16-ti letech a myslel si o něm, že je 

to shnilá hruška.  

 Informace, které jsme si odnesli, byly k ži-

votu určitě potřebné a jistě je využijeme. Těšíme se 

na další zajímavou besedu.  

Eliška, 8. třída 
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Už u nás byl Šákumil, čiter a dělané. 
Cenová jsou za dveřmi, brzy bude Žejíkeš. 
Tatínek přinesl kosmetrče a míjel. 
Vloni jsme měli čemrsk, letos bude 
dejkalič. 
Těším se na kyrád. 
Kvete nám náčívon hazvěd. 
Každý rok máme emblét. 
Zní klačroni a čenozvek. 
Zpívá se daleko. 
Hoří vískač a kvaprask. 
Konečně je bary a stála. 
Pozor na otisk! 
Dáme si cuvírok. 
I čonávka se nám povedla. 
Všude je del, na dvoře stojí káluhněs. 
Před domem máme uštězlik. 
Připravím si surbel a sykáň. 
Venku spadl ropucham a padá volkač za 
lokvouč. 
Začíná pěkná nechmeulice. 
Miluju zimní válynoží. 
Mám nové žely a leho. 
Pojedu na rohy. 
 

         

1. Vánoční ryba 

2. Sněhová bitva 

3. Zimní měsíc 

4. Velká zima 

5. Zimní sportovní potřeba 

6. Zimní nepohoda 

7. Ozdoba stromečku 

8. Sněhová postava 

 

Krásnější Vánoce jsou, když… 

 

Stránku vánoční zábavy pro 

Vás připravili Karlík a asistent-

ka Eva 

Křížovka 

Vánoční přesmyčky 

CENOVÁ  -   ………………………………………… 
NÁČÍVON  HAZVĚD  -  ……………………………. 
EMBLÉT - …………………………………………… 
ŽEJÍKEŠ  -  …………………………………………. 
KYRÁD  -   ………………………………………….. 
KOSMETRČE  -   …………………………………... 
MÍJEL  -   ……………………………………………. 
DALEKO  -   ………………………………………… 
CUVÍROK  -   ……………………………………….. 
ČONÁVKA  -   ………………………………………. 
KVAPRASK  -   …………………………………….. 
HAZDĚKVIČ  -   ……………………………………. 
ČENOZVEK  -   …………………………………….. 
DEL  -   ………………………………………………. 
VOLKAČ  -   ………………………………………… 
ROPUCHAM  -   ……………………………………. 
NECHMEULICE  -   . ………………………………. 
VÍSKAČ  -   …………………………………………. 
BARY  A  STÁLA  -   ……………………………… 
OTISK  -   ……………………………………………. 
KÁLUHNĚS  -   …………………………………….. 
VÁLYNOŽÍ  -   ……………………………………… 
SURBEL  -   …………………………………………. 
ŽELY A LEHO  -   …………………………………... 
SYKÁŇ  -   …………………………………………… 
KLAČRONI  -   ………………………………………. 
DEJKALIČ  -   . ……………………………………… 
ČEMRSK  -   …………………………………………. 
DĚLANÉ  -   ………………………………………….. 
ŠÁKUMIL  -  ………………………………………….. 
ČITER  -   ……………………………………………... 

   1.        

           

   3.        

   4.        

      -     

  5.         

   6.        

   7.        

  8.         
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 V pátek 22. listopadu se děti ze  3.B proměnily 

ve strašidla, čarodějnice, kouzelníky, duchy, ježibaby a 

ježidědky. Vyučování se ten den neslo v duchu duchů a 

všelijakých oblud a strašáků. Cílem nebylo děti vystrašit, 

ale naopak pobavit. Den se velmi povedl, děti byly ši-

kovné. V matematice se počítali strašidelné slovní úlohy 

a při hodině češtiny se skloňovalo strašidlo ve všech pá-

dech.  Na závěr tohoto neobvyklého vyučování  si každý 

vyrobil malé strašidýlko z listů a podzimních plodů.  Dě-

ti byly příjemně naladěny na odpolední  rej strašidel 

v tělocvičně. 

               Text a foto: Romana Chloupková 

 

Strašidelná třída 3. B 

Podzimní výrobky 
Strašidýlka v tělocvičně 

Výstava vzdělání a řemeslo 

21.  listopadu navštívili osmáci a deváťáci výstavu Vzdělání 

a řemeslo v Českých Budějovicích, která jim měla pomoci 

při volbě povolání. A jejich dojmy? 

 

 Byla tam ukázka, co se na té škole dělá. Byla tam řada počíta-

čů a u nich seděli studenti, kteří zkoušeli pomocí programu 

vymodelovat určený obrazec.      Honza 

 Šli jsme se kouknout na pouťové atrakce. Sjeli jsme si na auto-

dromu a to bylo asi všechno, protože vstupy na ty atrakce jsou 

moc drahé.                                         Anonym 

Šli jsme se kouknout do bufetu a najíst se tam. Sice jsme měli 

svačinu, ale tam to bylo lepší.   Libor  

Zástupci všech škol se nám snažili nabídnout svou školu a zjiš-

ťovali, co by se nám líbilo a o co máme zájem. Sbírali jsme tak 

mnoho informací a propagační letáčky. Mnoho škol vypadalo 

velice zajímavě a lákavě. Moc se mi to líbilo, klidně bych jel 

znovu.                      Filip 

Někteří byli po skončení akce k nepoznání 
Foto: Julie Troblová 
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Jak šel čas, aneb proměna 

  

Foto: L. Šťástková a J. Vršecká 
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Soutěž Jak se učí ryba 

Konečné pořadí : 

1. místo: Vondrášek Jaroslav 

                Mucek Jakub 

                Záruba Kamil  

                Křížek Vojtěch 

2. místo: Nosková Klára, Mar-

ková Lenka  

3. místo: Holá Eliška, Ducho-

ňová Nikola  

4. – 6. místo:  

Tlapová Markéta, Kunová An-

na  

Šťástka Jan  

Paleček Tomáš 

Gratulujeme vítězům!! 

Konečná podoba fasády 

Nejlepší autoři Foto: J. Vršecká 

 Město Vodňany vyhlásilo 

výtvarnou soutěž v rámci vizuální-

ho stylu města určenou žákům Zá-

kladní školy Vodňany, Bavorovská 

1046, okr. Strakonice a Gymnázia, 

Vodňany, Bavorovská 1046. Vítěz-

né výtvarné dílo bylo využito na 

výzdobu nové fasády naší školy. 

 Šestičlenná porota vybírala 

ze 127 prací žáků obou škol.  

 V pátek 29. listopadu se 

žáci, vyučující a zástupci Města 

Vodňany sešli v tělocvičně k e 

slavnostnímu vyhlášení. Obrázky 

našich chlapců ze 6. ročníku dnes 

již zdobí fasádu tělocvičny. 
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Komiks pro vás připravil Karel Sádlo ze 6. A 

Vánoční nehoda s překvapením 
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„Slyšela jsem, že váš pan učitel byl za 

mlada profesionálním hokejistou, 

Karlíku.” 

„Byl, mami. Dneska jsem zrovna do-

stal za vyrušování osobní trest deset 

minut.”  

 

Otec se rozčílí na syna: 

"Zase jsi dostal pětku z dějepisu!" 

Syn se brání: 

"Táto, ale to zavinil Alexandr Veli-

ký!" 

Tu vykoukne maminka z kuchyně: 

"Tak si najdi jiného kamaráda!"  

   1. k a p r    

k o u l o v a č k a  

   3. l e d e n   

   4. m r á z    

      -     

  5. b r u s l e   

   6. v á n i c e  

   7. s v í č k a  

  8. s n ě h u l á k 

Pro vás nakreslila Páťa 

Vyluštění křížovky 



Pan učitel k malému Pepíčkovi: „Pepíčku, dám ti 

dva králíky a ještě tři králíky - kolik jich budeš 

mít?” 

„Šest!” 

„Počítej ještě jednou - dva králíci a tři králíci - ko-

lik to je?” 

„Pět.” 

„No vidíš - dám ti dva králíky a tři králíky - kolik 

jich budeš mít?” 

„Šest!” 

„Jak to?” 

„My totiž doma už jednoho máme!”  

z 8. ročníku, na 2. místě Rudolf Pavlis  a na 3. 
místě Kateřina Bouberlová, oba z 9. ročníku.  
 Gratulujeme a těšíme se na okresní ko-
lo, které proběhne  v lednu.  J. Vršecká 

 V posledním listopadovém týdnu pro-
běhlo školní kolo olympiády z dějepisu. Zú-
častnili se ho vybraní žáci 8. a 9. ročníku.  
 Na 1. místě se umístila Jitka Fousková 

  Dějepis: „Pepíku, jak tě mohlo       

napadnout, že po sobě lidé ve 

středověku stříleli mor?!” 

„No, kosila je přeci morová rá-

na...”  

Známý skrblík dostal trojku. Uči-

telka to komentovala slovy: „Kdo 

šetří, má za tři.”  
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 V sobotu 23. listopadu v našem městě 
proběhlo semifinálové kolo celostátní pěvec-
ké soutěže Jihočeský vrabčák.  
 Z devíti finalistů postoupilo pět soutěží-
cích do finále, které se bude konat 22. prosin-
ce v českobudějovickém kulturním domě Me-

Braillský klíč 

 V každoročně pořádané celostátní čte-
nářské soutěži ve čtení bodového písma pro 
nevidomé žáky základních škol, Braillský klíč, 
letos v Brně opět zvítězil náš žák Karel Lesko-
vec.  
  24. října si již pátým rokem obhájil ab-
solutní prvenství v této soutěži vysokým ná-
skokem. Přečetl bez chyby nahlas 246 slov za 
2 minuty. 

 O necelé tři týdny dříve zvítězil ve čtení i 
mezi dospělými. Finále této celostátní soutěže, 
kterou pořádala Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých v ČR, se uskutečnilo 6. 
října v Praze. 
            Gratulujeme! 
 
           Eva Marková 

   

Jihočeský vrabčák 

Olympiáda z dějepisu 

tropol. Mezi pět postupujících patří i bývalá žá-
kyně naší školy Dominika Jarošová a Karel 
Leskovec, žák třídy 7. A. Držíme palce! 
 
                Eva Marková 
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Mikulášská besídka 

 V pátek 6. prosince připravila 7. B pro mla-

dší spolužáky Mikulášskou  besídku se závěrečnou 

diskotékou. Akce se vydařila, jak můžete vidět na 

fotografiích. Andělé něžně zatančili svůj tanec, čer-

  

ti postrašili zlobivé děti a nakonec si všichni spo-

lečně zatančili. Dopoledne se opravdu povedlo! 

                          J. Vršecká 

 

Mikuláš s anděly Tanec andělů 

Andělsko čertovská sestava 

Foto: Daniela Soukupová 

Závěrečná diskotéka 



Nové ozvučení tělocvičny 

 V uplynulých dnech jsme dokončili 
projekt "Ozvučení tělocvičny v Základní ško-
le Vodňany, Bavorovská 1046, 
okr.Strakonice", který byl realizován s finanč-
ní účastí Jihočeského kraje v rámci progra-
mu "Jihočeské krajské programy podpory 
sportu". 
 
Přínosem tohoto projektu je možnost zařaze-
ní tanečních prvků a aktivit do výuky a tím i 
zatraktivnění hodin tělesné výchovy ve ško-
lách.    

 Zdroj: vvv.zsbvodnany.cz 

Foto: J. Grill 
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Obrázky jako poděkování 

 Žákům 2.B se moc líbilo na Mikuláš-

ské besídce. Rozhodli se, že svým starším 

spolužákům ze 7. B, kteří pro ně program 

připravili společně s paní učitelkou Soukupo-

vou, poděkují tím, že jim nakreslí obrázky. 

Jak se  jim to povedlo můžete posoudit sami.   

 

 

Nela Motlová 

Barbora Borovková 

Tereza Tíková 

Daniela Bílá 
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Na vydání tohoto čísla se podíleli:  

Romana Chloupková, Eva Marková, 
Daniela Soukupová, Dagmar Šmídová, 
Jana Kalianková,  žáci 2. B, žáci 8. roč-

níku 

Redakční rada: 

 

Jana Vršecká 

Patricie Poslední 

Eliška Cinádrová 

Karel Leskovec 

Karel Sádlo 

 

Pokud byste chtěli přispět do dalšího čísla, 
můžete zaslat své příspěvky na adresu: 

ja.vrsecka@seznam.cz. 

Toto číslo bylo vydáno za přispění ZŠ Vod-
ňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice         

v červnu 2013 v počtu 20 výtisků 

www.zsbvodnany.cz 

 

Z. Libičová 
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