
2. září začal školní 

rok 

3. září jsme navští-

vili vystoupení ZUŠ 

10. září se fotogra-

fovaly první roční-

ky pro MF Dnes 

17. září pro vybrané 

ročníky proběhlo 

představení Jak se 

dělá tanečník 

20. září prvňáčci 

prožili ve Stožicích 

adaptační kurz 

23.-25. září jeli 

osmáci na cyklo-

kurz do Volar 

30. září - 2. října jeli 

šesťáci na turistický 

kurz do Volar 

7.-9. října jsme měli 

ředitelské volno 

11. října vybraní 

žáci jeli do Prahy na 

výstavu Modelhob-

by 
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Turistický kurz 

Cyklistický kurz 

Křížovka 
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Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 

 
Vážení čtenáři Bliku! 
Školní rok je v plném 
proudu a  proto opět 
přichází další vydání 

našeho časopisu. Přeje-
me vám ,aby letošní 
školní rok byl pro  

všechny úspěšný a aby 
se vám dařilo. 
Jana Vršecká 

Nakreslila: Nela Motlová 



V pondělí 30. září odjeli žáci  6. ročníku na turistický kurz 

do Volar. Kurz trval tři dny a skvěle se vydařil. Přečtěte si 

sami, jak ho hodnotí jeho účastníci: 

Kurz byl moc pěkný. Také jsem ráda, že jsem mohla být 

na pokoji se svou kamarádkou Terkou. Myslím si, že jsme 

byli skvělý kolektiv. Nehezčí bylo rašeliniště. Hodně se to 

tam  změnilo od doby, kdy jsem tam byla naposledy.    

 Lucka, 6. A 

Na kurzu se mi moc líbilo. Učitelé byli hodní a v hotelu 

Stránka 2  

￼ 

Turistický kurz 
vařili dobré obědy i snídaně. Líbily se mi i výlety. Nelíbilo 

se mi, že jsme se nemohli navštěvovat na pokojích. Rád 

bych si výlet prodloužil. 

  Dominik C., 6. A 

 

 Nejvíc se mi líbil Boubínský prales. Sice to byla dlouhá 

cesta, a i když nás všechny bolely nohy, stálo to za to! 

Dokonce se mi líbilo i ubytování, byl to malý a útulný po-

koj. Moc se mi na kurzu líbilo. 

 Sára, 6. A 

Ročník VIII., Číslo 1 

Foto: E. Kubelka Na Kubově Huti před výstupem na Boubín 
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Turistický kurz 
V pondělí 30. září jsme my, 6. A a 6.B jeli na 

turistický kurz do Volar. Byli jsme ubytováni v hotelu 

Chata. Hned první den jsme šli na S o u m a r s k é 

rašeliniště. Všechny nás už bolely nohy, jen pan učitel 

Kubelka šel neohroženě dál. Když jsme se konečně 

vrátili do hotelu, měli jsme dřevěné nohy. Po večeři 

jsme hráli různé společenské hry. 

Druhý den po snídani jsme jeli vlakem na  Ku-

bovu Huť a odtud jsme šlapali na Boubín. Cesta nahoru 

byla vyčerpávající. Když už byli konečně všichni naho-

ře, vystoupili jsme na rozhlednu. Cesta pokračovala na 

Boubínské jezírko a pak do Boubínského pralesa. Ve-

čer jsme zpívali a hráli hry. 

Třetí den jsme vyrazili na procházku po Vola-

rech. Jelikož jsme minulý večer viděli film o historii 

města, šli jsme se podívat i na hřbitov, kde jsou pocho-

vány ženy, které zemřely za 2. světové války při pocho-

du smrti. 

Náš odjezd z Volar byl smutný, protože by-

chom všichni chtěli zůstat ještě déle. Ale když přijel 

vlak, nasedli jsme a odjeli. Kurz se mi velmi líbil a ráda 

na něj vzpomínám. 

Vanesa, 6. B  

Náš pokoj byl pěkný s dobrou koupelnou. Jídlo bylo 

fajn. Líbily se mi vycházky na rašeliniště na na Boubín. Z 

rozhledny byl surový výhled. I Boubínský prales byl pěkný, 

ale náročný. Turistický kurz se mi prostě líbil. 

Kamil, 6. B 

Na turistickém kurzu se mi moc líbilo, nejlepší bylo 

to občerstvení. Bavilo mě to na rozhledně na Boubíně a bylo 

dobré, že jsme se seznámili s áčkem a s učiteli. Docela mě 

mrzelo, že Boubínské jezírko bylo vypuštěné. 

Tomáš P., 6.B 

  

Soumarské rašeliniště Foto: J.Vršecká 
Na Boubíně 

Foto: E.Kubelka 

Cesta rašeliništěm 
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Naši nejlepší sportovci ( a pan učitel ) 

         

1. 1. září začíná… 

2. Otec vlasti byl… 

3. Nejvýše položená železniční 

stanice v Čechách je...Huť 

4. Co bývá v pohádkách nad zla-

to? 

5. Autorem povídky o houbách 

je… 

6. --- 

7. 28. září slaví svátek… 

8. Pohádkový kocour chodil v… 

9. Turist. kurz se konal ve… 

10. Omalovánky nakreslila... 

Křížovka 

Foto: J. Vršecká 

  1.       

  2.       

      3.   

4.         

    5.     

6.   ----      

  7.       

 8.        

9.         

10.         
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Přijde rozčilený učitel do třídy a 

hřmí: "Kdo rozbil ten vozíček s kost-

rou!" 

"Prosím, nikdo,"" ozve se.  

"Jak, nikdo?!" 

"Prosím, ta kostra ztloustla a vozíček 

to nevydržel."  

  

Praktické činnosti ve 4.B 

Nakreslila Páťa, 9. třída 

        

 V květnu 2013 proběhl na naší 

škole tradiční sběr starého papíru. Býva-

lí páťáci (nyní 6. B) nashromáždili cel-

kem 2027! kilogramů. Za získané ko-

runky jsme si koupili trička, fixy na tex-

til, vytvořili šablonky a zdobili. Výsle-

dek našeho snažení vidíte na fotografii.  

            Lenka Šťástková 

 

Sběr papíru 

Foto: Lenka Šťástková 
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Fotoreportáž z cyklokurzu 

  

Foto: D. Soukupová Soumarské rašeliniště 

Na rozhledně 
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Městské muzeum a galerie Vodňany ve spo-

lupráci s Klubem vodňanských výtvarníků 

vyhlašuje na školní rok 2013/2014 dětskou 

výtvarnou soutěž na téma 

 

„Malíř Jan Zrzavý  

a Vodňany“ 
 

Díla vybraná porotou KVV budou vystavena 

v městské galerii ve Vodňanech od 1. do 29. června 

2014. 

Soutěž se uskuteční v těchto kategoriích: 

I. kategorie – předškolní věk 

II. kategorie – mladší školní věk (1. – 5. třída) 

III. kategorie – starší školní věk (6. – 9. třída) 

IV. kategorie – studenti (1. – 4. ročník SŠ) 

V. kategorie – kolektivní práce 

 

Technika výtvarných prací je volná, minimál-

ní rozměr je však A4. 

Díla je nutné před odevzdáním čitelně označit 

plným jménem, kategorií a adresou školy či 

autora. 

 

Termín odevzdání soutěžních prací je 

v městské galerii ve Vodňanech do 16. 

května 2014. 
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Vyluštění křížovky 

 
  

U maturity: "Jak se jmenujete?" 

"Ferdinand Kropáček." 

"A čemu se smějete?" 

"Mám radost, že jsem hned první otázku 

zodpověděl tak dobře."  

         

Při hodině matematiky se učitel ptá jedné 

slečny: "Znáte Ludolfovo číslo?" 

"Tak to určitě budu znát. Jen si teď ne-

můžu vybavit, jak jsou při tom nohy."  

Volající: "Dobrý den, omluvte, prosím, 

dnes Honzu z výuky. Je trochu nachlaze-

ný." 

"A kdo volá?" 

"Můj táta."  

Omalovánky vytvořila Páťa z 9. třídy 

   š k o l a  

   K a r e l  

K u b o v a    

 s ů l      

P e p a      

   -      

   V á c l a v 

  b o t á ch   

 V o l a r y   

  P á ť a    



Učitel s žáky prochází lesem poblíž místní říčky. 

Jsou na přírodovědné naučné procházce. Náhle se 

pedagog zastaví, ukáže před sebe na ohlodané 

stromy a ptá se kolem stojících dětí: "Děti, víte, 

kdo to udělal?" 

Žáci sborově odpoví: "To my ne, to ti z béčka!"  
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4. třídy na dopravním hřišti 

    

Vaření v přírodě 

 

       V rámci praktických činností vyrazili loňští 

páťáci do přírody nedaleko za městem. Rozdělili 

se na 3 skupiny. Každá  musela připravit ohniště  

a nanosit dřevo. Pak zavěsili  kotlík s vodou, roz-

dělali oheň a z přinesených surovin vařili polév-

ku. Výsledky svého snažení si  všichni vzájemně 

ochutnali  a zhodnotili.  

        Do školy se děti vracely sice začouzené a 

poštípané od komárů, ale spokojené a bohatší  o 

novou zkušenost.  

 

        25. září absolvovali žáci 4. tříd výcvik na českobudějovic-

kém  dopravním hřišti. V učebně probíhala teoretická pří-

prava, která byla zakončena testem. Následně si děti vy-

zvedly kola a trénovaly jízdu podle dopravních značek a 

semaforů.  

        Kdyby to bylo doopravdy, do školy by se rozhodně 

nevrátili  všichni naši cyklisté, protože někteří  vjeli na 

kruhový objezd vlevo, jiní nedali při odbočování  před-

nost protijedoucímu kolu nebo se vřítili do křižovatky na 

červenou.  

Foto i text: Lenka Šťástková 



Těšili jsme se na další den.  

 Třetí den už byl spíše odpočinkový. Došlo i na 

kousek historie. Šli jsme se podívat na hřbitov z druhé 

světové války, kde byly pochovány ženy z „pochodu smr-

ti“, který procházel městem Volary. Zajímavostí je, že na 

hřbitově je pochován pouze jeden muž Rus Grigorij 

Onopščenko .  Po krátkém výletě jsme se vrátili do hote-

lu na pokoje a uklízeli si.  

 Turistický kurz byl skvělý, moc se mi líbil. Bylo 

chutné i jídlo. Měli jsme např. bramboračku, karbanátky, 

podával se kuřecí plátek s rýží a omáčkou, řízek 

s chlebem a k snídani byly švédské stoly. 

Sešli jsme se výtečná parta, takže na pokojích 

bylo veselo. Jediné, co se mi nelíbilo, bylo to, že jsme se 

nemohli navštěvovat na pokojích. Jinak výlet neměl chy-

bu.     Jakub, 6. B 

Ročník VIII., Číslo 1 
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Patis Louris 
 Bylo krásné letní odpoledne. Vypravili jsme 

se s bratrancem do lesa. Měli jsme dobrou náladu, 

těšili jsme se na sbírání hub. Chvíli jsme chodili po 

lese. Najednou si Vašek všiml velkého hřibu u stro-

mu. Vašek zvolal: ,,Hurá, našel jsem velkého hři-

ba!“ ,,Nekřič,“ zařval jsem.  

 Pak jsme šli o kus dál a já jsem si všimnul 

neznámé houby. Sebral jsem ji a ukázal Vaškovi. 

Ten se podíval do atlasu, který měl v kapse a 

řekl:??Ta houba, kterou jsi našel, není 

v atlase.“ ,,No a co?“ odpověděl jsem. 

 Když jsme měli plné koše, zavolali jsme 

dědečkovi, který nás odvezl domů. Tam jsem požá-

dal babičku o smaženici. Babička řekla: ,,Jakou  

chceš houbu na tu smaženici?“ ,,Třeba tuhle, kterou 

jsem našel v lese.“ Babička houbu očistila a olou-

pala. Pak ji usmažila na pánvi a dala mi ji 

k snídani. Když jsem smaženici snědl, řekl jsem 

babičce: ,,Půjdu si na chvíli ještě lehnout.“ Babička 

odpověděla: ,,Sladké sny, broučku.“ 

 Zanedlouho jsem se probudil a vstal jsem. 

 Turistický kurz byla třídenní akce, které se 

zúčastnili žáci 6. tříd. Bydleli jsme v hotelu Chata, 

kde bylo ubytování úžasné. 

 Každý den jsme chodili po nejvybranějších 

turistických cílech. V pondělí jsme si udělali pro-

cházku po Volarech a odpoledne jsme šli na Soumar-

ské rašeliniště - bylo nádherné. 

 Druhý den jsme se rozhodli, že zdoláme horu 

Boubín. Nasedli jsme na vlak a jeli jsme na Kubovu 

Huť do nejvýše položené železniční stanice v ČR. Po 

půl hodině už jsme putovali na vrchol Boubína. 

Z boubínské rozhledny bylo krásně vidět do okolí. 

Poté jsme pokračovali dolů z hory kolem Boubínské-

ho pralesa k malému, ale bohužel vypuštěnému jezír-

ku. Potom už jsme pokračovali směrem na vlak.  

 V hotelu jsme si dali dobrou večeři. Pak jsme 

se bavili společenskými hrami, které nás dokázaly 

pobavit. Po zábavě už jsme museli jít všichni spát. 

Když jsem ale chtěl popojít, nemohl jsem zved-

nout nohu.  Kouknul  jsem se a viděl jsem, jak 

jsou moje nohy veliké! Zařval jsem: ,,POMÓC!!! 

Mám velké nohy!!“ V tu ránu přiběhl děda a zvo-

lal: ,,Ty jsi snědl houbu Patis Louris neboli Velká 

noha.“ 

,,Dědo, ty už jsi to měl?“ ,,Ano,“ řekl děda. ,,Jak 

se toho zbavím?“ ,,Je jediný způsob, jak se toho 

zbavit! Musíš dělat dobré skutky tři roky a pak ti 

to zmizí.“ 

 Každý den jsem pomáhal, jak jen to bylo 

možné. Uplynuly tři roky. Ráno jsem se vzbudil a 

viděl jsem, že moje nohy jsou zas jako dřív. Zvo-

lal jsem: ,,Hurá!!Tak se to vyplatilo!“ Děda přibě-

hl a řekl: ,,Víš, jaké z toho plyne pouče-

ní?“ ,,Nevím?“ Děda mě poučil: ,,Nejez to, co 

neznáš a nevíš o tom nic! 

Pepa, 7. A 

Turistický kurz 
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ADAPTAČNÍ KURZ PRVNÁČKŮ 

Na vydání tohoto čísla se podíleli:  

Jana Vršecká, Daniela Soukupová, Jo-
sef Schwarz, Patricie Poslední, N. Bou-
dová,  Lenka Šťástková, Renata Čer-
nošková, Helena Švábová, Radka Kou-
bová, žáci 6. A a 6.B, 
 
 

Redakční rada: 

 

Jana Vršecká 

Patricie Poslední 

Eliška Cinádrová 

 

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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     Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 27.září čekalo prvňáčky  1.A, 1.B, 1.C společné setká-

ní na hřišti ve Stožicích. 

 Adaptační den plný her, soutěží, písniček a výtvarných 

prací se velice vydařil . Nejvíce se děti těšily na odpolední se-

tkání s rodiči, které přivítaly písničkou  Umba umba a tancem 

ve vlastnoručně vyrobeném indiánském obleku. Za své doved-

nosti a snahu byli všechny děti pasovány na školáky. Den byl 

ukončen společným povídáním u ohně s opékáním vuřtů.  

Ať se vám ve škole daří, přejí  paní učitelky R.Černošková, R. 

Koubová , a H. Švábová. 

Foto: R. Koubová 


