
22. dubna proběhla 

v DDM akce Den 

Země pro žáky 6. 

tříd  

24. dubna jely 4. 

ročníky na exkurzi 

do Prahy 

25. dubna jsme byli 

pozváni na vyhláše-

ní krajské soutěže 

školních časopisů 

do Českých Budějo-

vic 

29. dubna bojovali 

na LAO osmáci a 

deváťáci 

30. dubna sportovali   

šesťáci a sedmáci 

1. května jsme sla-

vili 1. máj 

2. května navštívily 

vybrané ročníky 

film Husité 

6. května 4. a 5. 

ročník jel do Stra-

konic na McDonald 

cup 

14. května jsme 

poslouchali cimbá-

lovou muziku Réva 

21. května se konal 

Atletický čtyřboj 

28. a 29. května 

neproběhla Atletic-

ká všestrannost pro 

1. stupeň kvůli dešti 

30. května slavili na 

1. stupni Den dětí 

v červnu jsme jezdi-

li na exkurze 

9. až 13. červen 

trávili deváťáci na 

vodáckém kurzu 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beseda o 1. světové 

válce 

LAO 

Den dětí 

Křížovka, přesmyč-

ky 

Napsali jste 

Sportovní úspěchy 

Komiks 

 

 

Bavorovská 1046 
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383 313  z 
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Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 

  
Milí čtenáři, netrpělivě 

očekávaný poslední 
den  školního roku se 
blíží a prázdniny jsou 

za dveřmi. Přejeme 
všem za naši redakci 
příjemné dny volna, 

hodně odpočinku, pěk-
ných zážitků a setká-
váni se zajímavými 

lidmi, zvyky a kultura-
mi. 

 
Jana Vršecká 

  

Foto: D. Soukupová 
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￼ 

LAO 8. a 9. tříd  

 Lehkoatletická olympiá-

da 8. a 9. třídy a tercie a kvinty 

proběhla v úterý 29. dubna.  

 Na fotografii vidíte stup-

ně vítězů. Zástupce osmé třídy 

přebírá vítězný pohár. Na dru-

hém místě se umístili atleti de-

váté třídy. 

 

       Gratulujeme vítězům. 
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Osmáci před štafetou Zástupci 9. třídy 

Foto: A. Šlehoferová 

Vidí kůň krávu lézt na strom a ptá se jí, co 

dělá. 

"Jdu na jablka." 

"Ale krávo, vždyť lezeš na břízu." 

"To je jedno jablka mám s sebou."  

Říká maminka synovi: "Pepíčku, už jdi 

dost velký, musíš se naučit jíst příborem!" 

Pepíček na to: "A do které ruky dám ří-

zek?"  



Stránka 3 
Ročník VIII., Číslo 5 

 Ve středu 16. dubna proběhla pro žáky 6. 

ročníku beseda s panem Miroslavem Špeciánem 

o I. světové válce. Beseda navazovala na výstavu 

ve vodňanském muzeu na stejné téma. Pan Špe-

cián zajímavě vyprávěl o stránkách světové války, 

které se ve škole neprobírají, např. o organizaci a 

způsobu přepravy vojáků, o jejich životě v záko-

pech, o starostech a hygieně na frontě. Vypravo-

vání žáky velmi zaujalo, takže Pája s Adélkou pa-

na Špeicána, který se podepsal i do školní kroni-

ky, vyzpovídaly: 

 

Jak se vám u nás líbilo? 

Byl jsem překvapen, že jste měli zájem. Moc se 

mi tu líbilo. 

Přednášelo se vám dobře? 

Úplně perfektně. 

Čím byste tuto besedu zlepšil? 

Více vás žáky zatáhnout do děje, abyste byli ak-

Beseda o 1. světové válce 

tivní a sami také pracovali. 

Chtěl by jste tady učit? 

Ano, v téhle třídě určitě. 

Myslíte, že to děti bavilo? 

Vetšinu ano. 

Baví vás vyprávět o historii? 

Ano, jinak bych to nedělal. 

 

Připravily Pavlína Zíková a Adéla Švarcová. 

 

Poděkování na závěr besedy 

Nasloucháme zajímavému povídání 

Při rozhovoru pro Blik 

Foto: J. Vršecká 
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Někoho rychle sežeňte! 

Milá dámo, řekněte to nahlas. 

Vyrostla tam hustá borovice. 

Slézáme kolmo dolů. 

Pro nás ta hra dobře dopadla. 

Rád dělá z někoho hlupáka.                  

Řešení:yroh, eřom, robát, kemáz, darh, ěnzál 

(hory, moře, tábor, zámek, hrad, lázně) 

1. vysoké kopce 

2. pěší cestovatel 

3. kamenná historická 

stavba  

4. dětský letní pobyt 

5. místo ke koupání 

6. koupací potřeba 

7. letní měsíc 

8. pěší výlet  

9. šlechtické sídlo  

10. zoologická zahrada 

11. dopravní stanice  

12. občan jiné země  

13. cestující na kole  

14. letní přístřeší  

15. chytání ryb 

Tajenka:  

Sladký pokrm: DOMA AUTOR MELE SALÁM 

Letní pochoutka: ZRNA V HÁJI, DOMA ZLO 

Sladký nápoj: MILÁ OLINO, DANA MÁ „V“  

Řešení: 

ateloma s uodálemram, ávodohaj anilzrmz, ávonilam 

adánomil) 

(amoleta s marmeládou, jahodová zmrzlina, 

malinová limonáda) 

Prázdninové skrývačky 

Stránku připravili: Karlík a asistentka Eva 
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Den dětí očima žáků 2. B 
 K tradičním akcím naší školy patří oslava 

Dne dětí. Letos v pátek 30. 5. na žáky 1. stupně 

bohatý program. Velké poděkování patří žákům 9. 

ročníku a panu učiteli Kubelkovi za organizaci a 

přípravu stanovišť v areálu školy. Děti si hrály, 

sportovaly, závodily, plnily různé úkoly a také na 

ně čekaly sladké odměny. I přes počáteční nepřízeň 

počasí se objevilo sluníčko a děti si svůj Den krás-

ně užily. 

Za učitele 1. stupně Mgr. Helena Švábová 



Stránka 6 
Ročník VIII., Číslo 5 

 22. dubna 2014 připravili pracovníci DDM 

Vodňany pro žáky 6. ročníku akci ke Dni Země. Žáci 

si užili pěkné dopoledne a také si ho zhodnotili: 

 

 Včera jsme obě třídy,  6. A i B, šly na den 

Země v DDM. Čekal nás kvíz o planetě Země, který 

se mi líbil. Když měli všichni hotovo, hráli jsme si se 

zvířaty z chovatelského kroužku. 

 Vanesa, 6. B 

 

 Hráli jsme soutěž o znalostech v přírodě. By-

ly tam otázky o přírodě, o zvířatech, kultuře a astro-

nomii. Některé byly těžké. Např. kolika let se dožívá 

mravenec. Na konci nám paní z DDM řekla správné 

odpovědi.  

 Markéta, 6. A 

 

 Včera 22.4. jsme šli na Den Země v DDM. 

Byly tam pro nás připravené pracovní listy, měli 

jsme odpovídat na otázky a správnou odpověď za-

kroužkovat. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavých 

novinek. 

 Dominik C., 6. A 

 

 V úterý se v DDM ve Vodňanech konal Den 

Země. Tato akce byla o tom, abychom poznali příro-

du. Bylo tam osm stanovišť s různými otázkami. 

Když jsme otázky zodpověděli na papír, paní z 

DDM nám řekla správné odpovědi. Ještě chvíli 

jsme tam pak zůstali a krmili kozy, hladili si králíč-

ky a morčata. Moc se mi to líbilo! 

 Pája, 6. B 

 

 V DM si pro nás připravili různé otázky o 

přírodě. Byl krásný slunečný den, tak se nám pra-

covalo dobře. Po skončení jsme si hráli se zvířaty. 

Akce se mi líbila. 

 Bára, 6. B 

 

 22.4. jsme šli na Den Země do DDM. Akce 

se konala venku. Dostali jsme papíry, do kterých 

jsme psali odpovědi. Po celém areálu byla stano-

viště s určitým druhem otázek. Den jsme si užili a 

bavilo mě to. 

 Kuba, 6.A 

 

 22.4. jsme šli se třídou na Den Země. Cho-

dili jsme po okolí DDM. Tam jsme hledali otázky, 

byly o zvířatech, o vesmíru a neživé přírodě. Když 

jsme na vše odpověděli, mohli jsme si hladit zvířa-

ta. Velmi se mi to líbilo. 

 Kačka, 6.B 

Den Země v DDM 

  

Při hledání odpovědí Foto: J. Vršecká 
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Vyhlášení soutěže školních časopisů 
 Téměř sedmdesát účastníků slavnostního 

vyhlášení výsledků 4. ročníku Jihočeského krajské-

ho kola 8. ročníku celorepublikové soutěže školních 

novin a časopisů zaplnilo v pátek 25.dubna 2014 sál 

Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějo-

vicích. 

 V krátké historii krajského kola soutěže 

školních novin a časopisů se právě zde uskutečnilo 

již podruhé vyhlášení jejich výsledků pro tento rok. 

V této souvislosti je například zajímavé i to, že le-

tošní ročník krajské soutěže ovládla sudá čísla - vy-

hlášení se uskutečnilo v měsíci dubnu, jedna čtvrtina 

školních redakcí se do soutěže zapojila poprvé, hod-

noceno bylo 24 školních novin a časopisů v Jihočes-

kém kraji v 6-ti soutěžních kategoriích. Nejlepší z 

nich budou reprezentovat Jihočeský kraj v celore-

publikovém kole 8. ročníku soutěže školních novin 

a časopisů...Opakovaně při akci zaznělo nejen z úst 

organizátorů, že v soutěži zvítězili všichni zúčastně-

ní. Už jen proto, že i aktivity redakcí školních novin 

a časopisů a jejich podporovatelů z řad pedagogické-

ho sboru jsou v první řadě aktivitami pro druhé. I 

proto byl organizátory a jejich partnery oceněn nejen 

morálně každý účastník soutěže.  

 A všichni zúčastnění na vyhlášení výsledků 

soutěže si mohli v rámci doprovodného programu 

setkání odnést i část zkušeností dlouholetého redak-

tora různého typu médií Mgr. Zdeňka Přibyla. Násle-

dovalo samotné vyhlášení výsledků soutěže a předání 

cen oceněným zástupců redakcí školních novin a ča-

sopisů z rukou zástupců Odboru školství, mládeže a 

tělovýchovy-oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 

Krajského úřadu Jihočeského kraje. 4. ročník Jiho-

českého krajského kola 8. ročníku celorepublikové 

soutěže školních novin se uskutečnil pod záštitou 

člena Rady Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky 

a za podpory Jihočeského kraje. 

                            Václav Pavlík 

Pepíček se ve škole chlubí paní učitelce, že 

jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho raději 

pošle domů, aby se náhodou ostatní děti ne-

nakazily. Za týden ho potká a ptá se: 

"Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře? 

"To já nevím, paní učitelko. To víte, než sem 

dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli 

potrvá."  
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Komiks pro vás připravil Karel Sádlo ze 6. A 

Letí dva balonky pouští a jeden povídá dru-

hému: "Hele kaktusssssss..." 

" Druhý na to: "Kde ho vidíššššššššš?"  

Jdou dvě sušenky přes přechod, jednu přeje-

de auto, druhá se otočí a volá na ni: "Zvedni 

se a nedrob."  

Hurá na prázdniny! 
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Příběhy na ,,X” 

 

Tatínek poslal zlobivého synka za trest 

brzo spát. Za chvilku se z pokojíčku 

ozvalo: 

"Tatí?" 

"Co je?" 

"Mám žízeň. Mohl bys mi přinést skleni-

ci vody?" 

"Ne. Měl ses chovat líp. A teď zhas-

nout!"  

O pět minut později: "Tatí?" 

"Co je zase?" 

"Mám žízeň. Mohl bys mi přinést skleni-

ci vody?" 

 Pepa pral ponožky, protože páchly po potu. 

Pro praní pořídil prací prášek. Prášek provoněl po-

koj.          Honza, 6.B 

 Petr Pilíř piluje pilníkem pilíř. Pilíře pak pro-

dá. Pak půjde pro prkna, protože půjde postavit per-

golu. Prkna poskládá, pak půjde pro plachtu, protože 

prší. Pergolu postaví pozítří. 

      Tomáš, 6.A 

 Kuba koupil Kláře košili, která krutě kousala. 

 Klára křičí:" Kubo, košile kouše". 

 Kuba klábosí, když  Kláru, která křičela, kopla koza 

Kubička.  Milan, 6. B 

 Kamilův kamarád Kuba kráčel kolem kina 

ke Karlovi. Karel karboval kolu. Koštoval. Kami-

lůvkamarád Kuba kalil kántr. Karel kreslil kámošo-

vi komiks. Krutý, konzultoval Kamil. 

 Kuba, 6.A.  

 

 Karel kupoval kreslené kolo. Kopnul Kami-

la, který kolem kráčel. ,,Kamile, koukni!“ Kamil 

kráčel ke kolu. Kousal kulaté kaštany, kolečko klo-

básy. Kamil klusal kolem kola. Krásné, konstatoval 

Kamil. Karel kresbu koupil.  

  Tereza, 6.A 

Vyluštění křížovky 

Ptá se učitel Pepíčka:  

"Proč jsi přišel pozdě do školy?"  

"Protože jsem vyšel pozdě z domu."  

"A proč jsi nevyšel dřív?"  

"Protože už bylo pozdě na to, abych vyšel 

dřív!"  

        H O R Y       

      T U R I S T A   

      H R A D         

      T Á B O R       

  R Y B N Í K         

    P L A V K Y       

    S R P E N         

    T Ú R A           

      Z Á M E K       

        Z O O         

    N Á D R A Ž Í     

C I Z I N E C         

C Y K L I S T A       

  S T A N             

      R Y B O L O V   



Malý dinosaurus se ptá matky: "Maminko, dosta-

nu se po smrti také do nebe?" 

"Ne, synku, dostaneš se do muzea." 
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LAO 6. a 7. tříd - 30. dubna 

  

Vyhlášení vítězů: zleva 7.A, 7.B, sekunda, prima, 6.B a 6.A 

 

 Honzíku, co to děláš? 

"Papám sekundové lepidílko." 

"Cože?" 

"ammmmmmmmm"  

Slavnostní zahájení LAO Ceny a diplomy jsou rozdány 
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Lao 7. a 8. tříd 
  

  

 

Předávka při štafetě Iveta si umí vyskočit 

Aneta letí přes laťku Zase ta štafeta 

 Napětí soutěžících Foto: S. Vavrušková 



McDonald´s cup 

"Filípku, jak to, že máš tak zablácené boty? 

Vždyť venku žádné bláto není." 

"Ale je - jen ho najít!"  
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 Okresní kolo proběhlo ve Strakonicích 6. 

května pro 4. a 5. ročníky.  Zde jsou výsledky:  

Základní skupina: 

V-Štěkeň 2:0 branky Krygel 2 

V-Komenského Blatná 0:0 

V-Sedlice 4:0 branky Bína 2, Krygel, Sladký 

 

Čtvrtfinále: V-TGM Blatná 0:0 bohužel prohra na 

penalty a konec bojů o medaile 

 

Skupina o 5.-8. místo:  

V-Alešova Vodňany 1:2 branka Bína 

V-Katovice 0:0 výhra na penalty 

 

Celkově jsme obsadili  7. místo z šestnácti škol 

okresu. 

Školu reprezentovali: Filip Bína, Ondřej Bár, Jan 

Tlapa, Matyáš Perner, Adam Krygel, Václav Slad-

ký, Stanislav Maršán, Václav Pícha, David Prokop 

a Jakub Klecán. 

                       Jan Veselý 

Foto: J. Vršecká 

"Verunko, cvičila jsi dneska na housle?" 

"Ano maminko" 

"A nelžeš mi?" 

"Tak si to mami poslechni, sousedka pod námi ještě 

nadává."  

Cimbálová muzika ve škole 

 Ve středu 14. května naši školu navštívila se 

svým programem Cimbálová muzika Réva. S typicky 

lidovými nástroji dokázala skupina zahrát klasickou 

hudbu, lidové písničky i rock. Představení se zúčastni-

ly všechny ročníky, děti si zazpívaly i zatančily. Do 

tříd jsme se rozcházeli s dobrou náladou. 

                        

                            J. Vršecká 

 

Ve středu 4. června se žáci 8. ročníku utkali 

v anglickém jazyce. Obsahem soutěže byl poslech a 

s ním spojené úkoly. Nejlepší výkon předvedla Aneta 

Nachlingerová a vysloužila si tak první místo. Druhé 

místo získala Jitka Fousková a třetí místo obsadila 

Zita Okruhlicová. Děkuji všem zúčastněným za 

vypracování soutěžních úkolů. Těm nejlepším 

gratuluji k úspěchu a přeji mnoho motivace 

k dalšímu učení. 

Daniela Soukupová 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 
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Zážitky 1. A  

  

 

Na autobusové zastávce zatahá chlapeček pána 

za nohavici: 

"No copak je hochu?" 

"Pane, máte rád lízátka?" 

"I kdepak." 

"Tak mi ho prosím podržte, potřebuji si zavázat 

tkaničku!"  

Naše žákyně mají šikovné ruce 

    Projevilo se to při návštěvě pana Grammet-

bauera ze SOŠ a SOU Písek. Přivezl s sebou 4 zručné 

studentky – 2 kuchařky, 1 číšnici a jednu cukrářku. 

 Naše děvčata z 8. třídy si v hodině volby po-

volání vyzkoušela ozdobné skládání ubrousků i výro-

bu chutných chlebíčků, ale nejvíce je okouzlilo mo-

delování z marcipánu. Kvůli dokončení svých výtvo-

rů zůstaly poprvé dobrovolně po škole.  

 

             Dagmar Šmídová, ochutnávačka chlebíčků 

Den plný kouzel a dobré nálady V ZOO Jihlava Foto: R. Koubová 



SPORTOVAT NÁS BAVÍ 
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 Stejně jako každý rok proběhla jarní sezona 

v naší škole ve znamení sportovních soutěží. Vše 

začalo školními koly lehkoatletické olympiády. 

V kategorii mladších žáků se nejvíce dařilo třídě 7. 

B, a tak není divu, že řada žáků této třídy potom 

reprezentovala školu v dalších soutěžích.  

 Velkou pozornost si jistě zaslouží tým mla-

dších děvčat, který skvěle reprezentoval školu 

v Poháru rozhlasu. Nejprve děvčata zvítězila 

v okresním kole, které se konalo v Blatné. Své kva-

lity potom předvedla i v krajském kole, které pro-

běhlo 20. května v Táboře a vrátila se domů i 

s cenným  pohárem pro vítěze. Protože velkou část 

tohoto úspěšného týmu tvořily dívky ze 7. B, požá-

dala jsem je o rozhovor. Povídání se účastnily Na-

tálie Fošumová, Kateřina Fučíková, Adéla Havlová, 

Kamila Synáčková, Sára Vavrušková a Monika 

Zajfertová. 

Nejprve mi dovolte ještě jednou blahopřát 

k vašemu úspěchu. 

Ráda bych se zeptala několik otázek. 

Co pro vás znamená reprezentovat školu? 

Sára 

Je to výzva.  

Káťa 

Beru to jako poctu.  

Adéla 

Je to velká zodpovědnost.  

Natálie, Kamila, Monika 

Reprezentujeme rády. 

Jak probíhá příprava na závody? 

Káťa 

Trénujeme s panem učitelem Kubelkou na hodi-

nách tělocviku. 

Je pan učitel přísný trenér? 

Kamila 

Je přísný, protože chce, abychom uspěly. 

Adéla 

Je přísný, ale naučí nás to. 

Jaká je atmosféra ve vašem týmu? 

Sára 

Jsme sehraný tým. Vzájemně se povzbuzujeme. 

Kamarádíme se už v rámci třídy a tohle nás ještě víc 

sbližuje. 

Máte na závodech trému? 

Natálie 

Jsme nervózní, ale zároveň nás baví závodit. 

Co jste prožívaly při vyhlašování výsledků 

v krajském kole Poháru rozhlasu? 

Káťa 

Držely jsme se za ruce a napjatě očekávaly, jak to 

dopadne… 

A když jste se dozvěděly, že jste první? 

Káťa 

Bomba! 

Sára 

Je to dost dobré! 

Jak reagoval pan učitel Kubelka? 

Kamila 

Určitě byl šťastný, ale nedával to moc najevo. 

Všechny nás pak odměnil zmrzlinou. 

Co říkali vašemu úspěchu doma? 

Monika 

Byli šťastní, nemohli tomu uvěřit. 

Sára 

Mamka si myslela, že si dělám legraci. 

Adéla 

Nečekali takový úspěch. 

Kamila 

Hodně mě povzbuzovali. 

Káťa 

Byli rádi. 

Natálie 

Moc jsem mamku potěšila. 

Sportujete i ve volném čase? 

Káťa 

Tančím street dance. 

Sára 

Také dělám street dance a hraju badminton. 

Adéla 

Tančím, jezdím na kole a bruslím. 

Monika 

Jezdím na kole. 

Kamila 
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Děvčata z vítězného týmu 

Jezdím na kole, na bruslích a na koni. 

Motivovaly vás úspěchy v závodech k dalšímu 

sportování? 

Natálie 

Budu chodit na atletiku. 

Sára 

Budu víc trénovat vytrvalost. 

Myslím, že letošní sezona se vám velice povedla. 

Ještě jednou gratuluji. Zároveň děkuji vám, 

ostatním členkám týmu a panu učiteli Kubelko-

vi za skvělou reprezentaci školy. Přeji vám hod-

ně dalších úspěchů, ale hlavně radost ze sporto-

vání. 

Děkuji za rozhovor. 

S děvčaty si povídala třídní učitelka Daniela Sou-

kupová. 

Foto: D. Soukupová 
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Z. Libičová 
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     Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

Foto: Eva Marková 


