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Turistický kurz

Vážení čtenáři,
prázdniny jsou již
minulostí a opět nastala doba školních
povinností. Přejeme
všem ve školním roce 2014/14 hodně
úspěchů a krásných
zážitků.
Jana Vršecká

1. září jsme se
vrátili do školy
2. září navštívili
prvňáčci představení Šmoulové
Na plavecký kurz
do Prachatic jezdili žáci 2. ročníku
15. - 17. září sjížděli šumavské
kopce osmáci na
cykloturistickém
kurzu
16. a 17. září cvičili jízdu na kole
žáci 4. a 5. ročníku

22. - 24. září na
Šumavě pobývali
šesťáci, měli turistický kurz
30. září vybrané
t ř í dy pr vní ho
stupně viděl y
představení Kouzelná slůvka
1. října proběhne
Den otevřených
dveří

Cyklistický kurz
Adaptační kurz
Křížovka, přesmyčky
Napsali jste
Sportovní úspěchy
Komiks
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Bezpečně na prázdniny
Čtvrteční dopoledne 19. 6.
se neslo na ZŠ Bavorovské ve Vodňanech již tradičně ve znamení bezpečnosti, zdraví a zábavy. Pro žactvo 1. stupně připravili jejich učitelé
preventivně
naučný
projekt
„Bezpečně na prázdniny“. Cílem
této akce bylo upozornit žáky formou hry na možná nebezpečí, se
kterými se mohou setkat během
prázdnin v přírodě, na ulici nebo na
hřišti.
Na deseti stanovištích prokazovaly děti své znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, zdravovědy,
ale i zdravé výživy. Ke zdárnému
průběhu celé akce nemalou měrou
přispěla i účast členek Hasičského
záchranného sboru JČK, které na
svých dvou stanovištích seznamovaly žáky s pravidly tísňového volání
a s obsahem evakuačního zavazadla.
Díky početné účasti policistů ČR si
mohly děti vyzkoušet oblečení těžkooděnce a poseděly si v policejním
voze.
Atrakcí pro žáky se jistě stalo měření rychlosti jízdy na kole a

koloběžce opravdovým policejním radarem nebo digitální měření množství alkoholu v dechu, tak
jak probíhá běžně na silnicích.
Beseda pod taktovkou dobrovolné zdravotnice a naší dlouholeté
spolupracovnice Marie Pencové
osvěžila znalosti dětí z oblasti
záchrany života v různých kritických situacích. Jízda zručnosti,

každodenní péče o chrup a tělo,
pohybové soutěže nebo poznávání dopravních značek byly
další úkoly, se kterými se děti
během vydařeného dopoledne
musely utkat. Z úsměvů a horlivosti žáků při jejich plnění však
bylo možné vyčíst, že se akce
zdařila.
Romana Chloupková

Foto: R. Chloupková
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První školní den prvňáčků

Foto: redakce Deníku

Stránka 4

Ročník IX. Číslo 1

?
1

2
3
4
5
6

7
8
9
0
1
2

1. školní taška
2. titulek v knize
3. školní nábytek
4. pouzdro na psací potřeby
5. strach při zkoušení
6. součást atlasu
7. nauka o historii
8. místnost pro
učitele
9. úkol
10. tělocvičný prvek
11. školní psací
potřeba
12. deska na psaní

?

Tajenka: Škola je už………………………...
Přesmyčky:
2. TETAMAKAMI
3. PĚJISED
4. SEPĚZIM
5. ŘÍPODOVĚDRA
6. MECHIE
7. KOTLIVĚC
8. VÍNOCHÁ
Stránku připravili: Karel a asistentka Eva

Řešení:
1. čeština (anitšeč)
2. matematika (akitametam)
3. dějepis (sipejěd)
4. přírodověda (aděvodorířp)
5. zeměpis (sipěmez)
6. chemie (eimech)
7. tělocvik (kivcolět)
8. chování (ínávoch)

1. NAČTIŠE
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Moje nejhezčí prázdniny
Na každých prázdninách
je něco výjimečného, něco, co si
budete pamatovat a jednou za
čas si na to vzpomenete a řeknete si: ,,To byly časy.“ Ale na
těch mých bylo něco, o čem by
se vám ani v těch nejkrásnějších
snech nezdálo.
Bylo to hned pět dní po
vysvědčení. Už dlouho jsem si
přála malou sestřičku a konečně
se mi moje přání splnilo. Zrovna
jsme byli s mým osmiletým
bráškou u babičky na prázdninách. Den před narozením mé

(ještě jsme nevěděli, co to bude)
sestřičky jsme byli ještě s taťkou
navštívit mamku v porodnici, já a
bratr jsme ještě nevěděli, že maximálně zítra už budeme mít dalšího
sourozence – Magdalénka se měla
narodit až 9. července. Když nám
to oznámili, byli jsme celým štěstím bez sebe. Večer nám dalo
opravdu velkou práci usnout, radostí jsme ani nechtěli.
Konečně ráno, když jsme
se probrali, hned jsme běželi za
babičkou a celí nedočkaví žadonili
o odpověď. „Máte sestřičku,“ řek-

la.
Pak ale ještě dodala, že je
naše maminka po narkóze, rodila
totiž císařem. V pět hodin ráno jí
praskla voda a nebýt těch přístrojů
a monitorů, Madlenka by se nejspíš nenarodila - ona se v bříšku
totiž dusila.
Naštěstí vše dopadlo dobře
a dnes už máme doma dvouměsíční sestřičku.
Markéta, 7. A
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1. TAJENKA (druh sportovce)
2. jednostopá motorová vozidla
(obráceně)
3. falešně zpívat (jako vrána)
4. restaurační (hospodská) místnost
5. Jihoevropan
6. boxerský úder
7. souhlásky slova „téma“
8. slučovací spojka

1. TAJENKA (nejoblíbenější
školní předmět)
2. distribuce zboží do ciziny
3. obilnina
4. čidlo čichu
5. iniciály sportovce Emila Zátopka
6. předložka se 3. pádem
Roháčky připravili: Karel a asistentka Eva
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Turistický kurz
Na kurzu se mi moc
líbilo. Nejvíce sbírání hub,
rozhledna na Boubíně a
Soumarský most. Líbilo se
mi, jak jsme spolupracovali
a skamarádili se více se 6.A.
Nikola, 6.B
Bylo to fajn, to jak
tam vařili, jak jsme šli první
den kolem bunkru a bažin, i
to, jak jsme byli na rozhledně.
Natálie
Byli jsme na turistickém kurzu a bylo to tam parádní. Seznámili jsme se se
6.A a zjistili jsme, že je s
nimi veliká sranda, to se mi
nejvíce líbilo. Chtěla bych
tam být více dní.
Veronika, 6.B
Moc se mi tam líbilo.
Aneta, 6.B

Na kurzu se mi líbilo,
doporučuji všem. Co se mi líbilo:
příroda, kamarádi, pokoje, jídlo mimochodem tam byly švédské
stoly, což je bonus. Dál se mi
líbily pochody a hlavně to, jak
jsme nestihli vlak.
Daniel, 6.B
Na kurzu jsme fungovali
jako parta a to také jsme! Povídání pana Kubelky bylo fantastické! A našla jsem si tam kamaráda.
Tereza
Líbilo se mi moc, jak
jsme šli na Boubín a jak jsme
běželi na vlak.
Eva K.
Učitelé byli hodní, jen
když kluci zlobili, museli stát na
hanbě. Večer jsme hráli hry a
zpívali jsme.
Nikola
Výlet na Šumavě se mi
moc líbil. Učitelé byli fajn. Vy-

cházky se mi líbily, doufám, že
si to někdy zopakujeme.
Eliška
Rád jsem sbíral houby,
chutnalo mi tam jídlo. Proto se
mi tam moc líbilo. Na pokoji byla sranda a byl jsem rád, když
jsme vystupovali na Boubín.
Kluci na pokoji byli také fajn.
Turistický kurz se mi líbil, ale
byl krátký, chtěl bych tam být
týden.
Filip
Na kurzu jsme poznali
mnoho nových věcí, např. vojenské bunkry proti Němcům.
Václav

Foto: I. Kubičková
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Adaptační kurz 1. ročníku
„Maminko, tatínku, já už jsem
prvňák,
Kouzelník Čáryfuk štěstí mi popřál.
Chodím za ním do školy,
dává nám i úkoly,
Nejlepší prvňáček budu přeci já.“
To je píseň, která nás provázela celým adaptačním kurzem,
na který se těšili všichni žáci prvních tříd. Ten proběhl 19. září na
hřišti na Pražáku.
Kouzelník Čáryfuk nám
schoval poklad do lesa a my jsme
jej museli najít. V něm jsme našli
trika a na ně jsme fixy kouzelníka
namalovali. Hráli jsme si různé
hry, soutěžili a vyráběli jsme i
květiny. Ty jsme odpoledne věnovali rodičům.
Na závěr jsme si s nimi

opekli špekáčky. Moc se nám
líbilo i proto, že nám přálo příjemné počasí. A teď už nás čeká
čtení, psaní a počítání.

Foto: J. Kalianková
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Hurá do školy!

Komiks pro vás připravil Karel Sádlo ze 6. A

"Pepíčku, skloňuj slovo chléb."
„Kdo, co? - Chléb."
„S kým, s čím? - Se salámem."
„Komu, čemu? - Mně."

Přijde Pepíček domů a povídá:
"Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z
fyziky.
Máma: "Opravdu?"
Pepíček: "Neee, jen si to představ.."
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Dovolená ve Francii
V polovině července naše
rodina měla naplánovanou dovolenou ve Francii.
Už po příjezdu na určené
místo jsme věděli, že pojedeme
na známé místo francouzské přírody, jehož jméno je kaňon du
Verdon v údolí řeky Var. A skutečně,
5. den jsme vyrazili
všichni čtyři do kaňonu vzdáleného zhruba 250 kilometrů od
našeho města.
Těsně před příjezdem
k údolí jsme se zastavili
v malebném starofrancouzském

městě. To město mělo v sobě
kouzlo okolní přírody. K tomuto
městu se váže pověst o rytíři. Rytíř táhl do boje a slíbil, že pokud
se vrátí, nechá nad městem mezi 2
skalami vyvěsit 100 metrový pozlacený řetěz. Rytíř své slovo splnil.
Už jsme věděli, že jsme
blízko cíle, protože se před námi
zjevila přehradní nádrž, do které
se vlévá voda z údolí. K první
vyhlídce jsme museli dojít 100
metrů, no řeknu vám, byla to makačka, ale výhled stál za to. Na

?

Vyluštění křížovky
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"Karle, proč se neučíš plavat?"
"Na to už je pozdě!"
"Ale kdepak, na to není nikdy pozdě."
"Tak to mám ještě dost času..."
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další vyhlídku jsme popojeli autem. U tohoto místa jsme viděli
orly skalní, jak se majestátně vznášejí v ohromné výšce.
Protože nás už bolely nohy,
jeli jsme domů, ale cestou nás zastihla obrovská bouřka, hromy a
blesky byly obrovské a hlučné.
Přesto jsme v pořádku dojeli domů.
Výlet byl fajn, moc mě bavil.
Jakub, 7.B
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"Babička: "Ti šmoulové ale vyrostli!"
Vnouče: "Babičko, to nejsou šmoulové, ale
Avatar!"
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,,Ptá se malá myška maminky, co je to jed na
myši.
Maminka ji poučí:
"Víš, to je něco jako kočka v prášku."
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Cykloturistický kurz
Tento kurz, o kterém píši,
se docela vydařil. Teď vám povím
nějaké své zážitky z kurzu. První
zážitek byl, že jsme já, Dominik
G. , Dominik L. a Honza Š. hlídali
kola ve vlaku. Byla to hrozná
sranda, protože jsme vymýšleli
různé vtipy, skopičiny atd… Po
asi třech zastávkách přišel do vlaku revizor, nejdřív se nás zeptal,
jestli máme jízdenku a my jsme
řekli, že máme skupinovou u pana
učitele Kubelky, když odešel
zkontrolovat jiné lidi začali jsme
dělat to, co předtím.
Druhý zážitek byl, když
jsme jeli na kole, vůbec jsme tu
cestu neznali, takže jsme se museli
držet v dosahu pana učitele Kubelky. Ze začátku to bylo super, ale
pak nás čekaly docela obrovské
kopce. Ujel jsem ten největší asi
tak do poloviny a pak už jsem ko-

lo jenom vedl až nahoru. Potom
se stalo něco hrozného. Naše
druhá skupina se ztratila, protože
špatně odbočili a Kačka spadla
z kola. My jsme dojeli až ke
Stožecké kapli, kde jsme na ně
měli počkat, ale když se dlouho
nevraceli, tak je jeli najít pan
učitel a paní učitelka. Jenomže
je nenašli a zkoušeli se jim dovolat. . Po tak půl hodině se pan
učitel dovolal a řekl, ať čekají u
hospody. Tak jsme se rychle podívali na Stožeckou kapli a museli jsme je dohnat. Po hodině
jsme dorazili k hospodě, kde na
nás čekala druhá skupina. A nakonec jsme v klidu dojeli do
chaty, někteří utahaní a druzí
méně utahaní. A za trest, že jsme
já a Dominik L. nezůstali
s panem učitelem G. jsme za
trest museli hlídat kotelnu. Byla

to hrozná švanda, protože jsme si
pokecali s kuchařem.
Třetí zážitek byl celodenní
výlet, který byl opravdu super namáhavý. Škoda, že si z výletu nic
moc nepamatuju, jenom ty kopce
ty byly opravdu na zabití.
Čtvrtý zážitek byl malý
výlet do Vlčích Jam, který byl asi
nejlepší, protože jsem si koupil
domácí jogurt od krav s příchutí
ananas a meruňka. A nakonec jsme
vyrazili vlakem. Ale jeli jsme asi
tak 5 minut. Pak jsme jeli zase autobusem a do třetice zase vlakem.
Kurz se mi moc líbil. Škoda, že
nebyl delší.
Pepa, 8.A

Prázdniny
O prázdninách jsem na měsíc vyrazil za svou babičkou, která
bydlí na Šumavě kousek od Volar,
kde jsme byli se třídou na turistickém kurzu. Malá vesnička se jmenuje Pěkná a je zde opravdu krásně.
Babička má velkou zahradu
a pejska Matýska. Společně se tam
vždycky vyřádíme. Jak je známo,
tak babičky pečou všelijaké buchty
a to je o důvod víc, proč tam zůstat.
O zábavu tady mám postaráno, chodím s Matýskem na procházky,
s babičkou na houby a chodíme se

koupat do řeky. Když tam za námi o víkendu přijedou rodiče, tak
jezdíme s taťkou na kole. Zdejší
příroda je opravdu krásná.
Další měsíc jsem byl doma. Chodil jsem s kamarády ven,
chodil jsem k babičce, jezdili
jsme se koupat a chodili na houby. Na konci prázdnin jsem jel
s týmem FK Vodňany na fotbal.
Konalo se přátelské utkání Česká
republika : USA. Večer v půl šesté jsme se sešli na autobusovém
nádraží a vyrazili jsme do Prahy.

Zápas jsme nakonec
prohráli 0:1, ale se smutkem
jsme neodjížděli, protože zápasy byly hodně vyrovnané a stačil kousíček k našemu vítězství.
Tyto prázdniny se mi
strašně moc líbily a rád bych je
zažil znova.
Jakub, 7.A
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Vycházka na Lomec
Ve čtvrtek 19. června se
vydala třída 7. B na vycházku na
známé poutní místo Lomec, které
se nachází nedaleko Vodňan. Podařilo se nám tak spojit příjemné
s užitečným. Dnem stráveným
venku v přírodě jsme si chtěli
zpříjemnit závěr školního roku a
zároveň jsme si praktickou ukázkou doplnili učivo dějepisu o barokním stavitelství.
Vyrazili jsme směrem na
Chelčice. Pokračovali jsme kolem

kaple sv. Máří Magdaleny na Lázni a stoupali Zeyerovou stezkou
až k Lomečku. Když jsme na kopci vyšli z lesa, otevřel se před námi krásný pohled na kostel, budovu fary a celý areál poutního místa. Vše jsme si v klidu prošli. Nechyběla ani prohlídka interiéru
kostela. Potom jsme se posadili
venku v parku a povídali si o historii místa a samozřejmě o barokním stavitelství.
Domů jsme se vraceli spo-

kojení. Počasí nám přálo, prožili
jsme hezký den, hodně jsme toho
viděli a dozvěděli se zase něco
nového. Lidé se někdy předhánějí v tom, jak daleko cestovali,
jaké exotické země navštívili a
často si ani nevšimnou zajímavých míst ve svém okolí.
Mgr. Daniela Soukupová

Foto: D. Soukupová
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Cykloturistický kurz
S návratem do školních
lavic čekal žáky 8. ročníku třídenní
cykloturistický kurz na Šumavě,
který proběhl v termínu od 15. do
17. září.
Jako tradičně jsme cestovali do Volar, kde jsme bydleli
v hotelu Chata. Hotel je provozován jako rodinný podnik a po celou dobu pobytu se o nás staral
ochotný a milý personál. Z Volar
jsme pak vyráželi na jednotlivé
trasy. Náš pobyt provázelo krásné
počasí, takže jsme mohli realizovat
připravený program v plném rozsahu.
Na první projížďku jsme se
vydali v pondělí odpoledne. Jeli
jsme přes Soumarský most do Českých Žlebů a zvykali si na kopcovitý terén. Cílem naší cesty byla
Stožecká kaple. Ze Stožecké skály
se nám pak otevřela úžasná vyhlídka. Do Volar jsme se vrátili až
před večeří.
Na úterý pro nás pan učitel
Kubelka, který kurzu velel, na-

chystal celodenní trasu. Jeli jsme
přes České Žleby, projížděli místy
zaniklých osad Kamenná Hlava či
Mlaka a při zastávkách jsme si povídali o historických událostech,
které se zde v pohraničí odehrály.
Potom jsme překročili zelenou
hranici Mechový potok a pokračovali dál na území Německa směrem do Haidmühle.
Když
jsme
projeli
Haidmühle, zamířili jsme zpět do
České republiky. Oběd jsme si vychutnali při krátké zastávce
v Novém Údolí. Pak jsme vystoupali ke Schwarzenberskému kanálu. Nejprve jsme se seznámili
s jeho historií a potom následovala
projížďka podél kanálu. Poté jsme
sjeli do Stožce a dál do Dobré, kde
jsme si krátce odpočinuli. Potom
jsme se vydali zpět do Volar.
Ve středu jsme hned po
snídani začali balit, abychom před
odjezdem stihli ještě jeden výlet.
Vyrazili jsme směrem do Lenory a
pokračovali až do Vlčích Jam, kde

jsme si na místní biofarmě koupili výborné jogurty. Po návratu
do Volar jsme si ještě projeli
město a zastavili se na některých
významných místech. Pak už nás
čekala jen cesta domů. Odjížděli
jsme spokojeni, protože se nám
během kurzu podařilo v kopcích
zdolat více než sto kilometrů.
V následujících
dnech
jsme si ve škole o všem povídali,
sdělovali si zážitky a shodli se
na tom, že se nám kurz velice
vydařil. Žáci zapracovali na své
fyzické kondici, užili si krásnou
Šumavu a získali řadu poznatků
z oblasti historie a zeměpisu.
Navíc jsme měli možnost strávit
společný čas mimo školní prostředí. Chválím žáky za dobré
chování a snahu poprat se
s šumavským terénem a kolegům děkuji za spolupráci.
Mgr. Daniela Soukupová

Foto: D. Soukupová
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Interview s účastníkem cyklistického kurzu
1. Jakým dopravním
prostředkem jste na třídenní
kurz jeli?
Jeli jsme vlakem a zpět i autobusem, protože byla výluka.
2. Kde jste se po příjezdu ubytovali?
Ubytovali jsme se ve Volarech
poblíž vlakového nádraží.
3. Vyjeli jste někam hned první
den?
Vyjeli jsme do Českých Žlebů a
na Stožeckou kapli.
4. Hráli jste ve večerních hodinách nějaké společenské hry?
Na pokoji jsme toho moc nehráli, spíše jsme si povídali.
5. Na jaký výlet jste vyrazili

druhý den?
Vyrazili jsme na celodenní výlet,
trasa měřila celkem 52 km.
6. Jak cesta probíhala?
Cesta probíhala příjemně, jen byla většinou do kopce.
7. Neporanil se cestou někdo, nedošlo k nehodě?
Jedinou nehodu způsobila Katka,
která si při pádu odřela loket.
8. V kolik hodin jste se z celodenní túry vrátili?
Kolem páté hodiny odpoledne,
v šest už byla večeře (pečené kuře).
9. Dostali jste ode mě veršovanou
zprávu?
Bohužel jsem neslyšel, že by ji pan

učitel četl. Dozvěděl jsem se ji až
tady ve škole od Evy.
10. Kdy jste třetí den vyrazili domů?
První skupina vyrazila v 10.45,
druhá o dvě hodiny později.
11. Jaký na tebe kurz udělal dojem?
Kurz se mi líbil, jen byl moc
kopcovitý terén.
Na moje otázky ochotně odpovídal Josef Schwarz
Karel Leskovec

Osmáci na cyklokurzu

Foto: D. Soukupová
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Foto: Eva Marková
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