
 3. listopadu se 7.B 

vydala na Lomec 

 10. listopadu se 

žáci prvního stup-

ně podívali na 

představení Zlato-

vláska 

 24. listopadu pro-

běhly třídní scůz-

ky 

 27. listopadu ve 

vybraných třídách 

besedovali žáci se 

zástupci organiza-

ce Thea 

 27. listopadu pro-

běhl v tělocvičně 

maškarní karneval  

 1. prosince byla v 

DDM připravena 

Vánoční besídka 

pro žáky 1. - 4. 

ročníku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 EVVO 

 Jazykový pobyt 

       V Anglii 

 Křížovka, přesmyč-

ky 

 Komiks 

 Z naší tvorby 

 Jazykový koutek 

 

 

Bavorovská 1046 

389 01 Vodňany 

383 313  411 

zsb.vod@seznam.cz 
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Časopis dětí  ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech  

 

Milí čtenáři Bliku, 
opět nastal čas rozjí-

mání  a zastavení se v 
našem uspěchaném ča-
se. Přejeme Vám všem 
klidné prožití vánoč-

ních svátků, hodně po-
hody a krásných chvil  

s vašimi blízkými.  
Jana Vršecká  

  



Ve dnech 7. až 9. 10. 2015 

se žáci ZŠ Bavorovská zúčastnili 

pobytového programu EVVO 

z nabídky centra ekologické a glo-

bální výchovy Cassiopeia. 

 

  Celkem se do programu 

zapojilo 42 žáků z pátého až devá-

tého ročníku. Žáci byli ubytováni 

v areálu dětského letního tábora 

Velké Skaliny nedaleko Benešova 

nad Černou. Program byl spolufi-

nancován Jihočeským krajem. 

Lektoři z organizace Cassiopeia 

připravili pro naši školu bohatý 

program.  

 

 Ve středu žáci absolvovali 

program Lesní divočina. Během 

Stránka 2  

￼ 

Kurz EVVO 
okružní trasy po Slepičích horách 

děti nejprve hledaly důkazy o vý-

skytu různých druhů živočichů. 

Poté následoval výstup ke skalní-

mu městečku. Zájemci měli mož-

nost poprvé vyzkoušet geoca-

ching. V druhé polovině trasy se 

žáci kvůli nepříznivému počasí 

rozdělili do dvou skupinek. První 

skupina se přes lesní stezku vra-

cela do Velkých Skalin, druhá 

skupina se vydala na výstup na 

druhou nejvyšší horu Slepičích 

hor, Slepici.  

 

 Ve čtvrtek si žáci formou 

hry vysvětlili vodní koloběh a 

poté se vypravili na výlet do údolí 

říčky Černé. Během tohoto pro-

Ročník X. Číslo 2 

gramu měly děti  možnost pozo-

rovat zajímavé skalní útvary, tak 

zvané skalní obry. Po výstupu na 

zříceninu hradu Sokolčí a geoca-

chingu mohli žáci v náplavech 

říčky Černé hledat modré kamín-

ky (obroušené úlomky skla 

z nedaleké sklárny). 

 

Během posledního dne se všichni 

při putování přírodou jižních 

Čech seznámili s cizojazyčným 

pojmenováním různých druhů 

stromů a dále si zopakovali jejich 

určování. Na závěr všichni žáci 

úspěšně absolvovali soutěž Pře-

chod přes krokodýlí řeku.  

 

Mgr. J. Straka 
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 V pátek 13. listopadu 

2015 si žáci 6. B zahráli na bláz-

ny, převlékli se do komických 

Třináctého v pátek... 
oblečků a pobavili své spolužá-

ky i pedagogy v duchu hes-
la ,,Třináctého v pátek blázni ma-

jí svátek!“ 

Foto: J. Vršecká 

Adventní tvoření v 6. ročníku 
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Stránka 4 

1 rybí zbytky 

2 mikulášská čepice 

3 polovina 
4 nadílka od čerta 
 

5 ruská pohádka 
 

6 vánoční rybka 

7 teplá pokrývka 

8 tuhá voda 

9 jehličnatý strom 

10 přání 

11 zimní bílá pokrývka 

12 zvonění (rod m.) 

13 nebeská stvoření 

 

Stránku připravili: Karel a asistentka Eva 

1. Nová pokrývka sněhu lákala lyžaře. 

2. Rozdrol balený tvrdý tvaroh. 

3. Hrajme líbezné koledy. 

4. Za rampou chvíli počkej. 

5. Na kole daleko nejezdi. 

6. Děda rybu vykuchal a naporcoval. 

7. Kos tiše seděl za oknem. 

1. káluhněs 

2. ablor 

3. ílemj 

4. chuopmar 

5. adelok 

6. yrad 

7. itsok 

„Maruško, co jste měli letos pod stromečkem?“, ptá se paní Jedličková sousedovic dcerky. 

Ta odpovídá: „Ále, zase ten (viz tajenka) jako vloni.“ 

        ?         

1                 

2                 

3                 

4                 

                  

5                 

                  

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

                  

Zimní skrývačky 
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 Náš maškarní bál se udál 

v pátek 27. listopadu, a protože 

tam šly hlavně mladší děti, téma 

byly pohádky.  

 Ráno jsme přišli do školy 

a hned jsme začali vše chystat a 

připravovat.  Samozřejmě nasta-

lo pár problémů, jako například 

nedostatek výzdoby, málo věcí 

do tomboly, která se stále prodá-

vala. Naštěstí jsme s pomocí uči-

telů vše velice dobře vyřešili. 

 Když bylo všechno při-

pravené, mohli jsme se i my-

pořadatelé převléknout do našich 

kostýmů. Nakonec mohlo vše ve 

své kráse pomalu začít. 

Maškarní bál 
 Nejprve se zdálo, že přijde 

opravdu málo dětí, protože v 

15:00, kdy jsme měli začít, bylo v 

sále asi 5 dětí. Postupně však při-

cházely a přicházely další, za což 

jsme byli opravdu moc rádi. Tak, a 

mohli jsme konečně spustit maš-

karní bál 2015. Jako program jsme 

měli různé hry a soutěže, které 

jsme střídali s tancováním. Za kaž-

dou soutěž jsme děti patřičně od-

měnili. Některé děti také mrzelo, 

že si nezasoutěžily, a proto jsme 

jako závěrečnou soutěž připravili 

přetahovanou, kde se všichni vy-

střídali. 

 Pak jsme vyhlásili nejlepší 

masku, soutěž vyhrály 3 smrtky a 

odměnili jsme je dortem. Pomalu 

jsme se s dětmi začali loučit. Ještě 

jsme je nechali do 18:00 hodin 

tančit a nakonec nás čekalo to mé-

ně příjemné - uklízení.  

 I když se zdálo, že to bude 

nekonečné, společnými silami 

jsme vše docela rychle uklidili, 

rozloučili se a spěchali domů. 

 Myslím si, že se nám maš-

karní docela vydařilo a doufám, 

že si to užily i mladší děti... 

 

      Markéta, 8. třída 

Čertění v naší škole  

Foto:  J. Kalianková 

 Na Mikuláše s anděli 

jsme se ve třídě těšili, ale také 

jsme se trochu obávali, co nás 

čeká. Po příchodu čertů někteří 

z nás i trošku zaslzeli. Když nám 

čerti a posléze i andílci zatančili, 

obava a strach z nás spadla a po-

chopili jsme, že nás asi čertíci do 

pekla neodnesou.    

 Nakonec jsme se všichni 

společně zvesela vyfotili.  

 Moc děkujeme za pěkný 

zážitek žákům 7.B. 

                                                                                                                                                                      

žáci 2.B  
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Jazykový pobyt v Anglii 

Trafalgar Square London  Na pláži v Bournemouth  
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Jazykový pobyt v Anglii 

  

 

Foto: R. Majerová 

Salisbury Cathedral  

Stonehenge  Portsmouth-historické doky  
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V knihovně 

 Ve čtvrtek 5. listopadu 

získal žák třídy 9. A, Karel Les-

kovec, medaili a pohár za 1. mís-

to v rychlosti psaní na počítačové 

klávesnici. Svým výkonem 241 

čistých úhozů za minutu zvítězil 

s naprostou převahou v kategorii 

základních škol. Soutěž pořádalo 

Gymnázium a SŠ pro zrakově 

postižené v Praze ve spolupráci 

se Státním těsnopisným ústavem. 

22. října již sedmým ro-

kem obhájil mezi žáky základ-

ních škol 1. místo v celostátní 

soutěži Braillský klíč. Letos sou-

těž v rychlosti čtení braillova pís-

ma probíhala v Brně a Karel pře-

četl za 2 minuty správně 259 

slov. O dva dny později v Praze 

zvítězil v celostátní čtenářské 

soutěži i mezi dospělými. 

 Kájovi patří gratulace a 

dík za vzornou reprezentaci ško-

ly!     Eva Marková 

 

Louis Braille: 

Soutěž v rychlosti psaní 

 V rámci „Týdne kniho-

ven“ se žáci 2. B naší školy vy-

pravili na čtenářskou dílnu do 

dětského oddělení knihovny. 

 S úsměvem všechny při-

vítala p. Laudová. Seznámila děti 

s provozem knihovny a nechala 

je prohlédnout si a posléze vy-

brat knihu, která je zaujala. Pak 

se všichni do vybrané knihy za-

četli. Nakonec každý seznámil 

své spolužáky s tím, proč si kni-

hu vybral, o čem četl a čím ho 

zaujala.  

 Jen nerady se děti loučily. 

Milé paní knihovnici poděkovaly 

a slíbily, že určitě brzy knihovnu 

navštíví a půjčí si knihy, které už 

si budou moci doma dočíst až do 

konce.    Foto a text: Jana Kalianková 
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Roháček 

Vyluštění křížovky 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: 

„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky 

taky?”  

1. tajenka (Těšíme se na 

vánoční ___________.) 

2. ukrojí 

3. krajové lidové oděvy 

4. společenstva včel 

5. části vozů 

6. zná 

7. dlouhá samohláska 

Řešení roháčku 

                    ?         

1   K O S T I     

2   M I T R A     

3     P Ů L K A   

4   U H L Í       

                  

5 M R A Z Í K     

                  

6   K A P Ř Í K   

7   P E Ř I N A   

8     L E D       

9   J E D L E     

1
0 

P R O S B A     

1
1 

  S N Í H       

1
2 

  C I N K O T   

1
3 

A N D Ě L É     

                  

  1 2 3 4 5 6 7 

1 C U K R O V Í 

2 U K R O J Í   

3 K R O J E   

4 R O J E   

5 O J E   

6 V Í   

7 Í   

  1 2 3 4 5 6 7 

1               

2              

3             

4           

5         

6       

7     
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 V pátek 20. listopadu pořá-

dalo SOUs Vodňany Den otevře-

ných dvěří,  kam byli pozváni i 

pedagogové a žáci naší školy. 

Hned ráno v osm hodin se na ná-

vštěvu vydali žáci 6. a 9. ročníku.  

 Hned u vchodu se jich ujali 

žáci učiliště a předvedli jim ukázky 

ze života školy. Malí návštěvníci si 

zkusili vyrobit adventní vazbu ze 

suchých rostlin, nazdobili si perní-

ček, ochutnali ovoce s čokoládou u 

čokoládové fontány, ověřili si své 

znalosti v kvízech o vaření a pro-

hlídli si budovu školy.  

 Všem se návštěva moc líbi-

la, odcházeli jsme spokojeni, a tak 

bychom chtěli poděkovat za po-

zvání i za příjemné chvíle ve škole 

strávené. 

Jana Vršecká 

(text i foto) 

Návštěva v SOUs Vodňany 

Sněhuláci v 6. ročníku 
Šikovné ruce chlapců vytvořily tato 

krásné sněhuláky 
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Pobyt v džungli 

 Byli jsme na dovolené a 

šli jsme do džungle, protože za ní 

byl náš hotel. Jenže průvodci 

spadl na hlavu kokos a my jsme 

se ztratili, jelikož zapomněl ces-

tu. Mezitím, co jsem šel pro vo-

du, zajali našeho průvodce do-

morodci. Když jsem přišel 

s vodou, nikde nikdo. A tak jsem 

si postavil domeček na stromě a 

doufal jsem, že se brzy objeví. 

Neobjevil. Hned druhý den ráno 

jsem se ho vydal hledat. Našel 

jsem domorodou vesnici a v ní i 

našeho průvodce. Schoval jsem se 

do křoví a odposlouchával jsem, co 

si povídají. V tom vedle mne stojí 

kluk. Jmenoval se Kino. Zeptal se 

mě, kdo jsem a co tu dělám. 

Všechno jsem mu pověděl a on mi 

prozradil, jak zachránit průvodce. 

Poděkoval jsem a dal jsem mu a 

dal jsem mu kus čokolády. Tu 

noc jsem se zamaskoval. Ráno 

jsem vstoupil do jejich osady a 

předstíral, že jsem z vedlejší ves-

nice. Požádal jsem je, jestli by 

nám nedali průvodce, protože 

potřebujeme oběť bohům deště. 

Dali mi ho a já jim dal kakaové 

boby. A tak jsem byl zachráněn.   

Tomáš Bečvář, 5. A 

 Byla jedna namyšlená hol-

ka jménem Rebeka, která letěla na 

dovolenou. Milovala oblečení a 

její sluha měl co dělat, aby se jí to 

vešlo vše do kufru. Když letěli 

letadlem ztroskotali. Noc přečkali 

v letadle a ráno se vydali na cestu. 

Po ušlých pár set metrů se ji náhle 

sluha ztratil. Nevěděla, co má dě-

lat a všimla si, že na zemi leží mo-

bil. Napadlo ji, že si může zavolat 

taxi, aby ji odvezl domů. Bohužel 

tam nebyl žádný signál. Co nyní, 

pomyslela si. Po chvilce ji napadlo, 

že si postaví z bambusu něco jako 

dům. Ubíhal den po dni a postupně 

si začala zvykat na pobyt džungli. 

Ochočila si tukana. Každý den cho-

dí sbírat: kokosy, banány, ananasy 

a zbytek dne odpočívala pod pal-

mou. Postupem času přestala být 

namyšlená a stala se z ní králov-

na džungle. Prožila v džungli 

zbytek života, celých 135 let. 

 

Nina Humpálová, 5. A 

Pobyt v džungli 

 V džungli žijí domorodé 

kmeny. Jsou to lidé, kteří bydlí 

v jeskyních a kamenných i dřevě-

ných chýších. Můj strýc sám jezdí 

na výpravy do pralesa a rodiče mi 

řekli, že až budu větší, můžu jet 

s ním.      

      Je mi patnáct a sedím 

v letadle do Jižní Ameriky. Strýc 

chrápe a já si zrovna prohlížím 

svou encyklopedii o amazonském 

pralese. Konečně jsme dojeli do 

džungle. Začátek nebyl úplně nej-

lepší. Přijeli jsme v období dešťů. 

Po dešti jsme šli prozkoumat oko-

lí. V řece jsme si nabrali vodu. 

Strýček si ale nevšiml, že je ve 

vodě elektrický úhoř. A on mu dal 

obrovskou ránu. Já jsem nevěděl, 

co mám dělat, a tak jsem stál na 

místě. Ze školy umím anglicky, a 

tak jsem se domluvil s jedním 

hodným rybářem a ten strýce ošet-

řil a pozval nás k sobě do chaty na 

čaj. Večer jsme se vrátili domů do 

své chýše z bambusu.  

      Za měsíc jsme se 

z džungle vrátili v roztrhaných 

tričkách a vůbec nám nedošlo, že 

jsou u nás Vánoce, když 

v Amazonii bylo 40 °C. Nako-

nec jsme s rýmou a kašlem došli 

domů, kde už na mě čekali rodi-

če. O všem jsem jim vyprávěl a 

oni říkali, ať už radši do džungle 

nejezdím. 

                                                                                                                                  

 Antonín Vavruška, 5. A 

Pobyt v džungli 
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Komiks pro vás vytvořila Lenka Tománková 



Byli jsme v Londýně 
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London Eye  Buckingham Palace London  

Foto: R. Majerová 



Přehled vítězů celorepublikové soutěže „Školní časopis a noviny roku 2015“  
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 Celkově se soutěže zúčast-

nilo 209 časopisů. Vyhlášení pro-

běhlo 30. listopadu a 1. prosince 

2015 v Brně. Do finále soutěže se 

dostal i náš školní časopis BLIK , 

který se v krajském kole umístil na 

2. místě ve velké konkurenci. Ve 

společnosti těch nejlepších školních 

časopisů z celé republiky získal 

celkové 28. místo, což považujeme 

za veliký úspěch.  Přinášíme vý-

sledkovou listinu finalistů : 

I.+ II. stupeň 1. Riegrovák (Svitavy)        

2. Brve times (Pardubice) 3. Bublanina 

(Bánov) 4. Rosník (Rosice u Brna) 5. Po-

lanský vrabčák (Valašská Polanka) 6. 

Čmáranice (Sázava) 7. Trefa (Šumperk) 

8. Tamtam (Frýdlant nad Ostravicí) 9. 

Čtrnáctka (Plzeň) 10. Kosmonosák 

(Kosmonosy) 11. Béďa (Lanškroun) 12. 

Kosák (Kosova Hora) 13. Moravánek 

(Vyškov) 14. Edisonka (Teplice) 15. V – 

Mixér (Vendryně) 16. Hrupka (Česká 

Lípa) 17. Myš?-Maž! (Karlovy Vary) 18. 

Druhé patro (Frenštát pod Radhoštěm) 

19. Kecálek (Třeboň) 20. Zvonění 

(Liberec) 21. Muf (Moravany) 22. Krčí-

ňoviny (Nové Město nad Metují) 23. 

Plánské noviny (Planá nad Lužnicí) 24. 

Školní časopis Tu(š)žka (Milovice) 25. 

Občasník pro děti (Luby) 26. Infoželvík 

(Pelhřimov) 27. Tornádo (Praha) 28. 

Blik (Vodňany) 29. Ámosek 

(Košetice) 30. Zvídavý školáček (Žatec) 

31. Dominik (Praha) 32. Školák (Dolní 

Bousov) 33. Beruška (Přeštice) 34. 

Sobotecký školák (Sobotka) 35. Duša-

novy zápisky (Stará Ves nad Ondřejni-

cí) 36. Papjérky (Březová) 37. Zprávič-

ky z Kanické školičky (Kanice) 38. Úl 

(Úpice) 39. Alfonz (Šumperk) 40. Tuž-

ka (Milovice) 41. Plesk (Moravský 

Beroun) 42. Edisonka (Teplice)  

Děkuji všem, kdo pravidelně 

přispíváte do jednotlivých čísel, 

za spolupráci a těším se na další 

pěkné články, fotografie, obráz-

ky a reportáže. 

Jana Vršecká 

Nakreslila Zhanna Senchuk 
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Jazykový koutek 

 

Hello! 

Stránku připravila Zuzka Livečková 
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Na vydání tohoto čísla se podíleli:  

E. Marková,  Mgr. D. Soukupová, Mgr. 

J. Kalianková, Mgr. R. Majerová, Mgr. 

M. Benáková, Tomáš Bečvář, Nina 

Humpálová, A. Vavruška, N. Krausová, 

L. Novotná 

Redakční rada: 
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