
 2. prosince navští-

vila 5. D MaG 

 5. prosince sed-

máci nadělovali 

mikulášskou na-

dílku  

 6. a 7. prosince  

měly program Do 

světa třídy 7. C a 

6. D 

 9. prosince navští-

vila 3. C předsta-

vení Od čerta k 

Ježíškovi 

 10. prosince pro-

běhl předvánoční 

jarmark naší školy 

před kostelem  

 13. prosince nás 

navštívil spisova-

tel František Ka-

lenda a besedoval 

se žáky 6. a 7. 

ročníku 
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Vážení čtenáři Bli-
ku,  

Vánoce se blíží  mí-
lovými kroky, a tak 
my jsme naladili ča-
sopis do vánočních 
barev. Mějte klidné 
a veselé Vánoce a v 
příštím roce 2017 se 
těšíme na viděnou. 

Jana Vršecká 

  

https://pixabay.com 

Foto: D. Soukupová 



Mikulášskou nadílku tra-

dičně v naší škole nadělují žáci    

7. ročníku. Tak tomu bylo i letos 

5. prosince. Sedmáci z céčka i z 

déčka se převlékli do krásných 

kostýmů čertů, andělů a Mikuláše, 

dali do svých košíků a pytlů bram-

bory, uhlí a sladkosti  a vyrazili do 

tříd nadělovat. Céčko muselo jít 

do Výstavní ulice, kde máme žáč-

ky první až čtvrté třídy. 

Po povedeném nadělování 

sladkostí, ale také po potrestání 

hříšníků, se obě družiny kouzel-

ných bytostí sešly před mateřskou 

školou Sluníčko, kde nás již oče-

kávaly školkové dětičky. Čerti se 

krotili, andělé rozdali nadílka Mi-

kulášové - nyní byli již dva - pro-

mluvili dětem do duše. Za to nám 

děti zazpívaly krásné písničky za 

doprovodu kytary.  

Myslím, že se Mikulášská 

nadílka letos vydařila, a chtěla 

bych všechny kouzelné bytosti 

sedmého ročníku pochválit za pří-

pravu i provedení celé akce. Tím-

to předáváme štafetu budoucím 

sedmákům. 

Foto i text J. Vršecká 
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V sobotu 10. prosince se konal 

před budovou školy v Alešově ulici 

Vánoční jarmark. Přípravy na něj pro-

bíhaly ve všech budovách školy, žáci 

pilně vili věnečky, pekli perníčky a 

zpívali koledy.  

Vánoční jarmark 

 

V soutěži O třídního bás-

níka 2. C si zaveršovala   

i Katka Borovková 

Foto: J. Vršecká 

 
Veselé vánoční hody,  

zpívejte dítky koledy,  

o tom co se vskutku 

stalo,  

že se lidem narodilo 

děťátko. 
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1. kostní dřeň 

2. uvadat 

3. umělecké dílo 

4. pás 

 

5. paličkovaná ozdoba 

6. strach 

7. rozložení 

8. nadání 

 

9. odměřené množství 

10. vychytralá šelma  

11. anekdota 

12. nepožadovat 

13. cinkat 

14. polibek 

 

„Mami, můžu na Štědrý den dostat psa?“, škemrá Maruška. 

„Ne, dostaneš (viz tajenka)!“, odpovídá matka. 

Povídá Jaroušek tatínkovi, který se mračí nad špatným vysvědčením: ,,Ale tatínku, 

vždyť víš, jak to vždycky říkáš - hlavně, že jsme zdraví!“ 

        ?         

1                 

2                 

3                 

4                 

                  

5                 

6                 

7                 

8                 

                  

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

        ?         
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Soutěž o třídního básníka ve 2. C 
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Náš malý zvěřinec 

 

Náš malý klokan 

Je velký skokan 

 

Naše bílá kočka 

Je bílá jako vločka 

 

Chtěla ulovit rybu, 

Ale udělala chybu.  

 

Protože ji chytil  mrož 

A nedal jí ani groš. 

 

Barbora Valentová, 5. D 

Napsali jste 

Volba střední školy 
 Jakožto žáky devátých tříd 

nás již brzy čeká volba povolání, 

nebo minimálně volba střední 

školy. Tato volba nám může změ-

nit či ovlivnit náš budoucí život, a 

tak není divu, že se už od září ně-

kteří připravujeme, objíždíme 

všechny dny otevřených dveří na 

školách, které nás zajímají, a dou-

fáme, že si nakonec zvolíme 

správně. 

 Naše škola - základní ško-

la - nám v tomto ohledu vychází 

vstříc. Například nás učitelé při-

pravují, doučují a povídají si s 

námi o jejich zkušenostech atd. 

Zuzana Livečková, 5. D 

Nedávno jsme také absolvovali 

dvě akce spojené s tímto téma-

tem. 

 První exkurze se konala 

24. listopadu v Českých Budějo-

vicích. Byla to výstava škol v Ji-

hočeském kraji. Mohli jsme zde 

pokládat studentům či učitelům 

jakékoli otázky, které nás zajíma-

ly ohledně jejich střední školy. 

Domů jsme přijeli nejen s hroma-

dou letáčků, ale i se spoustou po-

znatků a nových zkušeností. 

 Druhá exkurze byla přes-

ně o týden později, tedy 1. prosin-

ce. Jeli jsme na Úřad práce do 

Strakonic. Nejprve nám paní po-

vídala, jak to na úřadu chodí a 

také celkově o práci po ukončení 

školy. Poté přišla pro nás zábav-

nější část programu. V této části 

jsme si vyzkoušeli různé testy, 

nebo si přečetli něco ohledně 

středních a vysokých škol. Pak 

nás ještě čekala návštěva ČZ, kde 

to bylo také moc zajímavé, a ces-

ta zpět. 

 Tyto výlety nám hodně 

pomohly s dalším rozhodováním 

a já doufám, že si nakonec vybe-

reme správně. 

Markéta, 9. třída 

 

„Mami, mami, hoří vánoční 

stromeček!“ „Neříká se, že ho-

ří, říká se, že svítí, Petříku.“ 

„Mami, záclony už taky sví-

tí!“   
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Návštěva v SOUs Vodňany 
ci. Poslední místností byla kuchy-

ně, kde nám nabízeli výborné pa-

lačinky polité pomerančovým 

džusem, čokoládou a šlehačkou. 

Moc se mi tam líbilo. Matyáš 

 

 V pátek jsme šli na učiliš-

tě ve Vodňanech. Docela se mi 

tam líbilo. Vystavovali tam vlast-

ní výrobky ze slámy a listů. Také 

byla fajn ochutnávka ovoce 

v čokoládě a zkoušeli jsme si 

zdobení perníku. Jan 

 

 Když jsme přišli, poslali 

nás do nějaké dílny, tam mě to 

moc nebavilo. Ale pak jsme šli 

do  vedlejší místnosti, kde byla 

čokoládová fontána a zdobení 

perníčků. Tam mě to bavilo asi 

nejvíce, ochutnával jsem ovoce 

v čokoládě, jedlé perníčky, no 

prostě super. Potom jsme šli 

do  nějaké jídelny, tam dělali pa-

lačinky, já jsem si ale nedal, ne-

chal jsem si místo na další ovoce. 

Po palačinkách jsme viděli výsta-

vu dortů.  Vojta 

 

 Nejdříve jsme šli do míst-

nosti, kde nám ukázali, jak se po-

mocí přeložených listů dá krásně 

ozdobit věnec. Každý si to mohl 

zkusit. Potom jsme šli do učebny, 

kde byla čokoládová fontána. 

Mohli jsme si také ozdobit per-

níčky a potom je sníst. Hned poté 

jsme šli do další místnosti, kde 

byly výrobky žáků školy a dorty. 

Také jsme se podívali na film, 

který tam promítali. Nakonec 

jsme ochutnali palačinky. Moc se 

mi zde líbilo.  Linda 

  

 Za žáky i pedagogy děkuji 

za vydařené dopoledne a všichni 

se těšíme na další návštěvu 

a  spolupráci s SOUs Vodňany. 

Jana Vršecká 

 V pátek 21. října naši žáci 

2. stupně společně s vyučujícími 

navštívili Den otevřených dveří 

v SOU služeb ve Vodňanech. Již 

tradičně se nám dostalo vlídného 

přijetí, které bylo spojeno 

s ochutnávkou dobrot v podobě 

ovoce v čokoládě z čokoládové 

fontány nebo výborných palači-

nek. Žáci 7. ročníku po návratu 

do školy napsali o návštěvě toto: 

 

 Kolem osmé hodiny jsme 

vyrazili do SOUs. Když jsme při-

šli, zavedli nás do výtvarné dílny. 

Tam nám ukázali, jak se vyrábí 

věnce s listím. Listí spojovali po-

mocí drátků a my jsme si to moh-

li i vyzkoušet. Jako další nás če-

kal cukrářský obor, tam jsme si 

mohli ozdobit perník a  namočit 

ovoce do čokolády. Následovala 

místnost, kde všechny obory vy-

stavovaly své výrobky, dorty, 

nástroje a nějaké zahradnické vě-

 

Jsou ve vaně dva kapři a jeden povídá: „Je mi nějaká zima.” 

Druhý na to: „Vydrž, za chvíli tě obalí!”  
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Maškarní karneval 

  

 

 V pátek 18. listopadu se 

na základní škole v Bavorovské 

ulici konal tradiční maškarní 

ples, který připravují osmáci pro 

žáky prvního stupně a děti ze 

školky. 

 Dlouhé přípravy plesu 

vyvrcholily v pátek dopoledne, 

kdy se tělocvična školy změnila 

ve strašidelný dům plný pavou-

ků, duchů, dýní, netopýrů a čer-

ných koček. 

 V půl třetí se začaly trou-

sit první masky. Vítala je – jak 

jinak – osmácká strašidla všeho 

druhu. 

 Tancování střídaly nej-

různější hry a soutěže, děti se 

také naučily tančit letkis pod ve-

dením dívek z 8.C. Součástí ple-

su byla bohatá tombola. 

 V nářaďovně byl vytvořen 

bufet s občerstvením, nechyběly ani 

domácí koláče. 

 Ke konci plesu byly oceně-

ny tři nejlepší masky. První místo a 

dort získal malý upírek. 

 Maškarní rej ukončil společ-

ný tanec všech účastníků a pak už 

se malé děti rozešly do svých do-

movů. Na cestu dostaly balónky, 

které byly součástí výzdoby. Na 

osmáky čekal ještě úklid celé tělo-

cvičny. 

 Ples se vydařil, líbil se dě-

tem i jejich rodičům. Žáci osmých 

tříd si zaslouží velkou pochvalu. 

 

Mgr. Iva Kubičková, třídní učitelka 

8. C 

 

Foto:  
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Roháček 

Vyluštění doplňovačky 

Popletené pranostiky: 
 

Koleda - koleda, Matěji, proč tě holky nechtějí? 

(26. 12.) 

Na Nový rok (1. 1.) - nacpi se jak žok. 

Na Tři Krále (6. 1.) - cpi se dále. 

Na Hromnice (2. 2.) - máš o kilo více. 

 

1. TAJENKA (předvánoční období) 

2. peřina 

3. vstup 

4. anglicky „konec“ 

5. předložka 

6. značka tuny 

Řešení roháčku 

         ?         

1   M O R E K     

2   U S Y 
C
H 

A T   

3     O B R A Z   

4   P R U H       

                  

5 K R A J K A     

6   O B A V A     

7 R O Z K L A D   

8   V L O H Y     

                  

9   D Á V K A     

10   L I Š K A     

11   V T I P       

12   N E 
C
H 

T Í T   

13 Z V O N I T     

14 H U B I Č K A   

        ?         

  1 2 3 4 5 6   

1               

2              

3               

4                

5               

6               

  1 2 3 4 5 6   

1 A D V E N T   

2 D U CH N A     

3 V CH O D       

4 E N D         

5 N A           

6 T             
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 V úterý 29. listopadu 

měli žáci 7. D zážitkový pro-

gram organizace Do světa. Pro-

gram trval 4 vyučovací hodiny. 

Takto žáci své zážitky shrnuli: 

Na začátku jsme si nalepili na 

tričko lísteček se svým jménem. 

Hráli jsme různé hry. Líbilo se 

mi, když jsme říkali, kdo je čím 

jedinečný. Aneta 

Ve škole jsme hráli různé hry, 

např. v čem jsme výjimeční. Ba-

vili jsme se o spolupráci atd. Bylo 

to docela dobré.  Radim 

Program byl poučný, hodně jsme 

se o sobě dozvěděli. Líbilo se mi, 

že u her se nikdo nehádal. Pepa 

Program  mě hodně bavil. Hráli 

jsme zajímavé hry. Něco nového 

jsem se dozvěděla o spolužácích. 

Dozvěděla jsem se, co je to re-

spekt a tolerance a jaký je mezi 

nimi rozdíl. Lektorka Lenka nám 

vysvětlila také nějaká pravidla. 

Bavilo mě to a chtěla bych, aby 

zase přijeli. Tereza 

Dozvěděla jsem se o spolužácích 

informace, které jsem nevěděla. 

Moc mě to bavilo. Hráli jsme 

různé hry, házeli jsme tenisákem, 

nejvíc mě bavila hra ,,ano—ne– 

nevím .“ Potom  jsme se rozdělili 

na dvě skupinky a jedna šla za 

dveře a druhá byla ve třídě a ti za 

dveřmi měli namalovat kočku a 

ti ve třídě dům. Byli jsme ve 

dvojicích a pořád jsme se přeta-

hovali o tužku.  Kristýna 

V úterý 29. listopadu k nám do 

třídy přijela paní Lenka z organi-

zace Do světa. Program byl na 

čtyři hodiny . První hodinu jsme 

se seznamovali, druhou hodinu 

jsme hráli ,,ano-ne“ Jednalo se o 

hru, kde na jedné straně třídy by-

la tabulka s nápisem ANO a na 

opačném konci tabulka s nápi-

sem NE. Dostávali jsme otázky, 

na které jsme odpovídali tak, že 

jsme si stoupli k jedné z tabulek. 

Třetí hodinu jsme házeli  na čas 

a museli jsme  si to přehodit co 

nejrychleji mezi všemi. U poku-

su se nám to povedlo za 4 vteři-

ny. Poslední hodinu jsme si spí-

še povídali. Na závěr jsme vypl-

ňovali  dotazník o tomto projek-

tu. Myslím si, že projekt byl o 

zábavě, ale hlavně  o tom, jak 

nás naučit spolupracovat jako 

třída. Moc se mi to líbilo a klid-

ně bych si to zopakovala. Natá-

lie 

Dozvěděli jsme se něco nového 

o spolužácích a i o jiných vě-

cech.  Hráli jsme hry. Program 

se mi líbil. Linda 

 

Do světa se 7. D 

 

Foto: J. Vršecká 

 

 

Pásli ovce valaši 

při betlémské 

salaši.  

Anděl se jim 

ukázal, do Bet-

lému jim kázal.  



Ročník XI. Číslo 2 
Stránka 11 

Beseda s panem Kalendou 

V úterý 13. prosince 

proběhlo pro žáky 6. a 7. roční-

ku  autorské čtení se spisovate-

lem panem Františkem Kalen-

dou. Pan Kalenda je mladý au-

tor, narodil se roku 1990. Na-

psal několik historických romá-

nů a jeden dobrodružný román 

pro děti Pes, kocour a sirotek. 

Právě o tomto románu  nám vy-

právěl.  

Foto: J. Vršecká 
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1. Čím jste chtěl být, když 

jste byl malý kluk? Spiso-

vatelem nebo pilotem. Ale 

pak jsem zjistil, že nemám 

nadání pro matematiku, tak 

ten pilot odpadl a zůstal spi-

sovatel. Sen se mi splnil, ale 

můj sem byl ten, abych se 

psaním živil, ale tady v Če-

chách je to dost těžké, se 

tak uživit, ale třeba se mi to 

jednou povede, abych je-

nom psal a jenom cestoval. 

2. Měl jste jako dítě nějaký 

životní vzor? Měl jsem 

vzor ve svém tatínkovi, kte-

rý byl vždycky velmi od-

vážný a průrazný, nebál se 

ani za minulého režimu, 

neměl problém si dupnout, 

na rozdíl ode mě, já jsem se 

spíše stranil lidí. 

3. Proč jste situoval děj pří-

běhu právě do středověku, 

máte k tomuto období ně-

jaké bližší vazby? Mě 

hrozně zajímá a baví menta-

lita středověku, baví mě 

snažit se do toho pronik-

nout, trochu tomu porozu-

mět, protože my jsme všich-

ni hrozně racionální, náš 

svět je takový odkouzlený, 

jak říká Max Weber. Ve 

středověku do toho světa 

patřily zázraky, patřili do 

něj světci. Středověk mě 

bavil od malička, mám rád i 

jeho architekturu, když 

jsem byl malý, brali mě 

rodiče na hrady a zámky, 

mám hrozně rád estetiku 

středověku, to se mi hrozně 

líbí.  

4. Měli lidé ve středověku 

lehčí nebo složitější život? 

Jak kdo, záleží na tom, 

jestli  se narodí jako sed-

lák, a ten to měl ještě dob-

ré, nebo jako nevolník, kte-

rý pracoval na cizím po-

zemku. V každé době to 

má každý právě podle toho 

jak se narodí, často záleží 

na tom, jak mu podaří se 

vypracovat, i ve středověku 

byly případy lidí, kteří po-

cházeli z chudých poměrů 

a dokázali se dostat nahoru. 

Já nemám rád takovou tu 

představu temného středo-

věku. Myslím si, že tam 

byly určitě způsoby, jak ten 

život naplnit, a možná čas-

to větší než dneska, kdy 

spousta lidí se zajímá je-

nom o peníze.  

5. Kde čerpáte inspiraci pro 

své knihy? Já čerpám ces-

továním, jedno místo bych 

měl, je to vesnice v Portu-

galsku, kam se pořád vra-

cím, je to místo, kde se 

prohnaly skoro všechny 

kultury v historii, začali to 

Keltové, pak Římani, Ara-

bové, nakonec křesťani, a to 

všechno na jednom místě. 

To místo má neuvěřitelnou 

atmosféru a já se tam rád 

vracím. 

6. Je těžké v současné době 

vydat knihu? Je to těžké 

vydat ji jako začátečník, 

hlavně když nemáte kontak-

ty. Nejtěžší věc je, aby si tu 

knihu vůbec někdo přečetl v 

těch nakladatelstvích. 

7. S jakými nakladatelstvími 

spolupracujete? Dlouhodo-

bě s nakladatelstvím Vyše-

hrad a také s nakladatel-

stvím Meander. 

8. Myslíte si, že dnešní děti 

málo čtou? Já si myslím, že 

čtou jinak. Měly by se po-

vzbuzovat i v četbě např. na 

tabletech nebo počítačích. 

Problém vidím v tom, že 

čtou jinak, jinde a jinou for-

mu, a na tom by se mělo 

pracovat, aby děti četly co 

nejvíce. 

9. Pracujete na nějaké další 

knize? Ano, pracuju na 

knížce pro děti a mládež, 

zatím ji mám v hlavě, byla 

by to kniha ze starověké 

Persie, rád bych čtenářům 

přiblížil tuto civilizaci. 

         Za rozhovor děkují Pavlína    

a Markéta z 9. třídy 

Rozhovor s panem Kalendou 
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Projekt Pravěk v 6. D 

Tento projekt zrealizovali 

žáci 6. D na závěr tematického 

celku Pravěk v rámci výuky děje-

pisu. Projekt proběhl 15. listopadu 

2016. Žáci pracovali v malých 

skupinách a společně tvořili inspi-

rováni poznatky o tomto období.  

Na fotografiích si můžete 

prohlédnout výrobky a obrázky, 

které žáci vytvořili.  

Celorepubliková soutěž školních časopisů 

 Ve dnech 1. a 2.prosince 

2016 proběhlo v Brně  kolo soutě-

že Školní časopis roku 2016. Sou-

těže se celkově zúčastnilo 489 

školních časopisů. V naší katego-

rii I.+ II. stupeň se nominoval do 

tohoto finále i náš BLIK, který ve 

velké konkurenci obsadil 15. mís-

to. Považuji to za velký úspěch. 

 Děkuji všem, kdo přispívá-

te do časopisu fotografiemi, člán-

ky, obrázky i povídkami, bez vás 

by časopis nemohl existovat.  

 Těším se na další spolu-

práci s vámi i na milá setkání při 

akcích školy.  

Jana Vršecká 

Foto: D. Soukupová 
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Komiks nakreslila Zuzka Livečková 
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Práce žáků 5.C  

My life 

My li
fe 

My life 

My life 
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Z. Libičová 

Ročník XI. ,  Číslo 2  

Časopis dětí  ze Základní školy v Bavorovské a Výstavní ul ici           

ve Vodňanech  
 


