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Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech

 Doplňovačka, přesmyčky


Milí čtenáři Bliku,
školní rok utekl jako voda a prázdniny jsou za dveřmi.
Během uplynulého
roku jsme prožili
mnoho zajímavých
chvil a setkání. Přejeme všem klidné a
pohodové prázdniny, neobvyklé zážitky a v září ahooj













3. května jeli páťáci na Techmánii
do Plzně
5. května proběhlo
okresní kolo Mc
Donalds cupu
10. a 11. května
proběhla
školní
kola LAO
17. a 18. května se
konal Pohár rozhlasu v Blatné
20. května jeli
žáci 4. A do Tábora
24. května proběhlo okresní kolo
Poháru rozhlasu
25. května jeli
šesťáci na exkurzi












do Zbirohu a Lán
30. května bojovali starší žáci v Atletickém čtyřboji
31. května proběhlo vyhlášení
výsledků
SOČ
Nadace Vodňan
1. června jsme
oslavili Den dětí
9. června jeli druháci na exkurzi do
Srní
1. června proběhlo
krajské kolo Atletického čtyřboje
14. června jeli
sedmáci na Zbiroh

Foto: D. Soukupová
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Lehkoatletická olympiáda - mladší žáci
V úterý 10. května proběhlo školní
kolo lehkoatletické
olympiády. Letošní olympiáda
byla specifická tím, že společně
sportovali žáci z Bavorovské,

Na stupně vítězů nakonec
z Alešovky i gymnázia, sešlo se
tedy větší množství sportovců, vystoupali zástupci 7. třídy z Alenež jsme byli zvyklí. Vše ale šovky, gratulujeme!
proběhlo v naprosté souhře všech
zúčastněných.

Foto: Jakub Štemberk
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Lehkoatletická olympiáda - starší žáci
Ve středu 11. května zápolili
v atletice starší žáci všech tří částí školy. Jako nejsilnější tým se
ukázala třída 9. A. Hned za ni
skončila 9. B, obě třídy z Bavo-

rovské ulice, na což jsme jistě
velmi pyšní. Nejlepší sportovci
budou reprezentovat školu v dalších kolech atletických soutěží,
např. v Poháru rozhlasu, v Atle-

tickém čtyřboji nebo v lehkoatletické olympiádě.
Držíme palce, ať vám vše
vyjde!

Foto: J. Vršecká
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1. malá říčka
2. hromadný dopravní prostředek

2

3. obtížný hmyz

3
4. dozor u bazénu

4

5. lovec ryb

5

6. pádlo

6

7. turistické zavazadlo

7

8. část oceánu

8

9. dřevěná chata

9

10. turistická potřeba

10

11. lesní červené plody

11

12. tropická dřevina

12

?
Maminka veze vlakem své dva syny k babičce a dědečkovi na prázdniny.
Po hodině cesty: „Mami, jak se jmenovala ta stanice, ze které jsme teď vyjeli?“
„Já nevím, neotravuj, nevidíš, že si čtu?!“
Synek odpovídá: „To je škoda, že to nevíš, náš Pavlík (viz tajenka doplňovačky).“

Rozlušti text, ve kterém si zase zařádil tiskařský šotek:
Léto je dyta!
Míšonáde si domů snídyvěčev a číjake nás žezlanésou prázdniny.
Mešítě se na nové letní kyzitáž.
Někdo jede na trobá, někdo k můradiproč a jiný saze s orčidi k moři.
Z někoho se naset rábyř, z jiného tatirus či celoheroz.
Jistě dubene nikdo, kdo by se poukyvalen buď v řece, kybruní, zébuna nebo v moři.
Každý čitěru alespoň nedej verče stráví u kárubotá se zpěvem, urakoty a pínékámo
buřtů.
Do kyloš se jistě vítremá opálení, odpočatí a tesmázíro.
Stránku připravili: Karel a asistentka Eva
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BLIK je 1. v kraji
vrchol našeho snažení.

V pondělí 25. dubna 2016 se

nikdo z nás moc nevěděl a jednotlivá čísla

v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje

vznikala pomalu a nejistě. Postupně jsme

I v letošním roce jsme se vrhli

v Českých Budějovicích uskutečnilo

časopis rozšiřovali z několika stránek až

s našimi redaktory a přispěvateli do prá-

vyhlášení výsledků 6. ročníku celore-

na současných 16 stran. Před šesti lety

ce, abychom prostřednictvím časopisu

publikové soutěže školních novin a

jsme se poprvé odvážili přihlásit do soutě-

informovali čtenáře o dění ve škole, aby-

časopisů. V letošním roce se do soutěže

že. Byla to od nás trošku zdravá drzost,

chom je také pobavili a ukázali, že v naší

přihlásilo

časopisů

ale na soutěži jsme načerpali mnoho zají-

škole máme mladé nadané autory poví-

z 27 škol, vyhlášení bylo přítomno

mavých informací, rad a nápadů. Tehdy

dek, tvůrce komiksů a doplňovaček, ma-

90 žáků a studentů, pedagogických

jsme získali čestné uznání za původní

líře a fotografy. Zdá se, že se nám poda-

pracovníků a hostů. Již tradičně se této

autorskou tvorbu. Měli jsme z toho radost řilo vytvořit časopis na úrovni, odborná

události zúčastnila i redakce našeho

a postupně jsme podle rad novinářů pří-

porota rozhodla, že BLIK letos získal 1.

školního časopisu BLIK.

tomných na soutěži časopis upravovali.

místo v kraji. Je to velmi potěšující a

29 školních

Program bývá vždycky velmi

Naše úsilí přineslo ovoce v podobě 3. motivující ocenění, ale zároveň i zavazu-

pestrý, tentokrát nám spisovatelka paní

místa, na kterém jsme se umístili za dva

jící do budoucna. Chtěla bych tímto po-

Pavla Soletka Krátká vyprávěla o tom,

roky. Náš časopis postoupil do celostátní-

děkovat všem tvůrcům, redaktorům, au-

jak se rodila její kniha pro děti Pohrát-

ho kola v Brně. Porota zde tehdy ocenila

torům článků, ilustrací a fotografií, kole-

ky aneb cesta pavoučka Vincka. Dal-

grafiku titulní strany BLIKU, skončili

gům za jejich příspěvky, prostě všem,

ším zajímavým hostem byl Arnošt Pe-

jsme

4. místě.

kdo pomáhali a pomáhají náš školní ča-

tráček, paraolympionik v plavání, mistr

V loňském roce jsme na soutěži opět bo-

sopis tvořit. Držte nám palce v listopadu,

světa a Evropy. Dopoledne ubíhalo

dovali a skončili jsme na stříbrné příčce.

kdy proběhne v Brně celostátní kolo.

v příjemné atmosféře, my jsme ale ne-

Vzhledem k tomu, že časopis tvoříme

Za redakci časopisu

trpělivě očekávali chvíli, kdy začne

pouze vlastními silami, sami si ho i tisk-

Mgr. Jana Vršecká

vyhodnocení soutěže a vyhlášení vý-

neme, považovali jsme tento úspěch za

v této

kategorii

na

sledků.
Vydávat školní časopis je záležitost poměrně náročná. Není až tak
těžké sehnat redaktory do redakce, mladých a nadšených dětí je ve škole obvykle hodně. Jde spíš o to, aby jejich
práce byla systematická a trvalá, aby
byli neustále ve střehu, aby jim neutekly zajímavé události a akce. Náš školní
časopis

BLIK

vydáváme

poměrně

dlouho, letos slavíme 10. výročí jeho
vzniku. Začátky nebyly vůbec jednoduché, protože o novinářské práci toho
Foto: J. Vršecká
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Den dětí

Foto: V. Luprichová

Vyhlášení SOČ Nadace města Vodňan
V úterý 30. května proběhlo v Městském muzeu a galerii slavnostní vyhlášení výsledů
studentské odborné činnosti, kterou vyhlašuje každoročně Nadace
města Vodňan. I naše škola v Bavorovské ulici se každoročně této
soutěže zúčastňuje.
V letošním 17. ročníku se
na prvním místě umístily Tereza
Froydová a Markéta tTapová s
prací o skautinku na Vodňansku.

Druhé místo obsadila Nikola
Krausová s prací o orientačním
běhu. Jakub Protiva s prací o vědě na Vodňansku získal 3. místo.
Těsně za ním pak skončila práce
Pavlíny Zíkové a Vandy Luprichové o kulturních akcích na
Vodňansku během roku.
Chtěla bych všem zmíněným žákům poděkovat za jejich
práci a za skvělou reprezentaci
naší školy. Témata 18. ročníku

soutěže jsou již známa a jsou zajímavá. Pokud byste měli zájem
zkusit zpracovat seminární práci,
naučit se pracovat s prameny a
získat zajímavé informace o životě na Vodňansku, jste vítáni.
Na vytvoření práce je poměrně
dost času, od září do konce února. Témata budou oficiálně zveřejněna na stránkách Nadace
města Vodňan.
Mgr. Jana Vršecká
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Exkurze na Zbiroh a do Lán
Ve středu 25. května jsem
vstával v šest hodin, to je o hodinu
dřív, než normálně, to proto, že
jsme se třídou jeli na exkurzi na
zámek Zbiroh.
Cesta trvala dost dlouho,
takže jsme se ospalí po třech hodinách vydali na cestu k zámku.
Uvítal nás průvodce, který byl oblečený v historickém kostýmu,
protože celá prohlídka byla
700. výročí narození Karla IV.
Když jsme procházeli
zámkem, pan průvodce říkal různé
zajímavosti k daným předmětům
nebo postavám. Ukazoval nám
dělové koule, které zůstaly ve
zdech, pak třeba i kus původního
lešení.
Když jsme opustili zámek,
jeli jsme do Lán navštívit muzeum
T. G. Masaryka, pak jsme se byli
podívat do zahrad místního zámku. Hned v bráně byla ozbrojená
stráž. V Lánech jsme navštívili i
hrob pana prezidenta T. G. Masaryka.
Pak už jsme jeli rovnou
domů. Exkurze byla zajímavá, ale
vrátili jsme se unaveni.
Vojta, 6. B

Lány - Muzeum T.G. Masaryka

Foto: J. Vršecká

Zbiroh

Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě. Pán už
neví, jak ho to odnaučit, a tak ho jednou za trest zavře do mrazáku.
Po chvíli mrazák otevře a papoušek říká:
,,Omlouvám se za své nevhodné chování, již se to
nebude opakovat. Mám jen jednu otázku. Co udělalo
to kuře?"
Lány, hrob T. G.Masaryka
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Den dětí
Již tradičně žáci 9. ročníku připravili pro své mladší kamarády z 1. – 5. tříd v rámci Dne
dětí den plný her. Počasí přálo,
tak se všichni s chutí pustili do
soutěží. Moc děkujeme nejen
žákům, ale i jejich třídním učitelům za vzornou přípravu. Jak se
dětem líbilo? Takto hodnotí žáci
2. B třídy:

Ahoj, nejvíc se mi líbilo dávat fazole do talíře. Sice to bylo trochu na
nervy, ale i přesto jsem je tam dala.
Bylo
to
moc
prima.
Karolínka Šímová

tam skákalo. Ještě jednou děkuji.
Martina Kollerová
Bavilo mě Hula-hop, pak bludiště, protože se mi líbilo, jak jsem
hledala cestu poslepu, pak i trefovaná, protože jsem se mohla treAhoj! Nejvíc se mi líbil Hula-hop a
do
šaška.
bowling. Bylo to moc fajn. fovat
Zuzka Poláková
Agáta Vojtková

Děkuji za pěkný Den dětí. Líbila se
To jste fakt udělali pěkně!!! A mi nevidomie, rybičky a skákaná.
nejvíce se mi líbilo Hula-hop. Vašek Nedvěd
Děkuji vám hodně.
Anabela Kramplová
Líbilo se mi Hula-hop, protože
jsem
mohl
kroutit
zadkem.
Ahoj deváťáci, moc se mi líbilo Jan Baloušek
Z vody do vody, moc vám děkujeme.
Moc hezká byla lžičkovaná, bowLukáš Lang
ling, švihadlo, šašek, trojnožky a
rybičky. V bludišti jsem se bála
Já byl na Den dětí nemocný. chodit se zavázanýma očima.
Moc mě to mrzelo, ale dostal Tereza Samková
jsem lego.
Michal Švec
Děkuji vám deváťáci, nejvíc se mi
líbilo Z vody do vody, protože se
Foto: J. Kalianková
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Roháček
1

2
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4

5
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1. tajenka

1

2. dravá tažná ryba

2

3. začne spát

3

4. bájný mořeplavec

4

5. chemická zn. dusíku a síry

5

6. dlouhá samohláska

6

Vyluštění doplňovačky

Řešení roháčku
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Potkali se dva hadi.
plazíš,
Potkaly ,,Kam
se dvě se
žížaly.
Takamaráde?"
první povídá: ,,Kde
,,Ke
zvěrolékaři."
máš manžela, už jsem ho dlouho neviděla?"
,,A co ho
tam?"
,,Ale, vytáhli
na ryby..."
,,Kousl jsem se do jazyku a nevím, jestli nejsem
smrtelně jedovatý."
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Výlet do Tábora

Rozluštění přesmyček
Léto je tady!
Odnášíme si domů vysvědčení a čekají nás zasloužené
prázdniny.
Těšíme se na nové letní zážitky.
Někdo jede na tábor, někdo k prarodičům a jiný zase s
rodiči k moři.
Z někoho se stane rybář, z jiného turista či horolezec.
Jistě nebude nikdo, kdo by se nevykoupal buď v řece,
rybníku, bazénu nebo v moři.
Každý určitě stráví alespoň jeden večer u táboráku se
zpěvem, kytarou a opékáním buřtů.
Do školy se jistě vrátíme opálení, odpočatí a rozesmátí.

Na policejní stanici zvoní
telefon, policajt ho zvedne
a ze sluchátka se ozve:
,,Dobrý den. Prosím vás,
okamžitě přijeďte! K nám
se vloupala kočka!!!“
,,Ale paní to nebude tak
zlé.“
,,Jaká paní? Tady kanárek!“
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Atletický čtyřboj
Dne 1. 6. se v Českých
Budějovicích konal krajské kolo
soutěže Atletický čtyřboj. Jeli
jsme v 6:45 linkovým autobusem.
Když jsme přijeli na místo,
šli jsme se proběhnout a trošku
zahřát. Po zahájení se začínalo
startem na 60m. Všichni, kdo běželi, si šli pro startovní číslo.
Pepča Schwarz, David Liška,
Martin Kvapil, Matyáš Štědrý a
Honza Kolář, Anet Pudivítrová,
Kačka Fučíková, Nikola Krausová, Danča Průchová, Denča
Grillová, Kristýna Döblová (jako
náhradnice) - všichni běželi jak
60m, tak 800/1000m.
Pak postupně byly ostatní
disciplíny. Na skok daleký byla
Anet, Kristýna, Nikola, Matyáš,
Honza. Na skok vysoký se soustředili Denča, Danča, David a
Martin. Na vrhu koulí se pokoušeli o dobré umístění Denča, Pepča,
Matyáš, Honza a na míček Anet,
Kačka, Nikola, Martin, David. Po
všech disciplínách následovala
vytrvalost - chlapci 1000m a dívky 800m. Před vytrvalostí to vypadalo, že my holky budeme druhé, ale po vytrvalosti jsme skončily na 4. místě jen o 57 bodů. Kluci
skončili na 5. místě. Domů jsme
se vraceli z celého dne unavení.
Nikola Krausová

Foto: N. Krausová a J. Schwarz

To sedí tatínek s Klárou v divadle a tatínek se zeptá Kláry:
- Sedí se ti dobře?
- Ano.
- A vidíš dobře?
- Ano.
- Tak si to pojď se mnou vyměnit!
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Čarodějnický rej v družině

Foto: Iva Hraňová
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Co je to láska?
Láska se nedá popsat slovy
ani nakreslit na papír. Pokud někdo miluje, je šťastný. Někomu
trvá dlouho než ji najde a někdo ji
pozná už v dětství. Záleží jen na
nás a na osudu. Lásku je vidět
všude kolem nás. Támhle jde babička s dědečkem a dívají se na

sebe šťastnýma očima. A tady každý z nás! Proč? Protože když
sedí mladá zamilovaná dvojice ji máme, tak jsme šťastní. A to je
na lavičce. O kousek dál jde ma- na světě důležité.
minka, tatínek a vezou kočárek.
A ti všichni vědí, co je láska. Je
Vanesa Janková , 5.A
také láska k rodičům, prarodičům, přírodě a zvířatům. Vždy ji
poznáte v srdci. Lásku potřebuje

Exkurze do Techmanie v Plzni
3.5.2016 jsme jeli na exkurzi do Plzně, cíl Techmania.
Vyjeli jsme v osm hodin ráno.
Sešlo se nás poměrně hodně, jeli
5.A, 5.B a žáci z jiných tříd. Do
Plzně jsme dorazili přibližně
v 10h. Nejdříve jsme navštívili
3D Planetárium a pak Techmanii.
V Planetáriu bylo hodně
zajímavých věcí o různých plane-

tách např. složení planety Země
nebo kolik by někdo vážil
na různých planetách. Byl tam
také gyroskop a malé tornádo.
Potom jsme šli do Techmanie.
Kdo chtěl, mohl si odložil věci
do šatny. A vydali jsme se na objevování a poznávání různých
vynálezů a pokusů. Nejvíce se
nám líbila napodobenina Titaniku

a vodní hřiště. Byla tam restaurace a obchod se suvenýry. Nakonec jsme udělali společnou
fotku.
Domů jsme jeli plni zážitků a nových informací. Moc
se nám líbilo.
Tereza Mrázová
Belinda Bednárová, 5.A
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Skrývačky
Ve větách najdi státy nebo města:
1 Diplom byl předán skokanovi z Vodňan.

10 artiN
9 nuoreB

2 Adam se mračí na Tomáše, že mu nekoupil taky pra-

8 volukiM

linky.

7 číbeřT

3 Kup měkký sýr i ementál.

6 robáT

4 Pro máslo ven skoč.

5 nílZ

5 Někteří lidé jsou zlí na psy.

4 oksnevolS

6 Na kraji lesa stála ohnutá borovice.

3 eirýS
2 aníČ, rpyK

7 Nemáš zapotřebí čekat na něj tak dlouho.

1 oksnáD

8 Podej mi kulovnici, jdeme na lov!
9 Kde berou na tak drahé věci peníze?

Řešení (pozpátku):

Hlášky
Učitelé tomu říkají opisování.
My tomu říkáme týmová práce.
Učitel: ,,Říkal jsem vám, že větší a menší polovina není. Ale vetší polovina z vás to stále neví!“

Pepíček se ptá tatínka.
,,Tati?“
,,Ano?“
,,Co to roste kulatého na stromě?“
,,To jsou modré blumy.“
,,A proč jsou červené?“
,,Protože jsou ještě zelené!“

Otec lamentuje nad synem: „Vysvědčení samá

Co říká jedna zeď druhé zdi?
Potkáme se na rohu.

pětka! Můžeš mi laskavě říct, z čeho máš tako-

Nejlepší přítel ti vždy pomůže!
Hned po tom, co se přestane smát.

„Už jen jeden výprask a pak budou prázdni-

vou radost?”
ny!”
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http://www.detskestranky.cz
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