
 3. listopadu se 

konala akce Do 

světa pro 9. C3, 9, 

listopadu pro 3.C 

 10. listopadu při-

jeli za osmáky a 

deváťáky hasiči z 

Příbrami 

 13. listopadu měli 

žáci 4.C a 4.D 

přednášku o mys-

livosti 

 20. listopadu po-

kračovaly progra-

my Do světa 

 23. listopadu jeli 

žáci osmých a 

devátých ročníků 

na výstavu 

Vzdě- lání 

a 

řemeslo 

 30. listopadu na-

vštívili žáci devá-

tého ročníku Úřad 

práce ve Strakoni-

cích a prošli si 

provozy Turbo a 

Řetězy v ČZ Stra-

konice 

 2. prosince se ko-

nal Vánoční jar-

mark 

 5. prosince jeli 

žáci 9. ročníku na 

exkurzi do Volyně  

 5. prosince k nám 

přišel Mikuláš 
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     Vážení čtenáři  
Bliku,  

Vánoce se přiblížily 
na dosah a  s nimi     

i  konec roku. Přeje-
me Vám příjemné 

strávení vánočních 
svátků a nový rok 
2018 ať je pro nás 
všechny klidný a 

úspěšný. 
Jana Vršecká   

Foto: J. Vršecká 
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Poznej své město 

z Vodňan, protože přelstili Ferdi-

nanda III. Ta se mi líbila nejvíce. 

Moc bych chtěla poděkovat paní 

Jitce Velkové, bylo to moc pěkné.                                                   

 Kateřina Borovková, 3. C 

 Když jsme byli v městské 

galerii, tak jsem se dozvěděla 

spoustu zajímavých věcí např. 

v našem městě se našlo zlato a 

náš kostel vyzdobil Mikoláš Aleš. 

Nejvíce mne zaujala pověst o Ví-

tu Fučíkovi zvaném Kudlička. 

Chtěla bych poděkovat Jitce Vel-

kové za krásné povídání    a ukáz-

ky. 

         Elen Kiewegová, 3. C 

 Dozvěděli jsme se o na-

šem městě například to, že jsme 

Ročník XII. Číslo 2 

měli právo hradební, trhové, hor-

ní, hrdelní a várečné. Přemysl 

Otakar II. založil naše město a 

Jan Lucemburský vydal listinu 

práv. Velmi se mi na výstavě líbi-

lo a mým spolužákům určitě také. 

 Petr Sochor, 3. D 

Dozvěděli jsme se, že 

v Heritesově ulici je dům a v jeho 

sklepě je tajná chodba vedoucí na 

Pražák. V této chodbě je 12 stří-

brných soch apoštolů. Ti Vodňan-

ští si půjčovali kata až z Písku. 

Dozvěděli jsme se, že naproti 

baště stojí dům Julia Zeyera. Moc 

děkujeme paní Velkové za před-

nášku o historii našeho města. 

       Nela Mašková, 3. D  

 V měsíci říjnu žáci třetích 

tříd ZŠ a G Vodňany- 

pav.Bavorovská v rámci celoroč-

ního projektu Naše město navští-

vili MěG. Setkání a povídání 

s paní ředitelkou Jitkou Velko-

vou žáky obohatilo o zajímavosti 

a poznatky z minulosti našeho 

města. Těšíme se na další příjem-

né setkání a také na návštěvu 

muzea a kostela.  

Některé postřehy žáků: 

 Dozvěděla jsem se, že 

jsme měli 14 bašt a zbyly 4. Byli 

jsme královské město. Vodňan-

ský prapor má zlaté a zelené pru-

hy. Měli jsme několik práv. V 

jedné pověsti se říká o chytrých 

Foto a text: Mgr. Helena Švábová, Mgr. Jana Jakubcová, Bc. Dagmar Blažková a Adéla Plundrichová 
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 V pondělí 13. listopadu 

k nám nečekaně přišel myslivec a 

taky byl tak oblečen. Přinesl 

s sebou trofeje a vycpaná zvířata 

např. veverku, kunu, kůži divo-

kého prasete a další lesní zvířata. 

 Byl jsem rád, že přišel, 

protože jsme nemuseli psát test. 

Myslivec v naší třídě 

 V pondělí 13. listopadu 

k nám zavítal p. Miloslav Vaně-

ček z Mysliveckého sdružení 

Vodňany. Na úvod  nás přivítal 

mysliveckým troubením na lesní 

roh. 

 Sdělil nám velice důležité 

informace o tom, jak máme po-

máhat zvěři – např. nesahat 

v přírodě na mláďata. Co jsme 

 

feje. Nejvíce se mi líbila veverka. 

 Na posledních 5 minut 

jsme si pustili fanfáru na konec 

lovu. Moc se mi to líbilo. Jo a ješ-

tě nám slíbil, že k nám zajde zase 

na jaře. 

 

Antonín Nachlinger, IV.D  

Pan myslivec nám pustil fanfáru 

myslivců a začali jsme hodinu. 

Učil nás, co se dává do krmelců 

pro bažanty, zajíce a další zvířát-

ka. Povídali jsme si také o patro-

nech myslivosti a zvířat. O pře-

stávce jsme si mohli prohlédnout 

všechna na vycpaná zvířata a tro-

Myslivecká beseda 

nevěděli, bylo, že jsme dávali 

zvířatům potravu, která jim může 

škodit – čerstvé pečivo, žito, 

zbytky od oběda… Naopak nám 

doporučil, co je pro ně zdravé – 

např. kukuřice, rozdrcené kašta-

ny, seno… 

 Ukázal nám své úlovky – 

trofeje a různé vábničky. Také 

jsme se seznámili s některými 

částmi zvířecího těla, a jak se 

v myslivecké řeči nazývají. 

 Dozvěděli jsme se, že 

patrony myslivců jsou svatý Hu-

bert a řecká bohyně lovu Diana. 

 Na závěr jsme si společně 

vyplnili pracovní list a rozloučili 

se opět mysliveckým troubením. 

Žáci 4.C  

Foto: L. Křenková 
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1 klídek 

2 menší stůl 

3 kamarád 

4 perutě 

5 opak lži 

6 otočit 

7 černá kočkovitá šelma 

8 vánoční píseň 

9 tác 

10 části košile 

11 statečnost 

12 doručení 

V redakci řádil zimní tiskařský šotek:  
(vyřeš přesmyčky) 

Paní učitelka: „Děti, minule jsme se učili roční období. Nyní si je zopakujeme. 

Pepíčku, kdy trháme v sadu jablka?“ 

1. Těšíme se na radní zimovánky. 

2. Přina nám zimáší sněd a líh. 

3. Mikudí Choláš s anty a čerděly. 

4. Dáviči musí řiďat názor na poledí. 

5. Vánovujeme se na Připrace. 

6. Nadárkujeme kupy pro blé svízké. 

7. Sypdý den kažeme krmáčkům do ptítek. 

 

        ?         

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

                  

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 
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Během dvou týdnů probí-

hala na naší škole informatická 

soutěž "Bobřík informatiky". 

Do soutěže se zapojili žáci od 5. 

ročníků až po žáky oktávy. 

Velký úspěch zaznamenala stej-

ně jako v loňském roce Vanda 

Piačková, která v kategorii Seni-

Bobřík informatiky 

or obsadila 16. místo v republice 

a probojovala se do ústředního ko-

la.  

Soutěžilo se v kategoriích 

mini, benjamin, kadet, junior a se-

nior.  

 

Školní jídelna 

 V naší školní jídelně se 

paní kuchařky snaží o to, aby 

nám jídlo nejen chutnalo, ale 

aby  i dobře vypadalo.  

 Připravily pro nás i ba-

revnou výzdobu, když nám uva-

řily vynikající dýňovou polévku. 

Na fotografii jsou dýně hokaido. 

Jana Vršecká. 

 

 Naše škola uzavřela 

pro školní rok 2017/2018 smlou-

vu s firmou LAKTEA, o.p.s., 

které je schváleným žadatelem 

o podporu v rámci projektu 

MLÉKO DO ŠKOL 

s registračním číslem 

411/171718/0019, na dodávky 

neochuceného mléka a mléčných 

Mléko do škol 

výrobků zdarma. K odběru jsme 

přihlásili všechny žáky naší školy 

(základní školy i gymnázia). 

  

Distributorem je MADETA, a.s. 

Foto: J. Vršecká 
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Hasiči SOŠ Příbram 

V pátek 10. listopadu nás 

navštívili hasiči z SOŠ Příbram. 

Připravili si přednášku pro žáky 

8.a 9. ročníku. Jak se žákům dvě 

hodiny povídání a předvádění 

techniky líbilo, posuďte sami: 

 V pátek 10. listopadu nás 

ve škole navštívili hasiči 

z Příbrami. Třetí a čtvrtou hodi-

nou měli pro nás připravenou 

prezentaci, co hasič musí umět a 

co vlastně toto povolání obnáší. 

Ukázali nám oblečení hasiče. 

 Další téma byly hasičské 

přístroje, dokonce se nás ptali, 

jestli víme, kde jsou umístěny ve 

škole. Odpověděli jsme, že jsou 

například v kuchyni nebo na 

chodbách. Také jsme si říkali, 

jaké jsou druhy požárních hlási-

čů a jaký je nejlepší. Ukazovali 

jsme si video, jak to probíhá ve 

velkých prostorech, když se 

spustí požární hlásič.  

 Dál jsme si povídali o 

evakuačním zavazadlech. Náš 

úkol byl dát  do tašky vše, co 

bychom si vzali, kdyby byla na-

příklad povodeň a mi bychom 

museli z domu odejít. Říkali 

nám, že když začne v nějaké 

místnosti hořet, tak abychom si 

přes pusu dali látku, nejlépe na-

vlhčenou. Povídali jsme si o 

tom, co bychom dělali, kdyby-

chom byli svědkem dopravní 

nehody a byl by někdo zraněn. 

Na toto téma nám pustili i vi-

deo. Tato prezentace se mi moc 

líbila.  Míša, 9.C                       

 V pátek 9. listopadu 

k nám přijeli hasiči z Příbrami. 

Parta se skládala ze 3 mužů a 2 

žen. Po seznámení nám začali 

pouštět prezentaci, která byla 

rozdělena na několik částí, pro-

tože každý z nich měl nějaké 

téma.                                   

 V první kapitole nám 

ukázali několik hasicích přístro-

jů. Viděli jsme práškový hasicí 

přístroj ten je hlavně k uhašení 

tekutiny a posledním byl hasi-

čák do automobilu, kdyby chyt-

lo něco na přístrojovce.    

 V druhé kapitole nám 

vyprávěli o volání na linku 150. 

Viděli jsme i ukázku hovoru a 

jak se zachovat při dopravní ne-

hodě, nebo při požáru.                                         

 Ve třetí kapitole jsme 

se bavili o evakuaci. Tam jsme 

skládali důležité věci do bato-

hu. Např.: doklady, peněženku, 

vodu nebo nějaké potraviny, 

pojistka atd.                                          

 Ve čtvrté kapitole nám 

hasič zopakoval první pomoc. 

Jeden způsob už jsme věděli, 

ale naučil nás ještě jeden rych-

lejší. 

 V poslední části pre-

zentace jsme se bavili o požár-

ních sportech. Cílem hry je spl-

nit všechny disciplíny. Těmi 

jsou: 

Požární útok 

Běh na 100 m překážek 

Štafeta 4 X 100 s překážkami 

Výstup do 4. podlažní cvičné 

věže 

 Prezentace se mi velmi 

líbila a bylo to i hodně ponauč-

né. Hlavně velké dík patří hasi-

čům z Příbrami.       

               

Brian, 8. C 
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Výstava Vzdělání a řemeslo 
  Ve čtvrtek 23. listopadu 

jsme jeli do Českých Budějovic. 

Navštívili jsme výstavu Vzdělání 

a řemeslo. Prohlédli jsme si stán-

ky jednotlivých středních škol a 

odborných učilišť. 

Foto: J. Vršecká 

Návštěva v SOUs Vodňany 

 V pátek 24. listopadu 

jsme šli na exkurzi do SOUs 

Vodňany. Byli jsme pozváni na 

Den otevřených dveří. Ve škole 

nám ukázali práce a výrobky jed-

notlivých oborů, např. cukrář, 

kuchař, zahradník, zámečník a 

řezník. Cukráři nám ukázali, jak 

se zdobí perníčky. Potom jsme šli 

Do schodů do učebny zahradní-

ků. Paní učitelka nám říkala, co 

se tam jejich studenti učí, např. 

druhy osiv zeleniny, druhy jablek 

atd. Když mluvila o druzích 

jablek, dávala nám ochutnat nej-

sladší jablko Rubín. 

 Potom jsme šli zase po 

schodech do druhého patra, tam 

byla učebna zámečníků, tam nám 

sám pan ředitel Kotál říkal výho-

dy učebního oboru zámečník. Dá-

le jsme šli do učebny řezníků a 

nakonec jsme nakoukli do učeb-

ny pro kuchaře, některé jejich 

výrobky se prodávaly dole v jí-

delně, ale my jsme chvátal zpátky 

do školy, tak jsme si nic nekoupi-

li, měli jsme totiž psát test ze ze-

měpisu. 

 Ve zkratce bylo to tam 

krásné a těším se tam zas příští 

rok. 

Jindřich, 8.C 

Foto: L. Filip 
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Stonožka 

 

31. října 2017 probíhal prodej výrobků žáků 

naší školy pro organizaci Stonožka.  

Hnutí "Na vlastních nohou" je uznáváno ja-

ko zcela dobrovolná humanitární a mírová organiza-

ce, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno 

roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jen-

sen. 

 V hnutí pracují dnes tisíce dětí a stovky uči-

telů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, 

Polsku, a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malu-

jí vánoční přání, získávají finanční prostředky orga-

nizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na 

pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i 

v jiných zemích světa.  

  

Foto: I. Vavrušková 

Přijde zamyšlený matematik do fotolabu dát si 

vyvolat fotky. 

Slečna šeptá: „7x13?" 

A on vyhrkne: „Sto sedmnáct!"  

,,Ví někdo z vás, kde leží Kuba?" táže se učitel. 

„Prosím, v posteli s angínou!", odpověděla snaži-

vá žačka.  
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Hřebenovka 

Vyluštění doplňovačky  

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: 

„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A 

svíčky taky?”  

 

 

Řešení hřebenovky 

Legenda: 

1. ret 

2. prosklené části domu 

3. jihoamerický stát 

4. roky 

5. psací potřeba 

6. koupací nádoba 

7. část nohy 

8. asijský stát 

9. opeřenec 

10. dopravní prostředky 

        ?         

1   P O H O D A   

2 S T O L E K     

3   P Ř Í T E L   

4 K Ř Í D L A     

5   P R A V D A   

6 O T O Č I T     

                  

7   P A N T E R   

8 K O L E D A     

9   P O D N O S   

10 R U K Á V Y     

11   O D V A H A   

12 D O D Á N Í     

                  

  1   3   5   7   9     

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

    2   4   6   8   
1
0 

  

  1   3   5   7   9     

  P   P   P   P   P     

  Y   E   E   A   T     

  S   R   R   T   Á     

  K O U L O V A Č K A   

    K   É   A   Í   U   

    N   T   N   N   T   

    A   A   A   A   A   

    2   4   6   8   
1
0 
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 Viktroka  Škantová chodí 

do 2. třídy do školy ve Výstavní 

ulici. Odvážná je proto, že se  ne-

bála jít do větrného tunelu, kde 

trénují parašutisté a letci. Větrný 

tunel je v Praze a Viktorka tam 

jela, protože vyhrála celostátní 

kolo výtvarné soutěže ,,Nad obla-

ky“ ve své kategorii. Soutěž pořá-

dal Aeroklub České republiky a 

děti ze školní družiny ve Výstavní 

ulici se této soutěže zúčastnily. 

 Viktorka byla úspěšná a 

naši školu výborně reprezentova-

la. 

Blahopřejeme 

Jarmila Chánová 

Příběh k tématu: 

Žijeme pod oblohou. Podíváme se 

vzhůru a uvidíme oblaka plující 

po obloze. Mraky září všemi bar-

vami při západu Slunce. Obloha 

mění své barvy z úplně jasně žlu-

té po oranžovou, přechází do čer-

vené, rudé, poté do modré, fialo-

vé, až obloha úplně potemní. Tyto 

krásy můžeme vidět každý den. 

Jak ale vypadají mraky „z druhé 

strany“? 

Nad oblačností se nachází pro-

stor, do kterého se dostanou jen 

ti, kteří překonají zákony gravita-

ce a vznesou se do vzduchu. 

Vznést se můžeme pouze pomocí 

Odvážná Viktorka 

např. horkovzdušného balónu, 

kluzákem, letounem, vrtulníkem, 

rogalem, padákem a všemi mož-

nými způsoby, které nám smrtel-

níkům nahrazují křídla. 

Foto: J. Chánová 
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Mikulášská besídka pro 1. stupeň 

 

 

 

Foto: D. Soukupová 

Tančící andělky 
Čerti nechyběli 
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 Zajímá tě hudba  nebo 

máš nějakého svého oblíbeného 

interpreta, o kterém by ses chtěl 

něco dozvědět? Tak to jsi tu 

správně. Vítej u mého  článku, 

který je věnován právě hudbě. 

Myslím si, že na své si zde při-

jdou milovníci popové hudby, 

ale i příznivci tvrdších stylů. 

Katy Perry 

 Vlastním jménem Katheri-

ne Elizabeth Hudson. Je to zpě-

vačka a textařka z Ameriky. Roz-

hodla jsem se napsat o ní 

z důvodu, že nedávno vydala no-

vý a úspěšný song Swish Swish. 

 Katy jako malá zpívala 

v kostele, jelikož se narodila do 

pastorské rodiny. Narodila se 25. 

10. 1984. Katy dokonce jednu 

dobu studovala italskou operu. 

Miluje vůni po švestkách a pralin-

kách. Dva roky byla v manželství. 

Její manžel byl Russell Brand. 

Jméno Perry převzala po své mat-

ce, protože její původní jméno se 

pletlo s herečkou Kate Hudson. 

 Katy se nejvíce proslavila 

díky písním: 

Roar 

Chained To The Rhythm – Teno 

song také vyšel docela nedávno 

Hot N Cold 

Firework 

I Kissed A Girl 

https://en.wikipedia.org/wiki/

Katy_Perry#/media/

Fie:Katy_Perry_DNC_July_201

6_(cropped).jpg 

 

Slipknot 

http://slipknot.wikia.com/wiki/

Main_Page 

 

 Slipknot je americká sku-

pina, která hraje především Hea-

vy metal a Nu metal. Skupina se 

 

skládá z devíti členů.  

 V roce 2006 získali cenu 

Grammy za nejlepší metalový 

výkon. Původním zpěvákem byl 

Anders Colsefni který byl ve 

skupině od roku 1995 jen do ro-

ku 1997. Poté ho nahradil nový 

zpěvák Corey Taylor.  

 Skupina se velmi vyzna-

čuje především tím, že nosí mas-

ky, které mohou být pro někoho 

docela děsivé. Koncerty Slipknot 

jsou velmi vyhlášené. Své fa-

noušky oslovují maggots, což 

v češtině znamená něco jako čer-

vy. Ovšem neznamená to, že by 

své fanoušky neměli rádi. Právě 

naopak, své fanoušky mají velice 

rádi.  

Nejznámější písně skupiny jsou: 

Psychosocial 

Before I Forget 

The Devil in I 

Duality 

Natálie 
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Vítejte u mého nového článku. 

Volejbal 

 Volejbal neboli také od-

bíjená je týmový míčový sport, 

ve kterém se dvě družstva po 

šesti hráčích snaží dostat míč 

přes síť. Ovšem tak, aby ho sou-

peř nezpracoval a dotkl se zemi. 

 Tento sport vznikl v 

USA. Díky Williamu G. Morga-

novi. Jeho cílem bylo vymyslet 

bezkontaktní halový sport s mi-

nimálním rizikem zranění. Dnes 

je tento sport oblíbený téměř po 

celém světě. Nejdříve se mu ří-

kalo Mintonette, ale přejmenoval 

se podle způsobu odehrávání hrá-

čů.   

Mezinárodní volejbalová federace 

FIVB byla založena roku 1947 a 

první mistrovství se konalo o dva 

roky později v Praze. 

 V roce 1986 vznikla nová 

varianta, a to plážový volejbal. 

Obě varianty se staly součástí 

olympijských her. Kromě jiného 

by vám mělo něco říkat jméno Ka-

rel Brož. V roce 1947 se stal popr-

vé mistrem republiky a to i v le-

tech 1952-1955. na své konto si 

také připsal 1. místo v Mistrov-

ství světa a 1. místo v Mistrovství 

Evropy. Poté se stal trenérem žen 

i mužů.            

http://praha.volejbal.cz/akce/odesel-

volejbalovy-velikan-karel-broz--

910.html 

Vendy 

Florbalisté z Vodňan znovu v elitní čtveřici okresu  

ly utkání. Následný jeden nepro-

měněný nájezd nás přes výborný 

herní a týmový výkon odsunul až 

na celkové 4. místo.                

Nejlepší hráči: Filip Tlapa 

(útočník), Marek Tlapa (útočník), 

Jan Tlapa (útočník), Vojtěch 

Hort (útočník), Radek Benda 

(obránce), Václav Tůma 

(obránce) Václav Eliášek 

(brankář) 

            Mgr. Radek Čejka 

do semifinálových bojů. ZŠ Du-

kelská Strakonice byla silným 

soupeřem, a naše družstvo bohu-

žel nepostoupilo do finálových 

bojů.   

V souboji se ZŠ Štěkeň, 

který trval 15 minut se bohužel 

ani přes intenzivní tlak a střelbu 

na soupeřovu branku a samostat-

ný nájezd nepodařilo zápas roz-

hodnout. Na řadu přišly tři samo-

statné nájezdy - ani ty nerozhod-

 Dne 6. 12. 2017 ZŠ a 

Gymnázium Vodňany uspořádalo 

společně s DDM ve Strakonicích 

Okresní kolo florbalu pro ZŠ v 

kategorii III – mladší žáci.  

Naši školu reprezentova-

lo16 florbalistů, kteří byli nomi-

nováni z několika přípravných 

tréninků. Do okresního kola bylo 

přihlášeno celkem 11 škol. Druž-

stvo ZŠ a Gymnázia postoupilo 

ze základní šestičlenné skupiny 
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Komiks vytvořily Barbora Valentová a Linda Novotná 
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