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 Doplňovačka

Vážení čtenáři Bliku,

Vážení čtenáři
Bliku,
čas nostalgie, odpočinku,
Jana Vršecká
nastal předvánoční čas,





obdarovávání a radosti.



Přejeme Vám krásné Vá-



noce, hodně spokojených



dnů a v novém roce 2019
štěstí a zdraví.
Jana Vršecká



5. - 7. listopadu pro8.D
na školní kolo
běhlo
Bobříka informatiky
8.
listopadu
jeli
osmáci a deváťáci na
Vzdělání a řemeslo
9. listopadu proběhl
Den s matematikou
27. listopadu soutěžili žáci ve Vodňanském pětiboji
28. listopadu navštívili deváťáci Úřad
práce ve Strakonicích
30. listopadu byli
žáci 1. stupně na Setkání před Betlémem









celý
listopad
probíhaly kurzy plavání
1. prosince jsme
zahájili advent
jarmarkem
5. prosince nadělovali žáci 7.
ročníku mikulášskou nadílku
11. prosince si
DDM Vodňany
připravil
vánoční koncert
14.
prosince
proběhly
vánoční dílny s
rodiči

Setkání před Betlémem

 První rok ve škole
 Exkurze Strakonice
 Jarmark
 Návštěva SOUs
 Myslivecký den
 Hudební okénko
 Komiks
 Jazykový koutek

Uvnitř tohoto vydání:
Exkurze na SOUs

2

Jarmark

3

Úřad práce

4

Úřad práce
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Doplňovačka
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Myslivecký den

8

Myslivecký den

9

Ježíškova vnoučata
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Kde všude se skrý- 12
vá matematika
13
Perličky

Foto: L. Křenková

Hudební okénko
Sportmánie

14
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Komiks
Jazykový koutek
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Redakční rada
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Exkurze na SOUs
V pátek 23. listopadu jsme byli

V pátek jsme navštívili mohli máčet různé druhy ovoce

pozváni na den otevřených dveří učiliště ve Vodňanech. Exkurze v čokoládové fontáně. O patro
Středního odborného učiliště slu- byla krátká, protože jsme měli jen výš jsme navštívili učebnu zažeb Vodňany. Žáci 8. a 9. ročníku hodinu. Prohlídka začala oborem hradníků, kde jsme strávili nejvíc
si mohli projít celou školu, zkusit cukrář, kde si každý mohl nazdo- času tím, že nám paní učitelka
si ozdobit perníčky, ochutnat pala- bit perník nebo máčet ovoce vysvětlovala, jak to na škole chočinky a zeptat se na vše, co je zají- v čokoládě. Zde jsme odložili taš- dí a jaké mají jejich žáci uplatněmalo. Jak se jim na exkurzi líbilo, ky a pokračovali jsme k oboru ní. Naší poslední zastávkou byli
zahradník. Zde paní učitelka vy- řezníci – uzenáři, kde nám zodpo-

to posuďte sami:

V pátek 23. listopadu jsme světlovala výhody, které učiliště věděl student tohoto oboru pár
šli na vodňanské učiliště, kam ho- žákům přináší. Exkurzi jsme za- otázek a vysvětlil nám, co se
díme každý rok na exkurzi. Poví- končili oborem řeznictví, kde vel- v daném boru dělá.
dali nám o různých oborech. Nej- cí kluci vyprávěli o svých zkuše- Magdalena, 9. C
prve nám povídali o zahradníkovi, nostech se zvířaty. Po prezentaci

Hned při příchodu se nás

pak o strojním zámečníkovi, tam jsme si vzali věci a šli jsme do- ujal jeden student, který nás pronám pustili i prezentaci. Pak jsme mů. Myslím si, že ten, kdo se zde vázel po celé škole. Byli jsme na
se šli podívat, jak pracují řezníci, bude učit, bude spokojen.

prezentaci oboru zahradník, stroj-

kluci nám povídali o jatkách, o Brian, 9. C

ní mechanik, řezník, dále je tam i

oblečení, které nosí, jaké nože používají.

Naposled

jsme

Na učiliště jsme se šli po- obor cukrář, kde jsme si mohli

šli dívat na tři obory, zahradník, cuk- ozdobit perníček a dát si ovoce

k cukrářkám, kde byla šikovná rář a řezník-uzenář. Nejvíce mě v čokoládě. Nejvíce mě zaujal
děvčata, zdobili jsme perníčky, zaujal obor cukrář. Studenti si pro obor strojní mechanik. Prezentace
byla tam i čokoládová fontána. Na nás připravili perníčky, které byla zajímavá, na učilišti se mi
učilišti se mi líbí, mají to tam pěk- jsme si mohli ozdobit různoba- líbilo. Marek, 9. D
né. Tereza, 9. D

revnými polevami, dále jsme si

4. Sv. Barbora – „Na sv. Barboru – dřevo ze dvoru“, krásná dívka – mučena – otec jí nechal setnout
hlavu, přešla na křesťanskou víru, patronka horníků (chrám sv. Barbory v Kutné Hoře), větvičky
třešní do vázy – na Štědrý den vykvetou
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Vánoční jarmark ohlásil začátek adventu
V prosinci roku 2018

Výstavní i Gymnázia a ve škol- pení školního sboru pod taktovkou

proběhla v rámci naší školy,

ních družinách. Svou pomocí paní

konkrétně před budovou školy

neváhali přispět i někteří rodiče.

v Alešově ulici, již tradiční akce

Datum konání se tentokrát sta- kům a v neposlední řadě i samot-

s názvem Vánoční jarmark. Sa-

novilo na první prosincovou so- ným návštěvníkům, kteří nás podpo-

motné akci předcházelo mnoho

botu.

učitelky

Suchanové.

Všem účastníkům, pomocní-

řili svou účastí i nákupem, posíláme

příprav, a to jak ze strany učite-

Již od brzkých ranních velké díky. Výtěžek z celé akce bu-

lů, tak zejména dětí, žáků naší

hodin se sešli žáci-pomocníci a de uložen na konto SRPŠ. Přesnou

školy. Pilně pracovali žáci nejen

kolem 8. hodiny se náš jarmark částku zveřejníme po vyúčtování

na druhém, ale i na prvním stup-

rozběhl v duchu pohody, kterou jarmarku na webových stránkách

ni budovy Alešova, Bavorovská,

ještě podpořila hudební vystou- školy.
Za pracovní tým naší školy
Vám všem přeje vše dobré v novém
roce
Mgr.

Iva

Bukačová.

Foto: I. Bukačová
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Exkurze na úřad práce
Každý rok navštěvují žáci mavými povoláními, která nejsou osobně bych v takovéto firmě
naší školy Úřad práce ve Strakoni- až tak známá a nejsou tak uplat- pracovat nechtěla, ale někoho to
cích, aby se dozvěděli informace o něna na trhu. Třeba vinař, výrob- určitě zaujalo. Naše výprava do
středních školách a učilištích, ce zbraní, umělecký truhlář a jiné. Strakonic tedy určitě nebyla zbyujasnili si svá rozhodnutí ohledně Ke konci jsme mohli listovat me- tečná. Vendy
budoucího studia, případně udělali zi šanony s různými povoláními.
profesní testy. Přečtěte si jejich Mě osobně zaujaly obory právo a
postřehy:
Dnes, konkrétně 28. 11.
2018, se v rámci školy konala exkurze na ÚP Strakonice a do ČZ a.
s. Zúčastnili jsme se pouze my, 9.

legislativa. Celou návštěvu úřadu
práce hodnotím pozitivně, protože jsem se dozvěděla věci, které v
budoucnu zužitkuji. Natálie

Dne 28. listopadu jsme
jeli na exkurzi do Strakonic na
ÚP a do firmy ČZ. Nejdříve jsme
se šli podívat na úřad práce, kde
nám paní pustila prezentaci, poté
nám dovolila udělat si testy, pro

Poté jsme se vyměnili s kterou práci bychom se hodili

D a 9. C. Naší první zastávkou, druhou devítkou a šli jsme se po- nebo kolik bychom dostávali
jak už jsem zmínila, byl úřad prá- dívat do firmy ČZ, jak už bylo mzdu. Poté jsme dostali dva testy,
ce. Zde nás o všem informovala zmíněno na začátku. Konkrétně jeden s chytákem, který udělali 3
paní Lucie Volková. Například naše třída se účastnila dvou pro- lidi, a druhý byl normální test,
jaké jsou minimální a nejvyšší hlídek. První prohlídka byla v kde byl výsledek, jak bychom se
mzdy, jaké máme možnosti studia, „řetízkárně“, kde se vyráběly ře- měli učit. Poté jsme se prohodili s
jestli se uchytíme na trhu práce, tězy třeba na kolo. Bylo nám tam druhou skupinou, která mezitím
jaké máme zvážit možnosti při ve stručnosti ukázáno několik byla ČZ. Když jsme si všechno
výběru povolání a podobně. Vše strojů, a různých součástek, které vyzkoušeli a poslechli, tak jsme
bylo zpracováno formou prezenta- jsou na výrobu takového řetězu se s druhou skupinou vyměnili a
ce. Také jsme si vyzkoušeli různé potřeba. Druhá prohlídka byla o jeli jsme do ČZ. Tam se nás ujal
testy osobnosti. Buď na počítači, něco delší a byli jsme v sekci s pán, který nám dal oranžově svítíkde se nechalo zjistit, jaký obor názvem „Turbo“. Vidět takovouto cí vesty, aby se nám něco nestalo,
nám je nejblíže, anebo písemně, firmu bylo pro spoustu lidí určitě a odvedl nás do výrobny řetězů.
kde jsme se dozvěděli, jaký typ něco nového, ovšem nějaké pod- Zde se náš ujal starší pán, který
učení nám nejvíce prospívá. Do- mínky, třeba velký hluk, nebyly nám nejprve vysvětlil, z čeho se
konce nám ukázala šanon se zají- pro prohlídku zrovna příznivé. Já řetěz skládá, řekl nám trochu
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Exkurze na úřad práce
o historii a poté nás provedl vý- nám nejprve řekl historii a pak nás

a dozvěděli jsem se něco nové-

robnou. Ukázal nám různé stroje zase provedl výrobnou. Líbilo se

ho. Exkurzi bychom určitě do-

a pak typy řetězů. Ve výrobní nám to více, protože to říkal po-

poručili dalším lidem. Erik a

hale se mi moc nelíbilo, bylo tam drobněji a bylo to více zajímavé.

Dominik

docela vedro od těch všech stro- Nakonec se s námi rozloučil a šli
jů. Nakonec se s námi rozloučil a jsme odevzdat vesty, poté jsme
předal nás dalšímu. Zavedl nás opustili areál a jeli domu. Exkurze
do výrobny turbodmychadel, kde se nám líbila, byla docela naučná

Exkurze byla pro žáky devátého
ročníku zajímavá, děkuji všem
za velmi dobrou reprezentaci
školy. Jana Vršecká

13. Sv. Lucie – pocházela z křesťanské rodiny, matka jí chtěla provdat za pohana, dívka skončila
s dýkou v hrdle, je patronkou švadlen a kočích, pradlen – jako symbol čistoty, chodívaly zahaleny
Foto: J. Vršecká
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1. mladá žena

?

2. naparádit (stromeček)

1

3. slovní druh „ty“

2
3

4. kuličky k navlékání

4

5. hudební vystoupení

5

6. ozářit

6

7. slovní druh „péct“

7

8. říct

8

9. ušpiniti

9

10. poslední stanice

10

11. oplatka na zmrzlinu

11

12. dát pusu

12

?
K Vánocům jsem dostal brusle, hokejku a (viz tajenka doplňovačky).
Ke stromečku běžím, když tatínek s maminkou zazvoní a řeknou: „(viz tajenka hřebenovky)!“
1

3

5

7

9

?

?

2

4

6

8

1
0

Legenda:
1. část stromu
2. italský ostrov
3. drb
4. vodní tok
5. nízké dřeviny
6. úder
7. pokladna
8. manželka
9. druh květenství
10. písmena L
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První rok ve škole
Před třemi měsíci jsme

Líbila

se

nám

beseda cukroví“

z těsta

vytvořeného

nastoupili do školy a stali se

v Městské knihovně s p. Hynkem z mouky, vody a soli. To nás zau-

z nás žáci

1.C. Za tu krátkou

Klimkem, který nám představil své jalo natolik, že jsme ani neslyšeli

dobu jsme se seznámili s novým

knihy „Strašidlář“, ve kterých ve- zvonění, které nás upozornilo, že

prostředím, s paní učitelkou a

selou formou seznamuje čtenáře naše „pečení“ končí. Ještě nás če-

slečnou asistentkou a našli si

s různými druhy strašidel.

nové kamarády a kamarádky.

žili jsme i první sníh, hned jsme mečku, vánoční nadílka zvířátkům

Učíme se číst, psát, počítat, ale

vyrazili si postavit sněhuláky a ve volné přírodě a snad nějaký ten

nejraději zpíváme legrační pís-

iglú, vyšlapávali jsme cestičky, dárek pod krásným stromkem bu-

ničky, recitujeme básničky, cvi-

koulovali se a dobře se bavili. Byli de i pro každého z nás.

číme, malujeme, vyrábíme různé

jsme všichni promáčení, ale vůbec

výrobky a účastníme se akcí mi-

nám to nevadilo.

mo školu, které jsou součástí

pravujeme na adventní čas. Při roku ještě čeká.

výuky.

praktických činnostech jsme „pekli

Vyu- ká výzdoba třídy, ozdobení stro-

Všichni se už teď těšíme,

Nyní se při- co nás hezkého do konce školního
Žáci 1.C

Foto: J. Kalianková
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Myslivecký den
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Myslivecký den

Fo-
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Ježíškova vnoučata
Český rozhlas zorganizoval akci s názvem "Ježíškova
vnoučata", kdy lidé podporují
důchodce

v

domovech

pro seniory. Naše děti z celé
školy

se

akce

zúčastňují

a vyrábějí vánoční přáníčka.
Doufáme, že naše výrobky dokáží vykouzlit úsměv
na tvářích našich starších spoluobčanů.
www.jeziskovavnoucata.cz

Kdo si hraje, nezlobí
Od začátku letošního škol- ných kruhů, aby se s nimi mohla
ního roku máme v prostorách hrát dáma. Věříme, že tímto dobvstupní haly nově umístěné šatní rým skutkem potěšíme nejen saskříňky, několik nových pohovek a mi sebe, ale i žáky ostatních tříd.
sedátek,

ale

také

i

novou, O poledních přestávkám tak mů-

z černobílé dlažby, šachovnicovou žeme odložit mobily a pustit se
hrací plochu. Ta je jako stvořená do dámy, piškvorek (ty se chystápro hru dámy, šachů a třeba i me připravit v co nejbližší době).
piškvorek.

Hodně zdaru ve hře a ne-

Žáci 5.C se rozhodli vyro- zapomeňte: „Kdo si hraje, nezlobit z kartónů 12 bílých a 12 čer- bí!“ D. Petrášová
24. Štědrý den – svátek Adama a Evy
25. Boží hod vánoční

Foto: D. Petrášová
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Ježíškova vnoučata

Foto: D. Petrášová
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Kde všude se skrývá matematika
Vybraní žáci a studenti ní bylo v 8:15 a potom jsme si jsme hráli hru, ve které bylo za
z naší školy se zúčastnili akce mohli vybrat, na jakou přednášku úkol brát postupně kuličky, ale
s názvem: Kde všude se skrývá bychom chtěli. Já jsem se po krát- nesměla na vás zbýt ta poslední.
matematika. Blok přednášek se kém přemýšlení vydala na před- Probírali jsme různé taktiky a
konal v prostorách Jihočeské uni- nášku o finanční matematice, kte- cesty, jak vyhrát. Kdo chtěl,
verzity. V rámci programu zde rá probíhala na počítačích. Učili mohl se přihlásit, a když to vybyla zastoupena různá matema- jsme se, jakými způsoby se dá hrál, tak dostal za odměnu nějatická odvětví. Žáci tak mohli na- ušetřit, a počítali jsme pár příkla- kou hru. Jako poslední přednášvštívit např. blok finanční mate- dů. Jako další přednášku jsem si ku jsem si vybrala Hanojské věmatiky,

hrátky s

hlavolamy, vybrala, K čemu potřeboval Ein- že. Do dvojice nebo do trojice
přednášku stein Pythagorovu větu. Nejdříve jste dostali jedno balení. Hráli se

flexagony,

nebo

na

Albert

Einstein jsme počítali, zda v daném čtver- soutěže a ten nejrychlejší dostal

Pythagorova

věta. ci, který pan učitel nakreslil, platí odměnu. Při odchodu jsme do-

téma

a

V pátek 9. 11. 2018 jsem Pythagorova věta. Poté jsme počí- stali klíčenky a jeli jsme zpět do
se zúčastnila přednášky Kde všu- tali rychlost vlaku a další příkla- Vodňan.
de

se

skrývá

matematika dy. Dále jsem se vydala na Mate- Karolína Horáková z 8. B.

v Českých Budějovicích. Zaháje- matické hry a rébusy. Celou dobu

Setkání před Betlémem

Foto: L.Křenková
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Vánoční „perličky“ ze školních sešitů:
Krása Vánoc spočívá také v tom, že vstávám, až když vstanu.
Maminka dostala k Vánocům kabát, boty a všelijaké mazanice na obličej.
Prskavky mám velice rád, kdyby to šlo, prskal bych celé Vánoce.
Vánoční dárky dělím na dva druhy. Na ty, které se mi nelíbí, a na ty, co jsem nedostal.
Při nadílce u nás bývá veselo, protože nemohu u dárků rozvázat uzlíky a skoro brečím.
Když přijdu ke stromečku, jsem vždycky moc zvědavá, co pod ním mám a nemám.
Největší radost mám z lyží, protože si asi zlomím nohu a budu mít delší prázdniny.
Na Štědrý večer bývám dlouho vzhůru, protože rodiče si strašně dlouho hrají se vším, co dostanu.
Nadílku dostávám přesto, že jinak také dost dostávám.
Kdyby už bylo po Vánocích. Potom už nebudu muset být tak hodný.

Vyluštění doplňovačky

Naši raraši
Katka Toncarová, 4.C

?

Naši raraši mají rýmu,
pořádně se neoblékli na zimu.
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A ještě před sněhovou bouří
Tancovali na cimbuří.
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Zajímá tě hudba

nebo

máš nějakého svého oblíbeného
interpreta, o kterém by ses chtěl
něco dozvědět? Tak to jsi tu

My My My!
There For You- kterou má
s Martinem Garrixem.

známa tím, že nosí masky na obličeji. Členové skupiny jsou:
Charlie Scene, Danny, Funny
Man, J-Dog a Johnny 3 Tears.

správně. Třetí díl mého hudební-

V roce 2019 možná sku-

ho článku je na světě. Tak dou-

pina vydá nové album. Skupina

fám, že se ti bude líbit…

bývá často přirovnávána ke skupině Linkin Park. Mezi jejich

Troye Sivan

nejznámější songy patří:
Je to australský zpěvák,
Everywhere I Go

který se celým jménem jmenuje
Troye Sivan Mellet. Narodil se

We Are.

roku 1995. Mimo zpěváka je také

Natka

brán jako herec. Zpívat začal již
v 11 letech v televizní soutěži.
Hrát začal v roce 2007,
když hrál titulní roli v divadle, do
kterého se vrátil si znovu zahrát
v roce 2010. První film, ve kte-

Přispěvatelé Wikipedie, Troye Sivan [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední
revize 17. 11. 2018, 17:03 UTC, [citováno 14. 12. 2018]
<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?

rém si zahrál, byl X-Men. Před

title=Troye_Sivan&oldid=16687211>

pěti lety nahrál na svůj youtube

Hollywood Undead

kanál Coming out, kde se veřejně
přiznal, že je gay.

Je to nu metalová skupi-

Sdružení strašidel
Elen Kiewegová, 4. C
Na hradě nás raraši
vždycky pěkně postraší.

na původem z Ameriky. Skupina

A za nimi Zima

Jeho nejznámější album

také ve svých písních používá

a její sestra Bílá.

nese název Blue Neighbourhood a

rap a rockové prvky. Působí na

Nesmí chybět Blekota,

jeho nejznámější písničky jsou:

scéně od roku 2005. Skupina je

co tu všechno pomotá.

Youth

známa pod přezdívkami a také je

26. Sv. Štěpán – kazatel, dříve se chodilo na tento den koledovat, známá koleda „Koleda, koleda
Štěpáne, co to neseš ve džbáně……“
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Zajímá tě sport a chceš se o let umění, které pouhým chvatem tehdy, kdy protivník leží na zemi.
něm něco dozvědět? Tak vítej u dokáže kompletně znehybnět člo- Je 6 stupňů úrovně a nejlepší pámého článku.
Judo je velmi rozšířené
japonské bojové umění. Původně
vzniklo z jiu-jitsu. Celým názvem je to Kodokan Judo a zakladatelem je Jigoro Kano, který
ho zavedl v roce 1882. Kvůli šikaně, kterou musel od svých spolužáků snášet, se rozhodl vymys-

věka.

sek je červený nebo černý. V
V roce 1964 se Judo stalo dnešní době existuje i sportovní

olympijským sportem. Soutěží se v Judo. V České kategorii žen byla
kategoriích od lehké až po těžkou naší nejúspěšnější Judistkou Miváhu. Na rozdíl od karate se zde chaela Kváčková a v mužské katesoupeř snaží co nejlépe využít gorii je stále Lukáš Krpálek, který
svou sílu k vyhnutí útoku. I když vybojoval dvě zlata a jedno stříbro
je soupeř fyzicky zdatnější, nezna- na LOH a MS.
mená to, že vyhraje. Judo má více
technik, ale konec boje nastává

Vendy

6. Sv. Mikuláš – skutečná postava, pocházel z města Patary, křesťan, pomáhal chudým, byl to biskup, uctívám jako ručitel šťastného manželství, patron obchodníků, mořeplavců- zachránil prý rybáře před utonutím, také prý zachránil dcery otce před jejich nástupem do nevěstince, berla, mitra,
biskupský plášť
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Komiks vytvořily Bára Valentová a Linda Novotná
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31. Sv. Silvestr- křesťan, stal se papežem, lidé dříve navštěvovali kostel, aby poděkovali za vše dobré v uplynulém roce, mnohde se očekával příchod nového roku s modlitbou, jinde se lidé bujaře
radovali a veselili, dříve: nesmělo se sušit prádlo, posměch sklidil i ten, kdo tento den vstával hodně
pozdě; konec roku: přípitek, přání zdraví a štěstí
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