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 Doplňovačka


Vážení čtenáři
Bliku,
pololetí je za námi
a školní rok běží dál.
Na konci našeho
snažení jsou
letní prázdniny. Tak
ať nám to utíká..










Jana Vršecká


1. ledna jsme
slavili
státní
svátek
2. ledna byly
ještě prázdniny
7. ledna odjeli
žáci 7. D na hory
17. ledna proběhlo okresní
kolo olympiády
z dějepisu
23. ledna odjeli
na hory žáci
7. C
22. ledna si žáci
hráli při hodinách
hravé
němčiny
24. ledna pro-











běhlo představení Petr a Lucie
24. ledna se konalo okresní kolo olympiády z
matematiky
29. ledna soutěžili žáci v okresním kole olympiády v českém
jazyce
31. ledna jsme si
rozdali pololetní
vysvědčení
2. února jsme
měli
pololetní
prázdniny
15. února jsme
tančili na karnevalu

Foto: J. Vršecká
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Lyžařský kurz 7.D

Foto: L. Šťástková
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Lyžařský kurz 7. C
Začněme pěkně od začát-

Po příjezdu na místo jsme

Pak bylo vyhlášeno osobní vol-

ku. V neděli 21. ledna jsme ne-

vynesli zavazadla, lyže a běžky.

no a v půl desáté nastala večer-

dočkavě dospávali a nervozita

Učitelé nám oznámili, že si máme

ka. Budíček byl v půl osmé, kdy

vrcholila. Všichni jsme byli netr-

vybalit a ubytovat se. Pak jsme se

nás učitelé chodili budit. Po sní-

pěliví a počítali jsme minuty do

měli obléknout a připravit na vý-

dani se šlo na svah. Odpoledne

11,45. Když tento čas nastal, za-

cvik. Učitelé se zeptali, kdo už

proběhl výcvik na běžkách. Běž-

čali jsme se sjíždět na školním

někdy lyžoval. Podle toho jsme se

ky byly vtipné, jelikož jsme na

dvoře. Vynesli jsme si svá zava-

rozdělili

družstev,

nich stáli všichni poprvé. Podob-

zadla z aut a připravovali si lyže.

v prvním byli ti zkušení, ve dru-

ně probíhaly všechny dny. Ve

Pomalu jsme nasedli do autobusu

hém, které se jmenovalo Drutěva

čtvrtek byly závody. Dopoledne

a zamávali rodičům.

(Družstvo tělesně vadných), byli ti

na lyžích a odpoledne na běž-

Když se autobus rozjel,

ostatní, kteří se během týdne na

kách. Učitelé připravovali sla-

začaly se ve mně míchat různé

horách vypracovali do prvního

lom a my jsme se rozjížděli.

pocity a myšlenky. Jaké to bude?

družstva. První družstvo šlo hned

Běžky proběhly na okruhu.

Co když spadnu? Míjíme domy,

na vlek. Drutěva se pokoušela o

Odpoledne po závodech

krajinu a silnice ubíhá před oči-

sjezd malého kopečku. Po prvním

jsme dostali za úkol vymyslet

ma. Z nepěkného počasí se stává

výcviku jsme byli znaveni, pře-

hry na večer. Proběhlo také vy-

zimní pohádka.

vlékli jsme se a šli jsme na večeři.

hlašování vítězů, vyhodnocení

do

dvou

kurzu a zábava. Marek Tlapa byl
první na běžkách a Tomáš Nekovář ve slalomu. Z holek jsem
slalom i běžky vyhrála já. Vyhodnocení kurzu bylo super,
všichni jsme byli spokojeni. Hry
byly zábavné a vtipné. Všem se
nám

na

kurzu

moc

líbilo.

Děkujeme učitelům za
skvělou příležitost užít si sportovní týden na horách.
Foto: Lukáš Filip

Adéla Drevjáková
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Moje město
Ve třídě 4. C jsme v rámci Sice nám to zabralo hodně času,
anglického jazyka probírali lekci ale stálo to za to.“

Agáta Vojtková a Karolína Šímová, 4.C

Moje město. Děti se učily pojmenovávat budovy ve městě a popsat
cestu z jednoho bodu do druhého.
Na závěr tematického celku vytvářely děti projekt Naše
město Vodňany. Projekt měly
zpracovat na formát A3, použít
fotografie Vodňan a popsat je větami. Mezi dětmi se však našly
dvě kamarádky, které se domluvily a vytvořily 3D plán a za pomocí auta a samozřejmě maminky,
dopravily

do

školy.

A jak tvořily Agáta Vojtková a Karolína Šímová si můžete
sami přečíst: ,,Sešli jsme se u
Agy. Vzali jsme velký kartón a
začali s nákresem. Potřebovali
jsme k tomu tavící pistol, špejle,
krabice od bot i od čajů, čtvrtky,
vatu, brčka a nejvíc šikovnost a
fantazii. Jako první jsme začali
vyrábět kostel, který je v našem
městečku největší. V našem městě

Foto: L. Křenková

jsou i naše bydliště. Máme tu par-

Učitel se táže ve třídě: ,,Ví někdo z vás, co je to magie?"

ky a školu, do které chodíme. To-

Třída se ponoří do hrobového ticha. Konečně se nesměle přihlásí

to městečko jsme dělali 2 dny.

jeden žák: ,,Prosím, nedává se to náhodou do polévky?"
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Kroužek robotiky, logiky a deskových her začal
Od druhého pololetí se
rozběhl na naší základní škole
kroužek „Robotiky, logiky a deskových

her“.

Cílem

tohoto

kroužku, jak už je poznat z názvu, by mělo být rozvíjení logického myšlení u dětí. Při výuce
robotiky se bude požívat stavebnice WeDo 2.0, při které se děti
naučí základy programování. Při
deskových hrách se děti můžou
těšit například na šachy, abaku,

Foto: L. Filip

griddlers, piškvorky.
Lukáš Filip

Rozhovor s panem učitelem Filipem
1. Jak jste se dostal ke kroužku lehčí a zábavnější forma než je
klasické programování programo-

robotiky?

mě softwaru, takže záleží na rodičích, co nechají své děti hrát.

S robotikou jsem se poprvé setkal vacím jazykem. Takže můžu říct,

5. Loni jsme se ptali, jak se vám

na střední škole, poté také jako že mě celkem baví.

líbilo na lyžařském kurzu. Le-

povinný předmět na vysoké ško- 3. Hrajete šachy?

tos jste jel se dvěma třídami.

le. V loňském roce jsme společně Bohužel nejsem aktivním hráčem,

Jaké to bylo?

s dalšími kolegy absolvovali ško- ale pravidla dobře znám, tak snad

Stejně jako v loňském roce, tak i

lící kurz zaměřený na robotiku. neprohraju všechny hry .

letos se sněhové podmínky vyda-

Proto když přišla možnost vést 4. Baví dnešní děti hrát deskové

řily. Podmínky na hotelu se opro-

tento kroužek na naší škole, tak hry?

ti minulému roku zlepšily. Žádné

jsem rád souhlasil.

V nižším věku ještě ano, ale s

velké úrazy jsme ošetřovat také

2. Baví vás programovat?

pozdějším věkem dávají přednost

nemuseli. A všichni žáci si kurz

budeme počítačovým hrám. Ovšem i des-

užili, takže znovu ho hodnotím

Programování,

které

zkoušet na kroužku, je taková kové a logické hry existují ve for-

kladně.

Děkuji, Natka

Stránka 6
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1. nádoba na vodu
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2. přesně 12:00 hodin
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3. čarovat
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6. jezdit po ledu
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7. pravá ruka
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8. malé kolo
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9. obdržeti
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10. lékařský zákrok
?

Matka: „Dojdi natrhat nějaké jahody!“
Dcera: „Teď v zimě?“
Matka: „Tak si (viz tajenka doplňovačky).“

Vyluštění hřebenovek a roháčku ze strany 11
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Budeme mít školní parlament?
Školní parlament je pro-

vají na pracovních schůzkách, na školy i učitelům. Snaží se vzájem-

stor pro zapojení žáků do života nichž přednášejí návrhy a připo- ně najít optimální řešení. Školní
školy. Podporuje jednak zodpo-

mínky svých spolužáků ke vzdělá- parlament je prostředkem pro pře-

vědnost žáků za vlastní vzdělá-

vacímu procesu, školnímu prostře- nos informací mezi všemi třídami,

vání, jednak umožňuje podíl na

dí,

chodu školy. Zástupci školního
parlamentu se pravidelně setká-

vzájemnému

soužití. napomáhá spolupráci mezi jednot-

Školní parlament předkládá livými ročníky.
podněty, otázky a návrhy vedení

Zeptali jsme se:
1. Víš, co je to školní parlament?
- Sdružení žáků, kteří byli vybráni jako zástupci a mluví za
svou třídu. Natka
- Nějaký sbor žáků a učitelů,
kteří řeší problémy týkající se
žáků a učiva. Vendy
- Jeden den v týdnu se sejdou
učitelé, žáci a řeší se tam akce
školy, výlety, různé problémy,
které se staly ve škole. Renata
- Zástupci třídy, kteří řeší problémy. Terka
- Částečně. Adéla
- Je to skupina žáků, kteří řeší
problémy a navrhují akce. Vojta
- Žáci se domlouvají s učiteli a
ředitelem na různých školních
akcích. Lucie
- V každé třídě je předseda, který se pak schází s ostatními a
řeší různé problémy. Michaela
- Ne. Marek

2. Chtěl bys, aby vznikl v naší
škole?
- Určitě by to nebylo od věci. Natka
- Bylo by fajn to zkusit. Vendy
- Ano. Renata
- Ano. Terka
- Ano, chtěla bych ho. Adéla
- Ano. Vojta
- Ano. Lucie
- Ano, myslím si, že by to bylo
dobré a byla by to dobrá zkušenost. Michaela
- Ano, protože máme hezkou školu. Marek
3. Co by podle tebe měl řešit? A
proč?
- Nějaké akce, kterých se mají
třídy zúčastnit. Natka
- Měl by řešit ať už problémy mezi žáky a různé neshody, ale věci
ohledně školy a učení. Vendy
- Problémy ve třídách, jak spolu

žáci komunikují, jestli je třída
dobrá, nemá-li někdo ve třídě na
ostatní žáky špatný vliv, atd.
Adéla
- Školní výlety a akce, problémy
žáků ve škole, návrhy učitelů.
Vojta
- Měl by řešit věci, které by žáci
chtěli zlepšit. Lucie
- Měly by se řešit nápady žáků.
Michaela
- Školní řád, chceme zástupce dětí, abychom měli lepší práva. Marek
4. Chtěl bys být členem školního
parlamentu?
- Možná ano. Vendy
- Ne. Renata
- Nevadilo by mi to. Adéla
- Ano, chtěl bych být členem.
Vojta
- Ne. Lucie
- Ne. Michaela

Ročník VII.,
Číslo 4
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Němčina nekouše
V pondělí 22. ledna

jsou to země ležící blízko naší Čes-

třídu motivoval, protože jsme

navštívil 7.D při hodině ně-

ké republiky. Poté nám Florian uka-

přišli na to, že němčina je nám

meckého jazyka pán z Koor-

zoval firmy, které pocházejí z Ně-

na dosah a má spoustu stejných

dinačního

česko-

mecka a jejich výrobky nás obklo-

slov s češtinou.

německých výměn mládeže,

pují každý den. Nakonec jsme si

jehož záměrem byla naše mo-

zahráli

tivace k výuce německého

mi slovíčky. To proto, abychom si

jazyka.

uvědomili, kolik německých sloví-

centra

domino

s

německý-

Na začátku jsme se

ček je podobných těm českým, a

navzájem představili, pán se

tak učení se těchto slovíček není

jmenoval Florian. Dále jsme

vůbec těžké a časově náročné.

si pomocí mapy ukazovali

Všichni jsme si to moc užili

německy

mluvící

ze-

a rádi si to zopakujeme s paní uči-

mě, abychom si uvědomili, že

telkou Sarauerovou. Program celou

Klára Lepičová, Nela Kiewegová a Lucie Vobecká

Foto: R. Sarauerová
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Ve čtvrtek 15. února se v
tělocvičně školy konal karneval,
který jsme připravili my, žáci 8.C
a a 8.D, pro mladší spolužáky.
Tělocvičnu jsme vyzdobili opravdu nádherně. Už ve 14 hodiny
začaly přicházet děti v maskách a
karneval mohl začít.

Měli jsme připraveny různé soutěže, např. kytičku s kolíčky, skákání v pytlích, běh s míčkem na lžičce, házení míčku do
kytky atd. Také jsme vybírali nejlepší masku, pěti nejhezčím jsme
rozdali ceny, hlavní cenou byl
dort, který pro nás upekla maminka naší spolužačky. Při tanci jsme
všechny učili tančit macarenu, to
nás bavilo.
Čas rychle utíkal, najednou byl konec a my jsme ještě
museli uklidit tělocvičnu. Celé
maškarní se mi celkem líbilo, ale
hlavní je, že se všichni dobře bavili a se program líbil dětem i dospělým.
Lucka
Foto: J. Vršecká
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Soutěže
V pondělí 17. ledna pro- olympiády pro žáky 5. a 9. roční- z českého jazyka proběhlo ve střeběhlo okresní kolo olympiády z ku v ZŠ Dukelská ve Strakoni- du 29. ledna 2018 v DDM Strakodějepisu v DDM Strakonice. Re- cích. Vojtěch Moudrý z 5. roční- nice. Za naši školu se zúčastnili
prezentovali nás tři žáci: Tomáš ku naší školy se umístil na 1. mís- Vojtěch Brož a Veronika ŠimánPikl, Anemarie Veselá a Tereza tě. Gratulujeme! Zuzana Sládko- ková.
Štajnochová.

Olympiáda byla vá skončila na 7. - 10. místě. Dále

V úterý 13. února se ko-

zaměřena na období od vzniku soutěžili Jakub Bouberle a Adéla nalo okresní kolo konverzační
naší republiky do roku 1938. To- Faktorová.
máš Pikl se umístil na 9. místě a

soutěže v anglickém jazyce. Na 5.

Devátý ročník reprezento- - 6. místě se umístila Vanessa

byl úspěšným řešitelem.

vali Milan Mašek, Tomáš Pikl, Mrázová v kategorii I A, v katego-

Gratulujeme!

Ondřej Jakš, Jaroslav

Hryzbil, rii II B 1. místo vybojoval Anto-

Viktorie Blacká a Jan Janák.
Ve středu 24. ledna se
konalo okresní kolo matematické

nín Záhorka a 4. místo Vojtěch
Brož.

Okresní kolo olympiády Gratulujeme všem soutěžícím!

Perličky z prověrek - přírodověda a dějepis
Co bys zařadil mezi drahé kovy :

v tehdejší třídě ( doba pobělo-

Co tehdy venkované jedli, jak se

Hřebíky, matičky a šroubky

horská), jaké měly děti pomůcky

oblékali, jaké dodržovali zvyky ?

Co je zdrojem tepla a světla pro

na psaní .

Jedli chléb, oblečení měli svá-

Zemi ?

Většinou bylo u učitelek doma.

teční a na doma. Sváteční bylo:

Když doma zatopíme, máme

Když se vyučovalo, tak učitelky

dámské šaty a pánské tričko

teplo a i světlo, když taťka ote- uklízely nebo vařily.

s kalhotami. Oblečení na doma

vře kamna

Na psaní měly děti morseovu

bylo dámské – sukně s tričkem a

Napiš vládce z rodu Lucembur-

abecedu.

pánské tričko a kalhoty.

ků, který se nejvíce proslavil –

Psaly pírkem a inkoustem.

Zvyk měli chování zvířat a prá-

Jan Lucemburský, Karel IV.,

Učily se pomocí bití.

ci.

Terezie Marie

Jaké reformy zavedl Josef II. ?

I chudí lidé se radovali.

Popiš, jak probíhalo vyučování

Zavedl nevolnost

Marie Mašátová
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V redakci nám zase řádil šotek – oprav text a doplň vyluštěné tajenky:
Kdo celých pět měsíců studně piloval, jistě si na
ledni konca odnesl pěkné (tajenka roháčku).
Komu se to nepololetlo v povedí, může to napravit
na ronci koku.
Tak s chutí do (tajenka hřebenovek), v březnu vás
odpočá čekinek o prázdních jarninách.
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Les v zimě
Zima začala poměrně br-

dotýkají celého lesa. Jemné

menší a jinačí.

zo. Napadl sníh, který pokryl celý

Mech je pokryt malými

krystalky sněhu se třpytí jako

les. Každá sněhová vločka je jiná,

krystalky. Stromy jsou bílé jako

flitry na plesových šatech, které

proto je zima ta krásná a zajíma-

cukr, uprostřed lesa stojí krmelec

právě roztančí celý ples. Zapadá

vá. Všechna zvířátka, malá i vel-

s jablíčky, sušeným chlebem,

slunce a přichází noc tak temná,

ká, huňatá i krátkosrstá, se připra-

rohlíky, mrkví a dokonce i seme-

že nikdo nevidí ani na jediný

vují na zimu. Některá se zazimo-

ny. Zrovna ho posypal bílý prá-

krok. Ve tmě je slyšet křupáni

vala a některá si žijí jako v létě.

šek ze stromu a dokonale splývá

větviček a sněhu. Srnky se šly

s

přírodou.

podívat ke krmelci a za nimi šla

obtisknutá kopýtka srnek, prasá-

Kousek dál se nachází

další zvířátka. Noc se pomalu

tek, jelenů, paciček pejsků, i malí

studánka jako malovaná a v ní se

ptáčci dělají stopy, jen o trochu

odráží sluneční paprsky, které se

Od zvířátek ve sněhu jsou

„

blíží k ránu a začíná nový den.
Nina

Smích a úsměv jsou brány, jimiž se
dá do člověka propašovat mnoho
dobrého.“
Christian Morgenstern

Zdroj: https://citaty.net/autori/christian-morgenstern/

Foto: L. Filip
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Domov
Domov je střecha nad hlavou
a rodiče s vlídnou povahou.
Domov je čisté povlečení
a ráno příjemné probuzení.
Domov je dostatek jídla,
dává nám prostor a křídla.
Domov jsou knížky i hračky
a voňavé prádlo z pračky.
Domov jsou domácí zvířata,
co často škrábou na vrata.
Domov je známá vůně,
ta léčí, když se stůně.
Domov je hudba a zpěv,
místo, kde není hněv.
Domov je přístav a bezpečí,
kde nikdo dlouho nebrečí.
Domov je pustá krajina,
když opouští nás rodina.
Domov už není, co byl,
když doma sám člověk
zbyl.
Eva
Foto: Daniela Soukupová
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Zajímá tě hudba

nebo

hu.

Leigh-

ji zkrátil na název Marilyn

máš nějakého svého oblíbeného

Anne se narodila 4. října 1991.

Manson. Když lidé slyší tento

interpreta, o kterém by ses chtěl

Má dvě starší sestry jménem Sa-

název, z pravidla si vybaví zpě-

něco dozvědět? Tak to jsi tu

rah a Sian-Louise. Než se prosla-

váka, který se vryl do paměti

správně. Třetí díl mého hudební-

vila s Little Mix pracovala jako

především díky svému osobité-

ho článku je na světě. Tak dou-

servírka

Hut.

mu stylu. Skupina byla založena

Jade – Narodila se 26

v roce 1989. Pochází z Ameriky.

Prosince 1992. Má bratra Karla.

Hudební styl, který tato skupina

Little Mix je poměrně mladá dívčí

Od devíti let chodila na hudební

hraje je Shock rock, Hard rock a

čtyřčlenná skupina pocházející

školu.

industriální rock. Celkem tato

fám,

že

se

ti

bude

líbit…

Little Mix

v

Pizza

z Británie. Založena byla roku

skupina vydala 14 alb a proslavi-

2011. Členkami jsou Perrie, Jade,

la se nejvíce díky songům:

Leigh- Anne a Jesy. Jakožto sku-

Personal

pina se dali dohromady v x-

This

faktoru v osmém kole. Tutu sou-

Sweet Dreams

těž taká vyhráli. Nejvíce se pro-

is

Jesus
the

new

*hit

Natka

slavili díky songu Black Magic.
Perrie se narodila 10.
Července 1993. Má staršího bratra Jonnieho a mladší sestru Caitlin. Kvůli svému bývalému příteli
Zaynu Malikovi musela čelit ky-

https://www.google.cz/search?
q=little+mix&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=nNW
74iIXOuA-wM%253A%252CEuBxIBRhf7YJFM%
252C_&usg=__2EdYcCOYODyXcCWo2nYoc87IMs8

beršikaně.
Jesy se narodila 14. Června 1991.

MarilynManson

Má sestru Jade a bratry Jonathana

je hudební skupina, která nesla

a Josepha. Než byla s Little Mix

původní název Marilyn Manson

pracovala jako barmanka. Než šla

and the spooky kids. Později

Jesy do x faktoru, setkávala se

ovšem zpěvák, a dotyčný, který

s hnusnými narážkami na její vá-

je s tímto názvem nejvíce spojen

https://www.google.cz/imgres?
imgurl=https://imagebox.cz.osobnosti.cz/
foto/marilyn-manson/
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Zajímá tě sport a chceš se o pušky. Existuje také letní biatlon, V Česku patří mezi nejúspěšnější
něm něco dozvědět? Tak vítej u kde jsou na lyžích připevněny ko- Gabriela Koukalová, Ondřej Molečka. Méně známý je tzv. Skiarc, ravec

mého článku!

kde je místo pušky střelba z luku.

a

Jaroslav

Soukup.

Vendy

Biatlon vznikl ve středověku, kdy
ho používali Římané, Řekové a
Číňané k lovu zvěře v horských
oblastech. Disciplíny v biatlonu
jsou: vytrvalostní závod, sprint,
Dnes se tematicky zaměřím na stíhací závod, závod s hromadným
olympijské hry se sportem, který startem a štafeta.
se nazývá biatlon.

Tento

Dnes

ho

provozuje přes 20 zemí, přičemž

sport spočívá v kombinaci běhu na vrchol patří Norsko, Německo,
na lyžích a střelby z malorážné Francie a poté i Česká republika.

https://www.facebook.com/
olympijskytym/photos/

Biatlonistka Vítková získala na olympiádě bronz, Michal Krčmář stříbro

https://www.sport.cz/zoh/biatlon/clanek/960055-prvni-medaile-pro-ceskobiatlonistka-vitkova-ziskala-bronz.html#hp-sez
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Komiks vytvořily Bára Valentová a Linda Novotná
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