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 Doplňovačka
 Exkurze Praha

Vážení čtenáři
Bliku,
léto je pryč a nový
školní rok už běží v
plném proudu. Přejeme vám úspěšné dny
plné sluníčka, energie a dobré nálady!
Jana Vršecká










3.9. jsme zahájili školní rok
11. 9. byl slavnostně otevřen
atletický ovál na
hřišti
10. 9. odjeli šesťáci na turistický kurz
17. 9. odjeli žáci
8.D na cyklokurz do Volar
24. 9. vystřídali
8.D na cyklokurzu žáci 8.C








27. 9. navštívila
3. C Mevpis
3. 10. jeli žáci
8. a 9. tříd na
exkurzi do Prahy
4. října proběhl
ve škole Bezvaden - den otevřených dveří
22. října odjeli
žáci 7. ročníku
na kurz EVVO

 Anglie
 Cyklistický kurz
 Turistický kurz
 Hudební okénko
 Komiks
 Jazykový koutek
 Napsali jste

Uvnitř tohoto vydání:



Foto: D. Soukupová
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Turistický kurz 6. ročníků
Na začátku nového školní- dél kterých bylo vidět rašeliniště. zajímavostí a poznali pravou fauho roku čekal žáky obou 6. roční- To jsme ještě více poznali díky nu a flóru Boubínského pralesa.
ků turistický a zároveň adaptační naučných tabulím podél cesty a Poté jsme se vydali směrem
kurz na Šumavě ve dnech 10. – zároveň na základě přírodovědné- k železniční stanici, ti zdatnější
12. září.

ho výkladu pana učitele Straky. šli s panem učitelem Filipem a

Již tradičně jsme byli uby- Na konci stezky na nás čekala Strakou o několik kilometrů dál a
tovaní ve Volarech v hotelu Cha- vyhlídková věž, ze které jsme ostatní s paní učitelkou Sarauerota. Po celou dobu pobytu o nás opět viděli do krásného okolí. vou nastoupili do vlaku do Volar
bylo hezky postaráno ochotným a Cestou zpátky jsme cestou lesem o něco dříve. Chvíli před večeří
milým personálem. Snídaně probí- viděli několik lehkých opevnění – jsme se vrátili na hotel.
haly formou švédských stolů, obě- lidově

řopíky,

které

sloužily

V úterý večer po večeři si

dy a večeře byly též vydatné a k obraně Československa. Všich- učitelé připravili pro své žáky a
chutné. Z Volar jsme pak vyráželi ni jsme si je prohlédli i zevnitř a žákyně společenské hry, při ktena naplánované trasy. Celé dny zamysleli se nad takovou obranou rých jsme se společně zasmáli a
bylo krásné počasí, takže jsme republiky.

V úterý jsme před sebou ce poznali.

mohli absolvovat připravený program beze změn.

navzájem jsme se opět o něco ví-

měli celodenní trasu na Boubín.

Ve středu ráno jsme po

První den jsme pěšky vy- Po krátké cestě vlakem jsme dále snídani začali balit. Během cesty
razili na první výpravu vedoucí pokračovali pěšky krásnou příro- domů jsme byli spokojení, protokolem hřbitova obětí pochodu dou v letním počasí. Cesta utíka- že se nám během kurzu podařilo
smrti ve Volarech a dále pak po la, až nás na jejím konci čekala v kopcích zdolat více než 40 kilokřížové cestě. Během toho jsme si rozhledna, na kterou jsme vystou- metrů.
zvykali na kopcovitý terén, který pali všichni. Na Boubíně jsme si

Všichni jsme se shodli se

nám pak nabídnul krásnou vyhlíd- odpočinuli, nasvačili, udělali ně- na tom, že se nám všem na kurzu
ku do okolí. Po obědě jsme se kolik fotografií na památku a vy- líbilo, protože se vydařil. Těšíme
opět pěšky vydali k dalšímu cíli dali se na zpáteční odpolední ces- se tak na další společné výlety.
našeho kurzu, a to na Soumarský tu.
most, konkrétně naučnou stezkou

Na cestě zpět jsme se za-

Mgr. Radka Sarauerová, třídní

k Soumarskému rašeliništi. Chví- stavili u Boubínského jezírka, kde

učitelka 6.D

lemi jsme šli po chodníčcích, po- jsme se opět dozvěděli několik

Adam Josef Richter, žák 6. D
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Cyklistický kurz 8. ročníku

Cyklistický kurz 8. ročníku proběhl v zářijových dnech ve Volarech. Počasí se vydařilo a všichni byli plni energie. Úsměvy na
fotografiích hovoří za vše.

Foto: D. Soukupová
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Slavnostní otevření sportovního areálu
V úterý 11. září proběhlo
okresní kolo atletického čtyřboje
a zároveň byl slavnostně otevřen
atletický ovál v areálu školy
v Bavorovské ulici. Osobností,
která slavnostně otevřela atletickou dráhu, byl český reprezentanta ve víceboji Adam Sebastian
Helcelet.

Foto: J. Vršecká
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Exkurze Praha
Ve středu 3. října se oken. Procházeli jsme se kolem a

Tak a teď shrnutí. Výlet

uskutečnil výlet na Pražský hrad. šli kolem sochy svatého Jiřího na

se líbil, byl hodně naučný a vi-

Když jsme dorazili na místo, mu- koni. Dále jsme navštívili expozici

děli jsme spoustu věcí, které

seli jsme chvilku jít pěšky, aby- o historii České republiky. Viděli

jsem nikdy před tím neviděl.

chom tam došli. U vstupu na nás jsme i krásný výhled na celou Pra-

Erik

čekali policisté, aby nás prohle- hu. Vrátili jsme se na začátek a
dali, to mi nebylo až tak příjem- zaběhli na další expozici, kde byla
né.

zaznamenána historie o naší vlajJako první jsme vyrazili ce, uniformách, zbraních a vyzna-

ke katedrále svatého Víta., Vác- menáních za války. Zapomněl
lava a Vojtěcha. Když jsme jsem podotknout, že část katedrály
vstoupili dovnitř, tak zde byla svatého Víta byla v rekonstrukci.
vidět krásně zdobená okna, vyso- Už se všechno chýlilo ke konci a
ké stropy a lomené oblouky u my už jsem odcházeli k autobusu.

Foto: J. Vršecká
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?
1

1 hráč na dudy
2 mazat gumou

2

3 dravý pták

3

4 polovina průměru

4

5 tropické ovoce

5

6 dělá

6
7

7 ptačí vězení (mn. č.)

8

8 kolmá přímka

9

9 očistiti vodou

10

10 pracovní nářadí

11

11 omyl

12

12 pohádková hrdinka

13

?

13 choroba

Maminka: „Věruško, ty švestky mají nějakou divnou chuť, opravdu jsi je
umyla?
Listopadové pranostiky
1. 11. Všichni svatí teplo vrátí.
2. 11. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
8. 11. Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
9. 11. Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.
11. 11. Na svatého Martina zima svůj chod začíná.
17. 11. Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
22. 11. Svatá Cecilie hroudy v poli sněhem kryje.
25. 11. Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.
30. 11. Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
Čím dříve listí ze stromů opadá, tím úrodnější rok (viz tajenka roháčku 1).
V listopadu příliš sněhu, vody – známka příští (viz tajenka roháčku 2).
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Londýn
V
v

18:00

pondělí

jsem

se

3.září

muzeum, ve kterém jsme si pro-

Ve čtvrtek jsme přijeli

společně

hlédli různé věci, např. deníky, k Millennium Dome, což je 02

s dalšími dětmi z naší školy a

různé stroje a nástroje atd. Brusel Aréna. Od něj jsme se vydali la-

také s dětmi z Bavorova sešli na

je

nádherné

město. novkou přes řeku a vlakem až

autobusovém nádraží ve Vodňa-

Když už byl čas opustit k Toweru. Následovala také za-

nech. Tam už na nás čekal auto-

Brusel, jeli jsme do města, které se stávka u památníku Velkého po-

bus s učiteli a řidiči. Dali jsme si

jmenuje Bruggy. Bruggy je nád- žáru Londýna a známého mostu

kufry do autobusu, rozloučili se

herné historické město plné vod- Tower Bridge. Večer si nás opět

s rodiči a vyrazili na naše velké

ních kanálů, zdobených cihlových vzaly rodiny. Po večeři jsem si já

dobrodružství.

domečků a obchůdků, které byly a další dvě holky, se kterými jsem

V úterý 4. 9. jsme dora-

plné krajek, bonbónů a také belgic- bydlela, popovídala s náhradní

zili do Bruselu, kde byla naše

kých pralinek. Mňam. Nakonec maminkou.

první zastávka. Zastavili jsme u

nás čekalo ubytování v nedalekém

paláce a od něj se vydali parkem

hostelu, kam jsme došli pěšky. per. Jeli jsme na letní sídlo krá-

a dál po Bruselu. Nejprve nás

Ve středu ráno jsme vyrazi- lovny a také do Legolandu.

čekala katedrála, do které byl

li do Londýna. Cestou nás čekal V Legolandu to bylo úžasné. Všu-

vstup zdarma. Uvnitř to bylo

trajekt přes kanál La Manche. de atrakce a velké postavy z lega.

Bylo

to

fajn.

V pátek byl naprosto su-

nádherné. Všude v oknech jsme Když jsme připluli do Doveru, Byl

to

viděli vitráže, které znázorňova-

spatřili jsme křídové útesy. Po

V sobotu 8. 9. byl poslední

ly svaté. Dále tam na stojanech

dlouhé cestě jsme konečně dorazili den v Londýně. Čekal nás Big

hořely malé čajové svíčky. Ráda

do

bych se do té katedrály podívala
ještě

jednou.
Když jsme opustili ka-

vážně

bezva

den.

Londýna. Ben, Buckinghamský palác, nejNejprve nás čekal svě- známější kolo London Eye, Ox-

toznámý Greenwich park. V něm ford Street a také procházka
byla universita a také nultý poled- s

rodilým

mluvčím.

Nejvíce

tedrálu, vydali jsme se na ná-

ník. A všude kolem byly veverky, z posledního dne se mi líbilo Lon-

městí, které bylo čerstvě zrekon-

které běhaly sem a tam. Také jsme don Eye. Odjížděli jsme cca

struované. Nejvíce se mi líbila

viděli Greenwich palace a loď v

radnice. Tam nám dali rozchod.

Cutty Sark. Večer nás odvezli na Přijeli jsme v neděli odpoledne-

Následovala

návštěva

parlamentu. O kousek dál bylo

18:30h.

místo, kde si nás odvezli náhradní Byl to skvělý zážitek a nikdy na
rodiny.

to

nezapomenu.

Děkuji všem. Lucie Valentová

Ročník VII.,
Číslo 4
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BezvaDen
Ve čtvrtek proběhl v
areálu školy BezvaDen, den
otevřených dveří. Rodiče,
přátelé a příznivci naší školy měli dne 4. října možnost
přijít se svými dětmi strávit
příjemné odpoledne naplněné různorodými aktivitami,
které spolu se žáky připravili pedagogové ve všech
budovách školy.
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BezvaDen

Foto: J. Vršecká
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Adapční den prvňáků
Jsme ve škole jen několik ka, učili se píseň o indiánech a
týdnů, poznáváme nové prostře- nechyběly ani indiánské válečné
dí, nové kamarády, začínáme se barvy na tváři. Indiáni závodili na
učit počítat i číst. Aby naše adap- rychlost, hráli si s padákem, zjištace na školní docházku byla co ťovali, kdo je silnější při přetahonejjednodušší, zúčastnili jsme se vání lanem.
kurzu pro žáky 1.C a 1.D ve Sto-

Odměnou nám bylo hledá-

žicích. Na celý den jsme se pro- ní sladkého pokladu. Ani se nám
měnili na indiány a vyráběli indi- nechtělo domů, když pro nás přiánské čelenky, malovali na trič- jeli rodiče. J.K.

Foto: J. Kalianková
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Bramborobraní
S velkým zájmem dětí,

pince se z brambor zase tvořilo i skákání v pytli... Akce byla,

o co vlastně půjde, jsme se rozdě-

a děti si domů odnášely úžasné myslím si, dost vydařená, lze

lili do třech skupin. První odešla

ježky, panáčky nebo strašidýl- soudit velkým počtem zúčastně-

do školní kuchyňky (pro mnohé

ka... A do třetice se pro změnu ných dětí. A tak doufám, že ta

první návštěva, kde si každý vlast-

sportovalo a soutěžilo. Zde ne- další listopadová, kde si opět

noručně napíchal a upekl svůj

chyběl "hod bramborem, sázení něco uvaříme a vytvoříme, pro-

bramborový špíz. Ve druhé sku-

a sbírání brambor na čas, ale běhne zrovna tak. M. Vlková
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Foto: M. Vlková
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E

Řešení roháčku
1

2
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Zajímá tě hudba

nebo

máš nějakého svého oblíbeného
interpreta, o kterém by ses chtěl

God’s Plan

ral. Nově vydaná skladba je také
jeden z důvodů proč o této skupi-

Started From The Bottom

ně píšu. I když se skladba Natu-

něco dozvědět? Tak to jsi tu
správně. Třetí díl mého hudebního článku je na světě. Tak doufám, že se ti bude líbit…
DRAKE

ral hraje často i v českých radiích, zdaleka nepatří k těm nej-

IMAGINE DRAGONS
Imagine

Dragons

je

Americká hudební skupina, která
spadá do kategorií Pop rocku,

známějším. Za jejich nejznámější
skladby by jsme totiž mohli považovat :

Vlastním jménem Aubrey

Indie rocku a Alternativního roc-

Radioactive

Drake Graham, je zpěvák a přede-

ku s prvky Elektro popu. Skupi-

Believer

vším rapper původem z Kanady.

na byla založena roku 2008. Má

Momentálně se dost dostal do po-

celkem čtyři členy. Současnými

vědomí díky své skladbě In my

členy jsou: Dan Reynolds, Ben

feelings, která obletěla svět a ne-

McKee, Wayne Sermon a Dan

jednomu člověku se zaryla do pa-

Platzman. Skupina nedávno vy-

měti. Drakeovi je momentálně 31

dala svou novou skladbu Natu-

Thunder
Whatever It Takes
Demons
Natka

let a narodil se 24. října 1986.
Předtím, než se proslavil
díky své hudbě, byl znám ze seriálu, ve kterém účinkoval osm let.
Jeho otec je Dennis Graham a
matka se jmenuje Sandi Graham.
Drake jakožto úspěšný umělec
samozřejmě drží několik hudebních rekordů, například počet světově umístěných písní. Mezi jeho
nejznámější písně patří:
Hotline Bling

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.banger.cz/wp-content/
uploads/2018/02/04/drake-stream-1280x853.jpg&imgrefurl=https://
www.banger.cz/kolik-dokaze-drake-vydelat/_B0wE3oECAoQCQ
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Zajímá tě sport a chceš se o Aby jeho učedníci lépe zvládali roku 2015 je karate oficiálně zaněm něco dozvědět? Tak vítej u meditování,

vymyslel

program, psáno na olympijských hrách. Ka-

který byl založen na boji holýma rate má také mnoho stylů a mezi

mého článku!
Dnes se zaměřím na ja-

rukama.

nejznámější patří Šotokan, který

V Japonsku říkali karate

ponské bojové umění - Karate.

Toto umění pochází z Číny a při- „čínská ruka“. Japonské veřejnosti

je zaměřen především na techniku.

šel s ním původně indický budd- bylo poprvé předvedeno v roce
histický

mnich

Vendy

Bodhidharma. 1922 profesorem Funakoši. Od

Roháček
1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

4

5

6

7
1.

TAJENKA

2. dotazník
3. skladiště
4. anglicky tým
5. a tak dále (zkratka)
6. předložka
7. krátká samohláska
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Komiks vytvořily Bára Valentová a Linda Novotná
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ve Vodňanech
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