
rok s rokem se sešel a 

před námi jsou Váno-

ce a oslavy nového 

roku s dvojkami na 

konci. Chtěli bychom 

vám popřát hodně 

zdraví a spokojenos-

ti, oslavte Vánoce v 

kruhu svých blízkých 

ve zdraví, odpočiňte 

si od starostí, úkolů a 

školních povinností.  

Do nového roku 

2022 přejeme hodně 

krásných chvil, pří-

jemných setkání         

a splnění všech vašich 

tajných přání.    Jana Vršecká 

 

 2. listopadu 

jeli druháci  

do Sladovny  

v Písku 

 3. listopadu   

5. D byla na 

přednášce 

paní Velkové 

 5. listopadu 

jeli prvňáci do 

ZOO na Hlu-

bokou 

 9. listopadu 

měli žáci      

9. ročníků 

projektový 

den, jeli do 

Volyně na 

SPŠ 

 3. prosince     

k nám přišel 

Mikuláš ( i s 

čertem a an-

děly) 

 16. prosince 

jeli žáci se 

školní druži-

nou do Zoo 

na Hluboké 

 17. prosince 

proběhly vá-

noční besídky 

a pak jsme se 

rozešli na 

prázdniny 

Co se děje... 

Vážení čtenáři, 

Základní škola a Gymnázium Vodňany 

 
Číslo 2 

 

Prosinec  2021 

BLIK    
školní časopis dětí ZŠG Vodňany v Bavorovské ulici 

Nejdůležitější 

body: 

✓ Rozhovor 

✓ Sladovna 

✓ Mikuláš 

✓ ZOO Hluboká 

✓ Advent 

Sladovna 2 

ZOO 3 

Advent 4 

Rozhovor 5 

Mikuláš 6-7 

Deskové hry 8 

Háčkování 9 

Napsali jste 10 

Exkurze 11 

Tvoření 12 

Hajku 13 

Výzdoba 14 

Osmisměrka 15 

Komiks 16 

Jazykový koutek 17 

 

 

 

Uvnitř tohoto 

vydání: 
 

 

 

 

 

 



Dne 2.11. se třídy 2C. a 2.D 

vydaly do Sladovny v Písku, 

kde navštívily 2 interaktivní 

výstavy – Mraveniště a  Vo-

da mne napadá.  

V Mraveništi se děti promě-

nily v malé mravence a 

v obřím dřevěném labyrintu, 

plném prolézaček, mostů, 

tunelů a dalších tajemných 

zákoutí, si vyzkoušely, jak 

mravenci žijí a jak to u nich 

doma funguje.  

V rámci výstavy Voda mne 

napadá se děti staly kapkou 

vody a mohly tak zažít její 

příběh a její koloběh 

v přírodě.                            

 Z Písku obě třídy 

odjížděly plny krásných no-

vých zážitků.  

Text Jana Jakubcová 

Foto Jana Kalianková 

   

 Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem, 

půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád, 

jen Boží láska, ta dbí, jen Boží láska, ta bdí 

 

Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní, 

vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, 

  z lásky se člověkem stal, z lásky se člověkem stal.  

Stránka 2 BLIK    

Návštěva sladovny 

 



Číslo 2 

 Začátkem listopadu 

jsme vyjeli na exkurzi do 

ZOO na Hluboké. Součástí 

návštěvy byl i výukový pro-

gram Mraveniště. Myslím, 

že lepší den jsme si vybrat 

nemohli. Od rána svítilo slu-

níčko a kolem 9,00 lákalo 

ven všechny obyvatele zoo-

logické zahrady. Zažili jsme 

úžasnou podívanou. Děti 

viděly medvěda, mláďata 

tygrů, vlky s vlčaty, sovy, 

opič-

ky, rosomáka a surikaty. I 

vydrám bylo smutno po ná-

vštěvnících a předvedly nám 

své veselé kousky.   

 Při výukovém pro-

gramu se děti dozvěděly 

spousta zajímavostí ze živo-

ta mravenců, zahrály si hry a 

mohly pozorovat život růz-

ných druhů mravenců, které 

u nás žijí.  

 Všem podzimní ná-

vštěvu doporučujeme.  

Nesem vám noviny, poslouchejte, 

z betlémské krajiny, pozor dejte. 

[: Slyšte je pilně a neomylně :], rozjímejte. 

 

Syna porodila čistá Panna, 

v jesličky vložila Krista Pána. 

[: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama 

Stránka 3 

 

Prvňáci z Výstavky v ZOO na Hluboké 

 

Foto: R. Rudovská 



  Už v pátek začalo lehce 

sněžit, ale ze soboty na ne-

děli napadlo sněhu o něco 

víc.  Já jsem si teprve v ne-

děli ráno uvědomila, že začí-

ná advent, a tak jsme dopo-

ledne vyráběli adventní vě-

nec. Zdá se mi, že to nějak 

uteklo, protože než jsme se 

rozkoukali, tak je tu další 

předvánoční čas. O víkendu 

jsem si sníh moc neužila, 

protože jsem byla v karanté-

ně, a než jsem stihla jít ven, 

sníh roztál. Advent mám 

moc ráda, je to takový ten 

kouzelný čas před Vánoce-

mi. Každou neděli zapaluje-

me tradičně svíčku, udělali 

jsme i vánoční výzdobu v 

domě. Večer jsme rozsvítili 

světýlka na balkoně. Nevím 

jak vy, ale zatím nemám vů-

bec vánoční náladu. Iveta 

 

Advent nemám rád. Všude v 

obchodech je to přeplácané 

vánočními věcmi, protože se 

všichni snaží co nejvíc na 

Vánocích vydělat. A přitom 

by to mohl být tak hezký a  

kouzelný svátek. Matěj 

 

S adventem se setkáváme 

každý rok, v letošním roce 

začal 28. listopadu.  První 

adventní neděle byla moc 

fajn. Když jsem se vzbudil, 

byl napadaný sníh.   Nemohl 

jsem jít ale ven, protože 

jsem byl v karanténě.  Kaž-

dou první adventní neděli 

doma začínáme zdobit, vy-

robili jsme adventní věnec, 

do kterého jsme dali čtyři 

svíčky a jednu jsme hned 

zapálili. První setkání s ad-

ventem bylo super. Matyáš 

 

Advent vnímám jako část 

roku, kterou strávím s rodi-

nou ve vánoční pohodě. Bez 

hádek, bez stresu, ale vždy 

je to naopak. Teď už ty Vá-

noce tak neprožívám, proto-

že nejsem malý, natěšený 

dítě, ale přerostlý puberťák, 

kterému je vše jedno. Max 

 

Můj advent začíná probuze-

ním. Promnu si oči a vidím, 

že mám krásně zasněžená 

okna. Advent trávíme spo-

lečně s rodinou. Já, moje 

sestra, mamka, taťka a pes. 

K snídani si většinou dáme 

jenom jogurt a sedmeme si k 

televizi. Přepnu na kanál, 

kde dávají nějakou vánoční 

pohádku nebo film. Po skon-

čení pohádky je čas na oběd. 

Nikdy to moc nepřeháníme, 

takže to obvykle skončí ně-

jakým masem a přílohou. Po 

obědě se většinou nic nedě-

je, moje sestra staví venku 

sněhuláka. Večer zapálíme 

na adventním věnci svíčku. 

Lilly 

 

Advent doma vnímáme jako 

čas, kdy bychom se k sobě 

měli chovat pěkně, pomáhat 

si a nehádat se.  Často se 

nám to ale nepovede. První 

týden adventu nic neděláme, 

ke konci týdne se začneme 

stresovat, že nemáme uklize-

no, nepečeme ještě cukroví a 

nevíme, co máme komu 

koupit. Druhý týden, začne-

me něco dělat, většinou o 

víkendu.  Začneme uklízet 

pokoje a zdobit. Pečeme 

medvědí tlapky, jetelíčky, 

linecké a rohlíčky.   Jana 

 

V neděli 28.11. začal ad-

vent. Hned probuzení bylo 

krásné. Jen co jsem otevřela 

oči, viděla jsem světlo. Dost 

neobvyklé, aby přes žaluzie 

proniklo v listopadu v osm 

ráno. Jen co jsem se podíva-

la přes škvírku v závěsu, 

zajásala jsem. Všude bílá 

peřina v podobě sněhu. 

Veronika        

Stránka 4 BLIK    

Adventní zamyšlení 
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Proč jsem se stal učitelem? 

Od základní školy jsem po-

tkal několik skvělých učite-

lů, kteří mě inspirovali. Byli 

to pravděpodobně právě oni, 

kdo nasměřovali touto ces-

tou, a já jsem vlastně potom 

ani o jiném zaměstnání neu-

važoval. 

Co učím? 

Angličtinu a dějepis. 

Proč? 

Protože mě oba předměty 

velmi baví. V každém obdo-

bí dějepisu se najde něco, co 

mě zajímá. Angličtinu jsem 

si vybral kvůli tomu, že mě 

bavilo koukat na seriály, fil-

my a zjistil jsem, že fungo-

vat bez ní v dnešním světě 

zkrátka moc dobře nejde. 

Jen když vezmu v potaz, 

v jakém jazyce vycházejí mé 

oblíbené filmy nebo seriály. 

Přijde mi totiž škoda čekat 

na dabing. Navíc se vždycky 

ztratí něco v překladu. Sa-

mozřejmě existuje pár výji-

mek, ale moc jich není. 

 Nejoblíbenější úsek dějin? 

Asi starověké Řecko, Řím. 

Oblíbené jídlo: 

Lasagne, pizza, ale i česká 

kuchyně je skvělá.  

Oblíbená skupina: 

Linkin Park 

Oblíbený film: 

Ohledně oblíbeného filmu je 

to složité. Obecně mě baví 

sci-fi, zejména superhrdino-

vé od DC a Marvelu, dále 

pak třeba Star Wars.  

Sport: 

Hrál jsem fotbal, ale skončil 

jsem s ním na střední škole. 

Od té doby hraju florbal.  

          

 
 

 
 

Stránka 5 

Rozhovor s panem učitelem Vítem Kubáskem 

Foto: archiv pana učitele 



  

 

Stránka 6 BLIK    

Přišel k nám Mikuláš—na Výstavce nadělovala 7. D 

HÁDANKY 

 

Nadpis vnitřního textu 

 

Foto: Z. Libičová 

Dej Bůh štěstí tomu domu, 

my zpíváme, víme komu, 

malému děťátku, Kristu Jezulátku, 

dnes v Betlémě narozenému.  



Číslo 2 

        V pátek 3. pro-

since se na naší škole ode-

hrála velká událost pro děti 

z prvního stupně.         

 Všechno začalo oko-

lo desáté hodiny, kdy čerti, 

andělé a Mikuláš vyrazili 

zkontrolovat, jak to vypadá 

se všemi nezbedníky. Samo-

zřejmě děti nebyly jen zlobi-

vé, andělé odměnili nejdříve 

spoustu hodných dětí a na-

konec i ty zlobivé, které slí-

bily, že se polepší. Čerti si 

děti zkontrolovali, andělé je 

pochválili a párkrát i utěšili 

a Mikuláš na to pěkně do-

hlédl. Samozřejmě se našli i 

jednotlivci, kterým už hrozil 

pytel, ale měli štěstí, jelikož 

kapacita pytlů byla bohužel 

malá anebo pytel už obsaho-

val jiný náklad – třeba pravé 

nefalšované uhlí z pekla.     

 Nakonec bych chtěla 

moc poděkovat celé naší 

třídě, jak jsme to s dětmi 

zvládli, a zároveň popřát 

příštím čertům, andělíčkům 

a Mikulášovi hodně štěstí do 

příštích let.                      

Elen, 7. C                          

 Navštívili jsme ma-

teřskou školu a pak jsme šli 

na 1.stupeň ve Výstavní uli-

ci. Akce proběhla venku a 

když se děti přiblížily, čerti 

na ně vybafli.                   

 Jeden kluk byl zlobi-

vý, a tak se čerti domluvili a 

honili ho po dvoře. Zkusili 

ho dát do pytle, ale nakonec 

to vzdali, protože kluk už 

byl vyplašený a slíbil, že se 

polepší.                            

 Mikuláš vždy děti 

poučil, aby zůstaly hodné, a 

děti zazpívaly písničku. 

Hodné děti dostaly bonbóny.                                                       

Daniela, 7.D     

   

Stránka 7 

 

Přišel k nám Mikuláš 

 

Foto: G. Nováková 



    Každé úterý se 

s panem učitelem Filipem 

sejdeme v naší třídě. Větši-

nou hrajeme nějaké hry, tře-

ba piškvorky, ale byli jsme i 

v počítačové učebně, kde 

jsme procvičovali staré bob-

říky informatiky. Ochutná-

vali jsme i chilli papričky. 

    Tento kroužek mě 

hodně baví, je tam spousta 

zábavy. 

                  Žáci 6.D  

 Leona a František 

 

Stránka 8 BLIK    

Klub deskových her 

3. C byla na čerty 

připravena! 

 

 

Foto: L. Filip 

 
  

 

Foto: L. Šťástková 
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 V letošním školním 

roce byl na naší škole ote-

vřen kroužek háčkování. 

Sedmnáct odvážných chlap-

ců a dívek od první do páté 

třídy se v říjnu pustilo do 

„boje“ s háčkem v ruce.  

 Zpočátku to nebyla 

věc vůbec snadná. Jako u 

každé dovednosti musí se 

začít od základů. Učíme se 

vytvořit smyčku, objevuje-

me, jak uháčkovat řetízek, a 

snažíme se, aby bylo jedno 

uháčkované očko jako dru-

hé. Jednoznačně nejtěžším 

úkolem všech začátečníků je 

naučit se držet háček a přízi 

takovým způsobem, aby 

háčkovali plynule a správně.     

 Trénujeme trpělivost 

a vytrvalost. I když se někdy 

práce nedaří a lámeme 

si hlavu, jak na to, vždy na-

konec zvítězí píle a touha se 

něco nového naučit.  

 Naše různorodá sku-

pinka dětí se rychle skama-

rádila a během společně 

strávených chvil zažívá i 

plno legrace. Už se těším, až 

vám moji malí tvůrci ukážou 

své první výrobky. 

 Velice děkuji škole 

za zakoupení háčků, bez 

nichž bychom se neobešli. 

 

      Hana Vavrušková 

vedoucí kroužku háčkování 

.                      

ZIMA 

    A. M. Šídlová, M. Šídlová, 5. C 

 

Po uši až kolena nám praští, přitom zimu máme nejradši. 

Sáňkování, lyžování a bruslení, to je každého dítěte přání. 

Sněhuláků neubývá a děti spolu sáňkují,  

kdo je doma, ať nelení a ven běží. 

Stránka 9 

 

Máme to na háčku 

 

 

Foto: H. Vavrušková 



    Mnozí z vás znají 

slovo šachy, ale víte, jak se 

šachy hrají a jaká jsou pravi-

dla? Víte, že šachy patří me-

zi nejtěžší a nejstarší hry na 

světě? Hra je stará 1500 let. 

Šachy jsou velmi napínavá 

hra, někdy se až do poslední 

chvíle neví, kdo  bude vítěz. 

Šachy nejsou jen pro talen-

tované, může je hrát kdoko-

liv. Mají mnoho výhod: zvý-

šení IQ, zlepšení paměti, 

také díky nim získáte kama-

rády na celý život.                                       

 Začal jsem je hrát v 

první třídě. Když jsem začí-

nal, nesl jsem těžce každou 

prohru, Teď ale vím, že pro-

hra je mnohdy poučnější než 

výhra. Prohrávat jsem samo-

zřejmě nechtěl. Byly dvě 

možnosti, jak to řešit: přestat 

hrát, nebo na sobě zapraco-

vat a zlepšit se. Každý z nás 

má možnost volby. Vybral 

jsem si tu těžší cestu, začal 

jsem pod dohledem vedoucí-

ho šachového kroužku pana 

Střeďáka trénovat. Učil jsem 

se šachy téměř každý den. 

Vypracoval jsem se. Teď 

hraji 2. a 3. ligu za město 

Písek, také jsem byl třetí na 

mistrovství jihočeského kra-

je a dostal jsem nabídku hrát 

na mistrovství ČR—to jsem 

však kvůli velké náročnosti 

odmítl. Tyto úspěchy jsem 

získal, protože jsem se řídil 

dvěma nejdůležitějšími rada-

mi: nevzdát to a učit se. To, 

že vám něco nejde, dnes ne-

znamená, že to zítra nebude 

lepší. Každý správný šachis-

ta plánuje několik kroků do-

předu. Co mám v plánu dál? 

Až to bude možné, za pár 

let, si založím trenérskou 

licenci a začnu trénovat děti 

i já.   Ondřej Topka 
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Šachy a já 

 

 

Ještě Mikuláš… a čerti… a andělé 

 
  

 

 

Foto: G. Nováková 
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Exkurze do Českých Budějovic  - sepsala  

    K. Dostálová 

 

 

 



 

   

Stránka 12 BLIK    

Tvoříme ze starých knih—5. C 

 

Foto: D. Petrášová 

S. Mižikarová S. Dolejší 

N. Urchsová 



 

Číslo 2 Stránka 13 

Páťáci tvořili HAJKU 

 

Zářící zvonek 

Moje oči ho nedokážou 

opustit 

Vánoční komiks vytvořila Leontýnka Bednaříková 

 



 

Děti ze 4. C se zapojily 

do výzdoby společných pro-

stor u nás ve škole. Celé tvo-

ření probíhalo v rámci sku-

pinové práce, kdy děti mezi 

sebou spolupracovaly 

a pomáhaly si. Každá skupi-

na měla za úkol něco jiného: 

malování a lepení sněhulá-

ka, balení imaginárních dá-

rečků, tvoření bílých řetězů 

a vystřihávání a lepení vlo-

ček. Celou kompozici si mů-

žete prohlédnout 

na fotografii. Všichni máme 

z odvedené práce radost 

a snad to potěší i ostatní. 

Za 4. C L. Křenková 

Stránka 14 BLIK    

4. C tvoří a zdobí 

3. C  navštívila knihovnu 

Foto: L. Šťástková 

Žáci 3. C navštívili místní 

knihovnu. Byl zde pro ně 

připravený program. Ně-

kteří zde byli poprvé.        

Po návratu do školy vzni-

kaly zajímavé reflexe, kte-

ré si můžete přečíst na ná-

stěnce.  
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Nejdříve jsme se šli podívat 

na náměstí, na kašnu a tam 

jsme viděli bludný kámen. 

Zašli jsme k bílému kostelu 

a o něm se říkalo, že když 

ho stavěli, že jim do toho 

kostela lezla žába a bourala 

ho. Proto její podobu dali na 

ten kostel a říká se, že když 

vyleze nahoru, bude konec 

světa. Šli jsme do muzea za 

4.D a jeli jsme do školy na 

oběd. 

Najdi 10 slov, která mají souvislost s adventem: 

 

se 4.D. Jeli jsme tam auto-

busem. Byli jsme 

v Jihočeském muzeu 

v Českých Budějovicích. 

Povídali jsme si tam o pra-

věku, třeba jsme hledali 

v truhle nějaké peníze. Také 

jsme si povídali, co se našlo 

v ČB a byli jsme po skupin-

kách. Byl jsem s Míňou, 

Pepou a Zdendou. Pak už 

jsme se museli vyměnit 

s jinou třídou a šli jsme ven. 

Stránka 15 

Osmisměrka 

 

 

V říjnu absolvovaly čtvrté 

třídy z Bavorovské ulice 

exkurzi do našeho krajské-

ho města, výlet navázal na 

látku vlastivědného učiva 

ve 4. ročníku - Kraje ČR. 

Jak vše probíhalo se dozví-

te v článku níže, autorem 

je Tomáš Zíka. 

 V úterý jsme jeli se 

školou do Českých Budě-

jovic. Jeli jsme tam 26.10. 

Exkurze do Českých Budějovic 
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KOMIKS vytvořil MAREK Bláha 
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Nadpis vnitřního textu 

JAZYKOVÝ KOUTEK   
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 Lenka Šťástková 
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