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Vážení a milí čtenáři, 

vítáme Vás v předvánočním čase u čtení již pátého výtisku našeho školního časopisu Bla-ška.  Jak už 

se stalo dobrou tradicí, nahlédnete spolu s námi do dění školy, dozvíte se o akcích, které se konaly ve 

škole i mimo ni, zhlédnete fotografie, ale také si přečtete postřehy, názory a literární práce žáků. Ani 

v tomto čísle jsme nezapomněli na stránku se zábavou, zejména pro malé čtenáře. 

Doufáme, že Vás toto nové číslo časopisu potěší a strávíte s ním hezké chvíle. 

My se těšíme na setkání s Vámi při následujících akcích pořádaných školou, jako jsou:  

       - VÁNOČNÍ DÍLNY (14. 12.) 

       - POUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍČKY (14. 12.) 

       - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (17. 12.) 

       - VÁNOČNÍ VÝSTAVA (17. A 18. 12.) 

Na závěr už zbývá jen popřát Vám krásné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku. 

         PaedDr. Květuše Doležalová 

 

 

II. DRAKIÁDA 

ŠKOLA ZDRAVÉ PĚTKY 

NÁVŠTĚVA SŠ V KRALOVICÍCH 

DRAVCI, SOVY A ČLOVĚK 

HALLOWEEN 

ORION FLORBAL CUP 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

ČTENÍ POZPÁTKU 

BÁSNIČKY 

VÁNOČNÍ POHÁDKA 

ZÁBAVA 

 



 

 

V pořadí již druhá blatnická drakiáda se uskutečnila 15. 10. 2012 od 

16.hod na místním fotbalovém hřišti. Akce přilákala nejen žáky ZŠ 

Blatnice a jejich nejbližší, ale i další děti se svým doprovodem. Za 

hojnou účast jsme velice rádi. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo 

tomu, aby si všichni pustili svého draka. Kohu drak trochu zlobil a 

nechtělo se mu létat, pomohl mu jiný z přítomných. Všichni si 

odnesli na památku diplomy a vlastníci nejhezčích draků i ocenění 

v podobě nejen diplomu, ale i sladké odměny. Na závěr drakiády 

nechybělo opékání buřtů. V průběhu celé akce panovala veselá 

nálada.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. 11. 2012 se žáci prvního stupně snažili, aby dostali co nejvíce pětek, ale ne těch školních, 

nýbrž zdravých. V naší škole totiž probíhal výukový program Škola zdravé pětky. Vše se tu 

točilo kolem čísla pět. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a každá měla svoji barevnou kasičku, 

kam si házeli zdravé pětky, jež získali za splnění úkolu či za správné zodpovězení otázky. 

V rámci tohoto programu se žáci dozvěděli, že by měli jíst pravidelně pětkrát denně. Také se 

seznámili s potravinou pyramidou, kde byly potraviny rozděleny do pěti barevných částí. 

Následovalo ochutnávání pěti různých nápojů a se zavřenýma očima i různých druhů ovoce 

a zeleniny. Z kousků nakrájeného ovoce a zeleniny dokonce tvořili obrázky. Skupina, která 

získala nejvíce pětek, dostala zdravou odměnu. Všichni si odnesli vysvědčení se samými 

pětkami a nové poznatky týkající se stravování. Žáci si celý výukový program užili.  

 

 

 



 

 

ZDEŇKA VAVŘÍKOVÁ 

My, žáci 8. a 9. třídy, jsme dne 27. 11. 2012 jeli s paní učitelkou Doležalovou na exkurzi na 

Střední školu v Kralovicích. Když jsme tam přijeli, tak nás čekalo skvělé a milé přivítání. O něco později 

jsme si všichni šli prohlédnout areál. Navštívili jsme dílny, ve kterých nám žáci této školy oboru 

automechanik a opravář zemědělských strojů předvedli, jak pracují a naši kluci si později mohli 

vyzkoušet různé praktické činnosti v dílnách, například kování. My holky jsme nasedly do autobusu a 

jely jsme o kousek dál. Když jsme vystoupily, viděly jsme pěknou střední školu s internátem, do které 

jsme se samozřejmě šly podívat. Seznámily jsme se s oborem sociální činnost. Pěkně jsme si prošly 

celou školu. Bylo to skvělé, všechno to vybavení, počítače a hlavně barevné učebny. Jedno patro mají 

věnováno holkám a další klukům. Viděly jsme také některé pokoje v internátu. Dokonce jsme 

navštívily i jejich roztomilou jídelnu. Některé spolužačky navázaly kontakty s tamními kluky. Když 

jsme si to všechno pořádně prohlédly, tak jsme zase nasedly do autobusu a jely jsme zpátky k dílnám 

a našim spolužákům. Potom, když jsme přijely, tak jsme měly tu možnost se projet v traktoru a 

v nákladním autě. To bylo skvělé. Pak jsme se všichni společně vyfotili a šli jsme na dlouho 

očekávanou výbornou bagetu. Všichni jsme si na tom velice pochutnali. Po naší svačince jsme se 

rozloučili a jeli jsme zpátky do naší školy. Po příjezdu jsme se vydali na oběd a to byl konec naší 

exkurze. 

 

 

 

 

 

DANIEL HÁNA 

Jeli jsme se podívat na střední školu v Kralovicích, na akci pořádanou Regionální 

hospodářskou komorou Plzeňského kraje v rámci projektu „Podpora technických dovedností žáků 

Plzeňského kraje“. Když jsme dojeli na místo, čekalo nás přivítání. Učitelé nás obeznámili 

s bezpečnostními předpisy a poté jsme se vydali na prohlídku učebních oborů, které zde nabízejí. 

Prohlédli jsme si mechaniky, opravování zemědělských strojů a jiné. Ale co mě tam nejvíce zaujalo, 

byla možnost vyzkoušet si kování, obrábění i možnost projet se v traktoru Zetor. Po vyzkoušení jsme 

se najedli a pohovořili s učiteli, jak se nám tam líbilo. Za sebe bych to hodnotil na jedničku. Poté jsme 

odjeli. Z této akce mám dobrý pocit. 



 

 

Dne 20. 11. 2012 do naší školní tělocvičny zavítali dravci. Při představení se žáci dozvěděli 

informace ze života dravců, prohlédli si dravce, mohli porovnat jejich velikost či například rozpětí 

křídel. Někteří dravci poletovali nad hlavami žáků a vybraní žáci dokonce dostali rukavici, pomocí níž 

dravce přivolali na svou ruku. Nezapomenutelné jsou jistě i zvuky, které někteří z dravců vydávali.  

V rámci představení si žáci prohlédli orla, káně, krkavce a i několik druhů sov jako je sova pálená, 

puštík nebo výr velký. Žáci odcházeli z tělocvičny nadšení, plní zážitků a nových informací. 

 



 

 

JANA CAITHAMELOVÁ 

Jako devátá třída jsme si připravili pro celou školu Halloween. Byli jsme 

přestrojeni do různých strachnahánějících masek- upír, zombie a nebo 

čarodějnice.  

Pro první stupeň jsme si připravili pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků a 

Červená karkulka. Dětem se pohádky líbily. Po nich je pak čekala 

strašidelná překážková dráha, kde na ně číhal např. i upír.  

Děti přišly v krásných maskách, tak se špatně vybíralo pár nejhezčích. Bylo 

to velmi vyrovnané, ale potom jsme čtyři masky vybrali.  Za veškerou 

snahu a úsilí, co děti projevily, dostaly sladkou odměnu. 

Druhý stupeň měl Halloween v podobě hry.  Někde museli žáci lovit 

jablka, odpovídat na otázky z příběhu, strefovat se do branky a 

spoustu dalších atrakcí. Za splněný úkol dostala třída kartičku se 

slovem. Když splnili všechny úkoly, měli slova = indicie, 

ze kterých museli uhádnout jaký dávají dohromady smysl a 

uhádnout cílové slovo. Všem se podařilo hádanku vyluštit, takže 

potom stačilo už jen mít lepší počet bodů než ostatní. Nejvíc 

bodů nasbírala sedmá třída, která se do všeho vrhla s vervou. 

Vyhlásili jsme masky, které se zdály být nejhezčí, ale zas to byl 

těžký výběr.  Nakonec ani druhý stupeň neodešel s prázdnou a 

na cestu obdrželi žáci také sladkou odměnu.  

Je to náš poslední rok v Blatnici na základní škole, a proto si 

myslím, že jsme do toho dali, celá devátá třída, maximum.  

A 

naprosto 

si to užili.  



VIKTORIE MALÁ 

Jako IX. třída jsme letos i předchozí roky připravovali pro 

naši školu Halloween. 

Už od VII. třídy jsme začali dělat Halloween, ale nejdříve pro  

1. stupeň. Tak to bylo i vloni.  

Letos jsme se rozhodli udělat i pro 2. stupeň, aby jim to nebylo líto 

a nemysleli si, že jiní se baví a oni se musí učit. Pro 1. stupeň jsme 

zahráli divadlo a také jsme jim připravili strašidelnou stezku. Bylo 

krásné vidět jejich úsměvy na tváři a sledovat, jak si to užívají.    

Pro 2. stupeň jsme připravili různá stanoviště s úkoly, abychom si 

taky mohli vyzkoušet jejich aktivitu v soutěžení. Třídy si vedly 

skvěle.    

S letošními přípravami jsme si dali velkou práci. Dali jsme si velmi záležet na tom, aby vše bylo co nejvíc 

dokonalé. Věnovali jsme tomu svůj volný čas. Snažili jsme se, aby se to všem líbilo. Udělali jsme to proto, že by 

to mohla být zábava. Bohužel tomu tak úplně nebylo. Někteří (z 2. stupně) se nudili, nespolupracovali, na jejich 

tvářích byl vidět znuděný výraz. Když jsme to viděli, celkem nás to mrzelo. Ta práce, kterou jsme udělali, také 

starosti, aby vše fungovalo. Když to vezmu vše kolem a kolem, tak jsme vlastně na škole jediná třída, co takové 

akce dělá. Dobře, jsme sice „devítka“, ale to neznamená, že i jiné třídy nemůžou taky takové akce organizovat. 

My jsme taky začínali s takovými akcemi dříve a nebyli jsme ještě v deváté. Vyzkoušejte si taky, jaké to je. 

Zkuste si vymyslet plán, aby vše klapalo, aby to bylo skvělé a aby se všichni bavili. Aby všichni byli nadšení  

a měli z toho krásný zážitek a vzpomínku. Uvidíte, že to je pak krásný pocit, když vám někdo řekne: „Moc se 

vám to povedlo. Bylo to moc krásné.“. Opravdu to zahřeje u srdce.  

Jinak já jsem si letošní Halloween moc užila. Jsem moc ráda, že jsem ve třídě, kde se dají domluvit 

takové akce. Určitě se těším na další, protože to Halloweenem rozhodně nekončí.  



 

 

 

Dne 14. 11. 2012 se chlapci z naší školy zúčastnili okresního finále ASŠK Plzeň – sever ve 

florbalu. Turnaj se konal ve florbalové hale ZŠ v Horní Bříze. Soutěž je velmi oblíbená, takže se letos 

přihlásilo tolik družstev, že se muselo hrát ve dvou dnech. V "našem" herním dni se spolu utkalo  

7 týmů systémem každý s každým. Naši chlapci hráli s maximálním nasazením a na své konto si 

připsali 2 vítězství a cennou remízu s vítězným týmem Horní Břízy. O postupu do "velkého" finále měl 

rozhodnout poslední zápas. Tady už bohužel naše síly na dvoumetrové plaské gympláky nestačily.  

5. místo bylo ale v konkurenci týmů, které pravidelně trénují nebo dokonce mají v týmu závodní 

hráče, určitě úspěchem.  

Poděkování za reprezentaci školy patří: Tomáši Bondrovi, Marku Routschkovi, Petru Polívkovi, 

Davidu Šefflovi, Jirkovi a Danovi Hánovým, ale i statečným šesťákům Lukáši Míkovi a Jakubovi 

Svobodovi. 

  



 

 

 

Ve středu 5. 12. zavítal do naší školy Mikuláš spolu s čerty a anděly. Všichni žáci je s napjetím 

očekávali. Zlobiví se báli čertovského hněvu, hodní se těšili na sladkou odměnu od andělů. Čerti byli 

opravdu strašidelní a byli ještě cítit pekelnou sírou. Oproti tomu z krásných andělů vyzařovala 

dobrota srdce a laskavost. Čerti neposedným dětem domluvili, aby byly následující rok hodné, a tak i 

ony nakonec získaly něco z andělských dobrot. Dobrosrdečný Mikuláš na vše dohlížel, aby se nikomu 

nestala křivda a každý dostal, co zasloužil. Za připravenou nadílku děkujeme všem zúčastněným 

žákům 9. třídy.  



 

 

VERONIKA JEDLIČKOVÁ  

. ÍNEČELBO TIVARPIŘP ÍSUM IS 

ONÁR AN 

. REČEV ŽU EJ ,ÍČUOLZOR ES 

CENOKAN 

. OT EJ ÍVAB A UOČÁKS ATAČVĚD 

ECČAKÁKS AN 

. ATAČVĚD ÍJARH IS ĚDARHAZ AN 

YKDÁRAMAK ÍŠPELJEN 

 

MICHAELA ŠOBROVÁ 

. OKÍČBULK OT EJ EŽ, ALELSYM IS 

AČREV 

. IJ EMSJ ILĚDIV A ESEL V ILYB EMSJ 

AREČV 

. UOVAZRZ ÁM UVRAB A CHÍSEL V 

EJIŽ. YKŠÍŘO ADÁR COM ÁM 

AKREVEV 

AKZRZ AKREVEV  

 

JAN JOHÁNEK  

. TIPUOKAN EDJ AKNIMAM 

. ÁKNIPS OKNIMIM ÉKNILAM 

. YNILAM AN EDJ AKNIMAM 

. EJARH IS AKČIČLOH ÁLAM 

. EPOUH ES KENÁLIM 

 

 

 

TEREZA POLÍVKOVÁ  

. OSAM DÁR ÁMEN KERAM 

EŽ, ALITSIJZ AKNIMAM 

.UTENA A AKRAM 

ORP OSAM ELEM  

A ILDIŽ AN ÍDES AKNIMAM 

AKNIMAM 

 

BARBORA CAITHAMELOVÁ  

. ÍTIP AN ONÍV, ONÍV ÉVONZORH, 

JELO, ATRÁJ ÁVOŘPVE 

, ĚNŠEŘT, NUOLEM, YDOHAJ, 

RDNAIROK, OSAM ÉVOŘPEV 

- TIPUOKAN ESAZ ILEJ EMSJ ILĚDEN 

V  

. ÍNEŘOK A ICIŘUKUK, YKČIVKDEŘ, 

OSLÁM, ĚNYCHUK OD ICĚV 

, YDOHAJ,YNORTIC -  TIPUOKAN 

ESAZ ILEJ EMSJ KETÁP V 

. TIPUOKAN UDOCHBO OD ILEJ EMSJ 

UDEŘTS EV 

ĚDOCHBO V 

 



PŘÁTELSTVÍ  

Eliška Chalupová 

Přátelství je nádherná věc, 

tak jako se přátelí voda Rajec 

se skleničkou, 

jako kluk s holčičkou  

a jako ústa s písničkou.  

 

Přátelství je nádherná věc, 

i když je to občas klec, 

ale pak přijde chvilka šťastná, 

už je tu minuta jasná, 

když přítel otočí klíčkem, 

objeví se maličký pohled víčkem 

a z přítelových úst vyjde slovo promiň, 

tak už mě znovu neobviň.  

 

Ať nedojde znovu k tomu. 

Ať už se to nestane znovu. 

Ať jsme oba dva šťastní 

a hádky už nás neprohání.  

 

 

 

 

PŘÁTELSTVÍ 

Lucie Rýdlová 

Už jako malá holčička 

chtěla jsem svého koníčka. 

Koníček je němá tvář, 

nejde číst jak slabikář. 

Už mám svého koníčka, 

je to moje Silvička. 

Protože se máme rádi,  

nejlepší jsme kamarádi.  

 

KAMARÁDI 

Eliška Beková  

Kamarádi si hrají. 

Na louce dovádějí.  

 

Velmi rádi malují. 

A po louce běhají.  

 

Skotačí si vesele. 

A žádné ne, že ne.  

 

Dnes zábavu si užili. 

Krásný den dnes prožili.  

 



 

TAJEMSTVÍ ZVÍŘAT 

Jana Klailová 

Byla jedna holčička, jménem Sněhulka, a ta žila sama v malém domečku 

v lese. Žil tam s ní i její pejsek Sobík, který jí dělal společnost. Jednou, 

když šla sama do lesa, uviděla u stromu velkého medvěda. Lekla se a 

chtěla utéct, ale medvěd k ní pravil: „Neboj se, děvče, já ti neublížím.“  

Sněhulka se polekala, že k ní medvěd promluvil, ale zůstala stát na místě, zeptala se medvěda, jak to, 

že mluví. A medvěd jí odpověděl: „Kolem tebe žije plno kouzelných zvířat,“ a zmizel. Sněhulka se této 

příhodě divila a spěchala domů.  

V domečku již na ní čekal Sobík. Sněhulka uvařila večeři a přemýšlela o podivuhodné příhodě v lese. 

Podívala se zamyšleně z okna a uviděla po mýtině běhat nádherného soba, kterého honil zlý medvěd. 

Sněhulka vyběhla ze dveří a na zlého medvěda poslala svého pejska. Sobík byl velké plemeno a 

zakousl se medvědovi do tlapy. Medvěd se polekal a utekl pryč. Sněhulka si se zájmem prohlížela 

nádherného soba, který se k ní pomalu blížil. Tu promluvil lidským hlasem: „Za to, že jsi mě zachránila 

před zlým medvědem, ti splním tvé přání.“ Sněhulka chvíli váhala, a pak si přála, aby jí řekl o 

kouzelných zvířatech a o tom, proč ta zvířata mluví. 

Sob ke Sněhulce pravil: „Jindy bych ti tajemství zvířat nezjevil, ale protože je Štědrý den, tak ti to 

povím.“ Sob začal Sněhulce vyprávět dávnou příhodu, která se zde přihodila. „Jednou za sněhové 

bouře se zde objevila zlá čarodějka jménem Marika, která hledala svého psa Sultána. Dlouho ho 

hledala, až ho našla u velkého jezera. Volala ho k sobě, ale on nepřiběhl. Čarodějka se rozzlobila a 

proklela celý les a všechno jeho obyvatelstvo ve zvířata, která mohou mluvit lidským hlasem. Kouzlo 

může zlomit pouze ten, kdo najde ztracený náhrdelník, který zde čarodějka Marika schovala. Vypráví 

se, že ho schovala do jezera,“ odmlčel se a podíval se smutně na Sněhulku, „ale ten nenajdeš, děvče, 

nikdy.“  

Sněhulka chvíli přemýšlela a odpověděla: „Ale já se o to pokusím.“ Sob zmizel a Sněhulka se vydala na 

cestu hledání.  Dlouho v lese hledala, až v dutině stromu našla náhrdelník. Tu se zde objevil sob a 

pravil: „Zničíš ho pouze tím, že ho hodíš do vody.“ Sněhulka nemeškala, rozběhla se k jezeru a 

náhrdelník tam hodila. Tu se začali objevovat domy a lidé, místo soba se zde objevil její ztracený 

tatínek a pravil: „Děkujeme ti za záchranu. Teď můžeme bydlet spolu.“ Sněhulka běžela domů, sbalila 

si a přestěhovala se k tatínkovi. Byla šťastná, že ho po dlouhé době našla.  

Tím končí příběh Sněhulky, která prolomila kouzlo zlé čarodějky. Byl to ten nejhezčí a nejšťastnější 

den jejího života. Ten den byl opravdu štědrý. 

 



 

 

       OSMISMĚRKA 

MAREK ROUTSCHKA 

  Vyhledej: 

  ŠKOLA, LAVICE, AKTOVKA, ŽIDLE, ŽITO, 

DŮM, HALLOWEEN, ŽÁCI, OPICE, PRAK, 

KUŘE, ŘEDITELKA, VENCA, IDOL, 

MATIKA. 

 

                                   OSMISMĚRKA 

TOMÁŠ BONDRA 

 

Vyhledej: 

ROHLÍK, CHLÉB, KLOBÁSA, PEPŘ, SŮL, HOUSKA, GRIL, 

KEČUP, MASO, PÁREK, KOŘENÍ, KŘEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H M Y O O Ů A X Y Ř 

A A A X T W D E X E 

L T C E I K I C I D 

L I N C Ž Á C I M I 

O K E I X I W V P T 

W D V P D D D A V E 

E I X O R E Ů L Y L 

E V L C Ř A M W E K 

N Ř E U I X K M K A 

P A K T O Y K A L I 

H X K S Ů L Í Q R 

O W Ř P Ů M N P T 

U V E E U A E A S 

S Y N P O S Ř S P 

K A Z Ř N O O Á Á 

A R O H L Í K B R 

B CH I B C E E O E 

J K É B G M Č L K 

D L I R G D U K Q 

CH A C H F L P E CH 

VTÍPKY: 

Pepíček na táboře: 

"Nemám nic proti stezce odvahy, ale jít mimo dosah wi-fi,to je už trochu moc..." 

 

Učitelka: 

"A co tvůj táta říkal na vysvědčení?" 

Pepíček: 

"Byl pěkně naštvanej. Až ho potkáte, raději se mu, pane učitelko, vyhněte." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


