


Za námi jsou dva roky prožité spolu s kovidem 

Uplynuly již 2 roky od posledního vydání školního časopisu Kozlík. Přesně v únoru 2020 
vychází 2. číslo a z televize se dozvídáme, že v Číně mají nějaký virus. Ale Čína je daleko a 
nikdo z nás si nepřipouští, že by mohl ohrozit i nás tady uprostřed Evropy. A tak se začínáme 
chystat na různé soutěže – pěvecké, sportovní, vědomostní…  

V neděli 1. 3. hlásí televize první tři případy nakažených koronavirem v České republice. 
V úterý 10. 3. už jich je 25 a je nám v poledne oznámeno, že se od středy 11. 3. zavírají všechny 
školy. Ve čtvrtek 12. 3. je pak vyhlášen nouzový stav pro celou republiku. Nikdo z nás nouzový 
stav nikdy nezažil, a tak si úplně nedovedeme představit, co bude dál.                                             

Vyvstává otázka: „A do kdy budou školy zavřené?“  Ti největší optimisté jako paní učitelka 
Karešová si myslí, že je to jen do pátka a v pondělí 16. 3. se s žáky opět uvidí. Ti méně 
optimističtí z nás tipují, že se vrátíme možná až po Velikonocích 14. dubna. Nikdo z nás si však 
ani ve snu nedokáže představit, že se ve škole setkáme až 12. května a to pouze s některými 
z deváťáků, jimž byla povolena příprava na příjímací zkoušky, které byly posunuty z dubna na 
květen. Být bez osobního kontaktu s žáky je pro většinu z nás naprosto nevyhovující, a proto 
již koncem dubna přecházíme na on-line výuku. 25. 5. se smí do školy vrátit žáci 1. stupně, ale 
jejich počet ve třídě nesmí přesáhnout číslo 15. Žáci druhého stupně se mají i nadále vzdělávat 
distančně a smí se sejít ve škole maximálně jednou týdně, takže jsme se s mnohými již ve 
školním roce 2019/2020 osobně nesetkali. Tento školní rok jsme ukončili v pátek 26. 6. 
rozdáním vysvědčení a většina z nás věřila, že přes léto pandemie opadne nebo i zmizí a my 
se v září sejdeme tak, jako v době před kovidem. 

V úterý 1. 9. jsme opravdu zahájili školní rok 2020/2021 a vyučování se slibně rozběhlo. Stačili 
jsme i 17. září oslavit 121. výročí naší školy, ale 5. 10. nám bylo jako v Půlnočním království 
zakázáno zpívat a také cvičit a od 12. 10. chodila do školy už jen polovina tříd, která se měla 
střídat s tou druhou polovinou zůstávající doma. K tomu však již nedošlo, protože od 14. 10. 
jsme museli zůstat doma úplně všichni. 

18. listopadu se sice mohli vrátit žáci 1. a 2. tříd a 30. 11. na střídačku i zbylí žáci, ale po 
Vánocích se zase školy uzavřely, takže si děti nemohly ani převzít vysvědčení za 1. pololetí. 
V 2. pololetí byla situace obdobná – malé děti chodily, starší se střídaly nebo se učily pouze 
distančně, takže všichni žáci se do školy vrátili až 28.5. Opět nevšední školní rok skončil na 
naší škole v pátek 25. června. 

A jak začal ten současný? 

Po předchozích zkušenostech jsme si nenamlouvali, že už bude vše v pořádku a čekali, kdy a 
koho „zavřou“. A bohužel to přišlo – jako první KHS uzavírá 15.11. obě osmé třídy, 17.12. pak 
tříd šest - 5.,6. 7.BC, 8.A a 9.B. 

Nyní máme únor 2022 – dva roky od vydání posledního čísla časopisu Kozlík a téměř dva roky 
od prvního zavření škol.  Jsme o ty dva roky nevšedního života moudřejší a zkušenější, už 
víme, co obnáší nouzový stav, co je to pandemie, mnoho z nás kovid prodělalo a přesto, 
troufne si někdo z vás říct, co bude dál?! 



1. den školního roku 2021/2022 – Vítáme nové prvňáčky ! 
 

Dobrý den, ahoj žáci, ahoj kolegové, ahoj rodiče a přátelé naší školy. 
Ve středu 1. září 2021 začal nový školní rok, rok 2021/2022. Tento den se stal prvním dnem 
povinné školní docházky 30 našich nových prvňáčků. Našim novým spolužákům, klukům a 
děvčatům z  1. tříd, přejeme jen to nejlepší, ať se jim vše daří, nedělají si starosti, poznali ve 
škole hodně nových kamarádů a těšili se do školy každý den tak, jako se jistě včera do školy 
těšili. 
  
Včera prošlo vstupními dveřmi do naší školy 320 žáků. Pro některé z vás začal školní rok 
netradičním stěhováním do jiné třídy. Týká se to hlavně loňských páťáků a žáků 6.B, kteří našli 
na druhém stupni své nové třídy, které budou obývat do 9. třídy. Novým žákům 2. stupně ZŠ 
přeji mnoho úspěchů v novém prostředí a skvělou spolupráci se všemi učiteli, a to především 
s jejich třídní paní učitelkou Pavlou Albertovou a paní učitelkou Markétou Jungwirthovou. 
Nový školní rok je i rokem, kdy na naší škole došlo k několika personálním změnám. Na naší 
škole již v letošním školním roce nebude vyučovat paní učitelka Šárka Žlábková. Staronovými 
posilami našeho učitelského týmu jsou od tohoto dne paní učitelky Pavla Albertová a 
Michaela Bartošíková, které se vrací po rodičovské dovolené.  
Všichni jim přejeme do začátku jen to nejlepší, ať se jim u nás líbí a ať se jim daří řemeslo 
podle jejich představ, podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí a podle představ Jana Amose 
Komenského. 
  
Všechny vás z ředitelny zdravím a přeju všem jen to NEJ a poklidnou plavbu vodami školního 
roku 2021/2022.  
Michal Novotný, ředitel školy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17006


Sportovně turistický výlet žáků 8. tříd 

V týdnu od 12. do 17. září se žáci osmých tříd zúčastnili turisticko-cyklistického kurzu v Nové 
Peci. Tento kurz jsme žákům nabídli jako náhradu za lyžařský výcvik, který musel být v 
loňském roce kvůli koronavirové krizi zrušen. Program kurzu byl velmi pestrý a prověřil fyzické 
schopnosti všech účastníků. Při turistických túrách jsme například pokořili nejvyšší vrchol 
české strany 
Šumavy Plechý. Na kole jsme se ujeli 42km kolem Schwarzenberského plavebního kanálu. 
Protože nám přálo počasí, mohli jsme také splout část Vltavy, a to úsek Pěkné do Nové Pece. 
Kromě toho jsme pro naše žáky připravili také spoustu pohybových her a nechyběla ani volná 
zábava :-). Děkujeme žákům za aktivní přístup a těšíme se na další společné akce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17032


Naši aktivní páťáci - Husův dům a pěší výlet 5. třídy 

V září jsme společně se třídou jeli 

linkovým autobusem do Husince, 

kde jsme navštívili Husův rodný 

dům. Bylo to tam velmi zajímavé, 

naučili jsme se mnoho nového a 

vyplňovali jsme pracovní list. 

Potom jsme šli na zajímavou 

prohlídku. Zpátky jsme šli pěšky a 

zastavili jsme se v Chlumanech na 

hřišti u rybníka. Poté jsme se 

vraceli zpátky domů. Já jsem si to 

užila a doufám, že ostatní taky. 

Kristýna Fiedlerová, 5. třída 

 

V září kromě výletu a oslavy Dne školy stihli ještě páťáci navštívit knihovnu Jana Vlastislava 

Plánka. Nově upravené prostory, nová paní 

knihovnice, nové knížky, nové oddělení pro 

děti – to vše dýchlo na čtenáře. Krátká 

beseda děti seznámila v rámci slohu a čtení 

s funkcí knihovny. Nejvíce děti potěšilo, že 

v malých skupinkách si vylosovaly úkol, a 

ten musely splnit. A nebyly to úkoly nějak 

jednoduché, byly to úkoly přímo 

knihovnické. Děti balily knížky, 

nadepisovaly, vyplňovaly čtenářský lístek, 

zařazovaly knihy….Prostě vše co je 

povoláním knihovnice. Děkujeme za 

zajímavou a poučnou besedu. 

 

Nejen celebrity ze StarDance mohou být hvězdami tanečního parketu. Naši páťáci se zapojili 

s velkou chutí do celorepublikové taneční soutěže Tančí celá škola, kterou vyhlásila Česká 

televize. A i když jsme nezvítězili, radost nám to nezkazilo. Kdo nezhlédl video na školním 

instagramu, může se podívat na odkaz níže. Všem zúčastněným patří velká pochvala za 

jejich nadšení a radost něco secvičit a hlavně tančit. 

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/videa/tanci-cela-skola-7/ 



Okresní kolo v přespolním běhu ve Vimperku 

 

Ve středu 22.9.2021 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu, který 
pořádalo DDM ve Vimperku. Závodu se z naší školy zúčastnila družstva mladších a starších 
žáků a žákyň (tzn. 6. a 7. třídy, 8.a 9.třídy) ve složení: mladší žákyně: Lucie Beránková, Tereza 
Bartizalová, Karolína Vaněčková, Marie Kočovská, Zoe Jungwirthová a Jana Čurdová, mladší 
žáci: Patrik Kalický, Václav Důra, Jiří Jůzek, Filip Vaněček, Václav Hes a Jan Machovec, starší 
žákyně: Petra Jedličková, Jasmína Alpaková, Karolína Čermáková, Lucie Kužvartová a Lucie 
Špaková, starší žáci: Ondřej Diblík, Pavel Kukla, Filip Jedlička, Marek Pineau, Petr Předota a 
Václav Novák. 
Závody byly pro ZŠ PJB Vlachovo Březí velmi úspěšné. Mladší žákyně si doběhly pro 3.místo a 
totéž se povedlo mladším chlapcům. Družstvo starších žákyň se umístilo na konečném 5. 
místě. V kategorii starších žáků se chlapcům podařilo zvítězit a toto umístění jim zaručilo 
postup do krajského kola, které se uskuteční 13. října v Jindřichově Hradci. Sportovcům 
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 
  

  

Krajské kolo v přespolním běhu – naši úspěšní starší hoši 

 

Po vítězném okresním kole v přespolním běhu ve Vimperku čekalo vlachovobřezské chlapce 
krajské kolo, které hostil Jindřichův Hradec. Závod se uskutečnil za chladného počasí 
v pěkném prostředí hradeckého parku. Okruh dlouhý 750m museli závodníci absolvovat 
celkem 4x a zejména stoupání v první polovině okruhu prověřilo fyzickou kondici 
běžců.  Nejlépe z našich zaběhl Ondřej Diblík na 19.místě, hned za ním závod dokončil Filip 
Jedlička, 22. pozice patří Pavlu Kuklovi, na 28. až 30. místě doběhli Marek Pineau, Petr Předota 
a Václav Novák.  V závodě družstev, kde bodují první 4 běžci naše škola obsadila konečné 5. 
místo. Děkujeme žákům za reprezentaci školy na krajské úrovni a přejeme mnoho úspěchů 
v dalších závodech. 
  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17056
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17091


122. výročí školy 
 

V pátek 24. září 2021 oslavila naše škola 122. výročí.  Dne 17. září 1899 se slavnostně otevřela 
školní budova pod Svatým Duchem a poprvé zazněl školní zvon, který je nyní umístěn ve 
vstupním prostoru. Pravidelně každý rok tento den začínáme mým přáním škole 
k narozeninám. 
Před dvěma lety jsme si připomněli kulaté 120. výročí školy velkou školní slavností 
v tělocvičně. Bývá obvyklé, a vy jste na to zvyklí, že tento den probíhá ve znamení malých 
třídních projektů vztahujících se k městu a škole. Tím dáváme naší základce jakýsi dárek 
k narozeninám. 
Tradičně v tento den probíhají i volby do Školního sněmu. 
 
Volba do školního sněmu 2021/2022: 
Za první stupeň: 
Fiedlerová Zuzana – 3.A 
Pixa Lukáš – 3.B 
Dubovská Tereza – 4. 
Lukšovský Adam – 5. 
 
Za druhý stupeň: 
Pokorný Jaroslav – 6. 
Beneš Tomáš – 7.A 
Hes Václav – 7.B 
Smolenová Markéta – 7.C 
Jedličková Petra – 8.A 
Předota Petr – 8.B 
Kautman Vojtěch – 9.A 
Diblíková Aneta – 9.B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17082


Hýbeme se hezky česky – vítězství naší školy v soutěži 

Od 2. 9.  do 29. 9. 2021 proběhlo v prodejnách Penny Market hlasování pro kluby nebo týmy, 
které se zapojily do soutěže Hýbeme se hezky česky. Soutěž probíhala po celé České 
republice. V našem okrese se ve finálovém kole jednalo o souboj: ZŠ PJB Vlachovo Březí, MŠ 
Prachatice a ZŠ Národní Prachatice. Pro svůj oblíbený klub nebo tým se hlasovalo 
prostřednictvím útržku účtenky, kterou dostali zákazníci za nákup v Penny Marketu. Útrata za 
nákup musela být alespoň 100 Kč.  
Máme velkou radost, že v hlasování zvítězila naše základní škola. Odměnou za vítězství je 
15 000Kč na sportovní vybavení a balíčky produktů zdravé výživy. Všem, kteří pro náš tým 
hlasovali velmi děkujeme!!! 
  

Bramborárna Chlumany 

Dne 13.10.2021 se třídy 2.A a 2.B vydaly do Chluman navštívit místní bramborárnu. Mile nás 

zde uvítala paní Bošková, která nás ochotně provedla a seznámila s chodem bramborárny. 

Viděli jsme, jak velká škrabka zrovna připravovala brambory na rozvoz do blízkých jídelen a 

nahlédli jsme do skladu 

s obrovským větrákem 

k udržení stálé teploty. 

Cestou zpět se děti 

nasvačily a ve škole jsme si 

o všem společně vyprávěli. 

 

 

 

 

Přednáška o rybách 

 
V hodinách přírodopisu se nyní žáci sedmých ročníků 
učí o rybách. Filip Vaněček, žák 7. C, vášnivý rybář, 
přišel s návrhem, že pro spolužáky uskuteční besedu o 
rybářství. Svůj výklad doplnil i praktickými ukázkami na 
přinesených pomůckách. Žáci si mohli prohlédnout a i 
osahat např. různé návnady, pruty a podběráky, 
nakouknout do knih a časopisů o rybářství nebo 
poznávat různé druhy ryb.  Na konci hodiny pak Filip 
odpovídal na dotazy. 
Filipe děkujeme, bylo to poučné a také zajímavé 
zpestření výuky. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17106
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17153


Podzimní výstava dýní 

Podzimní období na Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí jsme si již 
tradičně zpříjemnili letos již 9. Dýňovou výstavou. Ani virus nám to letos pokazit 
nedokázal! V pátek 5. listopadu jsme na této tradiční podzimní akci přivítali bezmála 200 dětí, 
jejich rodičů, učitelů a jiných hostů. Nebudeme se určitě moc mýlit, když napíšeme, že se 
výstavy zúčastnilo kolem 300 lidí! 
Nádherně zdobené dýně, lampičky a jiná světýlka, kterých je v prostoru školní zahrady před 
starou budovou školy rozmístěno několik stovek, byly zapáleny již v půl páté, samotný 
program pak začal v 17 hodin. 
Ten kdo se přišel podívat, jistě nelitoval! Tajemná večerní atmosféra a zpěv našich žáků 1. 
stupně a jejich paní učitelek nám konec dne náramně zpříjemnilo. 
Na Dýňové výstavě zazněly v podání našich žáků a paní učitelek 1. stupně tři písničky 
se strašidelnou tematikou. To, že písničky pochází z Vlachova Březí, to je z textu, alespoň u 
jedné z nich, jasně slyšet! 
Již teď můžeme říci, že příští rok ve stejnou dobu a určitě s trochu jiným programem se 
společně s rodiči, jejich dětmi – našimi žáky a jinými hosty opět 
setkáme.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17126


  Den poezie – Božská komedie 
 
Letošní 23. ročník tradičního básnického festivalu se díky pandemickým opatřením nemohl 
konat v galerii Bomba, kde žáci tradičně recitují svá díla. Nechtěli jsme se ho ale úplně vzdát, 
a proto jsme umožnili našim žákům svá díla a napsat a prostřednictvím našeho časopisu 
některé básně nyní zveřejňujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 Nové auto                                    Léto                                    Kočičí maminka 
    (Zoe Jungwirthová  6.)                    (Lukáš Humpolák  6.)                      (Alžběta Vlková  6.) 
 

Nové autíčko má maminka           Já mám léto velmi rád,                 Dostali jsme kočičku, 

a říká mu „Micinka“.                    můžeme si venku hrát,                  hubená byla trošičku. 

Není žluté, je zlaté,                       sluníčko si užívat,                         Maminku už neměla, 

gumy nemá ojeté.                          koupat se a cestovat.                    pod auto jí zaběhla. 

 

Autíčko však věčně stojí,             Na výlety jezdíme,                        Byla milá, přítulná, 

maminka se jezdit bojí.                krásu Česka poznáváme.               v posteli se tulila. 

Tu se auto městem řítí,                 Zapomenem na školu,                   Uši, nos nám lízala, 

ale tatínek ho řídí.                        užíváme pohodu.                            vděk nám tímto dávala. 

 

A pak rána jako z děla,                 I na houby chodíme,                      Uplynul již jeden rok, 

copak tam ten sloupek dělá?         lesní plody sbíráme.                      na rande vyrazila jak cvok. 

Nebyl vidět, mlha byla                 Můžeme i dlouho spát,                  Vrátila se celá divná, 

a „Micinka“ nabourala.                léto já mám velmi rád.                   v jiném stavu - úplně jiná. 

 

Tatínek je viník,                                                                                  Byla milá, přítulná 

že „Míca“ má prasklý blatník.                                                            po celou tu dobu. 

Ale opravna se od tatínka dozvěděla,                                                 Porodila koťata živá, krásná, 

že maminka nabourala.                                                                       byla vzorem - na každou mámu. 

 

 

     Náš pejsek                                       Škola                                   Chroust 
  (Pavel Capůrka  6.)                                    (Natálie Kalická  6.)                           (Tereza Šubová  6.) 

 

Náš pejsek je milý                             Když zazvoní budíček,               Máme doma křečka Chrousta, 

a taky hodně chytrý.                          dám si dobrý rohlíček.                ten vždycky rád něco chroustá. 

Loví myši                                          Pak utíkám do školy                    Nasypu mu krmení 

a hodně dobře slyší.                           nesu s sebou úkoly.                     a on nikdy nelení. 

Lízá, kouše, drásá,                                                                                 Rychle běží jak o závod,         

no, je to prostě krása.                        Když zazvoní na přestávku,        aby všechno rychle zbod. 

                                                           dám si malou svačinku. 

Rád ho strašně mám                          Domů chodím s bráchou,                           

a hezké chvíle si s ním užívám.         krátíme si cestu zahradou.                        Alenka          

Chodím s ním na procházky                                                                         (Jana Čurdová  6.)   

a dávám mu hodně lásky.                  Škola ta je prostě prima,                     

Hezky nás hlídá                                 ať je jaro nebo zima.                        Můj králíček Alenka       

a granule snídá.                                                                                           to je velká neplecha.       

                                                                                                                    Skáče, škrábe, kouše,        

         Pomerian                                              5.12.                                 neublížila by mouše.                                                                                                                                                  
   (Laura Šulanová  6.)                                (David Šimek  6.)        
                                                                                                                     Každý den se o ni starám, 

Pomerian to je pes,                             Čert svůj kožich opráší,                   krmení jí ráno dávám. 

skákal včera, skáče dnes.                    vyráží do ulic a na děti,                   Ráda si s ní hraju,                           

Rozesmátým pohledem                      křičí z plných plic.                           za ouškem ji drbu.                       

rozjasní vám celý den.                        Mikuláš ho krotí:          

Když mu házím hračičku,                  „Vždyť jsou to hodné děti!“           

dá mi vždycky pacičku.                                                                                       



Mikulášský den – projektový den školy 
Projektový Mikulášský den má v ročním plánu naší školy své pevné místo.  V loňském školním roce se 
z důvodu uzavření škol ale nekonal. Při zhoršující se situaci na začátku listopadu jsme byli 
přesvědčeni, že ani tento rok čertům, andělům a Mikulášům se na půdě naší základky dařit opět 
nebude. 
Žáci třídy 9.A však nechtěli přerušit tradici. Chtěli pro ostatní připravit tradiční projektový den, na 
který se všichni každoročně těšíme. Požádali tedy vedení školy o povolení této akce, seznámili nás s 
programem a pravidly, která budou všichni dodržovat a pustili se do příprav. 
Byli prostě skvělí! Vyzdobili tematicky celou školu. Nechybělo PEKLO ani NEBE. Čertovské řetězy visely 
vlastně všude. Pro ty nejmenší spolužáky si připravili překvapení. Žáci 1. a 2. ročníků prošli stanovišti, 
kde na ně čekali čertovské úkoly. Děti se neměly čas nudit a velice se bavily. 
Vedení školy děkuje všem 
dívkám a chlapcům 9.A za 
přípravu, organizaci a 
průběh celé akce. Ukázali 
jste všem, že jste šikovní, 
pracovití a že jste ochotni 
obětovat svůj volný čas pro 
radost druhých! 
Poděkování patří i vaší paní 
třídní učitelce Aleně 
Weberové. 
 
 
 
 
 

 

Ohlédnutí za I. pololetím 

prvňáčků z  I. B: 

Holčičky a kluci naší třídy se zapojili do školní práce jak nejlépe mohli. Mnoho absencí v předškolní 

třídě MŠ způsobilo, že školní rok začal velmi náročně. Ale protože děti se uměly velmi pěkně chovat, 

mohli jsme si dovolit při té dřině hned v říjnu malé „neučení se“ v podobě moc hezké exkurze do 

Bramborárny v Chlumanech. Uvědomili jsme si, jak nelehká práce denně na zaměstnance čeká. 

Viděli jsme i práci zcela nového obřího stroje, který je při té dřině velkým pomocníkem. V prosinci 

pro nás připravili žáci 9. A program v podobě „Mikulášské stezky školou“. Žáci plnili zajímavé úkoly 

na čertovských stanovištích, při nichž museli spolupracovat jako skupina. Zasportovali si, skládali 

puzzle s mikulášskou tématikou. Na konci stezky na ně čekal Mikuláš s andělem a děti společně 

odměnili sladkostmi z košíku.                                                                                                         V lednu pak 

– v rámci projektu od Barborek do Tří králů připravili žáci 9.B krásný program o biblickém příběhu 

Narození Ježíše. I tam si děti zasportovaly, poskládaly puzzle, dozvěděly se, jak to vlastně bylo 

s Ježíškem.  A protože pololetí je u konce, zaslouží si všichni prvňáci ještě jednu odměnu, která je 

čeká před Pololetními prázdninami. O té se více zmíníme až později, protože je to malé překvapení  

za odměnu skvělou a nelehkou práci těch nejmenších.    

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17177


  

1.A - Francesca 

10. prosince 2021 jsme se ve třídě rozloučili se spolužačkou 

Francescou Alicí Camogliano Mannucci, jejíž tatínek pochází 

z hlavního města Peru z Limy. Francesca tu byla s maminkou u 

babičky, než jí začne školní rok v zemi, kde bydlí. Dětem v Peru 

začíná totiž školní rok 1. března a končí 31. prosince, prázdniny 

mají proto v lednu a v únoru. Ve škole tam děti dostávají 

známky od 1 do 20, kdy nejlepší známka je 20. Také když přes 

skype ukazovala známky babičce a dědovi z Peru, vždy 

dodávala, že tady to máme obráceně a jednička je nejlepší. 

Také jsme chtěli slyšet mluvit Francescu 

španělsky a ona nám vyprávěla pohádku O 

třech prasátkách v její rodné řeči. 

Vyprávění se nám líbilo, ale ničemu jsme 

nerozuměli. Loučení bylo smutné, ale 

všichni přejeme Francesce prima školu 

v Peru, hodně dvacítek, úspěchů a radosti.  

 

 

 

 

Zdobení stromečků pro ptáčky a 

zvířátka v lese 

V úterý 21.12. jsme podnikli vycházku do 

nedalekého lesa, abychom nazdobili 

stromečky pro ptáčky a lesní zvěř. Děti si 

z domova přinesly různé dobroty pro zvířátka 

a stromečky krásně nazdobily. V lese nám 

začaly poletovat malé vločky sněhu, to 

abychom asi nezapomněli, že se blíží Vánoce. 

Vycházka byla dobrým skutkem pro zvířátka, 

ale i pro nás všechny měla svůj význam – 

trochu víc se zase obě druhé třídy stmelily a 

děti se společně zasmály. 

 



Vánoční pozdrav našim partnerským školám 

Naši školu pojí dlouholeté partnerství s Paul-Friedl Mittelschule Riedlhütte v Německu a MS 

Baumgartenberg v Rakousku. Velice si vážíme našeho přátelství a spolupráce, proto oběma školám 

žáci 9.B vyrobili originální vánoční pozdrav s přáním všeho nejlepšího v roce 2022. Jako dárek poslali 

upomínkové předměty s logem naší školy. 

Bohužel kvůli koronavirovým opatřením nebylo v uplynulých dvou letech možné pořádat společné 

akce, což nás všechny velmi mrzí. Proto doufejme, že se situace brzy zlepší a již se těšíme na další 

setkání 

tří škol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den s obnovitelnými zdroji ve Volyni 

Dne 4. 1. 2022 se žáci devátých tříd zúčastnili tradiční exkurze ve VOŠ a SPŠ ve Volyni. 

V přednáškovém sále se žáci seznámili s problematikou obnovitelných zdrojů energie, poté měli 

možnost vyzkoušet si přístroj na vyměřování místností, model auta na vodíkový pohon či model 

tepelného čerpadla. V další části programu si prohlédli areál průmyslové školy, která patří k 

nejstarším v republice. Prošli i další dílny, kde mohli vidět výrobky současných studentů. Žákům byla 

ukázána práce s laserem a hala s CNC strojem. V truhlárně a v PC učebně si pak mohli zasoutěžit o 

zajímavé ceny. 

Na závěr byly žákům představeny všechny obory, 

které lze na zdejší škole studovat. Na památku si každý 

žák odnesl pravítko s vlastním jménem z 3D tiskárny. 

Celý den byl ukončen společným obědem. 

Děkujeme všem pedagogům VOŠ a SPŠ Volyně za 

bohatý program a těšíme se na další spolupráci! 



Tříkrálový den 

Tak jako ostatní akce v rámci projektu „Od Barborek do Tří králů“ 

ani obchůzka tří králů v loňském školním roce neproběhla, neboť 

byly školy zavřené. A tak se letošní deváťáci rozhodli, že i přes 

složitou situaci v této nelehké době si nenechají tuto tradici vzít a 

po Mikulášském dni 9. A si připravila pro žáky 1. - 3. tříd Tříkrálový 

den 9. B. Program probíhal v tělocvičně, kde měli deváťáci 

nachystáno divadelní pásmo proložené hudbou. Poté následovala 

cesta do Betléma, při níž děti doprovázené třemi králi, anděly a 

hvězdičkou, plnily různé úkoly. Po jejich splnění je čekala sladká 

odměna. Na závěr došli všichni do Betléma, kde se poklonili Ježíškovi a předali mu dary. 

Zbylé třídy, MŠ a jídelnu navštívili pak další tři králové tentokráte z 9. A, takže jsme měli na naší 

škole premiéru – dopoledne se tu pohybovalo najednou králů celkem šest a vybrali bezmála 14 000 

korun. Ty budou věnovány naší žákyni se zdravotním postižením na nákup zdravotních pomůcek, 

které neproplácí pojišťovna. 

Děkujeme žákům 9. tříd a p. uč. 

Karešové, Dvořákové a Weberové za 

přípravu a realizaci Tříkrálového dne.  

 

 

 



                 Lyžák 2022 
 

Vzhledem k probíhající epidemii, která nás všechny již dva roky 
výrazně omezuje ve všem, na co jsme byli v minulých dobách zvyklí, 
je až zázrakem, že jsme opět uspořádali pro naše žáky lyžařský 
výcvik. Proto, abychom dětem tento zážitek umožnili, jsme udělali 
my ve škole, ale i rodiče našich žáků maximum. Všichni se prostě 
snažíme, aby naše děti o zážitky, na které budou v dospělosti 
vzpomínat, nepřišly.  
Vyšlo to! Splnili jsme všechna corovinorová opatření a nařízení a ve 

středu 5. ledna jsme vyrazili sjíždět zadovské a churáňovské svahy a sjezdovky a bydlet do 
oblíbeného hotelu Churáňov. 
  
Ještě v úterý 4. ledna nebylo po sněhu v celých Čechách ani památky a počasí připomínalo 
spíše duben, ale po našem příjezdu na Zadov začalo mrznout a padat sníh. Jak je to možné? 
Asi nás má někdo rád! 
  
V průběhu týdne jsme střídavě využívaly sjezdovku u Hotelu Churáňov a lyžařský areál 
Zadov – Kobyla. Děti se naučily nejen základy sjezdového lyžování, ale polovina žáků 
poznala i těžší techniku lyžování – carving. 
  
Skvěle připravené sjezdovky, krásné zimní počasí, skvělé ubytování a sehraný tým 
vedoucích, byli základem krásného zimního sportovního týdne na horách. A navíc chlapci a 
dívky ze třídy 7.B společně s vybranými osmáky, kteří se tohoto kurzu také zúčastnili, byli 
prostě úžasní! Byla s nimi radost pracovat! 
  
V tomto školním roce nás čeká ještě jeden lyžařský výcvik. Na začátku března od 1. března 
do 6. března se tedy do areálu Zadov opět ve stejném složení vrátíme. Tentokrát se třídou 
7.A a 7.C. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17205


ONLINE BURZA ŠKOL JHK 2021/2022 

Dne 11. ledna 2022 odstartoval již druhý ročník online burzy škol Jihočeské hospodářské komory. 
Naši deváťáci se zúčastnili prohlídky SPgŠ Prachatice přímo z naší školní počítačové učebny již 
v dopoledních hodinách. Přivítal je pan ředitel Antonín Krejsa, který jim představil školu, podrobně 
je informoval o podmínkách přijímacího řízení a na závěr zbyl i prostor pro konkrétní dotazy našich 
žáků.  

Online burza škol probíhá na webu https://www.burzyskol.cz až do 13. ledna 2022, stačí si vybrat 
školu podle svého zájmu a na vybraný termín se připojit. Vše je zdarma a bez registrace. Letos je zde 
prezentováno celkem 26 jihočeských středních škol a učilišť. 

 

 
 
 
 
 

„Novoroční laťka“ – soutěž ve skoku vysokém 
Dne 17.1. 2022 proběhla v tělocvičně ZŠ PJB Vlachova Březí soutěž ve skoku vysokém. Závodilo se ve 
4 kategoriích. Mezi mladšími žačkami zvítězila Barbora Hesová výkonem 1,2 m, druhé místo obsadila 
Tereza Bartizalová (1,15 m). V kategorii mladších žáků si pro vítězství vyskočil Václav Růžička (1,15m), 
druhý Marek Študlar (1,05m) porazil Honzu Jeřábka (1,05m) na opravné pokusy. Velmi kvalitní výkony 
byly k vidění ve skupině starších dívek. Lucie Špaková (1,30m) zvítězila nad Marií Annou Ulejovou 
(1,25m) a třetí Karolínou Čermákovou (1,20m). Mezi staršími chlapci nejlepším výkonem v soutěži 
zvítězil Vojtěch Kautman (1,45m), před Denisem Kapuscinským (1,40m) a Tomášem Fišerem (1,35m). 
Všem účastníkům děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.burzyskol.cz/
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=17301


Popletená pohádka 

Třída 3.B se inspirovala pohádkami od Ivony Březinové „Teta 

to plete“ a při slohu a čtení vymýšlela za pomoci paní učitelky 

své popletené pohádky. Poznáte, které dvě pohádky spletla 

dohromady? 

V jedné chaloupce žily děti, Jeníček a Mařenka, se svým tatínkem a 

macechou. Macecha je neměla ráda a poručila tatínkovi, aby děti zavedl 

do lesa a tam je nechal napospas osudu. 

Děti v lese sbíraly jahody a borůvky a tatínek zatím sekal dříví. Když nedávaly pozor, tatínek jim zmizel. 

Jeníček a Mařenka tatínka hledali a bloudili čím dál víc. Najednou před nimi stál vlk. Jeníček s Mařenkou se 

lekli, ale vlk se kamarádsky usmál a poradil jim, aby vylezli na strom a rozhlédli se, jestli neuvidí světýlko.  

Mařenka řekla Jeníčkovi: „Jeníčku, ty máš tak velké oči, tak vylez na strom a podívej 

se, jestli neuvidíš světýlko.“ A Jeníček odpověděl: „ Máš si koupit brýle, abys lépe 

viděla.“ Ale nakonec na strom vylezl. A protože měl i zároveň výborný čich, kromě 

blikajícího světýlka, ucítil vůni perníku a marcipánu.  

Šli s Mařenkou za vůní a ta je zavedla k perníkové chaloupce. Děti měly obrovský 

hlad, tak si každý uloupl jeden perníček. Z chaloupky se ozval milý hlásek: „ Kdopak 

mi to tu loupe perníček?“ Jeníčkovi i Mařence se hlas líbil a tak neohroženě vstoupili 

do chaloupky, aby se ke krádeži přiznali. 

V posteli ležela roztomilá holčička s červeným čepečkem na hlavě, cpala se perníkem, 

vesele na ně pomrkávala a široce se usmívala. Byla to Červená karkulka! Děti 

netušily, že v hlavě plánuje, jak si je vykrmí a sní, protože už jí sladké lezlo krkem. 

„Ty máš ale velké a pěkné zuby,“ podivil se Jeníček. Karkulka odpověděla: „ To víš, včera jsem byla u zubaře, 

tak mi veškeré kazy pečlivě odstranil a zaplomboval. Ale zlatíčka, vy jste nějací hubení. Pojďte si dát 

perníčky.“  

Děti vesele hodovaly a netušily, co je čeká. Karkulka jim podstrojovala a děti tloustly a tloustly. Nadešel čas, 

kdy se je Karkulka rozhodla sníst. Rozpálila pec a řekla dětem, že budou péct novou dávku perníčků.  Karkulka 

je dokonce donutila sednout si na lopatu a už už by je šoupla do pece, když se rozletěly dveře a dovnitř 

vpadnul myslivec s vlkem v patách.  

Vlk totiž myslivce upozornil na dvě ztracené děti. Myslivec věděl, jaká Karkulka vlastně je a navíc ji už delší 

dobu miloval, tak se ji rozhodl požádat o ruku a zároveň tím chtěl zachránit Jeníčka a Mařenku. Karkulce se 

myslivec také moc líbil, že úplně zapomněla na lidožravé choutky, a Jeníčka s Mařenkou pustila domů. A byla 

svatba. 


