


Výtvarná soutěž 2017 – 2018 

V měsíci květnu se uskutečnila u nás v ZŠ celoškolní výtvarná soutěž 2017 – 2018. Soutěže se 

zúčastnilo 80 malířů ve třech kategoriích!  Společným tématem byl kozel – znak města Vlachova 

Březí. Téma bylo vybráno s ohledem na významné výročí 480 let od povýšení Vlachova Březí na 

městečko a 150 let od povýšení Vlachova Březí na město. Vítězem byl každý, kdo obrázek 

odevzdal, ale porota musela vybrat nakonec 3 nejlepší z každé kategorie. Paní učitelky výtvarné 

výchovy vybraly z každé kategorie 5 podle nich nejlépe vypracovaných portrétů a potom každý 

z poroty přidělil známku každému obrázku. Porotu tvořili učitelé: Michal Novotný, Marta Kadlecová, 

Jana Tažejová, Markéta Horáková. 

         

          Celkové výsledky: 

         I. kategorie – 1. až 2. třída 

        Lada Půbalová – 1. místo 

        Laura Šulanová – 2. místo 

        Zoe Jungwirthová – 3. místo 

              

            

 

            

             II. kategorie – 3. až 5. třída 

              Daniel Šmajcl – 1. místo 

              Johanka Ulejová – 2. místo 

              Pavel Dubovský – 1. místo 

 

 

             III. kategorie – 6. až 9. třída 

             

             Petr Předota – 1. místo 

            Jakub Pícha- 2. místo 

            Jakub Vach – 3. místo 

 
 
 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=12943


Pingpongový turnaj dvojic 2018 – 8. ročník 

O mistra Základní školy profesora Josefa Brože 

76 soutěžících 

 

 1.stupeň 

Aleš Jiří - 1. místo 

Ondřej Diblík - 2. místo 

Denis Kapuscinský - 3. místo 

 

 

 2.stupeň - dívky 

 

Denisa Mikešová - 1. místo 

Nohová Eliška - 2. místo 

Kristýna Pudivítrová - 3. místo 

 

 

 2.stupeň - chlapci 

 

Dejmek Jakub - 1. místo 

Adam Šmajcl - 2. místo 

Jan Bečvařík - 3. místo 

 

 
Celoroční soutěž ve sběru starého papíru 2017-2018 
Když  jsme spočítali sběr papíru za všechny třídy. Celková hmotnost zvážená panem školníkem a 
paní uklízečkami ve škole je: 

PODZIM: 15 163 Kg , JARO: 17598 Kg CELKEM: 32761 Kg, tedy o 8462 kg více než vloni. 

TŘÍDY: 

3.C – 1. místo – 5562 Kg 

4.B – 2. místo – 4024 Kg 

3.B – 3. místo – 3866 Kg 

ŽÁCI: 

Mikeš Marian – 1. místo - 1937 Kg 

Pudivítrová Elena – 2. místo - 11840 Kg 

Zimmermann Pavel – 3. místo - 1377 Kg  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=12956
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=12984


Žák roku 2018 – Václav Plachta 
 
Po projednání v Pedagogické radě dne 25. června 2018 bylo pedagogy 

rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro 

tento školní rok Václav Plachta z 9. třídy. Tento žák dlouhodobě 

dosahoval velmi dobrých studijních výsledků, byl příkladem všem žákům 

v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naši školu v okresních 

kolech soutěží a byl oporou v pracích pro třídu a školu. Za jeho výborné 

výsledky ve škole, účast v okresních soutěžích a příkladné chování si 

toto významné ocenění zcela jistě zaslouží.  

 
Derniéra deváťáků 

Než opustí nejstarší žáci naší školu, tak mají jednu poslední povinnost. Uspořádat tradiční akci 

„Derniéru deváťáků“. Žáci, kteří zanedlouho budou chodit na střední školy, by měli umět 

prezentovat svou práci, prezentovat sami sebe, měli by umět samostatně i ve spolupráci 

s ostatními spolužáky pracovat. Stalo se proto na naší škole tradicí, že se koná v předposledním 

dnu školního roku rozlučka žáků devátých ročníků se školou, učiteli a jejich mladšími spolužáky za 

přítomnosti rodičů, kamarádů a všech, kteří chtějí naše nejstarší chlapce a dívky vidět. Galerie 

BoMBa byla ve čtvrtek 28. června v 15 hodin plná! Všichni diváci měli možnost spatřit nádherný 

kulturní program, seznámit se s budoucími studijními kroky jednotlivých žáků a při tom všem se 

hodně pobavit. Za to jim a jejich paní třídní učitelce Aleně Weberové moc děkujeme. 

Rozlučka pokračovala příští den po rozdání vysvědčení před školou. Za zvuku školního zvonu a 

potlesku všech, procházeli ve společenských šatech odění Deváťáci špalírem tvořeným všemi žáky 

školy. Posléze se shromáždili před hlavním vchodem, zazpívali, přednesli slavnostní řeč, všem 

učitelům a svým rodičům poděkovali a potom předali štafetu v podobě velké tužky současným 

žákům 8. třídy. Tím jejich cesta za vzděláním v naší škole profesora Josefa Brože skončila. Věříme, 

že ještě o vás uslyšíme! 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13001
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13012


Výlety  
Školní výlet prvňáků a druháků 

 V květnu minulého školního roku jsme se jako třída spolu s druháky vydali do plzeňské ZOO za 

zvířátky.  Nádherný slunečný den jsme si užili v příjemném prostředí, poznali jsme mnoho zvířat 

na vlastní oči. Na chvilku jsme se ocitli - díky 3D promítání krátkého filmu – i v říši pravěkých zvířat. 

Některá zvířata jsme pak kreslili při hodině výtvarné výchovy.  

Školní výlet 3.tříd 

V pátek 1.června 2018 žáci tříd 3.A a 3.B navštívili Český Krumlov, aby se podívali do 

grafitových dolů, dále do muzea voskových figurín a málem se ztratili v zrcadlovém bludišti. 

Pak se autobusem přemístili do Frymburku, kde sídlí Svět pod hladinou, tam na ně čekala 

spousta ryb známých a 

neznámých a díky 

virtuální realitě se děti s 

nasazenými brýlemi 

vydaly pod mořskou 

hladinu, kde na ně 

zaútočili žraloci. Na závěr 

našeho výletu nás ještě 

čekala projížďka lodí 

Adalbert Stiffter po Lipně, 

pro některé žáky to byla 

premiéra. Počasí nám 

přálo, výlet byl opravdu 

vydařený. 

 

Školní výlet 5.tříd 

27. 6. se konal výlet 5. tříd do Prahy. Všem se výlet líbil, protože jsme zhlédli mnoho 

zajímavostí hlavního měst - Václavské náměstí, Stavovské divadlo, Staroměstské náměstí, 

Karlův most, Malou Stranu, Pražský hrad - Svatovítský chrám, Zlatou uličku, Daliborku, 

Valdštejnský palác, Národní divadlo. Jízda metrem byla také zážitek. Na zpáteční cestě jsme 

se zastavili u lomu Velká Amerika. 

 



Školní výlet 4.tříd 

Čtvrťáci se svými třídními učitelkami a paní 
asistentkami strávili červnový den na Táborsku. 
Nejdříve jsme navštívili Chýnovské jeskyně.  V Táboře 
jsme se ocitli ve středověku, v táborském podzemí 
jsme se dozvěděli, jak se dříve žilo a k čemu spletité 
chodby sloužily. V muzeu na nás čekala interaktivní 
výstava o husitství, která se všem moc líbila. Příjemný 
den jsme zakončili v Muzeu čokolády. Nestačili jsme 
se divit, co všechno dokáží šikovné ruce vytvořit. 
Namlsali jsme se dokonale a v podvečer jsme se 
všichni vrátili domů. 
 

Školní výlet 6.tříd 

Loňští šesťáci 

vyrazili na školní 

výlet do Českých 

Budějovic. Jelikož 

jsou sportovně 

založení, navštívili 

Hopsárium, kde si 

všichni zařádili. I po 

třech hodinách usilovného hopsání měli někteří problém Hopsárium opustit. 

Výlet do Třeboně 

12.6. 2018 se třída 8.B vydala na dobrodružnou výpravu. Strhující a napínavá cesta linkovými 

autobusy s přestupy na Traktorce a v Českých Budějovicích, kde jsme posnídali, vyvrcholila v 

Třeboni. Tam nás paní učitelka přivedla na Svět. Následovala cesta na parníku kolem celého 

Světa, kterou jsme zvládli za hodinu. Po obědě jsme navštívili dům, v němž žil "Otec Světa", 

Štěpánek Netolický a v němž sídlí Muzeum rybníkářství. Krom muzea ve Třeboni sídlí také 

babička naší p. uč. Tamary Rákosníkové. Ta nás, i svou Tamarku, toužebně očekávala i s 

mísou plnou lívanců. Vyklubaly se z nich nejlepší lívance nejen na Světě, ale i na světě. 

Abychom kalorie z lívanců spálili, následovaly 

pohybové aktivity jako: projížďka s Eliškou v kolci, 

která skončila Eliščiným vyklopením do "kompotu", 

dále procitnutím tajemné metalistky Justýny, která 

v sobě našla baletní vlohy. Při závěrečné hře na 

schovku se nejlépe schovala p. uč. Tamarka, 

kterou jsme vůbec nenašli. Zpáteční cesta byla 

ještě napínavější než ta ranní. Poté, co nám v Č. 

Budějovicích ujel autobus, museli jsme hodinu 

čekat na další. Ale nezoufali jsme a čas smysluplně 

vyplnili nákupy. V Těšovicích se nám nechtělo 

čekat půl hodiny na další spoj, proto jsme se 

rozhodli, že se vydáme pěškobusem. Plán nám 

zhatil déšť a tak nás po skupinkách odvozil Eliščin 

taťka autem. Všichni jsme se shodli, že to byl náš 

nejlepší výlet. 



 

Školní výlet 7.B 

Třída 7.B se vydala pěšky na hrad Helfenburk. 

Cestou v Dubu navštívili a prohlédli si zdejší 

zámek, kde nás provedla paní hraběnka, a 

židovský hřbitov v nedalekém lese. Nakonec 

všichni přespali  „pod širákem na Helfáku“.   

 

Výlet s rafty 

Ve dnech 20. až 22. 6. 2018 se uskutečnil společný 

výlet tříd 8. A, 8. B a 7. A, jehož hlavním bodem 

bylo splutí Otavy na raftech. Ubytovaní jsme byli 

v ubytovacím zařízení Fuferna v těsné blízkosti 

centra města a přitom v centru krásného přírodního parku Luh. Jedná se o místo – nábřeží 

podél řeky Otavy, kam si lidé ze Sušice a blízkého okolí již desítky let chodí odpočinout nebo 

zasportovat.  

My jsme první den výletu udělali výlet na 

hrad Kašperk a odtud pak pěšky do 

Sušice. Ubytovali jsme se a po večeři si 

hráli v blízkém areálu. Druhý den přišly na 

řadu dlouho očekávané rafty. Pod 

vedením instruktorů jsme spluli asi 15 

kilometrový úsek Otavy. Někteří z nás 

spadli do vody, jiní přežili, vydrželi bez 

mokrých věcí, každopádně jsme si to užili 

a pobavili se. 

 

 V rámci společného výletu 

měla každá třída ještě svůj 

program. Tak například děti 

z 8.A absolvovaly jízdu 

s terénními koloběžkami,  8.B 

byla na lanovém parku a třída 

7.A měla výšlap na rozhlednu 

Svatobor nebo k malé kapli  

Anděla Strážce. Mimoto jsme 

byli všichni i v krytém 

plaveckém bazéně, kde jsme si 

to užívali na tobogánu, ve 

výřivkách a proudech. Výlet byl 

skvělý, máme na co 

vzpomínat. 

 

 



Mé setkání se zvířetem o prázdninách 

Lucie Beránková a Hana Van der Auwera (4.A) 

S kamarádkou u zvířat v Bušanovicích 

O prázdninách za mnou přijela kamarádka Hanka. Vzala jsem ji podívat se za prasátky. Od 

taťky jsme dostaly úkol - jedno prasátko zvážit a označit barvou. Při vážení prasátko vyrazilo 

dvířka od váhy. Označení jsme už nepodcenily. Já mu napsala na krku psací L a Hanka mu 

raději nastříkala barvou celý zadek. 

 

Aneta Falářová a Petr Budil (4.A) 

Králík v Pěčnově 

Přišel jsem na návštěvu za Anetkou, chtěli jsme si prohlédnout králíka. Anetky  mamka ještě 

raději uvázala psa a šli jsme ke králíkovi. Sotva se otevřela klec, králík vyskočil, pelášil pryč a 

my ho nemohli chytit. Skrčil se do křoví, pak vyskočil, pes ho kousl do ocásku. Nakonec utekl 

do trampolíny, kde jsme ho chytili. 

 

Adam Fiedler (5.A) 

O prázdninách nám utekly kozy. Byli jsme právě v kině. Po skončení filmu jsme rychle jeli 

domů a kozy pochytali, naštěstí byly na zahradě u sousedů. Odnesli jsme je na zahradu do 

druhé části a šli spravovat plot. Poté, co jsme ho opravili, vypustili jsme je zpět do ohrady. 

 

Radek Hrubec (4.A) 

Hledá se kotě 

V létě k nám přijela paní s malým chlapečkem pro 

kotě. Dostali první kotě, ale rozhodli se, že si 

vezmou koťata dvě. Šel jsem hledat druhé kotě. 

Po půlhodině hledání jsem to chtěl vzdát a jít se 

dívat na televizi. Přijdu do pokoje a kotě se dívá na 

televizi, kde dávají 21. díl seriálu Simpsnovi.   

 



 

Tomáš Dvořák (5.A) 

Při poslední plavbě po Baťově kanále jsme potkali 

dvě volavky. Když jsme byli v ZOO ve Zlíně, šli 

jsme do haly, kde byli rejnoci, kteří se mohli hladit 

a krmit. 

  

 

Karolína Čermáková (5.A) 

 O prázdninách se nám narodili králíci. Byli    

tam bílí, černí a zrzaví. Jednoho jsem učila 

skákat a běhat. Hned se to naučil. Užila jsem si 

s ním zbytek prázdnin. 

  

Jan Hubr (5.A) 

Jednou jsem pomáhal v kravíně. Jedna kráva 

čekala tele. Už mu koukala ven kopýtka a můj 

brácha přinesl provázek, zavázal mu nohu a 

tahal a bejček byl na světě. 

 

 

Markéta Bušková (5.A) 

Maminka s tatínkem a s tetou odjeli na výstavu psů do 

Amsterodamu. Měli s sebou Stelu a vyhráli 2. místo. Já 

jsem byla s babičkou a Pepou a hlídala jsem zbylé tři psy. 

Krmila jsem je, venčila a hrála si s nimi. 

  

 

Filip Vaněček (4.C) 

O prázdninách jsme byli na Lipně a chatě, chodili jsme na 

ryby. S taťkou jsme se vydali na vodu s loďkou. Chytali 

jsme na třpytku a taťka chytil dvě štiky. 

 



 

Martin Rek (4.B) 

O prázdninách jsme jeli s mamkou na kole. Najednou 

před námi vyběhla srnka. Byla tam dopravní značka a ta 

srnka do ní narazila a spadla do stoky. Otočila se, 

skočila a byla pryč. 

Jan Samek (6.B) 

Jednou v létě jsme šli s tátou na posed. Viděli jsme srnky 

s malými. Nehýbali jsme se, abychom je nevyplašili. 

Bylo jich asi pět, jedno hezčí než druhé.  

Zuzana Polická (6.B) 

V létě jsme šly se sestřenicí k potoku. Našly jsme tam podtácek a na něm byl pulec. Vzaly 

jsme si ho do bunkru, vykopaly jamku, do ní vložily podtácek i s pulcem a přemýšlely nad 

jménem. Nakonec jsme mu daly jméno Péťa. Každý den jsme mu chodily měnit vodu. Jednou 

se stala hrozná věc. Saša měnila vodu a náš Péťa jí spadl do potoka a už jsme ho nenašly. 

Od té doby nemáme Péťu a už ani bunkr.  

 

Zoe Jungwirthová (3.tř.) 

Na dovolené v Egyptě mě delfínci vozili v člunu. 

Potom jsem se s nimi mazlila a s jedním jsem 

si dala pusinku. 

  

Lotka Sirůčková (6.B) 

O prázdninách jsme byli v ZOO. Když jsme 

došli k šimpanzímu výběhu, byla tam cedule, 

na které bylo napsáno, že malé šimpanzí 

mládě může vylézt z klece ven, nemáme ho hladit a ono zase zaleze. V tom mládě vylezlo, 

probíhalo mezi lidmi a potom zpozorovalo malého chlapečka v kočáru, který držel v ruce párek 

v rohlíku. Mládě se rozběhlo, pikádor mu sebralo, zalezlo zpátky do klece a tam si spokojeně 

svůj úlovek snědlo.  

Natka Osvaldová (6.B) 

Jednou o prázdninách jsme se vzbudila a viděla jsem za 

oknem veverku. Byla malá a zrzavá. Když jsem otevřela 

okno, veverka utekla. Další dny se to opakovalo. Jednou 

jsem nechala pootevřené okno a veverka vlezla do pokoje. 

Když jsem přišla, utekla. Pak už jsem ji víckrát neviděla. 

Václav Gubrický (7.A) 

Když jsem navštívil muzeum Šumavy, uviděl jsem tam 

spoustu vycpaných zvířat. Byli tam vlci, rysi a sysli. Dozvěděl 

jsem se tam, že se na Šumavu znovu dostávají vlci a jak 

rozpoznat zvířecí stopy.   

 



Tomáš Kočovský (7.A) 

Na dovolené v Itálii jsme se vypravili na výlet lodí. Dostali jsme tam jídlo, a když jsme jedli, tak 

přiletěli racci a začali nám brát jídlo z talíře, byla to sranda, ale stejně jsme se najedli. 

Magdaléna Bráchová (7.A) 

Byly jsme se sestřenkou v Londýně, v Podmořském světě, kde jsem si mohla pohladit rejnoky. 

Jsou dost kluzký a slizký.   

Adéla Marešová (7.B) 

Jak jsme zachránily ježka 

Jednou o prázdninách jsme byly venku s mojí kamarádkou a uslyšely jsme šustění. Šly jsme 

se podívat, odkud se to ozývá. Když jsme přišly blíž, zjistily jsme, že je to ježek. Chtěly jsme 

mu nějak pomoct, ale on mezitím přeběhl silnici a zalezl pod auto. Nakonec jsme ho vylákaly 

a nesly ho v mikině do nejbližšího lesa. Cestou jsme se zastavily doma a vzaly kočičí granule 

a vodu. Zkusily jsme mu dát napít a najíst. Ježek si vzal granule i vodu. Potom jsme ho odnesly 

do lesa a odešly jsme. A tak jsme zachránily ježka. 

Nikola Bízkova (9.A) 

Můj příběh se zvířetem 

Jednoho slunečného dubnového dne jsme seděli společně s rodinou a se psem Lakym na 

terase. Slavili jsme taťkovy narozeniny. Mamka ještě pekla něco v kuchyni a my netrpělivě 

čekali na příchod ostatních. Za- nedlouho přišel taťkův bratr společně se svou přítelkyní, 

dvěma dětmi a malým psíkem Tomíkem. Mamka mezitím dopekla, položila si štrůdl na zem, 

aby vystydl a šla za námi. Všichni taťkovi popřáli, ťukli jsme si na zdraví. Po nějaké době jsem 

se zeptala:“Kde jsou psi?“, protože jsem si povšimla otevřených balkonových dveří. Já s 

mamkou jsme se tedy zvedli a šly se po nich podívat. Prohledali jsme celý obývací pokoj, 

ložnice, koupelny a psi nikde. Šla jsem se podívat také do kuchyně a co nevidím ,Tom a Lakouš 

se s chutí pustili do maminčina štrůdlu. Přisel taťka a zeptal se:“Už jste je našli?“. Obávala 

jsem se, že bude na psy naštvaný, ale jen se pousmál a řekl:“Tak aspoň, že vám 

chutnalo.“.Zbytek štrůdlu jsme vyhodili. Najednou jsme uslyšeli j přijíždějící auto. Podívám se 

z okna a tam stály babička s dědou. Babička držela v ruce jablečný koláč. Přivítali jsme je. 

Všichni se usadili a ochutnali koláč. Byl výborný. Psi už jen spokojeně leželi na trávě s plnými 

břichy teplého štrůdlu 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jak vidí zvířata 
naši šesťáci -  
 

 

 
- práce z hodin výtvarné 
výchovy na téma abstraktní 
malba 
 
 
 



 
 
 
Jak vidí zvířata 
naši sedmáci - 
  
 
 
 
 

 
 

 
práce z hodin IKT na téma  
počítačová grafika - kreslení 
na počítači 

 
 



 
Vítáme nový školní rok 2018/2019 
 3. září 2018, den, kdy začal nový školní rok 

2018/2019. Tento den byl prvním dnem 

povinné školní docházky 33 našich nových 

prvňáčků, které jsme slavnostně přivítali v 

naší Základní škole profesora Josefa Brože. 

Našim novým spolužákům, klukům a 

děvčatům z 1. třídy, přejeme jen to nejlepší, 

ať se jim vše daří, nedělají si starosti a aby 

poznali ve škole hodně nových kamarádů.  

 

 

Trojboj – 2. ročník závodu Mikroregionu Vlachovo Březí 
 

Ve čtvrtek 6. září 2018 se uskutečnil v okolí hřiště v Šumavských Hošticích zajímavý sportovní 

závod. Mikroregion Vlachovo Březí, sdružující obce a města od Záblatí k Volyni až po 

Strunkovice nad Blanicí, uspořádal pro děti mladší 15 ti let sportovní štafetový trojboj, který byl 

sestaven ze tří disciplín – BĚH – JÍZDA NA KOLE – BIATLON. Hlavním pořadatelem této 

sportovní akce byl Josef Urban – manažer specialista pro rozvoj mikroregionu, dále se pak o 

organizaci závodu postaral především starosta a učitel v jedné osobě Petr Fleischmannn ze 

Šumavských Hoštic. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 1.st ZŠ a 2. st ZŠ. Závodu se účastnila 

tříčlenná smíšená družstva – vždy musela být v družstvo alespoň jedna slečna. V jednotlivých 

družstvech měli chlapci a děvčata rozdělené soutěžní disciplíny. 

Začínalo se během, sportovci absolvovali 1 nebo 2 cca šestisetmetrová kola, podle toho zda 

se jednalo o mladší či starší kategorii. Potom závodníci předali štafetu cyklistům, kteří se vydali 

opět na jeden či dva asi 2 km dlouhé okruhy. Třetí disciplínou byl biatlon. 

Soutěž je putovní. Šumavské Hoštice měly tu čest uspořádat již 2. ročník. První ročník se 

uskutečnil v loňském roce ve Vlachově Březí. V příštím roce si společně zasportujeme na 

jiném místě mikroregionu – nejspíše ve Strunkovicích. 

Celkové výsledky: 

Mladší kategorie: 1. – 5. třída ZŠ (11 

družstev) 

Strunkovice nad Blanicí – 1. místo 

Šumavské Hoštice – 2. místo 

Vlachovo Březí – 3. místo 

 

Starší kategorie: 6. – 9. třída ZŠ (15 

družstev)   

      Vlachovo Březí – 1. místo 
  

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13140
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13174


17.9. Světový den první pomoci v Prachaticích 

 V pondělí 17.9.2018 strávili žáci devátých ročníků dopoledne v Prachaticích. Oblastní spolek 

ČČK Prachatice s partnery tu při příležitosti Světového dne první pomoci pořádal velkou 

předváděcí akci. Na místě bylo možné prohlédnout a vyzkoušet si techniky poskytování první 

pomoci, nechat si změřit krevní tlak, seznámit se s prací zdravotnické záchranné služby, 

hasičského záchranného sboru, policie ČR a Jihočeské záchranné brigády kynologů. Také 

jsme se toho hodně dozvěděli z oblasti drogové problematiky. Mnozí z nás přispěli koupí 

malého dárku do sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Zajímavé bylo 

vyzkoušet si u stanoviště policie ČR „alkoholické“ brýle – díky nim jsme poznali, jak by nám 

bylo po vypití 4 až 5 piv. Jihočeští psí záchranáři nám zase vyprávěli o zážitcích z hledání 

zasypaných osob, jak se 

cvičí čtyřnozí záchranáři 

a jak dlouho to trvá. U 

stánku ČCK jsme se 

dozvěděli, jak podat 

první pomoc člověku se 

zástavou srdce, mohli 

jsme vyzkoušet umělé 

dýchání, viděli jsme, jak 

obvazovat různá zranění 

a jak zastavit krvácení. 

Akci vnímáme určitě jako 

velký přínos, je důležité v 

případě nouze umět 

pomoci.  

 

 

 

Okresní kolo v přespolním běhu na vimperském Vodníku 

Za slunného počasí se na vimperském Vodníku uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu. 

Soutěžilo se jak v kategorii družstev, tak v kategorii jednotlivců. 

Starší žákyně ve složení Denisa Mikešová  (7. místo), Zuzana Šulanová (10.), Nikola Bízková 

(13.), Sabina Kerekaničová (16.), Lucie Dědičová (17) a Michaela Neubergerová(22.) obsadily 

velmi pěkné  3. místo. 

 Starším chlapcům stejné umístění uteklo o jediný bod. Nejrychleji z nich zvládl trať dlouhou 

3,4km Adam Novotný (4.). Dále bodovali Daniel Novák (10.), Antonín Vlk (24.) a Richard 

Eichler (41.). 

V kategorii jednotlivců si pro nepopulární bramborovou medaili doběhl Ondřej Diblík, první 

desítku uzavřel Marek Pineau, na 20.místě skončil Vojtěch Kautman, Václav Havlíček 

(26.)      a Jakub Pícha (31.) Mladší dívky doběhly v následujícím pořadí Aneta Diblíková (17.), 

Eliška Grillová (18.),  Jasmína Alpaková (20.), Ester Křížová (23.), Natálie Hajtingerová (24.) 

a  Karolína Grillová (28.) 

Všem běžcům děkujeme za předvedené výkony a výbornou reprezentaci školy. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13479


119. výročí školy, volby do školního sněmu 

Den 17. září je pro naši školu zcela zásadní (Letos jsme slavili tento den ve čtvrtek 20. září). 

Je to datum, kdy roku 1899 byla založena, postavena na krásném místě pod Svatým Duchem. 

Každoročně si tento den připomínáme školní slavností, kdy žáci a učitelé mají slavnostní 

způsob práce než ve všední den. Začínáme zpěvem školní hymny, projevem ředitele školy a 

při vyvěšených vlajkách školy se na chodbách konají volby do Sněmu školy. Do školního 

sněmu jsou voleni žáci 3. až 9. tříd a členy by se měli stát žáci, kteří svým chováním, přístupem 

k práci a výsledky ve škole jsou příkladem pro ostatní. Po ukončení voleb se žáci učitelé věnují 

předem připravené činnosti, která se vztahuje k městu nebo škole. Výstupem těchto projektů 

jsou vytvořené různé prezentace, práce v podobě plakátů, video a foto souborů a výtvarných 

a rukodělných prací, které budou umístěny v prostorách chodeb nebo na www stránkách školy 

(www.zs-vlachovobrezi.net). Po ukončení 4. vyučovací hodiny ( žáci 1.stupně) a po ukončení 

5. hodiny (žáci 2. stupně) jdou žáci na společný slavnostní oběd. V odpoledních hodinách 

slavnost pokračuje, kdy se tentokrát v prostorách Panského pivovaru setkají také všichni 

zaměstnanci školy a společně s dříve narozenými kolegy zavzpomínají na časy minulé a řeší 

časy přítomné. Tradicí se také stalo společné setkání všech učitelů u hrobu velké učitelské 

rodiny (3 generace učitelů) Kopečků, u kterého vždy položíme jako vzpomínku květinu. Letošní 

rok byl obohacen o zážitek v podobě 3 výstav instalovaných v 1. a 2. patře pivovaru. Výstavy 

věnované 150. výročí města Vl. Březí a výstavu malířů Bošků připravil bývalý p. ředitel J.Horák. 

Volba do školního sněmu 2018/2019:

Jungwirthová Zoe – 3. 

Beránková Lucie – 4.A 

Hes Václav - 4.B 

Markéta Smolenová – 4.C 

Petra Jedličková – 5.A 

Petr Předota – 5.B 

Čužnová Adéla – 6.A 

Milan Tažej – 6.B 

Alexandra Štumrová – 7.A 

Kristýna Pudivítrová – 7.B 

Jan Capůrka – 8.A 

Václav Kautman – 8.B 

Nikola Bízková – 9.A 

David Neuberger – 9.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den školy 1. A 

Oslavu naší školy jsme zahájili zpěvem 

naší školní hymny. Seznámili jsme se se 

symboly  školy: šk. vlajka , hymna a školní 

zvon. Popovídali jsme si o celé budově 

školy, proč má své jméno, co všechno u 

nás najdeme, jak se jmenuje náš p. 

ředitel a p. zástupkyně… Nahlédli jsme 

do voleb školního sněmu žáků 3. - 5. tříd. 

Poté na nás čekalo milé překvapení od 

žáků 5.A pod vedením p. učitelky v 

podobě známé hry šipkovaná. Děti 

procházely různými stanovišti, kde plnily 

úkoly. Všechny úkoly se nám podařilo 

najít a splnit na jedničku. Proto také v cíli 

čekala na děti sladká odměna a dárkový 

balíček pro všechny kluky i holčičky. Den jsme si hezky užili a už teď se těšíme  na další 

narozeniny. 

                                                                                                                                               

Den školy 1.B 

První 2 hodiny jsme trávili ve třídě – 

povídali jsme si o symbolech naší školy, 

zazpívali jsme si školní hymnu a podívali 

jsme se, jak to chodí u voleb do školního 

sněmu. Další program pro nás připravili 

žáci z 5.B pod vedením jejich paní 

učitelky Evy Novotné, jednalo se o 

šipkovanou. Moc se nám hra líbila, 

všechny úkoly jsme splnili a ve třídě na 

nás čekal poklad v podobě sladkosti a 

malého překvapení 

 

Den školy 2018 u druháků 

  Hned první hodinu jsme si připomněli 

krátkou historii školy a symboly – vlajka, 

znak, hymna. Školní hymnu jsme si i 

zazpívali. Jsme teprve druháci, a tak se 

neúčastní zástupci třídy Školního sněmu. 

Jen jsme se podívali, jak volby do 

Školního sněmu probíhají. Jako dárek 

škole jsme školu nakreslili a připojili 

krátké přáníčko. Ve školní Botanické 

zahrádce jsme pak vyčistili od plevele 

záhonky i cestičky. Určitě si ještě 

posbíráme trochu bobulí z RAKYTNÍKU 

ŘEŠETLÁKOVÉHO. Už víme, jak léčivé 

plody tento keř má. 



 

Žáci 3.třídy se vydali kolem Šmídova pivovaru do Záhorské ke kapličce svaté Anny. 

Den školy 4.A 

20.9.2018 jsme si povídali o panu profesorovi Josefu Brožovi, o jeho životě a díle. Přečetli jsme si 

pohádku O Mlynkoc mlýně a šli jsme se podívat, kde tento mlýn dříve stál. Nedaleko tohoto místa 

je Chánův rybník, kde byl doma i pan majitel, který nás vřele přivítal a řekl nám zajímavosti o mlýně. 

Ještě jsme se dozvěděli i o dceři pana profesora J. Brože, která k nim jezdila na letní byt a kterou 

si pan Chán dobře pamatoval jako malý kluk. Byla to prý milá dáma, která tu na sklonku života 

prožívala velkou lásku. 

Den školy 5.A 

Na den školy jsme připravovali šipkovanou pro 1.A. Cestou jsme našli krásné hřiby a prohlíželi 

jsme si kapličky. Při cestě jsme schovávali různé úkoly a kreslili jsme šipky, po kterých má 1.A. jít. 

Potom jsme šli na hřbitov, navštívili hrob Kopečků a trochu si povídali, třeba o tom, že rod Kopečků 

v naší škole učil 100 let. Pak jsme šli na náměstí, dali si zmrzlinu, chvilku jsme poseděli a vydali se 

k pivovaru. Tam jsme si prohlédli různé expozice a šli na půdu, kde byla velká tma a spoustu fotek 

z Vlachova Březí.  A už jsme šli do školy a tak skončil náš slavnostní den.      (Adam Fiedler, 5.A) 

Den školy 5.B 

Ve čtvrtek 20. září jsme si připomněli 

významný den školy. Do školního 

sněmu jsme zvolili svého zástupce. 

Doplnili jsme si své portfolio, kam 

budeme zakládat naše práce tentokrát 

z páté třídy. A jelikož jsme už „páťáci“ 

připravili jsme pro třídu 1. B šipkovanou 

s různými úkoly týkajících se naší školy 

a města Vlachova Březí. Závěr dne 

jsme strávili prohlídkou Panského 

pivovaru, kde byla výstava obrazů a 

fotografií. 

 

 

Den školy 6.třídy 

 Neboť mnoho rodičů našich 

žáků pracuje ve zdejší továrně 

Hatz, domluvila Zuzka Polická 

exkurzi a žáci obou šestých 

tříd Hatz navštívili, prošli si 

celý provoz a seznámili se 

s výrobky této firmy. 

 

 

 

 



Den školy 7.třídy 

Sedmáci v návaznosti na učivo literatury -místní pověst o vlčí jámě- tuto jámu na Kančově našli a 

i si do ní vlezli. 

Třída 8.A oslavila výročí školy výletem 

Svátek naší školy jsme oslavili exkurzí do sklářské 

hutě, která se nachází v nádherné oblasti Šumavy u 

Zlatého potoka v malé vesničce Řetenice, přibližně 4 

km od Kašperských Hor směr Vimperk.  

Do sklářské hutě, která sídlí v areálu hotelu Zlatý potok, 

nás dovezl vlachvobřezský autobus. Z parkoviště to už 

byl jen kousek pěšky a byli jsme na místě. Tady nám 

nejdříve mistr sklář pan Jiří Kozel představil svou dílnu. 

Dozvěděli jsme se, že každý sklář má svůj rukopis a 

každému sedí něco jiného. Jeden se zabývá výrobou 

skla z doby starověku nebo gotiky, další dělá figurky 

anebo umělecké sklo. V Řetenici vyrábí převážně 

nápojové sklo s nádechem doby baroka a tvary výrobků 

si většinou navrhují sami. Dále dělají hodně věcí na 

zakázku, různé skleněné poháry a sady sklenic k 

různým příležitostem.  

Také nám vysvětlil, jak se vyrábí 

sklo – materiál pro výrobky ze skla, 

pak nám krok po kroku předvedl 

výrobu malého džbánku a vyprávěl 

o nástrojích, které používá, o tom, 

jak se dědí z generace na generaci 

a jak se jim říká. Co myslíte, co je 

například kaprák, šoršár nebo 

šmelc? Vrcholem akce bylo, že 

jsme si mohli vyfouknout vybraný 

tvar výrobku, navrhnout si svou 

kombinaci barev a také nápis nebo 

obrázek. Mnozí z nás už díky tomu 

mají svůj originální dárek pro své 

blízké pod stromeček.  

 

Den školy 8.B  

Osmáci se vydali pěšky do Husince, kde žáci 

strávili dvě hodiny v Husově domku, zopakovali 

si své znalosti z dějepisu a literatury a dozvěděli 

se mnoho zajímavého.  

Deváťáci vyplňovali kvízy a vědomostní hry a 

poté se prošli po městě. 

 



 
Setkání s žáky partnerské školy PFM Riedlhütte na Lipně 

Ve čtvrtek 27. září 2018 se uskutečnilo jedno z 

mnoha mezinárodních, tradičních setkání Základní 

školy profesora Josefa Brože z Vlachova Březí s 

jejím zahraničním partnerem školou PFM 

Riedlhütte z Bavorska. Toto zahraniční partnerství 

trvá již téměř 20 let. Již mnohokrát se setkaly 

kolektivy našich žáků a učitelů, a tak zkušenosti z 

minulých let daly základ pro velmi zdařilou další 

akci – setkání na půl cesty nedaleko hranic v Lipně 

nad Vltavou a Rožmberku nad Vltavou. 

Celá akce byla finančně zajištěna prostřednictvím projektu „Těšíme se na setkání v roce 2018“ 

financovaného DISPOZIČNÍM FONDEM Program přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020. 

V rámci tohoto projektu jsme ještě navíc uskutečnili v tomto roce ve Vlachově Březí 15. 

mezinárodní sportovní setkání 3 zemí 3 měst ze 3 škol a pětidenní pobytový výchovně-

vzdělávací zájezd žáků 6. ročníků do německého Wildniscampu am Falkenstein, kde měli žáci 

možnost pět dní poznávat přírodu Bavorského lesa a kamarády z partnerské školy. 

Poslední aktivitou tohoto projektu byla akce uskutečněná ve čtvrtek 27. září nedaleko od hráze 

Lipenské přehrady. Cílem bylo environmentální a historicky zaměřené setkání s poznáním 

Šumavy a předhůří Šumavy a hradu Rožmberk (téma - poznáváme historii regionu obou 

partnerů projektu).   

Ráno v 8:15 vyrazilo 35 žáků pod vedením paní učitelky Ley Šverákové, Markéty Jungwirthové 

a pana ředitele Michala Novotného od vlachovobřezské základky směr Lipno nad Vltavou. Na 

cílovém místě jsme byli v půl desáté a jen malou chvilku jsme čekali na kamarády z Německa. 

Po přivítání jsme se vydali do Stezky korunami stromů. Měli jsme nádherné počasí a překrásný 

výhled do dalekého okolí s poznáním ekologie lesa prostřednictvím vzdělávacích panelů, které 

jsou součástí stezky!Po návratu ze Stezky korunami stromů už všichni mysleli na něco 

dobrého k jídlu, a tak jsme společně vyrazili k penzionu Karolína, kde jsme se naobědvali. 

Ve dvě hodiny odpoledne jsme se dopravili do Rožmberku nad Vltavou a navštívili středověký 

hrad Rožmberk.   

Velmi nás potěšilo, že náplň a celý průběh akce se dětem od nás i z PFM Riedlhütte velmi líbil 

a umožnil oběma skupinám žáků navázat nové kontakty a prožít společně velmi pěkný den. 

Tak zase někdy, kdykoliv a kdekoliv. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13372

