


Cvičení hasičů na základní škole  

7.10.2108 proběhlo cvičení na základní škole Vlachovo 

Březí. Ve spolupráci s důstojníkem chemické služby HZS 

byl zakouřen prostor jídelny, WC a celého schodiště. Při 

příjezdu jednotek požární ochrany byla škola již 

evakuována. Následnou informací bylo zjištěno, že v 

rozsáhlých prostorách školy se stále nachází 14 dětí a 

jedna dospělá osoba. Hasiči zahájili vyhledávání osob v 

šatnách, dále v obou patrech staré budovy až přes 

spojovací schodiště k jídelně. Byla utvořena čtyřčlenná 

skupina hasičů, která pomocí radiostanice podávala informace o nalezených dětech veliteli zásahu. 

Na schodišti pod jídelnou byla nasimulovaná situace třech zraněných dětí. Hasiči provedli 

předlékařskou pomoc a od toho místa museli pokračovat v dýchací technice a se zavodněnou 

hadicí, protože v silně zakouřeném prostoru byly 4 děti. Zasahující hasiči během několika minut 

děti vyhledali a pomocí vyváděcích masek evakuovali děti ven. Na místě zasahovala jednotka 

sboru dobrovolných hasičů Vlachovo Březí v počtu 10 hasičů a jednotka Tvrzice s dvěma hasiči. 

Celý průzkum, vyhledání, ošetření a evakuace trvala pouhých 21 minut. Nikdo nebyl zraněn. Vše 

bylo naštěstí jenom jako. Chtěl bych tímto poděkovat vedení školy, za možnost provedení výcviku 

a hasičům za profesionalitu, se kterou cvičení provedli. 

 

 

Den s obnovitelnými zdroji – 
výuka v SPŠ a VOŠ Volyně 

Dne 16.10. žáci 9. třídy navštívili VOŠ a SPŠ 
stavební ve Volyni, kde se konal Den 
obnovitelných zdrojů.  

V kongresovém centru si vyslechli přednášku o 
obnovitelných zdrojích, poté měli možnost 
vyzkoušet si některé přístroje používané ve 
stavebnictví. V další části programu si prohlédli 
areál průmyslové školy, která patří k nejstarším v 
republice. Zajímavá byla hala s CNC strojem, na  

němž si sami zkusili pracovat. Prošli i další 
dílny, kde mohli vidět výrobky současných 
studentů. Byla jim ukázána práce s laserem, 
pomocí něhož bylo vypáleno každému 
deváťákovi jméno na pravítko. Program 
pokračoval testem ze znalostí životního 
prostředí. 

Na závěr se naši deváťáci dozvěděli o 
oborech otevřených na zdejší průmyslové 
škole. Celý den byl ukončen společným 
obědem. 
 
 
 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13872
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13501
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13501
https://cz.depositphotos.com/vector-images/hasi%C4%8Dka.html


 

Okresní kolo ve stolním 
tenisu – 4 x zlato 

Dne  16.10. 2018 se v prachatické 

všesportovní hale uskutečnilo okresní kolo 

ve stolním tenise. Vlachovobřezští 

reprezentanti turnaj zcela ovládli a zvítězili 

ve všech kategoriích. 

Kategorie mladší žákyně: 1.místo 

(Pudivítrová Kristýna, Diblíková Aneta) 

Kategorie mladší žáci: 1.místo (Diblík 

Ondřej, Šmajcl Daniel, Kapuscinský Denis, 

Aleš Jiří) 

Kategorie starší žákyně: 1.místo (Mikešová Denisa, Předotová 

Tereza) 

Kategorie starší žáci: 1.místo (Šmajcl Adam, Dejmek Jakub, Kukla 

Libor, Capůrka Jan) 

Trenér: pan učitel Pavel Pechek 

Všem děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy. 

 

 

 
Mistři okresu v sálové 
kopané 

Každoročně na podzim (letos 21.11.) se 

koná okresní finále 6.- 8. tříd základních 

škol v sálové kopané. V tomto roce, tak 

jako v jiných letech, se pořadatelem této 

akce stala Základní škola profesora J. 

Brože Vlachovo Březí. Turnaje se 

zúčastnilo 12 družstev. I s tímto velkým 

počtem si pořádající škola organizačně 

důstojně poradila a turnaj proběhl plynule, 

bez problémů, v duchu fair play a hlavně bez zranění. Družstva se utkala ve třech základních 

skupinách. První družstva ze skupin postoupila do bojů o 1. - 3. místo a druzí ze skupin do bojů o 

4. - 6. místo. O titul okresního přeborníka si zahrály školy ZŠ Národní Prachatice, ZŠ TGM Vimperk 

a domácí ZŠ PJB Vlachovo Březí. Ve finálové skupině se nejvíce dařilo chlapcům z Vlachova Březí. 

Nejprve porazili chlapce ze ZŠ Národní 2:0 a posléze si poradili i s chlapci ze ZŠ TGM Vimperk. 

Titul a postup do krajského finále tak zůstal doma!!! Naši hráči: Dan Novák (kapitán), Teodor 

Pineau, Antonín Vlk, Pavel Kukla, Ondřej Diblík, Marek Pineau, Denis Kapuscinský, Vojtěch 

Kautman 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13488
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13488
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13911
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13911


 
 

Generální zkouška přehlídky vojsk ČR na letišti v 
Bechyni – žáci 2. a 4. tříd 

 

Ve středu – 24. 10. 2018 měly odjet čtvrté třídy a 
druháci na Generální zkoušku přehlídky vojsk ČR 
na letišti v Bechyni. Vzhledem k povětrnostním 
podmínkám byla „generálka“ s účastí dětí o den 
odložena, což ovšem přineslo velkolepou 
podívanou, protože na poslední zkoušce nám nad 
hlavami proletěly i bojové letouny. Gripeny 
startovaly v Čáslavi, vrtulníky se vznesly z míst 
kdesi na konci letiště.  

Děti viděly na 3000 zástupců ze všech ozbrojených 
složek ČR včetně pracovníků z INTEGROVANÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SYS-TÉMU. 
Na této poslední zkoušce před 
nedělním DEFILÉ v Praze 
nechyběli ani psovodi se svými 
svěřenci a policisté na 
kladrubských koních z Městské 
policie v Praze. Samozřejmě, 
že kluci si užili pohledem na 
těžkou techniku, děvčata si 
chvílemi za-pochodovala s 
vojenskou armádní hudbou.  

Za účast byly děti odměněny 
balíčkem s občerstvením. Moc 
děkujeme panu Karlu Háječkovi 
/ voják z povolání/ za nabídku 
zúčastnit se takové akce, 
kterou - možná - už uvidíme jen 
v televizi nebo v obrovském 
davu v Praze. 

 
 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13541
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13541


 
Oslava 100. výročí založení samostatného 
Československého státu 

V neděli 28. října 2018 oslavila naše republika 100 let!  

Tento významný den jsme si ve škole náležitě připomněli. Školní vyučování začalo v 8 hodin ráno 

hymnou České republiky a projevem ředitele školy Michala Novotného do rozhlasu.Úkol zněl jasně 

- téma první republiky, vzniku samostatného Československého státu se musí objevit menší či větší 

měrou ve všech třídách a ve všech předmětech. V průběhu dne tak měly děti možnost poznávat 

historické předměty, jako jsou knihy, fotoaparáty, hodinky, fotografie a jiné. Měly možnost vidět, jak 

se dříve psalo, jaké významné osobnosti tvořily v té době dějiny našeho nového státu a například 

i jaké vynálezy byly v té době aktuální. 

 Velkým zpestřením celého dne bylo představení tehdejší dámské módy! Některé paní učitelky 1. 

stupně se oblékly podle tehdejších módních trendů – a že jim to slušelo!!! Slavnostní dopoledne 

bylo obohaceno o závod „100 schodů pro republiku“. Žáci 2. až 5. tříd startovali v prostoru hlavního 

vstupu do budovy školy a cíl závodu byl ve školní jídelně. Tato trasa čítá 101 schodů, a proto byl 

start umístěn na první schod, žáci tudíž uběhnutím trati proběhli stoletou historií naší země – co 

schod, to jeden rok republiky. Je třeba poděkovat všem paním učitelkám a asistentkám, pánům 

učitelům, za přípravu na tento projektový den, za to, že si tímto netradičním dnem spolu se svými 

žáky připomněli výročí našeho státu. 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13557
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13557


Dýňový průvod – sešli jsme se v pátek 2. listopadu 
Podzimní období na Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí jsme si již tradičně 

zpříjemnili letos již 7. Dýňovým průvodem. V pátek 2. 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 průvodu zúčastnilo kolem 500 lidí!   

Nádherně zdobené dýně, lampičky a jiná 

světýlka, kterých bylo v prostoru školní 

zahrady před starou budovou školy 

rozmístěno několik stovek, byly zapáleny 

již v půl páté, samotný průvod pak začal 

v 17 hodin. 

Ten kdo se přišel podívat, jistě nelitoval! 

Tajemná večerní atmosféra, zpěv našich 

žáků 1. stupně a jejich paní učitelek, 

připravené občerstvení od našich paní 

kuchařek a několika šikovných maminek a 

učitelů, to vše nám konec dne náramně 

zpříjemnilo. 

Na letošním Dýňovém průvodu zazněly dokonce v podání našich žáků 1. stupně dvě písničky, 

které složila paní učitelka Jindřiška Krankušová. To, že písničky pochází z Vlachova Březí, 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.  

 

 

 

Dýně se bát nemusíme, je to šišatá koule s obličejem. Vyřezávat ji, 

to je práce. Dýně je hezká ozdoba na malou či velkou zahrádku. 

Potřebujeme na to svíčku, zapalovač, dýni a tadá… Máme ozdobu. 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13654


 
RideWheel show – Show na kolech 

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 jsme měli pozvány kluky sportovce Lukáše 

Müllera a Adama Leupolda s cyklistickou show. A zírali jsme.   

Lukáš předváděl s kolem neuvěřitelné věci, až se tajil dech. 

Jezdil s kolem po kladině, přeskakoval ji, stál na jednom kole 

na bedýnkách, přeskakoval ležící žáky…Adam moderoval a 

pouštěl muziku, jak se ke správné show patří. 

A viděli jsme, že když se nepodaří překonat těžkou 

překážku, tak to zkouší znovu a znovu. 

Toto moderní vystoupení je pro nás inspirativní a navíc 

jsme se poučili o bezpečnosti silničního provozu a o tom, 

jak se má správně brzdit! Zeptejte 

se dětí! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13752


Den poezie 2019 

V pondělí 12. listopadu 2018 se u 

nás v Základní škole profesora 

Josefa Brože uskutečnilo tradiční 

setkání básníků v galerii BOMBA. 

Každoročně, a je to již 16 let, se  v 

období první třídní schůzky pořádá u 

nás Den poezie, což je nesoutěžní 

představení básníků, žáků sou-

časných i minulých, ale i přizvaných 

hostů, kteří jsou s poezií úzce 

spjati. Ač je toto setkání nesou-

těžní, tak vítězi jsou všichni, kteří 

jsou natolik odvážní, že předstoupí 

před všechny své spolužáky a hosty 

a přednesou svou vlastnoručně napsanou nebo od jiných autorů vybranou báseň. V letošním 

ročníku, tak jako v ročnících předešlých, byly přednášeny především básně vlastní tvorby a celkem 

se na pódiu objevilo kolem 20 básníků! Patronem celé akce jsou bývalý pan ředitel  Jan Horák, její 

zakladatel, a paní učitelka Jindřiška Koubová, která od pana ředitele přebrala pomyslnou štafetu 

nad jejím pořadatelstvím. Letošní ročník měl jedno společné téma “Nebát se a...“. Pořádání Dne 

poezie není v České republice zcela obvyklá věc, zapojuje se do ní jen asi 50 škol, měst a 

kulturních středisek a již proto jsme na naše pořadatelství právem hrdi a už nyní můžeme říct: 

“Těšíme se na Den poezie 2019“. 

Nemusím se bát 

 Večer, když jdu spát, 

Nemusím se vůbec bát. 

Když rozsvítí se lampička, 

Mě zbývá už jen chvilička. 

Už se těším, až budu snít, 

krásné sny při tom budu mít. 

A. Šoborová 4.C 

 

Tma 

Čeho se někdy bojíme? 

asi občas tmy. 

Babička říká: Nebojte se, 

to jsou jen stíny. 

To se snadno řekne, 

ač se snažíme občas to nejde. 

(Antonín Vaněček 4.C) 

 

Strach 

Nebát se není nebát se tmy. 

Nebát se je bát se jí, 

 a přesto do ní vstoupit. 

(Jan Kašpar 4.B) 

 

Nebát se... 

Bojím se strašidel, pavouků a myší, 

když ke mně přijdou, každý to slyší. 

Zavolám maminku, ta mi dá pusinku, 

zavolám bráchu, jak ten vždy uhání, 

zavolám tatínka a ten nás ochrání. 

Společně zaženeme všechny ty 
strachy, 

nejlíp je mi u mamky, taťky a bráchy. 

(Ha Linh Le – 1.B) 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13826


 

Úspěch není zadarmo 

Život není vždy lehký 

a ne všechno se povede hned. 

Všechno není jen sladké, 

něco může být jak jed. 

Stačí se nebát postavit se a jít dál, 

člověk se musí taky trochu snažit, 

Nikdo mu zadarmo nic nedá, 

zaslouženého úspěchu si bude pak víc 
vážit. 

Ničeho nedosáhneš, pokud budeš jen 
tak stát, 

stát a čekat až štěstí samo přijde. 

Stačí se nebát, věřit a zkoušet zas  

a ten sen se splní a jednou to vyjde. 

(Václav a Dana Hesovi 4.B) 

 

Nebát se  

Nikdy se neboj jít za svým cílem, 

jdi přímo a buď vždy milej. 

Nesmíš se nikdy ničeho bát,  

vždycky musíš jít jen dál. 

Nekoukej napravo, nekoukej nalevo, 

ale jdi jen vpřed. 

Neměj strach a nic nevzdávej 

a budeš v životě veselej. 

(Marie Kočovská 4.B) 

 

Nebát se ničeho 

Pavouci, strašidla, já se jich nebojím. 

Mám milou maminku, ta mi dá 
pusinku. 

Když je mi zima, tak zavolám 
maminku 

a ta mi dá peřinku. 

Pak něco spadlo, tak jsem se bála 

a vzpomněla jsem na hodnou 
maminku 

a pak usínala. 

(Nguyen Khánh Chi 4.B) 

 

 

Kdo se nebojí 

Kdo se nebojí, může zvládnout cokoliv. 

Kdo se nebojí, může si všude klidně jít. 

Podívá se vpravo, vlevo, 

ať se děje, co se děje,  

jde si klidně dál, 

aniž by se bál. 

Kdo se nebojí, může všude projít. 

Bodláčí, trní, nikdy ho nebolí. 

Může klidně jít, běžet, 

je lepší než ti, co touží doma ležet.  

(Ester Vančurová 4.B) 

 

 

 

 

 

 



Nebát se a … 

To je ale zvláštní téma, 

až z toho jde na mě tréma. 

Ale proč se vlastně bát? 

Strach nás nemá ovládat. 

Bojíme se různých věcí, 

někdo hada, někdo řečí, 

Bubáci nás taky děsí, 

ale není důvod přeci. 

Strachují se rodiče, 

když jdou děti do světa, 

Strachují se děti, 

když je rodič potrestá. 

Raději se nestrachujme, 

nějak bylo, nějak bude. 

Nenechme se ovládat, 

nesmíme to nikdy vzdát. 

(Elena Pudivítrová 5.B) 

Zubař 

Nikdy se mi nedaří 

jít bez strachu k zubaři. 

Vždyť ta paní není zlá, 

jen mi zoubky spočítá. 

Já se ale bojím přeci, 

vrtačka, kleště a další věci. 

Tyhle všechny nástroje, 

půjdou se mnou do boje. 

Mamka říká : proč se bojíš? 

Vždyť si zoubky denně čistíš. 

Takže není proč se bát, 

se zubařem budu kamarád. 

(Matěj Vaníček 4.C) 

Strach o maminku 

Usínám vedle maminky, 

probouzím se jen u peřinky. 

Ptám se svého tatínka: 

Kde je moje maminka? 

Tatínek mi odpoví: 

Na záchodě si hoví. 

Tam maminka není, 

mám strach, že je po ní. 

Jdu do svého pokoje. 

Jupííí, moje maminka žije! 

Pročpak spí v mojí posteli? 

To bubáci ji honili? 

Nikdo se po ní nesápal, 

to jen tatínek moc chrápal. 

(Zoe Jungwirthová 3.tř.) 

 

Nebát se 

Dneska máme třídní schůzky, 

mamka půjde školou na obchůzky. 

Já doma sedím a přemýšlím, 

jak ten průšvih co nejlépe vyžehlím. 

Říkám si sám pro sebe, 

že bát se by bylo zbabělé. 

Jsem už přece velký kluk, 

co nemá strachu ani ťuk. 

Vysvětlím mamce bez váhání, 

že snaha má se také cení. 

Proto se vlastně nebojím,  

vždyť já to nějak ustojím. 

(Jakob Van Auvera 5.A) 



 

 Zvonečkový průvod  

V neděli 3. prosince se uskutečnil 7. ročník společné akce ZŠ, ZUMŠ 

a Města Vlachovo Březí - Zvonečkový průvod. Po úspěšných 

předchozích ročnících jsme byli motivováni k ještě lepší realizaci. 

K tradičnímu kulturnímu představení před vstupem do Základní školy 

profesora Josefa Brože přibyl pozdrav občanům města na náměstí 

před kašnou s přáním poklidně strávené doby adventu. Celý program 

byl ještě doplněn svěcením adventního věnce panem farářem 

Šimonem Stančíkem.   

Kdo v tento den neměl s sebou rolničku nebo zvoneček, jako by nebyl! 

V 16:00 hodin se sešlo okolo 600 účastníků a po úvodním slovu pana 

ředitele Michala Novotného a paní ředitelky ZUMŠ Tatjany Tláskalové 

postupně zazpívali děti z MŠ a žáci I. i II. stupně zimní písničky, neboť 

na vánoční je ještě času dost. Zapálili jsme společně první svíčku na 

adventním věnci a přivítali tak čas adventní, čas zklidnění, čas odpočinku 

a rozjímání. Po skončení se vydal zvonečkový průvod směrem na 

náměstí, kde později následovalo to, na co se hlavně všechny děti 

nejvíce těšily – rozsvícení vánočního stromu! K rozsvícení vánočního 

stromu a celé vánoční výzdoby města dalo pokyn hraní koled z ochozu 

kostelní věže, o což se postarali pánové Jiří Noha a Václav Kužvart se 

svými dětmi.  

 

 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13932
https://cz.depositphotos.com/9579934/stock-photo-cute-sexy-girl-with-shopping.html


Sv. Barbora a sv. Lucie 
V dnešní době plné modernizace a uspěchanosti nesmíme zapomínat 

na lidové tradice, a proto se na naší škole každoročně koná projekt „Od 

Barborek do Tří králů“, který tyto lidové tradice žákům připomíná a učí se 

je poznávat. V minulých letech chodili vybraní žáci 8. a 9. ročníku  od 

třídy ke třídě coby Barborky a Lucie a krátkou veršovačkou objasňovali 

všem spolužákům podstatu oslavy svátku sv. Barbory (4.12.) a sv. Lucie 

(13.12.). 

V loňském školním roce jsme udělali velkou změnu v programu, které 

jsme se přidrželi i letos. Paní učitelka Helena Dvořáková připravila s žáky 

9.B divadelní představení pro všechny školní děti a přišly mezi nás i děti ze školky. Téměř hodinové 

představení, které se odehrálo v galerii BoMBa, bylo provázeno digitální projekcí, pěveckými i 

instrimentálními vstupy a přiblížilo všem žákům naší školy život sv. Barbory a sv. Lucie. Téměř 

profesionální vystoupení všechny žáky a učitele nadchlo! 

Nezřídka se ozýval dlouhý potlesk! 

 

 
 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=13962


 
Mikulášský den 2018 
Již 7. rokem se u nás v základní škole konalo 

projektové vyučování „Mikulášský den“. To, že 5. 

prosince chodí čerti, ví každý a více méně se se 

střetnutím s čertem v tento den počítá, ale co by i 

toho nejotrlejšího zarazilo, se ve středu u nás 

stalo!  Ve třídách 1. stupně se sešlo dohromady 

více jak 180 čertů, Mikulášů a andělů. V tomto roce 

jsme upustili od převlékání druhostupňových dětí. 

Pouze žáci 9. ročníku byli tematicky převlečeni a 

ukazovali všem svou pekelnou sílu. 

Výuka probíhala celý den ve znamení Mikulášské tematiky.  Téma všech předmětů tohoto dne bylo 

čertovsky zaměřené a třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů vyplňovali čertovskou třídní 

knihu. Centrum pekelné síly bylo samozřejmě v Pekle, kde sídlili nejstarší čerti, jejichž hlavním 

úkolem bylo řízení svých poddaných v jednotlivých třídách. V letošním roce, tak jako i v letech 

předchozích, jsme měli ve škole 

kromě Pekla také Nebe. Peklo i 

Nebe si pro své spolužáky připravili 

nejstarší čerti a andělé.  

Čerti, andělé a jejich dospělé vedení 

si pro všechny žáky školy a děti 

z mateřské školy připravili úžasné 

představení plné muziky, her a 

básniček. A byli skvělí! Byli tak 

skvělí, že ani ty nejmenší děti ze 

školky neměly čas ani chuť se bát! 

Ve Vlachově Březí jsme tento den prožili tak trochu jinak, zábavněji a žáci se možná dneska i rádi 

učili a taky poznali, že škola může být taky plná zábavy a tvořivé, netradiční práce. 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14004


Vánoční laťka – školní kolo soutěže ve skoku vysokém 

Dne 12. 12. 2018 se ve vlachovobřezské tělocvičně uskutečnil 3. ročník soutěže ve skoku vysokém. 

V kategorii chlapců zvítězil Václav Kautman výkonem 150 cm, druhé místo obsadil František Bušek 

(145 cm) a pro třetí místo si vyskočil Vojtěch Kautman (125cm). Mezi dívkami se na prvním místě 

umístila Nikola Bízková (138 cm) před druhou Denisou Mikešovou (130cm) a třetí Terezou 

Matouškovou (120 cm). I ostatní závodníci předvedli velmi pěkné výkony. Denis Kapucinský (120 

cm), Ondřej Pikl (120 cm), Lucie Kužvartová (115 cm) a Daniel Dušek (110 cm). 

Všem soutěžícím gratulujeme k dosaženým výkonům.   

Akci organizačně zajistil pan učitel Pavel Pechek.         

 

Soutěž ve sběru starého papíru 2018/2019 

Celková hmotnost zvážená panem školníkem a paní uklízečkami ve škole je: 

 

PODZIM 2018: 13 274 Kg 

 

Celkové výsledky soutěže ve sběru starého 

papíru: 

TŘÍDY: 

Třída 5.B – 1. místo –2134 Kg 

Třída 5.A – 2. místo –1668 Kg 

Třída 4.A – 3. místo –1524 Kg.  

 

 

 

 

ŽÁCI: 

Pudivítrová Elena - 1085 – 1. místo 

Hynek Matěj - 607 – 2. místo 

Hubr Jan – 606 – 3. místo 

Pokorný Jaroslav – 544 – 4. místo 

Jeřábková Vendula - 323 – 5. místo 

Zimmermann Pavel - 274 – 6. místo 

Jůzek Jiří - 268 – 7. místo 

Pech Jakub - 213 – 8. místo 

Karvánková Veronika - 205 – 9. místo 

Majerová Ivana - 199 – 10. místo 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14071
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14161


Vánoční besídka proběhla jako každoročně  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



Tříkrálová sbírka 2019 
V pondělí 7. ledna proběhla v naší škole Tříkrálová sbírka. Žáci 

9. ročníku Jiří Jůzek, David Hodonický a Jiří Čužna coby 

Kašpar, Melichar a Baltazar obcházeli třídu po třídě a nejen že 

vybírali penízky, nýbrž také zakončovali školní projekt „Od 

Barborek do Tří králů“, který je nedílnou součástí každoročního 

plánu školy. Díky němu seznamujeme žáky školy se starými 

lidovými zvyky a tradicemi. Tito 3 žáci byli doprovázeni 

prezidentkou školního sněmu Nikolou Bízkovou, která K+M+B 

třídám vždy pěkně představila, objasnila důvod jejich příchodu 

a seznámila děti s účelem, na který budou vybrané peníze 

použity. Tříkrálová sbírka 2019 dala dohromady 14 618 Kč. 

Školská rada, žáci, učitelé, pan ředitel a paní zástupkyně, rodiče, paní kuchařky, paní uklízečky, 

pan školník a paní ekonomka, paní učitelky a personál a děti MŠ, ale i dárci, kteří ve vší skromnosti 

nechtějí být jmenováni, posílají dále krásný povánoční dárek s pocitem, že udělali dobrou věc. 

Okresní kolo olympiády z dějepisu 
Dne 16.ledna 2019 pořádalo prachatické DDM okresní kolo Olympiády z dějepisu. Za naši školu 
soutěžili z 8.A třídy Petr Hečko a Simona Smržová. Tématem letošního školního i okresního kola 
soutěže bylo:,,Cesty jako tepny civilizace.“ Toto téma zahrnovalo cesty za poznáním, za obchodem 
a za prací. Petr Hečko se umístil na 9. místě a k nominaci do krajského kola mu chyběl jeden bod. 
Simona Smržová obsadila 18. místo z 31 soutěžících. Děkujeme oběma osmákům za přípravu a 
dobrou reprezentaci školy. 

 

Den otevřených dveří pro 
naše budoucí školáky  

V pátek 18. ledna 2019 se uskutečnil v 

odpoledních hodinách v Základní škole 

profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí „Den 

otevřených dveří“ pro naše budoucí školáky. 

Tato akce doplňuje projekt Adaptace 

předškoláků, který jsme na naší základní škole 

zavedli před šesti lety a prostřednictvím něho 

přibližujeme v průběhu školního roku před-

školákům jejich budoucí „pracoviště“. Celý projekt jsme letos začali právě zmíněnou akcí, jejíž 

program a celou realizaci měla na starost školní družina včele s paní vychovatelkou Alenou 

Novákovou a paní vychovatelkou Blankou Matouškovou. Po uvítání dětí a jejich rodičů v galerii 

BoMBa se všechny zúčastněné děti s jejich rodiči dostaly prostřednictvím orientační šipkované do 

všech míst naší základní školy a řádně si ji tak prohlédly a prozkoumaly. Na začátku dostaly děti 

s rodiči drobné rady, jak se mají po škole pohybovat. Pak už to bylo jen na nich samotných. Po 

škole děti chodily za pomocí šipek a doprovodu budoucích starších spolužáků. Na dětech bylo vidět 

nadšení, když hledaly šipky a s nimi i další úkoly. Důležité je, že nikdo nezabloudil a za odměnu si 

domů odnášely obrázky, deset razítek za splněné úkoly, malou sladkost a dobrou náladu.  

Vedení školy děkuje paní vychovatelkám a všem zúčastněným a již nyní se těšíme na duben 2019, 

kdy se naši předškoláčkové dostaví k zápisu žáků pro školní rok 2019/2020. Tak ať se vám daří!!!    

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14190
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14227
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14272
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14272


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce 

Dne 29. ledna 2019 pořádalo prachatické DDM okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Za naši 

školu soutěžila Kateřina Tažejová z třídy 9.B. Olympiáda se skládala jako každý rok ze dvou částí, 

první byla zaměřena na gramatiku a druhá část na stylistiku. Soutěžícím bylo pro sloh vybráno 

téma : „Co jinde neuvidíte ani neuslyšíte…“ Slohový útvar byl volný, formou prózy v rozsahu 25-30 

řádků. Naše žákyně, kterou doprovázela asistentka Zuzka Beránková, se umístila s 30 body přesně 

v polovině „startovního pole“, na 6. místě. 

Děkujeme Kačce za vzornou reprezentaci školy. 

Okresní kolo soutěže v německém jazyce 

Ve středu 6. února se v DDM Prachatice pořádalo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naši 

školu reprezentovali 4 žáci ve dvou kategoriích. V obou kategoriích si vedli velmi dobře a obsadili 

přední příčky ve výsledkových listinách. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy! 

Děkujeme paní učitelce Lee Šverákové, Michaele Karešové a Markétě Jungwirthové za výbornou 

přípravu žáků na tuto soutěž. 

Výsledky: Kategorie IA 

Anna Folířová - 2. místo 

Tereza Předorová - 4. místo 

Kategorie IIA 

Kateřina Tažejová - 2. místo 

Jiří Čužna - 4. místo 

 

 Republikové finále AŠSK ČR ve snowboardingu – 
slalomu 
Ve čtvrtek 14.2. 2019 se v lyžařském areálu Zadov konalo republikové finále AŠSK ČR  ve 
snowboardingu -  slalomu. Závod byl dvoukolový a  časy se z obou kol sčítaly. Naši školu 
reprezentovali 2 žáci. V kategorii ml. žáci startoval 
Vojtěch Kautman, který se radoval z 2. místa. V 
kategorii starší žáci závodil  Václav Kautman, který 
obsadil výborné 3. místo. Gratulujeme k úspěchu a 
děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14348
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14351
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14356
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14356


        Padá sníh, pojedeme na saních… 

               a na bobech…a na běžkách… 
 
V sobotu 2.2. 2019 napadl sníh, 
hodně sněhu. Naposledy 
napadlo tak velké množství před 
13 lety v zimě  roku 2006. A tak 
není divu, že většina učitelů toho 
využila a hodiny tělocviku se 
odbývaly venku na sněhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okrskové kolo v košíkové – 1. místo 
Dne 7. 2. 2019 se v tělocvičně ZŠ Zlaté stezky konalo okrskové kolo v košíkové. ZŠ PJB Vlachovo 
Březí reprezentovalo na tomto turnaji družstvo chlapců ve složení Jiří Čužna, David Hodonický, Jiří 
Jůzek, Jan Lácha, Lukáš Svěchota, František Kučera, Richard Eichler, Václav Kautman a Adam 
Novotný (pozdější nejlepší střelec turnaje). Po výhrách nad ZŠ Husinec 7:6, ZŠ  Národní 2:0, 
Gymnáziem Prachatice 6:0 a prohře s domácím týmem ZŠ Zlaté stezky 8:4 obsadili vlachovobřeští 
žáci 1. místo. Vítězství v turnaji znamená postup do okresního kola, které se koná 21.2.2019 ve 
Vimperku. Žákům gratulujeme k předvedeným výkonům a přejeme mnoho úspěchů v okresním 
kole. 
 

Páťáci v planetáriu   

V úterý 19.2. 2019 jsme my „páťáci“ jeli na výlet do planetária v Českých Budějovicích. Autobus 
zaparkoval před Sportovní halou, odkud jsme šli pěšky. V planetáriu jsme se nejdříve nasvačili 
a nakoupili si suvenýry. Po svačině se všichni přesunuli do kinosálu, kde nám paní promítala 
a vyprávěla o sluneční soustavě, měsících, planetách, slunci, kometách a kosmonautech. Vše 
bylo tak zajímavé, že jsme ani nepostřehli, že už tu sedíme skoro hodinu 

Ve druhé části jsme se přemístili do kopule. To byla nádhera! Hvězdná obloha byla krásná. 
Paní z planetária nám ukázala ta nejhezčí souhvězdí a učila nás je najít na noční obloze. Viděli 
jsme tu, jak se mění noční obloha, co se děje s měsícem, proletěli jsme se mléčnou dráhou a 
mlhovinou. Vyprávění bylo moc zajímavé a rozuměli jsme úplně všemu! 

 

 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14353

