


Žáci na exkurzi v jaderné elektrárně Temelín 
Dne 17. 10. 2017 navštívili žáci 8. B a 9. třídy jadernou elektrárnu Temelín. Nejprve zhlédli dva 

krátké filmy v projekčním sále a vyslechli si přednášku o principu jaderné elektrárny a výroby 

elektřiny. Potom si mohli prohlédnout zajímavou expozici, dozvěděli se něco o historii výroby 

elektrické energie a své znalosti si ověřili v zábavných kvízech.  

 

Den s obnovitelnými zdroji – opět po roce v SPŠ Volyně 

Dne 24.10. 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. Z dřevěných částí složili stoličku, která jim na konci dne byla 

věnována do třídy. 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. Nejlépe si vedli 

Miroslav Novák, Kristýna 

Krivková a Michal Honomichl. 

Na závěr se naši deváťáci 

dověděli o oborech otevřených 

na zdejší průmyslové škole. Celý 

den byl ukončen společným 

obědem. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10286
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10289


Hudební pořad – Pavel Hrabě  
V pátek 3. listopadu jsme pro celou školu měli objednaný hudební pořad pana Pavla Hraběte. 
Měli jsme domluveno, že budeme rozděleni do menších skupin, po třech ročnících. To se ukázalo 
jako výborná volba, pan Hrabě 
přizpůsobil program věku žáků a 
zapojil více dětí do vystoupení. 
Ukázal nám klasické dechové 
nástroje, moderní elektronické 
dechové nástroje i technické 
vymoženosti diskžokejů a 
nechal děti vše vyzkoušet. Co 
bylo nejlepší z pohledu dítěte? 
Bavilo ho to, některé dokonce 
inspiroval ke hře na hudební 
nástroj. Co bylo nejlepší z 
pohledu dospělého? Ten člověk 
uměl svou práci a uměl předat 
nadšení dětem. Přejeme si více 
takto kvalitních programů. 

 
 

Dýňový průvod 2017 

Podzimní období na Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí jsme si již tradičně 

zpříjemnili 6. Dýňovým průvodem. V pátek 3. 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 18 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 

rodičů a učitelů, to vše nám konec dne náramně zpříjemnilo. 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 

     Ze semínka v hlíně 

    Vyrostla nám dýně. 

     Byla hezky veliká, 

     Dlabal jsem z ní bubáka. 

           (Radek Kaloča 1.tř.)   

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10314
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10328


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sázíme stromy 

V pátek 3. listopadu se naše škola „pod křídly“ našeho zřizovatele Města Vlachova Březí již 

druhým rokem zapojila do akce, při které žáci 9. ročníku 

vysázeli 14 stromů v lokalitě Pod Svatým Duchem. Akci 

pořádá zapsaný ústav Sázíme stromy z Prahy 8. Tato 

společnost do dnešní doby vysázela 2700 stromů a 3600 

keřů. 

Společnost „Sázíme stromy“ propojuje firmy, obce a 

dobrovolníky a společně sází stromy na místech, kde je to 

nejvíce potřeba. Peníze získává od firem, které se 

rozhodnou podpořit životní prostředí. S obcemi vyhledává 

nejvhodnější lokality, které by jinak zůstaly neosázeny. A 

s dobrovolníky, 

často samotnými 

zaměstnanci 

firem, nakonec 

stromy vysází. 

 

 

 

Charitativní akce – pomáháme nemocným dětem 

V průběhu listopadu proběhla ve škole charitativní akce s cílem podpořit organizace pomáhající 

nemocným dětem či lidem s postižením. Členové Školního sněmu prodávali předměty Fondu Sidus 

a Život dětem a prodejem obohatili jejich konta takto: 

 FOND SIDUS (dětská oddělení nemocnic)   = 1785,- Kč 

Život dětem – 4100,- Kč                  Celkem: 5885,- Kč 

Kdo se o prodej postaral: Lucie Dědičová, Nikola Zimmermanová, Romana Mikešová 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10484
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10510


Po stopách Putimské brány  

8.listopadu se 7.B vydala po stopách písně Když jsem já šel tou Putimskou branou. Tuto píseň 

mají žáci v učebnici 

hudební výchovy, a 

protože se všichni 

vzorně naučili všech pět 

slok, vydali jsme se do 

Písku. Cestou jsme 

ještě zastavili v Putimi, 

abychom se vyfotili se 

Švejkovou sochou.  

 V Písku jsme pak 

objevili všechny 

atributy z oné písně 

– místo, kde stávala 

Putimská brána, 

písecký kostel i dům se 

dvěma panenkami. Dále 

dům, kde bydlel Fráňa 

Šrámek, písecký hrad, 

sladovnu, elektrárnu i 

nejstarší most v Čechách. 

 

 Zábavu si pak všichni užili v Laser Game   

aréně.  

|  

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10515


Den poezie 2017 

V pondělí 13. listopadu 2017 se u nás v Základní škole profesora Josefa Brože uskutečnilo tradiční 

setkání básníků v galerii BOMBA. Každoročně, a je to již 15 let, se v období první třídní schůzky 

pořádá u nás Den poezie, což je nesoutěžní představení básníků, žáků současných i minulých, ale 

i přizvaných hostů, kteří jsou s poezií úzce spjati. Ač je toto setkání nesoutěžní, 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 23 básníků! Patronem celé akce jsou Mgr. Jan Horák, její zakladatel a dlouholetý 

„tahoun“ a Mgr. Jindřiška Koubová, která od pana ředitele přebrala pomyslnou štafetu nad jejím 

pořadatelstvím. Letošní ročník měl jedno společné téma “Labyrint světa“. Pořádání Dne 

poezie není v České republice zcela obvyklá 

věc, nezapojuje se do ní mnoho škol, měst a 

kulturních středisek a již proto jsme na naše 

pořadatelství právem hrdi a již nyní můžeme 

říct: “Těšíme se na Den poezie 2018“. 

 

 

Jaký je vlastně dnešní svět? 

Jaká ho vystihuje věta? 

Zkusím říct o něm více vět,  

tak jako v Labyrintu světa. 

Pro každého je vlastně úplně jiný, 

někdo má radost, jiný má splíny. 

Někdo je nemocný, jiný je zdravý, 

každého proto jinak svět baví. 

Jaký byl svět dříve a jaký je nyní? 

To každý jinýma očima vidí. 

Jedno je ale pro všechny jasné, 

všichni se chtějí mít v tom světě krásně. 

O čem by asi dnes pan Komenský psal? 

A co by nás učil a do života dal? 

Vzdělaný člověk to přeci jen byl, 

jistě by kázal, ať je všude mír.  

(Václav Hes)  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10534


Kdybych byl lodí,  

proplul bych všechny moře a oceány 

Kdybych měl křídla, 

viděl bych z výšky pole, louky, lány. 

Kdybych mohl,  

procestoval bych svět celý, 

pak bych vám mohl vyprávět o tom, 

co jste ještě neviděli. 

Jak se kde žije 

 a jaké tam mají zvyky, 

jaké jsou rozdíly od naší České 
republiky. 

Zatím jen v atlasu zkoumám 
labyrint světa, 

jsem školou povinný a učím se, 

jak se píše jednoduchá věta. 

(Václav Havlíček) 

 

                                                                              (Václav Gubrický) 

 

 

Je náš svět labyrint?  

A naše srdce ráj? 

Kdo to ví? 

Snad brzy odpoví. 

Možná někdy je svět ráj 

a naše srdce labyrintem. 

Někdy srdce běží sprintem 

a někdy život bloudí labyrintem. 

(Magdalena Jůzková) 

Labyrintem světa z nás každý musí 
jít. 

Je tolik cest, bloudění a jeden cíl 
musíš mít. 

Labyrint má stejný konec i začátek, 

kdo nebloudí, nevrátí se nazpátek. 

Jsme rádi, že cestu si najdeme, 

pro šťastný cíl přece na světě jsme a 
žijeme. 

(Andrea Hulejová)



Žáci pátých tříd navštívili VLAK LEGIÍ 

Dne 9.11. žáci pátých tříd navštívili VLAK LEGIÍ , který byl přistaven 

na prachatickém vlakovém nádraží. Expozice v jednotlivých vagónech 

byly velmi zajímavé a mnohé ze získaných informací budou využity v 

učivu vlastivědy. Dne 9.11. žáci pátých tříd navštívili VLAK LEGIÍ , 

který byl přistaven na prachatickém vlakovém nádraží. Expozice v 

jednotlivých vagónech byly velmi zajímavé a mnohé ze získaných 

informací budou využity v učivu vlastivědy.  

 

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 

Ve středu 29. 11. k nám zavítala paní spisovatelka Ivona Březinová. Uspořádala 2 besedy pro 

mladší žáky a ukázala nám, jak kniha vzniká. Hodně žáků se přihlásilo, že rádo čte! 

Seznámila nás také s tím, jak si svoje 

povolání vybírala – jako malá pětiletá 

holka si řekla, že bude spisovatelkou, 

pořád něco psala, ilustrovala a hrála si 

na vydávání knihy. Zájem ji neopustil, 

vystudovala učitelství češtiny a šla 

rovnou učit tvůrčí psaní. Zároveň 

začala psát dětské knihy, jejich vydání 

nebylo lehké. Trvá to, než spisovatel 

prorazí na trhu. Tady vidíme, že sny se 

dají plnit, ale musíme vytrvat.   

 

 

 

SOUTĚŽ VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 2017/2018   

V loňském školním roce 2016/2017 naši žáci sebrali ve dvou sběrových akcích starý papír za           

49 956 Kč. I v letošním školním roce budeme sbírat. První sběr proběhl během listopadu a 

prosince. Celková hmotnost zvážená panem školníkem a paní uklízečkami je 15 163 Kg, což je o 

3746 kg více než loni ve stejnou dobu!!! 

Moc vám děkuji za zapojení do sběrové soutěže. Nyní se nacházíme na konci jejího prvního 

poločasu a již nyní netrpělivě vyhlížíme červen 2018, kdy budeme znát celkové vítěze, kteří 

budou po zásluze odměněni. V letošním roce vydělané peníze použijeme opět ve prospěch žáků. 

 

10 NEJLEPŠÍCH SBĚRAČŮ : 

1. Pudivítrová Elena 838 

2. Mikeš Marian               805 

3.  Zimmerman Pavel 665 

4. Diblíková Aneta   616 

5. Jeřábková Vendula 579 

 

 

6. Hubr Jan               574 

7. Vrtiš Jan               352 

8. Van der Auwera Hanna 316 

8. Van der Auwera Jakob 316 

9. Lukšovský Adam 273 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10586
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10638
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10506
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/vlak-legii/IMG_20171109_083312.jpg


         

 

Zvonečkový průvod 2017 
V neděli 3. prosince 2017 se uskutečnil 6. ročník 
společné akce ZŠ, ZUMŠ a Města Vlachovo Březí - 
Zvonečkový průvod. Po úspěšných prvních pěti ročnících 
jsme byli motivováni k ještě lepší realizaci. Celá akce 
začala tradičním kulturním představením před vstupem 
do Základní školy profesora Josefa Brože. 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 paní ředitelky ZUMŠ Tatjany 
Tláskalové a pana ředitele Michala Novotného 
postupně zazpívali žáci ZUMŠ i žáci I. a II. 
stupně ZŠ zimní písničky, neboť na vánoční je 
ještě času dost. Zapálili jsme společně první 
svíčku na adventním věnci, který škole 

věnovala paní učitelka 
Jindřiška Krankušová a 
přivítali tak čas 
adventní, čas zklidnění, 
čas odpočinku a roz-
jímání. 

 Po skončení hlavní části 
akce se všichni vydali 
smě-rem na náměstí, 
kde hlavně děti ocenily 
to, na co se nejvíc těšily 
– rozsvícení vánočního 
stromu a celé vánoční 
výzdoby města!  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10659


Sv. Barbora a sv. Lucie – celoškolní představení 

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 

chodily vybrané žákyně 9. ročníku  od třídy ke třídě coby 

Barborky a Lucie a krátkou veršovačkou objasňovali všem 

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

(13.12.). V letošním roce 2017 jsme udělali velkou změnu v 

programu. Paní učitelka Helena Dvořáková připravila s žáky 8.B 

divadelní představení pro všechny žáky naší školy, které se 

odehrálo v galerii BoMBa. Téměř hodinové představení, které 

bylo provázeno digitální projekcí, hudbou a scénkami, 

přiblížilo všem žákům školy a také předškolákům z MŠ život sv. 

Barbory a sv. Lucie. Téměř profesionální vystoupení všechny 

žáky a učitele nadchlo! Nezřídka se ozýval dlouhý potlesk! Moc 

vám všem děkujeme !!!  

Mikulášský den 2017 

To, že 5. prosince chodí čerti, ví každý a více méně se střetnutím s čertem v tento den počítá, 

ale co by i toho nejotrlejšího zarazilo, se v tento den stalo v naší základní škole v rámci 6. ročníku 

projektu „Mikulášský den“. 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 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 v letech předchozích, jsme měli ve 

škole kromě Pekla také Nebe. Peklo i Nebe si pro své spolužáky připravili nejstarší čerti a andělé. 

Přišly se k nám do Pekla a do Nebe podívat i děti z mateřské školy Pastelka a pekelníci byli 

srozuměni s tím, že ani jedno dítě ze školky nezlobí a do Pekla nepatří. 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=10878
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10766


Vánoční besídka 

Každoročně poslední vyučovací den kalendářního roku, den před vánočními prázdninami, probíhá 

na naší škole vánoční besídka.  V předcházejících letech probíhala odděleně pro první a druhý 

stupeň. Již nějakou dobu se však žáci prvního stupně v prvních dvou vyučovacích hodinách věnují 

činnostem spojených s vánoční tematikou ve svých třídách a potom se v nadcházejících třech 

vyučovacích hodinách rádi stávají diváky, ale i vystupujícími v programu žáků druhého stupně 

pod taktovkou devátého ročníku. 

Vánoční besídka druhého stupně má kromě úkolu připomenout si vánoční čas a doplnit probíhající 

projekt „Od Barborek do Tří králů“ a samozřejmě úkolu stejného jako u žáků prvního stupně a 

to pobavit jeden druhého, také úkol výchovný. Žáci 9. ročníku mají za úkol celou besídku 

zorganizovat, připravit jednotlivá vystoupení a vytvořit jejich pořadí, načasovat je, připravit 

vhodné ozvučení, také moderování celé akce musí být na vysoké úrovni a tak každoročně nemají 

úkol jednoduchý. Přípravy Deváťáků začínají již v průběhu října a listopadu, kdy oslovují 

jednotlivé žáky a připravují jednotlivá vystoupení a vrcholí v měsíci prosinci, kdy celá besídka 

dostává závěrečnou podobu. To, že samotní učitelé žákům v přípravách moc nepomáhají, vyjma 

třídních učitelů, je záměr. Samostatná příprava besídky, její vedení a zdárná realizace se stává 

spolu se závěrečnou Derniérou v červnu nedílnou součástí výstupu žáků 9. ročníků. Letošní 

Deváťáci si s tímto úkolem poradili více jak dobře! Skvělá vystoupení, moderování na vysoké 

úrovni, plynulost programu a v neposlední řadě schopnost všech zapojit se společně do všech 

činností, přineslo očekávaný výsledek – dlouhý potlesk a poděkování všech za příjemné pobavení. 

Žáci Deváťáci, paní učitelko Weberová, moc vám 

děkujeme!!! 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10989


Vánoční stromeček 

 Vánoční stromeček v pokoji voní, 

Děti ho po roce moc rády strojí. 

Na špičku hvězdičku, doprostřed andílka, 

Okolo navlečem moc pěkná světýlka. 

Není důležité dostat dárků horu, 

Hlavní je, že těšíme se spolu. 

(Jana Chromá) 

 
Tříkrálová sbírka 2018 

V pátek 5. ledna proběhla v naší škole Tříkrálová sbírka. Žáci 9. ročníku Miroslav Novák, Václav 

Plachta a Filip Beránek coby Kašpar, Melichar a Baltazar obcházeli třídu po třídě a nejen že 

vybírali penízky na pomoc při výrobě speciálního kola pro naši dívku 1. stupně, 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 Romanou Mikešovou, 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 2018 dala dohromady 12 232 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. 

 
Den otevřených dveří 2018 

V pátek 12. ledna 2018 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 čtyřmi lety a prostřednictvím něho přibližujeme v 

průběhu školního roku předškolákům jejich budoucí „pracoviště“. Celý projekt jsme letos začali 

právě zmíněnou akcí, jejíž program a celou realizaci měla na starost školní družina v čele s paní 

vychovatelkou Alenou Novákovou a paní vychovatelkou Blankou Matouškovou. Prostřednictvím 

orientační šipkované se všechny zúčastněné děti s jejich rodiči dostaly 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 2018, kdy se naši 

předškoláčkové dostaví k zápisu žáků pro školní rok 2018/2019. Tak ať se vám daří!!!  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11106
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11128
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/3k-2018/IMG_0280.jpg
http://krokotak.com/2014/12/fold-christmas-tree/
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/den-dveri-2018/20180112_152932.jpg


Sférické kino – výukové programy netradičně 

V základní škole jsme vyzkoušeli nový způsob vzdělávání pro děti i dospělé! 

Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole ukázal žákům naší školy neuvěřitelný pohled. 

Žáci se ocitli v prostoru nafukovací kopule, která byla umístěna v tělocvičně. Postupně se v ní 

vystřídali všichni žáci 

školy.  Žáci prostřednictvím 

projekce prozkoumali 

tajemství světa stromů, 

ponořili se do hlubin moří, 

prozkoumali nekonečný 

vesmír nebo podnikli 

výpravu dovnitř lidského 

těla. Vizualizace projekce 

je založena na nejnovější 

digitální technologii. Efekt 

je podobný jako např. 

v kopuli planetária. 

 

 

Pololetní Školní výlet ČB aneb Teambulding 8.A 2018 

Z programu - středa: Kino IGY Jumanji II, teambulding v Hopsáriu. 

Čtvrtek: ranní aktivity v Hopsáriu J, divadelní představení Filmakeři v Malém divadle, 

planetárium (noční obloha + filmy: Na paprsku světla, O 

sluneční soustavě)  

Film Jumanji nám ukázal, jak je důležité spolupracovat a jak 

každý může svými schopnostmi pomáhat druhým. Krása 

zasněžených Budějovic prověřila připravenost účastníků na 

zimní počasí a v Hopsáriu kondici na atrakcích obřích velikostí. 

Po spravedlivém spánku a ranním hopsání jsme se vydali do 

Malého divadla na „Filmakery“, kteří nás provedli všemi 

možnými filmovými žánry a vyvolali v nás strach, úsměv, bušení srdce a možná i slzy. Planetárium 

uzavřelo řadu hlubokých zážitků pohledem na noční oblohu a úžasem nad velikostí vesmíru. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11176
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11191


4.B na Dřípatce – environmentální program „Ptačí říše“ 

V lednovou středu vyjeli žáci 4. B na Dřípatku do Prachatic. Měli jsme program Ptačí říše. Učili 

jsme se poznávat ptáky podle hlasů, 

viděli jsme spoustu vycpaných 

ptáků. Hráli jsme také hru Aktivity, 

ve které jsme se snažili dané slovo 

budˇ popsat nebo zahrát. Netradiční 

výuka v ekologickém centru se nám 

všem moc líbila a odnesli jsme si 

spoustu nových informací. Na závěr 

jako odměna za naši aktivitu nás 

čekal průlez liščí norou. 

Adaptace 
předškoláků – děti z 
MŠ opět u nás 

V letošním roce se již podruhé nekonají zápisy do prvních tříd v termínu 15. ledna do 15. února, 

nýbrž až v měsíci dubnu – v naší základní škole v termínu 27.4. a 28.4. Děti z mateřských školek 

tak mají ještě dostatek času na zlepšení 

svých dovedností a zlepšení celkové školní 

zralosti. K rozvoji jejich připravenosti na 

vstup do základní školy jim pomáhá již 

několik let i naše základní škola 

prostřednictvím adaptačních hodin. Paní 

učitelky a vedení ZŠ, paní ředitelky a paní 

učitelky z MŠ Pastelka Vlachovo Březí, MŠ 

Bušanovice a MŠ Chlumany spolupracují 

na konečné verzi vedení těchto 

adaptačních hodin, jejichž cílem je nejen 

připravit děti MŠ na prostředí základní 

školy a seznámit se s některými paními 

učitelkami, ale i zpříjemnit jim přechod z MŠ do ZŠ.  V letošním školním roce jsme již zkušení a 

vycházíme z poznatků minulých pěti let. 

Zvídaví předškoláci v únoru 2017 

 Ve středu 14. února přišli a přijeli 

na pozvání předškoláci z mateřských 

škol se svými paními učitelkami, aby 

si zkusili své první chvilky ve škole 

nanečisto. Přišli bez obav, spíše 

zvědaví a usměvaví, rozdělili se do 

tříd k p. učitelce Marii Diblíkové a p. 

u. Evě Novotné. Hlavním tématem 

byla zima, hodně povídali, básnili, 

zpívali, řešili různé úkoly a také 

něco vytvořili. Další poznávání do 

školního prostředí se koná za měsíc, 

děti nám slíbily, že přijdou rády.   

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11237
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11250
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11250
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11250


Soutěže 

Okresní olympiáda z dějepisu 

Dne 17. ledna 2018 proběhl v DDM Prachatice 47. ročník olympiády z dějepisu. Letošním 

tématem školního i okresního kola soutěže bylo – Československo v letech 1918-1938. 

Naši školu reprezentovali Václav Plachta a Miroslav Novák z 9. třídy. V konkurenci 21 

soutěžících z víceletých gymnázií a základních škol si vedli dobře a obsadili - Václav Plachta     

8. místo a Miroslav Novák 12. místo. Oběma hochům děkujeme za dobrou reprezentaci školy. 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

Dne 1. února 2018 pořádalo prachatické DDM okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Za 
naši školu soutěžila z 9. třídy Marie Homolková. Olympiáda se skládala jako každý rok ze 
dvou částí, první byla zaměřena na gramatiku a druhá část na stylistiku. Soutěžícím bylo jako 
slohové téma vybráno: „Ve školním rozvrhu mi chybí jeden předmět, a to…“ 

Téma bylo volné, formou prózy v rozsahu 25-30 řádků. Naše deváťačka, kterou doprovázela 

asistentka Zuzka Beránková, se umístila na 10. místě. 

Olympiáda z německého jazyka - okresní kolo 

Tak jako každý rok se i letos konala soutěž v německém jazyce. Během prosince byli žáci vybráni 

do školního kola. Za sedmý a osmý ročník se tohoto užšího výběru zúčastnili Simona Smržová, 

Daniel Novák, Eliška Smolenová, Petr Hečko, Veronika Beránková, Kateřina Tažejová a Jiří Čužna. 

Žáci se několikrát sešli a s paní učitelkou Albertovou a Šverákovou, zkoušeli rozhovory, popisovali 

různé obrázky, reagovali na vybrané situace, odpovídali na dotazy, představovali sebe, svou 

rodinu, zkrátka povídali a povídali. Ze školního kola do okresního nakonec postoupili za sedmý 

ročník Simča Smržová a Petr Hečko. Za osmý ročník Kateřina Tažejová. 

Okresní kolo se konalo ve středu 7. února v DDM v Prachaticích. První částí byl poslech. Letos 

například u vyšší kategorie 8. a 9.třída to bylo vyprávění o skupince dětí, které si v noci povídaly 

napínavé příběhy a nakonec je vyděsila kočka, které svítily oči. V další části soutěže se účastník 

musel představit, říci pár slov o sobě a své rodině a pak si povídat s porotou. Pak si vybral situaci, 

o které musel také chvíli povídat. Nakonec své působení zakončil vyprávěním o obrázku. 

Z naší školy se na 2. místě umístila Kateřina Tažejová v kategorii 8. a 9. tříd. Simča Smržová 

obsadila v kategorii 6. a 7. třída 2. místo a ve stejné kategorii obsadil Petr Hečko 3. místo.  

Všichni dostali diplom a navíc vyhráli 

poukázky na zboží do obchodu s knihami 

v hodnotě 400 a 200 Kč. Pro Simču a 

Petra to bylo určitě těžší, protože se 

německý jazyk učí krátce jako druhý cizí 

jazyk. Ale přesto podali oba velmi dobrý 

výkon a paní učitelky z poroty je velmi 

chválily. Kateřina Tažejová nám svým 

výborným výkonem a umístěním udělala 

radost už po několikáté. Všem žákům, 

kteří se zúčastnili této jazykové soutěže 

ve školním i okresním kole, patří velký 

dík a přání, aby je německý jazyk bavil i 

dál.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11189
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11221


Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce – úspěch našich žáků  

Tak jako každý rok se i letos žáci naší školy zúčastnili okresní olympiády v anglickém jazyce, 
která probíhala 14.2.  v DDM Prachatice.  Za mladší kategorii nás reprezentovala Simona Smržová 
ze 7. A a za starší kategorii David Neuberger z 8. B, kteří se na soutěž připravovali hlavně na 
kroužku anglického jazyka pod vedením paní učitelky Markéty Jungwirthové. Simča byla na 
olympiádě poprvé, ale bojovala statečně a rozhodně se v konkurenci neztratila a s celkovým 
počtem 15,5 bodu obsadila 9. místo. 

To David přijel obhajovat loňské vítězství, ale tentokrát to již bylo ve starší, postupové kategorii. 
A opět zazářil. Díky své „vyřídilce“, ale hlavně díky svým skvělým jazykovým schopnostem obhájil 
své vítězství a postoupil do krajského kola.  

Oběma soutěžícím patří velký dík za výbornou reprezentaci naší školy a dík patří i Barboře 
Podlešákové, která se starala o komfort Simči a Davida během soutěže.   

Sportovní rubrika 

Okresní kolo ve stolním tenise – 
úspěch našich žáků a žákyň 
V loňském roce se v ZŠ Vlachovo Březí konalo školní kolo ve 

stolním tenise, kterého se zúčastnilo přes 80 žáků a žákyň. 

Pro velkou popularitu tohoto sportu jsme se rozhodli, že se 

poměříme s ostatními školami na okresním finále, které se 

konalo v prachatické sportovní hale. Družstvo starších žáků 

(Michal Honomichl, Jaroslav Pešek, Jan Lácha a Adam 

Novotný) obsadilo 2. místo, když jen těsně prohrálo s 

vítěznou ZŠ TGM Vimperk. V mladší kategorii obě družstva 

své soupeře (soupeřky) přehráli a stali se okresními vítězi 

(vítězkami). Za mladší žáky nastoupili Jan Capůrka, Jakub 

Dejmek, Libor Kukla a Antonín Vlk, mladší žákyně hrály ve 

složení Denisa Mikešová, Kristýna Pudivítrová a Tereza 

Předotová. Všem účastníkům gratulujeme a přejeme mnoho 

vítězných míčků a vyhraných setů v dalších zápasech.  

 
 

Okresní finále v sálové kopané  

Každoročně na podzim (letos 30.11.) se koná okresní finále 6. až 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 8 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 dvou základních skupinách. První dvě 

družstva ze skupin postoupila do semifinále, třetí a čtvrtí ze skupin se spolu utkali o 7. a 8. místo 

a 5. a 6. místo. Ze semifinále do boje o titul okresního přeborníka postoupily školy ZŠ Smetanova 

Vimperk a ZŠ TGM Vimperk. Prohrávající ze semifinále ZŠ Vl. Březí a Gymnázium Prachatice se 

utkali o 3. a 4. místo. Ve finále se více dařilo chlapcům ze ZŠ TGM Vimperk pod trenérským 

vedením pana učitele Josefa Bejčka a stali se tak přeborníky okresu v sálové kopané kat. III. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10281
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10281
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10652


Pořádající družstvo chlapců z 

Vlachova Březí porazilo chlapce 

z prachatického „gymplu“ a 

získalo velmi pěkné 3. místo. 

Chlapci děkujeme za výbornou 

reprezentaci. 

1. místo ZŠ TGM Vimperk 

2. místo ZŠ Smetanova Vimperk 

3. místo ZŠ Vlachovo Březí 

4. místo Gymnázium Prachatice 

5. místo ZŠ Zdíkov 

6. místo ZŠ Netolice 

7. místo ZŠ Národní Prachatice 

8. místo ZŠ Čkyně 

 

 
Vánoční laťka – 2. ročník soutěže ve skoku vysokém 
|  
Ve čtvrtek 21.12. se v tělocvičně ZŠ Vlachovo Březí konal druhý 
ročník soutěže ve skoku vysokém - Vánoční laťka. V kategorii 
chlapců zvítězil výkonem 125cm Daniel Novák, před Adamem 
Novotným (120cm) a Jiřím Jůzkem (110cm). 
 Kategorie dívek měla zajímavější průběh. Nikola Bízková a 
Romana Mikešová měly čistý zápis až do 130cm, kdy ani jedna 
laťku 3x nezdolala. 
 O vítězce nakonec rozhodlo rozeskakování, v němž byla 
šťastnější Nikola a stala se tak vítězkou v kategorii dívek. Pro 
třetí místo si vyskočila Aneta Svachová (120cm). 
 Na dalších místech se umístily Denisa Mikešová, Natálie Piklová, Kristýna Pudivítrová a Tereza 
Předotová. 
 Všem skokanům a skokankám děkujeme za účast a gratulujeme k dosaženým výkonům. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10920


Kreslíme zimu 


