


Ohlédnutí za loňskými výlety 

První třídy a výlet na Kašperk 

V pátek 3.6. se vydalo 54 odvážných prvňáků s paní učitelkami 

za chladu, deště, mlhy a s temnými mračny na obzoru na výlet. 

Ze školního vestibulu nevypadala vidina výšlapu na Kašperk 

nijak lákavě. Nebesa však byla na naší straně, počasí se 

umoudřilo a mohli jsme prožít krásný den. 

Za doprovodu ptačího zpěvu jsme mohli vnímat osvěžující vůni 

lesa po dešti. Šumavské hvozdy ze sebe nechaly smýt prach a 

pyl a vyjevily se nám v celé své kráse. Občasné mlžné cáry a 

lehký opar dýchal klostermannovskou náladou. Ke konci naší 

fascinující procházky tuto nádherně romantickou scenérii 

podtrhly věže hradu tyčící se nad korunami stromů. Dětem se 

okamžitě připomněly mnohé příběhy a pohádky a nemohly se dočkat: „Kdy už tam 

půjdem???“ Všichni jsme se nakonec dočkali. Prohlídka hradu byla velmi zajímavá, spousta 

všetečných dotazů byla zodpovězena a určitě jsme 

všichni odcházeli obohaceni o nové poznatky. 

Dalším bodem našeho výletu bylo městečko Kašperské 

Hory. Navštívili jsme muzeum motorek a hraček. Páni 

kluci se v muzeu motorek dočkali naprosto 

vyčerpávajícího výkladu a mnozí by tam byli ještě dnes. 

Ten, kdo nefandí motorkám, si mohl prohlédnout 

historická jízdní kola a dětské kočárky. 

Muzeum hraček paní učitelkám dalo připomenout, jak 

ten čas letí. Děti mohly porovnat hračky svých rodičů, prarodičů a hračky současné. 

Nevytratila se nám z dnešních hračkářství poezie, kouzlo, fantazie a mnohdy přímo hra 

samotná? Co nabízí hračky našich dětí? Jak dlouho si s nimi hrají? Přejí si je opravdově- celou 

svou bytostí?  

Podnětů a poznatků jsme 

nasáli dost. Školní výlet 

je ale především časem 

pro utužení vztahů, 

popovídání, smích, 

poznávání spolužáků v 

jiné situaci a prožití 

pocitu sounáležitosti k 

určité skupině. Dne 3.6. 

byla 1.A, 1.B a 1.C jedna 

velká přátelská skupina, 

ve které nám všem bylo 

fajn.                               

Díky všem za krásný den! 

 



Školní výlet žáků druhých tříd – v letošním školním roce již třetáků – do plzeňské ZOO 
Ve středu  - 18. května 2016 – se žáci 2. tříd naší školy vydali na školní výlet do ZOO Plzeň. 
Hned za vstupními branami nás přivítal král zvířat se dvěma lvicemi. Chtěl nás postrašit svým 
řevem, ale ten nás nikterak nevylekal. Klokani, pštrosi, pávi, aligátoři ,chameleoni, varani, želvy, 
hadi všeho možného druhu, tučňáci, vodní ptactvo, dravci, zebry, hroši, šimpanzi a lemuři – to 
je jen kratičký výčet těch, kteří tu mají svůj domov. Nenechali jsme si ujít ani  DINOPARK, ve 
kterém jsme nejprve zhlédli  3D film z doby dávno minulé. S maketami těchto praobyvatel 
Země jsme si užili trochu her a legrace v dětském parku. Došli jsme až do statku Lüftnerka, ve 
kterém si žijí domácí zvířata. Nezapomněli jsme ani na akvária s přerostlými kapry a jesetery. 
Kočkovité i psovité šelmy se ukázaly při odpoledním odpočinku. Medvědí rodinka laškovala v 
ohradě, žirafy se ze své výšky rozhlížely kolem sebe. 
Zvířecí obyvatelé ZOO se předvedli v plné parádě, takže jsme si vezli domů nejen úžasné zážitky, 
které se nám hodí v 
učivu předmětu 
PRVOUKA, ale i plné 
fotoaparáty nebo 
mobily s fotkami. Počasí 
se vydařilo přesně podle 
našich představ – téměř 
na objednávku.  
                                                                          
Školní výlet 3. tříd   
 V úterý 21.června v        
8 hodin ráno jsme na-
stoupili s batohy plnými 
dobrot do autobusu a s 
nadšeným očekáváním 
jsme vyjeli směrem k městu Protivín. Zdejší ZOO totiž obývají velmi zajímavá zvířátka. Mláďata 
těchto tvorů jsou sice roztomilá, ale už  i ta mají velmi ostré zuby. O tom, že si s obyvateli této 
farmy není radno zahrávat, nás přesvědčil jeden z nich hned v úvodu naší prohlídky. Prý si 
možná myslel, že se kolem terária blíží malé svačinky. Vyskočil z vody a zaútočil na skleněnou 
stěnu, u které jsme právě stáli. 
Když se děti nasvačily a dojedly své první výletní zmrzliny, jeli jsme dál. Po chvíli jízdy náš 
autobus zastavil na parkovišti. Dále jsme museli jít pěšky. Naštěstí to nebylo daleko a my stáli 
před dalším cílem naší cesty dříve, než se dětem začala únavou podlamovat kolena. Před námi 
stál hrad Zvíkov. V prostoru hradní věže jsme si nejprve vyslechli krátký výklad o historii této 
památky a další prostory jsme si pak prohlíželi sami bez průvodce. 
Třetí zastávkou se pro nás stal zámek Blatná s mučírnou a s krásnou zahradou s ochočenými 
daňky.  Povídání o některých předmětech vystavených v mučírně bylo chvílemi tak autentické, 
že jsme se až báli. Středověká atmosféra  v tomto sklepení byla umocněna nejen přítmím, ale 
i dobovými postavami, které představovaly jednotlivé figuríny. 
V zámecké zahradě všechny děti okouzlili daňci. Protože naši svěřenci měli velké zásoby krmení 
nakoupeného v zámecké pokladně, přišlo k nám téměř celé dančí stádo a my se od něj nemohli 
samým nadšením odtrhnout. 
Blížil se poslední cíl našeho výletu. V nedalekých Chanovicích už nás netrpělivě očekával pan 
Kodýtek - správce a zakladatel celého místního skanzenu. Prohlídka zdejších budov stavěných 
v dobách před více než sto lety byla tak zajímavá, že jsme se tu zdrželi o hodinu déle. 



4.A a 4.B na výletě v Chýnovské jeskyni a v historickém městě Tábor 
 
Na Den dětí se loňské čtvrté třídy vypravily na výlet směrem do Tábora. První zastávka byla v 
Chýnovské jeskyni, kde se dětem opravdu moc líbilo. Program výletu pokračoval návštěvou 
města Tábor. Tam jsme nahlédli do podzemí města, prošli celé Husitské muzeum a sladkou 
tečkou na závěr bylo Muzeum čokolády a marcipánu. Před odjezdem jsme ještě stihli vylézt na 
vyhlídkovou věž hradu Kotnov. Ani se nám nechtělo věřit, že už je půl čtvrté a musíme se vydat 
na cestu domů. Velké díky patří i počasí, které nám přálo a dokonce nám v Táboře krásně svítilo 
sluníčko. 
Jana Chromá: „ Na výletě 
se mi moc líbilo, hlavně 
muzeum čokolády.“ 
Kája Kamenská: „ Všechno 
se mi moc líbilo.“ 
Saša Štumrová: „Mně se 
líbilo všechno. Ale stejně se 
mi nejvíc líbilo v Muzeu 
čokolády.“ 
Sabča Kerekaničová: 
„Nejvíc se mi líbilo v 
Chýnovských jeskyních, ta 
dračí hlava, které jsem se lekla.“ 
Tomáš Kočovský: „ Nelíbilo se mi, že mě v jeskyních vystrašili pavouci.“ 
Majda Jůzková: „ Nejvíce mě zaujalo, že se dají i z obyčejného marcipánu a čokolády udělat 
takové nádherné věci.“ 
Anna Folířová: „ Líbilo se mi všechno, ale nejvíc mě zaujalo muzeum čokolády a marcipánu. 
Super tam byl Jaromír Jágr z čokolády, který jim zabral 125 hodin práce.“ 
Terezka Předotová: „Mně se moc líbilo Husitské muzeum. Dozvěděla jsem se dost zajímavostí, 
které jsem ještě nevěděla.“ 
Kubík Pícha: „Na našem výletě jsme se podívali do Chýnovské jeskyně, kde jsme se kochali 
přírodními jevy. Dále jsme byli v Husitském muzeu, odkud se mně s Jirkou vůbec nechtělo pryč. 
A nakonec jsme byli v čokoládovně. Mňám! Theodor se bál, zatímco my jsme se olizovali. Výlet 
se opravdu povedl.“ 
Tonda Vlk: „Nejvíc se mi líbilo v muzeu čokolády, když jsem viděl čokoládového Mr. Beana v 
lidské velikosti i s jeho autem.“ 
Jiřík V. Hůrský: „Můj největší zážitek byl v Husitském muzeu, jak jsme dělali ty úkoly. Jak jsme 
byli v muzeu čokolády, tak tam byli čerti.“ 
Davídek Pavlištík: „Já jsem si nejvíc užil v Chýnovské jeskyni, protože tam bylo“ Žižkova střelba, 
hrnky, dračí hlava a úplně mini krápníčky.“ 
Barborka Holáková: „Mně se nejvíce líbilo z našeho výletu do Tábora Husitské muzeum, v 
muzeu byly velké sklepy, které se mi moc líbily.“ 
Fanda Kotrc: „Můj nejlepší zážitek je z muzea čokolády. Byl tam Jaromír Jágr z marcipánu a Mr. 
Bean s mini autem. Moc se mi v Táboře líbilo.“ 
Adélka Marešová:,, Nejvíce se mi zalíbilo v Chýnovské jeskyni, protože tam bylo hodně 
zajímavostí. Ale čokoládovna se mi líbila také. Mohli jsme si tam ochutnat pravou čokoládu. A 
Husitské muzeum bylo také hezké. Výlet se mi moc líbil.“ 



Loňský školní výlet 5.třídy 
 

V loňském školním roce jsme si naplánovali třídní výlet do 
Houbového parku v Roseči u Jindřichova Hradce. Po cestě 
jsme měli několik zastávek, při kterých jsme nebyli, 
bohužel, úspěšní. První zastávkou byla Stráž nad 
Nežárkou, kde jsme měli v plánu navštívit zdejší zámek, 
který zakoupila Ema Destinnová se svým přítelem a žila 
zde až do své smrti roku 1930. Zámek měl tento den 
zavřeno. Druhou zastávkou se stal zámek Jemčina, kde 
jsme chtěli navštívit krásnou zámeckou zahradu, ale ač 
měl být zámek otevřen, nedostali jsme se ani tam. 
Konečnou v našem společném výletu byl Houbový park 
Roseč u Jindřichova Hradce, kde jsme si naše počáteční 
neúspěchy vynahradili. Zkušené animátorky si pro nás 
připravili tříhodinový program. Po uvítání jsme se rozdělili 
do několika skupin. V těchto skupinách jsme se pustili do 
výzkumné expedice, která se spočívala v plnění různých úkolů. Například hledání fosílií v písku, 
hledání planet a jejich speciálních značek a dalších. Po splnění všech úkolů jsme se společně 
naobědvali. Byl pro nás připraven oběd v podobě „dinosauřích řízků“ a hranolek. 
Paní animátorky nás následně rozdělily do dvou skupin, první skupina šla na exkurzi do Muzea 
fosílií, druhá strávila čas výtvarnou dílnou, kde si děti mohly vyrobit magnetky, a různými 
netradičními hrami, které se nacházely v prostoru bývalé stodoly. Pak se obě skupiny prohodily. 
Poslední půl hodiny jsme si různě pohráli nebo se vozili na malé lanovce. Pak už nezbývalo nic 
jiného, než vyrazit zpět k domovu.  
 
6.B a 7.tř. v Kašperských Horách 
Dne 31.května 2016 se loňská 6.B a 7. třída 
vypravily na školní výlet do Kašperských Hor. 
Společně nás provázely paní učitelky Tamara 
Rákosníková a Alena Weberová. Počasí nám 
příliš nepřálo, celou cestu pršelo a vše 
nasvědčovalo, že tento den nebyl šťastnou 
volbou pro ,,výletování“. Po příjezdu  do 
Kašperských Hor jsme nejprve zavítali do 
Muzea motorek. Zde jsme deštníky 
nepotřebovali a doufali jsme, že se venku vyčasí. V muzeu jsme se od průvodce  dozvěděli 
mnoho zajímavého o vystavovaných exponátech. Viděli jsme motocykly různých značek např. 
JAWA, BMW…..Jedna byla dokonce použita při natáčení kriminálního seriálu Modrava. Kromě 
motocyklů byla k vidění i historická kola. Po této prohlídce následoval krátký rozchod a to už 
se začalo blýskat na lepší časy a počasí se umoudřovalo. Naše další cesta směřovala k 
středověkému hradu Kašperk. Cestou nás provázel drobný déšť, který nikomu nevadil. 
Prohlídka tohoto strážního hradu byla zajímavá a byla zakončena soutěžním vědomostním 
testem, ve kterém jsme si vyzkoušeli především znalosti ze středověkého stavitelství. V závěru 
výletu jsme zavítali do stanice pro handicapovaná zvířata, kde jsme viděli lišky, vydry, sovy... 
Část stanice byla pro nás nepřístupná, protože mnoho ptáků hnízdilo a nemohli jsme je rušit. 
Výlet se zdařil, hodně jsme viděli a nepříznivé počasí nám nakonec až tak nevadilo. 



Školní výlet Ktiš 7.A 
Středa 22.6. 
- 16:23 odjezd z Vl. Březí do Ktiše 
- 18:00 ubytování, večeře 
- 19:30 večerní program  
Čtvrtek 23. 4.   
- 6:00 budíček, 6:42 odjezd Č. Dvůr + 
výstup na Kleť a cesta na autobus do 
Českého Krumlova zpět autobusem  
- 16:00 odpolední program (sport, 
koupání, příprava galavečeru ….) 
18:00 večeře  20:00 galavečer  
Pátek 24.6. 
- 8: 00 BUDÍČEK  úklid, balení  
- 8:30 společná snídaně, dopolední program …. Oběd, 15:18 odjezd do Vl. Březí autobusem, 
16:10 příjezd 

8. třída 
Na školním výletě jsme byli         

6. června v Písku. Tam jsme si 

prohlédli sochy z písku a vyřádili 

se na Laser Games. Při rozchodu 

vzali osmáci útokem hračkárnu, 

kde si nakoupili pistolky a 

barevné spreje na vlasy. 

9.tř 

Deváťáci stejně jako osmáci 

vyrazili do Písku. Jejich postřehy: 

 Všichni se usmívali, že bude hrát i p. uč. Šveráková, ale ukázalo se, že to byl pro nás 

velmi problémový soupeř – zalezla do kouta a odtud už nevylezla a sejmula odsud 

každého 

 Hrozně jsme se zpotili, až mi hořely 

nohy 

 Když jsme přijeli do Písku, uviděli 

jsme sochy z písku 

 P. uč. Dvořákovou jsem zastřelil 6x a 

ona mě jen 3x 

 P. uč. Šveráková mě pětkrát zabila a 

to říkala, že nechce střílet po dětech 

 …a pak přišla špatná chvíle – roztrhl 

jsem si kraťasy 

 Téměř všichni chtěli zastřelit p. 

učitelky, ale hlavně p. uč. Šverákovou 

 Můj první dojem byl, že je to velice 

slušný podnik 



Děti o prázdninách navštívily tyto hrady, zámky: 

 1.tř.: Helfenburk 8x, Nové Hrady, Vyškov, Jindřichův Hradec, Bítov, Osule, Vranov 

 2.A: Helfenburk 6x, Český Krumlov 2x, Kratochvíle, Bítov, Kašperk 4x, Velhartice, 

Zvíkov 2x, Pražský hrad, Vítkův Hrádek, Hluboká 2x, Dívčí Kámen, Orlík, Vranov nad 

Dyjí, Cornštejn 

 2.B: Helfenburk 8x, Pecka, Lemberk, Hus, Hluboká 6x, Karlštejn 3x, Orlík, Červená 

Lhota, Dívčí Kámen, Vítkův Hrádek, Kratochvíle 2x, Vimperk, Český Krumlov 

 2.C: Helfenburk 8x, Lednice, Červená Lhota, Strakonice 2x, Kašperk 4x, Dobronice, 

Příběnice, Jičín, Hluboká, Letohrad, Pustý hrádek, Vimperk 2x, Český Krumlov, 

Sychrov, Hrubý Rohozec, Mikulov, Hus, Konopiště, Zvíkov, Špilberk, Rabí, Dobříš, 

Kroměříž, Orlík 

 3.A: Helfenburk 5x, Kašperk 3x, Sychrov, Karlštejn 2x, Lednice 2x, Červená Lhota 2x, 

Konopiště, Vimperk, Červené Poříčí 

 3.B: Helfenburk 7x, Okoř, Mikulov 2x, Hluboká 6 x, Lednice, Kašperk 2x, Kamenice nad 

Lipou, Orlík, Kratochvíle 3x 

 4.A: Helfenburk 2x, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Rabí, Zvíkov, Červená 

Lhota, Kašperk, Velhartice, Pražský hrad 

 4.B: Helfenburk 4x, Kašperk, Strakonice 3x, Rožmberk, Bítov, Trosky, Kamenice nad 

Lipou, Blatná, Český Krumlov, Vimperk 2x, Hluboká nad Vltavou, Nové Město nad 

Metují, Jaroměřice nad Rokytnou 
 

 

 



 

5.A: Helfenburk  7x, Lednice, Ratibořice, Kašperk  2x, Hluboká, Červená Lhota, zřícenina Hus, 

Rábí 

5.B: Helfenburk, Štědrá, Lednice, Zbiroh, Pražský hrad, Karlštejn, Kašperk, Blatná 

6.A: Helfenburk 16x, Hluboká 10x, Dobronice, Kost, Orlík, Lednice, Valtice, Karlštejn, 

Konopiště, Dub, Rábí, Vyšehrad, Loučeň, Litomyšl, Kašperk 6x, Zvíkov 4x, Český Krumlov 3x 

6.B: Helfenburk 2x, Pražský hrad 2x, Blatná, Jičín, Točník, Hus 2x, Okoř, Orlík, Třeboň 2x, 

Hluboká 2x, Červená Lhota, Lednice 2x, Rábí, Nové Hrady, Kratochvíle, Český Krumlov, 

Landštejn, Grabštejn 

7.A: Helfenburk 5x, Pražský hrad, Křivoklát, Švihov, Kašperk, Hluboká, Rožmberk, Mikulov, 

Červená Lhota, Konopiště, Zelená hora 

7.B: Helfenburk 11x, Červená Lhota 4x, Zvíkov, Hluboká 3x, Hus, Blatná, Kratochvíle 2x, 

Veltrusy, Kašperk, Dub, Jestřebí, Pražský hrad, Vimperk, Karlštejn, Švihov, Dobříš, Strakonice 

8.tř.: Helfenburk 13x, Hluboká 5x, Orlík, Dívčí kámen, hrad a zámek Jindřichův Hradec, Kost, 

Červená Lhota 2x, Rábí, Karlštejn 2x, Kratochvíle, Rožmberk 2x, Lednice 

9.tř.: Helfenburk 5x, Hluboká 3x, Rožmberk, Trosky, Český Krumlov, Dub, Pražský hrad, 

Vyšehrad, Blatná 

Nejnavštěvovanější památkou o 

letošních prázdninách byla 

zřícenina nedalekého hradu 

Helfenburk, který navštívila 

celkem třetina našich žáků.   
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17.září -Památný den školy -117.výročí založení 

Den 17. září je pro naši školu zcela zásadní. Je to datum, kdy roku 1899 byla založena a 
postavena na krásném místě pod Svatým Duchem. Každoročně si tento den připomínáme 
velkou školní slavností, kdy žáci a jejich učitelé mají zcela slavnostní a jiný způsob práce než ve 
všední den. Den začíná zpěvem školní hymny v rozhlase, projevem ředitele školy a při 
vyvěšených vlajkách školy a města se na chodbách školy 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 by byli příkladem pro ostatní. Po ukončení voleb se 
všechny třídy a jejich učitelé věnují předem připravené činnosti, projektu, která(ý) se vztahuje 
k městu, škole nebo oběma. Výstupem těchto projektů jsou vytvořené různé prezentace práce 
v podobě plakátů, video a foto souborů a výtvarných a rukodělných prací. 

Sněm školy: 

Za první stupeň: Petra Jedličková 3.A,      
Petr Předota 3.B, Adéla Čužnová 4.A,             
Aneta Diblíková 4.B, Alexandra Štumrová 
5.A,   Denisa Mikešová 5.B 

Za druhý stupeň: Jan Capůrka 6.A,   
Kateřina Růžičková 6.B, Lucie            
Dědičová 7.A, Kateřina Tažejová 7.B,                    
Romana Mikešová 8.tř (víceprezidentka),          
Zuzana Matušková 9.tř.(prezidentka) 

 

 

Den školy 2.A    

Po zaznění školní hymny jsme se vydali po stopách naší školy. Zhlédli jsme učebny na 2. 

stupni, prošli vystavené fotografie, objevili čtenářský koutek…  Zopakovali jsme si symboly 

školy, nakreslili školní vlajku, nahlédli do voleb školního sněmu a jako dárek naší škole jsme 

zhotovili její podobiznu. Dalším cílem 

památného dne byla vycházka po okolí 

Vlachova Březí. Ukázali jsme si místa, kde 

sídlí některé firmy : Inos, Hatz, Pekařství 

Cais…. Víme, kde najít Hájky, Kavčinec, 

Sídliště, Stránku….  

 
Den školy – 2.B 
Hned ráno jsme si všichni zazpívali hymnu 
naší školy a zopakovali si symboly (vlajka, 
zvon). Poté měly děti namalovat pohlednici 
s motivem naší školy – podle předlohy. A 
protože škola slavila již 117. narozeniny, nesmělo chybět přání od dětí. Poslední vyučovací 
hodinu jsme se procházeli v okolí školy, navštívili jsme židovský hřbitov, křížovou cestu, 
pomník padlých a prošli jsme se po dvoře zámeckého pivovaru.  



Den školy – 2.C 
 
Tento významný den jsme začali zazpíváním hymny naší školy a zároveň si zopakovali i symboly 
školy. Pokusili jsme se složit jednoduchou báseň pro školu jako dárek k jejímu výročí. Něco málo 
jsme si i řekli k naší galerii BoMBa, proč se vlastně tak nazývá, že se její název skládá ze tří 
našich významných malířů – Bošky, Matulky a Boukala. 
Poté jsme za pomoci žákyň devátých tříd – Michaely Boškové a Pavly Markové vyrazili na 
šipkovanou. Dívky nám značily trasu a  po cestě nám různě poschovávaly úkoly, které se 
vztahovaly ke škole. Pilně jsme je splnili a odměnou byl pro nás ukrytý poklad v podobě balíku 
bonbonů. Do školy jsme dorazili příjemně unaveni a zároveň spokojeni, protože nám počasí 
opravdu přálo. 
 
Báseň pro školu 

 
Na kopečku stojí naše škola, 
v září nás už k sobě volá. 
V ní se pilně učíme, 
hlavičky své mučíme. 
I když do ní nechodíme vždy rádi, 
máme tu své kamarády. 
S nimi zažijeme legraci, 
pak už je čas na práci. 
 
                                              
Den školy ve 3.A 

Poprvé jsme se účastnili voleb do školního sněmu a s napětím jsme očekávali výsledky školních 

voleb. Vítězce Petře Jedličkové jsme pogratulovali, neboť vyhrála i naše třídní volby. Počasí 

nám tento den  přálo  a my jsme se po svačině  vypravili na exkurzi do firmy HATZ, kde nás 

vřele přivítali.  Firmou nás provedl a vše vysvětlil pan Kučera, který je tatínkem našeho 

spolužáka. Na rozloučenou jsme dostali magnetky, 

samolepky a menší občerstvení. Celý den školy se nám 

vydařil a těšíme se na příští. 

 
Den školy- 3.B 
Den školy ve 3. B proběhl letos ve velké souvislosti s 
předmětem PRVOUKA. Žáci si zopakovali školní hymnu, 
symboly školy, povídali jsme si o životě v naší obci. 
Poprvé se naší třídy týkaly volby do Školního sněmu, 
naším třídním zástupcem se stal Petr Předota. 
Na dvě vyučovací hodiny jsme pak šli do Školní 
botanické zahrady. Chlapci odklízeli ostříhané oschlé a 
přebytečné části rostlin, děvčata otrhala plody rakytníku 
řešetlákového. Po práci jsme se v tom horkém dni 
odměnili nanukem. Po několika dnech jsme si 
pochutnali na zdravé rakytníkové marmeládě. 
 



Den školy očima žáků čtvrtých tříd 
 

Dne 16.září jsme 
slavili narozeniny 
naší školy. Když 
jsme odvolili do 
školního sněmu a 
nasvačili se, odjely 
obě naše čtvrté 
třídy do  Husince na 
prohlídku Husova 
rodného domku. 
Zde jsme navštívili 
rodnou světničku 
Jana Husa, vlezli  
tajnou chodbou do 
černé kuchyně, 
zhlédli výstavu 
dobových kostýmů  
z filmu o Janu Hu-
sovi a poslouchali vyprávění o husineckém mistrovi. A protože jsme dávali velký pozor, 
pokusili jsme se vyluštit tajenky, které nám rozdal pan průvodce. Všechno, co jsme se zde 
dozvěděli, prý využijeme v hodinách vlastivědy. Počasí nám celý sváteční den přálo a zpáteční 
cesta autobusem s panem Pěstou byla ze všeho nejlepší!  
 
5.A 
Slavnostní den školy jsme tentokrát slavili v pátek 16. září. První hodinu jsme volili zástupce 

do školního sněmu, naučili jsme se celou písničku Narozeninová od Z. Svěráka a J. Uhlíře. 

Zazpívali jsme si školní hymnu a vyprávěli si o historii naší školy. Druhou hodinu jsme začali 

připravovat pro naše 

kamarády z 1. třídy 

stopovanou – pomocí 

šipek a fáborek. 10 

úkolů, které se týkaly 

školy, splnili prvňáci na 

výbornou, i když 

některé obálky hledali 

těžko. V poslední 

obálce čekal na děti 

poklad.Závěr 

svátečního dne jsme 

strávili na výstavě 

malířů Bošků v 

Zámeckém pivovaru. 

Slavnostní den se nám 

líbil. 



Den školy v 5.B 

 

 



6.třídy 
 

Po volbách jsme 
se odebrali na 
náměstí, kde nás 
čekal pan Pěsta 
s březským 
autobusem a 
popovezl nás do 
Předslavic. 
 Zde jsme 
navštívili 
soukromé 
muzeum české 
vesnice ve firmě 
Liva, kterým nás 
provedl jeho 
zakladatel a majitel firmy pan Jungvirt, 
vyfotili se před nedávno renovovanou 
bránou muzea, kterou vytvořil  Jakub 
Bursa a pěšky přes Bušanovice šli 
nazpět do Vlachova Březí.   

 

 
 
 
 
 
7.A 
Po provedené volbě zástupce třídy do školního sněmu následovala oslava narozenin školy 

zpěvem školní hymny a sfouknutím sto sedmnácté svíčky na narozeninovém dortu. V rámci 

oslav proběhl první ORIENTAČNÍ BĚH dvojic ve Vlachově Březí a okolí. Počasí nám přálo a  žáci 

se zapojili aktivně. Úkolem bylo v co nejrychlejším čase oběhnout 14 lampionů s kleštičkami a 

orientovat se dle mapy. 

Všechny dvojice úkol splnily. 

 

Výsledky:  

1. místo :Jíří Čužna a Adam              

Novotný 

2. místo Nikola Bízková a 

Kristýnka Kubaštová 

3. místo Františk Kučera a 

Dominik Havrán 



 
 
 
7.B 
V den kdy měla naše škola 117. narozeniny, jsme se rozhodli, že navštívíme našeho spolužáka 
Kubu Šefla ve cvrčkárně. Čekala nás dlouhá cesta do Bušanovic, ale výšlap stál zato. U Šeflů 
doma jsme si mohli prohlédnout nejen samotné cvrčky, ale také chameleony, agamy, pštrosy, 
páva Pepu a několik druhů ryb. Těmi rybami nemyslíme pouze obyčejné pstruhy, ale třeba i 
překrásné jesetery. Před rozloučením jsme se nezapomněli pomazlit s pejsky a dvanácti 
kočkami. Poté jsme se posilnili svačinkou a vydali jsme se zpět ke škole. Bylo to náročné, 
avšak hezké a poučné dopoledne. Díky Kubovi a jeho rodině máme spoustu krásných zážitků. 
 

 
8.tř 
Dne 16.9.2016 jsme si  my osmáci 
připomněli 117. výročí založení naší školy 
profesora Josefa Brože. 
Tento den připadá na 17. září, ale letos 
jsme ho oslavili o den dříve. Rozhodli jsme 
se, že se vydáme na výlet stezkou 
spisovatele Jana Nerudy, jenž do našeho 
městečka jezdil. 
Krásná příroda v okolí byla pro něho ještě 
krásnější, když tudy mohl chodit po boku 
své milované Aničky Tiché po svazích 

Kančova, cestičkami Hradištského lesa a podél Libotyňského potoka. 
My jsme v putování ještě pokračovali dále  a prošli jsme Dolním Kožlím, Horním Kožlím a 
Mojkovem. 
Užívali jsme si krásného výhledu na okolí a k tomu nám dopřálo i pěkné počasí. 
Putování jsme zakončili společným foto u studánky a návratem do školy. 
 
 
DEN ŠKOLY 9.tř. 

O tomto dni jsme se 

šli projít po Vlachově 

Březí a okolí. Při této 

procházce si měli 

žáci všímat, co se jim 

v našem městě líbí a 

co ne. Přestávku 

jsme si udělali u 

studánky, kde jsme 

se nasvačili a zahráli 

si hry. 

 



 

Začal nám školní rok 2016/17 

 

1. den nového školního roku  

 

Dobrý den, ahoj žáci, ahoj kolegové, ahoj rodiče a přátelé naší školy. 
Je čtvrtek 1. září 2016, den, kdy začíná nový školní rok, rok 2016/2017. Tento den je prvním 
dnem povinné školní docházky 22 našich nových prvňáčků, které jsme před malou chvilkou 
slavnostně přivítali v naší Základní škole profesora Josefa Brože. Doufáme, že do naší školy 
budou i v následujících letech vstupovat do 1. tříd chlapci a děvčata ve velkém počtu a z 
dalekého okolí. Našim novým spolužákům, klukům a děvčatům z 1. třídy, přejeme jen to 
nejlepší, ať se jim vše daří, nedělají si starosti, ať poznají ve škole hodně nových kamarádů a 
těší se do školy každý den tak, jako se jistě těšili dnes. 
Všechny vás z místa kapitánského můstku zdravím a přeji všem do nového ročníku 
2016/2017 jen to NEJ a poklidnou plavbu vodami školního roku 2016/2017. 
Michal Novotný 

 

Poděkování rodičům žáků 1. třídy 

Prvňáčci dostali od rodičů nový koberec do třídy, na kterém 
odpočívají, hrají si a učí se.  Děkujeme maminkám a tatínkům. 

 

Žáci současné 5.A a Knoflíci mateřské školy – společná setkání v roce 2016 

Po celý minulý školní rok 2015/16 probíhal společný projekt třídy 4.A 
a Knoflíků z MŠ. Na začátku všeho byl nápad – přiblížit předškolákům 
ještě více život ve škole a naopak dětem ze ZŠ dát příležitost vrátit 
se zpátky do bezstarostné doby strávené ve školce. 
Společná setkání se uskutečnila střídavě ve škole u čtvrťáků, ve 
školce, v tělocvičně a venku. Vždy byla tématicky motivována – 

cestovali jsme do pravěku, cvičili jsme s čerty, na besídce jsme se vzájemně bavili, oslavili jsme 
narozeniny profesora Josefa Brože a svátek naší Země, společně jsme závodili na olympiádě, 

pochutnali si na dortu od Knoflíků po jejich loučení se školkou a vše 
jsme zakončili stopovačkou, která vedla až na koupaliště, kde na 
malé kamarády čekal schovaný poklad. Čtvrťáci společně s Knoflíky 
pracovali, tvořili, vyráběli, cvičili, četli, zpívali, uklízeli, povídali si, 
chlubili se svými úspěchy, ale hlavně si mezi sebou našli nové mladší 
a starší kamarády, na které se všichni těší 1. září ve škole! 
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Poznávací výlet 

Ve čtvrtek 8. září se vydala třída 5.A na poznávací výlet. Ráno jsme jeli autobusem do Husince. 

Navštívili jsme rodný dům Mistra Jana Husa. Zhlédli jsme velmi zajímavé muzeum, spoustu 

informací jsme už věděli z hodin vlastivědy. Na závěr jsme ve skupinách plnili kvíz. Na zpáteční 

cestu jsme se vydali 

pěšky přes Chlumany, 

kde jsme si pohráli na 

novém hřišti. Další 

zastávka byla v KyBy, kde 

už na nás čekala paní 

Láchová s kolegyní. 

Prohlédli jsme si zahradu, 

občerstvili se, napili, 

vyzkoušeli si zážitkový 

chodník a odpočatí se 

vydali na cestu domů. 

Přálo nám krásné počasí, 

a tak jsme si všichni tento vlastivědně turistický výlet velmi užili. 

 

Ekologický výlet třídy 5.A do Jindřichova Hradce 

Ve čtvrtek 6. října vyjeli žáci 5. A  vlachovobřezským autobusem do Jindřichova Hradce na 
výlet. Poprvé jsme se všichni ocitli na opravdické skládce Fedrpuš. Pan Gébl nás provedl po 
celé skládce a vysvětlil, jak se třídí odpady a jak se dělá skládka. Přesně v poledne jsme se šli 

podívat na zpívající fontánu, která byla nádherná a všem se moc líbila. 
Poté měly děti krátký rozchod na náměstí. Na závěr jsme navštívili 
jindřichohradecký hrad a zámek. Na zámku jsme začali prohlídku v 
černé kuchyni, pak se 
přesunuli do zelených 
komnat a přes arkády jsme 
se dostali do Rondelu, kde 

jsme si zazpívali naši školní hymnu. I když nám 
počasí nepřálo, výlet si děti náramně užily.  

 
Planetárium 
Pravidelně jednou za dva roky navštíví žáci čtvrtých a pátých tříd v rámci výuky přírodovědy 
Planetárium v Českých Budějovicích. Stalo se tak i letos ve čtvrtek 29. září. Děti zhlédnou vždy 
v kinosále vybraný program s výkladem, tentokrát to byla Sluneční soustava, a dokonce si 
mohly vybrat planetu, na kterou se chtěly podívat, a poté přímo v Planetáriu noční oblohu 
Českých Budějovic. Získají tak mnoho zajímavých poznatků o planetách, souhvězdích i 
jednotlivých hvězdách. Vše potom využijí v kapitolách Hvězdy – souhvězdí a galaxie Slunce a 
sluneční soustava, Planeta Země a její Měsíc v pátém ročníku přírodovědy. Na své zážitky a 
získané poznatky určitě nezapomenou, protože si téměř každý z nich přivezl domů pohledy, 3D 
brýle, kalendáře, 3D modely a jiné drobnosti.  
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Malá kopaná 2016 – 2. místo chlapců 7. – 9. tříd v okresním turnaji v Prachaticích 

Dne 5. října se uskutečnil tradiční turnaj starších žáků v malé kopané. Turnaj se uskutečnil pod 
vedením pana učitele, trenéra Jaroslava Frnocha, na hřišti s umělým povrchem při základní 
škole Národní Prachatice. Tak jako každoročně i v letošním roce se fotbalového dne zúčastnila 
naše škola z Vlachova Březí a jsme rádi, že i v letošním ročníku jsme patřili k nejlepším v okrese 
Prachatice. Pod kapitánským vedením Martina Le a trenérském vedení pana ředitele Michala 
Novotného naši chlapci postupně porazili chlapce ze Šumavských Hoštic, Netolic a základní 
skupinu tím vyhráli. V semifinále jsme si poradili i s favoritem turnaje ZŠ Národní Prachatice a 
postoupili do finále, kde nás čekal tým ZŠ Volary. Když sečteme trochu více smůly a 
neproměněné šance, výsledkem je prohra v 7. kole penaltového rozstřelu a tím celkové skvělé 
2. místo v okresním turnaji v konkurenci 14 základních škol. 

Naši chlapci po celou dobu turnaje bojovali, předvedli kolektivní a kamarádský výkon 
s podporou jeden druhého a výkon s nesólováním. Děkujeme chlapci za vzornou reprezentaci 
naší školy a města. 

 

Velký úspěch našich sportovců na okresním kole v přespolním běhu ve Vimperku 

Největšího úspěchu dosáhla Adéla Mikešová, která v konkurenci 30 soupeřek obsadila celkové 
1. místo. Neméně dobře si vedl taktéž žák 9. ročníku Michal Novotný, který doběhl na krásném 
2. místě. Za zmínku stojí také 6. místo Adama Novotného. Všem zúčastněným děkujeme za 
výbornou reprezentaci školy. Za trenérské vedení a podporu dětí při závodění děkujeme panu 
učiteli Pavlu Pechkovi. V kategorii družstev obsadila naše škola celkové 3.místo. 

 

Besedy s policií 

Během října v naší škole probíhaly besedy se zástupci Policie ČR, kdy žáci 1. – 9.tříd byli 

prostřednictvím filmů a formou besedy seznámeni s tématy: šikana, záškoláctví, krádež a 

kyberšikana. 

 

Spuštění zabezpečovacího systému 

Poslední říjnový týden byl v naší škole spuštěn zabezpečovací systém, který nám umožní 

především v době vyučování zamezit pohybu cizích osob v objektu školy bez jejich předchozí 

kontroly prostřednictvím služby provozních zaměstnanců u hlavního vchodu do budovy nebo 

využitím videotelefonu či audiotelefonů umístěných ve vytipovaných místnostech. 

Dotace MŠMT 

10.10. naše škola podala žádost o dotaci na tyto mimoškolní aktivity: 

Čtenářský klub pro žáky 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
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