


Den s obnovitelnými zdroji – žáci 9. ročníku ve Volyni 

V úterý 1.listopadu žáci 9. třídy navštívili VOŠ a SPŠ ve Volyni v 
rámci Dne obnovitelných zdrojů. Nejprve si vyslechli přednášku 
o obnovitelných zdrojích a prohlédli si některá místa školy. Poté 
měli možnost vyzkoušet si stavařské pomůcky, či skenování 
vlastních obličejů. Následovala prohlídka haly s CNC strojem na 
dřevo. Žáci viděli tento stroj v akci a pak si ho sami vyzkoušeli 
obsluhovat. Seznámili se s počítačovým programem na 
vytváření projektů a sestavili si stoličku, kterou mají nyní ve 
třídě. Následovala prohlídka 
školních dílen, kde žáci 
soutěžili ve skládání hlavo-
lamu. Vítězem se stal Pavel 
Kopelent. Pak si žáci prošli 
strojovnu a podívali se, jak se 
laserem vypaluje jméno na 
pravítko. Toto 
pravítko pak 
dostal každý 
žák jako dárek. 
Formou soutě-
že vyplňovali 
test o životním 
prostředí. 
Soutěž vyhrál 
Michal Novo-
tný. Na závěr se 
žáci dozvěděli 
něco o obo-
rech, které je 
možné na této 
škole studovat.  

 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=6496


Podzimní výstava a Dýňový průvod  

Podzimní období na Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí jsme si již tradičně 
zpříjemnili 5. Dýňovým průvodem. V pátek 4. 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 po 5. hodině odpolední, ale samotný průvod začal až 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.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=6541


 

Den poezie  – V základní škole již po čtrnácté 

V pondělí 14. listopadu  se u nás v Základní škole profesora Josefa Brože uskutečnilo tradiční 
setkání básníků v galerii BOMBA. Každoročně, a je to již 14 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 30 básníků! Patronem celé akce jsou Jan Horák a Jindřiška 
Koubová, která od pana ředitele přebrala pomyslnou štafetu nad jejím pořadatelstvím. Letošní 

ročník měl jedno společné téma: “žádný člověk není ostrov“. Pořádání Dne poezie není v 

České republice zcela obvyklá věc, nezapojuje se do ní mnoho škol, a proto jsme na naše 
pořadatelství právem hrdi a již nyní můžeme říct: “Těšíme se na Den poezie 2017“.  

Nikdo není ostrov 

Mám vymyslet básničku 

,,Nikdo není ostrov´´ 

A předem vím, 

že to nebude sto slov: 

Nikdo není ostrov. 

(Chtělo by to doslov) 

Václav Gubrický 5.A 

 

Kamarádi 

Žádný člověk není ostrov,                

to už přece vím. 

Se svou dobrou kamarádkou              

si vždy rozumím. 

Zradit svého kamaráda,                     

to je velká chyba, 

jako kdyby z oceánu uplavala ryba. 

A když ryby opustí                            

tu svou malou rodinku, 

vrátí se zpět do moře                          

za necelou hodinku. 

(Zuzana Polická 4.B) 

 

Můj den 

Holky, kluci, ruku na srdce si dáme,  

že kdo chodí do té naší školy drahé,  

nemůže být ostrovem. 

Ráno vstanu, upravím se, 

se psem pěkně rozloučím se. 

Potom spěchám z kopce dolů, 

Majda s Lotkou už jsou vzhůru. 

Na zastávku pospícháme, 

autobus tam vyhlížíme. 

Do Březí když dorazíme, 

u Caisů si nakoupíme. 

Pak už jdeme do školy, 

odevzdáme úkoly. 

Na oběd se těšíme 

a ve frontě zlobíme. 

Odpoledne domluvím si, 

penny boardy připravím si. 

A tak večer usínám, 

jak se tady dobře mám. 

(Adéla Čužnová 4.A) 



Čtenářský klub 

Ve čtenářském klubu školy 

jsou z nás malí knihomoli. 

Jsme tu dobří kamarádi, 

navzájem se máme rádi. 

Nové knihy prohlížíme, 

co nás baví, to my víme. 

Vymyslíme příběh krátký, 

a pak honem do pohádky. 

Prvňák hledá na obrázku, 

jak odpoví na otázku. 

Vymyslíme příběh krátký, 

 a pak honem do pohádky. 

Na podvečer s poezií  

pustili jsme fantazii 

na procházku kratičkou, 

skončilo to básničkou.                            Kamarád 

Smějeme se, povídáme,                           Když slunce nesvítí a je ti nejhůře, 

hezké chvíle zažíváme.                            když oheň nehoří, kamarád ti pomůže. 

Hrajeme si spoustu her,                          Hraje si s tebou na babu 

je to super a jsme fér!!!                            a chodí s tebou na procházky, 

(Členové Čtenářského klubu)                   Dodává ti odvahu, učí tě Dostihy a sázky.                    

                     

Holky z 3.B                                         Je s tebou v každý čas, 

My jsme holky z 3.B                                 vždycky tě podpoří, 

rády spolu blbneme.                                ať přátelství každého znás, 

Tancujeme, zpíváme,                               ať nikdy nám neshoří. 

někdy se i hádáme.                                  (Pavel Zimmermann 2.C) 

Je to príma, když jsme spolu, 

nechce se nám nikdy domů. 

Když chce člověk šťastný být, 

musí dobrou partu mít.    (Adélka Urbanová 3.B) 

(Lucie Ludačková 6.B ) 



Koťátko 

Velké přání ve snu mám, 

do obálky já ho dám. 

Napíšu si o zvířátko, 

chtěla bych malé koťátko. 

S koťátkem je velká sranda, 

budu mu říkat Vanda. 

Už se těším na mazlíčka, 

jak se choulí do klubíčka. 

Budeme si spolu hrát, 

Vanda bude kamarád. 

(Petra Jedličková 3.A) 

 

Želva 

Želva, želva, želvička, 

je s ní velká srandička, 

protože je maličká 

jako moje sklenička. 

Našlapává po špičkách 

jako naše kočička. 

Je jí teprve rok, 

proto má malý krok. 

(Tomáš Dvořák 3.A) 

 

 

 

 

 

 

Jezevčík 

Máme doma jezevčíka, 

když nastydne, hodně pšíká. 

Zalézá si pod peřinu, 

aby nepocítil zimu. 

Tam se k němu přitulím, 

pořádně nás zabalím. 

Je to velký kamarád, 

kterého mám hodně rád. 

(Václav Důra 2.A) 

 

Rex 

Máme pejska Rexíka 

on vesele utíká. 

Nebojácně štěká, 

na první sníh kouká. 

S míčkem si rád hraje, 

k Vánocům mu koupím dárek. 

(Jan Capůrka 6.A) 

 

Pejsek 

Máme doma pejska 

a on hodně vejská. 

Hraju si s ním celý den, 

když je hezky, jdu s ním ven. 

Jezdí s námi na výlety, 

koupíme mu zimní boty. 

Přinese mu Ježíšek 

nový, měkký kožíšek? 

(Sára Kopáčková 3.A) 

 

 



 

Koňské pouto 

Když mám špatnou náladu, 

otevřu si ohradu. 

Už vidím, jak hříva vlaje, 

kdopak asi dnes vyhraje? 

Když vyhoupnu se na koňský hřbet, 

točí se se mnou celičký můj svět. 

Za mnou stojí bílá stáj, 

přede mnou je krásný kraj. 

Tam kde kůň cválá vesele, 

tam nechybějí přátelé. 

(Eliška Švecová 7.B) 

 

Pudl 

Pudl je ušlechtilý pes, 

původem z Francie, 

po celém světě běhá dnes. 

V černé i bílé běhá, 

jak to jenom ten pudl dělá? 

Avšak nerozhoduje barva ani velikost, 

pudl žije lidem pro radost. 

Pudl je přítel všestranný, 

pro každou srandu nadšený. 

I když proběhne houští, 

elegantní pohyb ho neopouští. 

Tmavé oko chytře kouká, 

kadeřavá srst, do které vítr fouká. 

Možná namyšlený se může zdát, 

ale pudl je pravý kamarád. 

(Markétka Bušková 3.A) 

 

Lenochod 

Lenochod je pomalý, 

pohyb pro něj není, 

hodiny se posunuje 

z větví blíž ke kmeni. 

I když je tak pomalý, 

přesto není líný, 

rychle šplhat neumí, 

trvá mu to hodiny. 

Líbí se mu na stromě, 

na zemi být nechce, 

hlavou dolů zavěsí se, 

a pak šplhá lehce. 

(Adam Šimurda 6.A) 

 

 

 



Hudební program – 1.stupeň 

Dne 15.listopadu nás navštívil písničkách pan Hrdlička s hudebním pořadem pro žáky 1.-5. 
ročníku. Na úvod nám představil a ukázal svou kouzelnou hůlku, kterou pak začaroval paní 
učitelku Kautmanovou v princeznu 
Lenku. Ta měla tu čest, zatančit si se 
svým žákem na písničku z pohádky 
„Princové jsou na draka“. Příjemný 
taneční doprovod jim dělala paní 
učitelka Horáková se žáky 1. třídy. V 
50-ti minutovém programu zazněly 
písničky z pohádek, vánoční 
„Rolničky“ a mnoho dalších, které si 
všechny děti s chutí zazpívaly i 
zatančily. Na závěr dostali všichni žáci 
sladkou odměnu, tak se zpátky do tříd 
vraceli s veselým úsměvem.  

 

 

Zvonečkový průvod  

Dne 27. listopadu se uskutečnil 5. 
ročník společné akce ZŠ, ZUMŠ a 
Města Vlachovo Březí - Zvonečkový 
průvod. Po úspěšných prvních 
čtyřech ročnících jsme byli 
motivováni k ještě lepší realizaci. 
Bylo zvykem, že celá akce 
začínala tradičním kulturním 
představením před vstupem do 
Základní školy profesora Josefa 
Brože, vystoupením žáků MŠ a ZUŠ 
na náměstí a pozdravem starosty 
Vlachova Březí Lubomíra Dragouna. 
Program zůstal zachován, jen místo 
realizace se posunulo několik 
desítek metrů na východ, do areálu zámeckého pivovaru. 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 postupně zazpívali žáci ZUMŠ a žáci I. i 
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 rozjímání. Ten, kdo se Zvonečkového průvodu 
zúčastnil, měl možnost navíc navštívit od 15:00 hod. vánoční trh mateřské školy Pastelka 
v prostorách velkého sálu Panského pivovaru, něco vánočního si koupit, příjemně se občerstvit 
a poprvé v tomto roce se vánočně naladit. Po skončení hlavní části akce se všichni v čele 
s panem Antonínem Lencem coby ponocným vydali směrem 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=6799
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=6976


 

Od Barborek do Tří králů – celoškolní projekt 

Ohlédnutí za svatou Barborkou aneb jak jsme si tento svátek připomínali ve škole  

 V pátek 2.prosince chodily po třídách Barborky (žákyně 9.tř.- Zuzana Matušková, Kateřina 
Korousová a Barbora Bártíková) a seznamovaly žáky se svátkem svaté Barbory a s tradicemi, 

které se dříve  na českém venkově udržovaly. Po 
příchodu do třídy přednesly tuto báseň:   

 My tři Barborky jsme, 

 z daleké krajiny jdeme 

 a dárky vám neseme. 

 Nesme, neseme velice krásné, 

 kdo se modlit bude, tomu je dáme 

 a kdo nebude, tomu nalupáme.   

  

Poté následovalo povídání o zvycích, které se v tento den dodržovaly:   

 Nejrozšířenějším zvykem na svátek svaté Barborky bylo řezání třešňových 

větviček.    Ty se dávaly do vázy a pokud  na Štědrý den rozkvetly, předpovídaly 

svobodným dívkám brzkou svatbu, ostatním členům rodiny dobré zdraví. Někde si 

dívky utrhly větviček víc, pojmenovaly je mužskými jmény a věřily, že si vezmou 

toho chlapce, jehož větvička vykvetla první. Na Šumavě pak lidé věřili, že větvičky 

mají čarovnou moc. Brali si je s sebou na půlnoční mši a jejich pomocí rozpoznali 

čarodejnice.   V den, kdy měla svatá Barbora svátek, našla chudá žena přede dveřmi 

své chaloupky plačící miminko. Dala holčičce jméno Barborka a vychovala ji. 

Barborka byla hodnou a poslušnou dcerou a zvěst o její dobrotě a štědrosti se šířila 

po celém kraji. Nepřející lidé ji však obvinili z čarodejnictví a uvrhli do vězení. 

Barborka ale i tmavé a neútulné vězení prozářila svou dobrotou natolik, že třešeň, 

která rostla vedle vězení, rozkvetla. Od té doby si lidé v zimě dávají do váz třešňové 

větvičky a říkají jim Barborky. 

 Na závěr rozdaly hodným dětem sladkosti, do vázičky vložily ozdobenou třešňovou větvičku a 
rozloučily se opět verši:  

My jsme svaté Barborky dneska svátek máme 

a třešňovou větvičku do třídy vám dáme. 

Ať vám tu do Vánoc 

pro štěstí a pro radost vykvete.   

  

Teď se zase ubíráme o stavení dále, 

 budete- li děti hodné, za rok se shledáme.  

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7042


 

 

Mikulášský den 2016 

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 5. ročníku 
projektu „Mikulášský den“. Ve třídách 1. stupně 
se sešlo dohromady více jak 190 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. 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 a tak okamžitě byly poslány do Nebe. Ve Vlachově Březí jsme tento den prožili tak 
trochu jinak a žáci se možná v ten den i rádi učili a poznali, že škola může být také plná zábavy. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7056


Sv. Lucie 

Dne 13. prosince jsme si u nás ve škole naposledy v tomto roce připomínali lidové tradice. Po 
sv. Barboře (4.12.) a sv. Mikuláši (5.12.) jsme dovršili tradiční předvánoční trojlístek, který má 
za úkol přiblížit našim žákům lidové tradice našich předků, na které se na mnoha místech naší 
země zcela zapomíná. Tyto tradiční předvánoční zvyky našich předků jsou součástí ročního 
kulturního programu jen hrstky obcí, tak jako například nedaleké obce Svatá Maří. Děvčata 
z 9. třídy pod vedením p. uč. Heleny Dvořákové ve škole profesora Josefa Brože chodila coby 
sv. Lucie třídu od třídy a dopodrobna objasňovala lidové tradice všem žákům nejen základní 
školy, ale i školy mateřské. 

 

Tříkrálová sbírka 2017 

V pátek 6. ledna proběhla v naší škole Tříkrálová sbírka. Žáci 8. ročníku Miroslav Novák, Václav 
Plachta a Filip Beránek coby Kašpar, Melichar a Baltazar obcházeli třídu po třídě a nejen že 
vybírali penízky na podporu dětí v dětském domově v Žíchovci, nýbrž také zakončovali školní 
projekt „Od Barborek do Tří králů“, jenž 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 
Zuzkou Matuškovou, 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 2017 dala dohromady 6268 
Kč. Školská rada, žáci, učitelé, pan ředitel a 
paní zástupkyně, rodiče, paní kuchařky, paní 
uklízečky, pan školník a paní ekonomka, paní 
učitelky a personál MŠ, ale i dárci, kteří ve vší 
skromnosti nechtějí být jmenováni, posílají 
do Dětského domova v Žíchovci krásný 
povánoční dárek a současně zdraví pana 
ředitele Peikera a jeho děti.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7200
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7572


Okresní kolo v sálové kopané – pořádala ZŠ Vlachovo Březí 

Každoročně na podzim (letos 1.12.) se konalo okresní finále 6. a 7. 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 9 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 skupinách. Vítězové ze skupin 
postoupili do bojů o 1. až 3. místo, druzí ze skupin o 4. až 6. místo a 3. ze skupin o 7. až 9. 
místo. Do boje o titul okresního přeborníka postoupily školy ZŠ Smetanova Vimperk, ZŠ TGM 
Vimperk a ZŠ Netolice. Ve finálové skupině se nejvíce dařilo chlapcům ze ZŠ TGM Vimperk pod 
trenérským vedením pana učitele Josefa Bejčka a stali se tak přeborníky okresu v sálové 
kopané kat. III, čímž si též zajistili postup 
do krajského kola, které se každoročně 
koná v Kunžaku. Pořádající družstvo 
Vlachova Březí se účastnilo boje o 7. – 9. 
místo. Chlapci zabojovali, oba soupeře 
porazili a obsadili celkové 7. místo. Naši 
chlapci: Adam Novotný, David 
Hodonický, Lukáš Svěchota, Jan Lácha, 
Jiří Čužna, Teodor Pineau, Václav 
Kautman, Radek Hůrský. Trenérské 
vedení p. uč. Pavel Pechek a Michal 
Novotný.    

 

Náboj Junior 2016 – matematická soutěž družstev 

Dne 25. listopadu v SPŠ Písek se vybrané žákyně 9. ročníku: Barbora Bártíková, Markéta 
Kocourková, Markéta Jakoubková a Barbora Veselková se zúčastnily soutěže Náboj Junior 
(výpočty z aplikované fyziky a matematiky). Soutěž byla pro čtyřčlenné týmy žáků druhého 
stupně základní školy. Celá soutěž trvala 120 minut, během nichž se týmy snažily vyřešit co 
nejvíce ze 42 zadaných úloh z aplikované fyziky. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již 
nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu a spolupráce. V Písku 
soutěžilo celkem 14 týmů. Našemu týmu se podařilo správně vypracovat 17 úloh (tým na 1. 
místě zvládl 33 úloh). To stačilo na 7. místo.Strategicky se nám soutěž povedla mnohem lépe 
než v minulém ročníku soutěže. Pro žáky to je jistě dobrá zkušenost. 
 

Slavnost v partnerské škole PFM Riedlhütte 

Dne 20. prosince bylo vedení školy pozváno na slavnost konající se v partnerské škole PFM 
Riedlhütte. Přátelé z německé školy během slavnosti podepsali smlouvu o intenzivní 
spolupráci s Národním parkem.  Tato spolupráce zajistí pravidelné návštěvy žáků školy 
v Bavorském lese, pomoc pracovníků národního parku při realizaci environmentálních 
programů nebo také využití učeben národního parku a jejich technického vybavení. Slavnostní 
den připravila paní ředitelka Iris Sneck a její kolega Johan Friedl s učiteli a žáky školy.  Bohatý 
kulturní program, projevy význačných osobností regionu a prezentaci přírodovědně 
zaměřených projektů žáků shlédl plný sál sportovní haly, včetně pana ředitele Michala 
Novotného, paní zástupkyně Marty Kadlecové a paní učitelky Ley Šverákové. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7045
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Vánoční schody 2016 – 1. ročník běhu do školních 
schodů 

Dne 15. 12. 2016 se konal 1. ročník Vánočních schodů. Běžecká trať 
vedla z vestibulu školy s cílem ve školní jídelně. Účastníci museli 
překonat 100+1 schod, vytočit 8 zatáček a zdolat čtrnáctimetrové 
převýšení, a to vše na 105 metrů dlouhém úseku. Závodníci a 
závodnice druhého stupně startovali ve 30 vteřinových intervalech a 
na startu se jich sešla rovná stovka. Nejlepšího času dosáhl Štěpán 
Bartizal z 8. ročníku v čase 25,27 vteřiny a stanovil tak traťový 
rekord. Z dívek byla nejrychlejší Michaela Bošková z  9. ročníku v 
čase 28,26 vteřiny. V kategorii 16+ v čase 33,64 zvítězil Martin 
Hubáček a suverénně ovládl tuto kategorii.  

Žáci a žákyně společně zdolali 10 100 schodů, 
přitom uběhli 10 500m a nastoupali 1400 výškových metrů,                           
v celkovém čase   1 hodina 1 minuta 1 vteřina. 

Děkujeme všem závodníkům za účast a těšíme se na příští ročník.   
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Ve škole po škole – žáci 7.A opět přespávali ve škole 

Z úterý 20. 12. na středu 21. 12. proběhla akce VE ŠKOLE PO ŠKOLE 2016 pro žáky 7. A. 

Po vyučování a naobědvání jsme se rozdělili do skupinek, které vedly tři žákyně 9. ročníku Pája 
M., Barbora B. a Michaela B. Pomáhaly s dohledem nad žáky. Odpoledne jednotlivé skupiny 
plnily přidělené úkoly (brambory, řízky, příprava stolů, rekvizit na besídku). V 16 hod. svačina, 
nácvik na besídku a výběr filmu na večerní kino. Následná vycházka do temného lesa nás 
dovedla až k Betlému, kde jsme zazpívali 
Ježíškovi koledu. Nechyběla slavností 
večeře, koledy, dárky a různá neočekávaná 
dobrodružství. Letošní GALAVEČER byl 
opět na vysoké úrovni! Nocí nás provedl 
vybraný film „ Modrý blesk“ až k počátku 
středy. Nakonec přece jenom všichni 
usnuli a spali až do rána. Společná snídaně, 
balení, úklid, závěrečné foto a zhodnocení 
letošního po školáctví akci zakončilo.   

 Soutěž ve sběru papíru – celkové 
výsledky 

Během měsíce prosince se vestibul naší základní 
školy opět plnil starým papírem. Firma Jihosepar 
zvážila celkově 11 320 kg a zaplatila škole  23 424 kč.  

Jak se vedlo jednotlivým žákům?  

1.Hubr Jan                         622kg 

2.Vaněček Filip                 442kg 

2.Vaněčková Karolína     442kg 

3.Jungwirthová Zoe        362kg 

4.Študlar Marek               339kg 

5.Kratochvílová Tereza   315kg 

6.Pokorný Jaroslav           309kg 

7.Nohová Eliška                282kg 

8.Kopf Dominik                 257kg 

9.Schneedorferová Eliška253kg 

 

 V letošním roce vydělané peníze použijeme opět ve prospěch žáků -  do všech tříd 1. stupně 
dostali žáci koberce o rozměrech 2 x 3m, které rádi využijí při skupinovém vyučování. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7413
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Vánoční besídka 2016 

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. Ten loňský a letošní byl v tomto trochu jiný, neboť žáci prvního stupně se 
v prvních dvou vyučovacích hodinách věnovali činnostem spojeným s vánoční tematikou ve 
svých třídách a potom se v nadcházejících třech vyučovacích hodinách rádi stali diváky 
vystoupení 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.   

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7432


Divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové  

V pondělí 9. ledna navštívil herecký soubor Divadélka pro školy z Hradce Králové školáky z 
Vlachova Březí. Žáky 1. až 4. tříd čekalo divadelní představení 
Nová dobrodružství veverky Zrzečky. V první části pohádky 
maličká veverka, spolu s ostatními zvířátky, pomáhala 
vypátrat, kdo ukradl hodinky panu hajnému. V druhé části 
pak společně se zvířátky vytrestali člověka-darebáka, který se 
v lese choval nehezky.  Děti se během představení dozvěděly 
i mnoho poučných myšlenek, například jak chránit přírodu, 
jak se chovat v lese a i něco zajímavého o ježkovi, strace, či 
jezevci. Celé představení se dětem velmi líbilo, bylo poučné a 
hlavně zábavné.   

Pro žáky 5.-9. ročníku bylo připraveno představení s názvem Divadelní cestopis, který byl 
souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po české národní 
obrození. První ukázka byla z anglické renesanční tragédie od Shakespeara -  Hamlet s jeho 
nesmrtelným monologem „…být či nebýt – to je otázka……“ Následovala veselá komedie od 
Molliéra – Zdravý nemocný, kde nám hlavní hrdinové předvedli, že i v dávné historii uměli 
vymyslet krásnou komedii, při které se divák baví. Jako třetí ukázku jsme měli možnost 
zhlédnout známou scénu hostiny z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho. Další 
ukázka byla z romantické „balkónové“ scény ze 
hry Cyrano z Bergeracu od Edmonda Rostanda. 
Zde herci požádali o hereckou spolupráci dívku 
z publika, která měla možnost si na podiu zahrát 
milovanou dívku. A poslední ukázkou pak byla 
nejslavnější divadelní vražda v dějinách českého 
divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků, 
samozřejmě se zachováním nářečí, v jakém byla 
Maryša prvně uvedena. Všechny scénky byly 
poutavě zahrány a to i díky různým rekvizitám, 
které dodaly ději na autentičnosti. 

 

 

Okresní kolo olympiády z dějepisu 

Dne 17.1.2017 se žákyně  9. třídy , Barbora Bártíková a Markéta Kocourková, účastnily v 
prachatickém DDM  46 .ročníku olympiády z dějepisu. Letošním tématem byla Marie Terezie- 
žena, matka, panovnice, jejíž 300. výročí narození si letos připomínáme.  Soutěžící si  změřili 
síly i ve znalostech barokní kultury. Barbora Bártíková se umístila na 14. místě  s 59 body, což 
byl slušný výkon , neboť k nominaci do krajského kola jí chyběl 1 bod. Na 16. místě skončila 
Markéta Kocourková, která získala 54 bodů. Oběma děvčatům děkuji za reprezentaci školy. 
Přeji jim,aby své znalosti z historie rozvíjely i na středních školách a tato olympiáda se jim 
stala cennou zkušeností. 
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Den otevřených dveří – vítáme budoucí školáky! 

Dne 13. ledna 2017 se uskutečnil v 
odpoledních hodinách v Základní škole prof. 
Josefa Brože ve Vl.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 včele 
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 děti domů odnášely obrázky, 
na kartičkách deset razítek za splněné úkoly, malou sladkost a dobrou náladu. 
 

 

„Cestujeme letem světem“ – s panem Ing. Josefem Florianem 

26. ledna se žáci 7. až 9. ročníků zúčastnili 
cestopisného vzdělávacího programu „Cestujeme 
letem světem“, tentokrát s panem Ing. Josefem 
Florianem. Více jak dvě hodiny vyprávěl žákům o 
svém cestování po Číně, Tibetu, Nepálu a Indii, které 
podnikl v loňském roce 2016. Pan Florian 
prezentoval z daleké Asie dětem více jak 700 
fotografií a vyprávěl o této části naší planety tak, že 
žáci celou dobu s velkým zaujetím poslouchali.               

 

V podvečerních hodinách pan Florian své 
vyprávění ještě jednou zopakoval. Od 17 
hodin seznámil více jak 50 diváků v galerii 
BoMBa se životem, kulturou a zvyky čtyř 
asijských zemí a zaujal je svým vyprávěním 
natolik, že se jim domů ani nechtělo. 
Děkujeme, pane Floriane! Budeme netrpělivě 
čekat a těšit se na další vyprávění z Vašich 
cest. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7663
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Zimní olympiáda 2017 

Po dlouhé době opět máme sníh! Po deseti letech panují opět pravé 
zimní podmínky. Bylo dříve tradicí, že pokud sníh ve Vlachově Březí 
napadl, přímo nás to nutilo pořádat s dětmi různé zimní aktivity. Sice 
v letošním roce zatím není tolik sněhu, abychom stavěli sněžné sochy, 
tak jako tomu bylo dříve, ale na uspořádání  zimní olympiády to stačí. 
A tak se ve středu 25. ledna  v „lyžařském“ areálu U sv. Ducha závodilo 
ve sjezdu na bobech a běhalo na běžkách klasickým způsobem. V 9:00 
hodin soutěž zahájili žáci třetích tříd a posléze si na bobech zazávodili 
a své síly změřili všichni žáci čtvrtých a pátých tříd.                                                                                                                                       

Pro žáky 2. stupně základní školy byla připravena soutěž v běhu na lyžích klasickým způsobem. 
Snad proto, že soutěž proběhla až od 14. hodin, se běhu zúčastnilo poměrně málo žáků. Už 
proto je třeba těm, kteří se tohoto závodu zúčastnili, poděkovat a ještě jednou  poblahopřát. 
A viděli jsme pěkné výkony! Tak snad příště. Snad více žáků pochopí, že být venku na čerstvém 
vzduchu se svými kamarády, je tím nejlepším stráveným časem. 
 

VÝSLEDKY: 

Žáci 1. stupně ZŠ - sjezd na bobech 

3.tř.- 1. Jan Kučera 

          2.Václav Dušek 

          3. Lucie Honomichlová 

4.tř.- 1. Filip Daniel 

          2. Tereza Matoušková 

          3. Lucie Kužvartová 

5.tř.- 1. Karolína Winterová 

          2. Veronika Chánová 

          3. Kristýna Pudivítrová 

Žáci 2. stupně ZŠ - běh na 
lyžích 

6.-7.tř -1. Václav Kautman 

             2. Matouš Kofroň 

             3. Adam Šimurda 

8.-9.tř.-1. Michal Novotný 

              2. Filip Beránek 

              3. Michal Honomichl 
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Zima 
I na kostel zasněžilo 

Vím, že podle kalendáře 
Bude zimě čas patřit 
Trochu sněhu napadlo 
Centimetr, někde tři. 
I na kostel zasněžilo 

A na návsi v každé vsi 
Stojí hned pár sněhuláků 
Kolem nich se honí psi. 

Sáňky také nelenily 
Dnes poprvé pofrčí 

Z toho kopce za vesnicí 
Stačí Vám to? Nestačí! 

Na obrázku mistra Lada 
Sněhu bylo dost a dost 

Zakryl všechno-pole, louky 
Krásně padal pro radost  

       (Romana Mikešová 8.tř.) 

 


