
 



Výstava ježků a dýňový průvod 

V pátek 31. října jsme přivítali u nás ve škole dohromady bezmála 150 dětí, jejich rodičů, 

učitelů a jiných hostů na podzimní výstavě ježků. Touto akcí jsme navázali na předchozí dvě 

výstavy vlastnoručně vyráběných draků a v následujícím roce výstavu sov. Společným 

záměrem a cílem těchto akcí je rozvoj rukodělné zručnosti dětí pod vedením svých rodičů a 

učitelů a jejich výstupem je výstava výrobků v prostorách naší školy. Je chvályhodné, jak se 

účasti na této akci zhostili mnozí naši žáci a je až s podivem, jaké výrobky dokážou pod 

vedením svých rodičů a učitelů vytvořit. Přesný počet ježků, různých tvarů a velikostí, 

vyrobených z různých materiálů a různým způsobem byl  581.  

Ježek 

Ježek chodí pod listím, 

Krásně mu to šustí, 

Má však mnoho bodlinek, 

Přírodu neopustí. 

Když však vítr zafouká, 

Listí vzduchem letí, 

Ježek jenom zabrouká, 

Kam mám dát to smetí? 

Pak se k spánku uloží, 

Do jara tam leží, 

Vůbec nic mu nevadí, 

I když hustě sněží. 

(Nikola Zimmermannová, 5.B) 

  

 



 

Hlavní část výstavy plynule přešla do další velké akce, na kterou se především 

děti netrpělivě těšily. V 17:30 hodin začal „Dýňový průvod“ v Botanické 

zahrádce. Nejméně 50 rozsvícených nádherně zdobených dýní, zpěv našich žáků, 

připravené občerstvení od našich paní kuchařek nám konec dne náramně 

zpříjemnil a již teď můžeme říct, 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.   

 

 

 

 



Tradiční setkání básníků. 

V pondělí 10. listopadu 2014 se u nás v Základní škole profesora Josefa Brože uskutečnilo 

tradiční setkání básníků v galerii BoMBa. Každoročně, a je to již 12 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! Do našeho časopisu jsme 

vybrali básnické výtvory s tématem „naše škola“. 

 
Naše škola 
Naše škola stojí pod Duchem, 
chodí do ní každý 
kdo má za uchem. 
Před školou je krásná zahrada 
a v ní velký ořech, 
je to paráda. 
V lesním parku vedle školy, 
ožije to po zvonění, 
Mezi buky, lípami, 
tam je místa na hraní. 
A na kopci za školou 
mají domov duchové. 
Školu hlídaj ve dne v noci 
a   chrání jí od zlé moci. 
(Lucie Kužvartová, 2.A) 
 
Naše třída 
Naše třída to je spolek 
prima kluků, 
hezkejch holek. 
Pak je  tady jednička, 
učitelka Evička. 
Naše třída to je parta, 
vyhlížíme z druhého patra. 
My jsme super třeťáci, 
co nezkazí legraci. 
(Majda Jůzková, 3.A) 
Škola 
Ve Vlachově Březí je škola, 
tam není domácích úkolů hora. 
V češtině se učíme vyjmenovaná slova, 
vlastivěda a přírodověda je látka nová. 
Nejvíce mně chutnají boloňské špagety 
od té kuchařky Žanety. 
Po obědě vezmu batoh do ruky  
a počkám před škoolu na kluky. 
 (Jan Capůrka, |4.tř.) 

Škola 

Ráno vstanu z postele 
a cítím se vesele. 
Už se těším do školy 
až ukážu úkoly. 
Snad dostanu pěknou známku, 
co potěší moji mamku. 
(Lotka Sirůčková. 2.B) 
 
Naše škola 
Na tom březským vršíčku  
máme krásnou školičku. 
Stojí tu už spoustu let, 
každé ráno jsme tam hned. 
(Tomáš Šimorda, 2.B) 
 
Školní rozvrh 
Vlastivěda to je věda, 
každý při ní v mapě hledá. 
Kde psát měkké, tvrdé Y, 
to čeština napoví. 
Tělocvik je zábava, 
cvičit, skákat- to je hra. 
Při hudebce notičky, 
skládají se v písničky. 
Matika je jednička, 
učí malá číslíčka. 
Na výtvarce kreslíme  
vše, co kolem vidíme. 
Čtení, to je pro šikuly, 
co se chtějí zbavit nudy. 
Přírodověda je supr, 
prozkoumáme každý šutr. 
Tak odzvonil nám zvonec 
a básničky je konec. 
(Jakub Korous, 4.třída) 

 

 



Škola  
Základní škola ve Březí 
je mezi základkama nejlepší. 
Do školy vždy chodím svěží, 
ze školy jdu domů ztěží. 
Kráčím z kopce dolů, 
v tašce plno úkolů 
a hurá domů. 
(Patricie Plecerová, 5.A) 
 

Naše škola 
Naše škola ta je hezká, 
hezká vlachovobřezská. 
Všichni jsou tu nejlepší 
a děti jsou chytřejší. 
Při matice počítáme, 
v hudebce si zazpíváme. 
Jak ta naše škola, 
každý den nás volá. 
Tímto svoji báseň končím, 
Se dnem poezie se loučím. 
(Lucie Dědičová, 5.A) 
 

Vlachovo Březí 
Školu máme na kopečku 
pod svatým Duchem, 
učitele posloucháme 
s nastraženým uchem. 
Náměstí je jako květ, 
sousedé nám mají co závidět. 
Hájky, Kančov, Vyšoháj, 
Je tu přece krásný kraj. 
(Adam Novotný, 5.A) 

 
Vlachovo Březí 
Vlachovo Březí je moc krásné, 
při pohledu na něj každý žasne. 
Neruda tu chodil krajem, 
o Aničku měl prý zájem. 
Josef Brož byl profesor, 
je to pro nás velký vzor. 
(Kateřina Tažejová, 5.B) 

Vlachovo Březí 
Vlachovo Březí je naše město, 
tam na Kavčinci se dělá těsto. 
Z toho těsta rohlíky, koláče, 
tam žádný pekař nepláče. 
 
Na kopci nachází se náměstí, 
tudy vede cesta ke štěstí. 
Uprostřed košatá lípa, 
v každém výčepu je pípa. 
 
Ještě o kousek výše je naše škola, 
každé ráno tam žáci křičí hola. 
Tam se rádi učíme, 
alespoň se něco dozvíme. 
 
Skrze Březí vede cesta, 
poznal bych ji ze sta. 
Vede na Lhotku či Bušanovice, 
kde se kroutí velice. 
 
Z Kančova je krásný výhled, 
každý si tam rád udělá výlet. 
Jsou vidět kopce, lidé ne. 
to je to naše Březí malebné. 
(Lukáš Svěchota, 5.B) 
 
 

Náměstí 
Náměstí březské 
to je moc hezké. 
Uprostřed něj stojí lípa, 
která každé jaro vzkvítá. 
O kousek dál kašna zas 
v horku vždy osvěží vás. 
To vše tu kostel tiše hlídá, 
co z dálky všechny předem vítá. 
(Eliška Švecová, 5.B) 
 

 

 

 



Vyráběli jsme mýdla 

 
 19.11.jsme vyráběli mýdla. Zapojily 

se děti z tříd prvních , druhých a 

pátých. Pozvali jsme si do školy paní 

Tellingerovou a pana Hůlu ze 

Strakonic, kteří se zabývají výrobou 

mýdel a svíček. Třídy se naplnily 

jemnou vůní mýdlové hmoty. Děti si 

vybraly formičku pro mýdlo, obarvily 

hmotu,odlily do formy. Mezitím, co 

čekaly, až vše utuhne, si za pomoci 

paní učitelky zhotovily pěknou 

krabičku, kam hotový výrobek uložily. 

Dárek je na světě a s ním i příjemný 

zážitek.   

 

 

Hudební pořad 

Ve čtvrtek 20.11.jsme měli pro celou školu objednaný hudební pořad pana Pavla Hraběte. Měli 

jsme domluveno, že budeme rozděleni do menších skupin, po dvou 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. 

 

 

 



Zvonečkový průvod 

Dne 30. listopadu 2014 se uskutečnil třetí ročník společné akce ZŠ, ZUMŠ a Města Vlachovo 

Březí - Zvonečkový průvod. Po úspěšném prvním a druhém ročníku jsme byli motivováni 

k ještě lepší realizaci a tak k loňskému kulturnímu představení před vstupem do Základní školy 

profesora Josefa Brože 

a k vystoupení žáků 

MŠ a ZUŠ na náměstí 

přibyl pozdrav starosty 

Vlachova Březí 

Lubomíra Dragouna a 

jeho rozdávání dárečků 

dětem, se kterým mu 

pomohli skřítkové a 

lesní stromky. Celý 

program byl ještě 

doplněn svěcením 

adventního věnce 

panem farářem Janem 

Mikešem.  

 

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

by nebyl! 

V 16:00 

hodin se  

sešlo okolo 500 účastníků a po úvodním 

slovu pana ředitele Michala Novotného 

postupně zazpívali 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 program pokračoval. 

Zvonečkový průvod na náměstí dostal 

jiný směr, než jsme předpokládali, a tak 

jsme letos sochu sv. Jana Nepomuckého 

neobešli, ale i tak jsme se všichni dostali 

k vlachovobřezskému vánočnímu 

stromu. A později následovalo to, na co 

se hlavně všechny děti nejvíce těšily – 

rozsvícení vánočního stromu! 



Adventní Vídeň 

Dne 3.12.2014 uskutečnila naše škola poznávací zájezd do adventní Vídně, který byl 

organizovaný s CK Saturn Prachatice. Od této cestovní agentury jsme měli i průvodkyni, která 

nás od počátku naší cesty seznamovala  se zeměpisnými zajímavostmi i historií a úlohou Čechů 

v Habsburské monarchii. Ve Vídni jsme se obdivovali stavbám architekta Hundertwassera, 

navštívili jsme chrám sv. Štěpána. Na příkopech jsme si prohlédli kromě obchodních výkladů  a 

staveb i morový sloup, poté nás zajímal i  tovaryšský sloup, kam si každý vyučený kovář 

zatloukl hřebík poté, co získal výuční list.  

Hofburg nás přivítal ve své velkoleposti, prohlédli 

jsme si nádvoří, krásnou stavbu muzea a pokračovali 

jsme ve své cestě k městské radnici kolem klasicistní 

budovy parlamentu. Velký adventní trh se konal 

před vídeňskou radnicí - děti si zde koupily 

upomínkové předměty, jahody v čokoládě a dětský 

punč s jahodami i malinami i s krásným hrnečkem, 

který si odvezli pro vzpomínku na tento den. V 15 

hodin jsme odjeli autobusem do Prátru - ten děti 

lákal nejvíce. Hlavně ruské kolo, tam "musely" 

všechny děti, aby se podívaly na večerní Vídeň z 

výšky a povozily se. Dále se vyřádily i v závodech 

autíček a vyděsily v hradu hrůzy. Všichni byli 

šťastní, domů jsme odjížděli v 18 hodin a před 22. 

hodinou jsme na vlachovobřezském náměstí 

všechny děti předali rodičům.  

 



Ohlédnutí za svatou Barborkou  

aneb jak jsme si tento svátek připomínali ve škole 

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 je tradice poznávat. Projekt začíná 4. prosince, kdy chodily po třídách 

svaté Barborky ,žákyně 9. ročníku, a seznamovaly žáky s tímto svátkem a s tradicemi, které se 

dříve 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 a pověst o Barborce:  

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 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.   

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 stalo v naší základní škole. V rámci projektu 

„Mikulášský den“ se sešlo dohromady ve třídách více jak 200 čertů, Mikulášů a andělů. 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 roce 

loňském, 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, zábavněji a žáci se možná ten den  i 

rádi učili a také poznali, že škola může být plná 

zábavy a tvořivé, netradiční práce.  



  Sv. Lucie 
Dne 12. prosince jsme si opět připomínali lidové tradice. Po sv. Barboře a sv. Mikuláši 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. Děvčata z 9. třídy chodila coby sv. Lucie. 

Třídu od třídy dopodrobna objasňovala lidové tradice všem žákům nejen základní školy, ale i školy  

mateřské a nezapomněla ani na pracovnice školní jídelny.  

 



Vánoční besídka 

Každoročně poslední vyučovací den 

kalendářního roku, den před vánočními 

prázdninami, probíhá na naší škole vánoční 

besídka. Již několik let probíhá odděleně pro 

první a druhý stupeň. Každá třída prvního 

stupně si připraví vystoupení, které může i 

nemusí, ale převážně má vánoční tematiku a 

tímto vystoupením se žáci snaží pobavit nejen 

sami sebe navzájem, ale také samozřejmě 

učitele. Každý rok připadne moderování celé 

besídky na jednu paní učitelku a letos 

moderování připadlo na paní učitelku Evu 

Novotnou, která se tohoto úkolu zhostila více 

jak dobře.  

Vánoční besídka druhého stupně má navíc 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 i přes 

počáteční problémy s 

úkolem poradili a 

besídku zvládli na 

jedničku! 



Tři králové 

6.ledna vyvrcholil již 12. ročník 

školního projektu Od Barborek do 

Tří králů. V naší škole se 

uskutečnila tříkrálová sbírka. Díky 

pochopení rodičů a poctivé snaze 

žáků se podařilo vybrat celkem       

7 200 korun českých. Částka byla 

odeslána dětem do Dětského 

domova v Žíchovci. 

 

Den otevřených dveří 

Dne 9. ledna 2015 se uskutečnil v odpoledních hodinách v Základní škole profesora Josefa 

Brože ve Vlachově Březí jakýsi Den otevřených dveří pro naše budoucí školáky. Tato akce 

doplňuje projekt Adaptace předškoláků, který jsme na naší základní škole zavedli před dvěma 

roky 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 

Blankou Matouškovou. Prostřednictvím orientační šipkované se všechny zúčastněné děti 

s jejich rodiči (a bylo jich více jak 40) 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 malých broučků a berušek. 

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.  Děkujeme Milánkovi 

a  Kačce Tažejovým a Lucce Dědičové za 

ztvárnění postaviček broučků.  

 

Zápis do 1. třídy  

Letošní zápis dětí do 1. třídy proběhl v pátek 16. ledna a v sobotu 17. ledna. Celkem se ho 

zúčastnilo 66 dětí. Takto velký počet dětí u zápisu do prvních tříd na naší škole jsme nikdy 

nezaznamenali a současně dává naději na otevření dokonce 3 paralelních tříd, což v historii 

Základní školy ve Vlachově Březí nikdo nepamatuje. Nicméně musíme ještě počkat, kolik dětí 

ve skutečnosti nakonec do školy nastoupí, neboť zákonní zástupci nyní mají možnost do 31. 

května podat žádost o odklad povinné školní docházky, která musí být doplněna doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa.  



Den techniky aneb sedmáci v akci 

V rámci Dne techniky ve čtvrtek 22. ledna ukázali zástupci MAS Rozkvět zahrady jižních Čech 

ze Lhenic našim dětem výuku fyziky tak trochu jinak. Zmíněná MAS získala z prostředků EU 

sady technického nářadí. Naši žáci 7. ročníku si tak mohli sestavit jednoduchý elektro model. 

Všichni pracovali se zaujetím a odměnou za jejich snažení jim byla každému ponechána 

vlastnoručně vyrobená elektrická kostka. Moc děkujeme pánům i dámám za zpestření výuky 

technicky zaměřených předmětů. 

 A zde jsou postřehy zúčastněných sedmáků: 

 Den techniky byl super, trochu mi pomohl ve výběru mé práce 

 Naučili jsme se letovat a pracovat s elektronikou 

 Byl tam příjemný personál 

 Nikdy jsem si nemyslela, že složím něco, co bude svítit 

 Nejlepší bylo, že jsme si mohli pomáhat 

 Na konci jsme dostali výuční list 

 Líbila se mi pájka, kterou jsme přivařovali cín. Sice to smrdělo, ale i tak se mi to líbilo 

 Fajn byla ta malá svářečka 

 Zaujaly mě ty kousky odštípnutých drátků 

 Bylo to něco,co jsem 

ještě nikdy neviděla 

 Líbilo se mi, že se ten 

cín roztékal tak rychle 

 Naučila jsem se něco, 

co jsem vůbec nevěděla 

 Někdy bych si to chtěla 

zopakovat, ale vyrobit 

něco jiného 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divadelní představení pro 1. a 2. třídy  

V pondělí 26. 1. 2015 čekalo na 

prvňáčky a druháčky naší školy 

překvapení. Jeli jsme do 

Prachatic na pohádku 

„Princezna se zlatou hvězdnou 

na čele“. Pohádku s písničkami 

zahráli herci z divadelní 

společnosti Julie Jurišové. 

Pohádka se všem líbila a výkony 

herců udělaly na děti velký 

dojem. Do Vlachova Březí jsme 

se vrátili v dobré náladě a někteří 

žáci s novými zážitky z prostředí 

divadla, které navštívili poprvé. 

  

CEV Dřípatka 

Konec 1. pololetí školního roku si žáci 3., 4.a 5. tříd zpříjemnili návštěvou Centra ekologické 

výchovy Dřípatka v Prachaticích. Už samotná jízda linkovým autobusem do Prachatic byl pro 

někoho nevšední zážitek. Třeťáci se seznámili s nerosty a horninami v programu Není kamínek 

jako kamen. Čtvrťáci a páťáci se zaposlouchali do tajů Ptačí říše. Na závěr si mohly děti za 

odměnu vyzkoušet prolézt liščí noru. Netradiční výuka v jiném prostředí všechny žáky velmi 

zaujala!  

V úterý 17.2. a ve čtvrtek 19.2 vyrazili žáci 1.A a 1.B do Prachatic do Centra ekologické 

výchovy Dřípatka. Žáky čekal pěkně připravený výukový program O ovečce a jiných 

zvířátkách. 

Prvňáčci si 

zopakovali 

znalosti o 

domácích 

zvířatech: kde 

žijí, jaké 

vydávají zvuky, 

jaké jsou 

zvířecí rodiny 

apod.Poté si 

samostatně 

vyrobili 

mýdlenky, které 

si odvezli 

domů. 

 



 

 Na závěr se podívali do liščí nory, kde 

překonávali vlastní strach ze zvuků 

lesa a tmy. Zvládli to velmi dobře a 

byli z liščí nory nadšení. Všem se 

program líbil a těší se na další program 

v Centru ekologické výchovy 

Dřípatka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěch v okresním kole v německém jazyce 

Dne 4.2. se konalo v Prachaticích okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naše škola, stejně 

jako v minulém roce, měla v  okresním finále své zastoupení a to díky Kateřině Tetalové z 9. 

třídy a Josefovi Capůrkovi z třídy 8.A. Po loňských a předloňských výborných výsledcích naší 

dnes již bývalé žákyně Nikol Bobkové, která v minulých letech získala pro naši školu výborná 

umístění nejen v okresních kolech soutěže, ale i v kolech krajských a národních, jsme letos s 

napětím sledovali, jak se bude dařit jejím nástupcům a nakonec se jim dařilo skutečně náramně! 

Kateřina Tetalová svými vědomostmi předčila všechny své soupeřky a obsadila v okresním 

kole 1. místo v kategorii II.A a tím si také zabezpečila účast v krajském kole soutěže, které se 

koná 9. března v Českých Budějovicích. Obrovský úspěch naší žákyně je ještě doplněn 

výborným výsledkem Josefa Capůrky, který ve stejné kategorii obsadil 4. místo. Oběma žákům 

moc děkujeme k tomuto jedinečnému úspěchu, děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.  

PS: So, noch einmal danke schön, und wir wünschen euch viele Erfolge. 


