
 



LVVZ 2015 – 7. ročník – 1.2. - 6.2. 

Každoročně naše škola pořádá pro žáky sedmých tříd lyžařský výcvik. Tradičním místem 

výcviku je horská chata na Nových Hutích. Tento rok se lyžařského výcviku zúčastnilo 30 dětí 

a to včetně 6 žáků 6. třídy. Letošní rok byl v prvé řadě netradiční co do obsazení lyžařských 

instruktorů. O zlepšování lyžařských dovedností žáků se letos starala tradiční dvojice 

M.Novotný a P. Nováková, kteří byli doplněni studentem Západoč. univerzity v Plzni T. Hadem. 

O zdraví dětí se starala dlouholetá opora naší školy p. uč. R. Balková. Dobré sněhové podmínky, 

výborně upravené sjezdovky a dobrá fyzická připravenost žáků jsou nejlepšími předpoklady 

pro zvládnutí lyžařských dovedností. Mezi zúčastněnými žáky se na konci kurzu nenašel ani 

jeden žák, který by nebyl schopen sjet velký svah, vyjet lanovkou na vrchol sjezdovky a také 

ani jeden, který by měl jakékoliv zranění, což nebývá vždy pravidlem. V průběhu celého týdne 

jsme poznali pravou šumavskou zimu a zažili jsme i spoustu legrace.                                                 

Jeden nezapomenutelný zimní týden jsme prožili na lyžařském kurzu v šumavských Nových 

Hutích. Bydleli jsme ve staré škole, která leží ve středu malé vesničky nedaleko historického 

kostelíka. Z oken, na které mráz vykouzlil studené květy, byl krásný výhled na zasněženou 

třpytivou krajinu a na sjezdovku zavátou čerstvým sněhem. Večer jsme viděli krásně 

rozzářený měsíc svítící na les a na stromy ozdobené námrazou . Když jsme ráno vyšli ven, od 

úst nám stoupala pára a štípavý mráz nás studil do tváří. Na běžkách jsme jeli okolo 

krásného zamrzlého potůčku, který pod tenkým ledem skrýval velké kameny .Krajina byla 

nádherná, posypaná a nadýchaná bílým sněhem. (Zuzana Matušková 7.ročník) 

LVVZ 2015 – 8. roč. – 15.2. – 20.2. 

Každoročně naše škola pořádá pro žáky sedmých tříd lyžařský výcvik. Loňská sněhová nadílka 

nám nedovolila uspořádat lyžařský výcvik a tak, aby děti o tradiční lyžák nepřišly, rozhodli 

jsme se jej uspořádat v letošním roce. Naštěstí jeden únorový termín byl v chatě na Nových 

Hutích neobsazen a tak žáci 8. tříd strávili 

v místním horském lyžařském středisku více 

než povedený, sluníčkem prosluněný týden.   

Postřehy našich osmáků: 

 Všem se líbil pan Had. 

 S holkama jsme závodili o to, kdo 

pojede na lanovce za panem Hadem. 

 Pan ředitel řekl Vláďovi, že má uši jak 

Mach a Šebestová. 

 Největší sranda byla na pokoji, když 

p.ředitel našel Vláďu, jak spí u nás. 

 Poslední večer jsme měli večerku ve 23 hod. a pan ředitel zpíval „hajduli hajduli“. 

 První večer před spaním nám Andrejka dala „kuřízek“. 

 Chodili jsme ráno pomáhat připravit snídani jenom proto, aby na nás zbyly kuličky 

s mlékem. 

 Byli jsme nehladovější pokoj a p.uč. Balková nám schovávala rohlíky. 

 Vařil nám tam Santa Claus. 



Soutěže 

Okresní kolo biologické olympiády 

Dne 23.4. a 27.4. proběhlo v Prachaticích okresní kolo biologické olympiády. Velmi úspěšnými 

řešiteli se stali Martin Michalica  z 8.B, který obsadil celkové 7. místo a Markéta Kocourková 

ze 7. třídy, která byla na děleném 8. - 9. místě. Olympiády se zúčastnil a dobře reprezentoval i 

Petr Klas z 8.B.  Všem třem moc děkujeme za reprezentaci a současně děkujeme paní učitelce 

Pavle Novákové za přípravu žáků. 

Pythagoriáda 
V měsíci březnu (23. - 25. 3. 2015) se žáci  6. - 8. tříd  zapojili  do matematické soutěže 
Pythagoriáda.  Soutěžící 6. - 7. ročníků řešili 15 úloh a soutěžící 8. ročníků vzhledem k obtížnosti 
měli jen 12 úloh. Časovým limitem pro vypracování bylo 60 min. Soutěže se zúčastnili všichni 
přítomní žáci. Ti nejlepší mohou postoupit do okresního kola v Prachaticích, které proběhne 
14.5.2015. Mezi ně patří ze 7. ročníku Markéta Kocourková a Berenika Pechová a z 8. ročníku 
Josef Capůrka a Ivan Lauda. Podle úspěchů v soutěži získali žáci ohodnocení započítávající se 
do hodnocení matematiky. Po opravení úloh byly žákům úlohy vráceny i se správným řešením. 

  

Mezinárodní turnaj v sálové kopané 

Ve čtvrtek 26. března se uskutečnil již 11. 

ročník mezinárodního turnaje v sálové 

kopané. Každým rokem se pořadatelství 

tohoto mezinárodního turnaje ujme jiná 

spřátelená škola. Do tohoto sportovního 

podniku jsou zapojeny tyto školy:    

Diterich-Bonhoeffer – Schule Schönberg 

VS Perlesreut ,Paul-Friedl-Mittelschule 

Riedlhütte, Zakladní škola profesora 

Josefa Brože Vlachovo Březí 

Pořadatelství 11. ročníku připadlo na partnerskou školu PFM Riedlhütte. Škola z Riedlhütte 

nedisponuje takovou sportovní halou, která by umožňovala hru kopané, a tak se celý turnaj 

odehrál v nedaleké Grundschule Spiegelau. Skupina fotbalistů pod vedením pana ředitele 

Michala Novotného svedla ve Spiegelau 

těžké fotbalové boje a po zisku 3 bodů 

obsadila konečné 3. místo. Celým turnajem 

se nesla atmosféra fair play, vzájemného 

ohledu na druhého a atmosféra přátelství. 

Celkovým vítězem turnaje se stala 

pořadatelská škola Mittelschule Riedlhütte, 

druhé místo obsadili hoši z  Schönbergu, 

třetí byli naši chlapci a čtvrté místo obsadili 

hoši z Perlesreutu. Nejlepším hráčem 

turnaje byl vyhlášen Michal Mikeš. 



 

Matematický klokan – březen 2015 

V měsíci březnu se školáci od druhých tříd zapojili opět do soutěže Matematický klokan. 

Vyzkoušeli si trochu jinou matematiku, jde spíše o logiku a také strategii. Někomu vyhovuje, 

jiný má raději klasiku. Každopádně výsledky jsou průměrné, známku nemohou zkazit, jedině 

polepšit.  

Maximální počet bodů byl 120.  Pěkné výsledky měli zejména Jakub Šefl, Kristýna Kubaštová, 

František Kučera, Jiří Hůrský, Tereza Předotová, Adéla Marešová. Z těch starších David Kalčík, 

Kateřina Tetalová, Kateřina Bošková a trojice sedmáků Eliška Diblíková, Michaela Bošková, 

Kateřina Kalčíková. Ti podtržení měli nejvíce bodů ve svých kategoriích.  Za všechny pěkné 

výsledky pochválili paní učitelky a pan učitel děti osobně.     

Okresní kolo matematické olympiády 2015 

Dne 8.dubna proběhlo v Prachaticích okresní kolo matematické olympiády. Největších 

úspěchů dosáhli Martin Michalica z 8. třídy a Markéta Kocourková ze 7. třídy. Všem 

zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší základní školy. 

6. ročník - Romana Mikešová, Michalicová Lenka, Beránek Filip 

7. ročník - Kocourková Markéta – 2. – 8. místo 

8. ročník - Michalica Martin – 2 – 3. místo 

 

McDonaldsCup 2015 

Ve středu 6. května se uskutečnil tradiční 
turnaj v malé kopané McDonaldsCup 2015 
žáků 1. stupně základních škol ve Vimperku. 
Naši školu reprezentovali fotbalisté z 3. – 5. 
třídy pod vedením trenérské dvojice: M. 
Novotný –R.Hůrský. Nakonec se umístili na 
7.místě. 

 

Olympiáda v německém jazyce 
  
Tak jako každý rok vyslala i letos naše škola své zástupce do jazykové 
soutěže v německém jazyce. Okresní kolo se konalo v Prachaticích 
4.2.2015. V nižší kategorii jsme bohužel neměli svého zástupce, protože 
termín konání vyšel do lyžařského kurzu. Zato v kategorii pro 9. a 8. ročníky 
se nám dařilo. Naši žáci - K. Tetálová  a J. Capůrka zde obsadili 1. a 4. místo. 
Tato kategorie je postupová, takže Kačka Tetálů nás reprezentovala dál v 
krajském kole, které se konalo 10.3. v Českých Budějovicích. Zde se 
umístila na hezkém 4. místě. Gratulujeme a děkujeme! 



Akce školy 

Adaptace předškoláků  

Po lednovém zápisu dětí do 1. třídy, kdy jsme zjistili snad finální podobu počtu a složení 

našich budoucích žáčků, jsme mohli ojedinělý projekt adaptačních hodin opět po roce začít.  

Paní učitelky a pan ředitel ZŠ, paní vedoucí MŠ Pastelka Vlachovo Březí, MŠ Bušanovice a MŠ 

Chlumany spolupracují na konečné verzi vedení těchto adaptačních hodin, jejichž cílem je 

nejen připravit děti z 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 dvou let. 

S vědomím skutečnosti, že 

k nám do školy v září přijde 

kolem 60 dětí, byli žáčci 

rozděleni do tří skupin.  

Všechny 3 skupiny měly společné téma – ZIMA. Skupiny vedené paní učitelkou Mgr. Věrou 

Boškovou, paní učitelkou Mgr. Evou Novotnou a paní učitelkou Mgr. Janou Tažejovou se při 

společné přípravě domluvily na struktuře vyučovací hodiny, ve které nechybělo hledání 

odpovědí na řadu otázek spojených se zimní tématikou, zpívání za doprovodu hudebních 

nástrojů a rukodělná práce. 

 

 A že to těm dětem 

šlo!!! Dokonce jim to 

šlo tak dobře, že na 

konci hodiny děti 

dostaly 1*. Do konce 

školního roku se tato 

adaptační hodina bude 

opakovat ještě třikrát, 

skupiny se zaměří na 

další aktivity a na konci 

května se s budoucími 

prvňáčky rozloučíme 

s tím, že se na ně již 

netrpělivě v září 

těšíme.  



Vzdělávání a řemeslo v Passau 

 27.února se žáci 8. třídy  pod vedením 

paní učitelky Ley Šverákové a pana 

ředitele Michala Novotného vypravili 

za hranice naší republiky, kde 

v německém Pasově navštívili 

Ausbildungsmesse (v ČR – vzdělávání a 

řemeslo).  Všichni jsme se seznámili se 

středoškolským systémem vzdělávání 

žáků a jednoznačně jsme pochopili, že 

německý systém je mnohokrát lepší, 

žáci jsou ihned po absolvování základních škol začleněni do praxe přímo v konkrétních firmách. 

Školský systém v ČR si podle nás zřejmě má vzít velký příklad. Po prozkoumání všech výstavních 

stánků firem a škol poskytujících vzdělání v Dreiländerhalle jsme se vypravili do centra Pasova, 

kde se žáci seznámili s architekturou krásného, historického a mnohdy povodněmi 

ohrožovaného města. Prohlídka 

města byla doplněna skupinovou 

samostatnou prací, jejímž úkolem bylo 

zhotovení skupinové selfie u 

vybraných objektů v historické části 

města. Tento výlet za vzděláním byl 

hrazen pasovským Úřadem práce a 

celý pro nás zařídila naše známá, 

dlouholetá přítelkyně naší školy 

Christine Reitberger. 

 

Vladimír Kotrc – klempíř, sportovec 

Dne 24. 3. měli žáci 7. a 8. tříd v dopoledních hodinách 

jedinečnou možnost seznámit se s panem Vladimírek Kotrcem 

z Vlachova Březí. Pan Kotrc je nejen výjimečnou sportovní 

osobou našeho města, ale také mistrem klempířem a umělcem, 

neboť jeho měděné ozdoby a obrazy nadchnou každého z nás. 

Z jeho velkého množství sportovních úspěchů musíme zmínit 

především čtyřnásobný zisk titulu Mistr Evropy v běhu na 

lyžích. Také šestinásobná účast pana Vladimíra na 90 km 

Vasalopped ve Švédsku je úctyhodná a jeho každoroční účast 

na mistrovství republiky veteránů ukazuje jeho nezlomnou vůli 

vítězit, být fit, posunovat své hranice. Nám všem pak jistě 

ukazuje, že i ve věku dosti po sedmdesátce může být člověk ve 

skvělé formě. Pan Vladimír Kotrc hodinu vyprávěl žákům nejen 

o sportu, ale i o svém dětství a o své práci.  Vyprávění bylo pro 

všechny zúčastněné velmi zajímavé a poučné. 



Exkurze pravěkem 

Ve středu 25.3. celá 

základní i mateřská 

školka zažily exkurzi 

pravěkem. Po příchodu 

a usazení nás přivítala 

milá „průvodkyně“. Ze 

začátku jsme byli 

poučeni o vývoji 

člověka. Při této 

příležitosti bylo 

prověřeno, kolik toho o 

evoluci člověka víme.  

 

Nevím, jak si vedli naši 

mladší spolužáci, ale my 

máme v této oblasti četné 

mezery. Měli jsme 

možnost rozšířit si naše 

znalosti i o jiné druhy 

člověka než jsou ty, o 

kterých jsme se všichni 

učili v hodinách dějepisu. 

Nejvíce nás asi všechny 

zaujal člověk floreský, jenž 

je neformálně přezdíván 

Hobit. Byli jsme seznámeni 

s životem tehdejší doby, 

s uměním, které člověk 

vytvářel a se zbraněmi, 

které používal. Také nám 

byla představena některá 

zvířata, která tehdy žila. 

Pro lepší představu bylo 

vystaveno mnoho 

exponátů. Na konci 

programu jsme si všichni 

mohli vyzkoušet některé 

pravěké práce a byla též 

možnost vyfotit se 

s šavlozubým tygrem nebo 

mamutem. 



Výlet do korun stromů  

26.3. jsme jeli do  Národním parku Bavorský les. Byli jsme v bavorském Neuschönau, kde je 

nejdelší stezka v korunách stromů na světě, měří 1300 metrů a dosahuje výšky 44 metrů! Do 

korun stromů jsme stoupali po dřevěném chodníku, který je lemován odbočkami z různých 

druhů kladin, kymácejících se prkýnek, schůdky… Jsou zde i naučná stanoviště s obrázky a 

hlavolamy. Po dvacetiminutovém stoupání jsme byli odměněni výhledem na Bavorský a Český 

les. Stezka, po které jsme stoupali, se vine kolem tří vysokých stromů – jsou to dvě jedle a 

jeden buk. Takže kromě výhledu jsme mohli obdivovat i pohled na stromy z úplně jiné 

perspektivy, než na kterou jsme normálně zvyklí. Kromě stezky v korunách stromů jsme se 

toulali blízkým lesem, kde je řada velkých výběhů a voliér se zvěří a ptáky. Popásají se zde 

zubři, jeleni a pobíhají divoká prasata. Nejhezčí zážitek tady bylo asi setkání s rysem. 

Jan zvaný Hus 

15.4. si žáci 5. – 9. tříd připomněli blížící se 600. výročí 

upálení M.J.Husa. Zhlédli divadelní představení 

Divadla jednoho herce z Hradce Králové. Byli jsme 

mile překvapeni, jak neotřele a s vtipem dokázal pan 

René Josef tuto významnou osobnost našich dějin 

dětem přiblížit. 

 

Den čarodejnic 

Na 30. dubna připadá tradiční zvyk Pálení čarodějnic. Lidé věřili, že v 
povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Tento 
den a nastávající noc se nazývá Filipojakubská noc. Byla to jedna z 
magických nocí, kdy měly zlé síly větší moc než jindy.  

S touto tradicí se seznámili žáci 1. a 2. tříd v třídním projektu. Na 

vyučování se sešli malí čarodějové a čarodějnice a i jejich výuka 
probíhala ve stejném duchu. Vyzkoušeli si zaklínání, vymýšleli vhodná 
jména pro čarodějnice, počítali s čarodějnicí a i si jí zkusili vyrobit a 
namalovat. Všem se tento den líbil. 



Vzpomínková jízda vozidel U.S. Army 

Ve čtvrtek 7.5. jsme si připomněli 70. výročí 

od ukončení 2.sv. války a všichni žáci byli 

přítomni uvítání členů klubu historických 

vozidel panem starostou L.Dragounem 

tentokráte nově na zrekonstruovaném 

nádvoří zámeckého pivovaru. 

 

 

 

 

Divadlo v angličtině 

V pátek 15. května se vydali žáci 3. až 8. tříd pěšky do Husince. V místním kulturním domě se 

stali účastníky divadelního představení v anglickém jazyce společnosti The Bear Educational 

Theatre. Zábavnou formou si osvojovali a zopakovali základní anglické fráze a slovíčka. 

Divadelní představení se žákům moc líbilo a procházka do Husince a zpět byla zajímavým 

zpestřením školní výuky. 

 

 

 

 

 

 



Plavání 2015 
 
Pravidelně ve 2. pololetí školního roku žáci třetích a čtvrtých tříd navštěvují plavecký bazén v 
Prachaticích. Plavání je zařazeno do hodin tělesné výchovy v rámci našeho školního 
vzdělávacího programu. Každý čtvrtek od 5.2. do 19.4.  jezdí děti se svými třídními učitelkami 
do Prachatic. Celkem v 9 dvouhodinových lekcích se i neplavci naučí základním stylům a ti 
zdatní zdokonalují a rozvíjejí své dovednosti. Kromě plavání je zařazeno do výuky potápění, 
lovení puků, záchrana tonoucího, skoky do vody a nově letos i relaxace ve vířivce. 5. a 9. lekce 
je zaměřena vždy netradičně. Děti si hrají, dovádějí, soutěží a hlavně si užívají. V poslední lekci 
čekají na naše plavce závěrečné závody, na které se už teď těší! A pak opět zpátky do hodin 
tělesné výchovy ve škole. 
 

 

 

Zážitky a postřehy z plaveckého kurzu očima žáků 3.A 
 Vířivka byla fakt bájo.  

 Nejlepší byla 5. a 9. lekce, to jsme si jenom hráli. 

 Na plavání se mi líbilo všechno. Bylo to prostě super. 

 Nejvíc se mi líbilo v malém bazénu. 

 Nelíbilo se mi, že i když umím plavat, museli jsme mít ježka. 
 



 

Plavání očima čtvrťáků: 

 Nelíbilo se mi, že tam mají studenou 
vodu, tak jsem se to snažil vynahradit 
ve sprchách, kde byla teplá voda, ale 
paní učitelka mě tam dlouho 
nenechala. 

 Byl jsem ve stresu a nechal jsem tam 
plavky. 

 Dlouho jsme čekali na autobus, 
protože se v autobusu rozbila 
sedačka. 

 Líbilo se mi stavění lodí a převoz 
princezny. 

 Jednou jsem si pořádně nevyfénovala 
vlasy a opěrátko v autobusu bylo celé 
mokré. 

 Přijeli jsme k bazénu, otevřeli dveře a 
vlétla na nás tlaková vlna. 

 Ve vířivce byla teplá voda, v malém 
bazénu byla taky teplá voda, ale nedalo 
se tam plavat. 

 Líbil se mi můj první skok do velkého 
bazénu. 

 Divil jsem se, že jsem dostal skoro 
samé jedničky. 

 Když jsme něco zapomněli v šatně, tak 
byl pak sekec mazec. 

 

http://www.plavanibublina.cz/Kurzy-plavani23.html


Velikonoční trh 

V úterý  31.března 

2015 proběhly v 

naší škole 

"Velikonoční trhy", 

letos již posedmé. 

Tentokrát bylo 

zahájení v režii dětí 

prvních až pátých 

tříd. Krátký 

kulturní program 

se skládal z 

písniček, básniček, 

divadelního 

představení, hry 

na saxofon a 

trubku, vynášení 

Morany, 

ale  rodiče mohli také zhlédnout 

vystoupení kroužku aerobiku.           

Na výrobcích  se podíleli žáci z prvního 

i druhého stupně pod vedením svých 

vyučujících.                                

Doufáme, že vám některé z těchto 

výrobků navodily atmosféru 

velikonočních svátků.  

 

 

 



Prodejem 

velikonočních 

artefaktů jsme získali 

zhruba 12 000 korun. 

Z loňského výtěžku 

jsme pořídili 

stavebnice pro   1. 

stupeň. O letošním 

využití peněz vás 

budeme informovat.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.gify.nou.cz/Velikonoce_obrazky.htm


DEN ZEMĚ 

 Celosvětový Den Země připadá každoročně na 22. dubna a na naší škole jsme si tento 
ekologicky laděný den samozřejmě také připomněli. Každá třída měla svůj program, který měl 
společné téma ekologie, poznávání přírody, ochrana životního prostředí. Od prvního zvonění 
se rozešly jednotlivé třídy po stopách předem připravených úkolů.  

Žáci z 1.A a 1.B  si povídali o významu 

lesa pro člověka, o třídění odpadu a jeho 

významu pro životní prostředí. Po 

ekologickém programu ve třídě měli 

vycházku spojenou se sběrem a tříděním 

odpadu. Prvňáčci posbírali odpadky cestou 

ke koupališti.                                                  

Očima žáků 2.třídy: Připomněli jsme si, 

že musíme chránit přírodu. Třídili jsme 

odpadky a hledali kontejnery. Nějaký pán 

nás pustil na sběrný dvůr. Viděli jsme lamu, 

osla a berana. Také jsme viděli letět kachny a 

volavku, ale děti ji vyplašily. Víme, co je 

bioodpad a z čeho se vyrábí plasty. Ze všeho 

nejvíce se nám stejně líbilo na hřišti. 

Klouzačka je prý z recyklovaného plastu. 

Den Země ve 3.A  : První hodinu jsme si ve třídě 

povídali, proč se tento svátek slaví, a dozvěděli jsme 
se něco o ekologii a třídění odpadu. Libovolným 
stylem psaní jsme zkoušeli napsat DEN ZEMĚ – 22. 

duben. 
Ke 

konci 
hodiny 
na nás 
čekala omalovánka a tvorba obrázků z PET víček. 
Druhou hodinu jsme vyrazili do ulic oslavit tento 
svátek prací – sbírali jsme odpadky a že jich bylo! 
Na 10.00 jsme dorazili do Hatzu, kde na nás čekala 
paní Kottová, která nás provedla firmou a ochotně 
odpovídala na naše záludné dotazy. Nejlepším 
zážitkem byla projíždˇka na vysokozdvižném 
vozíku. Den Země se nám opravdu vydařil! 



3.B - Výlet do Stožce. 

Naše třída se rozhodla oslavit Den Země výletem do 
Stožce, kde jsme navštívili velice pěknou a naučnou 
stezku Areál lesních her Stožec - „Soví stezka“. 
Zážitkovou trasou nás provázel puštík bělavý. Soví stezka 
má 14 zastavení s celou řadou interaktivních a 
didaktických prvků, zaměřených na tři hlavní témata: 
život v přírodě, obnova lesa a význam tlejícího lesa. Pro 
mnoho dětí byl veliký zážitek i cestování vlakem.          

 Celý den nás provázelo sluníčko a dobrá nálada. Zkrátka to byl vydařený výlet plný zábavy a 
snad i trochu nových poznatků o životě v lese. 
 

Den Země se čtvrťáky 

Nejprve jsme se ve třídě seznámili s pojmy : ekologie, třídění odpadu, bioodpad, nebezpečný 
odpad a mnohými dalšími. Společně jsme vypracovali pracovní list na téma: Recyklace a 
pobyt ve třídě zakončili zhlédnutím filmu: Odpad – sklo. 

Třída byla následně rozdělena do dvou skupin a mohli jsme uspořádat Hon na lišku, což je 
vlastně hra – šipkovaná. První skupina značila druhé skupině cestu a zanechávala jí různé 
úkoly, které se vztahovaly k třídění odpadu a ochraně přírody. Tyto úkoly musela splnit i 
první skupina. Hon na lišku byl zakončen nalezením 
pokladu, na kterém jsme si všichni pochutnali. Po cestě 
děti sbíraly odpadky a Den Země tím úspěšně zakončili.                                      

 Den Země začal úplně normálně... 

 Nejvíce se mi líbilo hledání fáborků a plnění 

úkolů. 

 Pili jsme vodu ze studánky. 

 Poklad jsme našli pod hromadou kamení. 

 Celou cestu jsme sbírali odpadky. 



 

5.třída 

Žáci se v první části seznámili s 
pojmy z ekologie krajiny a zhlédli 
film   Šumava- Boubín. 

Poté vyráběli z plastového 
kelímku květináč, který následně 
pomalovali. 
 

 

6.třída   

navštívila Mářský vrch. 

Seznámila se s 

geologickou historií 

kamenného moře - tzv. 

Liščí skálou.Při procházení 

keltské stezky jsme si 

povídali o Keltech. Po 

cestě jsme si opekli vuřty 

a poklidili okolí ohniště. 

Počasí nám přálo a výlet 

se vydařil. 

 

 

7. třída 
Na den Země jsme si udělali 

pěší výlet za Šumavských 

Hoštic do Vlachova Březí. Šli 

jsme přes Běleč, Mojkov, 

Horní Kožlí a Dolní Kožlí. Po 

cestě si žáci vyzkoušeli práci 

s cyklisticko-turistickou 

mapou a vypracovali kvíz 

zaměřený na otázky týkající 

se ekologie. 

 



8.třídy 

8.třídy měly trochu odlišný plán. Neboť již od 6. třídy odhalujeme krásu staveb Jakuba Bursy, 

vydali jsme se i tentokrát po jeho stopách, a to do Předslavic. Kde jsme se vyfotili před jeho 

nově zrekonstruovaným štítem a mohli porovnat změnu oproti roku 2013.  

 

9.třída 

Sázení stromků 

Stalo se již tradicí, že deváťáci na naší škole, vždy na Den Země, chodí sázet stromky.               

Spolu se svojí třídní učitelkou se po osmé hodině ranní vypravili směr Doubrava, kde se v malé 

oplocence setkali se správcem místních městských lesů panem Kovaříkem. Po krátkém výkladu 

jaké stromky budeme sázet a jak je správně sázet, jsme se vrhli do práce. Na každého 

vycházelo zhruba 10 stromků. Ne každý jich zasadil takový počet, ale byli i žáci, které práce 

bavila a pobyt na čerstvém vzduchu si užívali. A to i přesto, že počasí nám zrovna nepřálo. Pro 

každého to bude jistě krásná vzpomínka na zdejší základní školu, až se půjde po letech projít 

po lese a třeba i najde tu svoji jedličku. 

 

 

 
   

 

http://www.spojovacky.com/spojova%C4%8Dka-hra-Stromy.html


Putování Matýskovou stezkou 

13. a 14. května 2015 se žáci 
prvních a druhých tříd vydali na 
turistický výlet Šumavou. Ranní 
pošmourná obloha nevěstila nic 
pěkného, ale hned na 
prachatickém vlakovém nádraží  
se zlověstné mraky začaly 
pomalu rozpadat, sluníčko 
nesměle vykukovat a výsledkem 
byl nádherný májový den.                                             
Cesta vlakem znamenala pro 
mnohé děti premiéru – není    
divu – vždyť koleje ve Vlachově 
Březí vážně nemáme! 

Pak už jsme se vydali po šipkách          
s Matýskem na stezku s devíti 
zastaveními, na kterých děti získaly 
pět turistických razítek do své 
kartičky za plnění úkolů.   

Mezi okolními kopci rozpoznávaly 
vrcholy Boubín a Bobík, pomáhaly 
čertům vystavět z kamenů vrcholek 
pro nižší Bobík, který měl být – podle 
pověsti- stejně vysoký jako Boubín. 
Podle obrázků vyhledávaly byliny v 
okolí stezky.  

 

Po celé trase nás vítaly 
dřevěné sochy řezbáře 
Davida Fialy – Matýsek, pes, 
skřítek, čarodějnice, jeden 
ze skřetů - kožíšků, Modrá 
víla, kořenářka Johana a 
Černobog, které byly 
vytesány z dubových kmenů 
pod horou Říp. Vodnička 
Karlička a patronka – 
vládkyně Šumavy Gabreta 
pocházejí ze sušické dílny 
sklářky Vladimíry Tesařové. 



 Cílem trasy bylo najít Krále stromů s označením 
PAMÁTNÝ STROM, v němž se ukrývá Bůh lesa 
Černobog, který oprávněně škodí lidem, protože 
ničí lesy. V kůře starého buku, k jehož obejmutí 
bylo zapotřebí osm párů dětských rukou, jsme 
zlověstný obličej viděli všichni. Na fotografii ho 
uvidí určitě každé pozorné oko.  

Cesta je tak protkaná poutavým příběhem sirotka 
Matýska, který putoval z Modravy až do Českého 
Krumlova. Kdo se chce dovědět, jak příběh 
dopadne, ať si půjčí knihu autora Václava 
Malovického a malířky Zdenky Krejčové - 
Matýskovo putování tajemnou Šumavou.               
My jsme své putování zakončili na nedaleké 
farmě Mošna, kterou nás paní majitelka                     
(a maminka autora stezky i námětu ke knize ) 
provedla. A tak víme, jak vypadá severské 
plemeno krav a býků, které vypadalo jak bizoní 
stádo. Krocana - modrého zlostí, střapaté slepice 
a kudrnaté pašíky také nevidíme každý den. 

 

  

 V těsné blízkosti stáda hodných 
oveček jsme si odpočinuli na dětském 
hřišti a posilnili se na zpáteční cestu. 
Celý den jsme si báječně užili.                                 
Už se těšíme na další společný výlet!!! 

 

 



Exkurze 8.tříd 

Protože žáci osmých tříd nedávno 

probírali období národní obrození a 

v nedalekých Strakonicích se 

narodil básník František Ladislav 

Čelakovský, vypravili se v úterý     

12. května do Muzea středního 

Pootaví, kde je tomuto vlastenci 

věnována  malá část expozice.                       

První zastávka ale byla v Tvrzicích, 

kde je jeden z mnoha Bursových 

štítů, který jsme dosud nenavštívili, 

takže nám přibyla další fotografie 

do „Bursovské sbírky“. 

 

 

 

Poté nás autobus s velmi milým a ochotným 

panem řidičem popovezl do Volyně.                

Zde jsme prošli malé muzeum umístěné ve 

zdejší tvrzi, o jejíž existenci většina žáků 

neměla vůbec tušení.                                                                     

V současné době je v něm instalována 

výstava k 70. výročí 2.světové války.             

Ve stálé expozici nejvíce všechny zajímal 

kostrový hrob, o jehož historii nám pan 

průvodce řekl mnoho zajímavého. 

 

 

 

 

 

 

                        Před volyňskou tvrzí 

kostrový hrob 

Bursův štít v Tvrzicích 



 

Následně jsme pokračovali do Strakonic na hrad, kde sídlí 

Muzeum středního Pootaví. Zde nás v části expozice věnované 

národnímu obrození měli uvítat pánové Čelakovský a 

vlachovobřezský rodák Jan Vlastislav Plánek, který do Strakonic 

se přestěhovav,  byl blízký přítelem Čelakovského. Sedávali 

v muzeu za stolem v družném hovoru, za nimi originál celá 

Plánkova knihovna s českými knihami, jež tady u nás ve 

Vlachově Březí lidem půjčoval, aby národní hrdost posílil. 

Knihovna zůstala, portréty obou básníků a další artefakty z jejich 

života také, ale figuríny obou pánů zmizely. Jak nám paní 

průvodkyně a zároveň restaurátorka muzea sdělila, byly už 

ve značně dezolátním stavu. Škoda, mohli jsme se s nimi vyfotit!                                                                    

 

 

 

Ovšem největším zážitkem byl určitě výstup na 

hradní věž Rumpál, která má tak úzké točité 

schodiště, že jsme se u mnohých prostorově 

výraznějších žáků obávali, zda se v něm 

nezaseknou. Prošli všichni, a tak jsme se 

v pořádku v odpoledních hodinách vrátili do 

Vlachova Březí. 

 

 

 

 

 

Plánkova knihovna 

ve strakonickém muzeu 


