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Jarní aktuality aneb co událo se v období od 1.3. do 10.6. 

 

Divadelní představení 

Dne 28. 3. 2014 navštívily 3. a 4. třídy strakonický „Kulturní dům“, kde shlédly představení „O dvanácti 

měsíčkách“. Pojetí této pohádky bylo opravdu ojedinělé – nikdy jsme něco podobného neviděli ani neslyšeli. 

Nejvíce nás zaujal zpěv, stínohra, kulisy a postava Holeny v „holinách“. Doufáme, že toto představení 

oslovilo i porotu a postoupilo na divadelní festival. 

                                                                                                              Tř.uč. Jana Ondřichová a Jana Tažejová 

 

 

Ráno jsme měli v 7:45 sraz před školou. Potom jsme šli na náměstí, kde čekal autobus. Nastoupili jsme a jeli 

do Strakonic, do divadla na pohádku O dvanácti měsíčkách. Ve Strakonicích jsme vystoupili a vešli jsme do 

Domu kultury. Pak jsme se usadili a v 9:00 začala pohádka. Macecha s Holenou poslaly Marušku pro jahody, 

fialky a pro jablka. Pro fialky šla jako první a potkala leden, a ten pomohl tak, že zavolal bratry a duben 

vyčaroval fialky. Potom šla pro jahody, leden jí zase pomohl a zavolal bratry a červen dal Marušce jahody. A 

nakonec poslaly Marušku pro jablka, Marušce zase pomohl leden a zavolal bratry, září dalo Marušce jablka. 

Když přišla domů, Holena jí vynadala, že přinesla jen 1 jablko a s matkou šla sama. Leden se otázal, co 

chtějí, ale Holena řekla: „Co tě to zajímá?“. A strčila před sebe matku, která měla sekeru, a leden jí zabil a 

Holenu zmrazil studený dech prosince. A to byl konec. Pak jsme se šli nasvačit. Vyšli jsme ven, kde už čekal 

autobus, který nás odvezl zpátky do školy.  

                                                                                                                                       Šarlota Danielová, 3. třída 
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Yo-Yo 

V pátek 28. března nebyl pouze tradiční Den učitelů u příležitosti 422. výročí narození Jana Amose 

Komenského, učitele národů, nýbrž také den vystoupení našich 15 žáků v Základní škole ve Čkyni. Více jak 

14 dní si kluci v jednotlivých skupinkách připravovali svá jednotlivá představení, současně dodávali našim 

zvukařům Marianu Kováčovi a Jirkovi Maurerovi doprovodnou muziku, kterou oba zmínění mistři zvuku 

zpracovali, sestříhali a napasovali přesně na jednotlivá čísla. Velice u kluků oceňuji jejich odvahu vystoupit 

před cizím publikem, dále to, že dokázali odhodit ostych a také samostatnost, neboť celé představení si sami 

připravili, nazkoušeli a také slovním doprovodem uváděli. Kostrou celé akce byla ukázka umění v ovládání 

joja, moderní sportovní disciplíny, v které se pořádají evropské i světové mistrovství, dále kluci ukázali 

ovládání diabola a celý pořad byl doplněn o vystoupení v moderním tanci a breaku. Postupně vystoupili: 

Adam Novotný – Václav Holík: (yoyo) 

Štěpán Kouba – Luboš Majer:  (diabolo)  

Jarda Šuba – Jiří Fürbach – Jan Svěchota: (yoyo) 

Šimon Kouba: (break dance) 

Michal Novotný – Martin Le – Matěj Martan: (yoyo) 

Zdeněk Staněk – Dan Dědič – Šimon Kouba: (moderní tanec)Václav 

Holík: (yoyo) 

 

Na závěr obou 

představení, pro 1. a 

2. stupeň ZŠ, 

vyzvali naši kluci 

všechny diváky, zda 

by se nechtěli naučit 

několik 

jednoduchých triků 

s yoyem. Žáci 

prvního stupně byli 

velmi iniciativní a 

rádi se přiučili, žáci 

2. stupně byli až na 

výjimky pasivní, ale 

to neměnilo nic na 

tom, že představení 

našich kluků 

vyvolalo u obou 

skupin velký zájem.  

 Byla by velká škoda, kdyby své umění předvedli jen „cizím“ žákům, a tak jsme ve středu  

2. dubna zorganizovali v tělocvičně ZŠ i představení pro naše žáky. Kluci měli vše připravené, a proto jejich 

vystoupení bylo bezchybné. Žákům i paním učitelkám 1. i 2. stupně se moc líbilo. Ještě jednou je nutné 

klukům poděkovat za velmi pěkný zážitek.   
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Velikonoční trhy 

V úterý 15. dubna a ve středu 16.dubna proběhly v naší škole Velikonoční trhy.                                           

Žáci školy při hodinách Pracovních činností nebo Výtvarné výchovy vyrobili 

překrásné výrobky z papíru, textilu, keramiky, přírodních materiálů, kterými si 

rodiče nebo děti mohou vyzdobit své domovy. Někteří rodiče poslali k prodeji 

vlastnoručně vyrobené kousky.                                                                                  

Akce začala v úterý odpoledne pro veřejnost krátkým hudebním a recitačním 

vystoupením několika žáků školy.                                                                                                                                                                  

Pan Jan Horák připravil k vystavení sochu Ježíše Krista, kterou vyřezal do dřeva 

Jakub Kubašta roku 1831. Poprvé se žákům představil řezbář František Kučera z 

Vlachova Březí svými řezbami Křížové cesty na svatém Duchu.                                                                                                                                                               

Výtěžek z loňských trhů byl využit na nákup netradičního materiálu či pomůcek do 

výuky obou stupňů.                                   Letošní výtěžek bude přidán k penězům 

získaným ze sběrových akcí letošního roku a pořídíme do galerie Bomba nové 

kvalitní klávesy, které jsou potřebné k doprovodu našich kulturních akcí. 

Bylo získáno 14.700,- Kč, předpokládané náklady jsou okolo 3000,-Kč ( zatím 

přibližně vyčísleno). 

Všem rodičům a žákům děkujeme za podporu, výtěžek bude využit ve prospěch dětí naší školy!Pochvala patří 

všem paním učitelkám, které přípravě trhu věnovaly moře času 
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Nemilé středeční překvapení!!! 

Povodeň ve škole                                                                                                                             

Ve středu 7. května nás ráno ve škole čekalo velmi nečekané a nemilé překvapení. V 6 hodin ráno 

nám v pavilonu 1. stupně tekla voda po chodbách, pršelo ze stropů a všichni jsme se brodili ve vodě. 

Snad jenom děti měly radost z možného rušení povinné školní docházky z technických důvodů na 

několik nejbližších školních dnů. Atmosféra, která v tu dobu ve škole panovala, tomu všemu 

nahrávala. Okamžité zapojení do úklidu všech, kteří se zrovna ve škole nacházeli, okamžitá pomoc 

zaměstnanců města Vlachova Březí v čele s panem starostou Lubomírem Dragounem, pomohlo 

tomu, že v 8:00 hodin byly třídy a z velké části i chodby, určitě k nemilému překvapení všech dětí, 

připravené k výuce. Několik následujících volných dnů v podobě čtvrtečního státního svátku, 

pátečního vyhlášeného Ředitelského dne a dvou dnů pracovního volna umožnilo dostatečné 

vyschnutí promoklých stěn a podlah a v pondělí 12. května tak mohly děti bez jakýchkoliv překážek 

vstoupit do prostoru pavilonu I. stupně ZŠ. Doufáme a pevně věříme, že s takovýmto nemilým 

překvapením jsme se na velmi dlouhou dobu setkali naposledy.   

 

 

2. sběrová akce starého papíru 

V úterý 22. dubna odvezla společnost Jihosepar a.s. z Vimperka z naší školy 4870 Kg starého 

papíru, který naši žáci a jejich rodiče celoročně sbírají, následně ho prodáváme a tím získáváme 

finanční prostředky na doplnění vybavení školy, které přednostně slouží žákům a plně ho využívají. 

Byla to již v pořadí druhá sběrová akce tohoto školního roku a dohromady s téměř 3500 Kg papíru 

z první sběrové akce jsme společně nasbírali téměř 10 tun a tím získali prodejem finanční částku 

pohybujícím okolo 15 tisíc korun. Tuto částku jsme použili na zakoupení digitálních kláves značky 

Yamaha a bezdrátového mikrofonu. Toto zařízení spolu s v loňském roce zakoupenou ozvučovací 

aparaturou obohatí kulturní akce žáků a celé školy. 
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Sázení stromků 

V naší škole je tradicí, že těsně před tím, nežli odejdou naši deváťáci na prázdniny a tím ukončí své 

působení na základní škole, vysadí pod vedením vlachovobřezského lesů pána pana Richarda Kovaříka 

stromky jako jakýsi symbol odchodu a památku na to, že základy vzdělání dostali ve vlachovobřezské 

základce. I letos jsme tradici neporušili a žáci třídy 9.A a 9.B pod vedením paní učitelek Aleny 

Weberové a Jindřišky Koubové se ráno 25.4. vydali na Stránku do místa v blízkosti starého lomu, kde 

vysadili 25 jírovců, vytvořili pro ně oplocení, které bude sloužit jako ochrana proti okousání zvěří a za 

pěkného slunečního a teplého počasí společně strávili na čerstvém vzduchu 4 hodiny a věřím, že po 

stresech spojených s dvoudenními přijímacími zkouškami na střední školy, které proběhly v úterý a ve 

středu, si odpočinek na čerstvém vzduchu určitě zasloužili. 
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Den Země 

Ve čtvrtek 24. dubna se na fotbalovém hřišti ve Vlachově Březí uskutečnilo vystoupení společnosti na 

ochranu dravých ptáků Zayferus. Vystoupení pánů z Moravy, jejichž působištěm je zámek Lednice, bylo 

dlouho plánováno a vzhledem k jejich nabitému programu objednáno již v listopadu loňského roku. Jejich 

vystoupení splnilo, ba dokonce předčilo naše očekávání. Jelikož takovéto představení není každoroční 

záležitostí, chtěli jsme spatřit to nejlepší, co může společnost Zayferus nabídnout, a tak jsme se dohodli na 

vystoupení „Luxus“, které nabízí velmi bohatý program s výukou, soutěžemi a i nejatraktivnější přehlídkou 

dravých ptáků při letu, jejich útocích, a to vše ve volné přírodě, pro ptáky v cizím prostředí! Abychom mohli 

požadovat program „Luxus“ a přitom peněženky rodičů neutržily velkou újmu, museli jsme se programu 

zúčastnit v počtu okolo 450 žáků, což se nám při účasti vlachovobřezské i chlumanské mateřské školy a při 

účasti Základní školy Husinec, kteří k nám přišli tak říkajíc přes kopec, povedlo.  A když jsme k celkovému 

počtu všech žáků připočetli i diváky vlachovobřezské, tak můžeme konstatovat, že 460 diváků mělo možnost 

vidět nádherný a velmi bohatý program vedený od prvního pohledu velkým odborníkem a obrovským 

nadšencem Jířím Hrotkem. Žáci všech škol byli rozděleni v počátku představení do dvou velkých skupin, 

které měly možnost vidět okolo 30 druhů dravých ptáků. Jedna skupina byla postupně seznamována s dravci 

sokolovitými a současně druhá skupina s dravci krahujcovitými. Vtipnou a poučnou formou se všichni 

zúčastnění dozvěděli vše o jednotlivých druzích ptáků, kde žijí, jakého věku se dožívají, jaké mají zvláštnosti 

a velikosti a mnoho jiných informací. Nakonec byli žáci prozkoušeni ze znalosti jednotlivých dravých ptáků a 

následně došlo k výměně obou velkých skupin žáků. Po výuce a soutěžích, v kterých někteří žáci obdrželi 

velmi pěkné a hodnotné ceny se všichni diváci dočkali toho nejzajímavějšího a to předvedení dravců v letu. 

Něco jiného je ukázat dravce v tělocvičně nebo v kleci či připoutaného na laně, ale ukázat dravce v jeho 

přirozenosti, absolutně ve volné přírodě na svobodě, to už je zážitek! Zážitek, který je podložen celoživotní 

prací sokolníků věnujících se svým ptáčkům. Dravec je v tom okamžiku svobodný, může si letět kam chce a 

je pouze a jenom na něm, zda se potom zase vrátí. Měli jsme možnost vidět útok raroha velkého ve 

200Km/hod. rychlém útoku, karančo  jižní nám předvedl neuvěřitelné letecké schopnosti v podobě neustálé 

chůze a poskakování, což je jeho přirozený pohyb, viděli jsme v letu supa, poštolku, vybrané děti měly 

možnost příletu dravce na svou ruku, ale i odlet ze své ruky. Ten také proběhl. Terezka vypustila luňáka 

slovy: „ Luňáku, leť“ a luňák letěl , potom zavolala „Luňáku, poleť zpátky“ a luňák?...............Tomu se při tak 

krásném slunečném dni, v krásném údolí a kopcích Vlachova Březí, skutečně nechtělo. A my se mu vůbec 

nedivíme. A tak po skončení programu, po ohlušujícímu potlesku všech zúčastněných se pánové sokolníci 

vydali s vysílačkou hledat jejich miláčka 18-ti letého kamaráda, který si užíval svobody u nás v lesích 

Vlachova Březí a teprve ve 2 hodiny odpoledne po třech hodinách hledání se Jiřímu Hrotkovi luňáka podařilo 

chytit, nebo spíše řečeno mu luňák umožnil to, že se panu Jiřímu vrátil! Ono by to nebylo poprvé, kdy za 

svými ptáčky cestovali i několik set kilometrů, než se s nimi opět setkali!  

Pánové z Moravy, moc děkujeme a příště za tři roky určitě ahoj! 

 



8 
 

Návštěvy v zahraničí 

Exkurze – skanzen ve Finsterau + stezka korunami stromů – Neuschönau 

V rámci projektu „Šance pro venkovské školy II – zručnost, 

zodpovědnost, zkušenost“ reg. č. CZ.1.07/1.1.14/02.0054 vycestovala 

13. května 2014  6. třída a výběr ze 7. tříd do Německa.  Cílem bylo 

prohlédnutí skanzenu ve Finsterau, procházení domů ve vesnici 20. 

století, představení si, jak dříve lidé žili a jak vypadala vesnice. Během 

prohlídky žáci hledali odpovědi na různé otázky v pracovním listě, který 

dostali přímo na místě. Skanzen ve Finsterau leží na okraji chráněné 

krajinné oblasti Národní park Bavorský les v Německu. 

 

Další částí bylo procházení stezkou korunami stromů a seznámení 

se s bavorským lesem. Žáci se také seznámili s různými patry 

stromů v bavorském lese a živočichy, kteří v různých patrech 

stromů žijí. Stezka korunami stromů se nachází poblíž městečka 

Neuschönau a je otevřena od 9. 9. 2009. Návštěvníci mají možnost 

procházet se mezi korunami stromů ve výši až 25 m nad zemí. Na 

konci 780 m dlouhé dřevěné visuté stezky následuje půl kilometru 

stoupání na 44m vysokou vyhlídku, známou jako bavorská 

Eiffelovka.  

 Vyhodnocení pracovních listů ze skanzenu ve Finsterau: Žáci vypracovali většinu otázek správně. Na 

otázku, co bylo dříve v životě lidí lepší, nejčastěji odpovídali, že to byl čistší vzduch a také se jim líbily domy, 

které nazývali „pohádkové“. Za horší naopak považovali chudobu, postele, nedostatek léků a nízké stropy a 

futra od dveří. 

Žákyně 6. třídy, Sára Růžičková, Eliška Diblíková a Míša Bošková, o výletě napsaly: 

„V 7.45 jsme se sešli na náměstí pod lípou, kde na nás čekal autobus. Cesta byla velmi klidná a naštěstí se nic 

nestalo.  

V 11 hodin jsme dorazili do skanzenu ve Finsterau. Paní učitelka nám rozdala kartičky s otázkami, které jsme 

si mohli vyplnit. Tento skanzen je zajímavý, protože je zde vesnička se starými domy, ve kterých se dříve žilo. 

Všechny domy jsme postupně obcházeli a hledali odpovědi na naše otázky.  

Naše první kroky vedly k domu jménem Sachl, kde nás zaujala vysoká lavice, která lidem ulehčila práci při 

úklidu, když na lavici někdo seděl. V tomtéž domě byla také pec, která připomínala pohovku. 

Ve dvoře Kapplhof na půdě jednoho domu jsme našli zvláštní věc. Sloužila k ukládání chleba do jednotlivých 

přihrádek. 

Po skončení prohlídky na nás čekal autobus, který nás převezl do nedaleké rozhledny v korunách stromů. Cestou 

na vrchol jsme mohli procházet různými překážkami. Výhled z rozhledny byl velmi pěkný. 

Ve 3 hodiny jsme dorazili zpátky do Vlachova Březí. Výlet se nám moc líbil až na počasí, které bylo místy 

deštivé.“ 



9 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

11. sportovní setkání žáků 3 škol 3 měst ze 3 zemí  

Ve čtvrtek 22.5.2014 se uskutečnilo jedno z mnoha mezinárodních, tradičních setkání Základní školy profesora 

Josefa Brože z Vlachova Březí s jejími zahraničními partnerskými školami. Nejstarší kontakty udržujeme s 

rakouskou Hauptschule Baumgartenberg v Horním Rakousku a to již od 1. poloviny 90. let minulého století. Již 

mnohokrát se setkaly kolektivy našich žáků a učitelů, dokonce se nám podařilo společně zorganizovat a 

uskutečnit výstavy malířů z těchto míst. Vernisáže výstav se konaly jak v Rakousku (malíř J. Boška v Kleine 

Galerie v Pergu), tak i v Čechách ( malíř K. Riegler v BoMBě V.B. a v Prachaticích Dolní brána). 

Od roku 2000 jsme se začali pravidelně setkávat s Hauptschule Riedlhütte v Německu (nyní PFM Riedlhűtte) – 

Bavorsko. Toto naše nejkratší dobu trvající partnerství přineslo již celou řadu setkání na oficiální i neformální 

úrovni. Máme k sobě nejblíže, to jest asi 80 kilometrů. Podařilo se nám společně zorganizovat dva týdenní 

pobyty našich žáků ve škole v přírodě v Habischriedu (D) a poté u nás na Dobré Vodě. Společná setkávání žáků 

obou škol a jejich společné návštěvy mnoha zajímavých míst se v posledním čase promítají i do sportu. Naši 

žáci jezdí do Německa lyžovat a hrát fotbal, německé děti nám to pak oplácejí. Pouze lyžování nahrazuje jiný 

druh sportu nebo turistika. V určitém období jsme přizvali ke sportování i školu z Rakouska, a tak se v 

letošním roce 2014  mohlo uskutečnit v Rakouském BGB  již 11. sportovní setkání žáků 3 škol 3 měst ze 3 zemí! 

V letošním roce proběhlo setkání v rakouském Baumgartenbergu. Ráno v 7:00 hodin jsme vyjeli 

z vlachovobřezského náměstí směr  rakouské hranice a v 10:30 jsme byli našimi zahraničními kolegy a 

kamarády očekáváni v jejich základní škole. Trochu jsme se zdrželi, nicméně malé zpoždění neubralo nic na 

vřelém přijetí a dalším průběhu akce. Hned po příjezdu a malém kulturním přivítání jsme se společně s oběma 

partnerskými školami vydali do nedaleké, 4 

kilometry vzdálené keltské vesnice (Keltendorf 

v Mitterkirchenu). Hodinové vyprávění a 

prohlídka vesnice a cesta za historií děti očividně 

zaujala a délka návštěvy byla přiměřená k stále se 

zvyšující aktivitě sluníčka. Po příjezdu zpět do 

školy nás všechny čekal společný oběd a po 

vytrávení jsme se „pustili“ do sportovních bojů. 

V letošním roce se uskutečnily 3 turnaje – ve 

florbalu, vybíjené a tradičním turnaji v kopané. 

Výsledky všech tří družstev se sčítaly a díky našim 
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dvěma druhým místům z vybíjené a kopané a jednomu prvnímu místu z florbalu jsme celkově celý turnaj 

vyhráli a mohli jsme si společně zakřičet: „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop“. V půl čtvrté odpoledne 

jsme se s přáteli z BGB rozloučili a vyrazili zpět do Čech. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na společné 

večeři v McDonalds ve Freistadtu, což bylo pro naše žáky velmi příjemným překvapením. Tento krásný slunečný 

den, jeho bezproblémový průběh byl odměnou nejen všem žákům za skvělou reprezentaci naší školy a celé ČR 

v zahraničí, nýbrž také doprovázejícím učitelům - Lee Šverákové, Evě Novotné, zástupkyni ředitele Martě 

Kadlecové a řediteli školy Michalu Novotnému. 

Celá akce byla finančně zajištěna prostřednictvím projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Fondu 

malých projektů Jižní Čechy/Horní Rakousko mající název Na společné česko-rakouské cestě 2014. V rámci 

tohoto projektu společně uskutečníme ještě environmentální a historicky zaměřené setkání obou škol v září 

2014 na 1/2 cesty na Šumavě a předhůří Šumavy, kdy společně navštívíme hrad Rožmberk  - (téma - 

poznáváme historii regionu obou partnerů projektu) a po společném obědu navštívíme Stezku korunami 

stromů Lipno – (téma - poznáváme a učíme se znát environmentální oblast regionu obou partnerů projektu). 

MN & JKH 
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Vzdělávací akce 

Přednáška studentů Fakulty rybářství a ochrany vod. 

Dne 14.března proběhlo v galerii BoMBa druhé kolo (tentokrát pro žáky 1.stupně) vzdělávacího, ekologicky 

laděného programu, který byl zaměřen na život ryb a raků. Program doplnil listopadové vystoupení studentů 

Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří seznamovali v hodinu a 

půl dlouhém pořadu žáky 2.stupně s jednotlivými druhy ryb, zaměřili se především na ty druhy, které nejsou 

až tak běžné a často jsou tudíž přísně chráněné, zábavnou formou ukázali žákům jaké ekologické nástrahy 

čekají rybu při proplutí naší republikou při střetu s lidmi a po vyčerpávajícím výkladu o racích a poznání 

skutečných raků na „vlastní kůži“, ve svých rukou, byla přednáška zakončena ochutnávkou rybí speciality – 

rybí tatarák. Program měl svůj vlastní název ZOOM SCIENCE – zaměřeno na vědu, což do puntíku splnil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam patřím?  

V pátek 4.4. se žáci 3., 4. a 5. tříd, pod vedením p. uč. Jany Tažejové, Jany Ondřichové a Evy Novotné, prvně 

zapojili do dvouletého projektu „Kam patřím?“. Tento Projekt vede žáky k získávání informací z okolí naší 

školy nebo regionu. První část hry začala probíhat minulý týden a na žáky čekají každé úterý zajímavé 

pracovní listy, na které do pátka musí děti správně odpovědět. První pracovní list byl zaměřen na oblast 

sportu. Druhá část hry proběhne ve školním roce 2014/15 a bude spočívat v hledání ukryté schránky (keše), 

ve které budou náležité potřebné indicie k dalšímu pokračování hry. Doufáme, že se naši žáci netradičním 

způsobem dozví něco nového! 
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EXKURZE LIBEREC 

Ve dnech 7. - 9.dubna se třídy 7.B a 8. zúčastnily vzdělávací exkurze do Liberce. Žáci navštívili vzdělávací 

centrum IQ Landia v Liberci, ZOO v Liberci a vystoupali na vrchol Ještědu. 

 Den první  7.4. - Cesta a výstup na Ještěd 

 Je 7.40. a v 7.45 se natěšení osmáci a sedmáci sešli pod lípou ve Vlachově Březí. V 8:00 pro nás přijel 

autobus a mohli jsme konečně vyrazit. Cestou jsme dvakrát zastavovali na pumpě, abychom se mohli najíst a 

vykonat své potřeby. Když jsme přijeli, bylo asi 12 hodin. Rozdělili jsme se do pokojů a vybalili si věci. Ve 

12.30 jsme šli na oběd. Byl kuřecí vývar s nudlemi a svíčková s knedlíkem. Pak jsme měli do dvou hodin 

odpočinek. Ve dvě hodiny jsme vyšli z chaty a šli na Ještěd. Cesta vedla skoro jenom do kopce, ale celkem to 

šlo. Když se konečně všichni vyškrábali na vrchol, vyfotili jsme si výhled, chvilku si odpočinuli a vyrazili 

zase zpátky. Když jsme přišli k chatě , dostali jsme za úkol, napsat něco o našem výletu. 

                                                                                                                                                 (Eliška Vaníčková) 

Postřehy z prvního dne 

 Po cestě jsme viděli ještě několik kopic sněhu. 

 Fotili jsme se u takového dítěte mimozemšťana. 

 Měli jsme svíčkovou a ta přijde vždycky vhod. 

 Já jsem si dala jen dva knedlíky. 

 Ještěd má hodně špičatou věž. 

 Vyšlo nám pěkné počasí. 

 Nahoře foukal vítr, ale výhled stál za to. 

 Viděli jsme lesy, které byly skoro všude. 

 Ušli jsme asi 5 kilometrů , na úvod pěkný začátek. 

 Na vrcholu byl opravdu božský výhled do okolí a na 

Liberec, prostě krása 

 Výlet se mi moc líbil, ale cesta byla úmorná. 

 Hora Ještěd měří 1012 metrů. 

 V jídelně visel portrét Karolíny Světlé. Na dotaz kdo 

je na obraze, odpověděl D. Šanda: Paní uč. Koubová. 
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Den druhý 8.4. - IQ Landia Liberec 

V úterý 8.4. jsme s celou třídou a paními učitelkami vyrazili do IQ parku do Liberce. Všichni jsme se docela 

těšili, ale zároveň i báli toho, co nás čeká. Když jsme dorazili na místo, bylo ještě brzy a tak jsme čekali před 

budovou a fotili se s Einsteinem. Poté, co nás pustili do areálu, jsme se rozdělili na dvě velké skupiny. První 

skupina měla program od 9 hodin. My, druhá skupina, jsme si mohli volně procházet všemi patry IQ Landie a 

vyzkoušet si spoustu zajímavých exponátů. Při 

prohlídce se nám ale trochu pozměnil program. 

Páni z České televize nás požádali, jestli bychom 

mohli být součástí natáčení Toulavé kamery. 

Samozřejmě jsme souhlasili a tak nás zavedli do 

3D kina a tam nám dávali další pokyny a v květnu 

nás uvidíte v televizi. Po natáčení jsme ještě měli 

chvíli času na prohlídku areálu a poté jsme šli i my 

na naučný program. Tam jsme si ve skupinkách 

vyzkoušeli spoustu zajímavých pokusů s vodou. Po 

skončení programu jsme se odebrali do autobusu a 

jeli do nákupního centra Nisa, kde následoval 

rozchod. Po příjezdu na chatu jsme šli na večeři. 

Výlet se nám moc líbil a odnesli jsme si z něj 

spoustu zajímavých informací.     (Kateřina Tetalová) 

Postřehy z druhého dne 

 Ranní rozcvička nám měla zdůraznit, že po večerce nemáme dělat binec na pokoji. 

 Na snídani byly samí mňamky 

 IQ Landie je naprosto boží budova 

 Bylo zde spoustu zajímavých věcí, které nás fascinovaly 

 Mohli jsme si vyzkoušet, jaké je to při vichřici nebo při zemětřesení 

 V autobuse jsme zjistili, že se nám ztratila p.uč. Hodinová

báseň 

Druhý den všichni rozcvičkou začali 

a poté autobusem odjeli.  
Cesta klikatila se do kopce 

a po pár minutách byli u konce. 

Náramky na ruce dostali, 

napříč IQ parkem se vydali. 

Po skončení expedice  

je pohltila vichřice. 

Cestou zpátky na chatku 

stavili se v obchůdku. 

Všichni do KFC spěchali 

 a dobře se tam nacpali. 

V chatce zasedli u večeře 

a zase si dali kuře. 

Zítra je čeká ZOO 

jdou tam ještě před „o“. 

(K.Bošková-M.Koubová) 
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 Den třetí 9. dubna - Návrat 

Je třetí a zároveň poslední den našeho pobytu v Liberci.Když jsme vykoukli z okna, zjistili jsme, že 

venku poletuje sníh. Rozcvičku jsme neměli, už jme byli poučeni a po večerce jsme nezlobili. Po 

snídani v podobě švédského stolu jsme se rozloučili s chatou  a odjeli jsme na náš poslední výlet do 

liberecké ZOO. Když jsme přijížděli k ZOO, začalo pršet a během prohlídky pak také padaly kroupy. 

V ZOO jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili s našimi průvodci na prohlídku. Byli jsme poučeni 

o chování některých zvířat, viděli soby, lamy, pižmoně, žirafy a slony, ale nejvíce se nám líbilo v 

pavilonu šimpanzů, kteří na nás doráželi. I přes špatné počasí se nám v ZOO moc líbilo. Po prohlídce 

jsme se celí promočení vrátili do autobusu a vyrazili na dlouhou cestu domů, při které nás plno 

usnulo.                                                                                                      (E.Vaníčková-K. Tetalová) 

  

Postřehy z třetího dne 

 Po probuzení do třetího dne jsem byl už dost unaven 

 Pršelo nám a to bylo naprd. 

 Zima nebyla,když jsme byli v pavilónech 

 Nejvíc se mi líbil slon, kterej fakt tvrdě smrděl 

 Sobí samice má parohy stejně jako samec 

 Opice ukázaly, že pány pavilonu jsou oni a  ne my 
  

 

 

Báseň 

Když jsme ráno vstávali, 

snídani jsme papali. 

Do ZOO jsme jeli, 

dobrou náladu měli. 

Žirafu jsme viděli,  

jó to jsme se poměli. 

Sloni kroutili hlavama 

a lámali klacky chobotama. 

Pižmoň tam  byl taky, 

škoda, že byly mraky. 

Potom jsme šli do autobusu, 

měli jsme jídla plnou pusu. 

V autobusu pak zívám, 

a nakonec usínám.... 

A jsme doma!!! 

(Vladimír Mráz) 

 

 

 



17 
 

Žáci 7.B na hodině přírodopisu v KY.BY zahradě v Chlumanech  

Ve čtvrtek 15. května navštívila třída 7.B v rámci výuky přírodopisu přírodní KY.BY zahradu v Chlumanech. 

Celou zahradou nás odborně a poutavě provázela p. Jedličková. Celá zahrada je vybudována podle filozofie 

přírodních a ekologických zahrad, které jsou oázou pro rostliny, živočichy i člověka. Při pěstování se 

nepoužívají umělá hnojiva, žádné chemické látky na hubení škůdců. Pracuje se v souladu s přírodou, která 

pak spolupracuje s lidmi. V Chlumanech se zaměřili na pěstování léčivých bylin. Žáci se učili během návštěvy 

poznávat jednotlivé druhy bylin dle charakteristických znaků a vůně. Dozvěděli se i informace o léčivých 

účincích bylin. Seznámili se s prvky ekologické zahrady – hmyzí hotel, vrbová chýše, zážitkový chodník, 

bylinková zahrádka. Někteří žáci si domů odnášeli bylinky v květináčích, které chtějí doma pěstovat a 

využívat při přípravě jídel a nápojů. Žáci se chtějí do KY.BY zahrady podívat opět na podzim, aby viděli sklizeň 

dýní a dalších druhů rostlin. Zapsala Ing. Pavla Nováková 

 

Temelín 

V pondělí 26. května jsme se žáky 9. tříd a vybranými žáky z 8. třídy navštívili v rámci výuky fyziky informační 

středisko jaderné elektrárny Temelín. V 1,5 hodiny trvajícím programu se žáci dozvěděli velmi zajímavou, 

interaktivní formou o výrobě elektřiny štěpením jádra atomu, byli účastníky virtuální prohlídky celé elektrárny, 

dozvěděli se o bezpečnostních opatřeních v areálu JETE. Po skončení prezentace si žáci prohlédli prostory 

informačního centra, kde si důkladně prohlédli vystavené exponáty a vyzkoušeli své znalosti v digitálně 

připravených otázkách a také měli tu možnost seznámit se s interaktivními modely fyzikálních jevů.  

Michal Novotný a Pavla Nováková 

 

Úřad práce – 8.třída 

V pondělí 26. května se polovina 8. třídy vydala na návštěvu prachatického Úřadu práce. Cílem bylo 

dozvědět se o situaci na trhu práce nejen v okrese Prachatice, o žádaných povoláních v rámci České republiky 

a naopak o oborech, ve kterých je již přebytek a tudíž nemá smysl je jít studovat. 

Druhá polovina třídy si pro stejné informace dojede na konci června. 

V pondělí 26.5. jsme s půlkou třídy vyrazili do Prachatic na Úřad práce. Naším hlavním programem byla 

volba povolání. Ujala se nás jedna milá paní, se kterou jsme v první části programu probírali situaci na trhu 

práce, čím bychom chtěli být a další věci. V druhé části programu jsme si mohli udělat test, který nám 

doporučil, kam bychom měli jít studovat. Skoro všem tam vycházely úplné „blbosti“. Ta paní nám vysvětlila, 

že takové věci vycházejí většinou lidem, kteří ještě nevědí, co by chtěli dělat. Podle jiných informací v testu 

nám pak doporučila nějaká zaměstnání, jenž bychom mohli vykonávat. Mnohým z nás potvrdila, že některá 

naše vysněná povolání, by se k nám opravdu hodila. Mohli jsme si pak tedy dojít vybrat dokumenty o něm, 

kde se psalo, jaké potřebujeme vzdělání, abychom ho mohli vykonávat, jaká povaha se k němu nejvíce hodí, 

atd. Pokud jsme chtěli, mohli jsme si je i okopírovat. Po skončení programu jsme si došli na zmrzlinu a 

spokojení odjeli zpátky domů.                                                                                                  Kateřina Tetalová 
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Sportovní akce 

Okrskové kolo v košíkové  

V úterý 18. března se zúčastnili mladší dívky  a chlapci okrskového kola v košíkové. Pořadatelskou školou se 

stala ZŠ Národní v Prachaticích. Naše dvě družstva si vedla nad míru dobře a obě postoupila do čtvrtečního 

okresního finále ve Vimperku. Děvčata turnaj vyhrála, když postupně porazila dívky ze ZŠ Zlatá stezka, Gy 

Prachatice a Národní Pt. Chlapci vyhráli se ZŠ Zlatá stezka, Gy Prachatice a o prvenství v turnaji prohráli s 

favoritem turnaje ZŠ Národní Pt. Trenérkou našeho družstva byla paní učitelka Růžena Balková. 

Gratulujeme!!! 

 

10. ročník turnaje v sálové kopané a 2. setkání žáků dopisovatelů 

20. února se v naší škole uskutečnil jubilejní 10. 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 10. ročníku připadlo na nás a 

po důkladné přípravě, která probíhá 

korespondencí a ústní komunikací 

s jednotlivými školami již od ledna, jsme ráno 

v 9 hodin přivítaly výpravu tří škol z Německa. Uvítání účastníků proběhlo v Galerii BoMBa, kde jsme 

především pro vedoucí partnerských škol měli připravené překvapení v podobě video prezentace, jejíž 

obsahem byly fotografie zachycující společné akce za posledních 10 let a je nutné říci, že prezentace udělala 

velkou radost a to především zakladatelům partnerského vztahu škol panu řediteli Berndu Bachhuberovi, 

panu učiteli Františku Holíkovi a panu řediteli Janu Horákovi. Po uvítání jedna skupina žáků zůstala v BoMBě 

a druhá, ta početnější se vydala do sportovní haly hrát sálovku. Skupinu, která zůstala v BoMBě, tvořili žáci 

dopisovatelé, kteří již od začátku tohoto školního roku navázali nová přátelství s našimi žáky ze 6. třídy a po 

společném prvním setkání v lednu v německém Neuschenau, bylo včerejší setkání v pořadí již druhé. Žáci 

dopisovatelé měli včera svůj vlastní program, pod vedením paní učitelek Ley Šverákové a Birgit Klee 

postupně navštívili kostel, křížovou cestu, židovský hřbitov a co by diváci navštívili i probíhající turnaj ve 

sportovní hale.  

 Skupina fotbalistů se přesunula do haly základní školy, kde po úvodním zahájení a velmi pestrém 

kulturním vystoupení žáků „jojérů, diabolistů“ a akrobatů začal první fotbalový zápas mezi naší základní 

školou a školou z PFM Riedlhütte. Celým turnajem se nesla atmosféra fair play, vzájemného ohledu a 
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přátelství. Celkovým vítězem turnaje se stala škola Diterich-Bonhoeffer – Schule Schönberg, druhé místo 

obsadili hoši z Paul-Friedl-Mittelschule Riedlhütte, třetí byli naši kluci a čtvrté místo obsadili hoši 

z Perlesreutu. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášený Tobias Schneider z Riedlhütte, nejlepším brankářem 

se stal Marcel Friedl ze Schönbergu a celkově nejlepším střelcem turnaje s 11 vstřelenými brankami se stal 

Dušan Kapuscinský z naší ZŠ. 

 Po společném obědu si žáci všech tří škol procházkou prohlédli naše město a vyrazili zpět "nach 

Deutschland". 

 

McDonaldsCup 

 Ve středu 7. května se uskutečnil tradiční turnaj v malé kopané McDonaldsCup 2014 žáků 1. stupně 

základních škol. Vloni jsme skončili druzí, když jsme ve finále prohráli až v penaltovém rozstřelu a tím 

potvrdili velmi dobrá umístění z předešlých ročníků. I v letošním roce jsme potvrdili, že kluci z Vlachova Březí 

fotbal hrát umějí.  Ve skupině jsme se potkali s družstvy ZŠ Vimperk Smetanova, ZŠ Stachy, ZŠ PT Vodňanská. 

Po napínavých bojích jsme se systémem turnaje probojovali až do finále, kde jsme se utkali o celkové 

vítězství s družstvem ZŠ Smetanova Vimperk. Finále bylo napínavé od samého začátku až do konce. Po 

jednogólovém náskoku ZŠ Smetanova naši kluci v samém závěru utkání nastřelili tyčku a břevno, ale branku 

se jim vstřelit nepodařilo. Naši kluci byli velmi smutní, ale s odstupem času si uvědomili, že ziskem celkového 

druhého místa a ziskem stříbrných medailí a krásného poháru dosáhli obrovského úspěchu a právem jim 

patří dík za výbornou reprezentaci školy. 

Za trenérské vedení turnaje děkujeme paní učitelce Petře Krejčové a Václavu Kautmanovi. 

Hráči: Hůrský Radek, Václav Kautman, Ondřej Diblík, Matouš Kofroň, Vojtěch Kautman, Theodor Pineau, 

Antonín Vlk, Vojtěch Řezník, Petr Předota, Libor Kukla,  Daniel Novák  

 

Atletická soutěž družstev 

45.ročník Poháru rozhlasu v atletice se konal dne 14. května v 

Prachaticích.V kategorii mladších žáků a žákyň se zúčastnily děti 6. a 

7. tříd. 

 

Chlapci se velice snažili a z celkového počtu 8. zúčastněných škol 

získali pěkné 2. místo. Nejvíce bodů pro družstvo získali : Vladimír 

Mráz v hodu míčkem / 52,16m / - byl 2. nejlepší a ve skoku vysokém, 

kdy skočil 145 cm a měl 3. nejlepší výkon. Radek Bauer - 

výborný sprinter - zaběhl 60 m za 8,10s. Ve štafetovém 

běhu 4x60 m dobře bodovali chlapci : Vladimír Mráz, Michal 

Mikeš, Michal Novotný a  Radek Bauer  - doběhli jako 3. 

nejlepší štafeta s časem  34,1s .Dobré výkony měli i další 

žáci - Martin Kadlec, Petr Klas,Šimon Kouba, Josef Capůrka a 

Jakub Bízek. Děvčata se z celkem 11 zúčastněných škol 

umístila na 9. místě. Nejlepší výkon byl u Adély Mikešové v běhu na 600 m za 2min6s.  
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Okresní kolo žáků 5. tříd ve vybíjené  
V pátek 16. května jsme se zúčastnili okresního kola ve vybíjené v Husinci. Jeli jsme celá třída ještě 

s dvěma deváťačkami, někteří jako diváci. 

Kapitán Jaroslav Pešek nás vylosoval do skupiny se ZŠ Zlatá stezka Prachatice, ZŠ Netolice a ZŠ 

Národní. Járu pak vystřídal v roli kapitána Michal Honomichl. Ve skupině jsme s 2 prohrami a 1 

vítězstvím nad Netolicemi obsadili 3. místo a celkově jsme hráli o umístění na 7.- 10. místě. 

Nakonec jsme obsadili 8. místo po velké přestřelce se ZŠ TGM Vimperk, se kterými jsme prohráli o 

1 hráče. Celý turnaj vyhrála místní škola. Velkou pochvalu si ale zasloužíme nejen za předvedený 

výkon, ale v prvé řadě za vzorné chování všech žáků. Snad se příště povede další třídě o trošku lépe. 

Blanka Jeřábková, Eva Novotná 

 

 

Lehkoatletická olympiáda v Prachaticích 

Výsledky z lehkoatletické olympiády v Prachaticích 4. června 2014 

  
Václav Kautman  
Skok daleký – 2. místo 
50 m – 1. místo 
Aneta Svachová 
Skok daleký – 1. místo 
50 m – 3. místo 
Jiří Čužna 
50 m – 2. místo 
Romana Mikešová  
Skok daleký – 2. místo 
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Soutěže 

Matematická soutěž Klokan  

Dne 21.3. se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Klokan. Zúčastnili se žáci od druhé po 
devátou třídu. 
 

Kategorie Cvrček 
celkem 43 žáků  
Jan Capůrka 3.tř - 71 bodů 
Michal Mach 2.tř - 59 bodů 
Simona Smržová 3.tř - 57 bodů 
Teodor Tineau 3.tř -57 bodů 
 
Kategorie Klokánek 
celkem 53 žáků 
Jakub Šefl 4.tř - 95 bodů 
František Kučera 4.tř - 84 bodů 
Jiří Čužna 4. tř -82 bodů 
Václav Plachta 5.tř - 82 bodů 
 

Kategorie Benjamín 
celkem 50 žáků 
Štěpán Pineau 6.tř - 59 bodů 
Kateřina Kousová 6.tř - 59 bodů 
Markéta Kocourková 6.tř - 59 bodů 
Martin Kadlec 7.tř - 58 bodů 
 
Kategorie Kadet 
celkem 51 žáků 
Marián Kováč 9.A - 64 bodů  
Tomáš Janda 9.A - 63 bodů 
Filip Veselka 9.B - 63 bodů 
Aneta Krejsová 9.A - 60 bodů 

 

Národní kolo – Nikol Bobková 4. místo 

V pondělí 7. dubna se Nikol Bobková, žákyně 9.A třídy, zúčastnila již podruhé (poprvé v loňském 

školním roce) Národního kola soutěže v německém jazyce. Loňský obrovský úspěch v podobě 3. 

místa potvrdila v letošním, kdy obsadila 4. místo z celé České republiky. Potvrdila, že její znalosti 

jsou na špičkové úrovni a naše škola je na Nikol patřičně hrdá. Touto cestou děkujeme i paní učitelce 

Ing. Lee Šverákové za výbornou přípravu, morální podporu a „koučink“ Nikol. Nikol bude v příštím 

roce  navštěvovat prachatické Gymnázium, věříme, že se jí tam bude líbit, bude se jí tam dařit a bude 

tam šťastná a doufáme, že vedení Gymnázia brzy pozná, jaká žákyně jim z vlachovobřezské 

základky přišla! 

Okresní kolo matematické olympiády  

Dne 9. dubna se v Prachaticích konalo okresní kolo matematické olympiády. Za naši školu se zúčastnila 

Markéta Kocourková ze šestého ročníku, která obsadila krásné čtvrté místo. Moc gratulujeme. 

Okresní kolo Pythagoriády 

13. května se v Prachaticích uskutečnilo okresní kolo matematické Pythagoriády. Na krásné čtvrtém 

místě, v kategorii 8. ročníků, se umístila Kateřina Tetalová, David Klačík obsadil šesté až osmé 

místo.  
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Výlety 
 

Školní výlet žáků 1. a 2. tříd 
 

      V úterý 13. května se dva autobusy s 

dětmi z prvních a druhých tříd vypravily 

směr ZOO Plzeň. Výletní den však od  

samého počátku hrozil deštěm, obloha byla 

zatažena. Při příjezdu do ZOO se počasí 

umoudřilo, zasvítilo sluníčko a bylo 

příjemně.                                                                                                                

Procházku po zoologické zahradě jsme 

zahájili u volného výběhu opic, kde jsme 

pozorovali šimpanze. Prošli jsme kolem 

přírodního výběhu šelem, kde se nám ve své 

kráse předvedl lev. Další cesta vedla k 

tropickému pavilonu, kde se děti obdivovaly 

želvám a papouškům. 

Po nákupu nezbytných suvenýrů a dárků 

naše kroky vedly kolem pravěké osady k dalšímu cíli našeho výletu, tím byla návštěva oblíbeného 

DinoParku, který se nachází v prostředí lesoparku. Tam nás čekaly ozvučené a pohyblivé modely 

prehistorických ještěrů, shlédli jsme i 3D film v místním kině, kde nás kapitán ponorky pozval na 

podmořskou cestu, kde nás míjela prehistorická zvířata. 

     Po návštěvě DinoParku jsme se vrátili na prohlídkovou trasu, která vedla kolem lesního 

medvědária, kde právě pospávali medvědi. Na závěr prohlídky zoologické zahrady jsme si nechali 

výběh žiraf a nosorožců. 

     Školní výlet se nám vydařil, dětem přinesl zajímavé a užitečné informace o mnohých zvířatech. 

 

 

                                 HÁDANKY SE ZVÍŘÁTKY ANEB BYLI JSME V ZOO 

 

                                                                                    

   1.Bílá a černá střídá se                                           2.Na své hrby je moc hrdý, 

      v pruzích po délce jejího těla.                                 Zásoby si nosí v nich. 

      Přidává jí to na kráse,                                              V poušti mívá život tvrdý, 

      jinak se koni podobá celá.                                       Zná jen písek, žádný sníh. 

 

 

     3.Mezi zvířaty je král,                                        4. V Indii či v Africe 

        aniž by si na něj hrál.                                          důstojný je velice. 

        K jeho hřívě úctu má,                                         U chobotu kly mu visí,    

        každá šelma, co ho zná.                                      nemá srst, je celý lysý. 

 

 

5. Trochu jako pták,                                        6. Dlouhým spánkem v brlohu 

            trochu jako myš.                                              zimu klidně tráví. 

            Potravu si loví v noci,                                     Kožichem se přikrývá 

            to když ty už spíš.                                           Zaručeně pravým. 
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Školní výlet očima žáků 2.A 

Tygr                                          ZOO 

V zoologické zahradě           Zoologická bez šimpanzů 

viděli jsme tygra.                  nebyla by veselá. 

Je to zvíře veliké,                  Tolik krásných kotrmelců 

je to dravá šelma                  jiné zvíře nedělá. 

         (K. Kamenská)            Celé dny si spolu hrají, 

                                           děti úsměv na rtech mají. 

                                                            (A. Antolová) 

 

Výlet                                      Zebra 

Do ZOO se těšíme,              Krásná dáma pruhatá  

zmrzliny se najíme.              oči má jak ze zlata. 

Lvi, sloni a opice                  Kroky ladné, taneční       

ty nás baví nejvíce.               zebra jima zatočí. 

 

V ZOO                                        Klokan 

Tučnáci jsou velmi milí,          Skáče klokan do dálky, 

nehádaj se ani chvíli.                nese malý klokánky.   

Surykata zvědavá                     Klokánci se ale mají, 

velké oči ona má.                    v kapsičce se schovávají. 

Jedna druhou hlídají,                       

tím se štírům ubrání.                  Foto s medvědem 

A ty zebry pruhované            Do ZOO si zajedem, 

běží loukou jako laně.           fotíme se s medvědem.            

              (A. Folířová)           Zirafa má dlouhý krk,  

                                              kouká na to každý kluk. 

                                              Sloni, tygři, opice 
                                                 baví se pak nejvíce. 
                                                          (M. Jůzková)    
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A výlet do plzeňské ZOO ještě jednou s žáky třídy II. B: 

 

Po školním výletu se děti naučily písničku Pět minut v Africe, v níž se zpívá o zvířatech, která  po -   

znaly v ZOO. Při výtvarné výchově pár zvířátek nakreslily, při pracovním vyučování je vyrobily z 

papíru a v domácím úkolu napsaly pár vět o svých zážitcích a dojmech z tohoto výletu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tady je jeden domácí úkol za všechny: 

 

 

5 vět o výletu do ZOO: 

Když jsme přišli do ZOO a dinoparku, lvice pořád ležela a lev stále řval. Šli jsme do 

afrického pavilonu, kde byla tma a viseli tam hlavou dolů netopýři. Potom jsme šli do 

dinoparku, kde jsme se koukali na film, ve kterém žili někteří dinosauři ve vodě a 

někteří na souši. Pak jsme šli na hřiště, kde jsme měli hodinu přestávku na svačinu i na 

hraní. Při odchodu jsem si koupila na cestu nanuka. (Terezka Předotová- 2.B)   
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Výlet – poslední společný 
Dne 4. 6. jsme vyrazili směr Zvíkov-Písek. Cesta ubíhala vcelku příjemně, není to daleko. Červený 

autobus měl už nejspíš "zenit" za sebou, občas drnčel, tu něco zaskřípalo - nejvíce při řazení. Na 

poznámky typu: "Promiň", které zazněly z úst Kuby Rauscherů, pan řidič nevrle odpověděl: "Mladej, 

nekecej, ještě nevíš, o čem je život." 

Na Zvíkově se točila pohádka Krkavci. Ploužili se tam neznámí (prý slovenští) herci v dobových 

kostýmech, komparz – zbrojnoši se učili pochodovat a my museli být potichu, aby nás "nebylo ve 

filmu slyšet" a nesplašili jsme koně. 

Pak jsme jeli lodí "VIP" z roku 1956, měli jsme ji sami pro sebe, byl tam i bar, ale nic dobrého nám 

nenalili. 

Super byl "oběd" v píseckém "mekáči" a pak ještě hodinku v centru města a kolem pískových soch – 

ty byly také super. Domů jsme přijeli v pohodě okolo 15. hodiny. A mohli jsme si říct: "Sláva nazdar 

výletu nezmokli jsme už jsme tu." 
 

 


