
 

 

 



Od lyžáku k derniéře  
Lyžařský výcvik 2013 

V něděli 3.2.2013 ve 12:00 jsme my, letošní sedmáci, vyrazili společně s 

několika deváťáky na lyžařský výcvik, který se konal, stejně jako každý rok, 

na Nových  Hutích. Cestou jsme ve Vimperku vyzvedli paní učitelku Novákovou, 

která společně s panem ředitelem Novotným, slečnou zdravotnicí Veronikou a panem 
instruktorem Hadem, dělala náš dozor. 

Když jsme konečně dorazili na naši chatu, rozdělili jsme si pokoje a vybalili si svoje věci. Ve 
14:00 odpoledne jsme pak poprvé vyrazili na svah,tam se rozdělili do skupin a o pár minut 
později už sjížděli kopec. Poté, co zastavily vleky, vrátili jsme se zpátky na chatu, došli si na 

večeři a poté měli volnou zábavu. 

Druhý a další dny jsme se pak rozdělovali podle toho, jestli jdeme na běžky anebo na lyže. 
Jen ve středu to bylo jinak. Dopoledne jsme všichni, kromě těch, co byli nemocní,šli na svah a 

odpoledne jsme jeli,kromě pár jedinců,kteří chtěli jet na běžkách s panem ředitelem a 
panem instruktorem,autobuse na Kvildu. 

Dva poslední dny jsme pak pořádali závody na běžkách a na lyžích. V pátek 8.2. jsme se pak 
po 16:00 hodině odpoledne rozloučili s naší chatou a jeli společně domů za rodiči.  

(K.Tetalová) 

 

 

Lyžák (K.Tetalová) 

Přijeli jsme na Hutě, 
všude snížek bílý, 

honem lyže nazujte, 
jezdit můžem ještě chvíli. 

Rychle jedu, zdá se mi, 
šup, a už jsme na zemi. 
Zvedla jsem se, jedu dál 

a Had se za břicho popadal. 
 
 

 



Lyžák (M.Koubová) 
Dnes jsem přišla ze školy 

a nedělám si úkoly. 
Musím pobalit si věci přeci. 

Zítra jedem na lyžák, 
v tašce chybí ještě plyšák. 
Nemůžu se dočkat rána, 

až přijde mě vzbudit máma. 
 

V autobuse je už poslední vak, 
už se těším a ty víš jak. 
Cesta kolem oken pádí, 

jsme tu všichni a jsme rádi. 
 

Tak a už jsme tady 
a všichni umíráme hlady. 

Učíme se lyžovat, 
nohy různě křižovat. 

Jedeme nahoru a dolu, 
my zdoláme tuhle horu. 

 
Večer jsme už unavení, 
ale na disco připravení. 
Šli jsme taky běžkovat, 

na lyžích učit se krokovat. 
 

Rychle nám to uteklo, 
koleno mi nateklo. 
Už se těším zpátky, 

i když lyžák byl dost krátký. 
Doufám že za rok se zas vrátíme, 

my na lyžích přece umíme. 

 
Přírodovědná olympiáda 2013 – školní kolo 
 
Dne 12. 2. 2012 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Tématem letošního 

ročníku pro kategorii C a D, do které spadají žáci základních škol, je ekosystém rybníků. 
Školního kola se zúčastnilo 12 žáků – 3 z kategorie C (8. a 9. ročník) a 9 z kategorie D (6. a 7. 
ročník). Žáci ukázali své teoretické znalosti ve vědomostním testu, který byl plný 
nejrůznějších otázek a křížovek týkajících se již zmíněného tématu a v „ poznávačce “ rostlin 
a živočichů ukázali i jak se orientují v praktickém poznávání přírody. 



Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci: 
Kategorie C 

1. místo: Lucie Vodičková (9. A) 
2. místo: Věra Kotrcová (8. A) 
3. místo: Aneta Krejsová (8. A) 

Kategorie D 
1. místo: Ema Hojdarová (7. A) 
2. místo: Martin Michalica (6. B) 
3. místo: Anna Hodonická (6. A) 
Všem řešitelům děkujeme za účast a zájem o přírodu nejen v hodinách přírodopisu. 

Lucce, Emě a Martinovi přejeme hodně štěstí v okresním kole! 
Vedoucími Biologické olympiády byly p.uč Lucie Pokorná a Pavla Nováková. 
 
 
 

Nikol Bobková – 1. místo v krajském finále 

Dne 27.2.2013 se konalo v Českých Budějovicích krajské finále v německém jazyce. Naše 
škola, stejně jako v minulém roce, měla v krajském finále své zastoupení a to díky žákyni 8.A 
třídy Nikol Bobkové. Po loňském 3. místě jsme letos se zvědavostí očekávali, jak se jí bude 
dařit. A dařilo!!! Když to řekneme sportovní terminologií, ukázala všem záda! Všechny své 
soupeřky, vítězky okresních kol Jihočeského kraje, porazila a vybojovala pro sebe a naší školu 
nejen 1. místo, ale i svůj postup do republikového finále, což se naposledy povedlo před 
třemi roky klukům v malé kopané. 

Milá Nikol, moc ti děkujeme a blahopřejeme k tomuto jedinečnému úspěchu, děkujeme ti za 
výbornou reprezentaci naší školy a výuky na naší škole a zároveň ti přejeme mnoho úspěchů 
a štěstí v národním finále. Touto cestou také děkuji p. uč.  Lee Šverákové a ostatním 
jazykářkám naší základní školy za tvou podporu.  

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

 

Předvelikonoční setkání žáků partnerských škol 

Ve čtvrtek 21.3. 2013 vyjel od budovy základní školy autobus autobusové společnosti pana 
Loma z Volyně, který měl jen jeden úkol a to dopravit dvě skupiny žáků naší základní školy do 
Německa. Výpravu vedla skupina zkušených pedagogů v čele s dlouholetým organizátorem 
těchto akcí panem Mgr. Janem Horákem a k pomoci mu byli paní učitelka Pavla Albertová a 
páni učitelé František Holík a Michal Novotný.  První skupina se účastnila tradičního 
mezinárodního fotbalového turnaje, tentokrát v Schönbergu a po velmi výsledkově bohatých 
létech se tentokrát tolik nedařilo a obsadili jsme 4. místo. Nicméně je nutné říci, že naše 
družstvo bylo ozdobou celého turnaje, neboť členy našeho družstva byly tři krásné dívky a to 
žádné jiné družstvo nemělo! A navíc náš brankář Jan Kouba dostal ocenění za nejlepšího 
brankáře celého turnaje. 
Druhá skupina se účastnila tradiční setkání žáků ZŠ PJB Vlachovo Březí a Paul-Friedl-
Mittelschule Riedlhütte. Žáci 7. ročníku se tentokrát se svými vrstevníky, s nimiž si během 
školního roku dopisují, sešli v německém Neuschönau, kde nejprve pod dohledem strážců 



národního parku Bavorský les prošli vědomostní soutěží v oblasti ochrany přírody 
v informačním centru Hans-Eisenmann-Haus. Poté se navzájem více poznávali 
prostřednictvím kooperativních her, společně posvačili, vyměnili si drobné dárky a vydali se 
zasněženou naučnou stezkou za zvířaty žijícími na Šumavě, na níž spatřili i rysa ostrovida. 
Celý den spolu hovořili německy nebo anglicky a upevňovali své přátelské vztahy.  Paní 
učitelky Birgit Klee a Pavla Albertová měly z vydařené akce svých žáků opravdovou radost.  
 

Přírodovědná olympiáda - okresní kolo  
 
Dne 27. března se zúčastnila žákyně Lucie Vodičková přírodovědné olympiády a pod 

vedením paní učitelky Lucie Pokorné obsadila 3. místo. Lucko, děkujeme za skvělou 
reprezentaci! 
  

 
Okrskové kolo v košíkové 
 
Dne 27. března se družstvo dívek a chlapů z naší ZŠ zúčastnilo okrskového kola v 

košíkové. Děvčata obsadila 3. místo a klucí 5. místo. Děkujeme za reprezentaci! 
Velikonoční trh 
 
Dne 27.3. proběhl na naší škole tradiční Velikonoční trh. Paní učitelky se svými dětmi 

vyrobily velké množství krásných výrobků s velikonoční a jarní tematikou. Že byl trh 
úspěšný, o tom svědčí výdělek – 8384 Kč. Peníze budou použity na nákup vybavení 
pro výuku pracovních činností. 

 
PYTHÁGORIÁDA 2013 
Nejúspěšnější řešitelé 
 
5. třída 
Berenika Viktorie Pechová 
Markéta Kocourková 
Kateřina Korousová 
  
6. třída 
Martin Michalica 
Ivan Lauda 
  
7. třída 
Kateřina Tetalová 
  
8. třída 
Marian Kováč 
 
Matematický Klokan – celoškolní zapojení do soutěže 

Dnes 22. března řešili téměř všichni žáci školy, kromě žáků 1. tříd, příklady v matematické 
soutěži " Matematický klokan". V kategoriích  2.-3. třída (Cvrček), 4.-5. třída (Klokánek), 6.-7. 



třída (Benjamín), 8.-9. třída (Kadet) předvedli své vlohy pro řešení logických úloh, které jim 
zpestřily běžnou výuku matematiky. Jak se jim dařilo, kteří žáci byli ti nejlepší, zveřejníme 
později.  

Úspěšní řešitelé – matematická soutěž KLOKAN 

Kromě žáků 1. tříd se všichni žáci školy PJB zúčastnili matematické 
soutěže Klokan. Uvádíme ty nejúspěšnější podle pořadí v jednotlivých třídách. 

Cvrček – 2.třída 
1.      Capůrka Jan 
2.      Korous Jakub 
3.      Předota Petr 
4.      Beránková Veronika 
5.      Radek Hůrský 

  
Cvrček – 3.třída 

1.      Vozabulová Tereza 
2.      Švecová Eliška 
3.      Šefl Jakub 
4.      Svěchota Lukáš 
5.      Hodonický David 

  
Klokánek – 4.třída 

1.      Michalicová Lenka, Fiedler Václav 
2.      Martan Matěj 
3.      Hůrský Lukáš 
4.      Homolková Marie, Nováková Nikol 

  
Klokánek – 5.třída 

1.      Bošková Michaela, Rek Filip 
2.      Korousová Kateřina 
3.      Kocourková Markéta 
4.     Kalčíková Kateřina  

  
Benjamín – 6.třída 

1.      Kadlec Martin 
2.      Lauda Ivan 
3.      Hodonická Anna 
4.      Michalica Martin 
5.      Bízek Jakub 

  
 Benjamín – 7.třída 

1.      Vaníčková Eliška 
2.      Tetalová Kateřina 
3.      Krýcha Jakub 
4.      Koubová Markéta 
5.      Šandová Zlata 



  
Kadet – 8.třída 

1.      Kováč Marian 
2.      Majer Luboš 
3.      Marek Tomáš 
4.      Maurer Jiří 
5.      Krejsová Aneta 

  
Kadet – 9.třída 

1.      Jančárová Dominika 
2.      Tažejová Klára 
3.      Vondřička Lukáš, Kouba Jan 
4.      Mikešová Radka 
 

Matematická soutěž Klokan – okresní kolo 

Dne 22. března jsme na naší škole, tak jak jsme již dříve psali, celoškolní kolo matematické 
soutěže Klokan. Ty nejúspěšnější řešitele jsme poslali do okresního kola a nyní můžeme říct, 
že druhým nejúspěšnějším matematikem v okresu Prachatice je náš žák 8. ročníku Marian 
Kováč, který se s celkovým počtem 72 vklínil mezi dva žáky gymnázií a obsadil tím skvělé 2. 
místo. Mariáne, gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci! 

 
 
Přednáška policie ČR - kyberšikana 
 
Dnes 4.4. nás navštívila tisková mluvčí Policie ČR z Územního odboru Prachatice por. Bc. 

Martina Joklová, která společně se žáky 5. a 6. tříd probrala v celém světě velmi 
aktuální téma kyberšikany. Ve dvouhodinovém programu se žáci seznámili s různými 
podobami tohoto sociálně patologického jednání dětí. 

 
Nikol Bobková – 3. místo v národním kole 
 
Nebývá zvykem, že se ve školách pravidelně objevují žáci žákyně, které se každoročně 

účastní  nejvyšších kol sportovních či vědomostních soutěží. Na naší škole takovou 
žákyni máme, je to Nikol Bobková ze třídy 8.A a již druhým rokem nás skvěle 
reprezentuje v soutěžích v německém jazyce. Po vítězství v okresním a krajském kole 
postoupila do republikového finále (2. dubna) a v tomto národním kole získala 3. 
místo! Být mezi třemi nejlepšími v republice, ať už v jakékoli soutěži, je obrovským 
úspěchem. Nikol, děkujeme a blahopřejeme ti!!!  

 

Den Země 2013 

Ačkoli Den Země je každoročně 22. dubna, na naší škole jsme si tento ekologicky 
laděný den připomněli již v pátek 19. dubna. Každá třída měla svůj program, který měl jen 
jedno téma ekologie, poznávání přírody, ochrana životního prostředí. Od prvního zvonění se 



rozešly jednotlivé třídy po stopách předem připravených úkolů. Mnohé třídy navštívily místní 
ČOV (čistička odpadních vod), v které jim byl podán fundovaný výklad panem Pilečkem, dále 
jejich kroky vedly k  vlachovobřezskému vodojemu, kde jim vše co se týká vody pro Vlachovo 
Březí objasnil Bohuslav Vaněček. Třída 6.A měla speciální program, neboť žáci této třídy měli 
svého vlastního průvodce v osobě pana Ing. Filipa Holuba, který žákům při výpravě do 
Hradiště přibližoval faunu a flóru místních lesů. Deváťáci měli tak jako v jiných letech činnost 
předem určenou. Před jejich červnovým odchodem ze školy udělají pro přírodu, město, školu 
a hlavně pro sami sebe jeden dobrý skutek, kterým je vysázení stromečků na místech, kde 
jich je třeba, kde jim to určí odborník a tím byl v tomto roce pan Richard Kovařík, místní 
vlachovobřezský lesák, který rozhodl, že 400 malých buků se vysází v lokalitě Poddubí.  

Pro žáky 1. stupně měly jejich paní učitelky připravené úkoly v podobě poznávaček, 
ekologicky laděných soutěží, úkolů, jejich cílem byly převážně místní lesy, učili se třídit odpad 
a některé třídy se věnovaly krom jiného i malému úklidu odpadků v blízkém okolí školy.  

Tradiční Den Země se na naší škole vydařil a jen doufáme, že opět našim žákům ukázal 
důležitost vztahu člověka k přírodě. 

 

Botanická zahrádka – environmentální projekt 

V pondělí 15. dubna v areálu naší Základní školy začala firma paní Radmily Lebedové z Uhřic, 
jejíž hlavní zaměření je zahradnická a zemědělská činnost, s výstavbou školní Botanické 
zahrádky. Přírodní učebnu, učebnu pod širým nebem naše škola postrádala. Současné 
učebnice plné obrázků a schémat, internetové prezentace, tabletové aplikace jsou velmi 
moderní, obsáhlé a oku lahodící, ale nic naplat, mít možnost poznat přírodu tak, že se jí 
mohu dotknout, na vlastní oči vidět, poznat velikost, vůni a barvu květů bylin a ke všemu být 
na čerstvém vzduchu, je nenahraditelný způsob jak se seznámit a pochopit flóru našeho 
okolí. Když k tomu všemu přidáme ještě to, že Botanická zahrádka zkrášlí prostor, který je 
v současnosti v neutěšeném stavu, je zcela jasné, proč jsme využili možnosti požádat o dotaci 
na zhotovení přírodní učebny v rámci 11. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí. Podání žádostí bylo ukončeno v polovině letních prázdnin 2012 a kladné 
rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi v druhé polovině měsíce října. Díky finančnímu 
příspěvku MŽP vzniká v prostoru mezi ZŠ, školní kotelnou a ZUMŠ botanická zahrádka, 
v které bude vytvořeno 9 záhonů různých velikostí a tvarů, do nich bude nasázeno celkem 
100 druhů bylin a keřů. Záhony budou ohraničeny dřevěnými palisádami, budou chráněny 
mulčovací fólií proti prorůstání travou a plevelem a jejich plochy bude pokrývat vrstva 
mulčovací kůry. U každé rostliny bude umístěna jmenovka, na které bude uveden český a 
latinský rodový a druhový název dané rostliny. Jednotlivé záhony budou od sebe odděleny 
pěšinkami, u vstupního prostoru bude umístěna informační tabule a lavičky pro odpočinek. 
Botanická zahrádka se stane nejen nepostradatelnou v obohacení výuky přírodovědy, 
přírodopisu a pracovních činností na naší škole, ale i možností pro žáky jiných škol, rodičů, 
obyvatel města a okolí strávit pár pěkných chvil v blízkosti naší přírody.  

Věříme, že se nám dílo podaří a v polovině května se sejdeme při jejím slavnostním otevření. 

Rok lidové architektury – rok Jakuba Bursy 



V letošním roce 2013 si ve Vlachově Březí připomínáme 200-leté výročí od  narození 
slavného vlachovobřezského zedníka a stavitele, zakladatele Selského baroka Jakuba Bursy. 
Celý rok 2013 je vyhlášen v České republice rokem lidové architektury, na různých výstavách 
a v galeriích se budou konat přednášky a ukazovat díla dávných mistrů zedníků našeho 
regionu.  Mistra zedníka Jakuba Bursu, jeho velké jubileum, jsme si ve škole připomněli 
prostřednictvím projektového dne Den Jakuba Bursy. V pátek 5. května jsme se ve škole učili 
tak trochu jinak. Všechny vyučovací předměty, ať to byla matematika, český jazyk, fyzika či 
výtvarná výchova, měly jedno společné téma – Jakub Bursa. Každá třída měla pro tento den 
připravenou speciální třídní knihu, do které se zapisovaly jednotlivé činnosti ve třídách. 
V těchto třídních knihách se tak můžete dočíst, že se žáci učili složení malty a betonu, 
vyměřovat pravé úhly v přírodě s použitím jen provázku, malovali bursovy štíty, připomněli si 
použití jednoduchých mechanických strojů kladky, páky a nakloněné roviny a nebo skládali 
básně či texty k písním na téma Jakub Bursa.  Věřím, že si žáci naší školy z tohoto 
netradičního školního dne odnesli mnoho poznatků a že jsme si my všichni vlachovobřežští 
kantoři a žáci dostatečně připomněli význačné jubileum od narození Jakuba Bursy – stavitele, 
mistra zedníka. 

Píseň o Bursovi 

1)Cihlu vzal, barák postavil  
 potom štít krásně vyzdobil 
 písmeny taky volutami. 
 
 Život žil s třemi ženami, 
 prošel pak všemi dobami, 
 i přesto že to psal s chybami. 
 
 Měl hodně dobrý nápady  
 zakládal sporáky  
 vždy dělal pevný základy  
 jsou to fajn baráky. 
 
Ref: tak to je Bursa, at žije Bursa 
 náš Jakub Bursa, ten zedník náš. 
 
2) Hospodu taky postavil  
 pak se v ní dobře pobavil  
 v márnici se taky zastavil. 
  
 Jiřetice a Tvrzice  
 Vlachovo Březí, Dub 
 Lipovice a Hoštice  
 jsou jeho vesnice. 

 Ref: tak to je Bursa, at žije Bursa 
        náš Jakub Bursa, ten zedník náš. 



Sportovní setkání v německém Riedlhütte 

V pátek 10.května  vyrazila třicetičlenná skupina žáků pod vedením paní uč. Pavly Albertové 
a pana ředitele Michala Novotného do Německa. Cílem jejich cesty byla partnerská škola 
Paul-Friedl Mittelschule  Riedlhütte. Každoročně se v první polovině května koná sportovní 
setkání tří škol, kterými jsou naše ZŠ PJB, HS Baumgartenberg (Rakousko) a výše zmíněná 
škola německá. Pořadatelství se každoročně předává a po našem loňském se v letošním roce 
uspořádání této organizačně velmi náročné akce ujala škola v Riedlhütte a štafetu pro příští 
rok předá škole v rakouském Baumgartenbergu. V letošním roce se sportovního setkání 
neúčastnila škola z Baumgartenbergu. Byla to škoda, informační chyba vznikla někde mezi 
Mnichovem a Vídní, ale i tak se akce vydařila. Jelikož bylo velmi špatné počasí, což už se nám 
v minulých letech několikrát přihodilo, museli organizátoři vyjít se záložním plánem „B“ – s 
mokrou variantou.  Žáci obou škol byli rozděleni do 8 smíšených družstev po 6 sportovcích (3 
CZ a 3 De) a museli se vypořádat s deseti připravenými úkoly. Soutěž byla kopií v Německu 
populární televizní soutěže mající jedno společné kritérium – co všechno se dá stihnout za 1 
minutu. Zvítězili všichni, kteří se sportovního dne zúčastnili, nicméně nejlepší mohli být jen 
někteří. Vítězným družstvem se stalo fialové družstvo, za které bojovali žáci naší školy Jan 
Kouba, Michal Pirkl a Martin Lácha -  Gratulujeme!!! 

Kromě sportovní náplně měla naše cesta do Německa ještě jeden cíl a to mezinárodní 
setkání žáků dopisovatelů, kteří se v průběhu školního roku několikrát navštěvují a 
pravidelně si spolu vyměňují korespondenci. Pro ně měla připravenu krátkou činnost paní 
učitelka Birgit Klee, která společně s naší paní učitelkou Pavlou Albertovou tvoří tandem, bez 
něhož by spolupráce dvou měst a jejich škol byla poloviční.  

Nashledanou při dalším setkání! 

McDonald´s Cup 2013 

Ve čtvrtek 16. května se uskutečnil tradiční turnaj v malé kopané McDonaldsCup 2013 žáků 
1. stupně základních škol. Loňský turnaj jsme vyhráli a tím potvrdili velmi dobrá umístění 
z předešlých ročníků a i v letošním roce jsme potvrdili, že kluci z Vlachova Březí fotbal hrát 
umějí. Ve skupině jsme se setkali postupně s družstvy Zdíkova (1:1), Čkyně (8:0) a ZŠ 
Smetanova Vimperk a již ve skupině bylo zřetelné, jaký tým nám bude největším soupeřem, 
neboť „Smetanka“ na tom byla, co se týká hry, podobně jako my. Ve skupině jsme skončili 
druzí a hráli semifinále proti prvnímu z druhé skupiny a tím byla ZŠ TGM Vimperk. Vyhráli 
jsme a postoupili do finále s družstvem ZŠ Smetanova Vimperk, která jsme se stala  vítězem 
semifinále mezi ZŠ Smetanova Vimperk a ZŠ Národní Prachatice. Finále bylo napínavé od 
samého začátku až do konce. Po bezbrankové základní hře přišly na řadu penalty, v kterých 
až v 6. sérii měli více štěstí kluci z Vimperku a postoupili do krajského finále v Písku.  Naši 
jsou druzí a právem jim patří dík za výbornou reprezentaci školy. 

Botanická zahrádka  

V pondělí 3. června byla od 17:00 hod. slavnostně otevřena ve Vlachově Březí Botanická 
zahrádka. Ačkoli bylo špatné počasí, slavnostního otevření se zúčastnilo více jak 35 zájemců, 



kteří měli možnost vidět výsledek realizace projektu finančně podpořeného z 11. výzvy 
Revolvingového fondu MŽP. Tato výzva podporovala neziskové organizace ve vytvoření 
environmentálních projektů, jako jsou přírodní učebny, arboreta aj. K této výzvě se Základní 
škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí v loňském roce přihlásila a její žádost byla 
podpořena z fondů Ministerstva životního prostředí částkou 63706 Kč.    

Samotná realizace začala v  pondělí 15. dubna, kdy firma paní Radmily Lebedové z Uhřic, jejíž 
hlavní zaměření je zahradnická a zemědělská činnost, začala s výstavbou školní Botanické 
zahrádky.  

Přírodní učebnu, učebnu pod širým nebem naše škola postrádala. Současné učebnice plné 
obrázků a schémat, internetové prezentace, tabletové aplikace jsou velmi moderní, obsáhlé 
a oku lahodící, ale nic naplat, mít možnost poznat přírodu tak, že se jí mohu dotknout, na 
vlastní oči vidět, poznat velikost, vůni a barvu květů bylin a ke všemu být na čerstvém 
vzduchu, je nenahraditelný způsob jak se seznámit a pochopit flóru našeho okolí. Když 
k tomu všemu přidáme ještě to, že Botanická zahrádka zkrášlí prostor, který byl v 
neutěšeném stavu, je zcela jasné, proč jsme využili možnosti požádat o dotaci na zhotovení 
přírodní učebny v prostoru mezi ZŠ, školní kotelnou a ZUMŠ. V zahrádce je vytvořeno 9 
záhonů různých velikostí a tvarů, do nich je nasázeno celkem 100 druhů bylin a keřů. Záhony 
jsou ohraničeny dřevěnými palisádami, chráněny mulčovací fólií proti prorůstání travou a 
plevelem a jejich plochy pokrývá vrstva mulčovací kůry. U každé rostliny je umístěna 
jmenovka, na které je uveden český a latinský rodový a druhový název dané rostliny. 
Jednotlivé záhony jsou od sebe odděleny pěšinkami, u vstupního prostoru je umístěna 
informační tabule a lavičky pro odpočinek.  

Botanická zahrádka se stane nejen nepostradatelnou v obohacení výuky přírodovědy, 
přírodopisu a pracovních činností na naší škole, ale i možností pro žáky jiných škol, rodičů, 
obyvatel města a okolí strávit pár pěkných chvil v blízkosti naší přírody.  

Sběr papíru 

Celoročně na naší škole probíhala sběrová akce starého papíru, plastů a víček. Projekt byl 
ukončen poslední sběrovou akcí 10. června. Při posledním sběru firma F.I.I odvezla z naší 
školy 3630 kg papíru a 450 kg plastů. Dohromady za celý rok jsme sebrali 11 750 kg papíru a 
890 kg plastů. Průběžně jsme ze sta škol obsadili 13. místo ve sběru papíru a 2. místo ve 
sběru plastů. Zvlášť jsme sbírali plastová víčka, která poslouží Kristýnce Hodboďové ze Čkyně 
na nákup invalidního vozíku, udělali jsme dobrý skutek!!  

Celkový obnos peněz získaný prodejem starého papíru a plastů se přibližuje k částce 23 000 
Kč. Po domluvě se členy Školního sněmu a pedagogickým sborem jsme došli k názoru, že 
koupit kvalitní ozvučovací techniku bude pro naši školu přínosem. 

 

 

 



Časopis 9. Ročníku 

Již v minulém týdnu byl v oběhu tradiční časopis absolventů 9. ročníku a 27. 6. proběhne 
loučení v podobě každoroční Derniéry, už se těšíme.  

 

    Kaňkulák 
Některé děti mají v sešitech kaňky, ať už je to sešit školní nebo sešit na diktáty či 
procvičování. Každému se to jistě stalo, ale ne každý ví, že za to může skřítek, kterému moc 
chutná inkoust. Jmenuje se Kaňkulák. 

Kaňkulák je stejně modrý jako kaňky, a to proto, že každý večer dětem prohledává v lavicích 
krabice se školními potřebami, hledá náplně do pera nebo zapomenuté plničky a ulizuje 
z nich inkoust. 

Jednoho večera opět pátral v krabičkách, ale nikde žádné náplně, nikde žádný inkoust, nikde 
ani kapička té modré dobroty. Chvíli překvapeně koukal, ale pak ho napadlo, že se podívá do 
šuplíku paní učitelky. Tam skutečně inkoust našel, ale jen červený.,,No co, inkoust jako 
inkoust,alespoň něco,“řekli si. Ale jakmile si jen lízl, zatočila se mu hlava, nohy se mu třásly 
jako osika a celý zfialověl. 

Když se fialová barva neztratila ani za několik dní, odvedli ho kamarádi k pani doktorce 
Bendové. Ta ho pečlivě prohlédla,ale nepředepsala mu žádné prášky ani masti,ani 
medicínu,ale zmizík. Třikrát denně musel Kaňkulák lízat hořký zmizík a už za tři dny byl opět 
modrý a zdravý.Tehdy si slíbil,že už se červeného inkoustu nikdy ani nedotkne,že ho nikdy 
nechce ani vidět.A co kaňky?Kaňky bude dělat dětem do sešitu dál,to víte, Kaňkulák. 

    

 

 

 

 



Četli jste pozorně – aneb přání našim 
deváťákům 

 

 

 

 
1. Místo lyžařského výcviku 
2. V jakém předmětu dosáhla naše škola největšího úspěchu ( celostátní kolo ) 
3. Jméno naší úspěšné reprezentantky v této soutěži 
4. Kde se konalo sportovní setkání ( v německém … ) 
5. V jaké olympiádě zabodovala Lucie Vodičková 
6. Co probíhalo na naší škole těsně před Velikonocemi 
7. Podle jakého řeckého matematika má název jedna z matematických olympiád 
8. Co probíhalo na naší škole 22.4. 
9. Jaké slavné osobnosti bylo věnováno květnové projektové vyučování a výstava v BoMBě 
10. Kdo si poradí s žáky stejně dobře jako se psy 
11. V čem naše škola obsadila 2. místo ze 100 škol 
12. Jak se jmenuje fotbalová soutěž, v níž bodovali naši mladší fotbalisté 
13. Co máme nového v areálu naší školy 
14. Čim se s námi rozloučí 27.6. naši deváťáci 
15.Co bude naše deváťáky naposledy doprovázet ze školy 
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