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Záhada s učitelským zápisníkem 

Jednoho dne se stala paní učitelce ve třetí třídě záhadná věc. Když listovala svým zápisníkem, 
kde měla známky všech svých žáků, nemohla uvěřit vlastním očím. Samé jedničky, všude, 
všude jen samé jedničky, všichni žáci měli jenom jedničky.  

,,Ale to není možné! Co se stalo?“ ptala se sama sebe i ostatních učitelů, ale nikdo ji 
nedokázal tu podivnou věc vysvětlit, neboť jejich zápisníky se známkami byly v pořádku. Co 
teď? Kdo to udělal? Co je to za záhadu? Nejprve byla celá ustaraná a bezradná, ale pak se 
rozhodla: ,, Však já na to přijdu, já toho nezbedu chytím.“ Teď se asi ptáte, kdo má na 
svědomí tuhle podivnou věc. Kdo si dovolil takovou  

lumpárnu? No ano, správně, bylo to strašidlo Škrtadlo, které se ten den moc nudilo, a pak 
mělo večer hodně sil a začalo řádit právě v zápisníku paní učitelky. Škrtadlo 

však mělo smůlu, neboť jeho počínání zpozorovaly Pištilka a Žalobnička a hned běžely za 
skřítkem Horlíkem. Ten sice obě nezbedničky dobře znal a věděl, jak všechno přehánějí, ale 
když na vlastní oči uviděl tu zkázu, velmi se rozlobil. Škrtadlo  

bylo přísně potrestáno, dokonce mělo zákaz škrtání a to do té doby, nežli všechno napraví a 
známky v notýsku dá do pořádku. „Ono se to snadno řekne, ale jak to mám udělat,“ 
mudrovalo Škrtadlo. Paní učitelka totiž svůj zápisník střežila jako oko v hlavě, a dokonce si ho 
brala s sebou domů. Až jednou konečně zapomněla a zápisník zůstal ležet na stole. Škrtadlo 
se tedy pustilo do práce a brzy se známky změnily tak,  

jak správně měly být.  

  Když druhý den paní učitelka zápisník otevřela, opět nemohla překvapením ani promluvit. 
Známky byly v pořádku a samé jedničky měli jen ti žáci, kteří si je opravdu zasloužili. A tak je 
dodnes záhada učitelského zápisníku vlastně neobjasněna.       

                                                                  Dominika Kašparová 

 

Co se u nás dělo. 
Den poezie 2012 
Dne 12. listopadu 2012 se u nás v Základní škole profesora Josefa Brože uskutečnilo tradiční 
setkání básníků v galerii BOMBA. Každoročně, a je to již 10 let, se v období první třídní 
schůzky pořádá u nás Den poezie, což je nesoutěžní představení básníků, žáků současných i 
minulých, ale i přizvaných hostů, kteří jsou s poezií úzce spjati. Ač je toto setkání nesoutěžní, 
tak vítězi jsou všichni, kteří jsou natolik odvážní, že předstoupí před všechny své spolužáky a 
hosty a přednesou svou vlastnoručně napsanou nebo od jiných autorů vybranou báseň. V 
letošním ročníku, tak jako v ročnících předešlých byly přednášeny především básně vlastní 



tvorby a celkem se na pódiu objevilo 40 básníků! A tak jako v minulých letech se duší celé 
akce stal Mgr. Jan Horák a v letošním roce mu velice pomáhala paní učitelka Jindřiška 
Koubová, která navíc celý Den poezie provázela. 
 
„S hudbou proti drogám“ 
V průběhu školního roku se na všech školách pořádá mnoho kulturních akcí. Školy jsou 
„bombardovány“ nabídkami různých skupin varietních umělců, hudebníků, malých 
divadelních souborů a obdobných uskupení a ne zrovna zřídka se jedná o kvalitní, vzdělávací 
proces obohacující představení. Dnes 23.11. se u nás v tělocvičně konala dvě představení, 
jedno pro první a jedno pro druhý stupeň. O obě představení se postarali Markéta 
Doležalová a Jiří Klemsa, kteří na naši školu přijeli až z dalekého Prostějova. Co může být lepší 
vizitkou dobře provedené akce, než velmi častý a hlasitý potlesk dětí a učitelů! Pro děti 
prvního stupně měli Jiří a Markéta připravenu interpretaci pohádkových písní a bylo vidět, že 
děti znají naše pohádky velmi dobře, neboť svým zpěvem doprovázaly oba aktéry, kteří 
příjemně doprovázeli hudební čísla povídáním o pohádkách. Pro druhý stupeň si připravili 
výchovně vzdělávací program, který naplňoval podstatu školního Minimálně preventivního 
programu se základním mottem „Řekni drogám – Ne!“ Program měl název „S hudbou proti 
drogám“ a za necelou hodinu ukázal žákům následky působení drog na lidský organizmus u 
celosvětově známých hudebních osobností. Zaznělo 10 písní takových velikánů hudby jakými 
byli Fredy Mercury, Curt Cobain, Michael Jakson, Jimmy Hendrix ad. Celou akci hodnotíme 
my učitelé i žáci jako velmi povedenou a těšíme se na dvojici z Prostějova příště, prý s 
obměněným programem.  
 
sv. Barbora 
V neděli 2. prosince se v mnoha domácnostech rozsvítila 1. svíčka na adventním věnci. 
Začalo období roku, které v mnoha domácnostech představuje dobu klidu, pohody a 
odpočinku, rozjímání a hodnocení. Advent znamená v latinském jazyce – Příchod. Advent je 
doba čekání na příchod Ježíše Krista a doba příprav i postu. 
Lidé u nás, a hlavně na venkově, si období očekávání zpříjemňovali. Z rozkvetlých kvítků 
třešňových větviček můžeme věštit, který měsíc bude pro nás ten nejšťastnější i mnoho 
dalšího… 
V dnešní době plné modernizace a uspěchanosti nesmíme zapomínat na lidové tradice, a 
proto se na naší škole každoročně koná projekt „Od Barborek do Tří králů“, který tyto lidové 
tradice žákům připomíná a učí se je poznávat. Od třídy ke třídě chodí žákyně 9. ročníku coby 
Barborky a krátkou veršovačkou objasňují všem spolužákům postatu připomínání si sv. 
Barbory.  
 
Mikulášský den v ZŠ ve Vlachově Březí 

To, že 5. prosince chodí čerti, ví každý a více méně se střetnutím s čertem v tento den počítá, 
ale co by i toho nejotrlejšího zarazilo, se stalo v naší základní škole . V rámci projektu 
„Mikulášský den“ se sešlo dohromady ve třídách více jak 200 čertů, Mikulášů a andělů. 



Výuka probíhala celý den ve znamení Mikulášské tematiky. Téma všech předmětů tohoto 
dne bylo čertovsky zaměřené a třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů vyplňovali 
čertovskou třídní knihu. Centrum pekelné síly bylo samozřejmě v Pekle, kde sídlili nejstarší 
čerti, jejichž hlavním úkolem bylo řízení svých poddaných v jednotlivých třídách. Přišly se k 
nám do Pekla podívat i děti z mateřské školy Pastelka a pekelníci byli srozuměni s tím, že ani 
jedno dítě ze školky nezlobí a do Pekla nepatří! 

Ve Vlachově Březí jsme tento den prožili tak trochu jinak, zábavněji a žáci se možná dneska i 
rádi učili a taky poznali, že škola může být taky plná zábavy a tvořivé, netradiční práce.  

sv. Lucie 

Dne 13. prosince jsme si u nás ve škole naposledy v roce 2012 připomínali lidové tradice. Po 
sv. Barboře (4.12.) a sv. Mikuláši (5.12.) jsme dovršili tradiční předvánoční trojlístek, který má 
za úkol přiblížit našim žákům lidové tradice našich předků, na které se na mnoha místech 
naší země zcela zapomíná a tyto tradiční předvánoční zvyky našich předků jsou součástí roční 
kulturní oblasti jen hrstky obcí, tak jako například nedaleké obce Svatá Maří. Děvčata z 9. 
třídy pod vedením p. uč. Heleny Dvořákové dnes ve škole profesora Josefa Brože chodila 
coby sv. Lucie třída od třídy a dopodrobna objasňovala všem žákům nejen základní školy, ale 
i školy mateřské a nezapomněla ani na pracovnice školní jídelny, ZUŠ a městské knihovny.  

Vánoční besídka. 21.12. 

Již několik let se konala odděleně na 1. i 2. stupni, což se nám osvědčilo vzhledem k 
rozdílnému programu obou stupňů s přihlédnutím k jejich věku. První stupeň zahájil svou 
besídku již v půl deváté a každá třída si připravila malé představení pro všechny zúčastněné 
děti a rodiče. Kromě prvňáčků, pro které bylo představení na Vánoční besídce premiérou, se 
představili i „ostřílení“ herci ostatních tříd a jejich vystoupení byla velmi pěkná a pro další 
léta inspirativní. Mezi ta, které asi nejvíce pobavila patřila vystoupení druhé třídy pod 
vedením paní učitelky Marty Kadlecové a 5. třídy pod vedením p.uč. Jany Tažejové, jejíž žáci 
si připravili pásmo krátkých divadelních scének. Všem paním učitelkám a jejich žákům moc 
děkujeme za důkladnou přípravu, která předcházela takto povedeným jednotlivým 
představením. 

Vánoční besídka na druhém stupni byla zcela v režii žáků deváťáků, kteří se funkce 
konferenciérů, organizátorů, zpěváků, herců a akrobatů zhostili ve stylu velmi schopných 
budoucích absolventů základní školy a jen potvrdili, že takto dohromady fungující ročník, 
jehož žáci si navzájem pomáhají, mají spolu kamarádské vztahy a umí se na všem dohodnout, 
se vidí jen málokdy. Téměř jeden měsíc si připravovali pásmo jednotlivých vystoupení, které 
bylo doprovázeno muzikou, nechybělo akrobatické vystoupení, taneční scénky, pěvecké kusy 
a došlo navíc i na módní přehlídku. I vám, žáci devátého ročníku, moc děkujeme a přejeme 
vše nej do nového roku 2013, který bude pro vás, nejen z důvodu volby budoucího 
zaměstnání, velmi důležitý. 



Tříkrálová sbírka. 7.1. 

Dne 7.ledna se na naší škole uskutečnila Tříkrálová sbírka. Klucí ze 6. ročníku coby Kašpar, 
Melichar a Baltazar obešli všechny třídy základní školy, objasnili podstatu Tříkrálové sbírky, 
zazpívali a vybrali od dětí malý příspěvek. Celkem se vybralo 3916 Kč. Peníze budou 
rozděleny a následně poslány Dětskému domovu v Žíchovci, Fondu Sidus, Občanskému 
sdružení Život dětem. Dnešní Tříkrálová sbírka uzavřela celoškolní projekt Od Barborek do Tří 
králů, kterým se snažíme každoročně dětem připomenout staré lidové tradice. 

 

Povídka 

Luko a Atyr 

To bylo jednou tak, že jednou malý Luko šel na procházku do lesa k lomu. Bylo mu tam 
krásně, měl tam i základnu se svou partou. Tak tam tedy přišel, sedl si na lavičku a přemýšlel. 
Po chvíli si šel do základny pro nožík, sekyrku a pytel. Ale celou dobu měl takový divný pocit, 
že ho někdo sleduje, ale nebál se. Najednou uslyšel praskot větviček. Už už se chtěl otočit, 
když vtom se před ním objevil vlk. Krásný mohutný vlk. Luko chvíli přemýšlel, co má dělat. 
Jestli si ho může pohladit a nebo má utéct, ale nakonec neutekl. Promítlo se mu hlavou, že 
četl pověst o vlkovi, který měl léta strážit tento lom. ,  ,Ty jsi krásný. Určitě se jmenuješ Atyr, 
vlk Atyr, který stráží les.“ promluvil Luko k Atyrovi. Dalo by se říct, že vlk přikývl, pak zavedl 
Luka na místo, které Luko neznal. Krásné, překrásné místo plné květin a maličkých vodopádů. 
Luko měl pocit, že je v sedmém nebi. Vlk zavyl a za chvíli k němu přišla celá smečka vlků. 

Luko vykulil svá krásná modrá očka. Žádný vlk, by Lukovi neublížil. Byly tam i dvě krásné 
vlčice. 

Jedna z nich měla za krkem smotaný kus papíru ve formě ruličky. Luko se podivil, když začal 
číst tento vzkaz: 

,,Ty, kdo čteš tento dopis, nemáš strach. Já jsem člověk, který přenechává tuto smečku 
jinému člověku já už jsem určité generace vlků odchoval a teď je řada na tobě. Nikomu o 
smečce nesmíš říct... Ahoj.“ Luko se trochu bál, jak se o vlky bude starat, ale oni ho dovedli 
do podzemní místnosti,kde bylo plno masa. Začal hned do hrnce se jmény dávat maso a 
připravovat vlkům krmení. Luko byl mezi vlky rád a věděl, že začíná to nejkrásnější v jeho 
životě 

(Anna Salounová,6. ročník)  
 

 



 

 



„ TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍM, TŘÍDÍME“ 

Naše škola je tradičním účastníkem akcí zaměřených na sběr starého papíru. Tak jako v 
minulých letech se v tomto školním roce žáci naší školy a jejich rodiče ptali, jestli budeme 
starý papír opět sbírat a výdělkem ze sběrové akce přispívat na dobročinné účely nebo na 
vybavení školy. V letošním roce se naše škola přihlásila do celoroční sběrové soutěže 
pořádané firmou F.I.I., s.r.o. z Prahy. Kromě starého papíru vybíráme s dětmi i plastová víčka 
a lahve. Sběr proběhne do konce června celkem třikrát. Dvě sběrové akce již proběhly. V 
první sběru se nákladní automobil musel dvakrát otočit, nežli odvezl celý obsah vstupu do 
budovy školy. Celkem jsme během týdne 8.10-12.10. nashromáždili 8590Kg papíru a 100 Kg 
plastových víček, čímž jsme se zapsali na průběžné 3. místo zmíněné sběrové soutěže! Druhý 
sběr papíru proběhl v týdnu 21.1. – 25.1. 2013 a navýšili jsme celkové skóre v položce 
starého papíru o 3160 kg na průběžných 11750 kg, čímž zaujímáme průběžné 9. místo 
v soutěži, a v položce plastových víček a lahví se skóre posunulo na průběžných 440 kg ( 2. 
místo).  

Z těchto hodnot je patrné, že naše škola, její žáci a rodiče jsou zvyklí třídit druhotné suroviny, 
zodpovědně nakládat s odpady a pomáhat s jejich následnou recyklací, s jejich dalším 
zpracováním, čímž šetří a chrání naše životní prostředí a navíc jejich ekologické smýšlení 
pomůže i v možnosti nákupu potřebného vybavení za peníze získané prodejem odpadu. 

Věříme, že poslední sběrová akce, která proběhne ve dvou posledních květnových týdnech, 
znatelně rozšíří celkovou hodnotu vybraných surovin! 

 
 
 
 
 

 


