Atletická sportovní soutěž II. stupně v
Prachaticích - úspěch našich sportovců
Dne 2.6. 2022 se v Prachaticích uskutečnilo okresní kolo jednotlivců v atletice. Pro naši školu to
byla soutěž velmi úspěšná, se ziskem 8 medailí se řadíme mezi nejlepší školy na okrese. První
místo obsadila Markéta Smolenová (skok daleký – 4,26m), Lucie Beránková (skok vysoký ml.
žákyň - 1,45m) a Lucie Špaková (skok vysoký st. žákyň – 1,35m). Na druhém místě se umístil
Filip Vaněček (skok daleký – 4,62m) a štafety dívek a chlapců na 4 x 60m ve složení Barbora
Hesová, Lucie Beránková, Tereza Bartizalová, Markéta Smolenová a Patrik Kalický, Jan
Machovec, Martin Rek, Václav Hes. Třetí místo obsadil Filip Jedlička - 1500m (4:59,98)
a Martin Rek – hod kriketovým míčkem (53,9m). Dále naši školu reprezentovali: Petra
Jedličková, Lota Sirůčková, Aneta Diblíková, Lucie Kužvartová, Natálie Smejkalová, Anna
Marie Ulejová, Jasmína Alpaková, Vojtěch Kautman, Denis Kapuscinský, Marek Fleischman,
Adam Svojanovský, Ondřej Diblík, Karolína Vaněčková, Matyáš Pixa a Jan Pikl.

Krajské kolo v minikopané - 4. místo žáků 6. a
7. tříd
Dne 18. 5. 2022 se na univerzitním hřišti v Českých Budějovicích odehrálo krajské finále v minikopané
mladších žáků. Chlapci z Vlachova Březí postupně narazili na 3 soupeře. V prvním zápase na nás čekal
favorit celého turnaje ZŠ Máj (Fotbalová akademie), který zcela zaslouženě zvítězil 7:0. Ve druhém a třetím
zápase jsme se ZŠ Třeboň a ZŠ Křemže prohráli shodně 4:0 a obsadili konečné 4. místo. I přes prohry
chlapci celý turnaj bojovali a dobře reprezentovali ZŠ PJB Vlachovo Březí.
ZŠ Vlachovo Březí reprezentovali: Václav Hes, Jan Plachta, Lukáš Humpolák, Adam Řezník, Marin Rek,
Patrik Kalický, Jan Machovec, Václav Důra, Pavel Zimmermann, David Alpak, Jakub Vondřička a Matěj
Veselka.

Atletická olympiáda 1. stupně - 7. ročník
V pátek 27. května před desátou hodinou vyrazili žáci 2. až 5. tříd Základní školy profesora
Josefa Brože Vlachovo Březí se svými třídními učitelkami na připravené atletické sportoviště v
areálu FC. Více jak 3 hodiny běhali, házeli a skákali, povzbuzovali se. Do tříd dostanou
výsledkové listiny, na kterých mohou porovnávat své výkony.
Školní atletická olympiáda je také kvalifikací žáků na okresní kolo lehkoatletické olympiády,
která se pravidelně pořádá ke konci školního roku v Prachaticích.
Počasí nám přálo! Všichni, kteří se zúčastnili, byli vítězi, neboť ve sportu nerozhoduje jenom
míra výkonu, ale také snaha, chuť si zasportovat a toho všeho jsme viděli skutečně mnoho.
A čeho jsme dosáhli společně?
Letošní výsledky: 2021/2022
Když se spojí síly dohromady, tak dokážeme mnoho:
Závodilo 108 žáků.
Naskákali jsme 270,99m a naházeli 1km a 747m a 40cm.
108 žáků běželo sprint na 50m a tak uběhlo 5,4 km za 16:45,4 min.! (To by mohla být trasa z
Vlachova Březí téměř do Javornice.)
56 žáků běželo 600m, uběhlo 33,6 km za 3 hodiny a 14 minut a 50s. (To by mohla být cesta z
Vlachova Březí do Protivína.)

McDonald’s Cup 2022 - žáci 4. a 5. tříd
Ve středu 4.5. 2022 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili největšího
fotbalového turnaje McDonald’s Cupu v České republice.
Turnaj se konal ve Vimperku na fotbalovém hřišti TJ
Šumavan.
Avšak ne úplně nám tentokrát štěstí přálo a k vytoužené
medaili jsme se nedostali. Naši žáci se umístili na 6. místě.
Děkujeme zúčastněným žákům a jejich trenérům.

Koncert České filharmonie
Ve středu 11. května se uskutečnil dlouho odkládaný koncert kvintetu dechové hudby. Vysoká
kvalita koncertu byla zaručena samotným obsazením hudebního tělesa. Tři muzikanti hrají v
České filharmonii, jeden v orchestru Národního divadla a jeden v Pražské filharmonii. Páni
muzikanti zábavnou formou seznámili postupně žáky 1. a 2. stupně s jejich hudebními nástroji,
zapojili žáky do soutěže o chutné ceny a to nejdůležitější, předvedli žákům absolutní mistrovství
ve svém oboru.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
Letošní zápis dětí do 1. třídy proběhl v pátek 29. dubna a v sobotu 30. dubna. Celkem se ho zúčastnilo 34
dětí. Evidujeme několik žádostí o odklad povinné školní docházky. Již několik let je u zápisu v naší škole
pravidlem, že se celkový počet zapsaných dětí do 1. třídy pohybuje kolem hranice 30 žáků a my ve škole
jsme před rozhodnutím, zda vytvořit dvě třídy o malém počtu dětí nebo jednu velkou třídu.
Každý si je vědom toho, že vzdělávání žáků ve třídě s menším počtem, je ve všech ohledech vhodnější, nežli ve třídě na hranici, kterou povoluje školský zákon. Pokud nám ekonomická situace umožní vytvoření dvou
nízko početných tříd, velice rádi tak uděláme.
Touto cestou moc děkuji všem paní učitelkám a paní asistentkám I. stupně. Pod vedením paní učitelek Jany
Ondřichové a Markéty Horákové si připravily pro děti program zápisu tak, aby děti byly prozkoušeny ze
všech dovedností a znalostí, odpadla administrativa rodičů při samotném průběhu zápisu a děti stihly více
aktivit.
Moc vám všem za účast děkuji a současně se těším na budoucí spolupráci.

Páťáci za školou
03/05/2022
Ve třetím čtvrtletí školního roku se páťáci opravdu nenudili, kromě učení stihli spoustu dalších
aktivit.
Celkem 5x se většina z nich zúčastnila bruslení na zimním stadionu ve Vimperku. Základy
bruslení zvládli všichni, chlapci si zahráli hokej, zvládli jsme i přešlapování a nakonec i soutěž o
nejrychlejšího bruslaře. Z chlapců vyhrál Jára Žemlička a z děvčat Kristýnka Fiedlerová.
Další akcí, které se páťáci zúčastnili, byl preventivní program. Vlastně jedna velká mise, která
měla za úkol vyřešit s pomocí agenta 008, jeden zapeklitý úkol. Děti zjistily, že mají tajnou
superschopnost – dokáží napravovat špatné situace, které se staly, a přitom proměňovat vztahy
mezi lidmi k dobrému. Ve skupinách museli agenti společně rozhodovat, co je pro daný konflikt
správné či nikoliv. Společně se dětem přičítaly nebo naopak odčítaly body za jejich rozhodnutí.
Důležité však je, že společnými silami a vesměs správným rozhodováním, tajnou misi úspěšně
dokončily. Všichni jsme si celý program náležitě užili.
Březen – měsíc knihy. My jsme strávili čtenářskou dílnu netradičně v knihovně. Knížky nám
tentokrát nabídla paní knihovnice, děti si vybraly dle jejich zájmu a pak už se se zájmem
začetly. Poté si vybraly 5 různých úkolů, na které odpovídaly do svých sešitů.
Učivo přírodovědy si páťáci naposledy zopakovali v Techmánii v Plzni. Všechny náležité
pokusy si vyzkoušeli na vlastní kůži, vyslechli si přednášku o parním stroji, vyzkoušeli si na
vlastní kůži, co je to tekutý dusík, a všechny své vědomosti o vesmíru si prohlédli v planetáriu.

Pohár rozhlasu - atletická soutěž družstev v
Prachaticích
Dne 3.5. 2022 se na prachatickém atletickém stadionu uskutečnilo
okresní kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu. Nejlepšího umístění
dosáhlo družstvo chlapců, kteří skončili na 2. místě za ZŠ TGM
Vimperk. Jen těsně nám unikla medaile v kategorii mladších dívek,
které skončili na nepopulárním 4. místě. Starší žáci dokončili
soutěž na 5. místě a starší žákyně na místě 6. Všem atletům
děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Krajské finále v minikopané - 2. místo
Dne 20. dubna se uskutečnil tradiční okresní turnaj starších žáků v malé kopané na hřišti při
základní škole Národní Prachatice. Chlapci pod trenérským vedením pana učitele Pavla Pechka
turnaj vyhráli a postoupili do krajského finále!
Krajské finále se uskutečnilo dne 27. dubna na fotbalovém stadionu na Sídlišti ve Strakonicích.
Po několika letech se krajského fotbalového finále zúčastnila naše škola z Vlachova Březí a
jsme rádi, že i v letošním ročníku jsme patřili k nejlepším v Jihočeském kraji. Pod kapitánským
vedením Denise Kapuscinského a trenérském vedení pana ředitele Michala Novotného naši
chlapci obsadili v základní skupině 2. místo a postoupili tak do semifinále.
V základní skupině porazili naši chlapci ZŠ Malšice (2:0) a podlehli 7:1 jednoznačnému
favoritovi turnaje ZŠ Máj 1 (žáci fotbalové akademie Jihočeského kraje).
V semifinále jsme narazili na vítěze skupiny „B“, jímž se stalo družstvo ZŠ Volyně. Naši borci
soupeře porazili 4:2 a postoupili do boje o první místo. Ač se nikdy předem nevzdáváme a i s
vědomím, že se může stát cokoliv, neboť míč je kulatý, bylo o vítězi turnaje již předem
rozhodnuto. Chlapci budějovické sportovní třídy neměli v turnaji rovnocenného soupeře a jasně
turnaj vyhráli.
Naše škola však v turnaji získala 2. místo a stříbrné medaile si chlapci jednoznačně zasloužili a
vybojovali!
Gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.
Naší školu reprezentovali: brankáři Daniel Václav Dušek a Marek Fleischman, Pavel Kukla,
Marek Pineau, Denis Kapuscinský (kapitán), Filip Jedlička, Václav Novák, Petr Předota, Ondřej
Diblík a Jakob Van der Auwera
1.místo – ZŠ Máj 1 České Budějovice
2. místo – ZŠ Vlachovo Březí
3. místo – ZŠ Kaplice
4. místo – ZŠ Volyně
5. místo – ZŠ Malšice
6. místo – ZŠ Jindřichův Hradec

Okresní kolo v minikopané mladších žáků
- 6. a 7. ročník
Dne 27.4. 2022 se na ZŠ Národní Prachatice konalo okresní kolo v minikopané mladších žáků.
Pro ZŠ PJB Vlachovo Březí to byl turnaj velmi úspěšný. Naši fotbalisté neprohráli v žádném
zápase a neobdrželi ani jeden gól. Ve skupině A jsme nejdříve porazili 1:0 TGM Vimperk, 1:0
ZŠ Smetanova Vimperk, poté remízovali 0:0 s domácí ZŠ Národní Prachatice, zvítězili 2:0 se
ZŠ Zdíkov a 4:0 se ZŠ Strunkovice. Ve finále na nás čekal první ze skupiny B – ZŠ Zlatá
Stezka. Utkání nepřineslo mnoho fotbalové krásy, k vidění bylo mnoho osobních soubojů a řada
nepřesností. Vítězství a postup do krajského finále vystřelil vlachovobřezským barvám Patrik
Kalický, který dal jediný finálový gól.
Všem hráčům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme
mnoho úspěchů v kole krajském.
ZŠ Vlachovo Březí reprezentovali: Václav Hes, Jan Plachta, Lukáš
Humpolák, Adam Řezník, Martin Rek, Patrik Kalický, Jan
Machovec, Václav Důra, Pavel Zimmermann, David Alpak, Jakub
Vondřička a Matěj Veselka

McDonald´s CUP 2022 - 2. místo v okrese
Prachatice
V úterý 26. dubna se uskutečnil tradiční turnaj v malé kopané McDonaldsCup 2022 žáků 1.
stupně základních škol, a to mladší kategorie 1. – 3. třída. I v letošním roce jsme potvrdili, že
kluci z Vlachova Březí fotbal hrát umějí. Postupně se chlapci utkali s družstvy ZŠ Vimperk
Smetanova (1:4), ZŠ Zlatá stezka Prachatice (1:0), ZŠ Národní Prachatice (3:0), ZŠ Vacov
(10:2) a ZŠ TGM Vimprek (11:1).
Po napínavých bojích jsme tudíž 4 x vyhráli a prohráli pouze s celkovým vítězem turnaje ZŠ
Smetanova Vimperk.
Naši chlapci získali pro sebe a naši školu ZŠ Vlachovo Březí 2. místo a stříbrné medaile k
tomu!!!!
Hoši, děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Naši školu reprezentovali: Matyáš Hojdekr, Dominik Aleš,
Lukáš Pixa, Adam Vanýsek, Bořek Podlešák, Alex Fridrich,
Tomáš Důra, Jan Hubáček, Jiří Tomáš, Háva Matyáš.
Děkujeme i pánům trenérům Michalovi Hojdekrovi, Miroslavu
Podlešákovi, Michalovi Hávovi a paní asistentce Zuzaně
Beránkové za vedení chlapců v turnaji.

Den Země 2022
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. Třídy mohly navštívit místní
ČOV (čistička odpadních vod), dále jejich kroky vedly k vlachovobřezským vodojemům. Žáci
navštívili také některé místní firmy nebo vedly jejich kroky do hustých lesů Hradiště, kde se
seznamovali se zdejší faunou a flórou. Pro žáky měli jejich paní učitelky a páni učitelé
připravené úkoly v podobě poznávaček, ekologicky laděných soutěží a úkolů. Cílem tříd byly
převážně místní lesy. Žáci se učili třídit odpad a některé třídy se věnovaly krom jiného i malému
úklidu odpadků v blízkém okolí školy.
Deváťáci mají v tomto roce, tak jako v jiných letech, činnost předem určenou. Před jejich
červnovým odchodem ze školy udělají pro přírodu, město, školu a hlavně pro sebe jeden dobrý
skutek, kterým je vysázení stromečků na místech, kde jich je třeba, kde jim to určí odborník a
tím byl v posledních letech pan Richard Kovařík. V letošním roce vysázeli žáci tříd 9.A a 9.B
padesát kusů douglasky v nedaleké „Záhorské“ do již dříve připravené oplocenky.
Tradiční Den Země se na naší škole vydařil a jen doufáme, že opět našim žákům ukázal
důležitost vztahu člověka k přírodě.

Adaptace předškoláků
Zápis dětí do 1. třídy se v letošním roce koná v pátek 29. dubna a sobotu 30. dubna. K rozvoji
celkové připravenosti dětí na vstup do základní školy pomáhá našim novým budoucím žáčkům
již několik let i náš školní projekt adaptačních hodin.Paní učitelky a vedení ZŠ, paní ředitelky a
paní učitelky z MŠ Pastelka Vlachovo Březí, MŠ Bušanovice a MŠ Chlumany spolupracují na
tomto ojedinělém projektu, jehož cílem je nejen připravit děti MŠ na prostředí základní školy a
seznámit se s některými paní učitelkami, ale i zpříjemnit jim přechod z MŠ do ZŠ.
Ve středu 20. dubna se předškoláci
zúčastnili ve dvou skupinách jedné
vyučovací hodiny pod vedením paní
učitelky Jany Ondřichové a paní
učitelky Markéty Horákové.

Okresní kolo v minikopané starších žáků MISTŘI!!!!
Dne 20.4. 2022 se na ZŠ Národní Prachatice uskutečnilo okresní kolo v minikopané. Turnaje se
zúčastnilo 10 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin po 5 týmech. Ve skupině A se ZŠ
Vlachovo Březí postupně utkalo se ZŠ Husinec (1:0), ZŠ Strunkovice nad Blanicí (5:0),
Gymnázium Prachatice (4:0) a domácí ZŠ Národní (0:0). Do semifinále, kam jsme postoupili z
prvního místa, jsme se střetli se ZŠ Smetanova Vimperk. Vyrovnané utkání v poslední vteřině
rozhodl Ondřej Diblík a zajistil našemu týmu finále. Zde na
nás opět čekala domácí ,,Národka,, a stejně jako v základní
skupině byl zápas velmi vyrovnaný. Vítězstvím 2:1 (jediný
obdržený gól v turnaji) jsme se stali okresními přeborníky a
zajistili si právo reprezentovat prachatický okres v
krajském kole, které se uskuteční 27.4. ve Strakonicích.
ZŠ PJB Vlachovo Březí reprezentovali: brankář Daniel
Václav Dušek, Pavel Kukla, Marek Pineau, Denis
Kapuscinský, Filip Jedlička, Václav Novák, Petr Předota,
Vojtěch Kautman, Ondřej Diblík a Jakob Van der Auwera
Chlapcům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim
sportovní štěstí v krajském kole.

Okresní kolo v košíkové
Dne 23.3. 2022 proběhlo na ZŠ Smetanova Vimperk okresní kolo v košíkové. Po postupu z
okrskového kola se turnaje zúčastnili dívky i chlapci ze ZŠ PJB Vlachovo Březí a obě družstva
obsadila 3.místo. Dívky v turnaji prohrály se ZŠ Volary a ZŠ Čkyně a zvítězily nad ZŠ Národní
Prachatice. Chlapci v prvním zápase zvítězili nad domácí ZŠ Smetanova Vimperk a poté
prohráli se ZŠ Volary a ZŠ Národní Prachatice. Oba naše týmy zdobila po celý turnaj bojovnost,
ale problémy ve finální fázi a zejména špatná koncovka nás připravily o lepší výsledek. Turnaje
se zúčastnili a ZŠ Vlachovo Březí reprezentovali: Zuzana Polická, Markéta Bušková, Lucie
Kužvartová, Natálie Smejkalová, Jasmína Alpaková, Petra Jedličková, Gabriela Choďušová,
Kateřina Balvínová, Karolína Čermáková, Aneta Diblíková,
Pavel Kukla, Denis Kapuscinský, Jakob Van der Auwera,
Daniel Václav Dušek, Filip Jedlička, Marek Fleischman,
Václav Novák, Vojtěch Kautman, Ondřej Diblík, Marek
Pineau.
Vedení školy děkuje panu učiteli Pavlovi Pechkovi za
skvělou přípravu chlapců i dívek na turnaj!

Okresní kolo olympiády v českém jazyce
30. března 2022 proběhlo v prachatickém DDM okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši
školu reprezentovala žákyně 9. B Zuzka Polická. Ze třinácti zúčastněných sice získala
nepopulární bramborovou medaili, ale na slohovou práci, kterou tam vytvořila, by byl pyšný i
sám pan profesor Josef Brož. Téma znělo: Tahle vůně mi připomíná… Zuzka samozřejmě jako
správný patriot psala o Vlachově Březí.
Tahle vůně mi připomíná…
Když na jaře ráno vyjdu ven, cítím tu všem dobře známou vůni. Je to vůně vlhkosti ve vzduchu, která
natěšeně čeká na ten okamžik, až bude moci spadnout na zem v podobě deště. Tato vůně mi připomíná
dětství. Ano, může se to zdát jako klišé, ale dovolte mi vám dokázat, že to klišé není. Celý život bydlím v
malém městě, Vlachově Březí, u lesa. Les mi je tedy velmi dobře znám a i přesto, že les voní jinak, mají tyto
dvě vůně mnoho společného. Myslím, že mi nebudete moci odporovat, když prohlásím, že tyto dvě vůně
jsou téměř identické. Stále mi možná nevěříte, že mám zvláštní vztah k této vůni, pravda je však opakem.
Jak už jsem zmínila, připomíná mi dětství. Není to však jen díky tomu, že bydlím u lesa. Tuto vůni, již mám
tak ráda, cítím totiž v celém Vlachově Březí. I přestože jsem do školky chodila v Chlumanech, připomíná mi
mé přátele z dětských let. Možná je to tím, že se s nimi přátelím pořád, ale možná taky ne. Připomíná mi
mou rodinu, nejvíce maminku s babičkou, při práci na zahrádce. Připomíná mi také květiny, jež pěstujeme,
zeleninu i ovocné stromy. Připomíná mi ranní hodiny tělocviku, které jsme mívali. Tělocvik sice ráda nemám,
ale tyto hodiny mi vždy zůstanou v paměti jako příjemně strávený čas. Vzpomínám si taktéž na hodiny
prvouky. Při hezkém počasí jsme je též trávili venku a rozpoznávali jsme stromy podle listů či drobné
živočichy a hmyz. U psaní těchto vět cítím, jak mi na tváři hraje úsměv. Nejsem si jistá, zda jsem vás
přesvědčila, ale zkrátka a dobře mi budete muset věřit. Za tento slastný pocit, který zažívám nyní každé
ráno, a dokonce i teď, při psaní slohové práce, vděčím mému rodnému městu, Vlachovu Březí.

7. ročník matematicko-fyzikální soutěže
3.3.2022 proběhl v MěKS Vimperk již 7. ročník matematicko-fyzikální soutěže
Pořadatel byl výrobní závod Rohde a Schwarz Vimperk a vimperské Gymnázium.
Soutěže se zúčastnilo celkem 5 týmů z pěti škol, zastoupené vždy třemi žáky z každé školy.
Naší školu reprezentovali tři žáci z 8.B - Filip Jedlička, Václav Novák a Petr Předota.
Samotná soutěž obsahovala 5 různorodých a zajímavých kol, ve kterých soutěžící získávali
body za správné odpovědi nebo za rychlé vyřešení úloh. Nejlépe se našim žákům dařilo ve
hře "Kostičky", kde byli suverénně první. Tato hra byla zaměřená na koordinaci a
soustředěnost celého týmu. Úkolem bylo pomocí provázků a gumičky umístit na sebe pět
dřevěných kostiček v určitém pořadí a pouze jednou rukou.
I ostatní kola byla zajímavá, vše bylo pojato zábavnou formou např. doběhnout s výsledkem
na určené místo, sestrojit el. obvod, postavit z 50-ti špaget a spojovacího materiálu co
nejvyšší stavbu apod.
Po těchto pěti kolech se sečetly nasbírané body a do superfinále postoupili pouze 3 týmy s
nejvyšším počtem bodů. Náš tým bohužel nepostoupil. Absolutním vítězem se stala ZŠ
Čkyně, na druhém místě se umístila ZŠ TGM Vimperk, třetí místo obsadila ZŠ Smetanova
Vimperk, čtvrté místo získala ZŠ Stachy a naše škola se usadila na pátém místě.

Dějepisná olympiáda - okresní kolo
Dne 22.března 2022 proběhlo v prachatickém DDM okresní kolo OLYMPIÁDY V DĚJEPISU.
Tohoto 51. ročníku soutěže se zúčastnilo 35 soutěžících, kteří postoupili ze školních kol.
Soutěžící si poměřili vědomosti v tématu: ,, Šlechta v proměnách času.´´ Naši školu reprezentovali Jan Hubr z 8.A a Jolana Vaněčková z 9.B. Jolana se umístila na dvacátém místě a Jan
obsadil dvacátou druhou pozici. Oběma soutěžícím děkuji za přípravu a reprezentaci školy.
Přeji jim, aby je jejich zájem o historii neopustil a nadále byl jejich zálibou

Okresní kolo olympiády v
anglickém jazyce
Ve čtvrtek 17.3. 2022 se dvě žákyně naší školy - Ivana
Majerová a Ina Vardanjanová - zúčastnily okresního kola
olympiády v anglickém jazyce, která se konala v DDM
Prachatice.
Soutěžilo se v šesti kategoriích - rozdělených podle ročníků a
každá disciplína se skládala ze tří částí - poslech s
porozuměním, rozhovor a povídání na dané vylosované téma. Konkurence byla veliká, ale s tím
se skvěle poprala Ina Vardanjanová, která obsadila krásné 3. místo v kategorii II A . Ivana
Majerová soutěžila v kategorii I A, šla do soutěže s chutí a se zápalem, jen to na umístění
nestačilo, ale věříme, že příští rok se bude dařit lépe.
Děvčatům děkujeme za skvělou reprezentaci.

Okresní kolo soutěže v německém jazyce
V úterý 8. března se v DDM Prachatice uskutečnilo okresní kolo soutěže v německém jazyce.
Naši školu reprezentovaly 2 žákyně. Děvčata porotcům předvedla své výborné jazykové znalosti
a zdolala všechny disciplíny – představení se, poslech s porozuměním, popis obrázků a reakci na
vylosované téma. Petra Polická ze 7.B za mladší kategorii I.A vybojovala první místo, její sestra
Zuzana Polická z 9.B za starší kategorii II. A obsadila krásné druhé místo. Naše škola se i
nadále může pyšnit tím, že v okrese Prachatice patří v německém jazyce mezi ty nejlepší.
Gratulujeme a moc děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die erfolgreiche Repräsentation unserer Schule!
Vedení školy děkuje paní učitelce Karešové a Šverákové za přípravu a vedení dívek v soutěži.
Galerie

Okrskové kolo v košíkové kategorie IV.
Dne 16.3. 2022 proběhlo v tělocvičně ZŠ Zlatá stezka Prachatice okrskové kolo v košíkové. V
turnaji se oběma družstvům naší základní školy dařilo!
Dívky vyhrály oba zápasy, v turnaji tudíž zvítězily a do okresního kola postoupily. V prvním
zápase se utkaly s děvčaty ze ZŠ Národní Prachatice (12:4) a ve druhém utkání porazily děvčata
ze ZŠ Husinec 8:4.
Nejlepší střelkyní turnaje se stala naše hráčka Zuzana Polická
Družstvo chlapců provázela po celý turnaj herní nezkušenost. Na hřišti se především v prvním
utkání proti ZŠ Národní Prachatice doslova hledali. V dalších utkáních se však chlapci začali
sehrávat, což je příslibem do okresního finále, do kterého stejně tak jako naše děvčata
postoupili. Po prohře se ZŠ Národní 4:12, výhře se ZŠ Zlatá stezka 10:2 a výhře se ZŠ Husinec
16:4 obsadili chlapci konečné 2. místo.
Nejlepším střelcem turnaje se stal náš hráč Daniel
Václav Dušek
ZŠ Vlachovo Březí reprezentovali:
Děvčata:
Zuzana Polická, Markéta Bušková, Lucie
Kužvartová, Natálie Smejkalová, Jasmína
Alpaková, Petra Jedličková, Gabriela Choďušová,
Kateřina Balvínová, Karolína Čermáková
Chlapci:
Pavel Kukla, Denis Kapuscinský, Jakob Van der
Auwera, Daniel Václav Dušek, Filip Jedlička,
Marek Fleischman, Václav Novák, Vojtěch
Kautman

Okresní kolo v košíkové - dívky
Dne 8.3. 2022 se na ZŠ Smetanova Vimperk konalo okresní kolo v košíkové. V prvním zápase
jsme jasně prohráli se ZŠ TGM Vimperk 22:8, ve druhém zvítězili nad domácí ZŠ Smetanova
Vimperk 8:4 a po prohře se ZŠ Národní Prachatice 12:6 jsme obsadili 3.místo. Dívky ve všech
zápasech bojovaly a velmi dobře reprezentovaly ZŠ Vlachovo
Březí. Základní školu reprezentovaly: Karolína Vaněčková,
Tereza Bartizalová, Barbora Hesová, Hanna Van Der Auwera,
Jana Čužnová, Alžběta Vlková, Natálie Kalická, Lucie
Beránková, Miriam Hůrská a nejlepší střelkyně našeho týmu
Markéta Smolenová.
Všem děvčatům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy
a těšíme se na další sportovní klání.

Lyžařský výcvik
Každoročně naše škola pořádá pro žáky sedmých tříd lyžařský výcvik. Tradičním místem
výcviku Základní školy profesora Josefa Brože je Hotel Churáňov v areálu Zadov. Pěkné
prostředí, dobré jídlo, pokoje s WC, sprchami a dokonce i s televizí, jistota sněhové
pokrývky, to je výčet těch nejpodstatnějších předností působiště. Téměř luxusní prostory
hotelu kladou také zvýšené nároky na chování dětí k vnitřnímu vybavení pokojů a
společných prostor a na jejich kázeň v těchto prostorách. O zlepšování lyžařských
dovedností žáků se starala osvědčená trojice pan ředitel Michal Novotný, pan učitel Pavel
Pechek a pan učitel Jiří Vejvoda. Tito tři pánové byli doplněni o paní zdravotnici, zdravotní
setru, naši bývalou žákyni školy, Veroniku Babičovou, která již 6 let s námi jezdí a stará se o
zdraví dětí.
Vzhledem k probíhající epidemii, která nás všechny již dva roky výrazně omezuje ve všem,
na co jsme byli v minulých dobách zvyklí, je až zázrakem, že jsme opět uspořádali pro naše
žáky lyžařský výcvik. Proto, abychom dětem tento zážitek umožnili, jsme udělali my ve
škole, ale i rodiče našich žáků maximum. Všichni se prostě snažíme, aby naše děti o zážitky,
na které budou v dospělosti vzpomínat, nepřišly.
Vyšlo to! Splnili jsme všechna corovinorová opatření a nařízení a ve středu 5. ledna jsme
vyrazili sjíždět zadovské a churáňovské svahy a sjezdovky a bydlet do oblíbeného hotelu
Churáňov.
Ještě v úterý 4. ledna nebylo po sněhu v celých Čechách ani památky a počasí připomínalo
spíše duben, ale po našem příjezdu na Zadov začalo mrznout a padat sníh. Jak je to možné?
Asi nás má někdo rád!
V průběhu týdne jsme střídavě využívali sjezdovku u Hotelu Churáňov a lyžařský areál
Zadov - Kobyla. Děti se naučily nejen základy sjezdového lyžování, ale polovina žáků
poznala i těžší techniku lyžování - carving.
Skvěle připravené sjezdovky, krásné zimní počasí, skvělé ubytování a sehraný tým
vedoucích, byli základem krásného zimního sportovního týdne na horách. A navíc chlapci a
dívky ze třídy 7.B společně s vybranými osmáky, kteří se tohoto kurzu také zúčastnili, byli
prostě úžasní! Byla s nimi radost pracovat!
V tomto školním roce nás čeká ještě jeden lyžařský výcvik. Na začátku března od 1. března
do 6. března se tedy do areálu Zadov opět ve stejném složení vrátíme. Tentokrát se třídou
7.A a 7.C.
Tak za rok opět na Zadově! SKOL!!!

Když čtou třeťáci Kozlíka…

