


Je včera, bude dnes a byla zítra 

I v letošním roce se naše škola zapojila do 
celorepublikového dnu poezie a to 7.11. 
Z padesátky básní vybíráme ty 
nejzdařilejší. 

                                                                                           

                           Čas 

                  Včera bylo včera,  

              Dneska už je od rána. 

               Zítra bude o půlnoci, 

              Ještě chvíli posmíme si, 

                 Vyskočíme z pyžama. 

                      (M. Kouba 2.A) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



Deváťáci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

Ve středu 23. 11. jsme se s žáky devátých ročníků vydali do Prahy na prohlídku Poslanecké 

sněmovny. V první dvouhodinové oficiální části prohlídky nám paní průvodkyně ukázala 

nejdůležitější místa – Jednací sál, Slavnostní sál, historické schodiště před kanceláří 

předsedkyně sněmovny a tiskové středisko. Žáci na vlastní oči viděli místa, které znají z televize 

a mají teď dobrou představu jak a kde naši poslanci jednají a pracují. Během prohlídky byli žáci 

seznámeni s historií parlamentarismu u nás od Habsburků po současnost. Dozvěděli se i mnoho 

zajímavostí o historii všech čtyř paláců, v kterých sněmovna sídlí. Po dvou hodinách už na nás 

ve své kanceláři čekal poslanec Ing. Jan Bauer, kam nás, po cca pětiminutové procházce 

labyrintem chodeb napříč paláci, dovedla paní průvodkyně. Po přivítání nás pan poslanec vzal 

do prostor poslaneckého klubu své politické strany. Žáci se tak dostali do míst, kam se veřejnost 

běžně nemůže dostat. Někteří seděli na místě premiéra, ministra financí, či školství, nebo na 

místě místopředsedy sněmovny a mohli tak na vlastní kůži zakusit prostory, kde se rozhoduje 

o nejdůležitějších bodech jednání vlády a sněmovny. Pan poslanec nám v neformálním 

úvodním slově a následné diskusi přiblížil slasti a strasti práce běžného poslance a teď nově i 

starosty Prachatic. Setkání to bylo velmi příjemné a žáci nakonec panu poslanci za pozvání a 

zajímavé povídání poděkovali potleskem. 

Pak nás čekala pěší túra na autobus, který na nás čekal na parkovišti u Hlavního nádraží. Mezi 

Sněmovnou a Hlavním nádraží jsou ta nejkrásnější historická místa Prahy. Takže jsme postupně 

prošli Kampu, Karlův most, Staroměstské náměstí, viděli jsme Prašnou bránu, Příkopy s ČNB 

a z dálky i Václavské náměstí. A zlatou tečku hezkého výletu nám udělala zastávka na pozdní 

oběd a pořízení malých dárečků v obchodním centru Paladium na náměstí Republiky. 

 
 
 
 
 
 



          Zvonečkový průvod 

V neděli 27. listopadu se uskutečnila společná akce 

ZŠ, ZUMŠ a Města Vlachovo Březí - Zvonečkový 

průvod. Tradiční kulturní představení před vstupem 

do Základní školy profesora Josefa Brože bylo 

doplněno programem na náměstí. Zde všechny 

zúčastněné pozdravili místní trubači dvěma písněmi, 

před kašnou si mohli všichni zazpívat vánoční koledy, ti nejmenší poslali přání Ježíškovi a 

nechybělo ani malé občerstvení. 

Během toho všeho došlo k tomu, na co se hlavně všechny děti nejvíce těšily – rozsvícení 

vánočního stromu! 

Zapálili jsme společně první 

svíčku na adventním věnci a 

přivítali tak čas adventní, čas 

zklidnění, čas odpočinku a 

rozjímání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutěž ve sběru starého papíru 2022 

Celková hmotnost zvážená panem školníkem a paní uklízečkami ve škole je: 

 

PODZIM 2022: 13 865,5 Kg 
Moc vám děkuji za zapojení do sběrové soutěže. 

ŽÁCI: 

Auwera Jakob – 9.A – 1280 Kg 

Auwera Hana – 8.A – 1280 Kg 

Danielová Klára – 1.A – 1000 Kg 

Študlar Štefan – 2.B – 940 Kg 
Bošková Monika – 2.B – 937 Kg 

Mášková Petra – 6.A – 470 Kg 

Bubíková Viktorie – 4.B – 400 Kg 

Bubíková Sofie – 2.A - 395,5 Kg 

Zimmermann Pavel – 8.C – 368 Kg 

Hubáčková Valerie – 5.A – 300,5 Kg 

Hubáček Jan – 3.A – 300,5 Kg 

TŘÍDY: 
Třída 2.B – 1. místo – 2108 Kg 

Třída 1.A – 2. místo – 1736 Kg 

Třída 9.A – 3. místo – 1588 Kg. 

 

 

Mikulášské schody 

Dne 29.11. 2022 se žákyně a žáci 2. až 5. ročníků zúčastnili sportovní akce Mikulášské 

schody. Všechny účastníky čekalo 101 schodů, které vedou od vrátnice až do školní jídelny. 

Tentokrát nešlo o to, být nejlepší nebo nejrychlejší.  Důležité bylo naplnit heslo „Není 

důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“  V cíli proto čekaly Mikulášské balíčky a účastnické 

diplomy na všechny běžce. Všem závodníkům děkujeme za účast a gratulujeme k dosaženým 

výkonům. 



Mikulášský den 

Mikulášský den v Základní škole Vlachovo Březí 

Opět po roce u nás v základní škole proběhlo 

projektové vyučování s názvem „Mikulášský den“. 

Ve třídách 1. stupně se v tento den sešlo 

dohromady více jak 180 čertů, Mikulášů a andělů. 

Upustili jsme od převlékání druhostupňových dětí, 

a tak pouze žáci 9. ročníku byli tematicky 

převlečeni a ukazovali všem svou pekelnou sílu. 

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. V 

letošním roce, tak jako i v letech předchozích, 

jsme měli ve škole kromě Pekla také Nebe. 

Čerti, andělé a jejich dospělé vedení si pro 

všechny žáky školy a děti z mateřské školy 

připravili úžasné představení plné muziky, her a 

básniček. A byli skvělí!!!! Byli tak skvělí, že ani 

ty nejmenší děti ze školky neměly čas ani 

chuť se bát! Oběma 9. třídám a jejich 

třídním učitelům panu učiteli Pechkovi a 

panu učiteli Hubáčkovi jménem všech dětí 

a učitelů moc děkuji. 

Ve Vlachově Březí jsme tento den pro  žili 

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 připomínáme si staré zvyky a tradice 

Dne 13. prosince jsme si u nás ve škole naposledy v tomto roce 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. Tyto tradiční předvánoční zvyky našich předků jsou součástí 

ročního kulturního programu jen hrstky obcí, tak jako například nedaleké obce Svatá Maří. 

Děvčata z 9. třídy pod vedením p. uč. Heleny Dvořákové ve škole profesora Josefa Brože 

chodila coby sv. Lucie třídu od 

třídy a dopodrobna objasňovala 

lidové tradice všem žákům nejen 

základní školy, ale i školy 

mateřské. 

 

Součástí programu byla píseň o 

svaté Lucii včetně několika 

hudebních vstupů. Dále Lucie 

povídaly o zvycích a také ve třídách prováděly „úklid“. Ve Vlachově Březí jsme další školní 

den prožili tak trochu jinak. Děkujeme děvčatům 

pod vedením paní učitelky Dvořákové 

 



Vánoční besídka 2022 

Každoročně poslední vyučovací den 

kalendářního roku, den před vánočními 

prázdninami, probíhá na naší škole vánoční 

besídka.  V dřívějších dobách probíhala 

odděleně pro první a druhý stupeň. Již 

nějakou dobu se však žáci prvního i druhého 

stupně baví společně programem 

probíhajícím ve sportovní hale školy. Vše je 

pod taktovkou devátých ročníků. 

 

Žáci 9. ročníků mají za úkol celou besídku zorganizovat, připravit jednotlivá vystoupení a 

vytvořit jejich pořadí, načasovat je, připravit vhodné ozvučení, také moderování celé akce 

musí být na vysoké úrovni a tak každoročně nemají úkol jednoduchý. Přípravy Deváťáků 

začínají již v průběhu října a listopadu, kdy oslovují jednotlivé žáky a připravují jednotlivá 

vystoupení a vrcholí v měsíci prosinci, kdy celá besídka dostává závěrečnou podobu. 

 

Letošní Deváťáci si s tímto úkolem poradili více jak dobře! Skvělá vystoupení, moderování 

na vysoké úrovni, plynulost programu a v neposlední řadě schopnost všech zapojit se 

společně do všech činností, přineslo očekávaný výsledek – dlouhý potlesk a poděkování všech 

za příjemné pobavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci Deváťáci, moc vám děkujeme!!!!! 



Tříkrálová sbírka 2023 

V pátek 6. ledna proběhla v naší 

škole Tříkrálová sbírka. Žáci 9. 

ročníku Filip Jedlička, Dan Dušek 

a Vláďa Svěchota coby Kašpar, 

Melichar a Baltazar obcházeli třídu 

po třídě a nejen že vybírali penízky, 

nýbrž také zakončovali školní 

projekt „Od Barborek do Tří 

králů“, který je nedílnou součástí 

každoročního plánu školy. Díky 

němu seznamujeme žáky školy se 

starými lidovými zvyky a 

tradicemi. Tito 3 žáci byli 

doprovázeni pan asistentkou Gabrielou Vaněčkovou, která K+M+B třídám vždy představila, 

objasnila důvod jejich příchodu a seznámila děti s účelem, na který budou vybrané peníze 

použity.  

Tříkrálová sbírka 2023 dala dohromady 13 313 Kč. Školská rada, žáci, učitelé, pan ředitel a 

paní zástupkyně, rodiče, paní kuchařky, paní uklízečky, pan školník a paní ekonomka, paní 

učitelky a personál a děti MŠ, ale i dárci, kteří ve vší skromnosti nechtějí být jmenováni, posílají 

dále krásný povánoční dárek s pocitem, že udělali dobrou věc.  

 

 

Pracujeme v dílnách - výrobky 6.B  
Žáci 6.B dokončili v rámci pracovních činností výrobek: KOSTIČKU. Přestože vypadá 

výrobek jednoduše, museli žáci zvládnout mnoho činností: orýsování, řezání, pilování, 

orýsování pomocí šablon, broušení, a vypalování. Myslím, že výrobek se jim povedl.  
 

 

 



Lyžařský výcvik 2023 

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

výcviku Základní školy profesora Josefa Brože je Hotel Churáňov v areálu Zadov. Letošní 

sedmáci byli doplněni o vybrané žáky osmých tříd. Pěkné prostředí, dobré jídlo, pokoje s WC, 

sprchami a dokonce i s televizí, 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 již 4 roky starala neměnná a osvědčená trojice pan 

ředitel Michal Novotný a páni učitelé Pavel Pechek a Jiří Vejvoda. Tito tři pánové byli doplněni 

o paní zdravotnici, zdravotní setru, naši bývalou žákyni školy, Veroniku Babičovou, která již 7 

let s námi jezdí a o zdraví dětí se stará. 

 

Sněhová pokrývka letošní zimy byla bídná! 

Takto málo sněhu na lyžařském výcviku 

nepamatujeme. Nikdy v historii kurzů se nám 

ještě nestalo, že bychom jeli na lyžák s tím, 

že nebudou jezdit vleky a že místo výuky 

lyžařských dovedností se budeme věnovat 

turistice, hrám v přírodě, orientačním běhům, 

sportovním hrám. Dokonce jsme přemýšleli, 

že jeden den zajistíme pro žáky koupání v 

bazénu. 

 

Se špatnými sněhovými podmínkami jsme si ale poradili. Dva dne jsme učili žáky základy 

lyžování na zbytcích sněhu na kopci Kobyla a dva dny jsme sjížděli svahy na Kvildě, kde 

kupodivu všechny lyžařské vleky byli v provozu. Na Kvildu nás vozil skibus. Účel kurzu byl 

tedy splněn! Na konci lyžařského výcviku uměly opět všechny děti lyžovat! 



Den otevřených dveří 

V pátek 20. ledna 2023 se uskutečnil v odpoledních hodinách 

v Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí 

„Den otevřených dveří“ pro naše budoucí školáky. Tato akce 

doplňuje projekt Adaptace předškoláků, který jsme na naší 

základní škole zavedli před šesti lety a prostřednictvím něho 

přibližujeme v průběhu školního roku předškolákům jejich 

budoucí „pracoviště“. Celý projekt jsme letos začali právě 

zmíněnou akcí, jejíž program a celou realizaci měla na 

starost školní družina včele s paní vychovatelkou Alenou 

Novákovou. Po uvítání dětí a jejich rodičů v galerii BoMBa 

se všechny zúčastněné děti s jejich rodiči dostaly 

prostřednictvím orientační šipkované do všech míst naší 

základní školy a řádně si ji tak prohlédly a prozkoumaly. Na 

začátku dostaly děti s rodiči drobné rady, jak se mají po škole 

pohybovat. Pak už to bylo jen na nich samotných. Po škole děti chodily za pomoci doprovodu 

budoucích starších spolužáků – tematicky převlečených do úborů představujících čtvero 

ročních období. Na dětech bylo vidět nadšení, když hledaly další a další úkoly.  

Vedení školy děkuje paní vychovatelkám a všem zúčastněným a již nyní se těšíme na duben 

2023, kdy se naši předškoláčkové dostaví k zápisu žáků pro školní rok 2023/2024. Tak ať se 

vám daří!!!    

 

 

   

 

 

 

 



Hudební škatulky a Vývoj světové rockové hudby 

V úterý 24. 1. jsme měli v galerii BOMBA hudební pořady p. Paranaje a Jančíka z 
Karlových Varů pro 
menší i větší žáky. 
Živý zpěv, decibely, světelná koncertní atmosféra, průřez historií hudby i známé 
písně. 
Po delší přestávce zase nějaké příjemné zpestření výuky. Bavilo nás to.  
 

 

 

Robotika a programování 

Letošní rok jsme začali novou informatiku. V listopadu jsme se 

zapojili do soutěže Bobřík informatiky. I přes to, že většina žáků 

tuto soutěž dělala poprvé, v řešení úloh z programování, práce 

s daty, robotiky byli velmi úspěšní. Několik žáků se dostalo i na 

plný počet bodů a to 4. -  Pravda, 6.  -  Fiedlerová, Skopec, 8. – 

Rek, Pixa. 

  

 

 

 

 

 

 

Od září začala i výuka robotiky, kdy žáci ovládají dva typy 

robotů Vex123 – malá kolečka ovládaná pomocí tlačítek, kódovacích tabulek a programu 

v počítači a Vexgo – vlastnoručně sestavený robot ovládaný pomocí programu na počítači.  

 
 

 
 



Soutěže 
Okresní kolo - Přírodovědný klokan 
Žáci 8. a 9. tříd se v průběhu měsíce října zúčastnili přírodovědné soutěže Klokan v 

kategorii Kadet. V rámci soutěže byli žáci prověřeni ve znalostech z oblasti 

biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, matematiky a všeobecných znalostí. Testované 

otázky byly pro žáky náročné. O to větší radost máme výsledků žáků 9. B, Filipa 

Jedličky a Andrey Kohutové, kteří uspěli, obdrželi ocenění stříbrný klokan a velmi 

dobře reprezentovali naši školu. 

 

Výtvarná soutěž 
"Máme rádi 
přírodu"Žákyně 3. A 

Denisa Ledrerová dostala 

zvláštní cenu poroty v 

soutěži Máme rádi 

přírodu, kterou vypsalo 

Hnutí Brontosaurus se 

sídlem v Brně. Porota 

vybírala z 2 150 děl 

rozdělených do 4 

kategorií (podle informací 

na webu Hnutí 

Brontosauru s). 

 

Okresní kolo – dějepisná olympiáda 

Dne 17.1. 2023 proběhl v DDM V Prachaticích 52. ročník dějepisné olympiády. Naši školu 

reprezentovali Jan Hubr (9. A) a Jan Kučera (9.B). Tematické zaměření tohoto ročníku 

bylo Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992. Jan Hubr se umístil na 12. místě a 

Jan Kučera na 18. místě z 29 soutěžících. 

Patří jim velká pochvala a poděkování, protože se stali úspěšnými řešiteli, jimiž byli ti, kteří 

získali 60 a více procent bodů. Soutěžní téma zatím nebylo probíráno ve škole, takže se na něj 

museli připravit sami. 

Okresní kolo soutěže v německém jazyce 

Ve středu 8. 2. 2023 proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Z naší školy se ho 

zúčastnili Petra Polická z 8. B a Pavel Capůrka ze 7. třídy. Žáci nezklamali, umístili se ve 

svých kategoriích shodně na 2. místech, ale navíc taktéž shodně jim oběma o jeden bod uteklo 

místo první. 

 

Moc děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy! 

 



Výroba tašek na šicích    
strojích – 8.A 

V rámci předmětu pracovní činnosti 

jsme šili tašky na šicích strojích. S 

výrobou nám velice pomohla paní 

učitelka Lea Šveráková a paní 

asistentka Marie Košková. 

Děkujeme!  

 

Valentýnská laťka 2023 

Dne 15.12. se ve vlachovobřezské tělocvičně uskutečnily závody ve skoku 

vysokém smíšených dvojic-Valentýnská laťka. Vítězem se stala dvojice, jejíž 

součet skoků dosáhl nejvíce centimetrů. 

 

 Lucie Beránková (145cm) + Václav Hes (160cm) = 305cm 

 Lucie Špaková (130cm) + Daniel Václav Dušek  

(145cm) = 275cm 

 Tereza Kopecká (120cm) + Martin Rek (150cm) = 270cm 

 Anna Marie Ulejová (125cm) + Filip Vaněček (140cm) = 

265cm 

 Natálie Kalická (125cm) + Jaroslav Pokorný (120cm) = 245cm 

 

Všem 

závodníkům 

gratulujeme k 

dosažených 

výkonům a panu 

emeritnímu 

řediteli J. 

Horákovi 

děkujeme za 

propagaci a 

administrativní 

pomoc při 

realizaci akce. 

 



Valentýnský týden 

Že je Valentýn svátkem zamilovaných, ví asi každý, ale 

málokdo zná pět jazyků lásky. A proto my, žáci 9. A, jsme se 

rozhodli, že je našim spolužákům představíme.  

 V rámci valentýnského týdne jsme si na každý den vybrali 

jeden z pěti jazyků lásky a formou plakátů na nástěnkách a 

soutěžních úkolů na Valentýnské Google učebně se mohli 

žáci aktivně do soutěží zapojit. 

Každé ráno začínalo roz-

hlasovým vstupem, ve kterém byli žáci informováni 

o průběhu daného dne. Zároveň byli vyhlášeni 

výherci soutěže z předchozího dne a odměněni 

diplomem a dárečkem. 

 

Přímo v den svátku svatého Valentýna 14. 2. jsme 

nacvičili pásmo písní, scének a soutěží, které jsme předvedli postupně všem 

třídám 1. i 2. stupně. 

 

 

Pátým jazykem lásky je 

kontakt, proto byla 

v pátek vyhlášena sou-

těž o nejoriginálnější 

pozdrav. Zúčastnilo se 

41 dvojic a vítězi se stali za 1. stupeň: Valerie Hubáčková-Klára Koubová a Nguyen 

The Duy-Jakub Pravda. Na druhém stupni byli 

nejoriginálnější Kristýna Fiedlerová - Kateřina Běhounková. 

A tímto jsme Valentýnský týden zakončili.  

           Naším poselstvím je:  

     Mějte se rádi celý rok,  

       nejen na Valentýna. 


