
Ohlédnutí za koncem loňského školního roku 



Okresní lehkoatletická olympiáda – II. stupeň 

Dne 5. 6. 2019 se na atletickém stadionu v Prachaticích konaly 

atletické závody jednotlivců. Slunečné počasí přineslo 

vlachovobřezským atletům 8 medailí i mnoho osobních rekordů. 

Nejúspěšnějším atletem se stal Daniel Novák, který dokázal 

vyhrát oba běhy (60m-7,96 a 1000m-3:06,77). V nejdelším běhu 

dne (1500m) si výborně 

vedl Adam Novotný, 

který i přes pád v úvodu 

závodu nechal všechny 

soupeře za sebou a ve 

výborném čase 4:55,54 

závod ovládl. 

 

Lucie Kužvartová za 

4,33m brala druhé místo 

v dálkařském sektoru.  

Medaili stejné hodnoty 

brala i štafeta ve složení 

Majda Bráchová, Lucie Kužvartová, Adéla Čužnová a finišující 

Denisa Mikešová. 

 Tonda Vlk a jeho výkon 51,72m stačil na 3. místo v hodu míčkem, 

stejně dopadla i Aneta Svachová ve 

skoku vysokém – 1,35m.  

Třetí skončila i naše druhá 

dívčí štafeta (Natálie 

Piklová, Anna Folířová, 

Nikola Bízková a Aneta 

Svachová). I ostatní atleti si 

nevedli špatně a spousta 

z nich zůstala jen kousíček od vytouženého kovu (Aneta 

Svachová 60m – 4. místo, Denisa Mikešová – skok vysoký 

1,30m – 4. místo, Václav Havlíček – skok vysoký 1,40 m – 

4. místo a skok daleký 4,38 m – 5. místo, Natálie Piklová – 

skok daleký – 4,30m – 5. místo, Adéla Čužnová 60m – 5. 

místo, Nikola Bízková – skok vysoký – 1,30m-5.místo). Naši školu dále reprezentovali Václav 

Kautman, Jiří Jůzek, Jakub Dejmek, Lucie Dědičová, Adam Šmajcl, Vojtěch Kautman, David 

Hodonický, Eliška Nohová, Natálie Hajtingrová, Sabina Kerekaničová a dvojčata Aneta a 

Ondřej Diblíkovi. Všem atletkám a atletům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme 

mnoho úspěchů v dalších sportovních soutěžích.    

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15149


6. ročník školního kola lehkoatletické olympiády 1. stupně  

 Ve středu 5. června 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 2 hodiny běhali, házeli a skákali, povzbuzovali se. Do tříd dostali 

výsledkové listiny, na kterých mohli porovnat své výkony. Mnozí porovnávali výsledky 

kamarádů z jiných tříd na soupisce výkonů celého prvního stupně. 

Školní atletická olympiáda bývá v naší základní škole také kvalifikací žáků na okresní kolo 

lehkoatletické olympiády, která se pravidelně pořádá ke konci školního roku v Prachaticích. 

Velice chladný duben a květen nám však v tomto školním roce nedovolil uspořádat školní kolo 

atletické olympiády dříve než na začátku měsíce června. 

 V letošním ročníku jsme vypustili poslední disciplínu – běh na 600m, neboť vysoké teploty a 

přímý sluneční svit by mohl mnohým dětem způsobit ve spojení s vysokým úsilím ve 

vytrvalostním závodu zdravotní obtíže. 

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: 2018/2019 - Když se spojí síly dohromady, tak dokážeme mnoho:  

Závodilo 148 žáků. Naskákali jsme 360,19m  a naházeli 2km a 277,5m. 148 žáků běželo 

sprint na 50m a tak uběhlo 7,4 km za 22 minut 37,2 vteřin! (To by mohla být trasa z Vlachova 

Březí do Strunkovic.) 

Pojď si vybrat, co tě baví 2019 

 V úterý 11.6.2019 se třídy 4.A  a 4.B zúčastnily akce pořádané Sportovním zařízením 

Prachatice, „Pojď si vybrat, co tě baví“, jejímž cílem je především ukázat dětem, že sport 

může i bavit. Děti si mohly pod dohledem trenérů prakticky vyzkoušet jednotlivá  sportovní 

odvětví: judo, fotbal, atletiku, baseball, tenis, hokejbal, triatlon a discgolf. 

Sportovní akce byla zajímavá i zábavná a všichni žáci se aktivně zapojili do sportování. 

V areálu sportoviště děti potkaly a vyfotografovaly se s významnými sportovními osobnostmi, 

kteří se akce také účastnili. Byli zde: Horst Siegl, Václav Chalupa, Jarmila Kratochvílová, 

Ludmila Formanová, Antonín Panenka a Karol Dobiáš. 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15107
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15187


Okresní výtvarná soutěž „Šumavský štětec“ 

V průběhu měsíců března a dubna proběhla výtvarná soutěž „Šumavský štětec“, kterou 

pořádala ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy. Jejím tématem bylo jakýmkoliv způsobem a technikou ztvárnit 

téma „Šumava, šumavská fauna nebo flora“. Naše škola se jí účastnila ve dvou kategoriích, a 

v obou se také umístila! Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v úterý 11.6.2016 v areálu 

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy, kde se v kategorii mladších žáků se svým obrazem „Lišky“, který byl 

zhotoven technikou suchého pastelu, umístila na druhém místě žákyně z 5.B, Anna Marie 

Ulejová. V kategorii starších žáků první místo vyhrála žákyně z 6.A, Lucie Kužvartová, která 

namalovala technikou tempery „Jelena mezi kvetoucími stromy“. Speciální cenu rovněž 

převzal také žák z 5.B, a to Adam Ištok, za svůj 

obraz „Liščí rodiny“, nakreslenou pastelkami. 

Všichni žáci získali památeční cenu, diplom, medaili 

a spoustu věcných cen. Žáky na soutěž připravila p. 

uč. Šárka Žlábková 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15195


Pingpongový turnaj dvojic 2019 o mistra Základní školy 
profesora Josefa Brože - 9. ročník 

74 soutěžících 

1.stupeň 

Řezník Adam – 1. místo 

Jedlička Filip – 2. místo 

Dušek Daniel Václav – 3. místo 

 

2.stupeň – dívky 

Mikešová Denisa – 1. místo 

Diblíková Aneta – 2. místo

 

Pudivítrová Kristýna- 3. místo 

2.stupeň – chlapci 

Dejmek Jakub – 1. místo 

Aleš Jiří – 2. místo 

Daniel Novák – 3. místo 

 

 

Celoroční soutěž ve sběru starého papíru – vyhodnocení 
Na koci školního roku jsme při slavnostním shromáždění před školou vyhlásili výsledky 
celoroční soutěže ve sběru starého papíru. Jak se vedlo jednotlivým třídám? Jak se vedlo 
jednotlivým žákům? 

PODZIM: 13 247 Kg 

JARO: 14 818 Kg 

CELKEM: 28 065 Kg 

 TŘÍDY: 

5.B – 1. místo – 4473 Kg 

5.A – 2. místo – 3764 Kg 

4.A – 3. místo – 2835 Kg 

ŽÁCI: 

Pudivítrová Elena – 1. místo – 2105 Kg 

Hubr Jan – 2. místo – 1379 Kg 

Pokorný Jaroslav – 3. místo – 864 Kg 

Zimmermann Pavel – 4. místo – 760 Kg 

Novotná Štěpánka – 5. místo – 659 Kg 

Všem žákům, rodičům i panu školníkovi moc děkujeme za zapojení do sběrové soutěže a 

současně gratulujeme těm nejlepším! 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15229
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15229
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15225


Přednáška o Schwarzenberském plavebním kanále 

Dne 20.6. 2019 se uskutečnila přednáška o Schwarzenberském plavebním kanále. 

Plavební ředitel ing. Hynek Hladík žákům 2. stupně 
vyprávěl o historii plavení, o autorovi plavebního kanálu 
Josefu Rosenauerovi, o plavcích, o novodobé tradici 
plavení. Povídání doplnily desítky obrázků, plánků a 
současné i historické fotografie. 

Žáci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých 
informací o tomto unikátním vodním stavebním díle, 
které nejenže překračuje státní hranice, ale překračuje 
i hranice evropského rozvodí. A také o novodobé tradici 
plavení, které probíhá několikrát do roka a kde mohou 
také kromě 
vlastního plavení 
vidět vystoupení 
různých folklórních 
souborů, např. 
souboru Libín S, 
jehož členkou je 
nově i žákyně naší 
školy Terezka 
Předotová. 
 

Deváťáci v pivovaru 

V posledních červnových dnech 

školy zpestřila deváťákům konec 

školního roku exkurze do 

vlachovobřezského pivovaru. Mohli 

zde v praxi vidět téma, které je 

v učebních osnovách předmětu 

chemie zařazeno na konec 9. 

ročníku, a to KVAŠENÍ a kvasné 

procesy. Všichni byli nadšeni. 

Žákyně roku 2019 

Po projednání v Pedagogické radě dne 24. června 2019 bylo pedagogy rozhodnuto, že 

držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku 

Kateřina Tažejová ze třídy 9.B. Tato žákyně 

dlouhodobě dosahovala velmi dobrých studijních 

výsledků, byla příkladem všem žákům 

v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naši 

školu v okresních a krajských kolech soutěží 

v německém jazyce a byla oporou v pracích pro 

třídu a školu.  Současně byla častokrát zvolena 

členkou školního sněmu. Za její výborné 

výsledky ve škole, účast v okresních soutěžích a 

příkladné chování si toto významné ocenění 

zcela jistě zaslouží.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15212
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15233


Derniéra Deváťáků a rozlučka s žáky 9. tříd před školou 

Než opustí nejstarší žáci naši školu, tak mají jednu poslední povinnost. Uspořádat 
tradiční akci „Derniéru Deváťáků“. Žáci, kteří zanedlouho budou chodit na střední 
školy, by měli umět 
prezentovat svou práci, 
prezentovat sami sebe, 
měli by umět samo-
statně i ve spolupráci 
s ostatními spolužáky 
pracovat. Stalo se proto 
na naší škole tradicí, že 
se koná v předposled-
ním dnu školního roku 
rozlučka žáků devá-
tých ročníků se školou, 
učiteli a jejich mladšími 
spolužáky za přítom-
nosti rodičů, kamarádů a všech, kteří chtějí naše nejstarší chlapce a dívky vidět. 
Galerie BoMBa byla ve čtvrtek 27. června v 15 hodin plná! Všichni diváci měli možnost 
spatřit nádherný kulturní 
program, seznámit se 
s budoucími studijními 
kroky jednotlivých žáků 
a při tom všem se hodně 
pobavit. Za to jim a jejich 
třídním učitelům 
Tamaře Rákosníkové a 
Martinovi Hubáčkovi 
moc děkujeme. 

Rozlučka pokračovala 
příští den po rozdání 
vysvědčení před školou. 
Za zvuku školního 
zvonu a potlesku všech, 
procházeli ve společen-
ských šatech odění 
Deváťáci špalírem tvo-
řeným všemi žáky 
školy. Posléze se 
shromáždili před 
hlavním vchodem, 
zazpívali, přednesli 
slavnostní řeč, všem 
učitelům a svým ro-
dičům poděkovali a 
potom předali štafetu v podobě velké tužky současným žákům 8. třídy. Tím jejich cesta 
za vzděláním v naší škole profesora Josefa Brože skončila. Věříme, že ještě o vás 
uslyšíme!  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15310


Loňské výlety 
 

Prvňáci v Plzni 

V pátek 31.6.2019 se vydaly třídy 1.A a 1.B na svůj první školní výlet do Plzně. Nejdříve 
jsme navštívili zoologickou zahradu, kde se děti nasvačily a koupily si něco na památku 
a poté jsme vystoupali výš a ocitli se tak před vstupní bránou do „světa druhohor“. Tam 
se děti seznámily s prehistorickými giganty té doby. Byl to opravdu nevšední zážitek 
včetně shlédnutí 3D kina a malým oživením se staly atrakce v areálu Dinoparku. Výlet 
se všem moc líbil, počasí nám přálo a každý si s  sebou domů přivezl svůj malý zážitek. 

 

Výlet 4.C 
18. června jsme jeli na školní výlet. Nejdřív jsme jeli do Českého Krumlova do 

zámeckých zahrad. Byly moc krásné, ale nejvíc se mi v zahradách líbila fontána. 

Potom jsme měli menší rozchod. Naše skupina se se mnou byla podívat do Tety. Po 

rozchodu jsme šli do Muzea voskových figurýn. Byl tam například Chaplin, Golem, 

Perchta z Rožmberka, Michael Jackson, Tina Turner. Bylo to prima. Poté jsme 

navštívili zrcadlový labyrint. Z Č. Krumlova jsme jeli do Vyššího Brodu do kláštera, 

měli to tam hezké a měli tam přes 70 000 knih. Mnichy jsme neviděli. A úplně 

poslední část našeho výletu byl hrad Rožmberk. Tam jsme procházeli nádherné 

komnaty, viděli jsme krásné obrazy, úžasnou postel pro dámy a potom jsme jeli 

domů. Chtěli jsme rozluštit nápis Perchty z Rožmberka, ale nikomu se to nepodařilo.  

Výlet se nám všem moc líbil.  

Karolína Vaněčková  

 

 



Druháci v Praze 
Ve druhé třídě jsme se celý školní rok učili o ochraně přírody, o živočiších žijících u nás 
i jinde ve světě, poznávali jsme rostliny a plodiny. V květnu jsme se vydali do ZOO v 
Praze, abychom exotická zvířata a ptactvo viděli na vlastní oči. 
Ráno ve Vlachově Březí nás postrašilo hodně zataženou oblohou a deštěm, ale hned 
na parkovišti prokoukla tu a tam modrá obloha. Celý den nám pak už počasí přálo, a 
tak deštníky a pláštěnky mohly zůstat schované. Zvládli jsme projít všechny pavilony, 
koupit malé suvenýry domů i smlsnout si na zmrzlině nebo jiné dobrotě. 
Snad se do ZOO za zvířátky zase někdy podíváme … 
                                                                                                     BÝVALÍ DRUHÁCI 

  
 

 

 

Třeťáci v ZOO 
Třeťáci vyrazili ku konci června Březobusem, který řídil pan Půbal, do ZOO Ohrada u 
Českých Budějovic. Počasí nám přálo, cesta proběhla bez nehod a bylo nám dobře. 
M.H. 
 
 

 

 



4.A a B v Táboře 

Výlet 4.A 

 Na školní výlet jsme vyrazili v půl 8 ráno. První zastávku jsme měli v Chýnovské 
jeskyni, která byla objevena roku 1863 při práci v lomu. Roku 1868 se po úpravách 
stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky a dodnes jsou v 
ní zachována původní kamenná schodiště. Další naše cesta směřovala do města 
Tábor, kde jsme navštívili Muzeum čokolády a marcipánu, také jsme si prohlédli  
marcipánový model náměstí a  marcipánové modely pohádek. Naši návštěvu jsme 
zakončili nákupem originálních suvenýrů. Poslední zastávka byla v Husitském muzeu 
v Táboře, kde jsme prošli také chodby středověkého podzemí, které byly vyhloubeny 
ve skalním podloží až do hloubky 16 metrů. Výlet se nám moc líbil. 

Dne 20.6. jsme byli na školním 
výletě v Chýnovských 
jeskyních, kde sice nebylo moc 
krápníků, ale bylo tam jezírko a 
další zajímavé útvary. V muzeu 
čokolády v Táboře jsme viděli 
panenky z marcipánu a vlak a 
chobotnici z čokolády. 

Šli jsme se také podívat do 
botanické zahrady, kde byly 
krásné stromy a květiny. 
V táborském podzemí jsme 
procházeli chodbami a 

v muzeu si prohlédli husitské zbraně a poslouchali povídání o Janu Husovi a Janu 
Žižkovi. Cestou zpátky jsme se podívali do Bechyně, kde jsme přešli velký most přes 
řeku Lužnici, který dříve podlétávala letadla. Celý výlet se nám vydařil a moc se nám 
líbil.  

 

 



Páťáci v Praze 

Konec školního roku se přiblížil mílovými kroky a podobně jako v minulém roce i letos 
zamířily 10. června páté třídy do Prahy. Předpověď slibovala slunečné počasí a my se 
všichni těšili, co krásného a zajímavého v našem hlavním městě uvidíme. Pan řidič byl 
tak hodný, že nás vyvezl až k Pražskému hradu a my mohli začít s prohlídkou. Poté, 
co se příslušníci hradní policie přesvědčili, že z naší strany nehrozí žádné nebezpečí, 
zakoupili jsme si vstupenky. Kromě Starého královského paláce, Basiliky sv. Jiří a 
nádherné Katedrály sv. Víta jsme měli možnost vidět i velkou výměnu stráží. Po 
poledni jsme se vydali Zlatou uličkou na Staroměstské náměstí a ke Karlovu mostu. 
Úplnou náhodou jsme šli kolem McDonaldu ve chvíli, kdy všichni měli velký hlad. Proto 
jsme tu zastavili a vydatně se posílili! Třicet minut rozchodu na Staroměstském 
náměstí nám udělalo velkou radost. Viděli jsme Staroměstskou radnici, Pražský orloj 
a potkali jsme zde umělce, který mnohým z nás vyrobil z drátků přívěsek na krk. Naše 
další kroky směřovaly na 
Václavské náměstí, kde nás 
čekal pohled na Národní 
muzeum, sochu svatého 
Václava a opět krátký rozchod. 
Kluci obdivovali umění 
nadaného sprejera a dívky šly 
nakupovat. Před šestou 
hodinou jsme se opět spočítali 
– už asi po padesáté – a vydali 
se kolem Národního divadla k 
autobusu. Cesta domů uběhla 
rychle a my se s našimi rodiči 
vítali ve Vlachově Březí krátce 
po osmé hodině. Výlet byl sice 

náročný, ale moc se nám líbil!   

Šesťáci v hopsáriu  

Dne 12.6. 2019 jsme si 

zadováděli v největším 

zastřešeném zábavním parku 

v jižních Čechách, v Hopsáriu 

v Českých Budějovicích. 

K dispozici jsme měli spoustu 

různých atrakcí - prolézací 

věž, skluzavky, maxi 

trampolíny nebo motokáry. 

Odpoledne jsme navštívili 

město Třeboň, na náměstí 

jsme si dali něco dobrého k jídlu, odpočinuli si a navštívili jsme místní zámek - jeden 

z klenotů jihočeské renesance. K prohlídce jsme si vybrali trasu A – Rožmberské 

renesanční interiéry. Naše paní průvodkyně byla moc milá a my se dozvěděli spoustu 

zajímavých informací o posledních Rožmbercích i o historii Třeboně. Výlet jsme si i 

přes velké horko moc užili!   

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15203


Sedmáci v Laser Aréně  

žáci a žákyně 7. 
ročníků se vydali 
do Laser Arény 
v Písku.  
Laser game je 
bezkontaktní, 
adrenalinová 
forma zábavy na 
způsob 
paintballu či 
airsoftu, kde 
bolestivé kuličky 
nahrazují 
neškodné 
laserové 
paprsky ve speciální zatemněné aréně s 
různými druhy překážek a efektů. 
Užili si zde příjemné odpoledne při hře, kávě, 

čokoládě. Připraveno bylo i další  oblíbené vyžití 

ve formě kulečníku, fotbálku, airhokeje, šipek, 

wifi konzole, laser střelnice, karaoke, juboxu .  

 

 

 

 

 

Výlet 8.B 

18.6. vyjeli osmáci linkovým autobusem do 

našeho krajského města. Nejprve vyšli 225 

schodů, aby se mohli pokochat vyhlídkou z 72 

m vysoké dominanty Českých Budějovic - 

Černé věže. Poté jejich kroky vedli na náměstí, 

aby se přesvědčili, že má rozlohu 1 hektar. 

Před Samsonovou kašnou došlo na obligátní 

foto třídy. Následně zamířili do IGY, aby zde 

navštívili kino a výlet nakonec zakončili 

nezbytným „šopingem“  

 

 



Výlet 9.B aneb Třeboň II 

Jedno české přísloví praví:“ Nevstoupíš dvakrát do 
stejný řeky.“ 

A my jsme vstoupili. Sice to nebyla řeka, ale rybník 
Svět. A tentokrát jsme nepluli kolem Světa, ale 
vstoupili do Světa, kde jsme se všichni vykoupali. 

Willimu Fogovi ve Verneově knize Cesta kolem světa 
za 80 dní to, jak vyplývá z názvu, trvala 80 dní. Nám 
cesta kolem Světa trvala pouhé 4 hodina to jsme 
nepoužili žádný dopravní prostředek a ještě přitom 
cestou navštívili Schwarzenberskou hrobku! 

Jinak – ubytování v penzionu Alešův dvůr v Hamru – 
výborné, strava v tomtéž penzionu vynikající, zahrada 
tamtéž – udržovaná, chlebíčky a lívance od Tamčiny 
babičky- skvostné. Celkové hodnocení výletu: 1* 

 

 

  

Co se dělo o prázdninách ? 
 
Ani o prázdninách ve škole neustal ruch, ale namísto šveholení žáků, nastoupili 
řemeslníci, kteří celé prázdniny ve škole pracovali a vyměňili: 

• podlahové krytiny ve třídách 1. stupně – 1.patro 

• podlahové krytiny ve třídách 2. stupně – 2.patro 

• dveře ve třídách 2. stupně ZŠ 

 
 



1. školní den – přivítání nového školního roku 2019/2020 

Dobrý den, ahoj žáci, ahoj kolegové, ahoj rodiče a přátelé naší školy. 

V pondělí 2. září 2019 začal nový školní rok, rok 2019/2020. Tento den je prvním dnem povinné 

školní docházky 31 našich nových prvňáčků, které jsme slavnostně přivítali v naší Základní škole 

profesora Josefa Brože. Našim novým spolužákům, klukům a děvčatům z 1. třídy, přejeme jen to 

nejlepší, ať se jim vše daří, nedělají si starosti, aby poznali ve škole hodně nových kamarádů a 

těšili se do školy každý den tak, jako se jistě těšili první školní den.   

V pondělí prošlo vstupními dveřmi do naší školy 323 žáků. Pro některé z žáků začal školní rok 

netradičním stěhováním do jiné třídy. Týká se to hlavně loňských páťáků, kteří našli na druhém 

stupni své nové třídy, které budou obývat celé čtyři roky. Novým žákům 2. stupně ZŠ přeji mnoho 

úspěchů v novém prostředí a skvělou spolupráci se všemi učiteli, a to především s jejich třídní paní 

učitelkou Tamarou Rákosníkovou a panem učitelem Martinem Hubáčkem 

Nový školní rok je i rokem, 

kdy na naší škole došlo k 

několika personálním 

změnám. Na naší škole již v 

letošním školním roce 

nebude vyučovat paní 

učitelka Růžena Balková a 

pan učitel František Holík. 

Novými posilami našeho 

učitelského týmu jsou od 

tohoto dne paní učitelka 

Lenka Wiesnerová a pan 

učitel Jiří Vejvoda. Všichni 

jim přejeme do začátku jen 

to nejlepší, ať se jim u nás 

líbí a ať se jim daří řemeslo podle jejich představ, podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí a podle 

představ Jana Amose Komenského. 

Naše škola má svůj vlastní 

školní vzdělávací program, 

který má název „Tady máme 

kořeny“, což si pravidelně 

společně připomínáme. 

Téměř všichni, kteří se 

každodenně potkáváme zde 

ve škole, máme pouto k 

našemu městu, k našemu 

regionu. Každý z nás máme 

v našem krásném městě 

zapuštěný do země 

pomyslný kořen, má k městu 

vytvořené pouto. Žáci, děti, 

ať je nám tu spolu dobře, 

zdravme se a pomáhejme si navzájem, protože pozdrav ani pomoc nic nestojí, neničme si své 

okolí, protože každý z vás ví, kolik dá práce něco vytvořit a nejdůležitější věc nakonec, buďme na 

sebe hodní a neubližujme si. Všechny vás z ředitelny zdravím a přeju všem jen to NEJ a poklidnou 

plavbu vodami školního roku 2019/2020.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15419


Trojboj – 3. ročník závodu Mikroregionu Vlachovo Březí 

Ve čtvrtek 5. září 2019 se v okolí hřiště ve Strunkovicích nad Blanicí uskutečnil zajímavý sportovní 

závod.  Mikroregion Vlachovo Březí, sdružující obce a města od Záblatí k Volyni až po Strunkovice 

nad Blanicí, uspořádal pro děti mladší 15ti let sportovní štafetový trojboj. Ten je sestaven ze tří 

disciplín – BĚH – JÍZDA NA KOLE – STŘELBA ZE VZDUCHOVÉ PISTOLE + ANGLIČÁCI. 

Hlavním pořadatelem této 

sportovní akce byl Josef 

Urban – manažer specialista 

pro rozvoj mikroregionu. 

Soutěžilo se ve dvou 

kategoriích – 1. Stupeň ZŠ a 

2. Stupeň ZŠ. Závodu se 

účastní tříčlenná smíšená 

družstva (vždy alespoň 

jedno děvče). V jednotlivých 

družstvech měli chlapci a 

děvčata rozdělené soutěžní 

disciplíny. 

Začínalo se během, sportovci absolvovali jedno nebo 

dvě cca sedmisetmetrová kola, podle toho zda se 

jednalo o mladší či starší kategorii. Poté závodníci 

předali štafetu cyklistům, kteří se vydali opět na jedno 

či dvě asi 3 km dlouhé okruhy. Třetí disciplínou bylo 

10 resp. 20 angličáků,,+ 5 střel ze vzduchové pistole. 

Ve starší kategorii obsadil 2. místo náš tým  z jedné 

ze sedmi osad spadajících pod Vlachovo Březí a to  

tým z Uhřic ve složení: Aneta Diblíková, Ondřej 

Diblík a tým doplnila vlachovobřezská posila, Marek 

Pineau.  

 

Den branné přípravy – žáci 7. tříd v Prachaticích 

Dne 16.9.2019 se žáci sedmých tříd společně se svými třídními 

učitelkami zúčastnili v Prachaticích Dne branné přípravy, který se 

konal u příležitosti Světového dne 

první pomoci. Tato akce 

upozorňuje na důležitost znalostí 

první pomoci. Děti měly možnost 

prohlédnout si vozy a techniku 

IZS. Společně s instruktorem si 

vyzkoušely kardiopulmonální 

resuscitaci na resuscitačních 

fantomech a dozvěděly se, jak 

postupovat při ošetření různých 

poranění. Na závěr zhlédly 

ukázku práce Jihočeské 

záchranné kynologické brigády.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15435
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15538


Oslava 120. výročí školy – 17. září 2019 

Den 17. září je pro naši školu zcela zásadní. Je to datum, kdy roku 1899 byla škola slavnostně 

otevřena. Každoročně si tento den připomínáme velkou školní slavností, kdy žáci a jejich učitelé 

mají zcela slavnostní a jiný způsob práce než ve všední den. Letošní rok byl oproti jiným zcela 

výjimečný! Slavili jsme v tento den 120. výročí od otevření 1. budovy školy pod Svatým Duchem. 

Program oslav: 

V 8:00 proběhly jako 

každoročně tradiční volby 

do Školního sněmu.  

Výsledky voleb do sněmu: 

Za první stupeň: 

Lukšovský Adam – 3.  

Pokorný Jaroslav – 4. 

Beránková Lucie – 5.A 

Rek Martin – 5.B 

Zimmermann Pavel – 5.C 

Za druhý stupeň: 

Jedličková Petra – 6.A 

Předota Petr– 6.B 

Čužnová Adéla – 7.A 

Diblíková Aneta – 7.B 

Štumrová Alexandra – 8.A 

Mikešová Denisa– 8.B 

Beránková Veronika – 9.A 

Růžičková Kateřina – 9.B 

 

Prezidentka Školního sněmu - Růžičková Kateřina                 

Víceprezidentka -  Beránková Veronika 

 

 

 

 

 

V 9:00 byl zahájen zábavný kulturní program v tělocvičně 

zpěvem školní hymny a pozdravem ředitelů školy Michalem 

Novotným, Janem Horákem a panem starostou Lubomírem 

Dragounem. Zábavným pořadem provázel diváky pan 

profesor Josef Brož.  

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15493


Program natáčel náš bývalý žák, pan redaktor Václav 

Malina.  

 

 

 

 

Jak vidno o zábavu v programu nebyla nouze. Zde 

například pan učitel Pechek coby dirigent svého 

orchestru třídy 8.B. 

 

 

 

 

 

Závěrečná píseň  o 

zvířeti, které má 

Vlachovo Březí ve 

znaku - Kozel, pak 

rozezpívala všechny 

přítomné. 



V 11:00 se všichni žáci shromáždili 

pře starou budovou čkoly a ze svých 

těl vytvořili „STODVACÍTKU“. Celý 

tento výjev pak zvěčnil pan redaktor 

Stanislav Falář svým dronem. 

V 11:15 Poselství jednotlivých tříd 

škole, městu a světu – vypouštění 

balónků v zahradě před starou 

budovou školy.  

V 11:45 společný oběd pro žáky 1. a 

2. stupně.  

 

Tradiční setkání současných a bývalých učitelů a  ve 13:30 

hod. Dále pak uctění památky kantorského rodu Kopečků na 

starém hřbitově. V 

17:00 hod. vernisáž 

výstavy „120 LET 

ŠKOLY POD SVATÝM 

DUCHEM“ věnované 

naší škole v galerii 

BoMBa – vrcholem 

výstavy byl křest knihy 

dokumentující život 

školy v uplynulém 

desetiletí. 

 

 

 
18.9. našli v rakouském Röhrbachu manželé Karin a Wolfgang Höfler balónek 6.A a 
do školy poslali tuto zprávu:   

 
 
Téhož dne našel v rakouském Göllerodorfu velký 
balónek posílaný za celou školu tento 31 letý 
český horkokrevný valach jménem Marjo 
původem z Lechovic 



Jan Vlastislav Plánek – Hudebně literární pořad 
…PŘEMILÝ PŘÍTELI… 
V 5. třídě se žáci v předmětu Vlastivěda seznamují s obdobím 
národního obrození, kdy čeští vlastenci museli vynaložit velké 
úsilí, aby upadající český jazyk opět vzkřísili, obrodili. O šíření 
národního jazyka se snažil také vlastenec pocházející z našeho 
městečka Jan Vlastislav Plánek, který pocházel z velmi chudých 
poměrů, vyučil se truhlářem, ale sám se usilovně vzdělával . 
Zajímal se četbu a pokoušel se o psaní básní v češtině. V roce 
1818 se přestěhoval do Strakonic, kde se přátelil s básníkem 
národního obrození Františkem Ladislavem Čelakovským. 
O této zajímavé osobnosti se 25. září 2019 dozvěděli v hudebně 
literárním pořadu …Přemilý příteli… žáci 5. tříd, kde jim byla 
přiblížena doba národního obrození básněmi F.L. Čelakovského 
a J.V. Plánka. Děkujeme paní Tatjaně Tláskalové, paní Heleně 
Fraňkové a panu Antonínu Lencovi za zajímavé přiblížení části 
českých dějin.  
 

Okresní kolo přespolního běhu, Vimperk – Vodník 

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se na vimperském Vodníku uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu 

družstev a jednotlivců. V každém družstvu může startovat až 6 běžců (běžkyň) z jednotlivých 

škol. Čtyři nejlepší umístění se sčítají, družstvo, jehož součet je nejnižší, se stává vítězným. 

Nejúspěšnější březskou výpravou bylo družstvo starších chlapců, kteří obsadili 3.místo. 

Chlapci  startovali ve složení Daniel Novák – 3. v celkovém pořadí, Adam Šimurda 5., Antonín 

Vlk 15. a Jakub Pícha 22. Na starší dívky (Sabina Kerekaničová10., Helena Šrámková 12., 

Denisa Mikešová 14., Tereza Předotová15. a Natálie Hajtingerová 18.) a mladší chlapce 

(Ondřej Diblík 4., Marek Fleischman 13., Pavel Kukla 21., Filip Jedlička 24. a Matěj Bláha 27.) 

zbyla nepopulární bramborová medaile. Mladší dívky (Aneta Diblíková 15.,Petra Jedličková 

21., Tereza Neužilová 24., Lucie Kužvartová 29. a Lucie Špaková 29.) si  doběhly pro 6. 

místo.Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho sportovních úspěchů 

v letošním školním roce.  

trenér a učitel: 

Pavel Pechek 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15569
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15569
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15571

