
 



Podzimní akce na naší škole 

Židovské památky jihozápadních Čech 

Ve čtvrtek 25. 10. proběhla v galerii BoMBa přednáška pro 

žáky 7. - 9. tříd na téma Židovské památky jihozápadních 

Čech.  

Přestože již ve Vlachově Březí v současné době žádný 

židovský občan nežije, ještě před začátkem druhé světové 

války zde žila početná židovská komunita, o čemž vypovídá 

vlachovobřezský židovský hřbitov. O něm a o mnoha dalších 

přednášel PhDr. Václav Fred Chvátal, vědecký pracovník 

muzea v západočeském Tachově a v německém Pasově. 

Povídání doplnil spoustou obrázků nejen hřbitovů, ale i dalších židovských památek - synagog, např. té 

ve Čkyni. Nepovídal však pouze o hřbitovech, byť k tomu nadcházející svátek „Dušiček“ přímo vybízí, 

ale i o životě a židovských rituálech. V závěru pak došlo na otázky žáků, které ke všeobecné 

spokojenosti publika všechny zodpověděl. 

Večer pak v téže galerii měla tato přednáška reprízu pro vlachovobřezskou veřejnost a přijel na ni i pan 

Vladimír Silovský, jeden ze „zachránců“ čkyňské synagogy. 

 V PĚSTITELSKÉ PÁLENICI A MOŠTÁRNĚ VE LHENICÍCH  

Dne 31.10. 2019 se žáci 7.B vypravili na exkurzi do Pěstitelské 
pálenice a moštárny ve Lhenicích. Lhenice jsou pěstováním 
ovoce vyhlášené a tato firma na tuto tradici navazuje. Po 
příjezdu nás přivítal majitel firmy pan Karel Gregora s jeho 
manželkou. Oba byli moc milí a dozvěděli jsme se od nich 
spoustu cenných informací. Společně se svými zaměstnanci 
nám přiblížili celý výrobní proces sladkého moštu. Měli jsme 
jedinečnou příležitost zahrát si na degustátory čerstvě 
vylisované jablečné šťávy. Chuť byla velmi výrazná a sladká, 
moc jsme si pochutnali. Překvapilo nás, kolik druhů ovocných 
kombinací se zde vyrábí. Po ochutnávce jsme si vyzkoušeli 
skládání krabic a balení moštu. Práce nám šla pěkně od ruky a 
pan Gregora nás moc chválil a některé z nás by hned zaměstnal 
jako brigádníky. V místní pálenici jsme zhlédli celou výrobu 
višňovice. Každý jsme 
mohli naplnit jednu 
láhev místní pálenky, 

na kterou jsme pak nalepili etiketu. Ve venkovním 
areálu nás zaujaly obrovské sudy plné koktejlových 
třešniček, které se vyvážejí až do Neapole.  
Exkurze se nám moc líbila. Děkujeme panu Gregorovi a 
všem jeho zaměstnancům za skvělou zkušenost a za pět 
krabic plných slaďoučkého moštu! 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15683


 

8. Výstava dýní  
Podzimní období na Základní škole 
profesora Josefa Brože ve Vlachově 
Březí jsme si již tradičně zpříjemnili 
letos již 8. Výstavou dýní. V pátek 1. 
listopadu jsme na této tradiční 
podzimní akci přivítali bezmála 200 
dětí, jejich rodičů, učitelů a jiných 
hostů. Nebudeme se určitě moc 
mýlit, když napíšeme, že se průvodu 
zúčastnilo kolem 400 lidí! 

Nádherně zdobené dýně, lampičky a 
jiná světýlka, kterých je v prostoru 
školní zahrady před starou budovou 
školy rozmístěno několik stovek, 
byly zapáleny již v půl páté, samotný průvod pak začal v 17 hodin. 

Ten kdo se přišel podívat, jistě nelitoval! Tajemná večerní atmosféra, zpěv našich žáků 1. stupně 
a jejich paní učitelek, připravené občerstvení od našich paní kuchařek a několika šikovných 
rodičů a učitelů, to vše nám konec dne náramně zpříjemnilo. 

Na Dýňové výstavě zazněly v podání našich žáků a paní učitelek 1. stupně tři písničky 
se strašidelnou tematikou. To, že písničky pochází z Vlachova Březí, to je z textu, alespoň u 
jedné z nich, jasně slyšet! 

Již teď můžeme říci, že příští 

rok ve stejnou dobu a určitě 

s trochu jiným programem se 

společně s rodiči, jejich dětmi 

– našimi žáky a jinými hosty 

opět setkáme.  

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15645


Den poezie 2019  
V pondělí 11. listopadu 2019 se u nás v Základní škole profesora Josefa 
Brože uskutečnilo tradiční setkání básníků v galerii BOMBA. Každoročně, 
a je to již 17 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 kolem 20 básníků! Patronem 
celé akce jsou bývalý pan ředitel Jan Horák, její zakladatel a paní 
učitelka Jindřiška Koubová, která od pana ředitele přebrala pomyslnou 
štafetu nad jejím pořadatelstvím. Letošní ročník měl jedno společné 
téma “Otevřete oči“. Pořádání Dne poezie není v České republice zcela 
obvyklá věc, zapojuje se do ní jen asi 50 škol, měst a kulturních středisek 
a již proto jsme na naše pořadatelství právem hrdi a již nyní můžeme 
říct: “Těšíme se na Den poezie 2020“. 

        

  Kamarád                                                                   O pejskovi 

Matěj Veselka 4. tř.                                                     Lukáš Humpolák 4.tř. 

 

Můj nejlepší kamarád Pavel,                                      Náš pejsek rád běhá v lese, 

o víkendu za mnou přijel.                                           ouško se mu přitom třese. 

Hráli jsme různé hry                                                   A my za ním pospícháme, 

a mamce lezli na nervy!                                              houby sbírat nestíháme. 

 

Pavel to je fotbalista,                                                  Procházka nám dobře dělá, 

hraje jenom útočníka.                                                 protáhnem si svoje těla. 

Fotbal to je zábava,                                                    Pejsek se tím unaví, 

každá výhra oslava.                                                    do večera pořád spí. 

 

Porazili jsme 

Volary, 

domů vezeme tři 

body. 

Večer byla dokopná, 

všude samá kofola.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15723


Já a můj kámoš                                                                    Kočka Vločka 
Jaroslav Pokorný 4.tř.                                                        Zoe Jungwirthová 4.tř. 

 

Já a můj kámoš my jsme dobrá dvojka,                             Bijí mě do očí 

když jdeme spolu do školy, u nás letí sojka.                      bílé chlupy kočičí. 

Hodina už začíná,                                                               Moje bílá kočka 

paní učitelka vzpomíná.                                                     jmenuje se Vločka. 

 

Jak včera jsi měl jedničku,                                                 Myši na pokoji nechává, 

dnes ti musím dát pětičku.                                                 raději se na sluníčku vyhřívá. 

Zítra už se polepši,                                                             Jó, to kdyby to byl pták, 

tvoje známky vylepši.                                                        toho by nenechala jen tak stát. 

 

Pak jsem vyšel ze školy,                                                    Když já přijdu ze školy, 

začal dělat úkoly.                                                               dělá se mnou úkoly. 

                                                                                           Proto škrábu jako kočka, 

       Naše kočka                                                                 jako moje bílá Vločka. 

Nikol Veselková 4.tř. 

 

Naše kočka mouratá                                                                         Sen 

chodí s námi na procházky,                                              Michaela Švancarová 4.tř. 

běhá, skáče, utíká, 

tahá myšky za ocásky                                                                Zdál se mi sen 

Když se hodně unaví,                                                                krásný jak den. 

lehne u nás do trávy 

a do večera spí.                                                                        Zdál se mi o draku 

                                                                                                 bílém jak z oblaku. 

 

    Náš Brok                                                                              Ukousl mi peřinu 

Jakub Šimeg 4.tř.                                                                    krátkou jako vteřinu. 

 

Náš Brok je malý psík, 

rasou je to jezevčík.                                                                           Náš kocourek 

U babičky na nás čeká,                                                                Adéla Šimordová 4.tř. 

vyhlíží nás už zdaleka. 

                                                                                                     Máme doma kocourka, 

Chodíme s ním do lesa,                                                               když má hlad, tak zamňouká. 

skáčeme si hopsasa.                                                                     Když si bříško nasytí, 

Na procházky chodí rád,                                                              oči se mu rozsvítí. 

Brok je velký kamarád.                                                                                

                                                                                                     Potom už má starost jen,                                                                                                                                                                      

Můj kamarád                                                                             jak se dostat z domu ven. 

Pavel Capůrka 4.tř.                                                                     A po dlouhém toulání 

                                                                                                     rychle domů uhání. 

Doma, venku, na zahradě 

nebo na skákacím hradě                                                                

chci se s někým veselit 

a o bonbóny se podělit. 

Proto dám všem dobrou radu, 

aby měli hodně kamarádů. 



Deváťáci ve Volyni 

V úterý 12. 11. se třídy 9. A a 9.B zúčastnily ,,Dne s obnovitelnými 
zdroji na SPŠ ve Volyni.“ V 8 hodin ráno pro nás přijel autobus. Ve 
Volyni již čekali žáci z naší spřátelené školy v Žíchovci a po nás ještě 
dorazili deváťáci z prachatické ZŠ Vodňanská. Všechny čekal bohatý 
program – nejprve jsme v aule zhlédli pre-
zentaci a film o obnovitelných zdrojích, zo-
pakovali si znalosti o jednotlivých druzích 

elektráren, dozvěděli se, co to je rekuperace a kogenerační jednotka. Na 
závěr této 1. části si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet termokameru.  

Poté následovala prohlídka celého areálu SPŠ. Nejvíce ale žáky zaujala hala s 

CNC strojem, který přímo před našima očima z kusu dřeva vyřezal dřevěnou 

krabičku i s víkem. Dopoledne zakončil závěrečný test a všichni žáci obdrželi 

na památku pravítko se svým jménem, vypáleným na laserové řezačce. 

Příjemnou tečkou celé akce byl oběd ve školní jídelně ve Volyni. Všichni žáci i 

pedagogický doprovod se svorně shodli, že to byl povedený a poučný výlet.  

 

Den laskavosti 
Dne 13. listopadu se žáci 5. tříd zapojili v rámci happeningu 
„Jsem laskavec“ do třetího ročníku Světového dne laskavosti. 
V tento den si celý svět připomíná, že v laskavosti je síla, která 
všechny spojuje. Každá třída se mohla svobodně rozhodnout, 
komu zpříjemní den. 

5. A si připravila kartičky s tímto datem a seznámila spolužáky 
v naší škole s tím, že dělání laskavostí a dobrých skutků dělá 
lidi šťastnějšími a žádný laskavý skutek není zbytečný. 5. B 
navštívila firmy RENO a HATZ, kam přinesli přání a sladkou 
drobnost na zpříjemnění dne a i jim byl den zpříjemněn 
pohoštěním. 5. C vyrazila rozdávat radost do ulic Vlachova 
Březí. Každému, koho žáci potkali, věnovali malý sladký 
dáreček s přáním hezkého dne. 

Žáci sami zjistili, že každý z nás může být svým přístupem 
laskavý ke svému okolí bez výhrad a očekávání.   

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15794


Výuka žáků 8.A na Gymnáziu v Prachaticích  

Třída 8. A jela v úterý 19. 11. 2019 do 
Prachatic na gymnázium. Žáci byli rozděleni 
na dvě skupiny a postupně si vyzkoušeli 
ukázku výuky anglického jazyka, chemie a 
informatiky. Anglický jazyk probíhal v 
jazykové učebně. Chemii měli žáci v 
laboratoři, kde si i sami vyzkoušeli 

jednoduchý pokus. V hodině informatiky 
se žáci seznámili s malým robotem a 
pokoušeli se mu nakreslit cestu tak, aby 
byly splněny určité podmínky. Všechny 
hodiny byly podnětné a tvůrčí a žákům se 
moc líbily.  

 

Bubny do škol  

Dne 27. 11. 2019 se v naší škole 
uskutečnil výukový program s názvem 
Bubny do škol. Během 2. a 3. vyučovací 
hodiny byly žákům obou stupňů 
představeny různé bicí 
nástroje.  Nejednalo se však o žádnou 
„suchou přednášku“, všichni žáci byli 
po celou dobu programu aktivně 
zapojeni. Nejprve si vyzkoušeli 
koordinaci rukou a nohou, poté každý 
obdržel boomwhackers, což je 
plastová tyč různé barvy. Každá 

z barev hraje jiný tón a jejich 
seskládáním dostanete stupnici anebo 
můžete zahrát např. Beethovenovu Ódu 
na radost, jako naši žáci. V druhé části 
programu každý z žáků dostal nějaký 
buben či bubínek, a když pak všichni 
spustili, tak se tělocvična otřásala 
v základech. Takto interaktivní program 
jsme tu ještě neměli. Na závěr můžeme 
jen konstatovat, že si to všichni, včetně 
p. učitelek a učitelů, moc užili.   

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15884
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15935


Svatá Barbora  

V neděli 1. 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 4. prosince chodily žákyně 1.A a 1.B třídy v doprovodu paní učitelky třídní 
Markéty Horákové coby Barborky a krátkou veršovačkou objasnily všem spolužákům podstatu 
připomínání si sv. Barbory.  

Děkujeme jim za to!  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15961


Mikulášský den  

Již 8. rokem se u nás v základní škole uspořádalo 
projektové vyučování „Mikulášský den“. Ve čtvrtek 
5. prosince se ve třídách 1. stupně sešlo 
dohromady více jak 170 čertů, Mikulášů a andělů. 
V tomto roce jsme opět upustili od převlékání 
druhostupňových dětí. Pouze žáci 9. ročníku byli 
tematicky převlečeni a ukazovali všem svou 
pekelnou sílu. 

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 
hádanek. 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 paní 

učitelce Šverákové a 
paní učitelce 
Dvořákové jménem 
všech dětí a učitelů 
moc děkuji.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15976


Svaté Lucie  

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 8. 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, hraných na různé 
hudební nástroje (housle, kytara, ukulele, příčná a altová flétna), s nimiž se žáci poté mohli 

seznámit a něco se o nich dozvědět. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16055


 

 Dále Lucie povídaly o zvycích a také ve třídách prováděly 
„úklid“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento program zopakovaly celkem sedmnáctkrát a 
když si Míša posedmnácté namočila obličej do mouky, 
neboť takto maskované Lucie v některých krajích 
opravdu chodily, pravila, že se cítí, jako řízek v prvním 
trojobalu.  

Také „holily“ všechny mužské ve škole. Nemohl mezi 
nimi samozřejmě chybět ani jejich milovaný třídní 
učitel Pechek, na kterém si daly zvláště záležet. Ve 
Vlachově Březí jsme další školní den prožili tak trochu 
jinak. Děkujeme děvčatům z 8.B.  

 

 



Okresní finále škol v sálové kopané 

Každoročně na podzim (letos 10.12.) se konalo okresní finále 6. až 8. tříd základních škol v sálové 
kopané. V tomto roce, tak jako v jiných letech, se pořadatelem této akce stala Základní škola 
profesora J. Brože Vlachovo Březí. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev. I s tímto velkým počtem si 
pořádající škola organizačně důstojně poradila a turnaj proběhl plynule, bez problémů, v duchu 
fair play a hlavně bez zranění. Družstva se utkala ve třech základních skupinách. První družstva 
ze skupin postoupila do bojů o 1. – 3. místo a druzí ze skupin do bojů o 4. – 6. místo. O titul 
okresního přeborníka si zahrály školy ZŠ Husinec, ZŠ Smetanova Vimperk 
a ZŠ Vacov. Ve finálové skupině se nejvíce dařilo chlapcům ze 
„Smetanky“. Nejprve porazili chlapce ze ZŠ Husinec 4:0 a posléze si 
hladce poradili i s chlapci ze ZŠ Vacov 7:0. Titul a postup do krajského 
finále tak putuje do Vimperka! O druhém místě rozhodlo lepší skóre 
chlapců z Husince ve finálové skupině.  
S pozdravem a s heslem „SPORTU ZDAR !“ a zasláním pozdravu všem 
skvělým kolegům, Michal Novotný a Pavel Pechek.  

Vánoční laťka  

Dne 18. 12. 2019 se uskutečnilo v tělocvičně naší ZŠ školní kolo ve skoku vysokém – tradiční 
Vánoční laťka. Celkem se zúčastnilo 7 žákyň, které byly rozděleny do dvou kategorií. 

V kategorii mladších dívek zvítězila výkonem 
1,15m Karolína Čermáková ze 6. A, pro druhé 
místo si vyskočila Anna Ulejová a třetí místo 
obsadila Lucie Špaková, na nepopulární 
bramborové pozici skončila Adéla Nárovcová. 
V kategorii starších dívek vyhrála výkonem 1,30 m 
Denisa Mikešová, druhé místo výkonem 1,15 m 
patří Tereze Matouškové a na bronzové pozici se 
umístila Zuzana Polická. Všem účastníkům 
gratulujeme k dosaženým výsledkům, 
blahopřejeme vítězům a těšíme se na další 
sportovní akce za účasti našich žáků. 

Soutěž pro žáky uspořádal p.uč. Pavel Pechek 

 

Soutěž ve sběru starého papíru   
Celková hmotnost zvážená panem školníkem a paní uklízečkami ve škole je: 

 

 PODZIM 2019: 14 345 Kg 

 

Celkové výsledky: 

TŘÍDY: 

Třída 1.B – 1. místo – 2422 Kg 

Třída 6.B – 2. místo – 1914 Kg 

Třída 5.A – 3. místo – 1316 Kg. 

 

Vítězní jednotlivci a třídy budou po zásluze 
odměněni!!! 

Moc vám děkuji za zapojení do sběrové 
soutěže. 

 

ŽÁCI: 

Pudivítrová Elena – 1060 – 1. místo 

Bubíková Viktorie – 925 – 2. místo 

Majerová Ivana – 765 – 3. místo 

Hubáčková Valerie – 725 – 4. místo 

Hubrová Anna – 680 – 5. místo 

Pokorný Matěj – 643 – 6. místo 

Zimmermann Pavel – 411 – 7. místo 

Hubr Jan – 340 – 8. místo 

Špaková Lucie – 236 – 9. místo 

Pixa Lukáš – 219 – 10. místo 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16051
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16085
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16108
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/salovka2019/kop.jpg


Tříkrálová sbírka 2020   

VYBRÁNO: 9200 Kč 

Naši milí žáci a jejich vážení rodiče, 6. ledna 2020 je datum 
příchodu Tří králů a i v Čechách je jejich příchod spojován 
s Tříkrálovou sbírkou. V naší škole jí říkáme Tři korunky pro 3 krále 
a je součástí celoškolního projektu „Od Barborek do Tří králů“. 
V roce 2020 to je naše 16. Tříkrálová sbírka. Za peníze, vybrané při 
sbírkách, se snažíme dělat dobré skutky a pomáhat druhým. 

Tak jako v předchozích létech, tak i v tom letošním roce 
přispějeme vybranými penězi těm, kteří to potřebují, těm kteří 
to v běžném životě mají o poznání těžší než ostatní. O tom, jak 
jsme rozdělili vybrané peníze, vás budeme informovat. 

Tříkrálová sbírka proběhla v pondělí 6. ledna 2020. Tři králové 
Roman Frček, Petr Předota a František Bušek navštívili každou 
třídu, sborovny, školní jídelnu, ZUMŠ a úžasně zazpívali, peníze vybrali, radost všem udělali a 
celý projekt „Od barborek do Tří králů“ zakončili. Děkujeme jim za to a paní učitelce Dvořákové 
děkujeme za vedení celého projektu.  

S pozdravem a velkým poděkováním za podporu, Michal Novotný.  

 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo  

Dne 15. ledna 2020 v prachatickém DDM proběhlo okresní kolo Olympiády v dějepisu. Letos se 
poprvé soutěžilo ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžili žáci ZŠ a příslušných ročníků 
víceletých gymnázií a v druhé kategorii studenti středních škol. Téma ,,Dlouhé století se loučí 
(1880-1920)“ bylo společné pro obě kategorie. 

Naši školu reprezentovali tři žáci z 9.A-Simona Smržová, Petr Hečko a Jakub Novák. Nejúspěšnější 
soutěžící se stala Simona Smržová, která obsadila pěkné 6. místo mezi 29 soutěžícími. Petr Hečko 
se umístil na 15. místě a Jakub Novák na 19.místě. 

Všem třem soutěžícím a paní učitelce Aleně Weberové děkuje vedení školy za přípravu a dobrou 
reprezentaci školy. 

  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16113
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16143


Den otevřených dveří – orientační šipkovaná  

V pátek 17. ledna 2020 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 v čele s paní vychovatelkou Alenou Novákovou. Po uvítání dětí a 
jejich rodičů v galerii BoMBa se všechny zúčastněné děti se svými rodiči dostaly prostřednictvím 
orientační šipkované do všech míst naší 
základní školy a řádně si ji tak prohlédly 
a prozkoumaly. Na začátku dostaly děti 
drobné rady, jak se mají po škole 
pohybovat. Pak už to bylo jen na nich 
samotných. Po škole děti chodily za 
pomoci rozlišovacích kloboučků a 
doprovodu budoucích starších 
spolužáků – tematicky převlečených do 
úboru plavčíků, neboť naše škola se pro 
toto odpoledne stala pirátskou lodí. Na 
dětech bylo vidět nadšení, když hledaly 
další a další úkoly. Důležité je, že nikdo 
nezabloudil a za odměnu si domů 
odnášely deset obrázků za splněné 
úkoly, malou sladkost a dobrou náladu.  

Vedení školy děkuje paní 
vychovatelkám a všem zúčastněným 
a již nyní se těšíme na duben 2020, 
kdy se naši předškoláčkové dostaví 
k zápisu žáků pro školní rok 
2020/2021. Tak ať se vám daří!!!    

 

 

 

Hry IX. zimní 
olympiády dětí a mládeže 
2020  
Od  19. 1. – 24. 1. 2020 se konala Zimní 
olympiáda dětí a mládeže, kterou pořádal 
Karlovarský kraj. Olympiády se zúčastnilo 
kolem 2000 sportovců a také  Vojtěch 
Kautman ze 7.A.  Na Olympiádu jel s výpravou 
snowboardistů  reprezentující Jihočeský kraj. 
Slavnostní zahájení se konalo v karlovarské KV 
Areně. Další dny se závodilo ve třech 
disciplínách: paralelní obří slalom, 
snowboardcross a slopestyle.  Ve slopestyle se 
Vojtovi dařilo nejvíce a obsadil 7. místo, 
v paralelním obřím slalomu byl 17.   

Velká gratulace a poděkování Vojtovi za výbornou reprezentaci naší školy!!  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16145
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16175
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16175
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=16175

