
 



 
Lyžařský výcvik 2019 

Každoročně naše škola pořádá pro 

žáky sedmých tříd lyžařský výcvik. 

Tradičním místem výcviku Základní 

školy profesora Josefa Brože bývala 

po dlouhá léta horská chata (Chata 

Škola) na Nových Hutích, avšak již 

čtyři roky jsme nuceni v důsledku 

prodeje této chaty měnit ubytovací 

zařízení. Nejdříve se jím stala Horská 

chata Mládí a nyní, již třetím rokem, 

jsme využili služeb Hotelu Churáňov 

– oba v areálu Zadov. Nové místo 

nás nadchlo! Pěkné prostředí, dobré 

jídlo, pokoje s WC, sprchami a 

dokonce i s televizí, jistota sněhové 

pokrývky, to je výčet těch 

nejpodstatnějších předností 

nového 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 tři roky 

stará neměnná a osvědčená 

trojice pan ředitel Michal 

Novotný, pan učitel Pavel 

Pechek a lyžařský instruktor Jan 

Kouba ml. Tito tři pánové byli 

doplněni o paní zdravotnici, 

zdravotní setru, naši bývalou 

žákyni školy, Veroniku Ba-

bičovou. 

Dobré sněhové podmínky, 

výborně upravené sjezdovky a 

dobrá fyzická připravenost žáků 

jsou nejlepšími předpoklady pro 

dobré zvládnutí lyžařských 

dovedností. Mezi zúčastněnými 

žáky se na konci kurzu nenašel 

ani jeden žák, který by nebyl 

schopen sám sjet velký svah, 

sám vyjet lanovkou na vrchol 

sjezdovky či by nezvládl jízdu 

na běžkách.  

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14380


  

Adaptační hodiny pro předškoláky 

V letošním roce se již potřetí nekonaly zápisy do prvních tříd v termínu 15. ledna do 15. února, 

nýbrž až v měsíci dubnu – v naší základní škole v termínu 26.4. a 27.4. Děti z mateřských školek 

tak mají ještě dostatek času na zlepšení svých dovedností a zlepšení celkové školní zralosti. 

K rozvoji jejich připravenosti na vstup do základní školy jim pomáhá již několik let i naše základní 

škola prostřednictvím adaptačních hodin. Paní učitelky a vedení ZŠ, paní ředitelky a paní učitelky 

z MŠ Pastelka Vlachovo Březí, MŠ Bušanovice a MŠ Chlumany spolupracují na konečné verzi 

vedení těchto adaptačních hodin, jejichž cílem je nejen připravit děti MŠ na prostředí základní školy 

a seznámit se s některými paními učitelkami, ale i zpříjemnit jim přechod z MŠ do ZŠ.  V letošním 

školním roce jsme již zkušení a vycházíme z poznatků minulých pěti let.  

Zvídaví předškoláci v březnu 2018 

 Ve středu 6. března, letos již podruhé, přišli a přijeli na pozvání předškoláci z mateřských škol se 

svými paními učitelkami, aby si zkusili své první chvilky ve škole nanečisto. Přišli bez obav, spíše 

zvědaví a usměvaví, rozdělili se do tříd k p. učitelce Janě Tažejové a p. u. Lence Kautmanové. 

Hlavním tématem byla zima a jaro, hodně počítali, povídali, básnili, zpívali, řešili různé úkoly a také 

něco vytvořili.Další poznávání do školního prostředí se koná za měsíc, děti nám slíbily, že přijdou 

rády. 

S nadcházejícím koncem školního roku skončil v Základní škole profesora Josefa Brože i celoroční 

projekt adaptačních hodin pro budoucí prvňáčky. Ve středu 15. května byli budoucí prvňáčci se 

svými p. učitelkami naposledy u nás v základní škole. Těm k samotnému vstupu do základní školy 

zbývá už jen jeden jediný krůček a to přečkat dobu letních prázdnin. V průběhu celého školního 

roku jsme úzce spolupracovali s mateřskou školkou Pastelka z Vlachova Březí a s mateřskými 

školkami z Chluman a Bušanovic. Paní učitelky Lenka Kautmanová a Jana Tažejová si pro děti 

připravily celkem 4 vyučovací hodiny, které byly zaměřeny střídavě na matematiku, český jazyk, 

prvouku a pracovní činnosti. 

Sedm let trvající a rodičovskou veřejností velmi kladně vnímaný projekt je výbornou zpětnou 

vazbou, že jsme se vydali správnou cestou, že umožňujeme dětem příjemnější přechod z MŠ do 

Základní školy, kdy eliminujeme množství stresových situací spojených s přechodem do 

neznámého prostředí. Již nyní probíhají přípravy na rok následující, kdy projekt Adaptace 

předškoláků vstoupí již do svého osmého pokračování. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14561


 

Matematicko fyzikální soutěž pod názvem RSG 

Dne 28.2.2019 se v MěKS ve Vimperku konal již 5. ročník MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE 

pod názvem RSG. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 skupin po třech soutěžících z různých škol. 

Naše škola se prezentovala v zastoupení žáků Jakuba Korouse, Radka Hůrského, Theodora 

Pineau. Chlapci bojovali statečně a obhájili krásné 6. místo, o které se podělili se ZŠ Zdíkov. 

Chlapcům děkujeme a těšíme se již na další ročník této soutěže, kterého se doufejme opět 

zúčastníme. 

Jihočeský zvonek – úspěch našich děvčat v okrskovém i 
okresním kole pěvecké soutěže 

Dne 27. března 2019 se v DDM Prachatice konalo okrskové 

kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Naši školu 

reprezentovaly dvě žákyně. V 2. kategorii-lidová píseň-

Terezka Předotová ze 7.B a ve 4. kategorii-umělá píseň- 

Kačka Růžičková z 8.B. Obě děvčata pro naši školu 

vybojovala, každá ve své kategorii, 1. místo a samozřejmě 

postoupila do okresního kola, které proběhlo ve středu 24.4. 

Terka v konkurenci 15 

dívek z Prachaticka, 

Netolicka, Vimperska a 

Volarska vybojovala v 2. 

kategorii pro naši školu 

1.místo, Kačka pak ve 4. 

kategorii obsadila 2.místo. 

Oběma děvčatům 

děkujeme za vzornou 

reprezentaci naší školy.  

 

 
 

 
Školní a okresní kolo Pythagoriády 

12.4.2019 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.        Školní kolo: Soutěžící 

6. – 8. ročníků řešili 15 úloh.  Časovým limitem pro vypracování bylo 60 min. Soutěže se zúčastnilo 

osm žáků 6.ročníku, osm žáků 7. ročníku a osm žáků 8. ročníku. Do okresního kola postoupili: 

6.r. Daniel Šmajcl 9,5b 

7.r. Antonín Vlk 9,5b 

8.r. Jan Capůrka 10b 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14558
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14652
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14652
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14806


 

4 akce našich žáků v rámci projektu MAS Šumavsko 

V rámci realizace projektu MAS Šumavsko, z.s „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP 

Prachatice II“, do kterého se naše základní škola zapojila, jsme v měsíci únor a březen realizovali 

4 vzdělávací akce – dvě na 1. stupni a dvě na 2. stupni. 

V úterý 26. února se žáci 6. tříd vydali se svými paní učitelkami do Plzně, kde navštívili interaktivní 

expozice a vědeckotechnické show. Žáci si v Techmanii užili jedinečný den plný interaktivní 

zábavy, poznávání fyzikálních zákonů, objevování zákonitostí přírody a experimentování. 

Pochopili, že předměty jako jsou především matematika, fyzika a chemie mohou být v praxi velká 

zábava a dobrodružství. 

                                             Páťáci v plzeňské Techmanii 
 
     V útery 19. března v 7 hodin ráno jsme vyrazili na exkurzi do plzeňské Techmanie. Dvě 
hodiny autobusem utekly jako voda a my se ocitli před obrovskou halou. Téměř nikdo z nás 
netušil, co se bude dít uvnitř. 
     Když jsme vydatně posvačili a uložili si věci do klecí, rozdělila nás slečna techmanička do 
třech skupin. Naštěstí s námi jely naše paní učitelky s paní asistentkou, a tak ani jedna skupina 
nezůstala bez známého dospěláckého doprovodu. Během třech následujících hodin jsme se 
vystřídali v laboratoři, obešli stanoviště zdravé stravy a prošli se expozicemi vědeckého centra.  
     V laboratoři se nám moc líbilo. Oblečeni do bílých plášťů jsme zkoumali „bakterie“, třídili 
papírové zuby a zjišťovali, jak jsme byli pečliví při čištění zubů našich vlastních.  
      Expozice zdravé stravy nám přiblížila, jak funguje trávicí soustava, kolik cukru je v různých 
potravinách nebo co jedli naši předci. Když jsme splnili všechny úkoly pracovního listu, vrhli jsme 
se na ostatní exponáty!  
      Na vlastní uši jsme vyzkoušeli, jak se šíří zvuky, vyrobili jsme vodní vlny i vodní a větrný vír, 
mohli jsme si pohrát s hlavolamy, proběhnout se areálem pro malé sportovce nebo porovnat 
lidské smysly se zvířecími. Moc se nám líbil také bagr a potápějící se loď. 
      Čas rychle utíkal a na nás čekalo ještě jedno neprozkoumané místo- planetárium. Expozice 
Vesmír byla moc zajímavá. Prohlédli jsme si sluneční soustavu, vesmírné rakety a družice, chvíli 
poseděli ve 3D planetáriu a vyfotili se ve skafandru.  
        Když jsme nakoupili několik maličkostí domů, vyrazili jsme k autobusu. Pan řidič už na nás 
čekal, aby nás - vlachovobřezské páťáky- dopravil bezpečně zpátky domů. 
         Vždyť nebýt pana řidiče a společnosti MAS Šumavsko, která celý dnešní den 
zasponzorovala,   neprožili bychom takhle krásný a poučný den. Děkujeme!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

V úterý 19. března se žáci 2. a 3. tříd seznámili v rámci projektu a jeho aktivity „Svět pod 
lupou“ s prací s mikroskopem s objasněním částí mikroskopu a jejich funkcí. Také byla 
zdůrazněna bezpečnost při práci s mikroskopickými sklíčky a potom již probíhala vlastní 
mikroskopická pozorování spojená s prací na pracovním listu – poznávání preparátů na 
obrázcích, zakreslování pozorování – „ co se ti líbilo nejvíce“. Objektem pozorování byl také 
vlastní otisk prstu – rýhy – fotografie. Žáci si mohli vyzkoušet také vlastní přípravu preparátu 

V pátek 22. března se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili kurzu první pomoci Ready2help. Nejprve  byla 

žákům připomenuta důležitá telefonní čísla a vysvětleno , kdy a za jakých okolností je vhodné 

použít číslo 112 a kdy nikoliv, jaké informace je nutné sdělit dispečerovi a co následně udělat. Poté 

se žáci seznamovali s různými typy zranění a jak při nich postupovat. Také byli seznámeni 

s webovou aplikací Záchranka, kterou lze si lze stáhnout zdarma do mobilního telefonu a může být 

zvláště v přírodě velmi užitečná. Na závěr si mohli na figuríně vyzkoušet masáž srdce.   

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14662


Velikonoční trhy – 11. ročník 

V úterý 16. dubna 2019 proběhly v naší škole “ Velikonoční trhy“, letos již pojedenácté!!! Tentokrát 

bylo zahájení v režii dětí první a druhé třídy pod vedením paní učitelek Marie Diblíkové a Jany 

Dubovské a výběru dětí, které navštěvují kroužek aerobiku pod vedením paní učitelky Evy Novotné. 

Na výrobcích se podíleli převážně žáci a paní učitelky z prvního stupně. Svými výrobky přispělo i 

několik rodičů. Akce se zúčastnilo mnoho rodičů a přátel školy, tak jako obvykle „praskala“ galerie 

BoMBa ve švech! Ti, kteří přišli, si mohli vybrat z nepřeberného množství krásných velikonočních 

výrobků. Věříme, že vám velikonoční trhy navodily tu správnou atmosféru Velikonoc.   

 

           Vedení školy děkuje všem, kteří se podíleli na uspořádání 11. Velikonočních trhů!!!  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14710


 

Zápis do 1. tříd ve 
fotografiích 
 
V pátek 26. dubna a sobotu 27. dubna 
proběhl zápis žáků do 1. tříd. Podívejte se, jak 
to novým školáčkům slušelo:    

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14745
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14745


 

Jaru se letos nechce přijít a tak ho zatím alespoň malujeme 

 

  



 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Den Země 2019 

Celosvětový Den Země připadá každoročně na 22. 

dubna a na naší škole jsme si tento ekologicky 

laděný den samozřejmě také připomněli (v úterý 

23.4.). Každá třída se v průběhu vyučování 

zaměřila na společné téma ekologie, poznávání 

přírody, ochrana životního prostředí.  

Deváťáci měli v tomto roce, tak jako v jiných 
letech, činnost předem určenou. Před jejich 
červnovým odchodem ze školy udělali 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 byla 
v letošním roce paní Lebedová z Uhřic. Žáci 
společnými silami zasázeli 10 okrasných jabloní v 
lokalitě u zdi starého hřbitova. 

Tradiční Den Země se na naší škole vydařil a jen doufáme, že opět našim žákům ukázal důležitost 

vztahu člověka k přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Třeťáci v SPŠ a VOŠ Volyně – „Dřevo – tradiční 
materiál, proměny jeho zpracování“ 

V úterý 14. května byli třeťáci ve Volyni na projektovém dni, který pro ně připravila SPŠ a VOŠ 

Volyně. Program „Dřevo – tradiční materiál, proměny jeho zpracování“ byl velmi pěkně připravený 

a děti si vyzkoušely navrhnout puzzle. Vítězný návrh viděly vyřezávat laserem a puzzle dostaly 

jako dárek. Hrály poznávací hry, šroubovaly, vrtaly a vyřezávaly. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14810
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14981
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14981


Okresní finále v košíkové – starší žáci 

Dne 21. 2. 2019 se v tělocvičně ZŠ Smetanova ve Vimperku 

konalo okresní kolo v košíkové. Žáci Vlachova Březí postupně 

poměřili své síly se ZŠ Smetanova ( 2:6 ), ZŠ Volary (2:10) a 

ZŠ Národní ( 6:14). Ve všech zápasech jsme se svým 

soupeřům herně vyrovnali, ale zejména díky výškové převaze 

soupeřů jsme ztráceli pod oběma koši. Přesto děkujeme 

žákům za snahu a reprezentaci naší školy. Tak zase příště… 

 
 

    

Košíková kategorie III. – okrskové kolo  

Dne 21. 3. 2019 se na ZŠ Národní uskutečnil turnaj v 

košíkové kategorie III. Za ZŠ Vlachovo Březí se 

účastnilo družstvo chlapců i dívek. Chlapci po dvou 

porážkách a jedné remíze obsadili konečné 4. místo. 

Dívky byly úspěšnější a po třech výhrách v turnaji 

zvítězily a zajistily si účast v okresním kole ve Vimperku. 

Družstvo chlapců: Antonín Vlk, Václav Havlíček, 

Vojtěch Havlíček, Vojtěch Řezník, Pícha Jakub, Marek 

Pineau, Ondřej Diblík, Marek Fleischman, Pavel Kukla. 

Družstvo dívek: Lucie Kužvartová, Tereza Matoušková, 

Natálie Hajtingerová, Alexandra Štumrová, Sabina Kerekaničová, Denisa Mikešová, Michaela 

Neubergerová, Tereza Předotová, Natálie Piklová, Adéla Marešová.   

 
Košíková – okresní kolo – úspěch našich dívek 

Dne 10. 4. 2019 se na ZŠ Smetanova ve Vimperku uskutečnilo Okresní kolo turnaje v košíkové 

kategorie III. Po postupu z Okrskového kola chtěly dívky ze ZŠ Vlachova Březí vybojovat některou 

z medailí v okresním finále. V prvním zápase turnaje se střetly se ZŠ Národní Prachatice a 

jednoznačně zvítězily 18:2. I v druhém zápase s TGM Vimperk dívky podaly velmi dobrý výkon a 

vimperské porazily rozdílem 20 bodů. Ve třetím zápase proti ZŠ Volary stačilo k vítězství v turnaji 

neprohrát. V bojovném a fyzicky velmi 

náročném zápase se vlachovobřezským 

kozlicím podařilo zvítězit 6:4 a zaslouženě 

se staly okresními přebornicemi. 

Gratulujeme a děkujeme za výbornou 

reprezentaci 

školy.                                                    

Zlaté družstvo dívek: Lucie Kužvartová, 

Tereza Matoušková, Natálie Hajtingrová, 

Alexandra Štumrová, Sabina 

Kerekaničová, Denisa Mikešová, Michaela 

Neubergerová, Tereza Předotová, Natálie 

Piklová, Adéla Marešová 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14359
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14626
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14696


Soutěž OVOV – Odznak všestranosti  

Ve středu 24.dubna 2019 se vybraní žáci šestých a sedmých ročníků zúčastnili okresního kola 
soutěže odznaku všestrannosti, které se konalo v Prachaticích, ve sportovním areálu Základní 
školy Národní. Celý tým Základní školy profesora Josefa Brože se postupně probojoval až na 
celkové 4 místo. V kategorii jednotlivců se pak Marek Pineau umístil na prvním místě ve své 
skupině, čímž si zajistil postup do krajského kola soutěže, kam se podívá spolu s Denisou 
Mikešovou, která si svým umístěním postup zajistila také. Všem zúčastněným sportovcům 
děkujeme za skvělé výkony i výbornou reprezentaci naší základní školy.  

 Okresní kolo ve vybíjené 

Výběr žáků z pátých ročníků se dne 3. května 2019 zúčastnil okresního kola Vybíjené v areálu 

Základní školy Mistra Jana Husa v Husinci. Základní škola PJB Vlachovo Březí na tento den vyslala 

12 vybraných žáků - chlapců a dívek. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 týmů, které byly rozlosovány 

do 3 skupin. Už od prvního zápasu se ZŠ Zlatá Stezka se nám nedařilo, tento den nám bohužel 

nepřálo počasí, čím byli naši žáci mírně překvapeni. Nezískali se ZŠ Zlatá Stezka žádný bod a tak 

to následovalo i se ZŠ Národní, která nás odsunula na 3. místo. Následoval boj o 8. až 10. místo, 

ve kterém jsme si vylosovali ZŠ Lhenice a ZŠ Čkyně. Se ZŠ Lhenice se našim žákům zadařilo a 

zaslouženě zvítězili. Se ZŠ Čkyní se nám už tolik nedařilo, ale i tak jsme ukořistili alespoň konečné 

9. místo. Všem zúčastněným žákům, kteří turnaj nevzdávali a bojovali až do samého konce, 

děkujeme za reprezentaci školy. 

Atletická sportovní soutěž 1.stupně v Prachaticích 

Dne 22.5.2019 proběhla Atletická sportovní soutěž 1.stupně v Prachaticích. Sportovní soutěže se 

zúčastnilo celkem 28 žáků. Někteří uspěli více, jiní méně. Přestože počasí nebylo ideální, sem tam 

nám i „sprchlo“, přivezli jsme 5 medailí: 

3. místo – Barbora Hesová (běh 

na 50m) 

3. místo – Pavel Svěchota (běh 

na 50m) 

3. místo – Nikola Pravdová (hod 

míčkem) 

2. místo – Kristýna Fiedlerová 

(běh na 50m) 

1. místo – Markéta Bušková (hod 

míčkem)  

Všem našim sportovcům děkujeme za účast, dobrou náladu a chuť aktivně sportovat. 

 

Okresní kolo v Poháru rozhlasu 

Dne 16.5.2019 se na atletickém stadionu v Prachaticích uskutečnilo okresní kolo  Poháru rozhlasu. 

Základní školu Vlachovo Březí reprezentovala 4 družstva. Nejlépe dopadlo družstvo mladších 

žáků, kteří obsadili 3. místo. Mladší žákyně se umístily na 6. místě. Starší žáci skončili na místě 5. 

Nepopulární 4. místo obsadili starší žákyně. Velmi pěkné výkony předvedli Aneta Svachová 

(145cm –  výška, 8.85s – 60m), Nikola Bízková (135cm – výška), Denisa Mikešová (7,56cm – 

koule), Lucie Dědičová (3,94 – dálka), Václav Havlíček (4,36cm – dálka), Lucie Kužvartová (3,81cm 

– dálka), Daniel Novák (145cm- výška, 8,1s – 60m), Adam Novotný (4:56.30s – 1500m) a David 

Hodonický (155cm – výška). Všem děkujeme za dobrou reprezentaci školy 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14799
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14808
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15029
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14997


Wildniscamp am Falkenstein – 
pobyt žáků 6. tříd ze ZŠ Vlachovo 
Březí a školy PFM Riedlhütte 

Ve dnech 29. 4. až 3. 5. strávilo 16 našich a 23 německých 

žáků pět nezapomenutelných dnů v přírodě německého 

Národního parku Bavorský les na úpatí Falkensteinu. Pobyt 

zde se konal v rámci dlouholeté spolupráce mezi oběma 

školami a byl součástí projektu přeshraniční spolupráce 

„Těšíme se na setkávání v roce 2019“.  

V pondělí 29. 4. jsme se v 7:30 vydali na cestu do německého Wildniscampu. Jednalo se o 

vybrané žáky 6. tříd a jako doprovod jeli pan učitel Pavel Pechek a paní učitelka Michaela 

Karešová. Do Wildniscampu jsme přijeli cca v 9:30. Děti z německé školy Riedlhütte ještě nebyly 

přítomné, přijely o pár minut déle. Na úvod se nám představili pracovníci Wildniscampu, naše 

hlavní průvodkyně Martina, její kolegové Karolína, Vanessa, Dana a Simon. Právě oni pro nás 

připravili bohatý program na celý týden, denně nás 

provázeli a učili nás poznávat jedinečnou faunu a 

flóru Bavorského lesa.  

To nejdůležitější ale měly děti před sebou – 

prohlédnout si chatky, kde se bude bydlet a spát. K 

ubytování bylo k dispozici šest tematických chatek, 

které dětem umožňovaly učit se prostřednictvím 

vlastních prožitků. Každá z chatek nabízela místo pro 

6-7 osob. Děti si mohly zvolit buď „Lesní stan“, 

„Světelnou chatku“, „Hobití dům“, „Stromový dům“, 

„Luční lůžko“ nebo „Vodní chatku“.  

Po prohlídce přišel první obrovský úkol – děti si 

musely vytvořit skupinky a chatky si rozdělit. Hlavním 

favoritem se stal domeček stromový, kde se spalo vysoko pod střechou na provazových sítích. O 

ubytování v tomto domě stálo mnoho dětí, které se ale nedokázaly dohodnout a tak místo 

kompromisu rozhodnul o přidělení los. Naše děti bohužel domeček nezískaly. Zpočátku byly trochu 

smutné, ale brzy se ukázalo, že Hobití dům, Vodní chatka a Lesní stan byly velmi dobrou volbou, 

neboť tyto domečky byly prostorné a jako jediné 

měly zabudovaná kamna. V tomto ročním období 

je v noci chladno a pan učitel Pechek tak mohl 

našim dětem každý den chodit topit.  

Dopoledne uteklo velmi rychle a na děti čekal první 

bezmasý, zeleninový oběd. Ve Wildniscampu 

připravují zdravá a čerstvá jídla. Kuchyně je 

zásobována regionálními dodavateli a suroviny se 

mění podle sezóny. Na jídelníčku jsme našli maso 

pouze jednou za pobyt. Smyslem je uvědomit si 

dopad konzumace masa na naši planetu. Po 

dobrém obědě si děti zahrály seznamovací a 

jazykové hry.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14827
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14827
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=14827


 

Úterý 30. 4. jsme strávili celý den v lese. Děti 

hrály hry zaměřené na poznávání lesa, 

pochopení vazeb mezi rostlinami a živočichy 

a zcela nenásilně se při této činnosti učily cizí 

jazyk. 

Ve středu 1. 5. nás čekal náročný celodenní 

výlet na horu Falkenstein (1315 m n. m.). Jde 

o rulový masiv, z jehož obou vrcholů se 

naskýtá půlkruhový výhled do údolí Řezné, na 

vrcholy Roklanu i na Velký Javor. Na Velkém 

Falkensteinu se nachází chata s možností ubytování a kaple. Počasí nám přálo a výšlap pralesem 

jsme si všichni moc užili. Cestou byla legrace a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o 

místní přírodě. 

Středa ale výletem neskončila. Večer pan 

učitel Pechek rozdělal oheň a děti měly 

možnost opéci si místní bavorskou specialitu 

– Stockbrot. Ze zadělaného kynutého těsta si 

vytvarovaly protáhlé placičky, ty namotávaly 

na klacek a pak opékaly nad ohněm jako 

buřty. Po opečení se Stockbrot dal z klacku 

stáhnout, chutnal jako rohlík a tvarem 

připomínal kremroli nebo trdelník. 

Čtvrtek 2. 5. byl ve znamení jazykových her, 

dopoledne strávily děti ve společenské 

místnosti „Sammellager“ a odpoledne opět 

venku na louce či v lese. Jednotlivé skupiny 

dostaly za úkol pomocí pantomimy předvést pět libovolně zvolených věcí, rostlin či zvířat, které 

můžeme v lese potkat. Dalším úkolem bylo postavit z přírodního materiálu různé věci, které si děti 

navzájem představovaly a popisovaly. Nejvíc se líbil bunkr postavený z větví a mechu. 

V Pátek 3. 5. děti musely uklidit své chatky a 

také centrální budovu, zahrály si poslední 

jazykové hry a rozloučily se. Jako poděkování 

jsme Martině a jejím kolegům věnovali malý 

dárek – dvě krásné koláže, které děti společně 

připravily ve čtvrtek po večeři. Koláže 

symbolizují přátelství mezi oběma zeměmi a 

školami. Martina a její kolegové chtěli děti 

naučit pracovat jako jeden tým, nebát se 

komunikovat v cizí řeči a navázat nová 

přátelství, a to vše se jim určitě povedlo. 

Wir sind ein Team! Jsme jeden tým! 

Děkujeme! Danke schön! 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rula_(hornina)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ezn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roklan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Javor


 

Děti si každý den do vlastnoručně vyrobených obálek zaznamenávaly své pocity a zážitky: 

Montag:  

Už jsme si vybalili. Máme se zatím dobře a doufám, že pětidenní pobyt v Německu bude zábavný. 

Seznámili jsme se s pracovníky kempu. Pan kuchař připravil dobrý oběd. 

Konečně jsme se uložily a máme domek, který jsme chtěly. Jsme za něj rády, i když jsme chtěly 

dům na stromě. Mám tu spoustu kamarádek. Určitě si to užiju! 

Dnešek byl super! Seznámili jsme se s Němci. Šli jsme do velikého kruhu, kde jsme se seznámili 

a hráli hry.  

Hráli jsme hry. Pak jsme si vybrali chatku. Získali jsme vodní, kterou jsme nechtěli. 

Dienstag: 

Zažili jsme spoustu zábavy. Odpoledne jsme byli v lese a poznávali jsme přírodu. 

Šli jsme na procházku, naučili jsme se nová slovíčka a hráli jsme si s Němci. 

Procházka po areálu, ochutnávání jedle a dubu. Učení se slovíček, probíhání pod lanem. 

Mittwoch: 

Ve středu jsme šli na horu Falkenstein. Po dlouhé cestě jsme došli do cíle a stálo to za to! Byl tam 

hezký výhled! 

Byli jsme na výšlapu na Falkensteinu, večer byl táborák a pekli jsme „hady“ z mouky, vody a soli. 

Lezli jsme na Falkenstein a poznali různé věci. Večer jsme byli u táboráku a pekli jsme těsto. 

Vyrazili jsme na veliký výšlap na Falkenstein, až na to, že mě bolely ukrutně nohy, tak za ten výhled 

to stálo. 

Vydali jsme se na horu Falkenstein a cestou jsme poznávali přírodu a také jsme viděli strom, ve 

kterém byly díry od datla. 

Šli jsme na výlet na Falkenstein, počasí se nám vydařilo a všichni jsme si to užili. 

Donnerstag: 

Hráli jsme různé hry, poznávali jsme nová slovíčka, měli jsme dobrý oběd!  

Dnes dopoledne jsme hráli polštářový závod, odpoledne jsme stavěli bunkr, který potom stejně 

spadl. Moc jsem si to užil! 

Hráli jsme pantomimu. Užil jsem si to! 

Hráli jsme jazykové hry a společně 

s Němci jsme postavili mozaiku 

z přírodních materiálů. 

Dnes jsme hráli hry a pak jsme až do 

večeře stavěli bunkry a zvířata. 

Freitag: Dnes jsme jeli domů. Bude se 

nám stýskat! 

 



Pasování prvňáčků na čtenáře 2019 

Prvňáčkové Základní školy prof. Josefa Brože ve Vlachově Březí prožili 22. května slavnostní 

dopoledne. V prostorách galerie MoMBa byli pasováni na čtenáře. 

Tato akce probíhá každoročně ve spolupráci s paní vedoucí Městské knihovny Jana Vlastislava 

Plánka ve Vlachově Březí a knihovnicí v jedné osobě – paní Helenou Fraňkovou. 

Žáčci prvňáčci ušli od zářijového vstupu do školy velký kus cesty, a mají za sebou, co se týká 

rozsahu výuky, pořádný kus práce. Po úvodním slovu paní knihovnice a pana ředitele Michala 

Novotného byli žáčci prvňáčci oceněni za jejich roční školní práci v hodinách čtení, byli pasováni 

na čtenáře. Každý z žáčků již přečetl sám svou první knihu a má založený svůj čtenářský deník, 

na což jsme byli upozorněni jejich třídními učitelkami Janou Dubovskou a Marií Diblíkovou. 

Prostě prvňáčkové se mají čím pochlubit. Vždyť první školní rok zvládli všichni chlapci a dívky na 

jedničku. Věříme, že si děti z první třídy odnesou lásku ke čtení a knihám, že kniha se stane jejich 

kamarádem, průvodcem i dobrým rádcem v celém jejich životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=15014


16. Mezinárodní sportovní setkání 3 škol ze 3 měst ze 3 zemí 

V úterý 28.5.2019 se uskutečnilo jedno z mnoha mezinárodních, tradičních setkání Základní 

školy profesora Josefa Brože z Vlachova Březí s jejími zahraničními partnerskými školami – s 

německou PFM Riedlhütte a rakouskou NMS Baumgartenberg. Ráno v 7:00 hodin jsme vyjeli 

od základní školy směr Deutschland a v 9:30 jsme byli našimi zahraničními kolegy a kamarády 

očekáváni v jejich základní škole. Hned po příjezdu a malém kulturním přivítání jsme se 

společně s oběma partnerskými školami „pustili“ do sportovních bojů. Jelikož počasí nám 

nepřálo a po celou dobu pršelo, celý sportovní den se odehrál ve školní tělocvičně. 

Dopoledne se soutěžilo v atletických a dovednostních disciplínách. Vždy dva žáci (chlapec a 

dívka) z 5., 6., 7. a 8. tříd každé školy házeli míčem na koš, skákali do dálky z místa, běhali 

„člunkový“ sprint a běhali štafetový běh okolo tělocvičny. Po společném obědě se odpoledne 

uskutečnily 2 turnaje – ve vybíjené (dívky) a tradičním turnaji v kopané (chlapci).  

Výsledky všech soutěžících a družstev jednotlivých škol se sčítaly a díky našemu vítězství 

v atletice, prvnímu místu v turnaji v kopané a druhému místu ve vybíjené jsme celkově celý 

sportovní den vyhráli a mohli jsme si společně zakřičet: „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, 

hop“.V půl čtvrté odpoledne jsme se s přáteli z BGB a Riedlhütte rozloučili a vyrazili zpět do 

Čech. 

Tento sice deštivý, ale za to povedený 

sportovní den a jeho bezproblémový 

průběh byl odměnou nejen všem 

žákům za skvělou reprezentaci naší 

školy a celé ČR v zahraničí, nýbrž také 

doprovázejícím učitelům – Michaele 

Karešové, Pavlovi Pechkovi a řediteli 

školy Michalu Novotnému.   

 

 

 



Naši čápi 

Letos se čápi objevili na komíně Panského pivovaru 

až 24. března. Zato však celý pár najednou a ne jako 

každoročně čáp první a čápice až týden po něm. 

Zanedlouho jsme mohli pozorovat, jak sedí na vejcích 

a zde je výsledek : 4 čápata 

 


