


Ohlédnutí za koncem loňského školního roku 

Derniéra deváťáků 2017 

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 samostatně i ve spolupráci s ostatními spolužáky 

pracovat. Stalo se proto na naší škole tradicí, že se koná v předposledním dnu školního roku rozlučka 

žáků devátých ročníků se školou, učiteli a jejich mladšími spolužáky za přítomnosti rodičů, kamarádů a 

všech, kteří chtějí naše nejstarší chlapce a dívky vidět. Galerie BoMBa byla dne 26. 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 paní třídní učitelce 

Markétě Jungwirthové moc děkujeme. 

Rozlučka 

pokračovala příští 

den po rozdání 

vysvědčení před 

školou. Za zvuku 

školního zvonu a 

potlesku všech 

procházeli oděni ve 

společenských 

šatech deváťáci 

špalírem tvořeným 

všemi žáky školy. 

Posléze se 

shromáždili před 

hlavním vchodem, 

zazpívali, přednesli 

slavnostní řeč, všem učitelům a svým rodičům poděkovali a potom předali štafetu v podobě velké tužky 

současným žákům 8. třídy. Nakonec se rozloučili jednotlivě i se všemi učiteli. Tím jejich cesta za 

vzděláním v naší škole profesora Josefa Brože skončila. Věříme, že o vás ještě uslyšíme! 

 

                                                                                             

Žákyně roku 2017 

Po projednání na pedagogické radě dne 19. června 2017 bylo pedagogy 

rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro tento 

školní rok v držení Barbory Bártíkové z 9. třídy. Tato žákyně dlouhodobě 

dosahovala velmi dobrých studijních výsledků, byla příkladem všem žákům 

v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naši školu v okresních kolech 

soutěží a byla oporou v pracích pro třídu a školu.  Za její výborné výsledky 

ve škole, účast v okresních soutěžích a příkladné chování si toto významné 

ocenění zcela jistě zaslouží.  

 



Pingpongový turnaj „O mistra ZŠ p. J. Brože“ – 7. ročník turnaje 

Celkový počet soutěžících  

dosáhl počtu 105 žáků 

 1.stupeň 

Aleš Jiří - 1. místo 

Kautman Vojtěch - 2. místo 

Diblíková Aneta - 3. místo 

 

 2.stupeň - dívky 

Diblíková Eliška - 1. místo 

Nohová Eliška - 2. místo 

Bošková Michaela - 3. místo 

 

  

2.stupeň - chlapci 

Dejmek Jakub - 1. místo 

Honomichl Michal - 2. m. 

Capůrka Jan - 3. místo

Celkové výsledky soutěže ve sběru starého papíru 2016/2017  

Sběrová akce – letos již potřetí. Firma Jihosepar zvážila celkově 12 840 Kg.                          

Všem, kdo se zapojili do akce moc děkujeme! 

Celkové výsledky soutěže ve sběru starého papíru:

ŽÁCI: 

Študlar Marek – 1. místo - 1140 Kg 

Hubr Jan – 2. místo - 1114 Kg 

Vaněčková Karolína – 3. místo - 704 Kg 

Vaněček Filip – 3. místo - 704 Kg 

TŘÍDY: 

2.C – 1. místo – 4533 Kg 

3.A – 2. místo – 3258 Kg 

2.B – 3. místo – 2547 Kg 

Eon Energy truck dva dny před školou – ekologický program 

Ve dnech 19. a 20. června navštívil naši 

školu Eon Energy truck, který budil 

pozornost všech kolemjdoucích, protože 

zaparkoval přímo před školou. Pro 3. třídy 

si přivezl hodinový program Vesmírní 

Efounci a pro žáky 4. a 5. tříd 

dvouhodinový program Tajní agenti. 

Hlavním tématem obou programů byla 

energie, její úspory a ochrana životního 

prostředí. Ti starší byli rozděleni do dvou 

skupin a během celého programu sbírali body za splněné úkoly či zodpovězené otázky. Zopakovali 

a prohloubili si učivo o palivech, zkusili si zapojit jednoduchý elektrický obvod, namalovali si 

svého Energožrouta, zahráli si, a protože všechny skupiny získaly alespoň 45 bodů, mohly si tak 

zaslouženě odnést domů vak plný dárečků. Doufáme, že si děti, kromě netradiční výuky, dárečků, 

odnesly také spoustu nových informací o ochraně životního prostředí! 

Zdravé zuby – beseda ve třídě 5.A 

Ve středu 21.6. měli žáci 5.A besedu na téma Zdravé zuby. Celou besedu si pro ně připravila 

budoucí slečna bakalářka Dominika Chválová. Stavba zubu, druhy zubů, druhy chrupu děti znají 

z učiva přírodovědy, ale co je to zánět dásní, zubní plak, jak vzniká a jak se ošetřuje a vše 

důležité získali během hodiny. Nechyběla názorná ukázka čištění zubů, kontrola každého 

jednotlivce, jak si čistí zuby a všichni pozorní žáci byli odměněni vzorky zubní pasty a letáčkem, 

jak si správně čistit zuby. U dvou spolužáků se děti dozvěděly, zda si správně čistí zuby. Na závěr 

hodiny proběhlo rozloučení formou netradiční fotky. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=9665
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=9647
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=9624
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=9609


 

Výlety na konci školního roku 

1.třída 

Bošice u Čkyně – chráněná dílna  NA VLNĚ - 

19.6. 

Prohlédli jsme si a nakrmili ovečky, kozy, 

lamy s mláďátkem a koně. V dílně jsme 

viděli práci na kolovrátku, tkalcovském 

stavu, učesali jsme si vlnu a pak z ní vyrobili 

malou ovečku. A navíc přijela paní 

redaktorka z Českého rozhlasu a natáčela 

reportáž.  

 

 

2.A+2.B 

V pátek 16. června v 7.00 vyjely třídy 2.A a 2.B 

na svůj školní výlet. Počasí nám přálo, a tak jsme 

si udělali příjemnou procházku po zoologické 

zahradě v Plzni a poté se vydali na cestu do 

druhohor – přenesli jsme se do plzeňského 

dinoparku – do světa dinosaurů. Domů jsme 

odjížději se spoustou pěkných zážitků a dojmů. 

 



 

Třeťáci na školním výletě 

Ve středu 24.5. ráno 
se 35 žáků z 3. tříd 
těšilo na školní výlet. 
Nejprve jejich cesta 
vedla do Českého 
Krumlova. Prošli se 
zámeckou zahradou 
a jejich další kroky 
vedly k zámeckým 
medvědům, kteří 
bohužel nebyli ve 
výběhu. V 11 hodin už byli připraveni ve 
speciálním obleku, v holínkách a především 
v helmě s důlní lampou u vchodu do 
grafitového dolu v témže městě. Do nitra 
dolu vedla pro děti tajemná cesta důlním 
vláčkem, kterým také jezdili horníci na 
šichtu. Na 1. stanovišti vystoupily a 
pokračovaly dál pěšky. V podzemí si děti 
mohly na vlastní kůži vyzkoušet, v jakých 
podmínkách horníci pracovali a jaké stroje 
používali. Od průvodce se dozvěděly, jak 
probíhala těžba, jak se grafit zpracovával a 
co se z něj vyrábělo. Všem se prohlídka 
velmi líbila. 

 

 Odpoledne pro žáky začalo procházkou historickým 
centrem Českého Krumlova. Cestou navštívili 
Muzeum  voskových figurín, kde si vyfotili některé známé 
osobnosti z doby minulé, a Zrcadlový labyrint, kde žáci 
bloudili v nekonečných chodbách a hledali skutečnou 
cestu z bludiště ven. Další část výletu děti zavedla do 
Světa pod hladinou ve Frymburku. Žáci v akváriích 
pozorovali nejprve ryby žijící v lipenském jezeře – kapry, 
líny, okouny či sumce. Prohlídka pokračovala k akváriím 

s rybami žijícími v říčních tocích, kde viděli piraně a jejich krmení. Další krmení mohli žáci vidět u 
žraloků, kteří dostali  od chovatele vařené 
chobotničky. Všem se také líbilo pozorování Klauna 
očkatého, známého pod filmovým jménem 
Nemo. Poslední částí výletu byla vyhlídková plavba 
parníkem Vltava z přístavu z Lipno nad Vltavou do 
Frymburku a zpátky.  Na parníku si  děti při 
pozorování okolí a hledání lipenské víly sdělovaly 
dojmy a zážitky z celého dne. Školní výlet byl pro žáky 
nejen velkým zážitkem, ale také si  prohloubili 
znalosti z  prvouky  o horninách , nerostech, 
rostlinách a živočiších.  



4.A+4.B 

Náš školní výlet se konal dne 22.6. 2017. Zúčastnila se ho většina žáků (35) - jen ti, co odjeli na 

dovolenou, budou znát školní výlet  z vyprávění. Ráno jsme vyjeli v půl osmé z náměstí ve Vlachově 

Březí směrem na Bechyni, kde jsme si nejen prohlédli, ale také přešli bechyňský most zvaný Duha, přes 

který vede automobilová i železniční doprava - byl postaven v roce 1928. Dále jsme pokračovali na Kozí 

Hrádek, místo kázání Mistra Jana Husa. Potom jsme obdivovali zajímavé Chýnovské jeskyně a nádherné 

obrovské duby v jejich okolí. Následovalo město Tábor, kde jsme strávili dost dlouhý čas. Nejprve to 

byla botanická zahrada u zemědělské školy v blízkosti rybníku Jordán. Odtud jsme se přemístili na 

náměstí do Husitského muzea, zde nás okouzlila historie města Tábor a podzemí. Nejvíce jsme se ale 

těšili do Muzea čokolády. Tady byl zajímavý výklad o historii kakaa a úžasná prohlídka výtvorů z 

čokolády a marcipánu. Na závěr jsme měli sladkou tečku v místní cukrárně. Tímto jsme zakončili náš 

školní výlet a odjeli spokojeně domů. Přestože bylo veliké horko, výlet se nám líbil a zvládli jsme ho bez 

jakéhokoliv zakolísání. 

 

Páťáci vyrazili za historickými skvosty stověžaté Prahy  

V pondělí 12. června 2017 se vydaly páté třídy ZŠPJB v doprovodu třídních učitelek Mgr. Evy Novotné 
a Mgr. Stanislavy Zíkové a v doprovodu paní a slečny Eichlerových na výlet do Prahy. Hlavním cílem 
z pohledu pedagogické menšiny bylo navštívit nejvýznamnější 
památky našeho hlavního města a zanítit dětské dušičky pro 
vyšší kulturní hodnoty a představit jim tak ty nejdůležitější 
kapitoly z národní historie. Ukázalo se, že z řad žactva poměrně 
rychle vykrystalizovalo prozaičtější přání, a to navštívit 
stravovací zařízení McDonald´s. Bylo tedy nutné najít pro obě 
strany funkční konsenzus. Lze s potěšením prohlásit, že to se 
zdařilo. Osvědčenou metodou oslíka s nastrčenou mrkvičkou se 
povedlo žáky zavést po poledni k McDonald´s v těsné blízkosti 
Karlova mostu! Tomu ovšem předcházela dopolední prohlídka 
rozsáhlého areálu Pražského hradu, jedné velké učebnice 
architektury a dějin umění. Pražský hrad drží světový rekord: 
podle Guinessovy knihy rekordů se jedná o největší souvislý 
hradní komplex na světě. A naši žáci to brzy okusili na vlastní 
nohy. Naše pouť se započala u Letohrádku královny Anny 
v Královské zahradě, kde jsme si prohlédli také Zpívající 
fontánu. Odtud jsme po mostě přes Jelení příkop směle 
pokračovali na prohlídku interiéru Starého královského paláce, 



v němž se nachází Vladislavský sál. Těsně před pravým 
polednem jsme zahájili první ze série taktických svačin 
a po povzbuzujícím odpočinku a nezbytné toaletní 
pauze následoval rychlý ústup k Hradčanskému 
náměstí, kde jsme vyčkali na slavnostní střídání stráží 
s hudebním doprovodem.  

Katedrála svatého Víta. Nyní se zdálo, že žáci by 
potřebovali nasadit další pauzu (tentokrát ne 
zničující), ale katedrála již čekala. Pod lákavým 
příslibem brzké návštěvy McDonaldu se nám podařilo 
vlákat klopýtající žactvo do úchvatného prostoru naší 
nejvýznamnější katedrály. Pod dalším z mnoha 
příslibů brzké návštěvy rychlého stravovacího zařízení 
se nám podařilo navštívit ještě i baziliku svatého Jiří.  
Prošli jsme si i Zlatou uličku a následně také Daliborku. 
Poté ještě rychlá fotografie panoramatu Prahy 
z prostranství při východním vstupu do Hradu a už 
pádíme po Starých zámeckých schodech směrem ke 

Karlovu mostu. Prošli jsme po Kampě a kolem Čertovky až k úpatí Karlova mostu a ano nyní bylo načase 
dostát slibu a dopřát dětem kalorické jídlo. Za nové nezbytné lákadlo zbývající túry byl zvolen rozchod 
za odměnu. Díky čemuž se nám podařilo v dobré náladě přejít Karlův most a užít si zde atmosféru 
novodobých kejklířů a galerie barokních soch od Matyáše Bernarda Brauna a Jana Brokoffa. Přestože 
již v restauraci byly vydány potřebné pokyny (několikrát), již nyní se naskytlo několik urgentních já-
chci-teď-hned-čůrat případů. Výhled z mostu byl okouzlující! Naší další pozicí bylo Staroměstské 
náměstí a jeho památky. Kostel svatého Mikuláše, kostel Matky Boží před Týnem, pomník mistra Jana 
Husa, Staroměstská radnice a orloj, kříže v dlažbě na paměť popravy 27 českých pánů 21. června 1621 
a samozřejmě další kejklíři úspěšně kradoucí pozornost dětských diváků. Poté jsme popošli kolem 
unikátního kubistického domu U Černé Matky Boží směrem k Prašné bráně a secesnímu Obecnímu 
domu. Doposud jsem nenalezla způsob jak žáky přesvědčit o secesních kvalitách tohoto místa, kde 
kdysi stálo sídlo českých králů, když hned naproti stojí architektonicky zcela obludné Palladium, které, 
jak se zdá, přivádělo děti k transu. Zde získali 
žáci možnost volnějšího pohybu při 
rozchodu ve skupinkách. Má skupinka 
alespoň krátce zavítala do vytouženého 
Zetka, obchodu s jůtuberským zbožím v OC 
Kotva. V podzemí Kotvy jsme si také 
prohlédli zde vystavené vozy Ferrari a 
Corvette, což byl luxusní zážitek, ale 
přiznávám, že sem jsme zabloudili náhodou, 
a to když jsme hledali WC. Občas přihodí se 
zajímavé náhody, když hledáte záchody. 
Díky šikovnému panu řidiči jsme se všichni 
šťastně dostali domů. Den to byl možná 
zmáhající, ale rozhodně plný zážitků! 



 

Výlet 6.A 

Na konci školního roku jsme byli na exkurzi u 

včelařky paní Podlešá-kové v Újezdci. 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o nejen 

životě samotných včel, ale i o soužití včel s 

člověkem. A protože bylo tento den hrozné 

horko, tak jsme se ještě před odjezdem domů 

šli vykoupat. Na konci školního roku jsme také 

spali ve škole. Před spaním jsme se pořádně 

posilnili objednanou pizzou a pak do noci 

koukali na několik veselých filmů. 

 

 6.B 

Na svém výletu 14.června žáci 6.B 

navštívili sklářskou huť Tasta v Milné, 

poté akvária ve Frymburku a nakonec 

grafitové doly v Českém Krumlově, kde 

nemohl chybět rozchod. 

Několik postřehů z výletu: 

 

 Když jsme vyšli z grafitových dolů, vypadali jsme jako černoši. 

 Jediný z celé třídy jsem šel foukat sklo. Když jsem nafoukl velkou kouli, pán ji vyhodil do koše. 

 Kluci v autobuse poslouchali Bílou orchidej ze Šlágru. 

 Vypadl jsem z klece, protože mě honil žralok, ale nakonec mě stejně sežral. 

 Zjistil jsem, že pan autobusák je můj strejda. 

 

7.B+8.tř. 
 
Třídy 7. B a 8. dne 17. 5. 2017 podnikly školní 
výlet do Písku, kde navštívily LASER GAME, na 
které se moc těšily. Poté jejich cesta vedla do 
nedalekého Protivína, do krokodýlí ZOO. Zdejší 
prohlídka byla s výkladem o životě krokodýlů a 
menší ještěry jsme si mohli i pohladit.  
 

 

 



 

Výlet 7.A – Ktiš  

Po roce jsme opět zavítali do Ktišských krajů. 
V úterý odpoledne jsme se ubytovali v centru 
pro mládež. Po večeři nás čekalo koupání a 
hry. Ve středu brzy ráno jsme po vystoupení 
z autobusu ve Chvalšinách putovali Blanským 
lesem až do Českého Krumlova, kde nás 
čekala prohlídka grafitového dolu, 
zrcadlového bludiště, muzea voskových 
figurín a útrpného práva. Odpoledne jsme 
věnovali koupání, hrám (kopaná, stolní fotbálek a tenis), odpočinku a přípravě na Galavečer.  

Jako obvykle proběhl Galavečer na vysoké úrovni: písně, africk&e acute; bubny, kvízy, společný tanec, 
kurz líčení pro kluky, hudební amatérské vystoupení, společné soutěže …. Po náročném dni následovala 
legenda o Jiřím a drakovi a o něco později 
večerka. Čtvrtek dopoledne byl ve znamení 
společné aktivity – workshop dřevo. Do 
oběda jsme stihli poslední koupání. 
Následoval úklid pokojů, balení a tradiční 
vyhodnocení výletu a rozloučení s týmáky, 
kteří se o nás na Ktiši starali. Počasí nám opět 
přálo a těšíme se na další výlet. Letos rafty 
nevyšly, ale třeba příští rok to už vyjde.   

   

 

9.třída 

 9. třída se se školními výlety na základní škole rozloučila dvoudenním výletem na Dobré Vodě. Deváťáci 
navštívili zříceninu hradu Hus, vykoupali se v Křišťanovickém rybníku a opekli si buřty. Večer byla 
diskotéka, kdy při pomalých písničkách tekly děvčatům slzy z blížícího se rozloučení se základní školou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Začal nám nový školní rok 2017/2018 
 

1. školní den 

Dobrý den, ahoj žáci, ahoj kolegové, ahoj rodiče a 

přátelé naší školy. 

4. září 201 začíná nový školní rok 2017/2018. Tento 

den je prvním dnem povinné školní docházky 28 

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 dnes. Tak holky a 

chlapci z obou prvních tříd: „Ať je vám všem tady 

s námi všemi dobře“. 

Dnes prošlo vstupními dveřmi do naší školy 320 žáků. 

Pro některé z nich začal školní rok netradičním 

stěhováním do jiné třídy. Týká se to hlavně loňských 

páťáků, kteří dnes našli na druhém stupni své nové 

třídy, které budou obývat celé čtyři roky. I jim 

přejeme mnoho úspěchů v novém prostředí a skvělou 

spolupráci s novými učiteli, a to především s jejich 

třídní paní učitelkou Markétou Jungwirthovou a 

panem učitelem Pavlem Pechkem. 

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 Stanislava Zíková a paní asistentka 

Jaroslava Sonntagová. Nově bude na 2. stupni po 

delší době vyučovat cizí jazyky paní učitelka Pavla 

Albertová, která se vrátila po rodičovské dovolené. 

Novou posilou našeho učitelského týmu je i paní 

asistentka pedagoga Zuzana Beránková. 

Naše škola má svůj vlastní školní vzdělávací program, 

který má název „Tady máme kořeny“. 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 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=9864


Štafetový trojboj žáků mikroregionu Vlachovo Březí 
Ve čtvrtek 7. září 2017 se uskutečnil v okolí vlachovobřezského koupaliště zajímavý sportovní 

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

nad Blanicí, uspořádal pro děti mladší 15 ti let sportovní štafetový trojboj, který byl sestaven ze 

tří disciplín – BĚH – JÍZDA NA KOLE – BIATLON. Hlavním pořadatelem této sportovní akce byl Josef 

Urban – manažer specialista pro rozvoj mikroregionu, dále se pak o organizaci závodu postarali 

starosta Města Vlachova Březí Lubomír Dragoun a ředitel zdejší základní školy Michal Novotný. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 1.st ZŠ a 2. st. ZŠ. Závodu se účastnila tříčlenná smíšená 

družstva – vždy musela být v 

družstvo alespoň jedna slečna. V 

jednotlivých družstvech měli 

chlapci a děvčata rozdělené 

soutěžní disciplíny. 

Start a cíl celého závodu byl u 

stánku na koupališti. Začínalo se 

během, sportovci absolvovali 1 

nebo 2 šestisetmetrová kola, 

podle toho zda se jednalo o mladší 

či starší kategorii. Potom 

závodníci předali štafetu 

cyklistům, kteří se vydali opět na 

jedno či dvě asi 2 km dlouhé okruhy. Třetí disciplínou byl biatlon, ten byl do soutěže zařazen 

místo plavání. Chladná voda již nedovolila absolvovat původně začleněnou disciplínu. Biatlon byl 

příjemným zpestřením celého trojboje. Chlapci a děvčata běželi kolem koupaliště a zde na ně 

na dvou místech čekala dvě stanoviště střelby – ve stoje a v leže. Nepřesná střelba byla stejně 

jako v zimním biatlonu „ohodnocena“ trestnými koly. 

Čas běžců a cyklistů se sečetl s časem, kterého dosáhl biatlonista, a celkové výsledky byly 

okamžitě známy. Soutěž je putovní. Město Vlachovo Březí mělo tu čest uspořádat 1. ročník. V 

příštím roce si společně zasportujeme na jiném místě mikroregionu!!! 

 

  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=9932


Celkové výsledky: 

Ml. kategorie: 1. – 5. tř.  

10 družstev 

Vlachovo Březí – 1. místo 
Šumavské Hoštice – 2.  
Mexičané – 3. místo 
Chlumany – 4. 
Újezdec – 5. 
Žárovná – 6. 
Konopiště – 7. 
Nakvasovice – 8. 
Uhřice – 9. 
Lipovice – 10. 

Starší kategorie: 6. – 9. třída ZŠ 

11 družstev 

Mexičané – 1. místo 
Chlumany – 2.  
Šumavské Hoštice – 3. místo 
Záblatí – 4. 
Lipovice – 4. 
Bohunice – 5. 
Lažiště – 6. 
Vlachovo Březí – 7. 
Bušanovice – 8. 
Tvrzice – 9. 
Dub – 10. 

Okresní finále v malé kopané 2017 
 

Ve středu 4. října se uskutečnil tradiční turnaj starších žáků v malé 

kopané. Turnaj se uskutečnil pod vedením pana učitele, trenéra 

Jaroslava Frnocha na hřišti s umělým povrchem při základní škole Národní Prachatice. Tak jako 

každoročně i v letošním roce se fotbalového dne zúčastnila naše škola z Vlachova Březí a jsme rádi, že 

i v letošním ročníku jsme patřili k nejlepším v okrese Prachatice. Pod kapitánským vedením Filipa 

Beránka a trenérském vedení pana ředitele Michala Novotného naši chlapci postupně porazili chlapce 

ze ZŠ Nároní Prachatice a ZŠ Vodňanská Prachatice a základní skupinu tím vyhráli. Ve finále nás čekal 

tým Gymnázia Vimperk. Když sečteme trochu více smůly a neproměněné šance, výsledkem je prohra 

v penaltového rozstřelu a tím celkové skvělé 2. místo v okresním turnaji základních škol. 

Naši chlapci po celou dobu turnaje bojovali, předvedli kolektivní a kamarádský výkon s podporou jeden 

druhého a výkon s nesólováním. Děkujeme chlapci za vzornou reprezentaci naší školy a města. 

 

Šestnáctý ročník filmového festivalu  

  Od úterý 19. do pátku 22. září se v Měks ve Vimperku 
uskutečnil již 16. ročník filmového festivalu o zvířatech a 
přírodě NaturVision. Jedná se o významnou vzdělávací, 
kulturní a společenskou akci, kterou pořádá město 
Vimperk ve spolupráci se společností EARTH-VISION UG. 

 Ve čtvrtek 21.9. po ubytování na faře ve Vimperku se 
žáci 8.A zúčastnili čtvrtečních odpoledních filmových bloků (Superhrdinové z říše hmyzu, Tažní ptáci – 
Boj o přežití, Divoký Nový Zéland – Země extrémů, Tajemství luminiscence). Večeře byla připravena 
v Pizzerii Marko, kde nám dokonce zatopili v krbu J. Po večerní vycházce s vyhlídkou  na noční Vimperk 
a nočním sdílení se nám podařilo celkem brzy usnout. 

 V pátek po sbalení a snídani jsme se v dopoledním bloku Natur Vision seznámili s Luskounem stepním, 
tajemstvím škvorů a se Sojkou nahlédli do pohoří Schwabische Alb v divokém  Německu. Následovala 
vycházka do Pravětínského údolí za Vimperkem a návrat autobusem domů.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10215
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/mala-kpana-2017/20171004_124659.jpg


118. výročí školy pod Svatým Duchem 
 

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

na krásném místě pod Svatým Duchem. Každoročně si tento den připomínáme velkou školní 

slavností, kdy žáci a jejich učitelé mají zcela slavnostní a jiný způsob práce než ve všední den. 

Den začíná zpěvem školní hymny v rozhlase, projevem ředitele školy a při vyvěšených vlajkách 

školy a města se na chodbách školy konají volby do Sněmu školy. Do školního sněmu jsou voleni 

žáci 3. až 9. tříd a členy by se měli stát žáci, kteří svým chováním, přístupem k práci a výsledky 

ve škole by byli příkladem pro ostatní. Po ukončení voleb se všechny třídy a jejich učitelé věnují 

předem připravené činnosti, projektu, která(ý) se vztahuje k městu, škole nebo oběma. 

Výstupem těchto projektů jsou vytvořené různé prezentace práce v podobě plakátů, video a foto 

souborů a výtvarných a rukodělných prací, které budou umístěny v prostorách chodeb nebo na 

www stránkách školy (www.zs-vlachovobrezi.net). Po ukončení 4. vyučovací hodiny ( žáci 

1.stupně) a po ukončení 5. hodiny (žáci 2. stupně) jdou žáci na společný slavnostní oběd. V 

odpoledních hodinách slavnost pokračuje, kdy se ve školní jídelně setkají také všichni 

zaměstnanci školy a společně s dříve narozenými kolegy zavzpomínají na časy minulé a řeší časy 

přítomné. Tradicí se také stalo společné setkání všech učitelů u hrobu velké učitelské rodiny (3 

generace učitelů) Kopečků, u kterého vždy položíme jako vzpomínku květinu. Letošní rok byl 

obohacen o zážitek v podobě výstavy fotografií pana Václava Maliny a paní PaeDr. Ivany 

Bečvářové. Výstavu připravil bývalý pan ředitel Jan Horák. 

 

Volba do školního sněmu 2017/2018: 

Za první stupeň: 

Beránková Lucie - 3.A 

Polická Petra - 3.B 

Smolenová Markéta - 3.C 

Jedličková Petra - 4.A 

Předota Petr - 4.B 

Čužnová Adéla - 5.A 

Diblíková Aneta - 5.B 

Za druhý stupeň: 

Štumrová Alexandra - 6.A 

Mikešová Denisa - 6.B 

Capůrka Jan - 7.A 

Bušek František - 7.B 

Dědičová Lucie - 8. A - víceprezident 

Zimmermannová Nikola 

Mikešová Romana - 9. – prezident 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=10072


Programy jednotlivých tříd 

Druháci vymýšleli školní skřítky. Povídali si o skřítkách, 
jak vypadají, co dělají ve škole a kde ve škole bydlí. 
Pak je kreslili a namalovali obrázek se školou a 
skřítkem. 

 

 

 3.B 

Tento rok nás čekaly první opravdové 

volby do školního sněmu. Než jsme šli 

volit, trochu jsme si o volbách povídali, 

zopakovali jsme si symboly naší školy a 

nezapomněli jsme ani na školní hymnu s 

kytarou. Druhou hodinu jsme tvořili pro 

naší školu přáníčka ve tvaru balónků – ke 

118.výročí. A poslední 2 hodiny nás 

čekala procházka po okolí - připomněli 

jsme si významné budovy, místa a 

památky kolem školy. 

 

 



 

4.A 

V pátek 15. 9. 2017 se žáci 4.A těšili do školy. Připravili si  totiž pro nové spolužáky z první třídy 

šipkovanou s úkoly, které se týkaly naší školy.  Cesta vedla v okolí školy, šipky byly z různých materiálů, 

ale pro lepší přehlednost  přidali ještě červené fáborky. Na prvňáčky čekalo 9 zastávek. Například první 

úkol vymýšleli žáci s radostí. Zněl: Jak se jmenuje pan ředitel? a) Michal David  b) Michal Novotný nebo 

za c) Karel Gott. Změna rolí, kdy připravují úkoly pro mladší spolužáky, je velmi bavila. 

4.B 
V pátek 15. září jsme si připomněli 
významný den školy. Prohlédli si staré 
fotografie školy a tříd, třídní kroniku 
bývalých žáků. Do školního sněmu jsme 
zvolili svého zástupce. Vyrobili jsme si 
své portfolio, kam si budeme dávat naše 
práce. Naučili jsme se Narozeninovou 
píseň od Z. Svěráka, kterou jsme naší 
škole zazpívali. Závěr dne jsme strávili 
prohlídkou Panského pivovaru a 
návštěvou hrobu Kopečků. 
 
 

 
 

5.třídy 

118. výročí otevření naší školy znamenalo pro páťáky 

znovuohlédnutí se za její historií a seznámení se s 

postavou Terezie Herbersteinové, která  dala podnět k 

založení budovy dnešního II. stupně.                                                        

Po tradičních volbách do školního sněmu jsme  si se 

žáky připomněli,  kdo se stará o chod  ZŠ PJB dnes. 

 

 

 

 

Třída 6. A se vydala po stopách židovských obyvatel ve Vlachově Březí. Žáky nejvíce zaujal velký počet 

židovských obyvatel žijících v našem městě a také to, že židovská čtvrť byla na noc oddělována 

řetězem. 

Na 118. výročí založení ZŠ PJB se vydali žáci 6.B na cestu po pamětihodnostech Vlachova Březí. Od 

školy jsme se vydali křížovou cestou ke kapli Svatého Ducha, odtud vedli naše kroky na náměstí ke 

kostelu Zvěstování Panny Marie. Dalšími zastávkami byly socha svatého Jana Nepomuckého, 

děkanství, zámek, pivovar a židovský hřbitov. Na této výpravě se žáci dozvěděli mnoho zajímavého 

z historie Vlachova Březí.  

 



 

Třída 7.A po skončení voleb šla "Den školy" prožít malováním v plenéru. A malovali jsme právě školu. 

 

7.B  

Žáci si nejprve zopakovali, co ví o školní budově a její historii a po volbách se vydali po Vlachově Březí 
a srovnávali podobu některých jeho částí na starých pohlednicích a jak vypadají dnes. 

 

Památný den školy jsme si my deváťáci 

připomněli nejprve v lavicích naší třídy, 

kde jsme si ukázali významné 

vlachovobřezké památky. Zaměřili jsme se 

na historii naší školy. Poté jsme se vypravili 

na procházku městem a u každé památky 

jsme se zastavili. Na závěr jsme ve 

skupinkách popsali , co nás nejvíce z 

celého dne zaujalo a to jsme sepsali na 

čtvrtky a doplnili obrázky. 

 



 

VE ŠKOLE PO ŠKOLE 17/1 aneb škola slaví 118. narozeniny         

 
Čtvrtek 14.9. 

 

  Poprvé ve školním roce 2017/18 se opět žáci 8.A sešli „Ve škole po škole“. V odpoledních hodinách 
připravili školní kuchyňku na provoz po prázdninové přestávce. Po večeři vyzvednuté v místní pizzerii 
se žáci soustředili na výběr a přípravu letošního vystoupení na Vánoční besídce. Rozhodně se máte na 
co těšit! Ve večerních hodinách pokračovala oslava narozenin Lucky D. a po hře na schovávanou J 
klubová zábava v kuchyňce. Pak konečně všichni usnuli.  

  

 Pátek 15.9.     

  Od ranních hodin probíhala příprava lampionů 
na II. ročník OB ve V. Březí u příležitosti 118. 
výročí otevření ZŠ PJB. V tomto roce pro žáky 8. 
ročníků. Soutěžilo 15 dvojic. Na trase dlouhé cca 
4km se hledalo podle mapy celkem 15 lampiónů 
s kleštičkami. Nejrychlejší dvojice Adam 
Novotný – David Hodonický  měla čas 36:03. Na 
druhém místě se umístil Jan Bečvařík a Lukáš 
Svěchota  s časem 56:25 a třetí místo obsadil 
Šimon Pícha a Jakub Šefl s časem 58:14. 

 

 

 

 


