
 



Prvňáčkové v Dřípatce – ekologický program 

 Mravenčí království  

Při vzdělávacím programu v CEV - Dřípatka Prachatice se děti seznámily se střediskem ekologické 

výchovy pro děti a s jeho obyvateli – mnoha živočichy. Získaly mnoho nové informace z o životě 

mravenců. Teď už všichni ví, proč a jak je i tak malý živočich jako je mravenec v přírodě důležitý, 

jakou má funkci, jak se který nazývá podle své činnosti, kterou v mravenčí skupině vykonává. 

Děti si poslechly úryvek z 

knihy O. Sekory o Ferdovi 

Mravenci, postavily mra-

veniště, zazpívaly Mravenčí 

písničku, navštívily mravenčí 

školu, ve které si vyrobily 

Mravenčí knihu, čímž se 

naučily stádia vývoje mra-

venců. Na závěr všechny děti 

odvážně prolezly „ Liščí 

norou“ - na kterou se moc 

těšily díky informacím od 

starších kamarádů. Už teď se 

těšme na některé další 

vzdělávací programy.  

 

 

Ausbildungsmesse – Vzdělávání a řemeslo v německém 
Passau – žáci 8. 
ročníků 

Dne 23. února se žáci 8. tříd pod 

vedením paní zástupkyně Marty 

Kadlecové a pana ředitele Michala 

Novotného vypravili za hranice naší 

republiky, kde v německém Passau 

navštívili Ausbildungsmesse (v ČR – 

vzdělávání a řemeslo).  Všichni jsme se 

seznámili se středoškolským systémem 

vzdělávání žáků a jednoznačně jsme 

pochopili, že německý systém je 

mnohokrát lepší, žáci jsou ihned po 

absolvování základních škol začleněni 

do praxe přímo v konkrétních firmách. Po prozkoumání všech výstavních stánků firem a škol 

poskytujících vzdělání v Dreiländerhalle jsme se vypravili do centra Pasova, kde se žáci seznámili 

s architekturou krásného, historického a mnohdy povodněmi ohrožovaného města. Prohlídka 

města byla doplněna skupinovou samostatnou prací, jejímž úkolem bylo zhotovení skupinové 

selfie u vybraných objektů v historické části města. Tento výlet za vzděláním byl hrazen 

pasovským Úřadem práce a celý pro nás zařídila naše známá, dlouholetá přítelkyně naší školy 

Christine Reitberger.  

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11311
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11324
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11324
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11324


Lyžařský výcvik 2018 

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, ale 

v důsledku prodeje této chaty jsme byli 

nuceni změnit ubytovací zařízení. Nejdříve 

se jím stala Horská chata Mládí a v loňském 

a v letošním roce Hotel 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 kázeň žáků v těchto prostorách. 

Tento rok se lyžařského výcviku 

v termínu 25.2. - 2.3. 

zúčastnilo 32 dětí a to včetně 5 

žáků osmých a dvou žákyň 6. 

tříd. O zlepšování lyžařských 

dovedností žáků se letos, stejně 

tak jako v loňském roce, starala 

trojice 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 Babičovou. 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 a také 

ani jeden, který by měl jakékoliv zranění, což nebývá vždy pravidlem. V průběhu celého týdne 

jsme poznali opravou šumavskou zimu, kdy teploty klesaly hluboko pod -15°C. Vyzkoušeli jsme 

si i jízdu na běžkách. V hlavním menu www stránek v odkazu Lyžařský výcvik naleznete také 

video. 

 Na běžkách nám to moc nešlo, ale všichni jsme se 

snažili. 

 Ztratil jsem se na běžkách. 

 Poslední den jsem přeprala pomu. 

 Lucka zaspala na lanovce a málem jela nazpátek. 

 Plzeňáci nám celou noc dupali nad hlavou. 

 Venca mi málem zlomil nos. 

 Libor narazil do dveří a vypadal jako jednorožec 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11337


Setkání našich žáků s žáky německé školy  Riedlhütte 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již mnoho let udržuje naše škola partnerství se školou v německém Riedlhütte. Společně jsme 

uspořádali již mnoho sportovních a poznávacích akcí. V letošním roce 2018 nás čeká skutečně 

pestrý program! Ten začal v úterý 20. března, kdy proběhlo poznávací setkání žáků 6. ročníků 

Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí s žáky německé školy PFM Riedlhütte. 

Ta patří do skupiny škol úzce spolupracujících s Národním parkem Bavorský les – tzv. 

Nationalparkschule. V rámci výuky mohou její žáci navštěvovat jedenkrát za týden výuku 

nepovinného předmětu český jazyk a v rámci příhraniční spolupráce mohou jedenkrát absolvovat 

tuto výuku v České republice. A to se právě v úterý 20. března stalo. Výprava německých žáků a 

jejich učitelů společně s dvěma lektorkami Sprachkompetenzzentrum dorazila v půl desáté. V 

krátkosti jsme seznámili žáky s naší školou a hned je čekala v  galerii BoMBa 1,5 hodinová výuka 

českého a německého jazyka. Vedení školy s paní učitelkou Leou Šverákovou mělo čas na 

seznámení se s novou paní ředitelkou partnerské školy Iris Schneck a jejími kolegyněmi. Společně 

jsme prošli celou školu a po skončení výuky žáků jsme šli na oběd do školní jídelny.  

Po obědě nás již čekal autobus a setkání pokračovalo návštěvou v ZOO Hluboká. Tam byl pro žáky 

připraven výukový 

environmentální program, na 

jehož konci bylo vyhlášení 

nejúspěšnějších skupin žáků. 

Zpátky do Vlachova Březí jsme 

dojeli kolem půl páté a s přáním 

dobré cesty jsme se rozloučili s 

přáteli z Německa.  

Setkání se povedlo. Přálo nám 

počasí, žáci poznali nové 

kamarády, se kterými se v 

letošním roce neviděli naposledy. 

Již 7. května je naše škola pořadatelem 15. Mezinárodního sportovního setkání žáků 3 škol 3 měst 

3 zemí a týden poté je čeká v termínu 14. května až 18. května společný 5ti denní pobyt v 

Německém Falkensteinu. Poslední společnou akcí bude setkání v září v Lipně nad Vltavou, kde 

navštívíme Stezku korunami stromů a hrad Rožmberk. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11505


Úspěch našich chlapců v republikovém finále AŠSK ČR 
ve snowboardingu 

Ve čtvrtek 22.2. se v lyžařském areálu Zadov konalo 

republikové finále AŠSK ČR  ve snowboardingu -  slalomu. Závod 

byl dvoukolový a  časy se z obou kol sčítaly. Závodníci měli 

na  trati 17 branek. Naší školu reprezentovali dva žáci. 

V nejmladší kategorii  startoval Vojtěch Kautman, který se 

radoval z 1. místa. V kategorii mladší žáci závodil  Václav 

Kautman, který obsadil nepopulární 4. místo a od 3. místa ho 

dělila pouze 1 sekunda. 

 

Matematický klokan 2018 – školní kolo 

15.-16. března se školáci od druhých tříd zapojili opět do soutěže Matematický klokan. 

Vyzkoušeli si trochu jinou matematiku, jde spíše o logiku a také strategii. Pro někoho je to 

složitější matematika, jinému vyhovuje. Výsledky jsou průměrné a srovnatelné s minulými roky.

Celkové výsledky: 

Kategorie – CVRČEK (2. a 3. třídy) 

Počet řešitelů: 73 

Nejlepší řešitelé: Vančurová Ester 3.B 59 

bodů, Rek Martin 3.B. 58 bodů, Pixa Matyáš 

3.B 58 bodů 

  

Kategorie – KLOKÁNEK (4. a 5. třídy) 

Počet řešitelů: 71 

Nejlepší řešitelé: Kužvartová Lucie 5.A 94 

bodů, Daniel Filip 5.A 88 b., Šmajcl Daniel 

5.B 83 b. 

  

Kategorie – BENJAMIN (6. a 7. třídy) 

Počet řešitelů: 49 

Nejlepší řešitelé:Chromá Jana 6A 69 b., 

Folířová Anna 6A 63 b., Neubergerová 

Michaela 6B 63 b. 

  

Kategorie – KADET (8 . a 9. třída) 

Počet řešitelů: 37 

Nejlepší řešitelé: Novotný Adam 8A 65 bodů, 

Budil Libor 9 57 bodů, Honomichl Michal 9 52 

bodů 

 
Okrskové kolo v košíkové 

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se na ZŠ Národní Prachatice konalo okrskové kolo v košíkové. ZŠ PJB 

Vlachovo Březí na tento turnaj vyslala tým chlapců i dívek. Chlapci po úvodní prohře s domácím 

týmem ZŠ Národní, 2x zvítězili a zaslouženě postoupili do okresního kola, které se bude konat  4. 

dubna ve Vimperku. Dívky si vedly o něco hůře a po třech prohrách obsadily 4. místo. Oba naše 

týmy ale zdobilo nasazení, bojovnost a dobrá kombinace. Za účast a dobrou reprezentaci školy 

děkujeme : Denise Mikešové, Adéle Marešové, Tereze Předotové, Kristýně Pudivítrové, Natálii 

Piklové, Míše Neubergerové, Saše Štumrové, Natálii Haitingrové a Anetě Svachové.               

Družstvo chlapců hrálo ve složení: Dan Novák, Jiří Jůzek, František Kučera, Adam Novotný, David 

Hodonický, Lukáš Svěchota, Richard Eichler, Antonín Vlk a nejlepší střelec turnaje Václav 

Kautman. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11491
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11491
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11579
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11629


Jihočeský zvonek – 
okrskové a okresní 
kolo pěvecké 
soutěže 

 

Dne 21. března 2018 se v DDM 

Prachatice konalo okrskové kolo 

pěvecké 

soutěže 

Jihočeský 

zvonek. Naši školu reprezentovaly čtyři žákyně. V 0. kategorii Vendulka 

Jeřábková z 3.B, v 1. kategorii Anetka Diblíková z 5.B, v 2. kategorii 

Terezka Předotová z 6.B a ve 4. kategorii Romana Mikešová z 9.třídy. 

Každá z děvčat musela zazpívat 2 lidové písně, jednu s doprovodem 

klavíru, druhou „a capella“ (tzn. bez doprovodu). Tak jako v loňském roce 

i letos nás potěšilo, že přestože mnohé písně se během soutěže 

několikrát opakovaly, (a zazněla jich tam více než stovka! ) ty námi 

vybrané zazněly opravdu pouze v podání našich děvčat. Ve velké 

konkurenci sedmnácti zpěvaček Terezka Předotová obsadila 1. místo a 

tím pádem postoupila do okresního kola. To proběhlo  ve čtvrtek 5.dubna 

opět v Prachaticích a Terka v konkurenci 20 dívek z Prachaticka, 

Netolicka, Vimperska a Volarska vybojovala pro naši školu krásné 

2.místo. 

 

Finále matematicko-fyzikální soutěže RSG ve Vimperku 

Dne 22.2.2018 proběhlo finále matematicko-fyzikální soutěže RSG, kterou organizuje firma 

ROHDE & SCHWARZ Vimperk ve spolupráci s Gymnáziem Vimperk. Finále proběhlo v Měks ve 

Vimperku v dopoledních hodinách. Trojice soutěžících Jakub Šefl (8.B), Jiří Čužna(8.A) a Adam 

Novotný (8.A), kteří postoupili ze školního kola z 8. A 9. ročníků, zde získali krásné 6. místo v této 

týmové soutěži. Naše škola se této soutěže zúčastnila již podruhé. V minulém ročníku soutěže nás 

reprezentovala trojice děvčat. Do finále postoupilo osm tříčlenných družstev z Vimperska. Finále 

předcházelo školní kolo, které proběhlo on-line v lednu. Z řešitelů školního kola, kterých bylo 14 (8. 

a 9. ročník) postoupili do finále ti nejlepší. Ve finále každý tým řešil nejen matematicko-fyzikální 

úlohy, ale musel prokázat sportovní zdatnost a smysl pro spolupráci.  

Okresní finále v košíkové – 3. místo 

Ve středu 4. 4. 2018 se na vimperské “Smetance,, konalo Okresní kolo v košíkové. Po loňském 4. 

místě jsme doufali v lepší umístění. Hned v prvním utkání jsme ale narazili na našeho přemožitele 

z okrskového finále - ZŠ Národní. A i tentokrát jsme bohužel podlehli. Ve velmi nervózním utkání 

plném faulů jsme prohráli 9:2. V druhém zápase jsme po velmi dobrém výkonu přehráli ZŠ Volary 

10:4. V závěrečném zápase byla nad naše síly domácí Smetanka, která po výborném výkonu 

zvítězila 12:4 a zaslouženě ovládla celý turnaj. 

V týmu naší školy nastoupili: Václav Kautman, Dan Novák, Antonín Vlk, Adam Novotný, Lukáš 

Svěchota, David Hodonický, Jiří Jůzek, Richard Eichler, Honza Lácha a František Kučera. 

Uvedeným žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11585
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11585
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11585
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11585
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11594
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11721


Velikonoční trh 2018 
 

V úterý 27. března 2018 proběhly v naší škole " Velikonoční trhy", letos již jubilejně podesáté!!! 

Tentokrát bylo zahájení v režii dětí první a druhé třídy pod vedením paní učitelky Jindřišky 

Krankušové a Markéty Horákové 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 10. Velikonočních trhů!!! 

 
Krajské kolo soutěže v anglickém jazyce – David 
Neuberger 
Dne 26. března 2018 se konalo v DDM České Budějovice krajské kolo soutěže v anglickém jazyce. 

Naší školu reprezentoval vítěz okresního kola David Neuberger z 8. B. Žáci změřili své znalosti v 

poslechu, písemném gramatickém testu a v rozhovorech mezi sebou, kde museli 15 minut hovořit 

o vylosovaném tématu. Ve velké konkurenci se Davidovi podařilo získat celkem 22 bodů a tímto 

výsledkem obsadit krásné 6. místo v celém Jihočeském kraji. Davidovi moc děkujeme za výbornou 

reprezentaci! Doprovod a pomoc v průběhu soutěže zajistila paní asistentka Barbora Podlešáková. 

Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Markétě Jungwirthové a také paní učitelkám, které 

Davida učily v dřívějších létech, za kvalitní přípravu.  

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11632
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11715
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11715


Den Země 
 

 
 

1.tř. Třídění odpadu, úklid odpadu ze zimní vycházky 
2.tř. Matýskova stezka, farma Mošna 
3.A Návštěva sběrného 
dvora a dětského hřiště 
3.B Příběh „Vyprávěcí 
strom“ - ochrana zeleně 
3.C Sestavování obrázků 
z plastových víček 
4.B Exkurze v pneuservisu 
Berry 
 
4.A Význam vody, 
vycházka k vodárně 
5.A, 5.B Prohlídka vodárny. 
Dozvěděli jsme se, že 
zásobuje vodou celé Březí, 
má dnes tři nádrže na 
150,100 a 40 m³. 
 Stará vodárna vybudovaná 
r.1914 měla pouze jednu 
nádrž na 10m³ a to za 
císaře pána stačilo pro celé 
Vlachovo Březí. 
V podzemní části je stálá 
teplota 5 - 7°C.  
Voda se čistí UV zářivkami. 
 
 
 



6.A, 6.B  Exkurze 
v čističce odpadních 
vod. Pozorování brouků. 
Opékaní vuřtů. 
 
7.A Hvězdárna a 
elektrické vláčky 
v Husinci. 
 
7.B Husinec - Do 
Husince jsme se svezli 
autobusem a odtud 
jsme šli proti proudu 
řeky Blanice, kolem 
Husovy skalky až 
k husinecké přehradě. 
 
8.B  Zhlédli jsme film o 
vodě, navštívili rybník 
v Lužích a dozvěděli se 
něco o jeho ekosystému 
a nakonec jsme 
v Libotyňském potoce 
objevili škeble 
 
9.tř. tradiční deváťácké sázení stromů - tentokrát to byly lípy srdčité 
 
8.A   Vydali jsme se pěšky z Vimperka přes Svatomářský vrch s rozhlednou a  
přírodní chráněnou 
památkou -kamenným 
mořem, obec Lštění 
s kostelem svatého 
Vojtěcha až do 
Vlachova Březí. 
 
 
 
 
 
 
 



Ze slohových prací 7.B - téma : popis sochy 
 
    V podhůří Šumavy se nachází město 
Vlachovo Březí. Na jeho zrekonstruovaném 
náměstí se vyskytuje několik významných 
kulturních památek, například kostel 
Zvěstování Panny Marie, socha Panny Marie, 
kašna a socha svatého Jana Nepomuckého, 
která je umístěna ve východním cípu 
trojúhelníkového náměstí. 
     Jan Nepomucký byl generální vikář pražského arcibiskupa, 
mučedník katolické církve a jeden ze zemských patronů. Narodil se 
kolem roku 1340 v Pomuku, dnešním Nepomuku, a zemřel 20. března 
1393 v Praze během mučení, které nařídil král Václav     IV. Jeho tělo 
bylo vhozeno z Karlova mostu do Vltavy, kde ho našli rybáři, kteří ho 
pohřbili. Arcibiskup prohlásil Jana za mučedníka. Je patronem vod, a 
proto jeho sochy zdobí nejčastěji mosty.  

    Vlachovobřezská socha svatého Jana Nepomuckého pochází z roku 
1794 a její autor není znám. Pískovcová socha je asi 2 metry vysoká a 
zobrazuje světce v kanovnickém rouchu. Spodní albu překrývá rocheta 
dlouhá až ke kolenům. Přes ni je přehozen pláštík. V rukou drží krucifix 
s ukřižovaným Ježíšem, který je symbolem utrpení. Na hlavě má biret, 
jedná se o čtyřhrannou liturgickou pokrývku hlavy, užívanou v 
římskokatolické církvi při běžném nošení. 
Kolem hlavy se jakoby vznáší pět zlatých 
hvězd, ty symbolizují pět ran Kristových. 

     Socha stojí na obdélníkovém podstavci, 
který zdobí květináč s letničkami. Pod ním je 
do kamene vytesán latinský nápis:,,  Pietatis et 
zelus divo Joanni Nepomuceno publicae famae 
honoris que patrono sacravit ad 1794. Sokl 
vykazuje rysy nastupujícího klasicismu. 
Obklopuje ji nízká čtvercová balustráda se 
rokokovými vázami v rozích. 

     Socha je dobrou kamenickou prací, je 
kulturní památkou a byla v nedávné době obnovena v rámci celkové 
opravy náměstí a všichni by se k ní měli chovat s úctou a neničit ji.   

 
 



 

Atletická olympiáda 1. stupně 
 

5. ročník školního kola 

Ve středu 25. dubna 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 3 hodiny běhali, házeli a 

skákali, povzbuzovali se. Do tříd dostali výsledkové listiny, 

na kterých mohou porovnat své výkony. Mnozí porovnávají 

výsledky kamarádů z 

jiných tříd na soupisce 

výkonů celého prvního 

stupně. 

              Školní atletická      

olympiáda je také kva-

lifikací žáků na okresní 

kolo lehkoatletické olympiády, která se pravidelně pořádá ke 

konci školního roku v Prachaticích. 

Počasí nám přálo! 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: 2017/2018 - podrobné výsledky naleznete na 

konci tohoto článku v odkazu "Atletická olympiáda 1. stupně - celkové výsledky" 

Když se spojí síly dohromady, tak dokážeme mnoho: 

 

• Závodilo 143 žáků. 

• Naskákali jsme 352,29m a 

naházeli 2km a 398m. 

• 143 žáků běželo sprint na 

50m a tak uběhlo 7,15 km za 

23 minut 16,8 vteřin! (To by 

mohla být trasa z Vlachova 

Březí téměř do Strunkovic.) 

• 67 žáků běželo 600m , 

uběhlo 40,2 km za 3 hodiny 

a 31 minut a 21s. (To by 

mohla být cesta z Vlachova 

Březí do Písku.) 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11748


Zayferus – přehlídka dravých ptáků 
Ve čtvrtek 3. května se na fotbalovém hřišti ve Vlachově Březí 

uskutečnilo vystoupení společnosti na ochranu dravých ptáků 

Zayferus. Vystoupení pánů z Moravy, jejichž téměř domácím 

působištěm je zámek Lednice, bylo dlouho plánováno a vzhledem 

k jejich nabitému programu objednáno již v listopadu loňského roku. 

Jejich vystoupení vyrovnalo, ba dokonce předčilo naše očekávání. 

Jelikož takovéto představení není každoroční záležitostí, chtěli 

jsme spatřit to nejlepší, co může společnost Zayferus nabídnout, a 

tak jsme se dohodli na vystoupení „TOP TOP Luxus“, který nabízí 

velmi bohatý program s výukou, soutěžemi a i nejatraktivnější 

přehlídkou dravých ptáků při letu, jejich útocích, a to vše ve volné 

přírodě, pro ptáky v cizím prostředí! Abychom mohli požadovat 

program „Luxus“ a přitom peněženky rodičů neutržily velkou újmu, 

museli jsme se programu zúčastnit v počtu okolo 500 žáků, což se 

nám při účasti vlachovobřezské, chlumanské a bušanovické mateřské školy a při účasti Základní 

školy Husinec a žáků DD Žíchovec, kteří k nám přišli tak říkajíc přes kopec, povedlo. A když jsme 

k celkovému počtu všech žáků připočetli i diváky 

vlachovobřezské, tak můžeme konstatovat, že 500 diváků mělo 

možnost vidět nádherný a velmi bohatý program vedený od 

prvního pohledu velkým odborníkem a obrovským nadšencem 

Jířím Hrotkem.  

Žáci všech škol byli rozděleni v počátku představení do dvou 

velkých skupin, které měli možnost vidět okolo 30 druhů dravých 

ptáků. Jedna skupina byla postupně seznamována s dravci 

sokolovitými a současně druhá skupina s dravci krahujcovitými. 

Vtipnou a poučnou formou se všichni zúčastnění dozvěděli vše 

o jednotlivých druzích ptáků, kde žijí, jakého věku se dožívají, 

jaké mají zvláštnosti a velikosti a mnoho jiných informací. 

Nakonec byli žáci prozkoušeni ze znalosti jednotlivých dravých 

ptáků a následně došlo k výměně obou velkých skupin žáků. Po 

výuce a soutěžích, v kterých někteří žáci obdrželi velmi pěkné a 

hodnotné ceny se všichni diváci dočkali toho nejzajímavějšího a 

to předvedení dravců v letu. Něco jiného je ukázat dravce v 

tělocvičně nebo v kleci či připoutaného na laně, ale ukázat 

dravce v jeho přirozenosti, absolutně ve volné přírodě na 

svobodě, to už je zážitek! Zážitek, který je podložen 

celoživotní prací sokolníků věnujících se svým ptáčkům. 

Dravec je v tom okamžiku svobodný, může si letět, kam 

chce a je pouze a jenom na něm, zda se potom zase vrátí. 

Měli jsme možnost vidět útok Raroha velkého ve 

200Km/hod. rychlém útoku. Karančo jižní nám předvedl 

neuvěřitelné letecké schopnosti v podobě neustálé chůze 

a poskakování, což je jeho přirozený pohyb, viděli jsme v 

letu Supa, Poštolku, vybrané děti měly možnost příletu 

dravce na svou ruku, ale i odlet ze své ruky.  

Pánové z Moravy, moc děkujeme a příště za čtyři či pět 

let určitě ahoj! 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=11876


15. Sportovní setkání žáků 3 škol 3 měst ze 3 zemí 

Již po 15. se sešli žáci 3 škol 3 měst 3 zemí: NMS Baumgartenberg (Rakousko), PFM Riedlhütte 

(Německo) a ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí. Datum a místo: pondělí 7. května 2018 

Vlachovo Březí. 

Čtyřiatřicetičlennou výpravu z Rakouska přivedl pan 

ředitel Ernest Gusenbauer v doprovodu pana exředitele 

Josefa Kastnera, paní učitelky Renate Klobhoifer, pana 

učitele Josefa Achleitnera a pana učitele Günthera Iby. 

Výpravu 30 žáků z partnerské školy z Riedlhütte přivedli 

aus Deutschland paní ředitelka Iris Schneck a učitelé 

Stephan Neugebauer, Annegret Kislinger. 

Je tomu již 15 let, co bývalí páni ředitelé Jan Horák, Bernd 

Bachhuber a Josef Kastner uskutečnili první mezinárodní 

sportovní setkání 3 zemí. Tato tradice i dnes pokračuje a 

po minulém pořadatelství německé PFM Riedlhütte, tato 

milá povinnost připadla letos na naší Základní školu profesora Josefa Brože Vlachovo Březí. 

Hlavním cílem našich společných setkání bylo a vždy bude seznámení žáků všech tří škol 

s kulturou, historií a krajinou měst za svými státními hranicemi. 

Po příjezdu obou zahraničních škol, jsme se společně vydali do prostor nově zrekonstruovaného 

panského pivovaru. Tam proběhlo slavnostní uvítání, které bylo zpestřeno malým kulturním 

vystoupením žáků naší školy. Všichni byli seznámeni s programem sportovně laděného dne a 

organizací soutěží. Novinkou se stal dopolední závod v biatlonu. Závod žáků, kteří startovali po 

minutových intervalech, se povedl. Součty časů všech jednotlivců daly výsledný čas družstva. 

Výsledky v biatlonu: 

DÍVKY: 

ZŠ PJB Vlachovo Březí – 1. místo 

PFM Riedlhütte – 2. místo 

NMS Baumgartenberg – 3. místo 

  

CHLAPCI: 

 ZŠ PJB Vlachovo Březí – 1. místo 

PFM Riedlhütte – 2. místo 

NMS Baumgartenberg – 3. místo

Po skončení sportovního dopoledne jsme se všichni sešli při obědě a následně jsme se odebrali 

opět na hřiště FC Vlachova Březí, kde proběhly současně turnaje ve vybíjené a ve fotbale. 

Výsledky turnaje ve vybíjené: 

 PFM Riedlhütte– 1. místo 

ZŠ PJB Vlachovo Březí – 2. místo 

NMS Baumgartenberg – 3. místo 

  

Výsledky turnaje ve fotbale: 

PFM Riedlhütte– 1. místo 

ZŠ PJB Vlachovo Březí – 2. místo 

NMS Baumgartenberg – 3. místo

Výsledky odpoledních a dopoledních závodů se sečetly. Po penaltových rozstřelech chlapců i 

dívek, které vyřešily remízovou situaci v obou kategoriích, bylo jasné, že letošní 1. místa budou 

v držení partnerské školy z Německa. Závěrečné vyhodnocení proběhlo v Panském pivovaru. 

Proběhlo předání pohárů, diplomů a malých darů a poděkování všem zúčastněným a kolem páté 

hodiny odpolední se obě zahraniční výpravy vydaly zpět domů, do svých měst, do svých států. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=12037


Wildniscamp am Falkenstein – 5-ti denní pobyt žáků 6. 
tříd v Německu 

Ve dnech 14. - 18. 5. 2018 strávilo 16 našich a 16 

německých žáků pět krásných dnů v přírodě 

německého národního parku Bavorský les. Pobyt 

zde se konal v rámci spolupráce mezi oběma 

školami a byl součástí projektu přeshraniční 

spolupráce „Těšíme se na setkávání v roce 

2017/18“. V pondělí 14. 5. jsme se v 8:00 vydali na 

cestu do německého Wildniscampu, autobus určený pro 27 lidí snadno uvezl naši osmnáctičlennou 

výpravu i s jejími velkými zavazadly. Jednalo se o vybrané žáky 6.tříd a jako doprovod jeli pan 

ředitel M. Novotný a paní učitelka L. Šveráková. Do Wildniscampu jsme přijeli před 10. hodinou. 

Děti z německé Riedlhütte školy už byly přítomné, takže začalo trochu vzájemné okukování a první 

pokusy si kromě pozdravu také něco říci. Na úvod se 

nám představili pracovníci Wildniscampu, naše hlavní 

průvodkyně Martina, její kolegové Leonie, Lea a 

Lukas. Tyto čtyři osoby připravily program na celý 

týden a denně nás provázely. To nejdůležitější ale 

měly děti před sebou – prohlídka domků, kde se bude 

bydlet a spát. Domečky tematicky vybudované a podle 

toho i pojmenované. Byl to domeček luční, vodní, 

lesní, stromový, podzemní a svítící hvězda. Po 

prohlídce přišel první, obrovský úkol: děti se musely 

domluvit a domečky 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. Dopoledne uteklo rychle, 

přišel první oběd a po něm seznamovací a jazykové hry. Úterý 15. 5. 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 16. 5. nás čekal celodenní výlet do 

národního parku. Děti viděly přepouštěcí nádrže určené kdysi k plavení dřeva, výběhy s různými 

zvířaty, viděly tak třeba vlky, koně przewalského, tury…odpoledne jsme dorazili do největšího 

informačního střediska národního parku Haus zur Wildnis. Zde jsme shlédli impozantní 3D film o 

přírodě NP. Ocitli jsme se tak vedle rostoucích květin, v mraveništi nebo jsme pozorovali, jak žije a 

prokousává se stromem kůrovec. Středa ale výletem neskončila. Večer jsme měli oheň a opékali 

si místní bavorskou specialitu – Steckbrot. Ze zadělaného kynutého těsta si děti dělaly protáhlé 

placičky, ty namotávaly na klacek a to pak opékaly nad ohněm. Po opečení se Steckbrot dal z 

klacku stáhnout, připomínalo to pak tvarem naše kremrole. Čtvrtek byl dnem jazykových her, 

dopoledne strávily děti ve společenské místnosti 

„Sammelraum“ a odpoledne venku na louce a v lese. 

Jednotlivé skupiny dostaly za úkol postavit z přírodního 

materiálu různé věci, které pak navzájem představovaly a 

popisovaly. Nejvíc se líbil jelen a vlk v životní velikosti. A 

pátek 18. 5. ten probíhal ve znamení úklidů domečků, 

posledních jazykových her a loučení. Na týden strávený ve 

Wildniscampu budeme určitě všichni rádi vzpomínat. Byl to 

týden bez počítačů a (téměř) bez mobilů, bez hamburgrů, bez 

sladkostí, bez zmrzlin a nanuků….týden strávený v přírodě 

jen s kamarády, se kterými se – doufejme – ještě setkáme. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=12458
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=12458


Pohár rozhlasu – 2. místo mladších žákyň a umístění 
starších žáků a žákyň 

Pohár rozhlasu mladších žákyň 

Ve středu 16.5.2018 se na prachatickém atletickém 

stadionu uskutečnilo okresní kolo družstev mladších 

žaček v atletice. Tým Vlachova Březí soutěžil ve složení: 

Denisa Mikešová, Michaela Neubergerová, Šarlota 

Danielová, Anežka Polenová, Natálie Piklová, Sabina 

Kerekaničová, Aneta Svachová, Eliška Smolenová a 

Magdaléna Bráchová. Děvčata obsadila skvělé 2.místo. 

Velmi dobré výkony předvedly Aneta Svachová (60m - 

8,6s , skok vysoký 1,36m), Denisa Mikešová (600m – 

2:01,3, hod míčkem 41,70m), Natálie Piklová (skok 

daleký 3,99m). I ostatní podaly výkony na hranici svých osobních rekordů. Všem moc děkujeme 

za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. 

Pohár rozhlasu starších žákyň a žáků 

Dne 17. 5. 2018 se na atletickém stadionu v Prachaticích konalo okresní kolo týmů v atletice. 

Starší žáci obsadili 6. místo (z 9 družstev), dívky skončily celkově páté (ze 6 družstev). Mezi 

jednotlivci předvedla velmi pěkný výkon Tereza Sellnerová ve vrhu koulí a výkonem 8,76m 

zvítězila, pro druhé místo si ve skoku dalekém doskočil Michal Homonichl (5,11m). 

Z dalších výsledků zmiňme: 5. místo David Hodonický 1,48m - skok vysoký, 6. místo Marie 

Homolková 1,26 m – skok vysoký, 3. místo - Lukáš Hůrský - 7,9s - 60m, 4. místo - Romana 

Mikešová 2:50s - 800m, 6. místo -Romana Mikešová 3,80m - skok daleký, 6.místo - Adam Novotný 

5:15s - 1500m.Všem atletům děkujeme za pěknou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů 

na okresní atletické olympiádě jednotlivců. 

Okresní lehkoatletická olympiáda 2. stupně 

Na prachatickém atletickém stadionu se 6. 6. 2018 uskutečnilo okresní kolo 

v atletice jednotlivců. Pro vlachovobřezské žáky a žákyně to byla soutěž velmi 

úspěšná. Celkem 8x vystoupali na stupně vítězů, z toho 5x na stupínek 

nejvyšší. Nejúspěšnější účastnicí celé olympiády se stala Aneta Svachová, 

která zvítězila ve skoku vysokém (139cm), v běhu na 60m (8,50) a na zlatou 

příčku vytáhla i štafetu ve složení Nikola Bízková, Natálie Piklová a Anna 

Folířová. Odvážným a velmi dlouhým finišem si Adam Novotný v běhu na 

1000m doběhl pro zlatou medaili v čase 3:13,08. Natálie Piklová si v osobním 

rekordu doskočila také pro první místo (skok daleký - 4,25m). Tereza 

Sellnerová (vrh koulí - 8,88m) a David Hodonický (skok vysoký - 1,46m) ve 

svých disciplínách skončili stříbrní. Pro jediný bronz si vyskočila Nikola 

Bízková (skok vysoký – 130cm). Nepopulární brambory zbyly na Michala 

Honomichla (skok daleký - 5,14m) a na Romanu Mikešovou (skok daleký – 4,05m). I ostatní 

předvedli velmi dobré výkony: Jaroslav Pešek (vrh koulí), Denisa Mikešová (běh 600m, hod 

míčkem) Natálie Hajtingerová (skok daleký, 600m), Lucie Dědičová (60m, skok daleký) Jakub 

Pícha (1000m, štafeta) Antonín Vlk (60m, štafeta), Richard Eichler (skok vysoký, skok daleký, 

štafeta), Marie Homolková (skok vysoký) Jan Bečvařík (60m), Dominik Havrán (skok daleký, skok 

vysoký) a Václav Plachta (skok vysoký).  Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a 

přejeme mnoho úspěchů na dalších sportovních akcích. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=12762
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Okresní lehkoatletická olympiáda 1. stupně 

Ve středu 23. 5. 2018 se konala v Prachaticích Atletická olympiáda pro žáky 

1. stupně. Tento den se opět sešli nejlepší sportovci okresu z 2. ,3., 4., a 5. 

tříd. Soutěžili v těchto disciplínách: běh na 50 metrů, hod míčkem, skok do 

dálky a běh na 600 metrů. Z naší školy vyrazila 32 členná výprava. Všichni 

žáci podávali své nejlepší výkony a nazpátek přivezli 4 umístění na stupních 

vítězů. 

Nejlépe se umístila Tereza Tomanová ze 3.C v hodu míčkem a výkonem 22,53 

m. Filip Jedlička ze 4.B vybojoval 3. místo v běhu na 600 metrů . Ve skoku do 

dálky se Lucie Kužvartová z 5.A umístila na třetím místě výkonem 3,70 m a 

Kristýna Schmidtová z 5.B také na 3. místě v běhu na 50. metrů. 

Sportovní štěstí se neusmálo na mnoho dalších našich sportovců, kteří skončili 

na 4. nebo 5. místě. Ondřej Diblík z 5.B v běhu na 600m skončil na 4. místě, 

Do finále v běhu na 50 metrů se dostali hned 3 žáci a všichni skončili na 5. 

místě: Barbora Hesová ze 3.A, Marek Pineau z 5.B a Adéla Čužnová z 5.A. 5. 

místo ve skoku do dálky obsadil ze 3.C Ondřej Pikl ze 4. B Jan Pikl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Pojď si vybrat, co tě baví – 4.A v Prachaticích 
 

Ve čtvrtek 5.6.2018 se 4.A zúčastnila akce pořádané Sportovním zařízením 

Prachatice, „Pojď si vybrat, co tě baví.“ , jejíž cílem je především ukázat 

dětem, že sport může i bavit. Děti si mohly pod dohledem trenérů prakticky 

vyzkoušet jednotlivá sportovní odvětví: judo, stolní tenis, atletiku, taekwon-

do, veslování, tenis, hokejbal, triatlon a fotbal. 

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, František Ježek a Jiří Jež. 
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