


AKCE ŠKOLY 

Adaptace předškoláků 2017 

V letošním roce se poprvé nekonaly zápisy do prvních tříd v lednu, nýbrž až v měsíci dubnu. Děti 

z mateřských školek tak měly 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 čtyř let. 

V úterý 14. února 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 Jindřišce Krankušové a p. u. 

Markétě Horákové. Hlavním tématem byla 

zima, hodně povídali, básnili, zpívali, řešili 

různé úkoly a také něco vytvořili.  

 

Třeťáci na Dřípatce 

Ve středu 4. ledna 2017 jela 3.A do Prachatic do CEV Dřípatka. Program, který byl pro ně 

připraven se jmenoval Cesta jídlem. Žáci hned na začátku řešili otázku : Jaký je rozdíl mezi 

potravinou a jídlem? Následně skládali slova ze slabik a tvořili potraviny. Ve skupinkách řešili 

problém: Množství přílohy, oblohy a masa. V druhé části návštěvy v centru se žáci přesunuli do 

kuchyňky. Každá dvojice dostala recept i s postupem vaření, který měli pro své spolužáky 

připravit. Žáci vařili lupínky z dýně, řepy a brambor, bramborové placičky, mrkvový salát, zelný 

salát, jogurtový dip s bylinkami, kuskus s 

jablky a pučálku.  

Ve středu 15.3. a 22.3. 2017 zavítali 

třeťáci znovu do Prachatic. V Centru 

ekologické výchovy na ně čekala paní 

Silvie Janošťáková s programem „Není 

kamínek jako kamínek“. Žáci se stali 

badateli hornin a nerostů. Seznámili se s 

některými druhy hornin a nerostů, které 

si podrobně prohlédli lupou. Naučili se, 

jak horniny vznikaly. Přeměněné horniny 

tvořili žáci z modelíny, usazené zkoumali 

v lahvi a vznik vyvřelých hornin si utvořili 

z vlastních těl. Všem se program líbil a 

byl velmi poučný.  

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7921
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7966


 

Lyžařský výcvik 2017 

Každoročně naše škola pořádá pro žáky sedmých tříd lyžařský výcvik. 

Tradičním místem výcviku Základní školy profesora Josefa Brože bývala po 

dlouhá léta horská chata na 

Nových Hutích, avšak v letošním 

a loňském roce jsme byli nuceni 

v důsledku prodeje této chaty 

změnit ubytovací zařízení. V 

loňském roce se jím stala Horská 

chata Mládí 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. Tento rok se lyžařského výcviku 

zúčastnilo 32 dětí a to včetně 5 žáků osmých tříd. 

Letošní rok byl také netradiční co do obsazení 

lyžařských instruktorů. O zlepšování 

lyžařských dovedností žáků se letos starala 

trojice Michal Novotný, nový 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 prů-

běhu celého týdne 

jsme poznali alespoň 

trochu pravou šu-

mavskou zimu, vy-

zkoušeli jsme si i 

jízdu na běžkách a 

především jsme za-

žili i spoustu legra-

ce.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7989


Vzdělávání a řemeslo v německém Passau  

 17. března se žáci 9. třídy 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 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.  

 

 

 

 

Zmizelá Šumava – přednáška pana učitele, 
spisovatele a turisty Emila Kintzla 

Ve středu 22.3.2017 se v podvečerních hodinách uskutečnilo v základní 

škole v prostorách galerie BoMBa zajímavé vyprávění o předválečné i 

dnešní Šumavě s názvem „Zmizelá Šumava“. Přibližně 70 posluchačům, 

vesměs milovníkům Šumavy a turistiky, přiblížil dané téma pan učitel, 

spisovatel a předseda klubu českých turistů Kašperských Hor Emil Kintzl. 

Fotodokumentaci a filmové záběry doplnil o mnohé další příběhy a 

postřehy ze Šumavy, která byla v minulosti svědkem silných lidských a 

historických příběhů.  

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8308
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8381
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8381


Poznávej se – IQLandia Liberec ve Vodňanech 

25. 3. 2017 Exkurse 6.A do Vodňan  
Výstava nese podtitul „dotýkat se exponátů přikázáno“, čili všichni návštěvníci se mohou exponátů dotýkat 

a zkoušet tak, jak funguje lidské tělo, přírodní zákony, jak pracují naše smysly a jak pohotové máme reakce. 

Samozřejmě se u toho každý pobaví. Tato putovní výstava „Poznej se!“ obsahuje přes 60 exponátů, které 

jsou sestrojeny tak, aby se návštěvníci mohli hravou a zábavnou formou dozvědět spoustu zajímavých 

informací o fungování lidského těla a lidských 

smyslech. Můžete poznat sílu svého stisku, 

rychlost reakce, elektrický odpor svého těla, jak 

nás klamou naše smysly aj. Řešením 

jednoduchých kvízů a hádanek zjistíte řadu 

prospěšných informací o zdravé výživě, životním 

stylu nebo o vlivu různých lidských neřestí 

a zlozvyků na náš organismus. Zábavně-naučné 

exponáty jsou srozumitelné dětem školního věku, 

vhodné pro hravé studenty a dospělé.  

 

Na návštěvě v Tajemné Indonésii – třída 5.B 

Třída 5. B se hned po velikonočních prázdninách vypravila na školní výlet, a to rovnou do extrémní 

exotiky! Minibus, s panem Pěstou za volantem, nás 18. dubna dopravil do Jihočeského muzea v 

Českých Budějovicích, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku úspěšné putovní výstavy 

Tajemná Indonésie - Tamtamy času. Expozice nese podtitul Svět, o kterém jste si mysleli, že již 

neexistuje! a jak sám název napovídá, opravdu bylo na co se koukat. Žáci navštívili unikátní 

projekt z hlediska jeho fyzického rozsahu a širokého záběru, co do témat. Jádro výstavy tvoří 

dlouhá řada velkoformátových fotografií zobrazujících každodenní život rozmanitých etnik. Tito 

lidé žijí v podmínkách deštného pralesa v dokonalé souhře s přírodou, nelze si však představovat 

naivní idylku. Každý den svádějí boj o přežití v prostředí, kde se omyly neodpouští. Jejich způsob 

existence je téměř totožný s dobou kamennou. Vyznávají svá náboženství 

plná duchů a pověr, denně loví a stopují, budují své chýše vysoko v 

korunách stromů. Na výstavě jsou k vidění rozmanité etnografické sběry z 

Nové Guineje, Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů. Jedná se např. 

o obrovské rituální totemy, bohatě zdobené štíty, oštěpy, luky a šípy, 

kamenné sekery a kostěné nástroje, rituální masky a suknice, šperky ze 

zubů, kamenů či mušlí, úzké kanoe pro plavbu ve stoje (v řece plné 

krokodýlů), model stromové chýše s ukázkou absurdně úzkého kůlu s 

mělkými zářezy, po němž musí být do obydlí schopno vyšplhat jak malé 

dítě, tak i poslední stařena. Vedle těchto sbírek mohou návštěvníci 

obdivovat také sbírku lebek - lebky obřích krokodýlů, opic, ale i lidí, 

některé z těchto schrán byly neuvěřitelně jemně zdobené. Děti si mohly 

sáhnout na rozměrný obratel velryby, ale i na lebeční výběžek pilouna 

obecného - tzv. rostrum, které připomíná dlouhý list motorové pily s mnoha 

zuby (žáci tento exponát původně za část pily také považovali). Žáci také 

viděli, jakým způsobem tito domorodci mumifikují své zemřelé, jaké 

dodržují zvyky a také jak prazvláštně si zdobí tělo. Součástí výstavy bylo i 

několik terárií s živými plazy a kino-projekce na třech stanovištích.  

 

http://www.muzeumvodnany.cz/muzeum-a-galerie/akce-item/akce/40928-poznavej-se-iqlandia-liberec
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8567
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/fotky_indonesie/IMG_20170418_095257.jpg
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/fotky_indonesie/IMG_20170418_095236.jpg
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/fotky_indonesie/IMG_20170418_091028.jpg


Velikonoční trhy 2017 

V úterý 11. dubna 2017 proběhly v naší škole " Velikonoční trhy", letos 

již podeváté. Tentokrát bylo zahájení v režii dětí první třídy pod 

vedením paní učitelky 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, 

ale někteří žáci a paní učitelky z druhého stupně také nemalou měrou 

přispěli. Akce se tentokrát nezúčastnilo tolik rodičů a přátel školy jako 

v jiných ročnících, galerie BoMBa nepraskala ve švech, ale někdy méně 

znamená 

více. Ti, 

kteří 

přišli, 

měli alespoň větší možnost výběru 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 9. 

Velikonočních 

trhů! 

 

 

 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8492


Den Země 2017 

Celosvětový Den Země připadá každoročně na 22. dubna a na 

naší škole jsme si tento ekologicky laděný den samozřejmě také 

připomněli (v pátek 21.4.). Každá třída měla svůj program, 

který měl společné téma ekologie, poznávání přírody, ochrana 

životního prostředí. Od prvního zvonění se rozešly jednotlivé 

třídy po stopách předem připravených úkolů. Každá třída 

vypracovala se svým třídním učitelem metodický list, který 

přesně popisuje jednotlivé činnosti žáků. Tyto metodické listy 

jsou vystaveny ve vstupním prostoru školy na informačním 

panelu.  

Třída 1. 

Původní plán: Výšlap do Záhorské pro nepřízeň počasí nevyšel, 

a tak jsme ve třídě „třídili odpad“. Seznámili jsme se s barvami 

kontejnerů, a jejich označením, co do nich patří a co ne. 

Třída 2.A 

Nejprve jsme si ve třídě přečetli pohádky: Šmoulí třídění, Papírek od bonbónu a poté se vydali 

na exkurzi do sběrného dvora. 

Třída 2.B 

Nejprve jsme si ve třídě přečetli pohádku: O kouzelných skřítcích, pak si zahráli pexeso a nakonec 

jsme šli na procházku ke studánce. 

Třída 2.C 

Ve třídě jsme si povídali o zdrojích vody ve Vlachově Březí (rybníky, potok, možnosti znečištění), 

pak jsme sesbírali odpadky kolem školy a nakonec jsme zaseli semínka řeřichy. 

Třída 3.A 

Ve třídě jsme si povídali o sběrném dvoře 

a zacházení s odpadem. Vyplnili jsme 

pracovní list a nakonec navštívili sběrný 

dvůr.  

Třída 3.B 

S březským autobusem jsme vyjeli do 

tkalcovské dílny v Bošicích. Tam si každý 

vyrobil ovečku technikou suchého a 

mokrého plstění. Prošli jsme i farmu a nakrmili jehňátka, lamy a koně. 

Třída 4.A a 4.B 

Návštěva firmy Pneuservis 

Prohlédli jsme si: budovu firmy, stroj na vyměňování a vyvažování kol, zvedák na auta a sklad 

pneumatik. Vyzkoušeli jsme si: vyvažovat pneumatiky a gumy, přitahovat kola a poznávat gumy 

různých velikostí. Dozvěděli jsme se: Staré pneumatiky se recyklují a recyklát se používá jako 

podklad při budování cyklostezek a sportovních hřišť. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8608


 

Třída 5.A 

Poučili jsme se na webových stránkách o třídění odpadů, poté jsme si připravili s dětmi z MŠ 

ekologický program s pohádkami a společným tvořením a nakonec jsme dohromady šli na 

vycházku. 

Třída 5.B 

V návaznosti na před-

chozí návštěvu výstavy o 

Indonésii v Českých 

Budějovicích jsme vy-

tvářeli portréty domo-

rodců. Poté následoval 

filmový blok, kdy jsme si 

pouštěli několik doku-

mentů o životě na 

planetě Zemi. 

 

Třída 6.A 

Šli jsme do Kyby za-

hrádky v Chlumanech, 

zde jsme viděli hmyzí 

hotel a mnohé druhy 

bylin, které kvetou na 

jaře. Povídala nám o nich 

paní starostka. Nakonec 

jsme si na hřišti zahráli 

vybiku a snědli svačiny.   

 

 

Třída 6.B 

Nejprve jsme na Kančově hledali 

vlčí jámu, o níž jsme si četli 

při literatuře pověst. Vyfotili se v ní 

a byl tam i vlk! Poté jsme 

pokračovali podle turistické mapy 

po zelené značce do Dolního Kožlí, 

dále přes Horní Kožlí do Mojkova a 

odtud zpět do Vlachova Březí. 

Celkem jsme ušli 12,4 km, což činí 

18 122 kroků. 

 

 

 



 

Třída 7.A 

Linkovým autobusem jsme se dopravili do 

Husince, kde jsme navštívili Husineckou 

přehradu, která v letošním roce slaví své 

kulaté jubileum- 80 let. Cestou zpátky 

jsme ušli 10km v dobré náladě. 

 

Třída 7.B 

Nejdříve jsme si pouštěli prezentace a 

kvízy, které jsme si doma připravili. V 

nich jsme se dozvěděli, co nepatří do 

přírody a jak máme třídit odpad. Hru 

riskuj vyhráli holky. Program jsem 

zakončili přírodovědnou vycházkou. 

 

Třída 8. 

Kvízem jsme si připomněli významné přírodní památky Jihočeského kraje.  Zhlédli jsme 

dokument o Yellowstonském parku. Den jsme zakončili procházkou, při  které jsme poklízeli 

odpadky. 

Třída 9. 

 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 je v posledních letech pan Richard Kovařík. Letos společnými silami zasázeli 12 buků 

v lokalitě u lomu na Stránce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis do 1. třídy 2017 

Letošní zápis dětí do 1. třídy proběhl v pátek 28. dubna a v 

sobotu 29. dubna. Celkem se ho zúčastnilo 32 dětí. Takový 

počet dětí u zápisu do prvních tříd dává při 4 žádostech 

zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky možnost 

na otevření jedné 1. třídy. Touto cestou moc děkuji všem paní 

učitelkám I. stupně, které si připravily pro děti program zápisu 

tak, aby děti byly prozkoušeny ze všech dovedností a znalostí, 

odpadla administrativa rodičů při samotném průběhu zápisu, 

děti 

měly více aktivit a přitom všem 

nebyly stresované a čas strávený při 

samotném zápisu byl pro ně 

příjemným. Moc vám všem za účast 

děkuji a současně se těším na 

budoucí spolupráci.  

 
Výstava 
mysliveckých trofejí 2017 

11. května měli žáci naší školy jedinečnou šanci spatřit v prostorách 

Panského pivovaru výstavu mysliveckých trofejí. Tato výstava velice 

vhodně doplnila výuku prvouky, přírodovědy, vlastivědy a přírodopisu. 

Zástupci Českomoravské myslivecké jednoty pan Sekanina, Předota a 

Beneš trpělivě a vyčerpávajícím způsobem seznamovali naše žáky s 

životem v lese, učili je poznávat druhy živočichů a především jim 

objasňovali 

důležitost jejich práce pro „zdravý“ 

život lesní fauny. Výstava se koná 

každoročně a to pokaždé na jiném místě 

a obsahuje všechny trofeje ulovené 

v okrese Prachatice za aktuální rok.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8655
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8740
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8740


Energie – budoucnost 
lidstva – přednáška pro 
žáky 8. a 9. tříd 

V pátek 12. května 2017 v naší škole proběhla 

přednáška pro žáky 8. a 9. tříd na téma Energie 

budoucnost lidstva. Pánové ing. Tomáš Hubálek 

(vedoucí blokové dozorny JE Temelín) a Tomáš 

Hejl dvě vyučovací hodiny povídali, promítali, 

objasňovali a diskutovali s žáky o energiích a 

energetice, o spotřebě energie a jejích 

zdrojích. Žáci si zopakovali učivo o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie a o druzích 

elektráren a mimo jiné se dozvěděli, že 1,3 miliardy obyvatel nemá přístup k elektřině, že 20 % 

lidstva spotřebovává 80 % veškeré vyrobené elektřiny a že kdo vymyslí, jak energii skladovat, 

dostane určitě Nobelovu cenu. Program byl na vysoké úrovni jak po stránce odborné, tak jazykové 

a ke konci nechybělo ano trochu zábavy.   

 

Síla lidskosti – Nicholas Winton 

Ve středu 17. 5. 2017 přivítali žáci z prvního i druhého stupně v galerii Bomba mimořádně 

vzácnou návštěvu, pana Zdeňka Tulise, který zde uvedl projekci filmu o skutcích sira Nicholase 

Wintona a následně se s žáky podělil o řadu vlastních zážitků a zajímavých informací. Sir Nicholas 

Winton, přezdívaný také britský Oskar Schindler, zachránil na prahu druhé světové války 

neuvěřitelných 669 převážně židovských dětí, když organizoval jejich odjezdy z okupovaného 

území Československa. Během let 1938-39 obstarával pro děti povolení k výjezdu, víza, jízdenky, 

skládal za ně kauce a také sháněl náhradní britské rodiny. Nebýt 

jeho manželky Grete, na tento neuvěřitelný počin by se 

pravděpodobně zapomnělo. Náhodou našla knihu s dokumenty a 

výstřižky a předala vše historičce Elizabeth Maxwelové. Sám sir 

Winton o těchto událostech mlčel dlouhých padesát let, nalezenou 

knihu chtěl vyhodit. Promítaný film získal doma i v zahraničí řadu 

prestižních ocenění, mezi jinými i obdobu Oscara ve světě 

dokumentárních snímků, International EMMY AWARD za nejlepší 

dokumentární film v roce 2002, již uděluje mezinárodní Akademie 

televize, umění a věd. Vysoce kvalitně zpracovaný dokument žáky 

citlivě uvedl do tehdejší politické situace, zároveň pln mnoha 

lidských příběhů lásky, příkoří a odloučení, autenticky vyprávěných 

přeživšími Wintonovými dětmi, dal žákům možnost alespoň 

částečně si živě představit nejen veškeré historické souvislosti, ale 

i to, jak se tehdy museli jejich pomyslní vrstevníci cítit a co museli 

prožívat. Cesta do neznáma, neznalost jazyka, nová rodina, nové 

prostředí, nové zvyky, nové jídlo, strach o maminku a tatínka, stesk 

po starém domově, nejistota, poslední sbohem na peróně. Bolest a 

naděje loučících se rodičů. Pro žáky mladší i starší to byl jistě 

nečekaný emocionální zážitek. Pan Zdeněk Tulis se osobně setkal 

se sirem Nicholasem Wintonem a měl tu čest organizovat a 

moderovat jeho program v Paláci kultury v Praze, takže následující 

beseda byla pro žáky opravdu zajímavá a přínosná.   

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8774
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8774
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8774
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8792


 6.B v Prachatickém muzeu        

„Ze všedního dne za romantikou“ 

Ve čtvrtek 25.května se uskutečnila exkurze 6.B do 
Prachatického muzea na edukační program  Ze 
všedního dne za romantikou. Nejprve jsme prošli 
historické jádro Prachatic a připomněli si něco 
z historie, vylezli na Husovu skalku, z níž měl údajně 
Žižka ostřelovat Prachatice. Ani pracovníci muzea se 
však neshodli, zda děla byla opravdu až na Skalce nebo 
jestli Žižka ze Skalky pouze řídil boj a děla byla blíže 
k hradbám.V půl desáté nás v muzeu čekala edukační 
pracovnice paní Miloslava Fidlerová. Ta nás seznámila 
s výstavou Tramping v jižních Čechách. Žáci se 
dozvěděli, co vlastně tramping znamená, kdo byli 
trampové, kde přebývali při svých výletech do přírody, 
co všechno potřebovali k pobytu v přírodě, jaké měli 
zvyky a čím se zabývali. Naučili se trampský pozdrav, 
uvědomil si, proč je dobrý pobyt v přírodě a naučili se 
orientovat v turistické mapě. Pokusil si zabalit „usárnu 
na vandr“ a vyskládat pagodu na táborák. Na závěr si pomocí úkolového listu vyluštili 
tematickou tajenku k trampské výstavě, založili si trampskou osadu na konkrétním místě 
pomocí turistické mapy. Každý z členů trampské osady dostal přezdívku a vytvořil si vlastní 

zvadlo, na kterém pozval členy ostatních trampských 
osad na potlach či jinou trampskou akci. Ostatní pak 
museli pomocí mapy a zvadla najít, kde se akce bude 
konat. Program se všem moc líbil a až Prachatické 
muzeum připraví v příštím školním roce další 
program, určitě se tam vypravíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=9220
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Nová vlajka školy 

Naše škola má již několik týdnů své logo školy. Logo školy se již nyní objevuje na oblečení 

zaměstnanců školy, vizitkách ředitele a zástupkyně ředitele školy a také na reklamních 

propiskách. Do budoucna bude umístěno na www stránkách školy a všech dokumentech, které 

škola vytváří. Také jím budou označeny všechny reklamní předměty a korespondence školy. Od 

25.5.2017 se logo školy stalo součástí nové verze školní vlajky. Představení nové školní vlajky 

proběhlo při malém slavnostním aktu před hlavním vchodem do školy.  

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=9177


SOUTĚŽE 

Okresní kolo soutěže v německém jazyce 

8.2.2017 se konalo v Prachaticích okresní kolo soutěžě v německém jazyce. Naši školu 

reprezentovali tři žáci. V 1A. kategorii to byli Jiří Čužna ze 7.A, který obsadil 1. místo a hned 

za ním na 2. místě se umístila Kateřina Tažejová ze 7.B. V 2.A kategorii za naši školu bojoval 

Martin Le z 9.třídy, který skončil na 2. místě. Všem třem reprezentantům gratulujeme a 

děkujeme za reprezentaci naší školy! 

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce 
Dne 15. února 2017 se konalo v DDM Prachatice okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši 
školu reprezentovali dva žáci. V kategorii I A soutěžil David Neuberger ze 7.B třídy a v kategorii 
II A žák třídy 8. Václav Fiedler. V konkurenci žáků jiných škol se oba žáci rozhodně neztratili, 
ba naopak! David Neuberger svou kategorii vyhrál a s celkovým počtem získaných 23 bodů se 
stal jedním z nejúspěšnějších reprezentantů naší školy v soutěžích v cizích jazycích. Václav 
Fiedler nás reprezentoval již v loňském školním roce a stejně tak dobře jako loni se mu vedlo i 
tentokrát. Ve výsledkové listině se pohybuje v prostředku a se ziskem 18 bodů obsadil celkové 
10. místo.   
 

Matematicko-fyzikální soutěž  – ROHDE & SCHWARZ 
Vimperk 

Dne 17.2.2017 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 Markéta Kocourková, Barbora Veselková 

a Adéla Mikešová (žákyně 9.r.) zde získala krásné 5. místo v této týmové soutěži. Naše škola 

se této soutěže zúčastnila poprvé. Do finále postoupilo sedm tříčlenných družstev z Vimperska. 

Finále předcházelo školní kolo, které proběhlo on-line v lednu. Z řešitelů školního kola, kterých 

bylo 30 postoupili do finále ti nejlepší. 

Ve finále týmy řešily nejen matematicko-

fyzikální úlohy, ale musely prokázat 

sportovní zdatnost a smysl pro 

spolupráci.  Děkujeme děvčatům za 

pěknou reprezentaci školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7903
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7956
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Jihočeský zvonek –    
okrskové a okresní kolo 
pěvecké soutěže 

Dne 22. března 2017 se v DDM Prachatice konalo 

okrskové kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Naši 

školu reprezentovaly tři žákyně. V 1. kategorii Tereza 

Předotová z 5.B, v 2. kategorii Eliška Smolenová ze 6.A a 

v 3. kategorii Romana Mikešová z 8.třídy. Každá z děvčat 

musela zazpívat 2 lidové písně, jednu s doprovodem 

klavíru, druhou „a capella“ (tzn. bez doprovodu). 

Potěšilo nás, že přestože mnohé písně se během soutěže 

několikrát opakovaly, (a zaznělo jich tam cca 100! ), ty 

námi vybrané zazněly opravdu pouze v podání našich tří 

děvčat a dokonce i paní porotkyně se podivovaly, že 

některé z nich vůbec neznaly. Ve velké konkurenci 

Terezka Předotová obsadila 1. místo a tím pádem 

postupuje do okresu. 

 Dne 5.dubna proběhlo opět v Prachaticích okresní kolo 

a Terka opět zabodovala. V konkurenci 15 dívek a 

chlapců z Prachaticka, Netolicka, Vimperska a Volarska, 

kteří soutěžili v 1. kategorii vybojovala pro naši školu 

1.místo.  

 

Matematická soutěž – Matematický 
KLOKAN – školní kolo 

V měsíci březnu se školáci od druhých tříd zapojili opět do soutěže Matematický klokan. 

Vyzkoušeli si trochu jinou matematiku, jde spíše o logiku a také strategii. Někomu vyhovuje, jiný 

má raději klasiku. Každopádně výsledky jsou průměrné, známku nemohou zkazit, jedině polepšit. 

 Celkové výsledky: 

Kategorie – CVRČEK (2. a 3. třídy) 

Počet řešitelů: 93, nejlepší řešitelé: Ester Vančurová 65 b,Matyáš Pixa 65 b,Tereza Kratochvílová 

65b,Tomáš Dvořák 60b, Adéla Urbanová 60b       

Kategorie – KLOKÁNEK (4. a 5. třídy) 

Počet řešitelů:75,nejlepší řešitelé:David Pavlištík 94b,Jiří Hůrský 91b,Natálie Hajtingrová  88b     

Kategorie – BENJAMIN (6. a 7. třídy) 

Počet řešitelů: 64, nejlepší řešitelé: Kristýna Kubaštová 70b, Petr Hečko 70b, Jakub Šefl 68 b,   

Šmajcl Adam 65b, Eliška Nohová 63b, Radek Hůrský 63b, Nikola Bízková 62b 

 Kategorie – KADET (8 . a 9. třída) 

Počet řešitelů: 47,nejlepší řešitelé: Michal Novotný 76 b, Kateřina Korousová 74 b, Barbora 

Bartíková 73 b,Markéta Kocourková 72 b,Michaela Bošková 69 b, Eliška Diblíková 64b       

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8369
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8369
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8369
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8395
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8395


SPORTOVNÍ RUBRIKA 

Okrskové kolo v basketbalu starších dívek – 3. místo 

 Dne 8. 2. 2017 se na prachatické ZŠ Zlatá stezka uskutečnilo okrskové kolo v basketbalu. Naše 

škola na turnaj vyslala družstvo dívek. 

Turnaj byl rozlosován do dvou skupin po třech týmech. ZŠ Vlachovo Březí byla nalosována do 

skupiny B, spolu se ZŠ Národní a s domácí ZŠ Zlatá stezka. Úvodní utkání ve skupině proti ZŠ 

Národní bylo z počátku provázeno celou řadou nepřesností, nervozitou a náš tým velmi brzy 

prohrával 0: 2. Po pěkné akci se brzy srovnalo skóre díky krásné střele Páji Markové. Od této 

chvíle bylo „vlachovobřezkých kozlic“ plné hřiště, přesto už se výsledek nepodařilo otočit. Další 

utkání proti domácím se stalo jednoznačnou exhibicí, kdy se první poločas odehrával na polovině 

soupeře a druhý v jeho trojkovém území s výsledkem 37:0. Tato výhra znamenala vítězství ve 

skupině a souboj o finále s favorizovaným týmem prachatického Gymnázia. Zápas byl od počátku 

hrán na samé hraně pravidel a i přes územní převahu a více střeleckých pokusů ZŠ Vlachovo Březí 

prohrálo spíše fotbalovým výsledkem 2:0. V konečné tabulce náš tým tak obsadil krásné dělené 

3. místo se ZŠ Husinec. Za reprezentaci školy děkujeme Romaně Mikešové, Páje Markové, Míše 

Boškové, Tereze Sellnerové, Báře Veselkové, Markétě Kocourkové, Blance Jeřábkové a nejlepší 

střelkyni turnaje Adéle Mikešové. 

Republikové finále ve snowboardingu – úspěch našich 
žáků 

 Ve středu 15.2. 2017 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 3 žáci. V nejmladší kategorii startoval Vojtěch 

Kautman, který obsadil pěkné 4. místo. V kategorii mladší žáci závodil  Václav Kautman, který 

se radoval ze 3. místa. Třetí startující z Vlachova Březí byla Aneta Svachová, která skončila na 

velmi pěkném 5. místě. 

Soutěž ve skoku vysokém – školní kolo 

Dne 23. 3. 2017 se 

uskutečnilo v tělocvičně naší 

ZŠ školní kolo ve skoku 

vysokém. V kategorii dívek 

zvítězila výkonem 1,14m 

Veronika Beránková ze 6.A, 

pro druhé místo si vyskočila 

Lucie Chánová z téže třídy. V 

kategorii chlapců 6. a 7. 

ročníku zvítězil a nejlepší 

výkon dne předvedl Marek 

Svoboda, který zdolal 1,44m. 

O druhé místo se podělili 

shodným zápisem Václav Kautman a Radek Hůrský, které zastavila výška 1,28m. Třetí místo uhájil 

Daniel Novák (1,18m), před Jiřím Jůzkem (1,14m) a Adamem Šimurdou (1,00m). Jediným 

účastníkem a tedy i vítězem mezi staršími žáky se stal Dušan Otradovský z 9. ročníku, kterému 

se podařilo pokořit laťku ve výšce 1,39m. Všem účastníkům gratulujeme k dosaženým výsledkům, 

blahopřejeme vítězům a těšíme se na další sportovní akce za účasti našich žáků.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7910
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=7960
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Úspěšná reprezentace mladších žáků v okrskovém a 
okresním kole v basketbalu 
Za mírného deště a poměrně chladného počasí vyrazila skupinka 6 žáků (Jiří Jůzek, Adam 

Novotný, Jan Lácha, Václav Kautman, Lukáš Svěchota a David Hodonický) na okrskové kolo v 

basketbalu, které hostila ZŠ Národní Prachatice. Skupinka malá nejen počtem, ale i vzrůstem se 

chtěla „poprat“ o postup do okresního kola, které se bude konat ve Vimperku. Turnaje se 

zúčastnily 4 týmy: ZŠ Vlachovo Březí, Gymnázium Prachatice, ZŠ Zlatá Stezka a domácí ZŠ 

Národní. Tato družstva se utkala systémem každý s každým o konečné umístění. Kozlíci v prvním 

zápase narazili na prachatické Gymnázium a po velmi slibném úvodu vedli 6:0, tento stav 

vlachobřezské trošičku ukolébal, nechali gymnaziány snížit na rozdíl jediného koše, ale vítězství 

6:4 si už vzít nenechali. Ve druhém zápase proti ZŠ Zlatá stezka se hned na úvod obrana dopustila 

chyby, kterou hráči Zlaté stezky dokázali využít ve vedení 2:0. Herní převaha, častější držení 

míče ani více střeleckých pokusů na zvrat nestačily. Naopak po další chybě se skóre uzavřelo na 

konečných 4:0 pro Stezku. Turnaj se vyvinul tak zajímavě, že v posledním zápase k postupu do 

okresního kola stačilo vlachovobřezským v zápase proti ZŠ Národní nastřílet 6 bodů. To se i přes 

bláznivý průběh utkání podařilo, konečné skóre zápasu bylo 8:40.  

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se mělo uskutečnit okresní kolo v basketbalu mladších žáků, z důvodu 

stávkujících řidičů byl tento termín zrušen a turnaj se odehrál o den později. Do vimperské 

Základní školy Smetanova se vydala také šestice našich žáků. Turnaje se zúčastnily 4 týmy. ZŠ 

Vlachovo Březí, ZŠ Národní Prachatice, ZŠ Volary a TGM Vimperk, se kterým se se naši žáci střetli 

hned v prvním utkání. Po vyrovnaném úvodu zápasu a skóre 4:4 jsme se  dopustili chyby, kterou 

basketbalisté TGM využili a odskočili na rozdíl 2 bodů. Ve snaze vyrovnat vlachovobřezští otevřeli 

obranu a soupeř každý rychlý protiútok potrestal a nakonec zvítězil 12:4. V dalších zápasech na 

nás čekali velcí favorité ZŠ Národní a ZŠ Volary. Svou roli potvrdili a již od začátku obou utkání 

nás přehrávali, a tak tyto týmy jednoznačně a zaslouženě vysoko zvítězily. I přes konečné 4. 

místo a dvě vysoké porážky, bych chtěl poděkovat žákům za reprezentaci školy a za bojovnost, 

která je zdobila po celý turnaj. 

Okresní turnaj ve vybíjené v Husinci 

Dne 12. 5. 2017 se uskutečnil na hřištích ZŠ Husinec turnaj ve vybíjené 5. tříd. Turnaje se 

zúčastnilo 9 týmů, které byly rozlosovány do 3 skupin po 3 týmech. ZŠ Vlachovo Březí byla 

nalosována do skupiny číslo 3, spolu s týmy ZŠ Čkyně a ZŠ Smetanova Vimperk. Hned první zápas 

proti čkyňským nabídl obrovské drama, po odehrání dvou sedmiminutových poločasů byl na obou 

stranách stejný počet vybitých a následovalo sedmiminutové prodloužení. V něm byli úspěšnější 

vlachovobřezští a získali jsme 1 bod. Ve druhém zápase se nám už tolik nedařilo, po vítězství 

v prvním poločase žáci ZŠ Smetanova zlepšeným výkonem ovládli druhý poločas a zaslouženě 

zvítězili. Druhé místo ve skupině znamenalo boj o konečné 4. - 6.  místo. Dvě těsné prohry se ZŠ 

Volary a ZŠ TGM Vimperk nás odsunuli na konečné 6. místo. Děkujeme všem žákům za 

reprezentaci školy na této akci. 

Pohár rozhlasu Prachatice – mladší žáci a žačky 

Dne 16.5. 2017 se na stadionu v Prachaticích uskutečnila soutěž družstev mladších žáků a žaček 

v atletice. V kategorii mladších žáků naše družstvo obsadilo 7. místo z 12 účastníků, když soutěž 

jasně ovládli atleti ZŠ Netolice. V kategorii dívek naše družstvo obsadilo 3.místo za týmy ZŠ TGM 

Vimperk a  ZŠ Volary. Všem reprezentantům školy děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů 

na okresním kole atletické olympiády. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8367
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8367
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8789
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8989


 

Atletická olympiáda 1. stupně – 4. roč. školního kola 

 Ve středu 17. května před devátou hodinou vyrazili žáci 2. až 5. tříd se svou paní učitelkou na 

připravené atletické sportoviště v areálu FC Vlachovo Březí. 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. 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: 2016/2017 

Když se spojí síly dohromady, tak dokážeme mnoho: 

Závodilo 171 žáků. 

Naskákali jsme 396,1m  a naházeli 2km a 359,85m. 

171 žáků běželo sprint na 50m a tak uběhlo 8,55 km za 27 

minut 24,4 vteřin! (To by mohla být trasa z Vlachova Březí 

téměř do Prachatic.) 

75 žáků běželo 600m , uběhlo 45 km za 4 hodiny a 11 minut a 

15s. (To by mohla být cesta z Vlachova Březí téměř do Českých 

Budějovic.) 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8805


Okresní lehkoatletická olympiáda 1. stupně 

Dne: 23.5.201 TATRAN PRACHATICE 

Adam Mráz (3.třída) 

skok daleký - 1. místo  

Bušková Markéta (3.třída) 

hod míčkem - 2. místo 

Vojtěch Kautman (4.třída) 

skok daleký – 1. místo 

běh 50 m – 2. místo 

Anna Marie Ulejová (3.třída) 

skok daleký - 3. místo 

Tereza Tomanová (2.třída) 

hod míčkem – 3. místo 

Denisa Mikešová (5.třída) 

hod míčkem – 2. místo 

Lucie Kužvartová (4.třída) 

běh 50 m – 2. místo 

Kristýna Schmidtová (4.třída) 

běh 50 m – 1. místo 

Jakub Pícha (5.třída) 

běh 600 m – 3. místo 

 

 

  

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=8992


VLACHOBŘEŽŠTÍ ČÁPI 

 Počátkem měsíce dubna se k nám jako každoročně vrátili 
čápi. V České republice je evidováno něco přes 300 čapích 
hnízd. Je to hodně či málo? To necháme na Vašem zvážení. 
Rozhodně jsme ale všichni rádi, že jsme se s našimi čápy opět 
shledali, že sedí na vejcích a až koncem školního roku přijedou 
pánové z České ornitologické společnosti zjistit stav a mladé 
čápy okroužkovat, že bude vše v pořádku. A my se s Vámi v 
letošním školním roce loučíme, přejeme ty nejkrásnější 
prázdniny a v září při vydání dalšího čísla mapujícího školní 
výlety a prázdniny  AHOJ!!! 

 


