
 

 



Ohlédnutí za výlety konce školního roku 2014/2015 

1. a 2. třídy – ZOO Praha 

V úterý 2. června v sedm hodin ráno nastoupili žáci prvních a druhých tříd do přistavených 
autobusů a společně se svými učitelkami a asistentkami vyrazili na školní výlet. Přestože děti 
vstávaly neobvykle brzy a cesta byla dlouhá, téměř nikdo samým nadšením již nezamhouřil oko. 
Vždyť na nás čekalo ZOO! 

Zoologická zahrada nás přivítala slunečným počasím, 
které naštěstí vydrželo až do našeho odjezdu domů. 
Sotva jsme prošli se vstupenkami v ruce turnikety, 
začalo mnohým kručet v břiše. Školní výlet jsme 
proto zahájili vydatnou svačinou, během které naše 
děti sledovaly dovádění tuleňů.  

 

 Teprve když jsme nakoupili suvenýry a   utratili tak 
téměř celé kapesné, vydali jsme se na návštěvu ke 
zvířecím výběhům. A protože pražská ZOO není 
pouze o zvířatech, ale také o dětských hřištích a 
jiných odpočívadlech, sklouzly se děti na klouzačce 
u medvědů, nakoupily zmrzliny a ledové tříště u 
žiraf  nebo se vyfotografovaly s Prahou za zády. 

 

Po celém dni chození jsme všichni s radostí 
uvítali přistavený autobus a naše skvělé pány 
řidiče, kterým jsme v závěru dlouze a hlasitě 
zatleskali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.A - Třeboň 

Jako každý rok, tak i 9. června, jsme jeli se 
školou na výlet. V 8,00 jsme vyrazili do 
Třeboně březským autobusem, který řídil 
dědeček našeho spolužáka Pavla.  

                           Nejdříve jsme navštívili 
Schwarzenberskou hrobku. Poslechli si 
výklad v kostele a pak jsme sestoupili dolů 
do podzemí, kde je 26 rakví předků 
Schwarzenberků. Dále jsme pokračovali po 
hrázi rybníka Svět až k zámku, kde nám 
paní průvodkyně velmi zajímavě vyprávěla 
o historii zámku. Největším zážitkem ale 
byla chůze po zámku v obrovských 
pantoflích. Po skončení prohlídky jsme měli na náměstí rozchod. Kdo měl s sebou kapesné, utratil téměř 
všechno. Poslední zastávka našeho výletu byla na výstavě Lidé a krajina Třeboňska. Mohli jsme nahlédnout 
i do vykotlaného dubu. V 16,00 jsme nasedli do autobusu a vraceli se k domovu. Výlet se nám moc líbil a 
všichni jsme si ho užili, i když se na nás ani jednou sluníčko nepodívalo.  

 

  3.B - Český Krumlov a     Rožmberk 

Naše třída 3.B se vypravila poznávat krásy 
Českého Krumlova a to nejen ty historické, ale i 
podzemní. Jako první zastavení na našem výletě 
byla návštěva Grafitového dolu. Bylo to velice 
zábavné i zajímavé, protože nás nejdříve oblékli do 
pracovních kombinéz, obuli do holinek, vybavili 
nás helmou a baterkami a důlním vláčkem nás 
dopravili 1km   podzemními chodbami do 
grafitového dolu. Tam jsme se například dozvěděli, 
že se v dolu těžilo od roku 1975 do roku 2003 a že 
grafit se používá na výrobu tuhy do tužek. 

V Krumlově jsme ještě obdivovali nádherný 
zámek, zámecký park a medvědy. Poté jsme se 
přesunuli na hrad Rožmberk, kde se nám nejvíce 
líbila středověká katovna. Tam jsme si mohli i na 
vlastní kůži vyzkoušet různé mučící techniky a 
nástroje.  

Výlet se nám vydařil a domů jsme se  dostali včas 
a v pořádku. 

 

 



 

4. tř. – Rabí a Velhartice 

Snad již tradičně vyrazila čtvrtá třída 
na společný školní výlet poslední 
týden v červnu. První zastávkou se 
stal hrad Rabí, kde se děti mohly 
dozvědět něco málo z dějin husitství 
a své znalosti si díky vyprávění 
slečny průvodkyně jen prohloubily. 
Po nákupech různých suvenýrů jsme 
pokračovali na Velhartice. Měli jsme 
štěstí na úžasného pana průvodce, 
který dokázal děti zaujmout a zároveň 
i pobavit. 

Konečnou zastávkou se staly Kašperské Hory, takže se děti prošly 
místy, kde se natáčel populární seriál Modrava. Nakonec jsme si 
prohlédli soukromou sbírku v muzeu motocyklů a s mnoha zážitky 
vyrazili domů.  

         

 

             A jak na výlet vzpomínají děti? 

• Na Rabí měli místo hlídacích psů husy 

• Tehdejším záchodům se říkalo prevéty - výsernice. 

• Rajský palác je od toho, aby se tam cítili jako v 

ráji, ne že se tam pěstovala rajčata. 

• Po cestě jsme viděli náklaďák ve škarpě. 

• Na Rabí jsem pořídila 122 fotek. 

• Nejvíc mě zaujala motorka s vrtulí... 

• Pán z Velhartic Bušek byl dobrej kámoš Karla 

IV. 

• Na Velharticích natáčeli pohádku Tři bratři a 

Vojtu Dyka tu vyhodili z hospody. 

 

 



 

5.tř. - Praha 

18.června se konal školní výlet pátého ročníku. Žáci chtěli strávit celý den v našem hlavním městě Praze. 
Naplánovali jsme si odjezd v 7:30 z náměstí ve Vlachově Březí a návrat tamtéž co nejdéle. V Praze jsme 
vystoupili naproti u mostu Legií, pohlédli na Petřín a odešli směrem opačným směrem k Václavskému 
náměstí. Na této trase jsme míjeli Národní divadlo, pak už následovala pro nás nejzajímavější místa: 
Stavovské divadlo, Staroměstské náměstí, Betlémská kaple, Karlův most, Pražský hrad, Chrám sv. Víta, 
Zlatá ulička, Muzeum hraček, Daliborka, cesta metrem a letiště. Výlet se nám vydařil a příjezd zpět byl 
kolem půl desáté večerní. 

Výlet očima dětí: 

• Moc se mi tam nelíbily záchody, protože jsem utratila asi 60 Kč. 

• Po závodění na dlouhých 208 schodech jsme spatřili krásný výhled na Prahu. 

• Nejmenší panenka byla ve dřeváčku. 

• Střídání stráže jsme neviděli, ale viděli jsme hradní hudbu a odjezd a příjezd delegace. 

• V chrámu sv.Víta se mi líbily vitráže. 

• Poprvé jsem jela metrem a byl to fakt fofr. 

• Naskakování do metra bylo žůžo. 

• Těšil jsem se na „ Mekáč“. 

• Nejvíc se mi líbil pán, který dělal sochu, ale socha nebyl. Dominik říká: „ Ta je jako živá.“ Sáhl na 
ni a socha najednou baaaafff a Dominik áááá. 

• Na Staromáku jsme nakoupili skákací pavouky a tak nás pokračovalo místo třiceti tří padesát tři. 

 

Projekt „Kam patřím?“   

V předešlých dvou letech se současní žáci 4.A,  
pátých, šestých a sedmých ročníků zúčastnili 
projektu Kam patřím?, který pořádala Diecezní 
katechetická společnost v Českých Budějovicích. 
Žáci první rok vyplňovali měsíční pracovní listy. Za 
to na konci roku každá třída získala sladkou 
odměnu a společenskou hru Jihočesko. Následující 
rok na žáky kromě nových pracovních listů z oblasti 
přírody, okolí Vlachova Březí, památek a kultury, 
čekala i každý měsíc keška. V jedné z kešek byl i 
např. Žolík z uvolnění zkoušení. Navštívili jsme i 
kapli sv. Ducha, kde nám velmi pěkně o historii 
vyprávěl pan Benda.  

Na závěr celého dvouletého projektu jeli současní šesťáci s paní učitelkou Janou Ondřichovou a s paní 
vychovatelkou Alenou Novákovou do Českých Budějovic na závěrečné ukončení projektu. V síni Otakara 
Jeremiáše nás úspěšně reprezentovali se svým pojetím Archy Noemovy. Celý výlet do Č.Budějovic 
sponzoroval pan Ing. Milan Tažej a pan Josef Bízek senior, kterým touto cestou ještě jednou mockrát 
děkujeme! 

 



6.tř. – Zvíkov a Orlík 

 Na školní výlet jsme vyjeli 8. června na 
Zvíkovské podhradí. Dozvěděli jsme se 
zajímavosti o hradu Zvíkov, např. že zde byly 
uloženy nějaký čas i korunovační klenoty, když 
byl Karlštejn přestavován. Pak jsme přejeli na 
Orlík a náš výlet pokračoval plavbou po Vltavě. 
Bohužel nám počasí nepřálo a chvílemi i 
pršelo.To nám však náladu nezkazilo. Nakonec 
jsme zavítali i do nedalekého Písku, kde jsme se 
prošli po nejstarším mostu a vyfotografovali 
jsme se se sochami z písku. Jan Žižka se nám 
líbil nejvíce. 

 
 

 

7. a 8.B – Tábor 

 V posledním červnovém týdnu vyrazili 

též žáci 7. třídy společně s žáky 8.B do 

Tábora. Poté, co jsme se vyfotili na 

náměstí u kašny, naše kroky vedly do 

nové expozice Husitského muzea, 

inovované v souvislosti s 600. výročím 

upálení M.J. Husa. Součástí 

prohlídkového okruhu byla též 

návštěva táborského historického 

podzemí, která se setkala s velkým 

ohlasem u žáků. 

 Po svačinové přestávce naše kroky na 

přání žáků vedly do populárního Muzea 

čokolády a marcipánu, kde samozřejmě 

nemohla chybět ochutnávka. 

 

 

 A co by to bylo za výlet, kdyby chyběl rozchod?! V odpoledních hodinách 

tedy, obtěžkáni dárky, suvenýry a nákupy, dopíjející ledové tříště se všichni 

sešli opět u kašny a plni dojmů jsme se vrátili v pořádku domů.  

 

 

 



8.A – Šumava 

Vzpomínáme na výlet  

  Jak se přibližovaly letní prázdniny, což je minimálně od února, začaly celou třídu 8.A zcela neodbytně 
zajímat podrobnosti kolem několikadenního výletu, který jim byl již od září slíben. Ve hře bylo několik 
variant, jedna z nich přespávat v hájence pod Boubínem, další ubytovna na Kvildě a ta, pro kterou jsme se 
nakonec rozhodli, skautská ubytovna Kovářov. Rozhodování a pak následnému objednání pobytu přes 
webové stránky jsme obětovali jednu hodinu přírodopisu a pak jsme se už jen mohli nedočkavě těšit, že 
vyrazíme.   

A tak jsme ve středu 10.června vyjeli vlachovobřezským autobusem směrem Kovářov. Naše zavazadla nám 
před tím naložila na káru maminka Aniny Hodonických a přivezla nám je odpoledne na ubytovnu. Z 
autobusu jsme vystoupili nedaleko Frymburka, toulali se  Šumavou kolem Lipenské přehrady a na ubytovnu 
dorazili v odpoledních hodinách. Druhý den jsme podnikli plánovaný výlet na Vítkův Kámen. Je to hezký 
malý hrádek s rozhlednou, a protože je na druhém břehu Lipna než je Kovářov, museli jsme nejdříve 
překonat vodu přívozem z Frymburka do Frýdavy a pak pěšky nahoru. Večer po návratu jsme šli na 
společnou večeři do místní útulné hospůdky, pak prodloužená večerka a trochu smutné ráno, že to tak rychle 
uteklo.  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                   



                     Prázdniny očima našich žáků 

o Prázdniny byly úplně žůžo. 
o Prázdniny byly fajn, ale mohly být kratší. 

o V Aqualandu může mít voda i přes 100 stupňů.  
o Moře bylo teplé a průhledné. 
o Myslela jsem si, že vidím v moři žraloka a on to 

byl velký kámen. 
o V Chorvatsku mě žahla medúza, ale zachránil 

mě bílý jogurt. 
o V Chorvatsku jsem našla hodně mušlí a jednu velkou mušli. 
o V Itálii jsme viděli velké medúzy a jedna mně dokonce spálila. 

o Nejvíc se mi líbilo na raftu, protože tam 
byli dobří jezdci. 

o Ve Španělsku byl ostrý písek. 
o Byla jsem na Slovensku a přešla hřeben 

Malé Fatry. 
o Líbilo se mi na Vydře, protože jsem 

spadla do vody. 
o Byla jsem na táboře, tam se mi moc 

nelíbilo.  
 

o Na táboře jsme opékali vuřty a mně spadl do 
ohně. 

o Když jsme pálili chrastí, chytlo mi tričko – 
zrovna to moje nejlepší. 

o Líbilo se mi v Písku, protože tam byly sochy 
z písku. 

 
o Řidič autobusu řídil rychle a zběsile a ještě u 

toho psal esemesku. 
o Byl jsem na rybách, ale chytil jsem jenom 

pořádnou rýmu. 
o Dal jsem bábovku do trouby, ale při čekání 

jsem usnul, a když jsem se probudil, tak byla 
spálená. 



 
o U babičky mě honil kohout a 

nakonec mě klofnul. 
o Jezdila jsem na koních a kůň mě 

pak kousl do nohy. 

o Ráda vzpomínám, jak jsem jela poprvé 
sama na koni. 

  

V Techmánii je koule, na kterou když sáhnete, tak si 
stoupnou všechny vaše chlupy i vlasy, co máte na těle. 
o V Techmánii jsem zahučela do kuliček a nemohla 

jsem vstát. 
o V Klášterci nad Ohří se přemnožily zmije. 
o Líbilo se mi v Ostravě, protože tam byl krásný výhled z paneláku. 
o Jeli jsme na parním vláčku a když jsme vystoupili, měli jsme ve vlasech saze. 
o Jeli jsme na výlet a mamce došel v půlce cesty benzín. 
o V Jihlavě v ZOO měli malinké žirafy.  

 
 

 

 

 

 

 



56

6 6 6

51

11

3 3 3

33

13

2

22

1 1 1 1 1

0

10

20

30

40

50

60

Které země jsme o letošníchprázdninách navštívili

 

Jak je z grafu patrno, naši nejbližší sousedé se stali nejnavštěvovanější zahraniční destinací. Každý 6. žák naší školy byl 

tedy o prázdninách v Německu. Na stříbrné příčce se pak umístilo Chorvatsko, jehož umístění na medailové pozici se 

dalo očekávat. Ani třetí příčka obsazená Itálií asi nepřekvapí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem tedy do zahraničí vycestovalo 220 žáků, což z celkového počtu 330žáků znamená 66,6%. Navštívili 16 států 

Evropy a 2státy v Africe. Nejvíce navštěvovanými částmi v Evropě byly jižní, střední a západní Evropa. Nikdo z našich 

žáků nenavštívil sever a východ Evropy. 

 



Města, která navštívili žáci u nás v ČR 
 

 

 



Po průzkumu, který provedly p.učitelky ve svých třídách jsme mohli zaznamenat tyto informace: 
Na všech mapkách nám figuruje naše hlavní město Praha, která se tak stala nejnavštěvovanějším 

prázdninovým městem. Následují ji Č. Budějovice , Plzeň,  Písek a Český Krumlov. Jistě nepřekvapí, 
že nejvíce navštěvovanou částí naší republiky byly jižní a západní Čechy. Naopak Morava zůstává 
trochu stranou našeho zájmu.  

 

 

 



před rekonstrukcí  po rekonstrukci 

před rekonstrukcí                                                                                 po rekonstrukci  

                                           Jak prožila prázdniny naše škola 

„O prázdninách jsem se opravdu nenudila. Celé prázdniny se z mých útrob ozývalo vrtání, 
bouchání, skřípaní a pracovní ruch mnohdy neustal ani o víkendu. Takže když se moji milí 
školáčci po prázdninách ke mně opět navrátili, mohli shledat mnoho novinek.“ 

                        Nová učebna fyziky a chemie    

Realizace projektu rekonstrukce uč. Fy, Che a cvičné kuchyňky. Celková částka 1 630 000 Kč 

                                                               Nová kuchyňka 

                  

              

Chodník ke škole  

Rozšíření 

bezbariérových 

vstupů - zadní 

vchod do školy 

330 134 Kč – 

60% KÚ (198080 

Kč), 40% Město 

Vlach. Březí 

(132053 Kč) 

 

 



Rekonstrukce spadlé zdi    

 Oprava – Město Vlachovo Březí - 300 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce tělocvičny 

Zateplení, výměna střešní krytiny 

Projekt a realizace Město Vlachovo Březí 

celková cena cca 3 600 000 Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

Další investice a opravy o prázdninách 

� instalace PC do kabinetu výchovného poradce, 1.C, ŠD 2 
� instalace diaprojektor ŠD 2 
� Rekonstrukce ŠD 2 – podlahové krytiny,     výmalba, nábytek, 

osvětlení 
� Rekonstrukce ŠD 1 - osvětlení 
� Rekonstrukce učebny HV – podlahové krytiny, výmalba, 

osvětlení 
� PVC – šatny u tělocvičny 
� Koberec třída 8.A 
� Rozvod elektřiny ke stolkům ve školních dílnách + oprava 

vnitřních omítek, výmalba 
� Výmalba školní jídelny 
� Zavedení VOIP telefony do většiny míst školy – místa 

s přístupem na internet 
� Příprava třídy 1.C na výuku 
� Výmalba – školní kuchyně 



Památný den školy 

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, 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. Po ukončení voleb se všechny třídy a jejich 

učitelé věnují předem připravené činnosti, která se vztahuje k městu nebo škole. Výstupem těchto projektů 

jsou vytvořené různé prezentace práce v podobě plakátů, video a foto souborů a výtvarných a rukodělných 

prací. 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 obrazů pana Ludvíka Filipa z Vitějovic. Výstavu připravil, kdo jiný než, bývalý pan ředitel Jan 

Horák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Prezident a víceprezident 



Prvňáčci                                                                              

Žáci prvních ročníků se tento památný den seznámili se základními 
symboly školy. Naučili se školní hymnu, poznali naši vlajku a tradici 
školního zvonu. Nahlédnout mohli také do voleb školního sněmu. 
Poté vyrazili do přírody hrát šipkovanou.  

Čekal je obtížný úkol: král skřítků Šumavous, je strážcem pokladu, 
který chtějí uloupit loupežníci. Proto naše prvňáky poprosil, zda by 
poklad ochránili a našli ho dříve než oni. Cestou ale musí plnit 
nelehké úkoly. Všichni žáci se úkolů zhostili bez rozmýšlení a tak 
není divu, že vše dobře dopadlo a poklad nakonec získali. Sladká 
odměna čekala na každého z nich. 
                      

 

 

 

 

Druhé třídy 

Během září jsme pozorovali z okna třídy 2.A čápa bílého, který 

hnízdí na komíně Zámeckého pivovaru. Z tohoto důvodu jsme si i 

na 116. výročí školy vybrali program, který byl zaměřený na 

zjištění zajímavostí o čápu bílém. Přečetli jsme si článek 

zaměřený na čápa bílého, kde jsme se dozvěděli mnoho informací, 

které jsme využili při čtení a v matematice. První přílet čápa byl 

11.4.2015, ale hned odletěl. Druhý přílet čápa byl 11.5.2015. Měli 

4 mláďata, která prvně vyletěla z hnízda 3.9.2015. Za teplem 

odletěli 15.9.2015 



Den školy ve 2. B 

Den jsme zahájili školní hymnou, zopakováním symbolů školy. Protože sami ještě nevolíme Školní sněm, 
podívali jsme se, jak volba probíhá ve vyšších ročnících. Za rok čeká tato událost i nás!!! Ve třídě jsme pak 
připravovali podklady do školního časopisu Kozlík. Zapisovali jsme města a země, které jsme navštívili o 
letošních letních prázdninách. 

Další dvě hodiny jsme pak věnovali našemu projektu, který jsme zahájili při prvouce – 2. školní týden, kdy 
jsme se učili o prostředí, ve kterém žijeme. Chceme se věnovat Školní botanické zahrádce. Při její návštěvě 
jsme se podívali, co v ní roste, v jakém stavu jsou rostlinky. Dokonce jsme se rozloučili se šesti čapími 
obyvateli komína zdejšího zámeckého pivovaru. Byly to poslední chvilky, kdy jsme se potěšili pohledem na 
ně. O pár dní později – v pondělí 14. září jsme s údivem sledovali z oken třídy jejich rozloučení s 
Vlachovem Březím. Mnohokrát zakroužili 
nad komínem, nad školou, ještě se na 
chvíli posadili na komín a střechu. 15. září 
pak byli viděni v dopoledních hodinách 
nad největším vlachovobřezským 
rybníkem – Vávrův rybník. Tak snad za 
rok na shledanou ... 

Dnes jsme zapsali názvy všech rostlin, 
které měly označení, odstranili jsme suché 
květy a stonky, porovnali stromovou kůru 
a kamínky v cestičce. Náš projekt 
dnešním dnem nekončí, chceme doplnit 
uhynulé rostliny, ale také přidat nové. K 
tomu požádáme o pomoc i rodiče, 
prarodiče i známé.  

 

Pátek 18.9.2015 zahájily 3. třídy vyplňováním volebního lístku – byla to pro ně premiéra, poté následovalo 
vhození lístku do volební urny , která se nacházela ve druhém poschodí budovy prvního stupně. 

Po krátkém seznámení s historií budov školy ve 
Vlachově Březí se všichni žáci odebrali na 
procházku po městě a prohlédli si všechny bývalé 
budovy školy – na náměstí, v Husově a 
Komenského ulici. 

 Závěr slavnostního dne zakončili u hrobu učitelské 
rodiny Kopečkových. 

  

 



Žáci 4.A připravovali prvňákům stopovanou po okolí naší školy. 
Prvňáci šli po šipkách a zelených fáborkách. Měli splnit 10 úkolů 
a najít, jak jinak, poklad plný zlaťáků. Potom jsme navštívili 
hrob učitelské rodiny Kopečků. Ve třídě jsme si zazpívali školní 
hymnu a zazpívali jsme také narozeninovou píseň Pavlovi 
Důrovi. Slavnostní den jsme zakončili na obědě výbornou 
svíčkovou. 

Žáci 4.B, taktéž chystali šipkovanou pro žáčky prvních tříd. 
Připravil pro ně trasu označenou žlutými fáborky a po cestě plnili 
prvňáčci řadu úkolů. Například se museli trefit šiškou do stromu, 
prokázat dovednost skákání po jedné noze, museli zodpovědět 
řadu otázek, které zjišťovaly vědomosti žáčků týkajících se naší 
základní školy a našeho města Vlachovo Březí. Prvňáčkům se 
podařilo vše zvládnout na jedničku a na závěr pěkného dne nám 
do 4.B třídy přišli zazpívat a poděkovat      

 

Pro žáky pátých tříd si paní učitelky připravily soutěž, která se týkala Vlachova Březí, ale především 
znalostí o naší škole. Děti byly rozděleny do sedmi skupin, z každé byl vyslán vždy jeden zástupce, který 
mohl přinést z vedlejší třídy pouze jednu otázku a tu společně ve skupině řešily. Po skončení soutěže 
následoval program, ve kterém měli žáci ukázat ostatním své dovednosti. Mohli jsme slyšet a ocenit zpěv 
našich dívek, zhlédli jsme vtipné kouzelnické a divadelní vystoupení. Skupinový tanec děvčat i chlapců nás 
nadchnul. Nemalé kouzlo měla i hra na trubku a saxofon. Jedno z děvčat ukázalo na spolužačce své 
kadeřnické umění. Dozvěděli jsme se i něco málo o holubech od zapáleného chovatele. A se svými kousky 
na jo-ju se předvedla další skupinka chlapců. Den školy jsme si užili opravdu náramně. 
 



 

Žáci 6.A se po provedené volbě zástupce třídy do školního sněmu 
formou hry seznámili a představili.  Následovala oslava narozenin 
školy zpěvem školní hymny a sfouknutím 116 svíček na 
narozeninovém dortu. Nástěnka byla vyzdobena vytvořeným 
obrazem školy  - společným dílem žáků.  

Při vycházce po okolí školy jsme společně zdolali hráz a 
objevili kouzelnou lesní studánku. Slavnostní den jsme 
zakončili sdílením zážitků z prvních týdnů na 2. stupni 
ZŠ. Kupodivu převládaly pěkné zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci 6.B si připravili vycházku pro naši novou 
paní učitelku. Při hodině slohu jsme naplánovali 
trasu a náplň celého dne. První hodinu jsme 
strávili ve škole volbami zástupců do sněmu 
školy. Hned poté jsme vyrazili na vycházku, 
první naší zastávkou byl pivovar, jímž nás 
provedla paní Kropáčková. Z pivovaru jsme 

pokračovali přes jednotlivá stanoviště 

k místnímu koupališti, kde na nás a hlavně na 

paní učitelku čekalo připravené překvapení 

v podobě občerstvení. Celý den jsme zvládli bez 

mobilních telefonů, tabletů a jiných technologií. 

 

 Největším zážitkem pro nás byl objev netýkavky 

žlaznaté, teda spíše jejích vystřelovacích plodů. 

Společná vycházka byla velmi příjemným dnem a 

velmi dobře doplnila to, na čem nyní nejvíce 

pracujeme – tvorba třídního kolektivu. 

 

 

 



 

7.třída navštívila  Husův domek. Vzhledem k 
letošnímu výročí 600 let od upálení mistra Jana 
Husa prošel domek řadou úprav. Vznikly zde 
nové expozice a bylo nač se dívat. Sedmáci si 
na závěr vyzkoušeli i vědomostní test. 

 
 

 

 

 

 

8. třída šla na pěší vycházku na 

Kančov, odkud je krásný výhled na 

Vlachovo Březí a školu. Odtud žáci 

kreslili školu a část Vlachova Březí 

(zámek, pivovar, kostel). 

 

 

 

 

 

Ani děti ve školní družině nezahálely. 

Vybarvovaly mapy ČR, na nichž zvýraznily 

města, kde pobýval p.prof. J. Brož.  

A která to byla? Samozřejmě jeho rodiště 

– Vlachovo Březí, dále pak Písek a Plzeň, 

kde studoval a pak i učil a nakonec Telč a 

Nové Město na Moravě. 

 

 

 

 

 



 

 

Žáci 9.tříd podnikli nejdelší trasu. Ušli 10 km a navštívili přitom cvrčkárnu 

v Bušanovicích, kde uzřeli věci nevídané: chameleony, agamy, pávy, holoubky 

diamantové, jesetery a mnohé další ryby, také 12 koček, psa a samozřejmě milióny 

cvrčků. 

 

 

 

 

 

 

 

Zde z tohoto místa bychom ještě jednou chtěli poděkovat panu a paní Šeflovým, že nám tuto nevídanou podívanou 

umožnili a ochotně nás po celém jejich „království“ provedli.  

Domů jsme to vzali přes Benedu, kde nás čekala chalupa s buchtami a jako správná babička naše bývalá paní 

kuchařka Věra Eichlerová.  


