
 



Podzimní akce ve škole 

Exkurze třídy 4.A v Praze 

Ve středu 7. října vyjela třída 4.A březským autobusem na 
exkurzi do Prahy. Dopoledne je čekala návštěva výstavy        
Od věku sloužím člověku v Národním zemědělském muzeu. 
Výstava je pořádána s cílem propagace třídění a recyklace 
obalů. Děti se seznámily s historií obalů, dozvěděly se, jak to 
chodí s obaly ve vesmíru, a některé získané informace si 
mohly i na vlastní kůži vyzkoušet. Na závěr vyplňovaly ve 
skupinách pracovní listy. Deštivé odpoledne strávili čtvrťáci 
naopak v Národním technickém muzeu. Děti byly seznámeny s historií dopravy, letectví, fotografie, 
chemie, astronomie…. Nazpět domů dorazily děti plny zajímavých zážitků vpodvečer. Dopravu na 
exkurzi hradil KÚ České Budějovice – Odbor životního prostředí ze získané dotace.   

 

Beseda o Belgii – třída 2.A  

9.10.2015 se žáci 2.A velmi těšili na besedu, měli přijít rodiče jejich 
spolužáka Jakoba V. Van der Auwery. Tatínek Jakoba je Belgičan a 
přišel nám ve svém rodném jazyce říci o své zemi, maminka Katka 
dětem překládala. Žáci 
se dozvěděli spoustu 
zajímavostí. Nejvíce je 

překvapilo jejich národní jídlo mušle s hranolkami i 
důležitost svátku Mikuláše, se kterými nechodí čerti, 
ale dva černí pomocníci. Každý žák dostal obrázky z 
Belgie i pravou belgickou sušenku. Beseda se všem 
líbila. Děkujeme panu Van der Auwerovi a paní Van der 
Auwerové za jejich vyprávění obohacené o obrázky. 

 

Výuka geologie ve 4. a 5. třídách 

V pondělí 19.10.2015 proběhla v galerii BoMBa beseda o horninách a nerostech. Žákům čtvrtých a 
pátých tříd se věnoval celou vyučovací hodin pan Mgr. Ivan Lauda, který v současné době pracuje 
v podnikatelské sféře, ale dříve byl vášnivým geologem. 
Po vystudování přírodovědné fakulty v Praze pracoval tři 
roky v Jihočeském muzeu v oddělení geologie a zájem o 
toto odvětví přírodních věd má do současnosti. 

V úvodu žákům přiblížil význam slova geologie a vznik 
hornin. Celou besedu doprovázelo mnoho fotografií a 
videoukázek. Pro děti se ale stala nejzajímavější výstava 
ručně nalezených hornin a nerostů. Žáci si 
prostřednictvím této přednášky obohatili své vědomosti 
z hodin přírodovědy.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3163
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3180
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3191


                 Výstava „Inspirace podzimem“ a 4. Dýňový průvod 

 

Podzimní období na Základní škole  prof. J. Brože ve Vlachově 
Březí jsme si již tradičně zpříjemnili výstavou výrobků, které 
jsou inspirovány podzimem, a již 4. Dýňovým průvodem.                   
V pátek 23. října jsme na této výstavě přivítali u nás ve škole 
bezmála 200 dětí, jejich rodičů, učitelů a jiných hostů a 
průvodu se dokonce zúčastnilo kolem 500 lidí! 
Touto akcí jsme navázali na předchozí tři výstavy 
vlastnoručně vyráběných draků a v následujícím roce 
výstavu sov a v loňském roce výstavu ježků. Společným 
záměrem a cílem těchto akcí je rozvoj rukodělné zručnosti 
dětí pod vedením svých rodičů a učitelů a jejich výstupem je 
výstava jejich výrobků v prostorách naší školy. Je 
chvályhodné, jak se účasti na této akci zhostili mnozí naši žáci 
a je až s podivem, jaké výrobky dokážou pod vedením svých 
rodičů a učitelů vytvořit. Hlavní část výstavy plynule přešla 
do další velké akce, na kterou se především děti již hodně a 
netrpělivě těšily. V 19 hodin začal „Dýňový průvod“ v 
Botanické zahrádce. Nejméně 40 rozsvícených nádherně 
zdobených dýní, zpěv našich žáků, připravené občerstvení 
od našich paní kuchařek a několika šikovných rodičů a 
učitelů, nám konec dne náramně zpříjemnilo a již teď 
můžeme říct, že příští rok ve stejnou dobu a určitě s trochu 
jiným programem se společně s rodiči, jejich dětmi – našimi 
žáky a jinými hosty opět setkáme.  

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3264


Návštěva Dřípatky – třída 4.B 

V pondělí 2. listopadu 2015 se třída 4.B vypravila do Prachatic. Strávili jsme zde velice příjemné 
dopoledne v centru ekologické výchovy – CEV Dřípatka. Název našeho výchovně vzdělávacího 
programu OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK příliš nekorespondoval s aktuálním ročním obdobím, avšak jeho 

téma VODA a koloběh vody v 
přírodě je v současné době velice 
důležitý a aktuální problém celé 
naší společnosti. Program byl 
nabitý různými činnostmi a 
aktivitami, které nás měly poučit o 
tom, jaký je koloběh vody v přírodě 
a jak je voda nezbytně důležitá pro 
nás a pro celou planetu. 
Celé dopoledne nám nesmírně 
rychle uteklo a už teď se všichni 
moc těšíme na další návštěvu CEV 
Dřípatka.  

Ekologické centrum Dřípatka – 4.A                                                                                      
Ve čtvrtek 10.12. vyjeli do Dřípatky tentokráte žáci 4.A . Tam už na nás čekala paní lektorka Paclíková, 
která nás celé dopoledne zasvěcovala do tajů ptačí říše. Na úvod jsme zhlédli spoustu ukázek 
vycpaných ptáků. O některých jsme se učili, jiné jsme poznali nové. Hra Kufr provětrala naše znalosti 
ve skupinách. Odhalovali jsme ptáky podle hlasů, což se nám taky velmi dařilo. Každý si vybral kartu 
a podle ní zjišťoval odpovědi na dané otázky. Ty jsme si zodpověděli na tiskové konferenci. Na závěr 
jsme vytvořili různé biotopy, kde se vyskytují ptáci. Všem se nám netradiční výuka v CEV velmi líbila. 

 

Žáci 9. ročníku se zúčastnili environmentálního vzdělávání na SPŠ Volyně 

V úterý 3.11. se třídy 9.A a 9.B zúčastnily ,,Dne s obno-
vitelnými zdroji na SPŠ ve Volyni.“ V 8 hodin ráno přijel z 
Husince autobus, kde již byli husinečtí deváťáci a my 
jsme se k nim přidali . Ve Volyni nás čekal bohatý 
program – nejprve jsme v aule zhlédli prezentaci a film o 
obnovitelných zdrojích. Pak jsme si mohli na vlastní kůži 
vyzkoušet termokameru a 3D scener. Poté následovala 
prohlídka celého areálu SPŠ, kde jsme potkali i naše 

bývalé 
spolužáky z 

Vlachova 
Březí. 

Nejvíce ale žáky zaujala hala s CNC strojem, který přímo 
před našima očima z kusu dřeva vyřezal držák na tužky. 
Dopoledne zakončil závěrečný test a všichni žáci obdrželi 
na památku pravítko se svým jménem, vypáleným na 
laserové řezačce. Příjemnou tečkou celé akce byl oběd 
ve školní jídelně ve Volyni. Všichni žáci i učitelé se svorně 
shodli, že to byl povedený a poučný výlet. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3354
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3864
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3329


 

 

 



Den poezie 2015 
V pondělí 9. listopadu 2015 se u nás v základní škole uskutečnilo tradiční setkání básníků v galerii 
BOMBA. Každoročně, a je to již 13 let, se  v období první třídní schůzky pořádá u nás Den poezie, což 
je nesoutěžní představení básníků, žáků současných i minulých, ale i přizvaných hostů, kteří jsou s 
poezií úzce spjati. Ač je toto setkání nesoutěžní, tak vítězi jsou všichni, kteří jsou natolik odvážní, že 
předstoupí před všechny své spolužáky a hosty a přednesou svou vlastnoručně napsanou nebo od 
jiných autorů vybranou báseň. V letošním ročníku, tak jako v ročnících předešlých, byly přednášeny 
především básně vlastní tvorby a celkem se na pódiu objevilo kolem 30 básníků! Patronem celé akce 
jsou Mgr. Jan Horák, její zakladatel a dlouholetý „tahoun“, a Mgr. Jindřiška Koubová, která od pana 
ředitele přebrala pomyslnou štafetu nad jejím pořadatelstvím. Letošní ročník měl jedno společné 
téma “Pod proudem“. Pořádání Dne poezie není v České republice zcela obvyklá věc, nezapojuje se 
do ní mnoho škol, měst a kulturních středisek a již proto jsme na naše pořadatelství právem hrdi a již 
nyní můžeme říct: “Těšíme se na Den poezie 2016“. 

 

Naše třída  

Naše třída ta je fajn,                                       

kámoši jsme všichni tam. 

Holky, kluci dohromady 

vybiku hrajeme velmi rádi.  

O hodině se vrtíme, 

o přestávce zlobíme. 

Na oběd pak letíme, 

cestou domů řádíme. 

(Alexandra Štumrová – 4.A) 

 

 

Ve škole 

Když zazvoní budíček, 

hop a do školy mám kousíček. 

Hodím tašku na záda 

a cestou potkám kamaráda. 

 

Paní učitelku pozdravím 

a na hodinu se připravím. 

O přestávkách si hrajeme  

a celý oběd slupneme.  

(Hanna Van Der Auwera 1.A) 

Naše třída  

Naše třída je docela maličká, 

pěkná je ale celičká.  

Úzké uličky, tašky plné učení  

brání nám v lepším protažení.  

K tabuli i tak se dostaneme, 

své vědomosti ukážeme. 

Naše paní učitelka dbá, 

aby třída byla útulná!  

Nové poličky máme,  

sešity si tam ukládáme.  

Místa v lavicích si měníme, 

tak všichni dobře vidíme.  

Sluníčko nás neruší, 

holky, kluci se tak dobře učí.  

Co přát naší 3.B ?  

Ať se jí daří co nejlépe! 

( J. Vaněčková 3.B)

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3373


Naše třída 

V 2.A jsme kamarádi, 

naši školu máme rádi. 

I když občas zazlobíme, 

stejně se vše naučíme. 

 

Naše paní učitelka hodná je, 

když se nám něco podaří, 

tak se s námi raduje. 

(Terezka Běhounková 2.A) 

 

 

Fotbalový trénink 

V pondělí a ve čtvrtek trénink 

fotbalu máme 

a trenéra Fandu Fencla rádi 

posloucháme. 

Učí nás tam slalom s míčem, 

kličky, střelbu na bránu, 

nakonec si všichni fotbal dáme pro 

dobrou náladu. 

 

V sobotu pak při zápase ze všech 

sil zahrajeme 

a góly do brány si přejeme. 

Sice padne jeden gól ze tří 

a to ještě, když při nás stojí 

fotbalové štěstí. 

 

Skončila nám sezóna, 

velmi dobrá byla. 

Těšíme se na dokopnou 

a na jaře to rozehrajeme znova.  

(Vojtěch Kautman 3.A) 

 

 

 

 

 

Škola   

Chodíme rádi do školy, 

dostáváme úkoly. 

Učíme se nové věci, 

začali jsme číslicemi. 

Sčítáme i odčítáme, 

výsledek vždy dobře máme. 

Když si však nevíme rady, 

proberem to s kamarády.  

A teď přišla písmena, 

tím to peklo začíná- 

malá, velká, všechna psací, 

hlavičky to zatím stačí. 

Musíme pilně trénovat, 

budou se nám lépe psát. 

S rukou trochu bojujem, 

beztak nad ní vyhrajem. 

Školu však máme rádi, 

Jako všichni kamarádi. 

(Filípek Čajan 1.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak se žilo v pravěku

PRAVĚK ve 4.A                                                                                                                                

Dne 18.11. jsme si ve třídě připomněli pravěk. Skoro všichni jsme se oblékli do 

pravěké módy. Hned první hodinu jsme se učili tanec  na písničku Šaman. Zkoušeli 

jsme si čtení prapohádky  o tom, jak vynalezli hrneček. Druhou hodinu jsme šli do 

školky. Dětem jsme přečetli prapohádku, představili se a zatancovali tanec. Potom 

jsme šli společně modelovat hrneček. Našim mladším kamarádům jsme se věnovali 

hodinu a plnili s nimi různé úkoly. Ve třídě jsme vyráběli pravěké zbraně a malby, 

vyplňovali pracovní listy. Všichni jsme si celý den náramně užili. (N.Hajtingrová) 
 

Fyzikální soutěž – Náboj junior 

Dne 20. listopadu se v Písku vybraní žáci 9. ročníků: Anna Hodonická, Ivan Lauda, Josef Capůrka a 
Martin Michalica zúčastnili akce Náboj Junior (výpočty z aplikované fyziky). Soutěž byla pro 
čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základních škol. Celá soutěž trvala 120 minut, během nichž se 
týmy snažily vyřešit co nejvíce ze 42 zadaných úloh z aplikované fyziky. V Náboji nejde o bezhlavou 
aplikaci již nabytých znalostí a vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku tvořivé invence a také důvtipu. 
V Písku soutěžilo celkem 14 týmů. Našemu týmu se podařilo správně vypracovat 13 úloh (tým na 1. 
místě zvládl 24 úloh). To stačilo na 12. místo v Písku a celorepublikově na 184 místo z 230 přihlášených 
týmů. Všem soutěžícím patří velký dík za reprezentaci školy. Na soutěži tohoto typu jsme byli poprvé 
a tak vnímám výsledek jako úspěch. Strategicky máme v soutěži co vylepšovat. Pro žáky to je jistě 
dobrá zkušenost. 

Doba husitská – Pernštejni v ZŠ Vl.Březí 

Dne 2. prosince vystoupili u nás v základní škole herci 
společnosti Renegáti, kteří pracují pod uměleckou 
agenturou Pernštejni. Tato agentura zajišťuje pořádání 
historických, zábavných a výukových pořadů . Již v mi-
nulých letech u nás herci této společnosti vystoupili a vždy 
byl jejich program velmi pestrý a pro všechny poučný. 
Představení podrobně přiblížilo dětem dobu husitskou a 
děti se dočkaly i tradičních šermířských soubojů. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3531
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3576


Deváťáci v ČZ Strakonice 

Dne 24.11.2015 uskutečnily třídy 9.A a 9.B exkurzi do firmy ČZ a.s. Strakonice, 

konkrétně navštívily divize turbo, strojírna a řetězy.  Podnik ČZ a.s. je 

strojírenská firma s tradiční vysokou úrovní kvality práce, výrobků a služeb a 

skupina ČZ v současnosti svým obratem patří mezi největší strojírenské firmy 

v České republice a k předním exportérům. Orientuje se především na 

automobilový průmysl, má moderní 

laboratoře, středisko kalibrační služby 

a velké úsilí věnuje i otázce životního 

prostředí. Po dobu exkurze doprovázel 

třídy určený pracovník navštívené divize. Ten vysvětloval, 

podával informace a odpovídal dětem na otázky. Třídy se 

mimo současnost dozvěděly i o historii firmy a to, že v září 

1919 se začaly stavět první dílny podniku na výrobu zbraní s  

názvem „ Jihočeská zbrojovka“, pak vznikla akciová společnost „Česká zbrojovka“, v roce 1932 byla 

zahájena sériová výroba motorových kol a o tři roky 

později se objevily na trhu první strakonické motocykly. 

S útlumem motocyklové produkce v osmdesátých letech 

přechází firma na své tradiční produkce jako řetězy, 

nástroje, formy odlitků a obráběcích strojů a k výrobě 

auto komponentů. Velkým zážitkem byla pro děti 

možnost vidět pracovat velké stroje, sáhnout si na 

vyrobené produkty, vybírat si překrásné špony, brát do 

ruky velké i malé součástky řetězů a vůbec dívat se na to, 

jak to v takovém velkém provozu chodí. 

 

Zvonečkový průvod – 4. ročník 

Dne 29. listopadu 2015 se uskutečnil 4. ročník společné akce ZŠ, ZUMŠ a Města Vlachova Březí – 
Zvonečkový průvod. Po úspěšných prvních třech ročnících jsme byli motivováni k ještě lepší realizaci. 
K tradičnímu kulturnímu představení před vstupem do základní školy a k vystoupení žáků MŠ a ZUŠ 
na náměstí přibyl pozdrav starosty Vlachova Březí Lubomíra Dragouna. Celý program byl ještě 
doplněn svěcením adventního věnce panem farářem Janem Mikešem. Kdo v tento den neměl s sebou 
rolničku nebo zvoneček, jako by nebyl! V 16:00 hodin se sešlo okolo 600 účastníků a po úvodním 
slovu pana ředitele M. Novotného postupně zazpívali žáci I. i II. stupně zimní písničky. Zapálili jsme 
první svíčku na adventním věnci a přivítali tak čas 
adventní, čas zklidnění a rozjímání. Po skončení se vydal 
zvonečkový průvod směrem na náměstí, kde program 
pokračoval. Zvonečkový průvod na náměstí dostal 
tradičně jiný směr, než jsme předpokládali, a tak jsme i 
letos sochu sv. Jana Nepomuckého neobešli, ale i tak 
jsme se všichni dostali k  vánočnímu stromu. A později 
následovalo to, na co se hlavně všechny děti nejvíce 
těšily- rozsvícení vánočního stromu a celého náměstí ! 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3534


Školní projekt od Barborek do Tří králů 
Každoročně v rámci tohoto 
školního projektu si s žáky 
naší školy společně připo-
mínáme staré a povětšinou 
již zaniklé lidové  tradice.     
V čem byl letošní ročník jiný 
Barborky měly tentokráte 
kolegy – čerty, Mikuláše a 

anděly.  Svátek sv. Mikuláše vyšel na sobotu, a 
tak jsme si čertovský den v naší škole udělali o 
den dříve, tzn. na sv. Barboru.  

Barborky vždy představují žákyně 9.tříd, ale 
protože z těch se stali andělé a čertice, 
Barborkami letos byly poprvé žákyně 8.třídy a to : Bára Bártíková, Zuzka Matušková, Kačka Korousová 

V rámci 4. ročníku projektu „Mikulášský den“ se sešlo dohromady ve třídách více jak 300 čertů, 
Mikulášů a andělů. Výuka probíhala celý den ve znamení Mikulášské tematiky. Téma všech předmětů 
tohoto dne bylo čertovsky zaměřené a třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů vyplňovali 
čertovskou třídní knihu. Centrum pekelné síly bylo samozřejmě v Pekle, kde sídlili nejstarší čerti, 
jejichž hlavním úkolem bylo řízení svých 
poddaných v jednotlivých třídách. V letošním roce, 
tak jako i v letech předchozích, jsme měli ve škole 
kromě Pekla také Nebe. Peklo i Nebe si pro své 
spolužáky připravili nejstarší čerti a andělé.  

Ve Vlachově Březí jsme tento 
den prožili tak trochu jinak, 
zábavněji a žáci se možná ten 
den i rádi učili a také poznali, 
že škola může být  plná zábavy 
a tvořivé práce.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3611


 

 

Čerti ve 4.A                                                    
V pátek 4. prosince se ve škole konal 
čertovský den. Ve škole bylo peklo a 
nebe. U nás ve třídě byla přesila čertů. 
První hodinu o angličtině jsme kreslili 
čerty, anděly a Mikuláše. Někteří z nás 
připravovali čertovskou dráhu pro 
předškoláky. Druhou hodinu jsme šli do 
tělocvičny a společně s našimi před-
školáky jsme zdolávali dráhu. Se třetí 
hodinou přišlo focení. Čtvrtou hodinu 
za námi opět přišli předškoláci a vyrá-
běli jsme s nimi čertovský zápich. Všem 
se tento den líbil, i proto že jsme neměli 
žádné domácí úkoly. – (Adéla Benešová) 

 

Tradiční předvánoční trojlístek obchůzkových průvodů zakončily žákyně 9.tříd 

coby Lucie, ovšem svátek sv. Lucie vyšel na neděli, proto naše Lucie chodily až 

v pondělí 

14.prosince. 

Obchůzku začaly 

v mateřské škole 

a poté obešly 

všechny třídy na 

1. i 2. stupni ZŠ . 

                  Každá dobrá Lucie 

                   podlahu vám umyje. 

                  A když noc den odnese, 

                  pak i světlo přinese.  



22.prosinec – poslední školní den roku 2016  

1.A                                                             

Vyprávění o narození Ježíška, cesta do Betléma, 
dětská přání, rodinné tradice, pohádkové příběhy, 
koledy...To vše nám zkracovalo onen zbývající čas. 
22.prosince přišel Ježíšek i k nám do třídy. Na děti 
zde čekalo příjemné překvapení a vánoční 
atmosféra by se doslova „ dala krájet “. Poslední 
tečkou celého dne byla besídka našich nejstarších 
žáků 9. tříd. Tam jsme se báječně pobavili a 
konečně zahájili vánoční prázdniny... 

1.B                                                                     

Celou dobu adventu jsme netrpělivě čekali na ten nejkrásnější den v roce, každý den jsme si 
připomínali, kolik ještě dní zbývá do příchodu Ježíška. Na dveřích nám visel adventní strom, kde byly 

ukryty čokoládky – každý den nám jedna 
ubyla. Poslední den před vánočními 
prázdninami nám ve třídě zněly koledy, 
rozsvítili jsme si andělské zvonění a do 
jemného cinkání jsme si povídali o Ježíškovi. 
Děti si zkoušely Ježíška představit a poté 
nakreslit, jak asi vypadá, vyprávěli jsme si, 
jak u každého doma probíhá Štědrý den. U 
našeho malého stromečku jsme si zacinkali 
na zvonečky a přáli si potichu přání, určitě se 
nám všem splnilo:-) Pak nechyběly prskavky, 
popřáli jsme si krásné Vánoce a prázdniny a 
odebrali se na besídku 2.stupně – moc jsme 
se tam všichni zasmáli! 

1.C                                                                                                                                                           

Již od Mikulášského dne jsme se všichni nedočka-
vě těšili na Vánoce.Těsně před Vánocemi jsme si 
připomněli lidové zvyky a obyčeje, zazpívali si 
společně koledy, ochutnali cukroví našich ma-
minek. Nezapomněli jsme ani na lesní zvířata a 
dobrůtkami jsme jim ozdobili stromky v lese. 
Vyrobili jsme si ozdobu na stromeček a kdo chtěl, 
mohl ještě před Vánocemi pracovat s pomůckou, 
na kterou mu při běžném vyučování třeba nezbyl 
čas. Během adventu jsme si udělali čas na po-
povídání si o našich nejen vánočních přáních a 
společně jsme si přečetli pár vánočních příběhů      
a pohádek. Poslední akcí bylo vystoupení žáků druhého stupně v tělocvičně, kde jsme se báječně 
pobavili. Takto jsme se v 1.C rozloučili se starým rokem a už se těšíme na rok nový. 



2.A                                                              

Poslední školní den v naší třídě jsme si zpestřili 
nejlepším vánočním cukrovím našich maminek a 
koledami. Vyprávěli jsme si pohádku Jak Vánoce 
byly málem na blátě. Děvčata nám vánoční 
pohodu zpestřila nacvičeným tanečkem a 
společně jsme si zazpívali. 

2.B   Naučili jsme se vyrábět 
papírové ozdoby, kterými 
jsme vyzdobili okna třídy. 
Trochu jiným spojením 
ozdobiček jsme vyrobili i 
vánoční dekoraci a odnesli 
jsme si ji domů. Také jsme si 
odnesli vlastnoruční přáníčka, 
kterými všem kolem sebe 
přejeme krásný a úspěšný rok 
2016. 

3.B                                                                                                                                                       

Když jsme ráno 22.12. 2015 přišli do školy, měli jsme velkou radost. Před tabulí stál krásný stro-
meček. Byl ozdobený zlatými ozdobami a andílky, které jsme sami vyráběli. Paní učitelka zapálila 
ještě naposledy všechny čtyři svíčky na adventním věnci a všichni jsme si zazpívali ty nejhezčí ko-
ledy. Sedět jsme mohli, s kým jsme chtěli. To bylo super! Každý z nás si vylosoval jednoho kamaráda 
ze třídy, pro kterého přichystal malý dáreček. Každý něco krásného dostal. 

Po první hodině jsme šli ozdobit 
stromeček pro ptáčky a lesní 
zvířátka - jídlem. Byl tak hezký, že 
nás u něj naše paní učitelka 
musela vyfotit.  

Vrátili jsme se do školy, popřáli 
jsme si krásné svátky a bohatého 
Ježíška a šli jsme do tělocvičny. 
Všichni z prvního stupně tam 
zazpívali vánoční písničku. A byla 
besídka! To byla ale legrace! 
Deváťáci a jejich pomocníci nás 
krásně pobavili. Domů se nám 
vůbec nechtělo. 



3.A                                                              
Naše předvánoční besídka proběhla 
v úzkém kruhu , protože u nás bylo 
mnoho dětí  nemocných. I tak se 
nám posezení s pohoštěním líbilo.         
Ale daleko větší zábava pro nás byla 
vystoupení starších žáků v tělocvič-
ně. Nejvíce jsme tleskali deváťákům. 
Domů jsme odešli dobře naladěni a 
už se těšili na stromeček a dárky 
doma.                       

4.A                                                               

V úterý 22.12. jsme měli vánoční besíd-
ku. Z domova jsme si přinesli hrneček, 
ze kterého jsme pili čaj. Děti předvádě-
ly různá kouzla, tancovaly, jojovaly, zpí-
valy. Potom jsme si rozdali dárky. 
Všichni jsme se šli podívat do tělocvič-
ny na vánoční besídku devátých tříd. 
Po skončení besídky se šlo na oběd. Po 
obědě se šlo rovnou domů. Tohle 
školní dopoledne se mi moc líbilo.       
(Jana Chromá) 

4.B                                                                                                                                                     

Znovu se ponořte do nádherné vánoční atmosféry, kterou jsme tu zažívali poslední školní den v roce 
2015. Bylo to v úterý 22. prosince dopoledne. Někteří žáci si připravili krátké vystoupení pro své 
kamarády jako například 
hádanky, kouzlo s kartami, 
vystoupení s jojem a vánoční 
křížovku. Celým naším třídním 
programem zněly nádherné 
lidové koledy v podání našich 
šikovných žaček, které hrály 
na hudební nástroje. Byla to 
Terezka Předotová na housle, 
Deniska Mikešová na kytaru a 
Zuzanka Novotná na zobcovou 
flétnu. Nejvíce se děti těšily na 
rozdávání dárečků u stromeč-
ku, který nám laskavě darovali 
rodiče Terezky Předotové, za 
což jim moc a moc děkujeme. 



5.třída                                               

Na Vánoce jsme se připravovali opra-
vdu důkladně. Díky Liboru Kuklovi a 
jeho tatínkovi jsme měli možnost mít 
stromečky dva, v každé třídě jeden. 
Vyzdobili jsme si je vlastnoručně vy-
robenými ozdobami a těšili se na 
úterý 22.12. , nejvíce na dárečky a   
na začínající prázdniny. V úterý ráno 
jsme pomohli upravit paní učitelce 
třídu, abychom měli stromek upro-
střed. Zazpívali jsme si společně ko-
ledy a vyfotili se u stromečku. Každý  
z nás si měl připravit krátké vystou-
pení, abychom potom mohli za odměnu rozdávat dárky. Kolem půl jedenácté jsme se přesunuli do 
tělocvičny, kde jsme zhlédli besídku, kterou měli v režii naši deváťáci. Besídka se jim opravdu 
vydařila. A pak už nadešel konečně ten okamžik a my mohli vyjít vstříc prázdninám! 

 

 VE ŠKOLE PO ŠKOLE pro žáky 6. A 

Po skončení vyučování se žáci rozděleni do skupin vydali po 
vyznačené stezce hledat schované díly Vánočního příběhu. Po 
dvouhodinové vycházce spojené s blouděním se začal připravovat 
nocleh, večeře, stoly. Některá děvčata stihla i balet :-). Chystal se 
také program na GALAVEČER (večer zábavy, her a vystoupení). 
Slavnostní večeře se opravdu podařila a spokojeni jsme se vydali na koncert do místního kostela, kde 
vystupovali někteří naši žáci. Následující Galavečer byl plný překvapení. Každý ukázal svůj talent bavit 
druhé. Štědrý večer nastal ……. následoval zpěv, stromeček, vzájemné obdarovávání, ale ani pak se 
nešlo spát. Den byl zakončen filmovou projekcí a následnou večerkou.  Teoreticky po zaznění 
ukolébavky měl následovat spánek, ale pyžamovému běhu po potemnělé školní chodbě a ještě k 
tomu po půlnoci se nadalo odolat …… V úterý po společné snídani následoval úklid a ještě než jsme 
se vydali na školní besídku, tak byl prostor na různé stolní hry. 

 



6. B Na vánoční besídce jsme se sešli ve výborné náladě. 

Oslavu posledního školního dne před  vánočními prázdninami 
jsem započali colovým přípitkem a pak jsme hodovali na 
cukroví. Poté, co jsme ochutnali všechny druhy cukroví, jsme 
se přesunuli do kroužku kolem stromečku. Rozdávání dárků 
jsem přenechali našemu nejmladšímu členu – Ježíškovi 
Markétě. Paní učitelce jsme nadělili novou stolní hru 
Rákosníčku, nezlob se. Ona nás všechny překvapila amulety 
pro štěstí, které pro nás nechala vyrobit. Po dvou společně 
strávených hodinách jsme se přesunuli do tělocvičny, kde 
jsme vystoupili s krátkou biologicko-chemickou pohádkou. 

7.třída Na vánoční besídku jsme se my sedmáci připravovali již týden dopředu. Tatínek Honzy 

Kolovratníka nám věnoval krásný dvoumetrový smrček, který jsme společně ozdobili a nezapomněli 
jsme ani na výzdobu třídy. Den před besídkou jsme při 
dvouhodinovce vaření připravili malé pohoštění a z 
domova jsme od maminek ukořistili vánoční cukroví. 
Takže jíst bylo co. V den D jsme mohli společně usednout 
ke stromečku. Nejdříve jsme si zahráli hry, při nichž jsme 
zobali cukroví a popíjeli čaj. Čas ubíhal, a tak jsme začali 
rozbalovat dárky. Pak jsme se přesunuli ke klavíru do 
hudebky, kde jsme si zazpívali koledy. O hudební do-
provod se postarala hlavně Lenka Michalicová. Celý zda-
řilý den jsme završili školní besídkou, která se odehrávala 
pod taktovkou 9.tříd a na níž někteří z nás vystoupili. 
 

8.třída Besídka se nám velice povedla a dokonce jsme dohnali naši třídní učitelku Markétu 

Jungwirthovou k slzám. Dostala od nás totiž několik dárků. Prvním byla jednodenní poukázka na naše 

slušné chování (ovšem bez nároku na reklamaci). Druhý dárek byl podle paní učitelky nejlepší. Byl to 

3 a půl metru dlouhý nápis: MÁME VÁS RÁDI. Držela ho venku pod okny celá naše třída. Když paní 

učitelka otevřela okno, byla velmi dojatá a brečela štěstím jako želva. Poněvadž venku byla zima, 

rychle jsme běželi zpátky do třídy, kde nám paní učitelka uvařila výtečný vánoční čaj.  Následovalo 

krásné video Kateřiny Kalčíkové s fotkami naší třídy doprovázené písničkami. Také nás přišla navštívit 

bývalá spolužačka Berenika. Po rozdání 

dárků jsme si pustili koledy a hráli jsme hry. 
Na paní učitelku čekal ještě třetí dárek, byl to 

test o nás - jejích žácích. Podle správných 

odpovědí se dostala do učebny hudební 

výchovy. Tam našla tričko a vánoční ikebanu. 

Paní učitelka nic netušila a byla opravdu 

dojatá. Prý takhle dlouho štěstím nebrečela. 

Nám však její slzy udělaly velikou radost. Na 

tento den budeme všichni rádi vzpomínat a 

doufáme, že i  paní učitelka. Ona ví, že i když 

ji často zlobíme, máme ji rádi.(Z. Matušková) 



           Vánoční besídka 
Každoročně poslední vyučovací den kalendářního roku, den před vánočními prázdninami, probíhá na 
naší škole vánoční besídka. V předcházejících letech probíhala odděleně pro první a druhý stupeň. 
Ten letošní byl v tomto trochu jiný, neboť žáci prvního stupně se v prvních třech vyučovacích hodinách 
věnovali činnostem spojeným s vánoční tematikou ve svých třídách a potom se v nadcházejících dvou 
vyučovacích hodinách rádi stali diváky vystoupení žáků druhého stupně pod taktovkou devátého 
ročníku, kteří měli za úkol celou besídku zorganizovat, připravit jednotlivá vystoupení a vytvořit jejich 
pořadí, načasovat je a připravit vhodné ozvučení.                                                                                 

Letošní Deváťáci si s tímto úkolem poradili více jak dobře! Skvělá vystoupení, moderování na vysoké 
úrovni, plynulost programu a v neposlední řadě schopnost všech zapojit se společně do všech 
činností, přineslo očekávaný výsledek – dlouhý potlesk a poděkování všech za příjemné pobavení. 

 

 



Putování do Betléma 

V celém adventu měli žáci školy možnost 
získávat každé ráno před vyučováním díly do 
adventního leporela. Setkání probíhalo od 
7:40 do 7:50. Každý den byla rozsvícena další 
svíčka a tak s blížící se oslavou Ježíškova 
narození přibývalo světla na pomyslném 
adventním věnci. Společně jsme tedy 
putovali s Marií a Josefem z Nazaretu až do 
Betléma, poklonili se narozenému Ježíškovi a 
připomenuli drama jejich útěku do Egypta…. 
Vždy s písní na rtech jsme začínali a pak také 
vycházeli do školních lavic. Takto nás pu-
tovalo asi 25 - 30 poutníků z 5., 6. a 7. tříd.  

Tříkrálová sbírka 2016 

Ve středu 6. ledna proběhla v naší škole 
Tříkrálová sbírka. Žáci 9. ročníku Šimon 
Kouba, Martin Kadlec a Ondřej Beneš coby 
Kašpar, Melichar a Baltazar obcházeli třídu 
po třídě a nejen že vybírali penízky na 
podporu dětí v dětském domově v Žíchovci, 
nýbrž také zakončovali školní projekt „Od 
Barborek do Tří králů“, který je nedílnou 
součástí  plánu školy. Tříkrálová sbírka 2016 
dala dohromady 8094 Kč. Školská rada, žáci, 
učitelé, pan ředitel a paní zástupkyně, rodiče, paní kuchařky, paní uklízečky, pan školník a paní 
ekonomka, paní učitelky a personál MŠ, ale i dárci, kteří ve vší skromnosti nechtějí být jmenováni, 
posílají do Dětského domova   v Žíchovci krásný povánoční dárek a současně zdraví  jeho děti. 

 

Den otevřených dveří 2016 
Dne 8. ledna se uskutečnil v odpoledních hodinách v základní škole  Den otevřených dveří pro naše 
budoucí školáky. Tato akce doplňuje projekt Adaptace předškoláků, který jsme na naší základní škole 
zavedli před dvěma roky a prostřednictvím něho přibližujeme v průběhu školního roku předškolákům 
jejich budoucí „pracoviště“. Celý projekt jsme letos začali 
právě zmíněnou akcí, jejíž program a celou realizaci měla na 
starost školní družina včele s p. vychovatelkou  Novákovou. 
Prostřednictvím orientační šipkované se všechny 
zúčastněné děti  dostaly do všech míst naší základní školy a 
řádně si ji tak prohlédly a prozkoumaly. Na začátku dostaly 
drobné rady, jak se mají po škole pohybovat. Pak už to bylo 
jen na nich samotných. Po škole děti chodily za pomocí 
šipek a doprovodu budoucích starších spolužáků. Nikdo 
nezabloudil a za odměnu si domů odnášely obrázky, deset 
razítek za splněné úkoly, malou sladkost a dobrou náladu. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3833
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4087
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4100


Sportovní okénko 
Okresní finále v malé kopané starších žáků – 3. místo 

 
Dne 13. října se uskutečnil tradiční turnaj starších žáků v malé kopané v  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 Josefa Capůrky a trenérským vedením pana ředitele Michala Novotného naši chlapci 
postupně porazili chlapce ze Šumavských Hoštic, Husince a Gymnázia Prachatice. Po nerozhodném 
stavu 1:1 s favoritem turnaje ZŠ Národní Prachatice jsme s horším skóre nakonec postoupili „jen“ do 
boje o 3. místo. V tomto zápase jsme porazili fotbalisty z Volar 1:0 a obsadili tak 3. místo v okrese 
Prachatice. Nejlepším střelcem turnaje se stal hráč našeho družstva Michal Mikeš. GRATULUJEME !!! 
Naši kluci po celou dobu turnaje bojovali, předvedli kolektivní a kamarádský výkon s podporou jeden 
druhého. Děkujeme chlapci za vzornou reprezentaci naší školy a města. 

 

Okresní finále ve stolním tenise 1. místo !!! 

Dne 20. října se zúčastnila okresního kola soutěže ve stolním tenise pod trenérským vedením p. uč. 
Michala Novotného dvě družstva z naší základní školy profesora Josefa Brože. Mladší kategorii III 
reprezentovali: Michal Honomichl, Filip Beránek, Jaroslav Pešek a Adam Novotný. Starší kategorii 
IV reprezentovali: Michal Mikeš, Josef Capůrka, Martin Kadlec a Vladimír Mráz. Obě kategorie jak 
mladší, tak starší si vedly velmi dobře! Starší chlapci vyhráli a stali se tak mistry okresu Prachatice a 
mladší byli sice pátí, ale předvedená hra tomuto umístění neodpovídá, hráli velmi dobře! 

Gratulujeme a děkujeme!!! 

Kategorie IV. 

A. 1.místo – ZŠ PJB Vlachovo Březí 

B. 2.místo – ZŠ Smetanova Vimperk 

C. 3.místo – ZŠ Volary 

D. 4.místo – ZŠ Zlatá stezka Prachatice 

E. 5.místo – ZŠ Národní Prachatice 

  

Kategorie III. 

A. 1.místo – ZŠ Vodňanská Prachatice 

B. 2.místo – ZŠ Husinec 

C. 3.místo – ZŠ Národní Prachatice 

D. 4.místo – ZŠ Volary 

E. 5.místo – ZŠ PJB Vlachovo Březí 

F. 6.místo – ZŠ Smetanova Vimperk 

G.  

  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3177


Úspěšné tažení fotbalovým turnajem Coca Cola Cup 2015 
Dne 29.9. se chlapci naší základní školy zúčastnili kvalifikace každoročního fotbalového turnaje pro 
žáky 2. stupně Coca Cola Cup. Tento rok jsme se tohoto tradičního turnaje asi po 3 letech zúčastnili, 
neboť škola disponuje v této věkové kategorii velmi šikovnými žáky. Kvalifikaci pořádanou ve 
Vimperku naši fotbalisté zvládli výborně a postoupili tak společně se základní školou Národní 
Prachatice do 1. kola, které se konalo 5.11. ve Volenicích nedaleko od Katovic. To, že chlapci fotbal 
hrát umí, předvedli i v tomto 1. kole turnaje a po dvou vítězstvích nad ZŠ Volenice (3:0), ZŠ Národní 
(1:0) a remíze se ZŠ Blatná postoupili do regionálního kola Coca Cola Cupu, které se odehraje 
v dubnu. Budeme jim držet palce! 

Hráči: David Šanda, Martin Kadlec, Martin Le, Jakub Bízek, Ivan Lauda, Jan Čužna, Josef Capůrka, 
Michal Mikeš, Michal Novotný, Štěpán Pineau, Filip Beránek, Jiří Nosek, Šimon Kouba, Jaroslav Pešek, 
Vladimír Mráz 

 

 

Okresní finále v sálové kopané 6. a 7. tříd – 4. místo 

Každoročně na podzim (letos 27.10.) se konalo okresní finále 6. a 7. tříd základních škol v sálové 
kopané. V tomto roce, tak jako v jiných letech, se pořadatelem této akce stala naše škola profesora 
J. Brože. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. I s tímto velkým počtem si naše škola organizačně důstojně 
poradila a turnaj proběhl plynule a bez problémů. Družstva se utkala ve dvou skupinách. Vítězové a 
druzí ve skupinách postoupili do Play off, ze kterého vyšla družstva, která se posléze zúčastnila bojů 
o 1. – 2. místo a o 3.-4. místo. Třetí ze skupin se utkali o 5.-6. a čtvrtí ze skupin o 7.-8. místo. Do boje 
o titul okresního přeborníka postoupily školy ZŠ Smetanova Vimperk a ZŠ TGM Vimperk. Pořádající 
družstvo Vlachova Březí se účastnilo boje o 3. místo a v tomto utkání se ZŠ Zdíkov soupeři podlehlo a 
tak letos po loňském 3. místě na naše chlapce zbylo nepopulární 4. místo. Naši reprezentanti: Filip 
Beránek, Michal Honomichl, Jaroslav Pešek, Adam Novotný, David Hodonický, Lukáš Svěchota, Jan 
Lácha 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3345
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=3322

