
 



Čtvrťáci na exkurzi ve firmě Pöttinger ve Vodňanech 

Ve středu 28.1. vyjeli čtvrťáci březským autobusem na exkurzi do firmy Pöttinger ve Vodňanech. 

Tuto návštěvu firmy, která se zabývá výrobou zemědělských strojů, nám zprostředkoval pan Hes. 

Celé dvě hodiny se nám věnoval pan mistr Kouba. Děti se na začátku oblékly do reflexních vest 

a dostaly sluchátka a 

mikrofon. Pan Kouba nás 

provedl téměř po celém 

závodě, vysvětlil různé 

postupy výroby a ukázal 

dětem vše, co by je 

mohlo zajímat. Na závěr 

odpovídal na dotazy dětí 

v přednáškovém sále. 

Děti obdržely malý 

dárek, pití a výborné 

koláčky. Všem se 

návštěva této velké 

firmy moc líbila.  

 

 

Třída 4.B – Naučný výlet do Stožce 

V pátek 12. února 2016 se naše třída vydala do šumavské vesničky Stožec navštívit místní 

středisko environmentální výchovy. Už cesta autobusem a vlakem byl pro nás zážitek. Bylo krásné 

pozorovat zimní krajinu míhající se za okny vlaku. Ve Stožci nás přivítala velice milá lektorka 

paní Matějková. Měla pro nás přichystaný program na téma „příroda v zimě“ a také jsme 

vyzkoušeli nazouvání a chůzi se sněžnicemi. Pro děti už byl velký zážitek to, že všude kolem byl 

sníh, i když jen malá vrstva. Nemohly se nabažit koulování a dovádění na sněhu. 

I při tom všem se stihly mnohé naučit. Pozorovaly stopy zvířat ve sněhu, pod lupou zkoumaly 

sněhové vločky, 

povídaly si o 

ptácích, kteří 

přezimují v naší 

krajině, a ještě 

mnoho dalšího 

měla pro ně 

paní Matějková 

přichystáno. 

Většinu času 

jsme strávili 

venku a tak 

rychle nám to 

uteklo, že se ani 

dětem nechtělo 

zpět na cestu 

domů. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4251
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4607


Pan profesor Josef Brož – 150. výročí od narození 
V pátek 5. února 2016 jsme ve školní galerii BoMBa slavnostně 
otevřeli výstavu věnovanou životu a dílu profesora Josefa 
Brože, našeho rodáka a čestného měšťana Vlachova Březí, který 
se narodil 17.ledna 1866 v chalupě na Velké Stránce, č.p, 198. 
150. výročí Brožova narození vybídlo místní školu, která od 17. 
září 2004 nese jméno pana profesora, i místní znalce historie 
města a regionu v čele s JKH, aby si toto jubileum důstojně 
připomněli. To byl pan profesor Josef Brož III je název výstavy, 
kterou připravili v BoMBě. Jedná se o třetí velkou výstavu 
fotografií, obrazů, kreseb, map, knih, dokumentů i archiválií, 
jejichž společným jmenovatelem je pan profesor Josef Brož. 
Prof. Brož byl výjimečnou a všestrannou osobností, pracovitým, 
poctivým, precizním a neúnavně objevujícím historikem, 

národopiscem, kreslířem i malířem, spisovatelem, kronikářem a kartografem, profesorem a 
organizátorem. Osobnost pana profesora Josefa Brože jsme si  4. března 2016 připomněli 
celoškolním projektovým dnem. 
 

Projektový den: 4.března 2016 
Třída: 1.A 
Program třídy:                                                                                                                                                         

1) Seznámení se životem J. Brože – kde se narodil, studoval, jeho rodič e, manželka 
2) Kvíz o profesoru Josefu Brožovi – co všechno jsme se dozvě dě li – jak dobř e ho známe  

3) Výroba „makety“naší školy - práce s papírem ZŠ PJB Vlachovo Bř ezí.  

4) Profesor J. Brož - oč ima prvň áků  - kresba tužkou. 

5) Vycházka na rodné místo p. J. Brože - Velká Stránka č .p. 189.  

Třída:1.B 
Program třídy: 

1) Kdo to byl pan profesor Josef  Brož? 

-č ím byl významný, č ím se zabýval, o č em psal 

-struč ný životopis 

-odkaz na výstavu v Galerii BOMBA, kterou jsme navštívili  

2) Podoba profesora Josefa Brože „oč ima prvň áků “  

-kresba podle př edlohy na formát A6 (tužka+pastelky) 

3)Práce s papírem -budova školy 

   -model školy se symbolickým nápisem ZŠ Prof. Josefa Brože 

4)Dokonč ení projektu 150 let od narození Josefa Brože -lepení 

Třída: 1.C 
Program třídy: 

1)První hodinu jsme si povídali nad knihami a materiály, které jsme za celý týden nashro-

máždili k danému tématu  

2)tvorba plakátu     3)hra na spisovatele 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4290


Třída: 2.A 

Program třídy: 
1)Seznámení se životem a dílem profesora Josefa Brože. 

2)Z díla J. Brože: Pravda a pohádka o “MLINKOC“ mlýně . 
3)Beseda s p. Kropáč kovou v zámeckém pivovař e o slavném 

rodákovi a jeho díle se zamě ř ením na mlýny ve Vlach. Bř ezí. 

4)Vycházka k rodnému domku Josefa Brože na Stránce 189 a    

k „Mlinkoc“mlýnu. 

 Třída:2.B 

Program třídy: 

1),,Kdo byl Josef  Brož?“ 

-návště va výstavy v galerii BOMBA 

-život a dílo profesora Josefa Brože 

 2)-práce s knihou: Obraz minulosti mě sta Vlachova Bř ezí 

-fotografie, kresby a kartografická tvorba Vlachovo Bř ezí 

-cechy aneb ř emeslné ,,poř ádky“ 

3)-kresba-ř emeslnické cechy a peč etě  oč ima dě tí 

-kresba č erným fixem + voskový pastel 

Třída: 3.A 
Program třídy: 

1) Seznámení se životem a dílem profesora Josefa Brože. 

2) Hastrmanská pohádka z Vlachova Bř ezí   

3) Kresba vě žě  vlachovobř ezského kostela podle př edlohy 

profesora JosefaBrože 

4) Práce s kresbami profesora Josefa Brože.  

Třída: 3.B 
Program třídy: 

1)Život a dílo prof. Josefa Brože. 

2)Po stopách Josefa Brože (rodný dů m p. Josefa Brože,      

Jana Vlastislava Plánka, štíty Jakuba Bursy). 

3) Prof. Josef  Brož-Malíř  (Z místa, kde sedě li žáci z Plzně malujeme dnes my vě ž našeho 

kostela) 

Třída: 4. A 
Program třídy: 

1)Návště va výstavy v Galerii Bomba + kvíz o profesoru Josefu Brožovi. 

2)Životopis J. Brože 

3)Shazování kozla z vě že → zhlédnutí videozáznamu této vlachovobř ězskě  tradice. 

4)Návště va př edškoláků  u nás. Loutková divadla, skládání a lepení puzzlí VB. 

Třída: 4.B 
Program třídy: 

1)Naše tř ída byla v Zámeckém pivovaru, kde nám paní Kropáč ková povídala o jeho hi-

storii. Dozvě dě li jsme se, že pivo se vyrábí z vody, chmele, sladu a kvasnic. 

2)prohlédli jsme si výstavu díla stavitele Jakuba Bursy 

3) Když jsme se vrátili do školy, Zuzka Novotná nám př eč etla svů j projekt o J.Brožovi. 

4) Život a dílo Josefa Brože nás inspirovalo k nakreslení poštovní známky pro Vl. Bř ezí. 



Třída: 5.  
Program třídy: 

1)Životopis profesora Josefa Brože 

2)Pohádka O mlýně a hastrmanovi ve Vlachově  Bř ezí 

3)Ř emesla a živnosti ve Vlachově  Bř ezí v roce 1936 

4)Video – Shazování kozla z vě že 

Třída: 6.A 
Program třídy: 

1)PORADA aneb tř ídnická hodina 

2)ANIČ KA ! aneb turnaj v DÁMĚ - 1.roč ník  

3)JOSEFŮ V KVÍZ aneb co už víš o prof.Josefu Brožovi  

4)VÝSTAVA prof. J. Brože a focení s T.G.Masarikem  

5)ZÁŽEH ! aneb Bud' zapálen pro dobrou vě c jako prof.  

Josef   Brož 

Třída: 6.B 
Program třídy: 

Navštívili jsme dvě  místa v okolí Vlachova Bř ezí, o kterých píše profesor Josef  Brož ve 

svém č lánku: „Pomístné názvy a jejich význam“. 

Šlo o místo zvané „Na Uhlišťatech“ (louka nad koupaliště m) a „V Moč idlicích“  (pole za 

Sokolovnou naproti firmě  Hatz). 

Třída: 7. 
Program třídy: 

1)Seznámení se životopisem profesora Josefa Brože, návště va Bomby 

2)Doplň ovač ka – životopisná data profesora Josefa Brože 

3)Vycházka ke kaplič ce v Libotyni, kterou prof. Josef  Brož namaloval 

Třída: 8. 
Program třídy: 

Profesor Josef  Brož – Propagátor Jakuba Bursy   

8.tř ída šla na procházku do Bušanovic, kde si prohlédla štíty domů  č .p. 27 a 13, které po-                        

stavil v 19. století Jakub Bursa a poč átkem 20.století  je nakreslil profesor Josef  Brož. 

Třídy: 9.A,9.B 
Den prof. Josefa Brože na naší základní škole prožily obě  tř ídy deváťáků  prací na ně kolika 

zajímavých projektech, které – jak všichni doufáme- je budou př ipomínat ně kolik let. 

Jedna skupina žáků  vyrábě la s paní uč itelkou Horákovou matrice s podobou prof. Josefa 

Brože. Tyto matrice lze použít pro tisk pro jakýkoliv úč el – jako podklad budoucích kolá- 

ží, jako ozdobné rámování nápisů , obrazů  nebo další použití, které mají naši uč itelé 

výtvarné výchovy jistě  už v plánu. 

Skupina č .2 pracovala s paní uč itelkou Dvoř ákovou 

na malbě  mapy „Jižní Č echy v písni„ př ímo na 

stě nu v uč ebně  hudební výchovy. I tady se povedl 

velmi zdař ilý výkon, který bude uč ebnu zdobit a 

naše deváťáky př ipomínat mnoho let. 



Skupina č .3 se s paní uč itelkou Šverákovou dala do práce na chodbě  v př ízemí školy. Tady 

žáci s pomocí pana školníka nejdř íve vyklidili již nefunkč ní ekologický koutek, následně  
opravili staré skř íně , další žáci z této skupiny vyrobili a nalepili nový nápis a ve finále 

nanosili do skř íní knihy. Dole v chodbě  tak svépomocí vznikl č tenář ský koutek s malou 

knihovnič kou prof. J. Brože.  

stav před rekonstrukcí                  bě hem rekonstrukce               a zde výsledek naší práce 

 

 

Celoškolní výtvarná soutěž „O nejhezčí portrét profesora Josefa Brože“ 

V měsíci březnu se uskutečnila u nás v ZŠ celoškolní výtvarná soutěž. 
Společným tématem byl portrét profesora Josefa Brože. Téma bylo vybráno s 
ohledem na významné výročí 150 let od narození pana profesora, po kterém nese 
naše základní škola svůj název.  Soutěže se zúčastnilo 83 malířů ve třech 
kategoriích. Vítězem byl každý, kdo obrázek odevzdal, ale porota musela vybrat 
nakonec tři nejlepší z každé kategorie. Paní učitelky výtvarné výchovy vybraly z 
každé kategorie 5 podle nich nejlépe vypracovaných portrétů a potom každý z 
poroty přidělil známku každému obrázku. Toto jsou výtězná díla: 

Kužvartová Lucie   (3.A)              Capůrka Jan          (5.tř.)              Bártíková Barbora     (8.tř.) 
 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5069


 

Adaptace předškoláků – Děti z MŠ opět u nás ve škole 

V úterý 8. března jsme opět přivítali u nás ve škole na 1. stupni budoucí školáčky, nyní ještě 

předškoláčky. V rámci II. adaptace pracovali s paní učitelkou Janou Ondřichovou a paní učitelkou 

Janou Dubovskou na téma Jaro, Velikonoce. Náplň vyučovací hodiny byla všestranně zaměřena. 

Děti malovaly, počítaly, zpívaly, zlepšovaly dovednosti psaní a jemné motoriky. Děti i paní 

učitelky si vyučovací hodinu velmi pěkně užily. 

Druháci v CEV Dřípatka 

Ve školním roce 2015/2016 navštívili naši druháci dva programy v Centru ekologické výchovy 

Dřípatka v Prachaticích. Listopadový ýukový program byl zaměřen na ptactvo. 

V únoru je čekal program „Hrajeme si na vědce“. 10.2. jela do Prachatic 2.B a 11.2. 2.A.         

Z žáků se stali badatelé v bílých pláštích, kteří se dozvěděli, jak probíhá koloběh vody v 

přírodě, jaká jsou skupenství vody a měřili množství vody v kelímku a v krabici od mléka. 

Nakreslili si a vymodelovali si vílu Voděnku a skřítka Špindíka z pohádky Malá vodní pohádková 

povídánka . Vše si zapisovali do badatelského zápisníku. 

Děti byly pochváleny za skvělou práci. Paní učitelce Haně Paclíkové z CEV patří náš dík za 

krásné programy se spoustou nových poznatků. 

 

„Šumava z blízka“ – žáci 2. tříd na Šumavě 
Patnáctý březnový den, nečekaná ranní sněhová nadílka a zimní návštěva Národního parku 
Šumava v okolí Srní za vlky a jeleny – to byl den plný zážitků pro žáky II. A a II. B. 
Obavy z cesty po zasněžených šumavských komunikacích se rozplynuly hned při návštěvě vlčího 
výběhu, kde nás přivítal pan Jiří Kec, vedoucí územního pracoviště NP Šumava. Po celý den se 
nám víc než trpělivě věnoval průvodce pan Josef Šebík. Přiměl vlky, aby se nám ukázali jako 
smečka v plné kráse. Poutavou prezentací o jejich životě v teplíčku novotou a dřevem vonícím 

sálu infocentra, natočenou kamerami přímo 
ve výběhu, dokázal zaujmout občerstvující 
se děti natolik, že všetečné – ale věcné – 
otázky malých posluchačů na sebe 
nenechaly dlouho čekat. A tak už víme, jak 
jsou mláďata svým taťkou – alfa samcem 
vychovávána a provázena nástrahami 
života, jak se uchylují k mamce – samici, 
když se jim zastýská po maminkovské 
ochraně. Děti si mohly zakoupit i drobnosti 
na památku u usmívajících se pracovnic 
„ÍČKA“ dostaly i pracovní list, ve kterém si 
mohou procvičit znalosti o CHKO a NP 

Šumava. 
Rychlým přesunem autobusem jsme se dostali necelý kilometr od jelení obory. Náročnou chůzí 
ve sněhových závějích jsme se dostali do pozorovatelny – srubu. Odtud jsme si odnesli úžasné a 
nezapomenutelné zážitky – 150 jelenů / s laněmi a kolouchy/ na jednom místě. Však také byli 
nalákáni na pamlsky v podobě krmné řepy, kterou jim přivezl další pracovník NP Šumava. „Král 
Šumavy“, jak je nazýván nejstarší samec stáda, předvedl, jak „pomáhá“ dalším jelenům ve 
stádu se shazováním paroží. To právě sebrané ze země si děti potěžkaly. Chudáci jeleni!!! 
Už jen následujících čtrnáct dní zbývá návštěvníkům těchto míst, aby zažili podobné chvíle 
jako my. Na konci března se otevře všech osm bran obory, jeleni se rozejdou na celé jaro a léto 
po šumavských lesích až k Poledníku, aby se s podzimem vrátili tam, kde jim přes zimu bude 
nejlépe – zpět do obory. A nám nezbylo, než poděkovat panu průvodci za zážitky, které jsme si 
z obou míst odnášeli.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4792
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4862
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4958


Velikonoční trhy 
2016 

 

V úterý 22. března 2016 proběhly v 

naší škole “ Velikonoční trhy“, letos 

již poosmé. Tentokrát bylo 

zahájení v režii dětí prvních až 

pátých tříd. Krátký kulturní 

program se skládal z písniček, 

básniček, hry na klarinet, 

tanečního vystoupení broučků, 

vynášení Morany, ale rodiče mohli 

také zhlédnout vystoupení kroužku aerobiku. Na výrobcích se podíleli žáci z prvního i druhého 

stupně pod vedením svých vyučujících. Akce se zúčastnilo mnoho rodičů a přátel školy, galerie 

BoMBa praskala ve švech! Na výstavních pultech se opět objevily velmi krásné výrobky, na jejichž 

výrobě se podíleli společně paní učitelky, rodiče a z velké části žáci naší školy.   

 

„Divadélko pro školy“ – Hradec Králové 

představení pro 1. stupeň 

Africká pohádka 

Dne 5. 4. 2016 k nám do základní školy Josefa Brože zavítali členové divadelního souboru 

„Divadélko pro školy“ – Hradec Králové. Sehráli nám příběh pod názvem „Africká pohádka.“ 

Děti se dozvěděly o českém cestovateli MUDr. Emilu Holubovi, který procestoval Afriku křížem 

krážem. V příběhu vystupovala zvířata (jako živá), MUDr. Emil Holub a lovec Puška. Vtipné a 

veselé představení zaujalo děti natolik, že úsměv na tvářích jim vydržel až do závěru pohádky. 

Představení se zúčastnily děti první až čtvrté třídy. 

 představení pro 2. stupeň 

Legenda V + W je představení, se kterým k nám dne 5. dubna 2016 zavítali herci z „Divadélka 

pro školy“ z Hradce Králové. Legenda V+W, věnovaná Osvobozenému divadlu a hlavním 

aktérům Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi, byla určena pro žáky 5. – 9. tříd. Vystoupení bylo 

vtipné a přínosné, proto se těšíme na další představení tohoto divadélka. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4982
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4982
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5114


Den Země 2016 
Celosvětový Den Země připadá každoročně na 22. dubna a na naší škole jsme si tento 

ekologicky laděný den samozřejmě také připomněli. 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. 

1.A + 1.B  Žáci navštívili Matýskovu stezku ve Zbytinách. Prošli devět zastavení s pohádko-

vým vyprávěním a dřevěnými sochami zasazenými do krajiny, plnili úkoly a za každý dostali 

razítko. Nakonec se jim podařilo sesbírat všechna razítka.  

1.C  Navštívila sběrný dvůr ve Vlachově Březí. Děti se seznámily s významem třídění odpadů 

a následným zpracováním. Následně uklízely odpadky a nakonec si vyzkoušely otisknout pří-

rodniny technikou frotážování. 

2.A  - DEN VODY  Děti zkoušely vyčistit špinavou vodu. Vyrobily si filtr z pet lahve.K filtraci 

použily: vatu, piliny a písek. Nakonec navštívily čističku ve Vlachově Březí.  

2.B  Pracovala ve školní botanické zahradě. Děti plely záhonky a cestičky, odstranily oschlé 

části rostlin a srovnaly kůru v záhonech. Nakonec na procházce pozorovaly ptactvo a 

rostlinstvo.  

3.A  Návštěva ve sběrném dvoře, jeho prohlídka a ukázka třídění. Během zpáteční cesty děti 

sledovaly rozmístění odpadních kontejnerů a sbíraly odpadky.  

3.B Téma: Třídění odpadů a recyklace. Sběr odpadků a jejich následné roztřídění. 

4.A Žáci navštívili předškoláky v MŠ a společně si povídali o dni Země, zpívali písně a povídali 

pohádku. Nakonec společně uklidili prostranství kolem sokolovny. 

4.B Se vydala do Centra 

environmontální výchovy ve Stožci, kde 

zaměstnanci NP Šumava měli 

připravený velice pestrý program, 

týkající se přírody na Šumavě. Děti 

musely projít 15 stanovišť a získat 

razítka za znalosti i dovednosti a za 

odměnu dostaly medaili za úspěšné 

splnění všech úkolů.   

5.tř. Navštívila čističku odpadních vod a 

sběrný dvůr ve Vlachově Březí. Na závěr 

žáci vytvořili model popelářského auta. 

6.A Ve škole po škole II.  

V průběhu dvou dnů jsme z nejvýše položené železniční stanice v ČR (Kubova Huť) došli přes 

Boubín a Hoštice až do Vlachova Březí (25 km). Viděli jsme, že naše Země je krásná. :) 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5174


6.B Na úvod si žáci připravili prezentace na téma Den Země, čištění odpadních vod a 

znečištění přírody. Následovala návštěva čističky odpadních vod a na závěr uklidili odpadky v 

okolí studánky. 

7.tř. Cesta sedmáků směřovala přírodou od ZŠ k Sellnerů chatě, poté pokračovali do Uhřic 

pod Vyšohajem, dále údolím Libotyňského potoka, kolem studánky zpět do Vlachova Březí. 
Seznámili se s chráněným územím divoce rostoucích kosatců pod Uhřicemi. Cestou sbírali 

odpadky. Společně si na závěr opekli buřty. 

8.tř. Osmáci navštívili vodárnu a měli to štěstí, že komora byla zrovna vypuštěná, takže si do 

ní mohli vlézt. Poté prošli Vyšohájem a na závěr si vyplnili ekologický kvíz. 

9.A+9.B „Opožděný Den Země“   

Stejně jako vloni i v letošním školním roce většina žáků 

devátých ročníků 22. dubna na Den Země vykonávala 

přijímací zkoušky na střední školy, a tak  tradiční sázení 

stromků proběhlo v náhradním termínu 3. května. 

Letos měli deváťáci za úkol vysázet 22 stromků podél 

potoka od autobusové zastávky u koupaliště směrem 

k bývalé cihelně. Vysazovanými stromy byly tentokráte 

duby a lípy.  

Deváťáci utvořili smíšené dvojice a rozdělili si úkoly – muž vykopal jámu, žena zasadila 

sazenici. Za tři týdny by, dle slov pana hajného Kovaříka, měly stromky začít pučet, tak je 

určitě půjdeme zkontrolovat. 

A za 50 let, až budete mít, milí deváťáci, jubilejní sraz, se třeba zajdete na Vaše stromy 

podívat a pod jejich mohutnými korunami zavzpomínáte, jak to bylo hezké, když Vám bylo 15 

a tyto stromy jste sázeli. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Karel IV. 700 let od narození – divadelní představení 
 

V letošním roce uplyne 700 let od narození nejvýznamnější osobnosti českých dějin Karla IV. Již 

nyní připomínáme našim žákům tohoto 

velikána prostřednictvím prezentací ve 

spojovací chodbě školy. 26.4. jsme 

téma „Karel IV. 700 let od narození“ 

přiblížili chlapcům a dívkám z 5. až 9. 

tříd divadelním představením, které si 

pro nás připravil herec René Josef z 

divadelního souboru „Divadlo jednoho 

herce“ z Hradce Králové. Pan Josef 

nebyl u nás poprvé. V loňském roce 

vystoupil v galerii BoMBa s 

představením Mistr Jan Hus a před 

několika lety s představením Příběhy 

lišky Bystroušky. Divadelní představení 

se dětem líbilo a snad si děti s sebou 

domů odnesly také mnoho užitečných 

informací o Karlu IV.  

 

Den čarodějnic 2016 

Nejmladší žáci se 29. dubna 2016 proměnili na čaroděje, kouzelníky, a také jejich paní učitelky 

je přivítali ve třídě v kouzelnickém převleku. Celý tento den probíhal v čarodějnickém duchu. V 

rámci projektového vyučování děti plnily čarodějnické úkoly z č. jazyka a matematiky, četly si 

pohádky, kde vystupovaly čarodějnice. V každé třídě se „ kouzlilo trochu jinak“. Děti byly 

nadšené a do detailu „čarodějně vystylované“. Díky rodičům, kteří se do této akce zapojili, měly 

děti úsměv na tvářích celé dopoledne. Žáci se na čarodějnický den velmi těšili a podle 

spokojeného úsměvu v jejich tvářích se tento den velmi vydařil a všichni si ho i společně užili. 

Věříme, že při příštím Sletu – v dubnu 2017-  nás školních čarodějů a čarodějnic bude ještě více.   

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5179
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5270


Domov dětí a mládeže zpestřil výuku pracovních činností u nás 
ve škole – třídy 2.A a 2.B 

Mezi nejoblíbenější předmět u dětí ve druhých třídách patří pracovní činnosti, kdy žáci pracují s 

různými materiály, z nichž vyrábí zajímavé výrobky. Žákům udělá největší radost, když vyrábíme 

něco na Vánoce, Velikonoce, Svátek matek apod. a výrobky si mohou odnést domů. V letošním 

roce jsme si zpestřili výuku návštěvou lektorek z DDM Prachatice. Za dětmi přijela p. Milena 

Matějková, p. Olga Michálková a p. Václava Kubíčková. 

V I. pololetí se děti naučily vyrábět magnetické placky a ozdobné špendlíky. V II. pololetí si žáci 

ušili kočku z filcu, kterou vyplnili vatou a na závěr ji dokreslili obličej fixou na textil. Žáci měli 

z kočičky velkou radost.  

 

Pasování prvňáčků na čtenáře  

Prvňáčkové Základní školy prof. Josefa Brože ve Vlachově Březí prožili 26. května 2016 

slavnostní odpoledne. Ve zdejším Velkém sále zámeckého pivovaru byli pasováni na čtenáře. Tato 

akce probíhá každoročně ve spolupráci s paní knihovnicí Helenou Fraňkovou.  

Všechny nás přivítala fanfára na trubku v provedení Honzíka Capůrky, který nám ještě několikrát  

ukázal, jak dobře zvládá hru na tento hudební nástroj.  

Po doznění fanfáry nás přišel přivítat pan profesor Josef Brož v podobě pana Antonína Lence, aby 

za nedlouho převzal v jiném převleku roli krále a ujal se pasování prvňáčků na čtenáře. 

Po té se slova ujal starosta Města Vlachova Březí pan Lubomír Dragoun, který vítal stejné děti v 

září první školní den tohoto školního roku. Za tu dobu ušli naši prvňáčci velký kus cesty, a právě 

proto jim k jejich téměř roční školní práci pan starosta 

poblahopřál. Nepřišel s prázdnou. Přinesl všem dětem záložky 

do knih, přinesl i knihy, které ve třídách určitě budeme číst a 

také pár sladkostí. Hostem, jemuž patřila další slova, byl pan 

ředitel základní školy Mgr. Michal Novotný. 

Ve všech třech prvních třídách se máme čím chlubit, vždyť 

první školní rok zvládli naši svěřenci velmi zdárně. Věříme, že 

si děti z prvních tříd odnesou lásku ke čtení a knihám, že kniha 

se stane jejich kamarádem, průvodcem i dobrým rádcem v 

celém jejich životě. 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5307
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5307
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5721
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/pasov%C3%A1n%C3%AD2016/P1050892.jpg


SOUTĚŽE 

Dějepisná olympiáda – okresní kolo 

 Dne 18. ledna 2016 naši žáci, Josef Capůrka (9.A), Martin Michalica (9.B) a Markéta 

Kocourková(8.), změřili své síly v dějepisných znalostech s ostatními základními školami a 

víceletými gymnázii v prachatickém DDM. Letošní olympiáda byla zaměřena na téma ,, 

Lucemburkové u nás.“ Celkem se do okresního kola probojovalo 36 soutěžících, vždy tři nejlepší 

z každé školy. Nejlépe si z našich vedl Josef Capůrka, který obsadil 9. místo. Markéta 

Kocourková a Martin Michalica skončili uprostřed soutěžního pole na 18. a 21. místě. Děkuji 

všem účastníkům za časově náročnou přípravu a dobrou reprezentaci školy.  

Okresní olympiáda v německém jazyce – úspěch 
našich žáků 

Dne 3.2.2016 se konalo v Prachaticích okresní finále v německém jazyce. Naše škola, stejně jako 

v minulém roce, měla v  okresním finále své zastoupení a to díky Josefu Capůrkovi a Daniele 

Bláhové ze třídy 9.A, Jiřímu Čužnovi z 6.A a Kateřině Tažejové ze třídy 6.B. Po loňských a 

předloňských výborných výsledcích naší dnes již bývalé žákyně Nikol Bobkové, která v minulých 

letech získala pro naši školu výborná 

umístění nejen v okresních kolech 

soutěže, ale i v kolech krajských a 

národních, jsme letos s napětím sledovali, 

jak se bude dařit jejím nástupcům a 

nakonec se jim dařilo skutečně náramně! 

Daniela Bláhová svými vědomostmi předčila 

všechny své soupeřky a obsadila v okresním 

kole 1. místo v kategorii II. A, a tím 

si také zabezpečila účast v krajském kole 

soutěže, které se koná v březnu v 

Českých Budějovicích. 

Obrovský úspěch naší žákyně je ještě 

doplněn výborným výsledkem Josefa 

Capůrky, Jiřího Čužny a Kateřiny Tažejové, 

kteří ve svých kategoriích obsadili – 

Josef a Jiří 2. a Kateřina 3. místo. 

Žákům moc děkujeme k tomuto 

jedinečnému úspěchu, děkujeme 

za výbornou reprezentaci naší 

školy a výuky cizích jazyků na naší škole.  

 

 

Krajské finále olympiády v německém jazyce 

Ve středu 2. března se konalo v Českých Budějovicích krajské finále konverzační soutěže v 

německém jazyce. Daniela Bláhová po okresním vítězství výborně reprezentovala i v krajském 

kole a celkovým 6. místem zviditelnila nejen jméno své, ale i naší Základní školy prof.Josefa 

Brože. Moc děkujeme!|  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4238
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4287
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4287


 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Dne 24. února se konalo v DDM Prachatice okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Naši školu 

reprezentovali dva žáci. V kategorii I A soutěžil Václav Fiedler ze 7. třídy a v kategorii II A Ivan 

Lauda z 9.A. V konkurenci žáků jiných škol se oba žáci rozhodně neztratili, oba se ve výsledkové 

listině pohybují v prostředku výsledkových listin a bodovým ziskem v soutěži zaostali za těmi 

nejlepšími skutečně o malý kousek. Moc vám děkujeme za reprezentaci školy. 

Vašek Fiedler – 8. místo (15 bodů) 

Ivan Lauda – 8. místo (16 bodů) 

 

Biologická olympiáda – okresní kolo  

21.4. se dvě naše žákyně zúčastnily okresního kola biologické olympiády. Soutěž se konala v 

Prachaticích v Centru ekologické výchovy Dřípatka. Při registraci musely dívky nejprve odevzdat 

projekt, na kterém doma pilně pracovaly. Obě jej měly vzorně připravený a také porotou dobře 

ohodnocený. Dále je čekal náročný test, poznávačka rostlin a živočichů a samostatná laboratorní 

práce, kde si musely vzorek ke zkoumání pod mikroskopem nejprve připravit. Na předních 

pozicích se sice ani Tereza Vozabulová z 6. třídy, ani Markéta Kocourková z 8. třídy neumístily, 

ale určitě nasbíraly cenné zkušenosti do dalších podobných soutěží. 

Matematická olympiáda – okresní kolo 

Dne 20.4. se v Prachaticích konalo okresní kolo matematické olympiády, jemuž předcházelo 

školní kolo. To proběhlo v naší škole 30.března. Vítězové školního kola nás pak reprezentovali 

v okresním kole v Prachaticích. Jakub Šefl se s celkovým počtem 16 bodů z maximálních 17 

umístil na 2. místě. Gratulujeme! 

 

Pan řezbář Kučera navštívil školní družinu a kroužek Kutílek 

Ve čtvrtek 26.5. nás navštívil místní řezbář pan Kučera. Přišel nám vyprávět o stromech, dřevě 

a jeho zpracování v podobě loutek, vyřezávaných obrázků a figurek. Dozvěděli jsme se i příběh 

loutky, kterou si přinesl. Ukázal nám, jak se taková figurka vyvíjí od polínka až k její přímé 

podobě, jak se pracuje s dláty, které jsou ostré, ale dřevo krásně tvarují a opracují. Hodinka 

nám rychle utekla. Na všechny otázky jsme dostali odpověď a pan řezbář byl odměněn potleskem. 

 

 

 

 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5177
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5162
http://www.zs-vlachovobrezi.net/wp-content/gallery/ku%C4%8Dera-%C5%99ezb%C3%A1%C5%99/DSCN0498.jpg


Sportovní rubrika 

Lyžařský výcvik 
Každoročně naše škola pořádá pro žáky sedmých tříd lyžařský 

výcvik. Tradičním místem výcviku  bývala po dlouhá léta 

Chata Škola na Nových Hutích, avšak v letošním roce jsme 

byli nuceni v důsledku prodeje této chaty změnit ubytovací 

zařízení. Stala se jím Horská chata Mládí v areálu Zadov. 

Nové místo nás nadchlo! Pěkné prostředí, dobré jídlo, pokoje 

s WC a sprchami, jistota sněhové pokrývky, to je výčet těch 

nejpodstatnějších předností nového působiště. 

Tento rok se lyžařského výcviku zúčastnilo 25 dětí a to včetně 

10 žáků osmých a devátých tříd. Letošní rok byl také netradiční 

co do obsazení lyžařských instruktorů. O zlepšování lyžařských 

dovedností žáků se letos starala dvojice Michal Novotný a nový pan učitel Karel Marek. Tito dva 

tělocvikáři byli doplněni o paní zdravotnici, naši bývalou žákyni školy, Veroniku Babičovou. Dobré 

sněhové podmínky, výborně upravené sjezdovky a dobrá fyzická připravenost žáků jsou 

nejlepšími předpoklady pro dobré zvládnutí lyžařských dovedností. Mezi zúčastněnými žáky se na 

konci kurzu nenašel ani jeden žák, který by nebyl schopen sám sjet velký svah, sám vyjet 

lanovkou na vrchol sjezdovky a také ani jeden, 

který by měl jakékoliv zranění, což nebývá vždy 

pravidlem. V průběhu celého týdne jsme poznali 

alespoň trochu pravou šumavskou zimu, 

vyzkoušeli jsme si jízdu na běžkách, někteří 

navštívili novou rozhlednu postavenou na 

bývalém skokanském můstku   a především jsme 

zažili spoustu legrace.  

 



Turnaj v basketbalu 

V úterý 8. března se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili okrskového kola soutěže v basketbalu. 

Naši školu reprezentovala družstva starších žáků a starších žákyň. V konkurenci 5 družstev 

obsadila naše děvčata 2. místo a naši chlapci svou kategorii vyhráli. Naši chlapci i dívky si tímto 

zajistili postup do okresního finále, které se uskutečnilo 17. března ve Vimperku. Turnaj se 

odehrál v hale základní školy Smetanova Vimperk. Už jen samotná účast na finálovém turnaji je 

úspěchem. Naše dívky obsadily v turnaji 2. místo! Chlapcům se již tolik nevedlo, ale celkové 4. 

místo v okrese Prachatice je mimořádným úspěchem pro ně samotné i naši základní školu.   

Naši školu reprezentovali: 

Družstvo děvčat: 

Šimurdová Štěpánka 

Kotrcová Veronika 

Grillová Monika 

Mikešová Adéla 

Marková Pavla 

Kalčíková Kateřina 

Bošková Michaela 

Hodonická Anna 

Družstvo chlapců: 

Capůrka Josef 

Mikeš Michal 

Mráz Vladimír 

Kadlec Martin 

Bízek Jakub 

Lauda Filip 

12. ročník mezinárodního turnaje v sálové kopané a setkání 
CZ-D dopisovatelů 
Ve čtvrtek 17. března se uskutečnil již 12. ročník mezinárodního turnaje v sálové kopané. 

Každým rokem se pořadatelství tohoto mezinárodního turnaje ujme jiná spřátelená škola. 

Pořadatelství 12. ročníku připadlo na školu Diterich-Bonhoeffer – Schule Schönberg. 

Z Vlachova Březí vyjely dvě skupiny žáků. Jedna zaměřená na fotbal a druhá, ta početnější, se 

vydala poznávat nové německé kamarády a přírodu Bavorského lesa. Pod společným vedením 

paní učitelky Ley Šverákové a Kathariny Zellner z partnerské školy prošli žáci částí Bavorského 

lesa a zúčastnili se předem připraveného environmentálního programu. Při tom všem si děti 

vzájemně povídaly – chvíli anglicky, chvíli německy a je nutné říci, že kdo chce, vždy se 

domluví, a to v případě žáků dopisovatelů rozhodně platilo! 

Skupina fotbalistů pod vedením p. ředitele M. Novotného svedla v Schönbergu fotbalové boje a 

tentokrát jim patřilo až 4. místo. Je nutné dodat, že při neúčasti žáků deváťáků, kteří se v ten 

den účastnili okresního finále v košíkové, hráli naši osmáci proti žákům o dva roky starším, 

neboť v Německu je jiný vzdělávací systém s deseti 

ročníky. Celým turnajem se nesla atmosféra fair play, 

vzájemného ohledu na druhého a atmosféra přátelství. 

Celkovým vítězem turnaje se stala škola Mittelschule 

Riedlhütte, druhé místo obsadili hoši z Grafenau, 3. 

místo obsadili chlapci z Diterich-Bonhoeffer – Schule 

Schönberg. Nejlepším brankářem  byl vyhlášen žák 

naší školy David Šanda. Již 12. ročník turnaje vypovídá 

o vytvoření pevných pout mezi školami. 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4899
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=4899


Coca Cola Cup 2015/2016 

Dne 14.4. se chlapci naší základní školy zúčastnili již druhého (regionálního) kola 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. Po vítězstvích v zářijové kvalifikaci a listopadovém 1. kole ve Volenicích obsadili chlapci 

celkové druhé místo v 2. kole v Písku. Chlapci 

nejprve vyhráli se ZŠ Nová Bystřice a se ZŠ 

Pohůrecká České Budějovice. O první a 

zároveň postupové místo se naši fotbalisté 

utkali se ZŠ Písek, jejíž chlapci nakonec byli 

úspěšnější a celý turnaj vyhráli. Chlapci 

z Písku hrají 1. ligu žáků a tak se naši žáci 

hrající 1. A třídu nemusí stydět, naopak 

mohou být na sebe hrdi, neboť byli velmi 

kvalitními protivníky takto zkušeného 

družstva!  

 

Vybíjená – okresní finále v Husinci 

Vybíjená páťáků 

V pátek 6. května jsme jeli do Husince na turnaj ve vybíjené. První 

postupuje do krajského kola v Jindřichově Hradci. Tomu jsme se 

přiblížili jen málo, ale bylo to tím, že na začátku se nám nedařilo, štěstí 

nám nepřálo. Na závěr jsme skončili až 8. (z jedenácti družstev). 

Děvčata i hoši hráli moc dobře, dodržovali pravidla, chovali se jako praví 

sportovci. V první skupině jsme o jeden život skončili třetí ze třech, 

v druhé skupině jsme hráli 4 zápasy a všechny jsme je vyhráli. Tréninku 

jsme věnovali celé jaro, trénovali i žáci, kteří na zápas nebyli vybráni. 

Všem, kteří se na nácviku podíleli, patří dík a pochvala.   

 

 

McDonald´s CUP 2016 – malá kopaná žáků 3. – 5. tříd 

V úterý 10. května se uskutečnil tradiční turnaj v malé kopané McDonaldsCup 2016 žáků 1. 

stupně základních škol. I v letošním roce jsme potvrdili, že kluci z Vlachova Březí fotbal hrát 

umějí.  Ve skupině jsme se potkali s družstvy ZŠ Vimperk Smetanova (0:3), ZŠ PT Vodňanská 

Prachatice (2:0) a ZŠ Stachy (4:0). Po napínavých bojích jsme se systémem turnaje probojovali 

až do bojů o 1. – 3. místo. Až penaltový rozstřel se ZŠ Zdíkov (0:0 – p. 3:4) zavřel klukům vrátka 

do finále, ale vítězství nad ZŠ Národní Prachatice v boji 

o třetí místo je také velkým úspěchem! Celkovým 

třetím místem a ziskem krásného poháru a bronzových 

medailí dosáhli naši chlapci obrovského úspěchu a 

právem jim patří dík za výbornou reprezentaci školy. 

 Hráči: Hůrský Radek, Václav Kautman, Ondřej Diblík, 

Matouš Kofroň, Vojtěch Kautman, Theodor Pineau, 

Marek Pineau, Antonín Vlk, Vojtěch Řezník, Libor 

Kukla, Daniel Novák 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5153
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5293
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5379


13. Mezinárodní sportovní setkání 3 škol ze 3 měst ze 3 zemí 
 
Ve čtvrtek 13.5.2016 se uskutečnilo jedno z mnoha mezinárodních, tradičních setkání Základní 
školy profesora Josefa Brože z Vlachova Březí s jejími zahraničními partnerskými školami. 
Nejstarší kontakty udržujeme s rakouskou Hauptschule Baumgartenberg v Horním Rakousku a to 
již od 1. poloviny 90. let minulého století. Již mnohokrát se setkaly kolektivy našich žáků a 
učitelů. 
Od roku 2000 jsme se začali pravidelně setkávat s Hauptschule Riedlhütte v Německu (nyní PFM 
Riedlhűtte) – Bavorsko. Toto naše nejkratší dobu trvající partnerství přineslo již celou řadu 
setkání na oficiální i neformální úrovni. Máme k sobě nejblíže, to jest asi 80 kilometrů. 
Společná setkávání žáků obou škol a jejich společné návštěvy mnoha zajímavých míst se v 
posledním čase promítají i do sportu. Naši žáci jezdí do Německa lyžovat, hrát fotbal, soutěžit 
v atletice, německé děti nám to pak oplácejí. Pouze lyžování nahrazuje jiný druh sportu nebo 
turistika. 
V určitém období jsme přizvali ke sportování i školu z Rakouska, a tak se v letošním roce 2016 
mohlo uskutečnit v německém Riedlhütte již 13. sportovní setkání žáků 3 škol 3 měst ze 3 
zemí! 

Ráno v 8:00 hodin jsme vyjeli od základní školy směr 

Deutschland a v 9:30 jsme byli našimi zahraničními 

kolegy a kamarády očekáváni v jejich základní škole. 

Hned po příjezdu a malém kulturním přivítání jsme se 

společně s oběma partnerskými školami „pustili“ do 

sportovních bojů. Dopoledne se soutěžilo v atletice. 

Vždy dva žáci (chlapec a dívka) 

z 5., 6., 7. a 8. tříd každé školy 

házeli míčkem, skákali do dálky 

a běhali sprint na 60m. Po 

společném obědu se odpoledne 

uskutečnily 2 turnaje – v 

baseballu (dívky) a tradičním 

turnaji v kopané (chlapci). 

Výsledky všech soutěžících a 

družstev jednotlivých škol se 

sčítaly a díky našemu vítězství v 

atletice, prvnímu místu v turnaji v kopané a 3. místu v baseballu jsme celkově celý sportovní den 

vyhráli a mohli jsme si společně zakřičet: „Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop“. 

V půl čtvrté odpoledne jsme se s 

přáteli z BGB a Riedlhütte rozloučili 

a vyrazili zpět do Čech. 

Tento krásný, trochu chladnější, 

slunečný den, jeho bezproblémový 

průběh byl odměnou nejen všem 

žákům za skvělou reprezentaci naší 

školy a celé ČR v zahraničí, nýbrž 

také doprovázejícím učitelům – Lee 

Šverákové, bývalému panu řediteli 

Janu Horákovi a současnému řediteli 

školy Michalu Novotnému.  

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5385


Atletická olympiáda 1. stupně – 4. pokračování 

 Poprvé se olympiáda prvního stupně v atletice v letošním školním roce uskutečnila na začátku 

školního roku. Jelikož se blíží doba uskutečnění okresní lehkoatletické olympiády v Prachaticích, 

rozhodli jsme se, že tuto sportovní akci uskutečníme ještě jednou v květnu. Tento termín 

budeme držet i v dalších ročnících. 

 Ve středu 11. května před devátou hodinou 

vyrazili žáci 2. až 5. tříd se svou paní učitelkou 

na připravené atletické sportoviště v areálu FC 

Vlachovo Březí. Téměř 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. 

  Pohár rozhlasu 2016 – Atletická soutěž družstev 

18.5.2016 – Prachatice  

Starší žákyně: 

ZŠ PJB Vlachovo Březí – 3.místo 

Starší žáci: 

ZŠ PJB Vlachovo Březí – 5.místo 

  

Okresní atletická 
olympiáda 1. stupně 

Dne 24.5.2016 se v areáluTJ Tatran Prachatice konala okresní lehkoatletická olympiáda 1. 

stupně. Naši žáci si vedli více než dobře, zde přinášíme výsledky a děkujeme všem za výbornou 

reprezentaci naší školy. 

Kristýna Schmidtová (3.třída)  1. místo – skok daleký 

Lucie Kužvartová (3.třída) 2. místo – skok daleký , 2. místo – běh 50 m 

Vojtěch Kautman (3.třída) 1. místo – skok daleký , 1. místo – běh 50 m 

Denisa Mikešová (4.třída) 2. místo – běh 600 m , 3. místo – hod míčkem 

Václav Havlíček (4.třída) 3.místo – hod míčkem 

Aneta Svachová (5.třída) 3. místo – běh 50 m 

Václav Kautman (5.třída) 1. místo – skok daleký 

Daniel Novák (5.třída) 2. místo – běh 600 m 

http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5605
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5609
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5651
http://www.zs-vlachovobrezi.net/?p=5651

