


Výlety

Školní výlet žáků 1. a 2. tříd

      V úterý 13. května se dva autobusy s dětmi z 
prvních a druhých tříd vypravily směr ZOO Plzeň. 
Výletní den však od  samého počátku hrozil deštěm, 
obloha byla zatažena. Při příjezdu do ZOO se počasí 
umoudřilo, zasvítilo sluníčko a bylo příjemně. 
Procházku po zoologické zahradě jsme zahájili u 
volného výběhu opic, kde jsme pozorovali šimpanze. 
Prošli jsme kolem přírodního výběhu šelem, kde se 
nám ve své kráse předvedl lev. Další cesta vedla k 
tropickému pavilonu, kde se děti obdivovaly želvám a 
papouškům.
Po nákupu nezbytných suvenýrů a dárků naše kroky 
vedly kolem pravěké osady k dalšímu cíli našeho výletu, tím byla návštěva oblíbeného DinoParku, 
který se nachází v prostředí lesoparku. Tam nás čekaly ozvučené a pohyblivé modely 
prehistorických ještěrů, shlédli jsme i 3D film v místním kině, kde nás kapitán ponorky pozval na 
podmořskou cestu, kde nás míjela prehistorická zvířata.
     Po návštěvě DinoParku jsme se vrátili na prohlídkovou trasu, která vedla kolem lesního 
medvědária, kde právě pospávali medvědi. Na závěr prohlídky zoologické zahrady jsme si nechali 
výběh žiraf a nosorožců.
     Školní výlet se nám vydařil, dětem přinesl zajímavé a užitečné informace o mnohých zvířatech.

                                 HÁDANKY SE ZVÍŘÁTKY ANEB BYLI JSME V ZOO

                                                                                   
   1.Bílá a černá střídá se                                           2.Na své hrby je moc hrdý,
      v pruzích po délce jejího těla.                                 Zásoby si nosí v nich.
      Přidává jí to na kráse,                                              V poušti mívá život tvrdý,
      jinak se koni podobá celá.                                       Zná jen písek, žádný sníh.

     3.Mezi zvířaty je král,                                        4. V Indii či v Africe
        aniž by si na něj hrál.                                          důstojný je velice.
        K jeho hřívě úctu má,                                         U chobotu kly mu visí,   
        každá šelma, co ho zná.                                      nemá srst, je celý lysý.

5. Trochu jako pták,                                        6. Dlouhým spánkem v brlohu
            trochu jako myš.                                              zimu klidně tráví.
            Potravu si loví v noci,                                     Kožichem se přikrývá
            to když ty už spíš.                                           Zaručeně pravým.



Školní výlet očima žáků 2.A

Tygr                                          ZOO
V zoologické zahradě           Zoologická bez šimpanzů

viděli jsme tygra.                  nebyla by veselá.
Je to zvíře veliké,                  Tolik krásných kotrmelců

je to dravá šelma                  jiné zvíře nedělá.
         (K. Kamenská)            Celé dny si spolu hrají,
                                           děti úsměv na rtech mají.
                                                            (A. Antolová)

Výlet                                      Zebra
Do ZOO se těšíme,              Krásná dáma pruhatá 
zmrzliny se najíme.              oči má jak ze zlata.
Lvi, sloni a opice                  Kroky ladné, taneční      
ty nás baví nejvíce.               zebra jima zatočí.

V ZOO                                        Klokan
Tučnáci jsou velmi milí,          Skáče klokan do dálky,
nehádaj se ani chvíli.                nese malý klokánky.  
Surykata zvědavá                     Klokánci se ale mají,
velké oči ona má.                    v kapsičce se schovávají.
Jedna druhou hlídají,                      
tím se štírům ubrání.                  Foto s medvědem
A ty zebry pruhované            Do ZOO si zajedem,
běží loukou jako laně.           fotíme se s medvědem.           
              (A. Folířová)           Zirafa má dlouhý krk, 
                                              kouká na to každý kluk.
                                              Sloni, tygři, opice
                                                 baví se pak nejvíce.
                                                          (M. Jůzková)   



A výlet do plzeňské ZOO ještě jednou s žáky třídy II. B:

Po školním výletu se děti naučily písničku Pět minut v Africe, v níž se zpívá o zvířatech, která  po - 
znaly v ZOO. Při výtvarné výchově pár zvířátek nakreslily, při pracovním vyučování je vyrobily z 
papíru a v domácím úkolu napsaly pár vět o svých zážitcích a dojmech z tohoto výletu.

A tady je jeden domácí úkol za všechny:

5 vět o výletu do ZOO:
Když jsme přišli do ZOO a dinoparku, lvice pořád ležela a lev stále řval. Šli jsme do 
afrického pavilonu, kde byla tma a viseli tam hlavou dolů netopýři. Potom jsme šli do 
dinoparku, kde jsme se koukali na film, ve kterém žili někteří dinosauři ve vodě a 
někteří na souši. Pak jsme šli na hřiště, kde jsme měli hodinu přestávku na svačinu i na 
hraní. Při odchodu jsem si koupila na cestu nanuka. (Terezka Předotová- 2.B)  



Výlet – poslední společný
Dne 4. 6. jsme vyrazili směr Zvíkov-Písek. Cesta ubíhala vcelku příjemně, není to daleko. Červený 
autobus měl už nejspíš "zenit" za sebou, občas drnčel, tu něco zaskřípalo - nejvíce při řazení. Na 
poznámky typu: "Promiň", které zazněly z úst Kuby Rauscherů, pan řidič nevrle odpověděl: 
"Mladej, nekecej, ještě nevíš, o čem je život."
Na Zvíkově se točila pohádka Krkavci. Ploužili se tam neznámí (prý slovenští) herci v dobových 
kostýmech, komparz – zbrojnoši se učili pochodovat a my museli být potichu, aby nás "nebylo ve 
filmu slyšet" a nesplašili jsme koně.
Pak jsme jeli lodí "VIP" z roku 1956, měli jsme ji sami pro sebe, byl tam i bar, ale nic dobrého nám 
nenalili.
Super byl "oběd" v píseckém "mekáči" a pak ještě hodinku v centru města a kolem pískových soch 
– ty byly také super. Domů jsme přijeli v pohodě okolo 15. hodiny. A mohli jsme si říct: "Sláva 
nazdar výletu nezmokli jsme už jsme tu."



         Výlet 4. ročník
        
             Jen krátce se vrátíme k loňskému školnímu výletu, kde jsme absolvovali mnoho 
             zajímavého. Nejvíce nás uchvátilo „ Muzeum čokolády“ v Táboře, kde jsme si
             koupili mnoho neokoukaných dobrot z čokolády. Hezký byl i Kozí hrádek, Sudoměř,
             Chýnovské jeskyně a Husitské muzeum v Táboře.
                                                                                              

  
         
     

Výlet 6. ročník
6.

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 jsme jeli na školní výlet. Ve Vlachově Březí jsme v 6.30 nastoupili do 
autobusu do Kratušína. Odtud jsme šli pěšky do Drslavic (1 km), kde se nachází goticko-renesanční 
tvrz. Po dvouhodinové prohlídce této tvrze jsme se vrátili do Kratušína, kde jsme si udělali táborák, 
opekli si buřty a zahráli si hry. Z Kratušína jsme se vrátili autobusem do Husince ve 13.00 a odtud 
jsme se vydali pěšky do Vlachova Březí po cyklistické stezce přes Chlumany.
Názory dětí: 
Dušan Otradovský: Zaujalo mě, že pán, který vlastní tvrz byl letcem, ale nechal toho, protože dal  
slib svému tátovi, že nenechá tvrz padnout a opraví ji



„Pod širákem na Helfáku“

Ve dnech 14.-15.6. se žáci 7.A a 7.B vydali pěšky na 
hrad Helfenburk. Sraz byl v 8 pod lípou, kde jsme na 
káru naložili spacáky a karimatky a pak vyrazili.  

Cestou jsme se vyfotili před dalším z Bursových štítů, 
tentokráte v Lipovicích

V Dubu nás  paní hraběnka  provedla zámkem 
a naa

a poté jsme se vydali na židovský hřbitov.



a nakonec jsme na 2. hradním nádvoří rozložil i ležení.  O

ggfffffg Odpoledne jsme dorazili na hrad a na 2.
 hradním nádvoří „rozbili ležení“

Večer nás čekalo opékání buřtů a noční 
bojovka.
Noc byla jasná, takže mnozí z nás před
 usnutím koukali na hvězdy, až jme z toho
 usnuli.

Ráno jsme sbalili věci a hurá zpět do Vlachova Březí. Cestou jsme udělali ještě zastávku v Dubu, 
tentokráte kvůli Bursovým štítům. A v poledne už jsme mohli zvolat na náměstí pod lípou: „Sláva 
nazdar výletu, nezmokli jsme už jme tu!“  

Postřehy z Helfáku:
Kluci nás učili, jak se správně opékají buřty a nakonec
 jim spadl do ohně.
Monče počůrala koza batoh.
Koza mi chtěla sníst řízek, ale nakonec mi žužlala prst.    
Hráli jsme spacákovou válku.
V noci na stezce odvahy nás vylekal pytlík od
 bonbónů – mysleli jsme, že je to netopýr.
Na stezce odvahy jsme se nebáli duchů nebo tmy, ale 
vylekaly nás žáby.
David se tam bál, tak pro něj musela přijet mamka.



Výlet 5. ročníku

V úterý 29. dubna jsme pátá třída a třetí B 
jeli společně na výlet do Hoslovic a do 
Krušlova. První zastávka byla v 
Hoslovicích. Asi půlhodiny nám trvala cesta 
k Hoslovickému mlýnu krásnou šumavskou 
přírodou. Ve mlýně nás přivítal pan mlynář 
s fajfkou v kabátě a všechny nás učil, jak si 
vyrobit píšťalku. Ve mlýně jsme se ponořili 
do doby našich pradědečků a prababiček a 
naslouchali jsme poutavému vyprávění pana 
mlynáře. Stihli jsme si i opéci první vuřtíky.
Poslední zastávka byla ve včelíně v 
Krušlově, který sám vyřezal a o 68 včelstev 
se staral pan Josef Mach.  

 
Školní výlet očima loňských třeťáků
Ve středu, 18.6.2014, jsme jeli se školou na výlet už v 7:20 . Prvním nádherným zážitkem
 bylo to, že jsme jeli do Českého Krumlova. Tam jsme se procházeli po zámecké zahradě,
 která vypadala jako bludiště. Podívali jsme se také v hradním příkopu na medvědy, ale
 ukázal se nám jen jeden.
 Z Českého Krumlova nás autobus zavezl na hrad Rožmberk. Pod hradem jsme si mohli 
 koupit všelijaké léčivé kameny. Na hradě nás nejvíc zaujal obraz Perchty. Pokusili jsme se
 vyluštit nápis na obrazu, ale nepovedlo se nám to. Obraz se mi líbil, nikdo neví, jestli se 
 usmívá nebo je smutná. Pak jsme šli do katovny, ta byla fakt skvělá. Na některých z nás
 ukázali, jak se různé mučící nástroje používali. Po cestě dolů z hradu k autobusu jsme volali
 na vodáky, kteří splouvali řeku Vltavu.
 Autobus nás zavezl také do Vyššího Brodu, kde jsme si prošli Poštovní muzeum a odtud  
 jsme šli do kláštera, museli jsme si tam sundat kšiltovky. Měli jsme veliké štěstí, protože 
 jsme viděli dva mnichy a slyšeli varhany.
 Potom jsme jeli do Spáleniště, kde sídlí Jihočeská záchranná brigáda kynologů, kde byly 
trenažery a tam nám ukázali, jak psi můžou hledat a zachraňovat člověka v sutinách. 
 Líbil se nám také samotný výcvik psů. 
 Cestou domů jsme z oken autobusu zkoukli hráz Lipna a kolem půl osmé jsme byli opět
 ve Vlachově Březí. 



Výlet do Prahy

V úterý 17. června v 7,15 jsem odjel 
se svými spolužáky a paní učitelkou na 
školní výlet do Prahy. Při cestě jsme se 
zastavili na čerpací stanici, kde jsme si 
mohli zakoupit občerstvení. Cesta 
utekla celkem rychle, ani jsme se 
nenadáli a byli jsme v Praze. Pražské 
ulice nás dovedli až k Pražskému 
hradu, kde se nám moc líbilo, protože 
před Hradem nás uvítal Kašpárek s 
rytířem. Viděli jsme střídání stráží, 
navštívili Chrám svatého Víta, Zlatou 
uličku a Muzeum hraček. Pokračovali 
jsme cestou přes Karlův most až na 
Staroměstské náměstí, ale nejdříve 
jsme se posilnili v Mc Donaldu. Dále 
nás nohy zanesly až k Muzeu lega. Na 
Staroměstském náměstí zrovna v pět hodin začal odbíjet orloj. Poslední zastávkou bylo Václavské 
náměstí, kde jsme měli možnost zakoupit i nějakou drobnost. Cestou k autobusu jsme měli štěstí 
vidět armádní letadla, která zrovna přelétala nad Prahou. Cestou nazpět jsme se po náročném, ale 
poutavém výletě věnova



Cyklistický výlet na K řišťanovický rybník

Ve středu 18.6. jsme konečně vyrazili na 
náš školní výlet. V 8 hodin ráno jsme se 
sešli před školou, dali věci do auta, nasedli 
na kola a vyjeli. Ze začátku byla cesta 
docela lehká, ale pak přišel první kopec. 
Skoro všichni jsme kola tlačili. To však 
zdaleka nebyl nejhorší kopec. Zastavili
 jsme v Lažištích v obchodě, kde jsme si 
koupili nanuky na posilněnou. Cesta do 
Záblatí
 byla víceméně z kopce, ale pak nastalo to 
nejhorší z celého dne. Cesta, na které bylo 
pár rovinek, ale jinak samé kopce. Když už 
jsme konečně, celí unavení, dorazili do 
Křišťanovic, šli jsme se osvěžit do místního 
rybníka. Potom jsme postavili stany a 
odpočívali. Po odpočinku jsme šli 
na zříceninu hradu Hus. Po 
příchodu jsme rozdělali oheň a 
upekli si párky a buřty. Večer jsme 
si šli poslechnout hudbu z 
protějšího břehu a šli spát. Ráno 
jsme sbalili stany a vyjeli na Libín. 
Po hodině jsme tam konečně došli. 
Vystoupali jsme na rozhlednu, 
vyfotili se, koupili si pití a jídlo a 
jeli domů. Při cestě jsme si udělali 
pár přestávek na odpočinek. 
Kolem 13 hodiny jsme dorazili. 
Celí šťastní jsme si vzali své věci 
a odebrali se domů.

Ve středu ráno jsme na kolech 
vyrazili od školy směrem na 
Křišťanovice. Nejprve se mi jelo skvěle, ale jakmile jsme 
dorazili na Dobrou Vodu, začalo peklo. Byl tam kopec, který 
jsme skoro všichni vyšli pěšky. Po příjezdu do kempu jsme 
rozestavili stany a někteří se šli vykoupat do rybníka, protože 
byla opravdu teplá voda. Okolo 16 hodiny jsme vyrazili na 
procházku na zříceninu hradu Hus. Bylo to velmi zajímavé. 
Večer jsme si opekli buřty. Druhý den jsme sbalili stany a 
vydali se na cestu domů. Ty kopce byly opravdu hrozný, 
protože jsme šli ještě na rozhlednu Libín. Potom jsme se 
stejnou cestou vydali do Vlachova Březí. Dorazili jsme asi v 
půl jedné. Potom paní učitelka zavolala svému otci a on nám 
přivezl stany a baťohy a mohli jsme všichni domů. Výlet byl 
skvělej, ale ty kopce byly hrozný.

 



           Letní prázdniny ve vzpomínkách našich DRUHÁKŮ

● Rád vzpomínám na letní tábor na Hluboké. Jako zkoušku odvahy jsme měli sníst červy.

● Nejhezčí zážitek byl celý den na lodi v Turecku. Nejlepší zážitky z tábora byly hry a spaní
do devíti hodin. 

● Když jsme se koupali v bazénu, moje sestra Dana se koupat nechtěla, a proto ji chlapi hodili 
do bazénu oblečenou. 

● V létě jsem byl s rodiči v Itálii a tam jsme jeli na střeše jeepu. Řídil Ital, který uměl česky. 
Zpíval i naši hymnu. 

● V  Plzni v ZOO u lemurů jsme si sedli na lavičku. Překvapil nás lemur, který si vyskočil 
k nám a nechal se hladit. 

● Chodili jsme ve skalách, kde se natáčela pohádka Třetí princ a také jsme navštívili krásné 
muzeum panenek v Troskovicích. 

● Byli jsme v lese. Najednou zašustilo křoví a my se začali bát. Vyskočil malý zajíček. Tomu 
jsme se moc smáli. 

● Byl jsem v kině na pohádce Tři bratři. Koupil jsem si popcorn a moje sestra colu. Než jsem 
stačil ochutnat, polovina popcornu byla na zemi. 

● Na táboře v Dubu jsme šli na procházku a v potoce jsme lovili kameny. Uklouzla mi noha a 
já spadla do vody. 

● prázdninách jsem byla u babičky na Vysočině. Učila jsem se plavat a s babičkou a s 
Betinkou  jsme chodili do přírody na procházky. 

● Jednou večer jsme se rozhodli, že si uděláme stezku odvahy kolem rybníka. Byla už tma 
a z křoví na nás vyběhla dvě strašidla. Hrozně jsme se lekli a křičeli. Po chvilce jsme ale 
zjistili, že jsou to naši taťkové.                                                                                               

● S  kamarády jsme serozhodli, že přespíme na trampolíně.... Dlouho do noci jsme si povídali 
historky o upírech a strašidlech. Není divu, že jsme nemohli usnout a trochu se i báli. Byla 
to nejdelší noc v mém životě!                                                                                           

● Jel jsem s maminkou vlakem k tetě do Olomouce.Lidé tam mluví 
hanáckým nářečím,nosí kroje.Všichni jsou tam jako jedna rodina.

● Jela jsem s rodiči na dovolenou do Liberce.Navštívili jsme zoo.Viděla jsem bílého 
tygra.Také se mi líbilo v aquaparku

● Byla jsem na Slovensku v kempu a spala v karavanu.Měli tady nový super tobogan a to byly 
super jízdy.V rybníku byla spousta rybiček a já je chytala do síťky

● Byla jsem s babičkou a dědou v Itálii.V aquaparku šel se mnou děda na tobogan.Ve člunu 
jsme jeli pěkně rychle.Dole nemohl děda ven.Zasekl se a bratr ho musel vyklopit



● Se sestřenicí Haničkou jsem byla v Plzni v zoo.Viděli jsme malé slůňátko.Hrálo si s vodou 

● Jeli jsme za tetou Katkou na Tichou.Měli tam dvě malá jehňata.Krmili jsme je mlékem z 
lahví

● Byli jsme u moře v Egyptě a pluli výletní lodí.Moře bylo rozbouřené a já se schovával v 
podpalubí, protože jsem se bál obrovských vln. Nakonec jsem ale viděl delfíny i  želvy.

● Šli jsme kolem cukrárny.Zmrzlinář ze zmrzliny a kornoutů vytvořil panáčka, když mi ho 
podával,udělal trik, že zmrzlina spadla.Já se lekl a chytal ji.

● Byla jsem v Rakousku v aquaparku. Měli tam hodně bazénů a veliký tobogán,na kterém 
byla velká legrace.Moc se mi tam líbilo.

● Nejvíc se mi líbilo na táboře.Nejvtipnější bylo,jak náš vedoucí Dan skákal do vody šipky. 
Navzájem jsme se cákali vodou a hráli hry.

● Jeli jsme do aqaparku,kde bylo hodně klouzaček.Na jedné se klouzalo na kruhách.Sedl jsem 
do něj a převrátil se.Nalokal jsem se vody a rodiče se mi smáli.

● Byla jsem v Praze v bazénu.Nejvíc se mi líbily tobogány a vlny. Pěkné to bylo také v zoo v 
Plzni, kde jsem si koupila zlatou minci na památku.

● Na dovolené na Zvůli jsme se rozhodli jít na rozhlednu.Šli jsme podle značek ,ale špatně, 
rozhlednu jsme ztratili.Začalo pršet a rozhledna jako by  se nám smála. Zmoklí jako slepice 
jsme se vrátili do kempu a druhý den vyrazili raději autem.

● Podnikli jsme výšlap na Ještěd a jeli lanovkou. Na Vranovské přehradě jsem plula lodí. 
Krásný výhled byl z Pravčické brány.V Ústí nad Labem jsem se potkala se slony.

                         Letní prázdniny ve vzpomínkách našich páťáků

● Prázdniny byly super, ale utekly rychle.

● O prázdninách jsem byla na zámku Červená Lhota, je pěkná, ale malá.

● O prázdninách jsme šli do lesa na houby. Když jsme šli domů, vypadl mi zub a já mám teď 
zuby skoro jako moje babička.

                                       Letní prázdniny ve vzpomínkách našich osmáků

● O prázdninách jsem byl v Turecku, také jsem byl v Česku.

● O prázdninách jsem byl v Chorvatsku. Málem jsem se utopil v moři. Bál jsem se, že mě 
sežere žralok.

● Když jsme dorazili do Lince, tak jsme prošli památky, třeba rodný dům Wolfganga Amadea 
Mozarta.

● Šli jsme s kamarádem na houby. Našli jsme košík hub, ale byly to samí hořčáci



Akce školy

První školní den 

V pondělí bylo 1. září 2014, den, kdy začal nový školní rok 2014/2015. Tento den byl prvním dnem 
povinné školní docházky 36 našich nových prvňáčků, které jsme slavnostně přivítali v naší Základní 
škole profesora Josefa Brože. Jsme rádi,  že se jich letos sešel  takovýto počet a že jsme mohli 
vytvořit stejně jako v loňském roce dvě první třídy a doufáme, že stejný nebo větší počet dětí se 
bude hlásit na naši školu i v příštím roce a následujících létech. Našim novým spolužákům, klukům 
a děvčatům z obou 1. tříd přejeme jen to nejlepší, ať se jim vše daří, nedělají si starosti,aby poznali 
ve škole hodně nových kamarádů a těšili se do školy každý den tak, jako se jistě těšili na první 
školní den. Tak holky a kluci z obou prvních tříd: „Ať je vám všem tady s námi všemi dobře“.



Památný den školy

Den  17. září  je pro naši  školu zcela zásadní.  Je to datum, kdy roku 1899 byla postavena 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 v rozhlase, 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 a členy by se 
měli stát žáci, kteří svým chováním, přístupem k práci a výsledky ve škole by byli příkladem pro 
ostatní. Po ukončení voleb se všechny třídy a jejich učitelé věnují  předem připravené činnosti, 
projektu, která(ý) se vztahuje k městu, škole nebo oběma. Výstupem těchto projektů jsou vytvořené 
různé prezentace v podobě plakátů, video a foto souborů a výtvarných a rukodělných prací, které 
budou umístěny v prostorách  chodeb nebo na www stránkách školy.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 sportovní zážitek v podobě výstavy úspěchů pana Josefa Kováře a Michala Vaněčka, 
oba pánové jsou z Vlachova Březí. První z nich je úspěšný judista a druhý výborný dálkový běžec. 

Letošní slavnostní den byl v jednom zcela nový. Škola dostala od bývalého p. ředitele Horáka 
velký dárek v podobě  velkoplošného obrazu se symboly školy, který je umístěn ve vstupní hale 
základní školy.



 Výsledky voleb do školního sněmu:

Štumrová Alexandra - 
3.A

Beránek Filip- 6. třída 

Mikešová Denisa - 3.B Novotný Michal- 7. třída 

Růžičková Kateřina- 4. Lauda Ivan- 8.A třída

Tažejová Kateřina - 5.
Mikeš Michal- 8.B třída 

(viceprezident)

Kalčík David - 9.A třída (prezident)

 horní řada zleva: Filip Beránek, Michal Novotný, Michal Mikeš, David Kalčík, chybí: Ivan 
Lauda 
dolní řada zleva: Kateřina Růžičková, Denisa Mikešová, Alexandra Štumrová, Kateřina 
Tažejová



Planetárium České Budějovice

 Dne 16.9.2014 čtvrtá a pátá třída navštívila planetárium v Českých Budějovicích  s programem 
„ Hvězdná obloha“ a „Sluneční soustava“ doprovázený odborným  výkladem.

Natur Vision Vimperk
Dne 23.9. se vydala  8.B  na exkurzi do  města Vimperk. Po příjezdu k autobusu si prohlédla tato 
třída SOU Vimperk. Mistr odborného výcviku pan Srnka seznámil žáky naší školy s obory, které se 
zde vyučují. Následovala prohlídka jednotlivých učeben odborného výcviku a vyučující nám 
umožnili nahlédnout do výuky v předmětu informatika a matematika. Hlavním bodem dne byla 
návštěva 13. mezinárodního festivalu o přírodě Natur Vision. Film Gepardi – elegantní africké 
šelmy přiblížil jeden rok života gepardí samice s mláďaty v africké savaně. Druhý film popisoval 
biologickou expedici po Středozemním moři, která se zaměřila na pozorování vorvaňů, lachtanů a 
mořských karet. Po skončení filmového představení žáci vystoupali do muzea vimperského zámku, 
kde si prohlédli expozici historie sklářství a knihtisku ve Vimperku, která je obohacena o expozici 
NP Šumava. 

Beseda s paní spisovatelkou
  Ve středu 24.9. 2014 navštívila žáky 1., 2. a 3. tříd paní spisovatelka Miluška Vítečková, se kterou 
žáci besedovali v galerii BoMBa. Paní Vítečková přivezla dětem ukázat mnohé ze svých knih a 
řadu příběhů i básní jim sama přečetla nebo zarecitovala. Naši malí čtenáři také měli možnost si 
některé knihy prohlédnout a seznámit se tak i s poutavými ilustracemi v nich.   Povídání s paní 
spisovatelkou bylo 
velmi zajímavé a žákům přineslo mnoho cenných  informací.
Na dvou besedách se zde sešlo celkem 65 žáků . Děkujeme 
paní knihovnici Heleně Fraňkové, že nám tuto  
besedu zprostředkovala a přiblížila tak našim žákům pro
 mnohé dosud neznámou spisovatelku dětských knih.



Na společné česko-rakouské cestě 
V pátek  26.  září 2014 se uskutečnilo  jedno z mnoha tradičních setkání  ZŠ prof.  Josefa Brože 
z Vlachova Březí s jejím zahraničním partnerem školou MS Baumgartenberg z Horního Rakouska. 
Toto zahraniční partnerství trvá již od 1. poloviny 90. let minulého století. Již mnohokrát se setkaly 
kolektivy našich žáků a učitelů a tak zkušenosti z minulých let daly základ pro velmi zdařilou další 
akci – setkání na půl cesty nedaleko česko-rakouských hranic v Lipně nad Vltavou a Rožmberku 
nad Vltavou. Celá akce byla finančně zajištěna prostřednictvím projektu z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj z Fondu malých projektů Jižní Čechy/Horní Rakousko mající název Na společné 
česko-rakouské  cestě  2014.  V rámci  tohoto  projektu  jsme uskutečnili  cestu  v květnu  loňského 
školního roku na 11. mezinárodní sportovní setkání 3 zemí 3 měst ze 3 škol, tentokrát konaného 
v rakouském BGB. Hlavní aktivitou tohoto projektu byla však akce uskutečněná v pátek 26. září 
nedaleko od hráze Lipenské přehrady. Cílem bylo  environmentální a historicky zaměřené setkání 
s poznáním Šumavy a předhůří Šumavy a hradu Rožmberk (téma - poznáváme historii regionu obou 
partnerů projektu). 
Ráno v 8:15 vyrazilo 45 žáků pod vedením paní učitelky Ley Šverákové a pana ředitele Michala 
Novotného z vlachovobřezského náměstí  směr  Lipno nad Vltavou. Na cílovém místě  jsme byli 
v půl desáté a jen malou chvilku jsme čekali na kamarády z Rakouska. Po přivítání jsme se rozdělili 
do  dvou  smíšených  družstev,  kdy  jedno  (s převahou  rakouských  žáků)  vyrazilo  k penzionu 
Karolína, kde se všichni naobědvali, a druhé absolvovalo výstup do Stezky korunami stromů, kde i 
přes velmi sychravé počasí měli velmi krásný výhled do dalekého okolí s poznáním ekologie lesa 
prostřednictvím  vzdělávacích  panelů,  které  jsou  součástí  stezky.  Zanedlouho  se  obě  skupiny 
vyměnily a posléze setkaly nedaleko bobové dráhy a děti  si  pořádně  zajezdily!  Ve dvě  hodiny 
odpoledne  jsme  se  všichni  vypravili  do  Rožmberku  nad  Vltavou  a  navštívili  středověký hrad 
Rožmberk. 
Velmi nás potěšilo, že náplň a celý průběh akce se dětem od nás i z BGB velmi líbil a umožnil 
oběma skupinám žáků navázat nové kontakty a prožít společně velmi pěkný den.



Exkurze Šestajovice

V úterý  7. října vyrazili ráno v 8,00 žáci třetích tříd spolu se svými třídními učitelkami – Evou 
Novotnou a Renatou Lustigovou na exkurzi do firmy Rodas do Šestajovic u Prahy. Soukromá firma 
Rodas vznikla v roce 1990 a zabývá se výrobou svíček, mýdel a přírodní kosmetiky. Po malém 
občerstvení se děti rozdělily do 2 skupin podle tříd a začala hlavní náplň - samostatná výroba. 1. 
skupina si plnila sáček koupelovou solí, odlévala voskovou vánoční ozdobu, ale největším zážitkem 
bylo vlastnoruční zdobení 2 svíček. 2. skupina vyráběla trojhranné voskovky , jejichž vzor si samy 
děti vybraly. Poté se obě skupiny vyměnily. Kdo chtěl, mohl si ještě nějaký dárek domů zakoupit. 
Na závěr si děti prohlédly malou rodinnou farmu se spoustou zvířátek. Největší radost měly děti ze 
všech vlastnoručních výrobků, které si samozřejmě odvezly domů. Celá exkurze byla financována 
z projektu Šance pro venkovské školy, tudíž pro děti zcela zadarmo. 

Beseda o Kosovu

V pátek 24. října měli žáci druhého stupně naší základní školy možnost blíže se seznámit s životem 
vojáků v zahraničních misích. Paní kapitánka Jana Ereni velice zajímavě přiblížila ze své vlastní 
zkušenosti, z vlastního pobytu, aktivity vojáků v mírových zahraničních misích. Stručně vysvětlila 
žákům politickou situaci a historická fakta oblasti Kosova, ukázala život místních občanů, 
podmínky žáků ke vzdělávání, každodenní práci i zábavu jednotlivých vojáků. Paní kapitánce Janě 
Ereni moc děkujeme.



Šest týdnů prvňáčků

Už druhý měsíc jsme vašimi spolužáky!
Pryč je prvních pár dní, ve kterých jsme pronikali do tajů školy.  Dnes už víme, že po dopolední 
práci nás pokaždé čeká dobrý oběd, družinové radovánky, některé z nás i zájmové kroužky školy 
nebo ZUŠky. Každé odpoledne si pak o svých zážitcích rádi popovídáme s rodiči , někdy prarodiči, 
jindy vyprávíme tetám a strýcům. Možná nás – tu a tam – někdo z nich školou postrašil, ale my se 
školy dávno nebojíme!
Vždyť za tu krátkou chvíli ve škole známe tolik písmenek, že se z nich dají složit i slova, takže už 
brzy budeme umět číst i třeba pohádky. Víme,co znamená počítat, umíme psát číslice, zvládáme 
cviky pro psaní – plnicí pera už jsou nachystána.
Zpíváme písničky, kreslíme obrázky, cvičíme jako velcí sportovci. Hned první týden ve škole jsme 
viděli školní lehkoatletickou olympiádu. Už teď se těšíme, že za rok si zasportujeme se staršími 
kamarády i MY. A když už mluvíme o starších kamarádech, tak ještě něco o nich...
Krásný den jsme si užili ve sváteční DEN ŠKOLY. Víme, co znamenají VOLBY a ŠKOLNÍ SNĚM, 
známe ŠKOLNÍ ZVON, VLAJKU, nejsou nám cizí jména dospěláků, s nimiž se denně ve škole 
nejvíce setkáváme. Ale to byl jen začátek dne...
Žáci obou třetích tříd pod křídly svých paní učitelek nachystali pro naše dvě první třídy pravou 
ŠIPKOVANOU i s pokladem! Úkoly pro nás už nebyly těžké, zopakovali jsme si nové poznatky z 
prvních dvou hodin ve škole. No a když jsme našli zasloužený poklad, byly v něm sladkosti pro nás 
i pro třeťáky. A tak jim moc děkujeme a těšíme se na nějaké to PŘÍŠTĚ ...

A ještě pár foteček, abyste nám věřili:
… začátek Šipkované ...                                                   … máme poklad! ...

… část pokladu pro třeťáky ...                                                 … máme nové starší kamarády ...

prvňáci
od srdíčka 



Sportovní rubrika

2. ročník atletické olympiády 1. stupně 

Olympiáda prvního stupně byla veselým a zdařilým začátkem školního roku 2014/2015.

      V pátek 5.září vyrazili žáci před půl desátou se svou paní učitelkou na připravené závodiště, 
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 a tak nám ani moc nevadilo, že jsme měli všichni mokré 
nohy od rosy. Všichni, kteří se zúčastnili, byli vítězi, neboť ve sportu nerozhoduje jenom míra 
výkonu, ale také snaha, chuť si zasportovat a toho všeho jsme viděli skutečně mnoho. 
     
 A čeho jsme dosáhli společně?

Naskákali jsme téměř 219m  a naházeli 1km a 975m .
Když se spojí síly dohromady, tak dokážeme mnoho:
Závodilo 127 žáků.
127 žáků běželo sprint na 50m a tak uběhlo 6,35 km za 22 minut 32 vteřin! ( To by mohla být trasa 
z Vlachova Březí téměř do Strunkovic.)
59 žáků běželo 600m , uběhlo 35,4 km za 3hodiny a 23 minut.( To by mohla být cesta z Vlachova 
Březí do Českého Krumlova) 



                     Sportovní dopoledne ve Strunkovicících   

 Ve čtvrtek 25.9. odjeli žáci 2. tříd do Strunkovic nad Blanicí , kde se zúčastnili  sportovní 
 akce , pořádané zdejším fotbalovým klubem .Po zahájení  byli žáci rozděleni do 9 stanovišť, 
 kde plnili různé disciplíny (rychlé nohy, slalom s míčem, střelba na  branku, žebřík, fotbal,..)
 Celé dopoledne mělo fotbalový ráz.  
 Velmi milým překvapením byli hosté této akce. Podpořit malé budoucí fotbalisty přijeli naši 
 reprezentanti z minulých let- Pan Antonín Panenka a Karol Dobiaš.
 Součástí celého programu byla také autogramiáda. Každý z žáků dostal na památku fotografii 
 obou fotbalistů i s podpisem.
 Nechybělo také  občerstvení, které naši žáci  uvítali s velkým nadšením. A na závěr jako tečka
 ještě sladká odměna pro každého.  
                                                                     

Malá kopaná 

Dne  7. října se uskutečnil tradiční turnaj starších žáků v malé kopané. Turnaj se uskutečnil pod 
vedením pana učitele, trenéra Jaroslava Frnocha na hřišti s umělým povrchem při 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 trenérském vedením pana ředitele Michala Novotného 
naši chlapci vyhráli úvodní tabulku „C“, kdy postupně porazili družstva Husince (7:0), Smetanova 
Vimperk (2:0), Čkyně (1:0) a postoupili tak do finálové skupiny o 1. – 3. místo. V této finálové 
skupině jsme svedli velký boj se základní školou Zdíkov (loňský vítěz a letošní favorit turnaje spolu 
s kluky ze ZŠ Národní PT). Ačkoli byli naši kluci výrazně menší a mladší, byli zcela jasně lepší, 
vytvořili si mnoho brankových příležitostí a je jen velká škoda, že tlak nezužitkovali ve vítězství a 
„jen“ remizovali 0:0. V druhém utkání jsme nastoupili proti fotbalistům ze ZŠ Národní Prachatice a 
čekalo se soupeřovo jasné vítězství. Ale kdo zápas viděl, byl z naší hry velmi příjemně překvapen. 
Naši kluci po celou dobu turnaje bojovali, předvedli kolektivní a kamarádský výkon s podporou 
jeden druhého a výkon s nesólováním a po těsné prohře se ZŠ Národní PT 0:1 a lepším skóre ve 
srovnání se ZŠ Zdíkov jsme obsadili velmi hezké 2. místo v okrese Prachatice.

1.místo – ZŠ Národní Prachatice 
2. místo – ZŠ Vlachovo Březí
3. místo – ZŠ Zdíkov



                              
Turnaj v     sálové kopané  

14.října se zúčastnili kluci z naší školy pod vedením trenéra Michala Novotného turnaje v 
sálové kopané pořádaného SŠ Vimperk. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. Po třech vítězných 
utkání a jedné prohře jsme celkově obsadili 2. místo. 

1. místo - ZŠ Národní Prachatice
2. místo - ZŠ Vlachovo Březí
3. místo - ZŠ Smetanova Vimperk
4. místo - ZŠ Vacov
5. místo - SŠ Vimperk

Okresní finále ve stolním tenise
 22. října se zúčastnila okresního kola soutěže ve stolním tenise pod trenérském vedení p. uč. 
Michala Novotného dvě družstva z naší základní školy profesora Josefa Brože. Mladší kategorii III 
reprezentovali: Michal Honomichl, Martin Le, Michal Novotný, Filip Beránek.  Starší kategorii 
IV reprezentovali:  Jaromír Šuba, Michal Mikeš, Josef Capůrka, Martin Kukla . Obě kategorie 
jak mladší tak starší si vedly náramně! Starší kluci vyhráli a stali se tak mistry okresu Prachatice a 
mladší byli druzí! 
Gratulujeme a děkujeme!!!!!
 
Kategorie III.

1. místo – ZŠ Smetanova Vimperk 
2. místo – ZŠ PJB Vlachovo Březí
3. místo – Gymnázium Prachatice

Kategorie IV.

1. místo – ZŠ PJB Vlachovo Březí
2. místo – Gymnázium Prachatice
3. místo – ZŠ Smetanova Vimperk


