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Podzimní aktuality aneb co událo se v naší klase 
 
Vlachovobřezští hasiči 
Kdy a jak volat o pomoc složky integrovaného záchranného systému? Kdo a kdy vyhlašuje 

evakuaci? Na řadu podobných otázek odpovídala, členka hasičského záchranného sboru, 

Markéta Tischlerová, žákům 8. a 9. tříd naší ZŠ PJB Vlachovo Březí  při besedě, 

která proběhla 13. září 2013 v galerii BOMBA. Dvouhodinový program byl zakončen 

prohlídkou místní hasičské zbrojnice, kde se žáci za doprovodu třídních učitelů seznámili s 

technikou a ostatním vybavením hasičského sboru. Přednášku v místní zbrojnici vedl 

dlouholetý člen SDH Jan Fiedler. 

 

1.Sběrová akce 2013/2014 
Dne 25. října odvezla z naší školy firma JIHOSEPAR a.s. z Vimperku starý papír a plastové 

láhve. Navazujeme tím na dlouholetou tradici sběru starého papíru z minulých let, čímž nejen 

že přibližujeme našim žákům problematiku třídění odpadu a ekologicky je tím vzděláváme, 

nýbrž si také prodejem plastů a papíru vyděláváme. V minulém roce jsme v soutěži F.I.I. 

získali celkem 23 000 Kč a následně jsme za tuto cenu pořídili do školy ozvučovací techniku. 

V letošním roce jsme se přihlásili do soutěže s firmou JIHOSEPAR a.s., která nejen že je 

z nedalekého Vimperku a podpoříme tudíž firmu z našeho regionu, ale také nabídla lepší 

výkupní cenu! 

Při první sběru jsme celkem nasbírali: 

PET láhve – 320 Kg 

Noviny a časopisy 2970 Kg 

Kartony – 320 Kg     a na školní konto přibylo 7 357 Kč 

 

Cvičná evakuace školy 
To, co se u nás ve škole událo, nezažila vlachovobřezská škola téměř 25 let. 5.11. v 8 hodin 

30 minut byla školním rozhlasem a údery do kovadliny zahájena cvičná evakuace školy. Tato 

evakuace byla žákům a zaměstnancům školy předem oznámena, všichni byli seznámeni s 

jejich úkoly a průběhem cvičení a tak evakuace proběhla podle plánu – hladce, přesně, rychle. 

Ale příště bude evakuace předem nehlášena, žáci a učitelé se budou muset co nejlépe s danou 

situací vyrovnat a co nejrychleji, organizovaně opustit prostor školy a seřadit se na 

Evakuačním plánem školy určeném místě, následně spočítat a být svědky předání hlášení pro 

jednotlivé části evakuace pověřených osob řediteli školy. Doufáme, že opravdovou evakuaci 

škola nikdy nezažije, ale disciplína a připravenost všech je důležitá a na místě.  

 

Talent okresu Prachatice 
Žákyně roku 2013 Nikol Bobková se včera 

13.11.2013 zúčastnila ve Vimperku v Městském 

kulturním středisku vyhlášení ankety „Talent okresu 

Prachatice“. V jubilejním 10. ročníku bylo celkem 

nominováno 67 žáků, studentů, včetně naší Nikol. 

Výborné výsledky Nikol z loňského školního 

ročníku, ve kterém vyhrála v soutěžích v německém 

jazyce téměř vše, kde se objevila,  jí určily 

nominaci v humanitní oblasti Talentu okresu. A 

Nikol se Talentem okresu Prachatice v roce 2013 

v humanitní kategorii stala!!! Toto ocenění podtrhlo 

její skutečně mimořádné znalosti. Nikol, 

gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 
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Památný den školy 

Den 17. září je pro naši školu zcela zásadní. Je to datum, kdy roku 1899 byla založena, 

postavena na krásném místě pod Svatým Duchem. Každoročně si tento den připomínáme 

velkou školní slavností, kdy žáci a jejich učitelé mají zcela slavnostní a jiný způsob práce než 

ve všední den. Den začíná zpěvem školní hymny 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. V letošních 

volbách byli zvoleni: Beránková Veronika (3.tř.) Tažejová Kateřina (4.tř.) Honomichl 

Michal (5.tř.) Novotný Michal (6.tř.) Lauda Ivan (7.A) Mikeš Michal (7.B) Předota 

Miroslav (8.tř.) Koubová Zuzana (9.A) Vlk Lukáš (9.B)     

 

 Prezidentkou sněmu se stala Zuzana Koubová (9.A) a jejím zástupcem Lukáš Vlk (9.B)                     

 Po ukončení voleb se všechny třídy a jejich 

učitelé věnovali předem připravené činnosti, 

projektu, která(ý) se vztahuje k městu, škole 

nebo oběma.  

Například  žáci 8. třídy s p. uč. Hodinovou 

obešli vlachovobřezské rybníky: Koleno, Ládův, 

Chánův, Koubák, Novomlýnský a koupaliště. Ze 

všech odebrali vzorky a z nich pak ve škole 

zjišťovali kvalitu vody, měřili teplotu, pH a  pod 

mikroskopem zjišťovali jaké živé 

mikroorganismy zde žijí. Zde jsou výsledky:  
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Divadelníci na „prknech“ základní školy 

 

  Divadélko pro školy 
9. října měli žáci naší školy možnost  zhlédnout  divadelní představení souboru Divadélko 

pro školy z Hradce Králové. Představení pro první stupeň základní školy mělo název 

Pohádky ze statku. Děti si společně zazpívaly, zopakovaly si život zvířat na statku a hlavně 

se velmi zasmály. Druhé představení, o hodinu déle, přiblížilo žákům druhého stupně téma 

Historie českého divadla od vzniku republiky 1918 až po současnost. V krátkých 

divadelních ukázkách se žáci díky vtipnému podání seznámili s divadlem Voskovce a 

Wericha, s divadlem Semafor, Husa na provázku a celý pořad byl zakončen ukázkou hry 

Ztráta třídní knihy od Divadla Járy Cimrmana. Oběma pánům hercům moc děkujeme za 

poučné a velmi příjemně podané vystoupení. 

 

  Šosáci  a Jakub Bursa 
16. října se u nás v Základní škole profesora Josefa Brože konalo představení divadelního 

souboru ŠOS z Prachatic. Ve dvou představeních pro I. a II. stupeň opět a zase trochu jinak 

přiblížili žákům a nám učitelům osobu mistra zedníka Jakuba Bursu. Vtipně, ale i dojemně 

převyprávěli životní příběh mistra zedníka, představitele selského baroka a žáci si zábavnou 

formou v roce Jakuba Bursy 2013 rozšířili své znalosti o této naší významné osobnosti.  

 

  Řekni drogám ne II 

8. listopadu se u nás v tělocvičně konala dvě představení, jedno pro první a jedno pro druhý 

stupeň. O obě představení se postarali, tak jako minulý školní rok Markéta Doležalová a Jiří 

Klemsa, kteří na naši školu přijeli až z dalekého Prostějova. Cesta jim trvala 5 hodin, museli 

vstávat již ve 2 hodiny ráno, ale nic méně tato dlouhá a únavná cesta nebyla na nich vůbec 

znát a předvedli opět skvělý výkon. Jejich představení mělo název „Řekni drogám ne II.“ a 

bylo pokračováním úspěšného programu z minulého roku. Co může být lepší vizitkou dobře 

provedené akce, než velmi častý a hlasitý potlesk dětí a učitelů! Pro děti prvního stupně měli 

Jiří a Markéta připravenu interpretaci pohádkových písní a bylo vidět, že děti znají naše 

pohádky velmi dobře, neboť svým zpěvem doprovázely oba aktéry, kteří příjemně 

doprovázeli hudební čísla povídáním o pohádkách a také povídáním o škodlivých látkách, 

zlozvycích, jako je kouření, alkohol a jiných a děti řekly těmto látkám zcela jednohlasně a 

hlasitě „NE“. Pro druhý stupeň si připravili výchovně vzdělávací program, který naplňoval 

podstatu školního Minimálně preventivního programu. Ve více jak hodinovém pořadu ukázali 

žákům následky působení drog na lidský organizmus u celosvětově známých hudebních 

osobností. Zaznělo více jak 10 písní takových velikánů hudby jakými byli Brian Jones, Elvis 

Presley, George Harrison, Lady Gaga či písně českých interpretů, kteří měli velké problémy 

s návykovými látkami jako Iveta Bartošová nebo Martin Kocián. Celou akci hodnotíme my 

učitelé i žáci jako velmi povedenou a těšíme se na dvojici z Prostějova zase jindy. Tak ahoj 

z Vlachova Březí. 
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  Inspirace podzimem 
V pondělí 7.října jsme se začali všichni ze Základní školy profesora Josefa Brože inspirovat 

podzimem. Stejnojmenná výstava představila díla jednotlivých tříd pod vedením jejich 

třídních paní učitelek. V prostoru spojovací chodby pavilonů I. a II. stupně žáci jednotlivých 

tříd ukázali, jak lze pracovat s přírodními materiály a jak je vkusně aranžovat. Svou pílí a 

aktivitou přispěli k dočasnému zkrášlení budovy naší školy. 

 

 

Charitativní prodej 

V průběhu posledních dvou říjnových týdnů proběhl na naší škole charitativní prodej výrobků 

tří charitativních projektů. Celkem se vybralo, utržilo 3000 Kč. Výtěžek z prodeje byl 

rozdělen takto: 

Fond SIDUS – dětská oddělení LF v Praze Motole – 544 Kč 

CPK Chrpa – výchova koňů pro hiporehabilitaci – 1200 Kč 

Občanské sdružení Život dětem – 1256 Kč 
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Besedy 

  „Rozumíme si“ 

V rámci získané dotace programu primární prevence a kriminality projektu ,,Rozumíme si“ se 

uskutečnila 14.10.2013 v šesté třídě beseda organizace primární prevence Phenix vedená p. 

Ditou Šmídovou na téma asertivita. Žáci se seznámili s asertivními technikami 

v modelových situacích ve vztahu k omamným látkám a jiným závislostem, dále ve vztazích 

ve chvíli ohrožení. Všechny aktivity probíhaly interaktivní formou práce, kdy žáci samotní 

byli aktéry dění, jako jimi mohou být ve svém vlastním životě. Všechny aktivity směřovaly 

k tomu, aby třída fungovala jako tým, děti se navzájem tolerovaly a uměly říct ,,ne“. Na závěr 

proběhla diskuse a předání kontaktů na krizové centrum. 

 

 

Dne 21.10. 2013 se uskutečnila druhá beseda v rámci projektu primární prevence „Pomáháme 

si“ na téma „Vidím, slyším, nemlčím.“ Celá beseda probíhala interaktivní formou, tj. 

formou, kdy žáci nejen sedí a poslouchají lektora, ale sami jsou aktivními prvky besedy. Mají 

možnost realizovat vlastní nápady, připomínkovat některá tvrzení, diskutovat. Na úvod 

proběhlo představení lektorky p. Dity Šmídové – Hejníkové z primární prevence Phenix,  

zařízení Portusu v Prachaticích a seznámení  se s průběhem a tématem besedy. Žáci si 

zopakovali nejdůležitější informace k drogové problematice -  dělení drog, jejich účinek a 

aplikace, a též co dělat při poranění jehlou. Druhou část besedy vyplnil film s drogovou 

tématikou Piko. Film přiblížil žákům reálné následky a nebezpečí  související  s braním drog 

a zapojení se do nelegálního obchodu s drogami a životní příběh toxikomana.  Během  besedy 

byly žákům zodpovězeny dotazy. Na závěr proběhlo předání informací o institucích, na které 

se lze obrátit v případě potřeby rady a pomoci související s touto problematikou. 

 

 

Dne 6.11. pro žáky 2.A  společnost Phénix připravila besedu na téma   Jedna sklenka 

neublíží, která přiblížila žákům zdravotní rizika a problematické situace vznikající při 

užívání alkoholu. V průběhu besedy byl žáky za pomoci lektorů vypracován přehled dopadů 

alkoholu na zdraví a životní situace. V pondělí 11.11. proběhla tato beseda pro žáky 2.B. 

 

 

Zároveň  6.11. proběhla na naší škole ještě jedna beseda primární prevence Phénix pro žáky 

9.A s názvem Sex faktor. Cílem tohoto bloku bylo upozornit mládež experimentující 

s prvotními sexuálními zážitky na možná rizika sexu, hlavně na rizika nákaz pohlavně 

přenosných chorob, ale zároveň jim pomoci získat praktické informace o sexu jako takovém. 

Na závěr žáci vyplnili anonymní dotazník zaměřený na pochopení a zapamatování si 

předaných informací. Žáci tuto besedu hodnotili velice kladně. Pro spolužáky z 9.B byla tato 

beseda objednána na pondělí 11.11.  
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  Řekni drogám ne II 

 
8. listopadu se u nás v tělocvičně konala dvě představení, jedno pro první a jedno pro druhý 

stupeň. O obě představení se postarali, tak jako minulý školní rok Markéta Doležalová a Jiří 

Klemsa, kteří na naši školu přijeli až z dalekého Prostějova. Cesta jim trvala 5 hodin, museli 

vstávat již ve 2 hodiny ráno, ale nic méně tato dlouhá a únavná cesta nebyla na nich vůbec 

znát a předvedli opět skvělý výkon. Jejich představení mělo název „Řekni drogám ne II.“ a 

bylo pokračováním úspěšného programu z minulého roku. Co může být lepší vizitkou dobře 

provedené akce, než velmi častý a hlasitý potlesk dětí a učitelů! Pro děti prvního stupně měli 

Jiří a Markéta připravenu interpretaci pohádkových písní a bylo vidět, že děti znají naše 

pohádky velmi dobře, neboť svým zpěvem doprovázely oba aktéry, kteří příjemně 

doprovázeli hudební čísla povídáním o pohádkách a také povídáním o škodlivých látkách, 

zlozvycích, jako je kouření, alkohol a jiných a děti řekly těmto látkám zcela jednohlasně a 

hlasitě „NE“. Pro druhý stupeň si připravili výchovně vzdělávací program, který naplňoval 

podstatu školního Minimálně preventivního programu. Ve více jak hodinovém pořadu ukázali 

žákům následky působení drog na lidský organizmus u celosvětově známých hudebních 

osobností. Zaznělo více jak 10 písní takových velikánů hudby jakými byli Brian Jones, Elvis 

Presley, George Harrison, Lady Gaga či písně českých interpretů, kteří měli velké problémy 

s návykovými látkami jako Iveta Bartošová nebo Martin Kocián. Celou akci hodnotíme my 

učitelé i žáci jako velmi povedenou a těšíme se na dvojici z Prostějova zase jindy. Tak ahoj 

z Vlachova Březí. 

 

 

  Ryby a raci 

 

21.listopadu proběhlo v tělocvičně ZŠ první kolo vzdělávacího, ekologicky laděného 

programu, který byl zaměřen na život ryb a raků. Studenti Fakulty rybářství a ochrany vod 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích seznamovali v hodinu a půl dlouhém pořadu 

naše žáky s jednotlivými druhy ryb, zaměřili se především na ty druhy, které nejsou až tak 

běžné a často jsou tudíž přísně chráněné, zábavnou formou ukázali žákům jaké ekologické 

nástrahy čekají rybu při proplutí naší republikou při střetu s lidmi a po vyčerpávajícím 

výkladu o racích a poznání skutečných raků na „vlastní kůži“, ve svých rukou, byla 

přednáška zakončena ochutnávkou rybí speciality – rybí tatarák. Program měl svůj vlastní 

název ZOOM SCIENCE – zaměřeno na vědu, což do puntíku splnil. Druhé kolo přednášek 

by mělo proběhnout v prosinci a bude zaměřeno na I.st. ZŠ. 

 

 

  Veletrh práce 

 

V pátek 22.11. jsme se vydali na výlet. Jeli jsme ne veletrh řemesel a vzdělání do Českých 

Budějovic. Viděli jsme plno stánků vybraných škol a jejich zástupce. Ti nám vždy řekli něco 

o škole. Dále jsme viděli soutěže aranžérů, 30 tiskáren a CNC frézy. Nakonec jsme výlet 

završili rozchodem na Lanově třídě, kde si každý koupil suvenýr z výletu. Domů jsme přijeli 

v 14.15.  Všem se nám to moc líbilo. (Miroslav Předota 8.třída) 
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Malý výlet za Šumavou 
 

Malý jednodenní nebo spíš pár hodin trvající podzimní výlet na Šumavu se již stává na naší 

škole tradicí. Takže i letos vyrazily děti, tentokráte ze sedmých tříd, s paní učitelkou 

Bálkovou a Šverákovou  podívat se alespoň na chvilku do krásně zbarvené přírody 

šumavských kopců a slatí. Ráno to bylo docela napínavé, protože jsme měli na školní den 

velmi netradiční sraz – v 6:00 na náměstí ve Vlachově Březí pod lípou. Byla tma, nevlídně 

vlhko a zima. Nikdo ale nezaspal, děti byly na místě a tak jsme společně nastoupili do 

autobusu směrem na Vimperk a následně do Nových Hutí. Tady nám začala několik 

kilometrů dlouhá, nenáročná  procházka do Borové Lady na překrásnou Chalupskou slať. 

Cestou jsme míjeli místa bývalých vesnic, polohy kdysi stojících domů ukazují dnes už jen 

staré, smutné stromy, pod kterými jistě sedávali sedláci se svými rodinami. O historii 

mnohých šumavských vesnic nám hodně vyprávěla paní učitelka Bálková.  

Na Chalupské slati nás už čekala paní v infocentru. Tady jsme si prohlédli moc hezky 

vyřešenou expozici s velkou dotykovou obrazovkou a v přilehlém malém kinosálku jsme 

shlédli několik filmů o Šumavě. Zpestřením a příjemným zážitkem byl i film o šumavských 

slatích ve 3D formě. 

Samotnou Chalupskou slať jsme si pořádně prošli, pokochali se říjnovým zabarvením rostlin, 

obdivovali velké již zmrzlé borůvky a také jsme pozorovali pět kachen –nezmarů, kterým 

turisté vůbec nevadili. 

Nakonec jsme se zase autobusem dostali zpět domů. Bohatší o zážitek z trochu mlhavého 

dne,  plného malebných scenériích šumavské přírody.  

 

Postřehy ze Šumavy 
 Na Šumavě jsou bažiny,které se nazývají slatě a člověk se v nich může utopit. 

 Zkoušeli jsme jestli se propadnem a ono nic. 

 V rašeliništích jsme chodili po dřevěných chodníčcích. 

 Škoda, že se v bažinách nikdo neutopil. 

 Když jsme šli přes bažiny, neposlouchal jsem p.učitelku a šel mimo stezku a najednou 

jsem si nabral vodu do boty, tak jsem rychle začal poslouchat, co říká. 

 Chtěli jsme zkusit, jestli je ta bažina slizská a opravdu je, bléé! 

 Rašelinové jezero Svinná Lada se nachází kousek od Borové Lady a je strašně 

hluboké. 

 Zjistila jsem,že v bažinách mohou růst úplně jiné druhy rostlin. 

 Na Šumavě mě zaujaly 

krásné lesy a louky. 

 Jezerní slať u Kvildy 

je jedno z 

nejchladnějších míst v 

ČR. 

 P.uč. Šveráková se 

učila BIND s YOYEM 

a docela jí to šlo. 

 Vykoupal jsem své 

YOYO v rašeliništi, 

ale bylo ještě víc 

špinavé  a nakonec se 

rozbilo.  
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Den poezie 
Dne 11. listopadu 2013 se u nás v Základní škole profesora Josefa Brože uskutečnilo tradiční 

setkání básníků v galerii BOMBA. Každoročně, a je to již 11 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 40 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 

“Vášeň a popel“ a přednesené básničky tak byly plny touhy, vášně, nadšení, citu a lásky. 

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 2014“. 

 
Škola                                    
Zapište si za uši,  

že ve škole se neučí.   

Chodíme tam s radostí ,  

dozvědět se spoustu věcí . 

Jak poskládat  písmenka , 

řekne paní učitelka.  

Malovat a počítat,  

jedničky má každý rád . 

Už to všechno dobře znám , 

škola je můj kamarád. 

(Adélka Čužnová 1.A) 

 

 

Naše rodina 
Když mě máma pohladí, 

je to láska, to se ví. 

A od táty pousmání, 

bude spousta srandy k mání. 

A když přijde Maxíček, 

dám mu plno hubiček. 

Pohrajem si v pokojíčku, 

a zazpíváme si písničku. 

(Lucinka Kužvartová 1.A) 

 

 

Monty 
Když náš Monty štěkne, 

každý se hned lekne. 

Celý den nám hlídá dům, 

Monty to je hlídač snů 

(Zuzanka Polická 1.B )  

Můj pejsek  
Já mám doma kamaráda ,  

kterého mám velmi ráda .  

Je to zlatý kokršpaněl , 

 když uteče , je to malér . 

 Chodím si s ním často hrát , 

učím ho i poslouchat . 

Lehni , zůstaň , přines , sedni 

Říkáme jí malá Eny . 

Tak to je můj miláček , 

co má černý čumáček . 

(Anetka Diblíková 1.B)  

 

 

Kamarád 
Ondra je můj kamarád, 

budu si s ním pěkně hrát. 

Hraji s Ondrou fotbálek, 

to je ale vtipálek. 

(Samuel Horký 2.A) 

 

Škola 
Do školy se těšíme, 

s radostí tam běžíme, 

čekají nás kamarádi, 

povídáme spolu rádi. 

Malujeme, kreslíme, 

zpíváme a cvičíme, 

učíme se hodní být, 

kamarády nezlobit. 

(Jana Chromá 2.A) 
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Seznamte se ! 
 

5.třída 

Krátké básničky o naší třídě.! 

 
Maruška je chytrá holka, 

Matěj na ní občas kouká. 

Marušce to nevadí, 

ona si s tím poradí. 

(Maruška) 

 

 

Nejvyšší je ze třídy, 

je hlava naší třídní rodiny. 

Je taky hodná,občas křičí, 

a je o dvě hlavy vyšší. 

(Jája) 

 

 

Hodná,malá,roztomilá, 

krásná,milá,upravená, 

ale to je ,,teďkon“ jedno 

je to naše ,,třeštiprdlo“. 

(Blanka) 

 

 

Nikol to je hodná holka, 

taky je i chytrá holka, 

Sabinku doma ráda učí, 

tím jí ale trochu mučí. 

(Nikol) 

 

 

Bára trošku zapomíná, 

ale to nám nevadí. 

Ona si to pak dodělá 

a všechno to nahradí 

(Bára) 

 

Jára to je silnej kluk, 

a v hokeji sleduje jen puk. 

Dříve se Jára pral, 

ale ted' už přestával. 

(Jára) 

 

 

Malej,rychlej,uřícenej. 

Po Tv je upocenej, 

ale na tom nezáleží, 

pojd' se kouknout, jak tu běží. 

(Míša) 

 

 

Milan Romči soused je, 

ale byl by radši Matěje. 

S tím on nic ted' nenadělá, 

musí čekat znova,znova.   

(Milan) 

 

 

Lukáš je náš kamarád, 

holčiny má velmi rád. 

Rád by seděl s Matějem, 

ale sedí s Fiedlerem. 

(Lukáš) 

 

 

Vašek to je malej kluk, 

všechno mu je „šuma fuk“ 

ale když ho donutí, 

míč i občas zahodí. 

(Vašek F.)
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LIMERICK aneb 7.B v knihovně 

 
V souvislosti s dnem poezie 11.11. a s probíraným 

učivem literatury navštívila třída 7.B ve čtvrtek 14.11. 

místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice 

Helena Fraňková připravila zajímavé povídání o poezii 

a českých  básnících. V druhé části jsme se přesunuli 

do nově zrekonstruovaného sálu ZUMŠ a zde na nás 

čekaly ukázky knih ,video ukázka a úkol : složit 

LIMERICK, což je báseň skládající se z pěti veršů se 

schématem AABBA. 

 

Jak se nám to povedlo se zde můžete přesvědčit: 

         
V domě na terase 

 sedělo velký tlustý prase  

myslivec ho zastřelil 

 sám sebe postřelil 

 ale pak tam bylo prase zase 

(Jakub Podlešák) 

 

Ryba plula ve vodě, 

nechala to náhodě. 

Štika sumci vousy holí, 

sumec brečí, že to bolí. 

Zapili to v hospodě. 

(David Šanda)  

 

Venku je hustá mlha   

a škoda že není duha  

a kvůli tomu nemůžu ven  

hrát si s mim jojem  

aby se mohli smát haha  

(Monika Grillová) 

 

Venku lítá kos  

v úlu je mnoho vos  

děda jde vyndat plát   

tenhle tejden mnohokrát  

a v lese běhá los  

(Monika Grillová) 

 

 

 

 

Běžela jsem po louce   

potkala sem kůrovce. 

Ležel si tam na kůře, 

přiletělo kuře. 

Rozklovlo ho v půlce. 

( Štěpánka Šimurdová) 

 

Oheň mě nepálí a zima mě nezebe,  

ztratila jsem cit, protože jsem bez tebe. 

Na dále odmítám, lásku jiných kluků,  

chci jen jednoho, s tou jiskrou v oku. 

Ber tebe můj život nikomu nevede. 

( Anna Salounová ) 

Venku se zatáhly mraky 

a já jsem naštvaný taky. 

Venku zase prší, 

kroupy se tam vrší 

a já jím hrachy. 

(Michal Mikeš) 

 

Ve škole se učíme,  

někdy se i mučíme, 

zpíváme si písničku, 

poskládáme básničku 

a pak dojmem brečíme 

(Martin Kadlec) 
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 Pojďte se s námi bát, aneb sci-fi příběhy  
(slohové práce našich deváťáků) 

 

Mé setkání s mimozemšťanem 
         ,,Míšo, jdi už spát,“ zavolala na mě již po několikáté a už trochu nevrle mamka. 

,,Vždyť už jdu,“ houkla jsem na oplátku a vypnula notebook. Než obrazovka zhasla, 

několikrát jsem si zívla. Byl to dlouhý den. Škola a potom trénink ping-pongu byly náročné, 

ale tento nový sport se mi velice zalíbil. S potěšením jsem si lehla do postele a jen, co mi 

hlava klesla na polštář, jsem usnula. 

 Píp.. píp.. píp.. Znechuceně jsem otevřela jedno oko a nevraživě se podívala na budík, 

který kupodivu mlčel. Se zvědavostí sobě vlastní jsem otevřela i druhé oko a vstala. V okně 

se míhala světla, v krátkých intervalech a při každém záblesku se ozvalo ono otravné pípání. 

 Přeběhla jsem k bratrovi do pokoje, aby se také podíval, ale pokoj byl prázdný. K 

mému údivu nebyl ani nikde jinde v domě, proto jsem si vzala bundu a boty a vydala se na 

zahradu, ze které světlo přicházelo. Hned po otevření dveří zesílilo i pípání. Prudký vítr 

rozhoupal zahradní houpačku, která strašidelně zavrzala. Záblesky světla přicházely od 

velkého stromu v zadní části naší nepříliš velké zahrádky. Pomalu jsem ťapkala směrem ke 

stromu. Záblesky přestaly spolu s pípáním. Znejistila jsem. 

 „Míšo,“ chraplavý šepot se ozval ze tmy. Slyšela jsem kroky a tma, zbavující mě 

vidění, mi zabránila odhalit, co se ve tmě pohybovalo. Určitě to bude jenom toulavá kočka, 

uklidňovala jsem se. Běžně potkávám kočky ,které umí mluvit. 

 „Přicházíme si pro vzorky na experimentální testování na naší planetě.“ ozvalo se ze 

tmy. Mimozemšťan? No stále lepší než upír nebo opilý bezdomovec s nožem. 

 „Kdo je tam?“ můj hlas byl prosycený panikou. 

 „Jdu si pro tebe!“ něco mi skočilo na záda a já vykřikla. Bylo to těžké a silné. 

Zlověstné vrčení onoho tvora se změnilo ve smích a já rozpoznala bratrův hlas. 

 „Blbečku!“ zařvala jsem a shodila ho za sebe. 

 „Měla jsi se vidět.“ válel se smíchy po zemi a utíral si slzy. Rozzuřeně jsem se zvedla, 

praštila ho a odpochodovala do domu. A takto skončilo mé setkání s mimozemšťanem. 

Michaela Weberová 9.B 

 

                            The Walking Dead 
             Sedím v křesle na verandě chaty, čtu si časopis. Jsem tu sám, klid, pohoda. Venku 

prší,       stmívá se. Mimo šumění deště, nepřirozené ticho. Najednou za oknem kroky. 

Přibližují se a  vzdalují. A znovu... 

             Srdce mi začalo bušit. Odložil jsem časopis a neslyšným krokem jsem šel do chaty. 

Zabouchl jsem za sebou pevně. Dostával jsem strach. Vykoukl jsem z okna. Byl vidět černý 

stín a slyšet praskání větví. Rodiče to být nemůžou. To bych slyšel zvuk motoru našeho auta 

anebo viděl světla. Kroky se stále přibližovaly.   

             Nevěděl jsem, co mám dělat. Zvedl jsem telefon, ale nefungoval. Odhodlal jsem se a 

opět vyšel potichu na verandu. Sedl jsem si na zem a občas vykoukl prosklenou stěnou ven. 

             Najednou jsem to něco zahlédl. Byla to siuleta. Nevěděl jsem, zda-li je to muž nebo 

žena. Postava se pohybovala velmi „neohrabaně“. Chodila pomalu ze strany na stranu. 

             Začala se přibližovat. Když vešla do svitu měsíce, uviděl jsem znetvořený obličej. 

Vypadalo to jako chodící mrtvola. Vykřikl jsem ! Uslyšel jsem výstřel. Walker padl k zemi. 

Do chaty vtrhl nějaký muž s pistolí za opaskem. Vysvětlil mi co se stalo. Svět zasáhla 

epidemie, která mění lidi v zombie. To není možné !  

             Vzápětí jsem se probudil. Byl to jen sen. Dost se mi ulevilo. Koukl jsem z okna. To 

snad ne! Všude po ulici jsem viděl... Nebo to nebyl sen ? 

 Luboš Majer 9.A 
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Sovy, sůvy, sovičky 

 
Podzimní období na Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí bylo 

obohaceno o pořádání několika společenských událostí. Nejprve jsme 17. září slavnostně 

otevírali výstavu s názvem „Výtvarná dílna 33“, potom jsme pořádali v galerii BoMBa 

cestopisný pořad „Americké putování“, ve kterém nám p. uč. Helena Dvořáková inspirativně 

přiblížila život za Atlantickým oceánem, tentokrát z oblasti Tennessee a v pátek 1. listopadu 

jsme přivítali u nás ve škole dohromady bezmála 150 dětí, jejich rodičů, učitelů a jiných 

hostů na podzimní výstavě „Výstava sov“ a „Dýňovém průvodu“.  

Počet sov nakonec dosáhl neuvěřitelného čísla 466 sov různých tvarů a velikostí, vyrobených 

z různých materiálů a různým způsobem. Účastníci si mohli nejen tipnout celkový počet sov, 

nýbrž také vyplnit vědomostní test o ekologii a životu sov. Na jednotlivé otázky testu našli 

odpovědi na vědomostních kartách rozmístěných po výstavě, a pokud navíc chtěli také zapojit 

své šikovné ruce, mohli si vyrobit v tvořivém koutku malý výrobek.  

Hlavní část výstavy plynule přešla do další velké akce, na kterou se především děti již hodně 

a netrpělivě těšily. V 17 hodin začal „Dýňový průvod“ v Botanické zahrádce. Nejméně 50 

rozsvícených nádherně zdobených dýní, zpěv našich žáků, připravené občerstvení od našich 

paní kuchařek 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. 

 

 

The wise owl 
 A wise old owl,                                                               

 sat in an oak. 

The more he saw, 

the less he spoke. 

The less he spoke, 

the more heard. 

Why can't we be like  

that wise old bird ? 

 
(Tandlichová, E. a kol.: Angličtina nejen pro samouky.  

Teach yourself English. Ottovo nakladatelství , Praha 2008) 
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Za jednou obcí a dvěma vískami 

tyčí se Helfenburk – hrad mezi větvemi. 

 

Po prašné cestičce vede tam stezka  

je dobře značená včera i dneska. 

 

Hrad býval dobýván rytíři s kuší 

ve dne je trustů, v noci v něm straší. 

 

Strašidla z papíru létají v noci 

vyrobit umí je holky i kluci. 

 

Ten, kdo se jich nebojí, 

raděj si je vyrobí. (2.B) 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Skládej s námi! Anagram, Ostrava, 2002, z německého originálu Ingrid und Sabrina Wurst: Knick mit!) 
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Koloveč a Klatovy 
 

Ve středu 23.října žáci třetích a čtvrtých tříd společně navštívili keramické muzeum Koloveč. 

Zde si mohli prohlédnout ojedinělou kuriozitu ,,mlýna na staré báby“,který po semletí sedmi 

bab vydá jednu mladici. Celé muzeum je velmi zajímavé-můžete si tu prohlédnout všechna 

možná řemesla a jejich historii. Po sedm generací zde pracuje u hrnčířského kruhu jeden rod 

a jejich práci děti zhlédly. Výrobky si mohly 

zakoupit. 

       Další zastávkou byly katakomby v Klatovech. 

Po poutavém a zajímavém úvodu paní 

průvodkyně jsme si prohlédli vystavené mumie, 

které děti zaujaly. Žádné z dětí netušilo, že 

Klatovy jsou městem karafiátů-dlouholetou 

historii obdivují lidé každoročně. 

       Děti se spokojené vrátily se suvenýry a s 

mnoha novými poznatky. 

 

 

 

Science centrum Plzeň.  
V úterý 12. listopadu se třídy 7.A a 8. pod vedením třídních učitelek zúčastnily exkurze do 

plzeňské Techmanie. Hned po příjezdu jsme se pohodlně usadili, nebo spíše uložili, do 

sklopných křesílek v planetáriu a dověděli se spoustu zajímavých věcí. Třeba za jak dlouho 

oběhne družice ISS kolem Země, jaká nebezpečí hrozí astronautům ve vesmíru, jak se projeví 

stav beztíže na jejich zdraví a kde se na tento stav připravují. Také jsme přistáli v kráteru 

Copernicus na Měsíci a prohlédli si měsíce obíhající kolem Saturnu. Poté jsme absolvovali 

přednášku na téma desková tektonika. Na kouli o průměru 1,7 metru jsme měli možnost vidět 

celou naši Zemi, pokud by se vypustily oceány, nebo jak budou kontinenty vypadat za 100 

miliónů let. Po organizovaném programu jsme se dále rozptýlili po třech patrech centra, kde 

jsme si prohlédli zajímavé exponáty. Největší úspěch měl gyroskop, kde si mnozí z nás 

vyzkoušeli, co musí správný astronaut vydržet. A protože se ve vesmíru všem moc líbilo, 

mnoho žáků se rozhodlo, že bude trénovat stav beztíže i v autobuse. A tak jsme místo vomit 

comet (poblinkané komety), měli vomit bus (poblinkaný autobus). 
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Ze školní družiny 
V loňském školním roce proběhla rekonstrukce a nové vybavení školní družiny. Byl položen 

nový koberec, zakoupeny stolky a židličky, paní vychovatelky vytvořily novou výzdobu. 

Letos na podzim pak ještě přibyly nové skříně. Co na to říkají děti, které družinu navštěvují? 

Zde je jejich odpověď: 

 

Ráno se teď scházíme 

v nové krásné družině. 

Máme teplý koberec, spoustu skříněk, 

nové stolky, židličky, 

radují se dětičky. 

Jelikož je před vánoci, 

můžeme si přát hračky přeci. 

I když trochu zlobíme, 

Ježíškovi věříme. 

Chodíme sem rádi, 

vždyť tu máme kamarády. 

Pěkně si zde hrajeme, tvoříme, kreslíme 

a vesele s úsměvem domů odcházíme. 

Všem těm, kdo ruku k dílu přiložil, 

chceme říct: ,,Díky“ z plných sil! 
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Sportovní výsledky 2013/2014 

 
Okresní finále v malé kopané 
 

1. místo - ZŠ Zdíkov 

2. místo - ZŠ Vlachovo Březí 

3. místo - ZŠ Národní Prachatice 

 

Okresní finále ve stolním tenise 

 
Dne 16.října se zúčastnila okresního kola soutěže ve stolním tenise pod trenérském vedení p. 

uč. Alexandry Hodinové dvě družstva z naší základní školy profesora Josefa Brože. Mladší 

kategorii III reprezentovali: Michal Mikeš, Jakub Bízek, Martin Kadlec a kapitán Josef 

Capůrka. Starší kategorii IV reprezentovali: Luboš Majer, Jaromír Šuba, Václav Holík a 

kapitán Dušan Kapuscinský. Obě kategorie jak mladší tak starší vyhráli naši klucí ze ZŠ PJB 

Vlachovo Březí a stali se tak mistry okresu Prachatice!!!! Navíc starší klucí si tímto 

vítězstvím zajistili postup do krajského kola, které se uskutečnilo v úterý 22.10. v Českých 

Budějovicích.  

 

Kategorie III. 

1. místo � ZŠ PJB Vlachovo Březí 

2. místo � Gymnázium Prachatice 

3. místo � ZŠ Národní Prachatice 

 

Kategorie IV. 

 

1. místo � ZŠ PJB Vlachovo Březí 

2. místo � ZŠ MJH Husinec 

3. místo � Gymnázium Prachatice 

4. místo � ZŠ Zlatá stezka Prachatice 

5. místo � ZŠ Národní Prachatice 

6. místo � ZŠ Vodňanská Prachatice 

 

Coca-Cola - celostátní turnaj ve fotbale 

-vítězství v kvalifikačním turnaji 

-postup do 1.kola 

 

Kvalifikace – 3.10. 

ZŠ PJB Vlachovo Březí – 1. Místo 

ZŠ PJB Vlachovo Březí : ZŠ Čkyně – 7:0 

ZŠ PJB Vlachovo Březí  : ZŠ Volyně – 11:1 

 

1.kolo – 24.10. (Zdíkov) 

ZŠ PJB Vlachovo Březí : Zdíkov – 3:5 

ZŠ PJB Vlachovo Březí : ZŠ Sušice – 5:3 

2. místo v turnaji – do 2. kola postupuje ZŠ Zdíkov  
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Krajské finále ve stolním tenise 

 

5. místo - ZŠ PJB Vlachovo Březí 

 

Dne 22. října se naši klucí, vítězové okresního kola soutěže ve stolním tenise, zúčastnili  

krajského kola v Českých Budějovicích. V prostorách severní tribuny fotbalového stadionu 

Dynama České Budějovice  se nachází hala pingpongového oddílu STK Orel a zde se na 6 

hřištích utkali žáci 7 škol – vítězů okresních kol. Soutěž je pro rozšířenou kategorii, v které 

závodí ročníky narození 1996-1999 a tak naši kluci hráli především proti hráčům, kteří již 

studují na středních školách a převážně takových, kteří se stolnímu tenisu věnují soutěžně. 

Ale i tak se neztratili! Porazili dvě družstva a při neúčasti jednoho soutěžního družstva se 

umístili celkově na 5. místě v Jihočeském kraji. Klucí, děkujeme za obrovský úspěch, 

výbornou reprezentaci naší školy při své premiéře v této soutěži. 

 

 

Okresní finále v sálové kopané 

 
1.ZŠ Národní Prachatice 

2.ZŠ Smetanova Vimperk 

3. ZŠ TGM Vimperk 

4. ZŠ Vacov 

5. ZŠ Čkyně 

6. ZŠ Vlachovo Březí 

7. ZŠ Šumavské Hoštice 

 

Naší školu reprezentovali: Michal Mikeš, Jakub Bízek, Michal Novotný, Josef Capůrka, 

Martin Kadlec, Štěpán Pineau, Jiří Nosek 

 


