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Zimní aktuality aneb co událo se v období od 

1.12.2013 do 1.3.2014 

 
 Zvonečkový průvod 
Dne 1. prosince 2013 se uskutečnil druhý ročník společné akce ZŠ a ZUMŠ Zvonečkový průvod. 

Po úspěšném prvním ročníku jsme byli motivováni k ještě lepší realizaci a tak oproti loňskému roku 

přibylo kulturní představení před vstupem do Základní školy profesora Josefa Brože. Kdo v tento 

den neměl s sebou rolničku nebo zvoneček, jako by nebyl! V 16:00 hodin se sešlo okolo 500 

účastníků a po úvodním slovu pana ředitele Michala Novotného, paní ředitelky ZUMŠ Tatjany 

Tláskalové a vedoucí MŠ Ivany Veberové zazpívali postupně žáci I. i II. stupně zimní písničky, 

neboť na vánoční je ještě času dost. Zapálili jsme společně první svíčku na adventním věnci a 

přivítali tak čas adventní, čas zklidnění, čas odpočinku a rozjímání. Po skončení se vydal 

zvonečkový průvod směrem na náměstí, kde se o druhé kulturní zastavení  postarali žáci ZUMŠ a 

po obejití sochy sv. Jana Nepomuckého jsme se všichni dostali k vlachovobřezskému vánočnímu 

stromu, kde nás čekalo vystoupení dětí z MŠ Pastelka. A potom následovalo to, na co se hlavně 

všechny děti nejvíce těšily – rozsvícení vánočního stromu!  

 

 

Sv. Barbora 4.prosince 
V neděli 1. prosince se v mnoha domácnostech rozsvítila 1. svíčka na adventním věnci. Začalo 

období roku, které v mnoha domácnostech představuje dobu klidu, pohody a odpočinku, rozjímání a 

hodnocení. Advent znamená v latinském jazyce – Příchod. Advent je doba čekání na příchod Ježíše 

Krista a doba příprav i postu. 

Lidé u nás, a hlavně na venkově, si období očekávání zpříjemňovali. Z rozkvetlých kvítků 

třešňových větviček můžeme věštit, který měsíc bude pro nás ten nejšťastnější i mnoho dalšího… 

V dnešní době plné modernizace a uspěchanosti nesmíme zapomínat na lidové tradice, a proto se na 

naší škole každoročně koná projekt „Od Barborek do Tří králů“, který tyto lidové tradice žákům 

připomíná a učí se je poznávat. Od třídy ke třídě chodí žákyně 9. ročníku coby Barborky a krátkou 

veršovačkou objasňují všem spolužákům podstatu připomínání si sv. Barbory. 
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Mikulášský den v ZŠ ve Vlachově Březí 

To, že 5. prosince chodí čerti, ví každý a více méně se se střetnutím s čertem v tento den počítá, ale 

co by i toho nejotrlejšího zarazilo, se stalo v naší základní škole . V rámci projektu „Mikulášský 

den“ se sešlo dohromady ve třídách více jak 200 čertů, Mikulášů a andělů. Výuka probíhala celý 

den ve znamení Mikulášské tematiky.  Téma všech předmětů tohoto dne bylo čertovsky zaměřené a 

třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů vyplňovali  čertovskou třídní knihu. Centrum pekelné 

síly bylo samozřejmě v Pekle, kde sídlili nejstarší čerti, jejichž hlavním úkolem bylo řízení svých 

poddaných v jednotlivých třídách. V letošním roce jsme měli ve škole kromě Pekla také Nebe. 

Peklo i Nebe si pro své spolužáky připravili nejstarší čerti a andělé. Přišly se k nám do Pekla a do 

Nebe podívat i děti z mateřské školy Pastelka a pekelníci byli srozuměni s tím, že ani jedno dítě ze 

školky nezlobí a do Pekla nepatří a tak okamžitě byly poslány do Nebe. 

Ve Vlachově Březí jsme tento den prožili tak trochu jinak, zábavněji a žáci se možná v tento den i 

rádi učili a taky poznali, že škola může být taky plná zábavy a tvořivé, netradiční práce.  
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Sv. Lucie  

Dne 13. prosince jsme si u nás ve škole připomínali svátek svaté Lucie a tím  jsme dovršili tradiční 

předvánoční trojlístek. Žákyně z 9. třídy pod vedením p. uč. Heleny Dvořákové po škole chodily 

coby sv. Lucie a dopodrobna objasňovaly tradici tohoto svátku všem žákům nejen základní školy, 

ale i školy mateřské a nezapomněly ani na pracovnice školní jídelny, ZUŠ a městské knihovny. 
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Tři králové 
6. ledna  je datum příchodu Tří králů a i v Čechách je jejich příchod spojován s Tříkrálovou 

sbírkou. V naší škole jí říkáme Tři korunky pro 3 krále a je součástí celoškolního projektu „Od 

Barborek do Tří králů“. V roce 2014 to byla naše DESÁTÁ Tříkrálová sbírka. Za peníze, vybrané 

při sbírkách, se snažíme dělat dobré skutky a pomáhat druhým. Už jsme poslali pomoc dětem a 

matkám v Africe i postiženým vlnou tsunami, zakoupili jsme stromky pro Vysoké Tatry a přispěli 

na dárky pro naše prvňáčky. V roce 2009 jsme vybrali peníze sami sobě k 110. Výročí školy. V roce 

2010 jsme podpořili SOS Dětské vesničky a hipporehabilitační koně. V letošním roce, stejně tak 

jako v roce loňském, chceme podpořit děti v nedalekém Dětském domově v Žíchovci.  

 

Dětský domov Žíchovec – 3729 Kč  

Chráněná dílna Paprsek – 1027 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční besídka 

Každoročně poslední vyučovací den kalendářního roku, den před vánočními prázdninami, probíhá 

na naší škole vánoční besídka. Již několik let probíhá odděleně pro první a druhý stupeň. Každá 

třída prvního stupně si připraví vystoupení, kterým se žáci snaží pobavit nejen sami sebe navzájem, 

ale také mnohé přítomné rodiče a samozřejmě také učitele. Každý rok připadne moderování celé 

besídky na jednu paní učitelku a letos moderování připadlo na paní učitelku Janu Ondřichovou, 

která se tohoto úkolu zhostila více jak dobře. 
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Poté se žáci 1.stupně rozešli do svých kmenových tříd a vyfotili se u stromečků, které  v posledním 

předvánočním týdnu zdobí téměř každou učebnu. 
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Žáci druhého stupně také nejprve vyfotili a pak už se začali chystat na svá vystoupení na besídce. 
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Vánoční besídka druhého stupně má kromě úkolu připomenout si vánoční čas a doplnit 

probíhající projekt „Od Barborek do Tří králů“ a samozřejmě úkolu stejného jako u žáků prvního 

stupně a to pobavit jeden druhého, také úkol výchovný. Žáci 9. ročníku mají za úkol celou besídku 

zorganizovat, připravit jednotlivá vystoupení a vytvořit jejich pořadí, načasovat je, připravit vhodné 

ozvučení, také moderování celé akce musí být na vysoké úrovni a tak každoročně nemají úkol 

jednoduchý. Přípravy Deváťáků začínají již v průběhu října a listopadu, kdy oslovují jednotlivé 

žáky a připravují jednotlivá vystoupení a vrcholí v měsíci prosinci, kdy celá besídka dostává 

závěrečnou podobu. To, že samotní učitelé žákům v přípravách moc nepomáhají, vyjma třídních 

učitelů, je záměr. Samostatná příprava besídky, její vedení a zdárná realizace se stává spolu se 

závěrečnou Derniérou v červnu nedílnou součástí výstupu žáků 9.ročníků. Letošní Deváťáci si i 

přes počáteční problémy s úkolem poradili a besídku zvládli na jedničku. Všem žákům děkujeme za 

krásná představení. 
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Budoucí prvňáčci 

 
Šmoulí odpoledne 
Dne 9. ledna 2014 se uskutečnil v odpoledních hodinách v Základní škole profesora Josefa Brože 

ve Vlachově Březí jakýsi Den otevřených dveří pro naše budoucí školáky. Tato akce doplňuje 

projekt Adaptace předškoláků, který jsme na naší základní škole v minulém roce zavedli a 

prostřednictvím něhož přibližujeme v průběhu školního roku předškolákům jejich budoucí 

„pracoviště“. Celý projekt jsme letos začali právě zmíněnou akcí, jejíž program a celou realizaci 

měla na starost školní družina a kroužek Kutílek v čele s paní vychovatelkou Alenou Novákovou a 

Blankou Matouškovou. Prostřednictvím orientační šipkované se všechny zúčastněné děti se svými 

rodiči (a bylo jich více jak 40) dostaly do všech míst naší základní školy a řádně si jí tak prohlédly a 

prozkoumaly. Na začátku dostaly děti s rodiči drobné rady, jak se mají po škole pohybovat. Pak už 

to bylo jen na nich samotných. Po škole děti chodily za pomocí šipek a doprovodu malých Šmoulů. 

Úkoly plnily s barevnými postavičkami ze Šmoulova. Bylo na nich vidět nadšení, když hledaly 

šipky a s nimi i další úkoly. Důležité je, že nikdo nezabloudil a za odměnu si domů odnášely 

obrázky a dobrou náladu.  Děkujeme Michalovi, Kačce a Jirkovi, za ztvárnění pohádkových 

postaviček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis dětí do 1. třídy  

 

Letošní zápis dětí do 1. třídy proběhl v pátek 17. ledna a v sobotu 18. ledna. Celkem se ho 

zúčastnilo 51 dětí. Budou zřízeny dvě paralelní třídy 1.A, 1.B.  U zápisu byly p. uč. Jindřiška 

Krankušová, Lenka Kautmanová. 
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Adaptační  vyučovací hodiny  

20.února jsme na naší škole již druhým rokem začali s projektem adaptačních vyučovacích hodin 

našich budoucích prvňáčků. Paní učitelky a pan ředitel ZŠ, paní vedoucí MŠ Pastelka Vlachovo 

Březí, MŠ Bušanovice a MŠ Chlumany se v minulém roce na několika společných schůzkách 

domluvili na způsobu vedení těchto adaptačních hodin, jejichž cílem je nejen připravit děti MŠ na 

prostředí základní školy a seznámit je s některými paními učitelkami, ale i zpříjemnit jim přechod 

z MŠ do ZŠ.  V letošním školním roce jsme již zkušení a vycházíme z poznatků minulého roku. 

Žáčci byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina vedená paní učitelkou Mgr. Marií Diblíkovou se 

zaměřila na český jazyk a druhá skupina vedená paní učitelkou Mgr. Lenkou Kautmanovou se 

zaměřila na matematiku. A že to těm dětem šlo!!! Do konce školního roku se tato adaptační hodina 

bude opakovat ještě třikrát, skupiny si vymění zaměření a paní učitelku a na konci května se 

s budoucími prvňáčky rozloučíme s tím, že se na ně již netrpělivě v září těšíme. 
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Soutěže 
 

 Streetbalový turnaj  
V průběhu měsíce ledna se konal pod vedením paní učitelky Balkové turnaj ve streetbalu. 

Zúčastnilo se ho celkem 22 dětí ze 6.-8. tříd.  

 

1. místo : Michal Mikeš 

                    Josef Capůrka 

 

2. místo : Jiří Nosek 

                     Michal Novotný 

 

3. místo : Jiří Fürbach 

                    Jan Svěchota 

 

Nikol Bobková 
Žákyně naší školy Nikol Bobková je dlouhodobou reprezentantkou naší školy  v soutěži 

v německém jazyce a reprezentace v jejím podání je na vysoké úrovni. V letošním roce a to v úterý 

11. února se zúčastnila okresního kola  soutěže v německém jazyce a umístila se v kategorii II.A na 

1.místě a postoupila tak do krajského finále , které se koná 6.března v Českých Budějovicích. Tímto 

úspěchem navázala na skvělé výsledky z loňského roku, kdy se stala vítězkou okresního i krajského 

kola a v národním kole obsadila 3. místo!!! A být ať již v jakémkoli odvětví do třetího místa v celé 

republice, znamená být v této oblasti skutečným mistrem! 

Nikol, Děkujeme!!!! 

 

Biologická olympiáda 
Po jarních prázdninách se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili školního kola biologické 

olympiády. I přes nelehké téma s názvem Světlo a barvy v přírodě, se s tím většina žáků poprala 

statečně. V osmém ročníku dopadli nejlépe: Kateřina Tetalová (28,5 bodu), Jan Svěchota (28 bodů) 

a Nikola Fenclová (27,5 bodu), v 9.A: Věra Kotrcová (27 bodů), Jiří Maurer (27 bodů) a Filip 

Lácha (22 bodů), v 9.B: Tereza Pilátová (21 bodů), Eliška Tomanová (20,5 bodu), Radka 

Urbánková a Josef Vrtiš (20 bodů). Někteří se rovněž zúčastní okresního kola, které proběhne 26. 

března. 

 

Školní kolo matematické olympiády 
Dne 10. února se uskutečnilo školní kolo matematické olympiády. Školního kola se účastnili 

vybraní žáci, kteří příklady úspěšně vyřešili. 

Úspěšnými řešiteli byli: 

Markéta Kocourková – 6. ročník 

Martin Michalica – 7. B 

Kateřina Tetalová – 8. ročník 
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Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 
V týdnech od 17. února do 28. února se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády. Účastnili se žáci 6., 

7. a 8. ročníků.  

Nejúspěšnějšími řešiteli jsou 

6. ročník 

Markéta Kocourková 11 bodů – postupuje do okresního kola 

Barbora Bártíková  7 bodů 

 

7. ročník 

Martin Michalica (7.B) 9 bodů – postupuje do okresního kola 

Michal Mikeš (7.B) 5 bodů 

Matěj Ulej (7.B) 5 bodů 

Ivan Lauda (7.A) 9 bodů – postupuje do okresního kola 

Ondřej Beneš (7.A) 7 bodů 

Anna Hodonická (7.A) 6 bodů 

 

8. ročník 

Kateřina Tetálová 11 bodů – postupuje do okresního kola 

Kateřina Bošková 9 bodů – postupuje do okresního kola 

David Kalčík 9 bodů - postupuje do okresního kola  

 

Deváťáci, zkuste si započítat! 
 

TOP 6 z letošní Pythagoriády  

(výběr ze zadání pro 6.,7. a 8.ročník) 

6.ročník 

 Na dvoře byly slepice a ovce. Měly dohromady 100 hlav a třikrát tolik nohou. Kolik je 

kterých? 

 V zásuvce je 28 tužek, některé bílé, jiné modré, červené nebo šedé. Pravděpodobnost výběru        

modré tužky je 2/7. Kolik modrých tužek je v zásuvce? 

 Z domova vyšel Honzík a ve stejném okamžiku vyšel naproti tatínek z chaty vzdálené 5 km. 

Oba šli rychlostí 5km/h. S tatínkem vyběhl pes Alík rychlostí 12 km/h, který běžel k Honzíkovi, 

tam se obrátil a utíkal k tatínkovi a běhal mezi nimi, dokud se nepotkali. Kolik km naběhal 

Alík? 

 

7.ročník 

* O kolik gramů více jsou čtyři devítiny z osmnácti šestnáctin kilogramu než tři osminy ze dvou 

třetin kilogramu? 

* V trojúhelníku s těžnicemi ta = 21 cm a tb = 15 cm urči nejmenší možnou délku strany c      

vyjádřenou v centimetrech. 

* Naplní-li řidič nádrž auta do čtyř pětin, vydrží přesně na 600 km. Na kolik km vydrží 

polovina  

 Nádrže při stejné průměrné spotřebě? 

 

8. ročník 

 Plná bedna s jablky má hmotnost x kg, prázdná bedna y kg. Kolik jablek je v a takových 

bednách? 

 Krychle o hraně dlouhé 7 cm byla natřena modrou barvou a poté rozřezána na krychličky o 

hraně dlouhé 0,5 cm. Kolik z nich nemá žádnou stěnu modrou? 

 Vypočítej poloměr kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku s odvěsnami dlouhými 9 cm a 

12 cm. 
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Akce školy 
 

Plavání 

13.2. nám třeťákům a čtvrťákům začal plavecký výcvik. Dnes dodáváme pouze fotografie, ale v 

příštím čísle se s vámi podělíme o naše zážitky. 

 

 

Nepál jako na dlani 

Dne 18.2.2014 měli žáci naší školy jedinečnou 

možnost      seznámit se s velehorami a celou oblastí 

Nepálu a to díky bohatým zkušenostem a 

nepřebernému množství fotografií pana cestovatele 

fotografa Vladislava Hoška ze Čkyně. Celkem ve 

třech představeních a to pro skupinu 1. stupně a pro 

dvě skupiny 2. stupně si pan Hošek připravil 40 

minutové vyprávění, které bylo doprovázeno 

fotografiemi promítanými na plátno v galerii BoMBa. 

Vyprávění bylo posléze doplněno o odpovědi na 

otázky žáků.  Velmi kladně bylo hodnoceno to, že 

prezentováno nebylo pouze velké množství fotografií 

na téma příroda, ale že prezentace ukázala běžný 

život, kulturu, náboženství, ale i školu a vzdělávání 

v dalekém Nepálu. 



15 

 

7.třída v novém kabátě 

 

  Když jsme se vrátili po jarních prázdninách do školy, čekalo nás velké překvapení. Naše třída byla 

vystěhovaná, židle a stoly vyskládané po okrajích chodby, nástěnky, obrázky, fotky, květiny, prostě 

všechno pryč. Zato tu přibyli řemeslníci s nářadím a pustili se do oprav zdí a podlahy. 

 Zaradovali jsme se – čekalo nás poněkud dobrodružnější učení v učebně fyziky a pak hlavně za pár 

dní naše staronová, opravená, vymalovaná třída s novými světly, novým umyvadlem, linem a 

hezkou tabulí.  

 A těch pár dní ve fyzice uteklo rychle. Už přes týden se zase učíme ve „svém“. Ve fyzice po nás ale 

bohužel zbyla památka – Sabina B. tu rozbila sklo u jedné skříňky s modely. Ale snad se i fyzika 

brzy dočká plánované rekonstrukce. A naše hezká třída, opět vymalovaná nazeleno, zase začala 

spolu s námi žít svým školním životem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda – kyberšikana 

V pátek 14. února k nám do třídy na besedu přijela tisková policejní mluvčí z 

Prachatic paní Martina Joklová. Dozvěděli jsme se o nástrahách facebooku, co  to 

vlastně kyberšikana je. Všechny důležité osobní údaje a fotografie máme svěřovat 

pouze známým lidem. V dnešní době už je kyberšikana trestným činem. Dalším 

druhem je tzv. Kyberstalking. Doporučujeme všem zhlédnout internetové stránky a 

zajímavá videa na www.e-bezpeci.cz nebo www.seznamsebezpecne.cz. 

 

                                                                           Romana Mikešová, Václav Plachta 

http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.seznamsebezpecne.cz/
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Žijeme zimní olympiádou  
 

Ve dnech 6.-23.2.2014 se v Soči konaly zimní olympijské hry. Všichni naši žáci je 

bedlivě sledovali a zde jsou jejich postřehy: 

 
         2.B- Celých čtrnáct dní jsme bedlivě sledovali výkony našich sportovců mezi elitou celého 

světa. S osmi medailemi pro barvy vlajky České republiky tak získali doposud nejlepší hodnocení 

ve své historii.   

          Soutěže  jsme sledovali doma s rodiči, ve škole jsme si o nich povídali o přestávkách i při 

hodinách prvouky, pro sloh jsme si  připravili pár postřehů. V hodinách výtvarných a pracovních 

činností jsme dokázali vytvořit kolektivní práci. 

 Nejvíce zájmu si asi získali biatlonisté, běžkaři, rychlobruslaři, snowboardisté, sjezdaři, 

skokani na lyžích a bobisté. Děvčata pak sledovala krasobruslení, kluci spíš hokej. No a fotografie z 

naší práce teď přidáváme k nahlédnutí. 
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… A TAKHLE TO DOPADLO … 

 

 

 

 

 

Také 2.A žila olympiádou 

 
Sáblíková, Soukup, Moravec,                                   Jaromíre, Jaromíre, 

olympijské medaile jsou dobrá věc.                       švihni pukem na dvě míle. 

Naši se snaží v každém klání,                                   Když dá gól i Plekanec,    

medaile nejsou sen ani zdání.                                 máme zlatou nakonec.  

                                                                                                        Matěj Novák 2.A 

Sáblíková, Soukup, Moravec, 

bude jich mnoho nakonec.                                      Česko se už může smát, 

Radosti přibývá, ubývá sil,                                       Sáblíková zlato má. 

Získávat medaile, to je náš cíl.                                K tomu ještě stříbro dá 

                      Václav Gubrický 2.A                            a už rychle spěchá dál. 

                                                                                                   Jana Chromá 2.A 

 

Gabča měla nejdřív smůlu,                                     Martina je zase zlatá, 

teď však nosí hlavu vzhůru.                                   má z ní radost máma, táta. 

V biatlonu ukázala,                                                  Na oválu makala, 

jak na Sochi trénovala.                                           pak radostí skákala. 

Všichni jsme jí fandili,                                            Je to naše hrdinka, 

pak s ní slzy ronili.                                                   Sáblíková Martinka. 

Je lyžařka výborná,                                                                 Majda Jůzková 2.A 

a co hlavně? STŘÍBRNÁ 

              Saša Antolová 2.A 
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Kutílek 

Při školní družině pracuje kroužek Kutílek. Děti se schází jednu hodinu týdně. Vytváří různé 

výrobky, malují netradiční obrázky za pomoci rozličných materiálů /modelovací hmota, 

přírodniny,../ Zapojují  se do akcí pořádaných školou a výrobky vystavují společně s žáky školy. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZOH – Soči a 5.třída 

Ve čtvrtek 13. února jsme měli netradiční výuku. 7. února začala v Soči zimní 

olympiáda a i všechny hodiny byly zaměřeny na sport. Pracovali jsme ve dvojicích, 

svého souseda jsme si mohli tentokrát vybrat sami. Dozvěděli jsme se spoustu 

nových informací o historii olympiády, kde leží město Soči, čím je Rusko proslulé. 

Počítali jsme věk Lukáše Bauera, Martiny Sáblíkové a jejich časy jsme převáděli. Na 

interaktivní tabuli jsme si pustili hymnu olympiády, České republiky a Ruska. Během 

výtvarné výchovy, kdy jsme vylepovali olympijské kruhy a kreslili piktogramy, jsme 

stihli zhlédnout i běh Lukáše Bauera na 15km. Celý den se nám páťákům všem líbil. 

                                             

                                                                                        Marie Homolková 
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 Básničky 1.B  
 

Anetka Diblíková  

Martina je holka prima,  

na ní přece nikdo nemá. 

Brusle ostré jako břitva, 

v Sochi to zas byla bitva. 

Nizozemku porazila, 

pro zlato si dobruslila. 

K tomu ještě stříbro má  

a zas do Čech pospíchá. 

Snowboard cross a Eva Samků  

nejrychlejší prkno má. 

Suverénně s jejím knírkem pro zlato si dojela. 

 

Veronika Polenová 

Sport - to je dobrá věc, 

bude ze mě sportovec. 

Koukněte se Sáblíková, 

to je naše holka zlatá. 

 

Johanka Ulejová 

Sáblíková, Sáblíková, ty jsi naše hvězda, 

vyhrálas nám zlatou, jsi z jiného těsta. 

 

Zuzka Polická 

Na kopečku v Sochi 

na snowboardu skočí. 

Eva s knírkem vyhrála 

a radostí skákala. 

 

Jolanka Vaněčková 

Olympiáda v Sochi 

byla skvělá pro naše oči. 

Martina a Eva, holky zlaté, 

biatlon však nezklamal také. 

 

Klárka Šlemarová 

Těch pět kruhů co se točí, 

rozzáří i dětské oči. 

Ve škole si zimní sporty dáme,  

nápadů na ně dost máme. 

 

 

 

 

Ondra Diblík 

Biatlon  a naše holky, to jsou prostě jedničky. 

Verča s Gabčou ve štafetě mají náskok 

maličký. 

Pak už čeká Jarda Soukup,  

na střelnici štěstí má. 

A do cíle Moravec pro stříbro nám pospíchá. 

Tak biatlon úspěch slaví, 

5 medailí nečekali. 

 

Lotka Sirůčková 

Martina je zase zlatá,  

má z ní radost máma, táta. 

Naová Lu makala 

a pak jen radostí skákala. 

Je to naše hrdinka 

Sáblíková Martinka. 

 

Natálka Osvaldová 

Olympiáda v Sochi 

všichni doma valíme oči. 

Jak ta olympiáda dopadne 

a kdo z ní hned vypadne. 

Naši hokejisti slavně nedopadli, 

hned po pár zápasech vypadli. 

Ale zato Sáblíková, 

zlato máme zase doma. 

Také zlatá Samková 

velkou radost udělala nám. 

Dalším sportovcům,  

kteří reprezentovali naši republiku, 

popřejeme jen štěstí a velkou kliku. 

Když olympiáda v Sochi skončila  

a medvídek oheň zhasl, 

všichni jsme doma zesmutněli 

a olympiádu na další čtyři roky opustili. 

 

Honzík Samek 

Pět spojených kruhů ve znaku, 

nikdo nesoutěží ve fraku! 

A komu se tak úplně nevedlo, 

nevadí, není to úplné nemehlo! 

Není tak důležité vyhrát,  

ale zúčastnit se!
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ČESKO – NĚMECKÁ SPOLUPRÁCE 
Dopisování 6. ročníku 

Již šestým školním rokem si žáci naší školy pod vedením p. uč. Pavly Albertové dopisují se svými 

vrstevníky ze třídy p. uč. Birgit Klee z německé partnerské školy PFM Riedlhütte. Každé 

partnerství začíná v 6. nebo 7. ročníku a vyučující k němu své žáky vedou po dva roky. Někteří žáci 

si po uplynutí této doby dopisují dále, případně zůstávají v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí. 

Žáci si v jednom školním roce vymění přibližně 5 dopisů (včetně vánočních a velikonočních přání), 

v nichž kromě písemných sdělení putují také malé dárečky. Dále mají možnost se několikrát osobně 

setkat při společných akcích a pobavit se v cizím jazyce, který se učí. Komunikace se odehrává v 

německém nebo anglickém jazyce a „dopisovací vztah“ přináší kromě získávání zkušeností a 

poznávání zahraničních kultur a zvyklostí také mnoho radosti.  

21.1.2014 vyrazili do německého Neuschenau, kde se uskutečnilo první setkání českých a 

německých dětí, které si od začátku letošního školního roku vzájemně dopisují. Z důvodu pracovní 

neschopnosti paní učitelky Pavly Albertové převzala otěže jednotlivých aktivit paní učitelka Lea 

Šveráková, kterou do Německa doprovázel pan ředitel Michal Novotný. Kromě navázání prvního 

kontaktu žáků, jsme měli možnost se nejen účastnit několika her v prostředí environmentální stezky 

v Bavorském lese, ale také navštívit dům Hanse Eisenmanna, kde se nachází informační centrum. 

Zde se děti najedly, jmenovitě seznámily a posléze společně prozkoumaly expozice informačního 

centra. Po společném focení a procházce po malé části nejdelší stezky na světě v korunách stromů 

jsme se rozloučili a s příslibem brzké korespondence a možného dalšího setkání v březnu letošního 

roku odjeli domů. 

Výlet do Německa – K. Korousová 

Naše škola udržuje partnerství s německou školou, kam jsme se 21.ledna vypravili. V německém 

Neuschonau jsme se seznámili s německými dětmi, se kterými si od začátku školního roku 

dopisujeme. Jako doprovod jsme měli pana ředitele Michala Novotného a paní učitelku Leu 

Šverákovou. Hráli jsme několik her, ale také jsme navštívili informační centrum. Zde jsme se 

najedli, jmenovitě seznámili a po úspěšném dnu jsme se vrátili zpět domů do České republiky. 

 

 Výlet do Německa – Martin Pikl 

Po příjezdu do Německa jsme se vydali na procházku do Bavorského lesa, kde jsme hráli různé hry  

s německými dopisovateli a také jsme zde viděli zvířata. Nejvíc nás zaujal rys. Po dlouhé procházce 

jsme se šli ohřát do přírodního centra. Tady jsme se seznámili s našimi dopisujícími  kamarády a 

hráli jsme tu hry. Nakonec jsme se rozloučili a jeli jsme domů. Po cestě domů jsme se zastavili ve 

free shopu, kde jsme si mohli něco koupit. 
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Výlet do Pasova 

21.února se žáci 8. třídy a 5 žáků 9. třídy pod vedením paní učitelky Ley Šverákové a pana ředitele 

Michala Novotného vypravilo za hranice naší republiky, kde v německém Passau navštívili 

Ausbildungsmesse (v ČR – vzdělávání a řemeslo).  Všichni jsme se seznámili se středoškolským 

systémem vzdělávání žáků a jednoznačně jsme pochopili, že německý systém je mnohokrát lepší, 

žáci jsou ihned po absolvování základních škol začleněni do praxe přímo do konkrétních firem a 

školský systém v ČR si podle nás zřejmě má vzít velký příklad, ne jako v mnoha jiných oborech a 

příkladech, kde tomu není zapotřebí. Po prozkoumání všech výstavních stánků firem a škol 

poskytujících vzdělání v Dreiländerhalle jsme se vypravili do centra Pasova, kde se žáci seznámili 

s architekturou krásného, historického a mnohdy povodněmi ohrožovaného města. Tento výlet za 

vzděláním byl hrazen pasovským Úřadem práce a celý pro nás zařídila naše známá, dlouholetá 

přítelkyně naší školy Christine Reitberger. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veletrh Pasov – Z. Šandová   

V pátek 21. února jsme byli s celou třídou a několika devát'áky  na trhu práce v Pasově. Nejvíce nás 

zaujala škola focení, která u svého stánku měla zařízení, kde jsme se mohli zdarma vyfotit a rovnou 

nám to fotky i vytisklo. Když jsme procházeli celou budovu veletrhu, tak nás také zaujala taneční 

škola, u které byly ukázky breakdancu. Také nám chutnala zmrzlina, kterou vytvářeli studenti 

gastronomické školy. Když jsme prošli celou halu, jeli jsme na prohlídku města. Tam jsme si s 

holkama  prošli celé centrum, kde jsme navštívily kavárnu a v ní relaxovaly u horké čokolády a 

dortu. Když jsme se vrátily na náměstí, kde jsme se měli sejít s ostatními, seznámily jsme se s 

chlapci z jiného města, se kterými jsme stále v kontaktu. Když jsme se sešli se třídou, udělali jsme 

ještě nakonec skupinové foto a pak jsme vyrazili zpátky domů. Výlet se nám velmi líbil, protože jsme 

si procvičili německý jazyk a poznali nové lidi. Výlet bychom chtěli určitě zopakovat. 

  

VELETRH PASOV  - Josef Pilát 

Zaujalo mě, jak u každého stanoviště dávali letáky, hned s námi hodili řeč a bylo tam hodně 

propisek, tak jsem si od každého stánku vzal jednu a teď mám propisek na 5 let. Když se vyplnila 

přihláška, tak jsem zadarmo dostal dáreček. Taky tam bylo kolo štěstí a vyhrávali se hrníčky, 

bonbony, sluchátka atd.... Nejvíce  mě tam zaujalo stanoviště firmy BMW, s nimi jsme tam hodně 

dlouho povídali, trochu uměli česky, ale spíše jsme tam mluvili německy. Také tam bylo XXXLutz, to 

je obchod s nábytkem, odtud mám hodně věcí - 1 židličku, 1 klíčenku a hodně propisek . Pak jsme 

měli rozchod asi 2 a půl hodiny. Tam jsme se prošli, zašli jsme si do McDonalda a podívali jsme se 

do nákupního centra,ale nic jsme nekoupili, protože jsme neměli eura a bylo to tam  moc drahé. Asi 

kolem páté hodiny jsme dojeli domů. Moc se mi ten výlet líbil, hned bych tam jel znovu.  
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Výlet do Pasova –Kateřina  Bošková  

Výlet do Pasova na trh práce se mi moc líbil. Když jsme vešli do obrovského prostoru, kde byly 

umístěny stánky, vůbec jsme s Markétou nevěděly, kam máme jít. Všude se mačkaly davy lidí a my 

jsme jim skoro vůbec nerozuměly. Některé stánky mě zaujaly více a některé méně. Nejvíce se mi 

líbilo, že u některých stánků jsme mohli zatočit kolem a vyhrát nějaký pamlsek. Bylo to tam velmi 

zajímavé. 

 

 

 

Veletrh Pasov –Eliška Vaníčková  

Nejvíce mě v Pasově zaujala zdravotní škola, která nabízí různá uplatnění jako je kuchař, účetní 

nebo sestra a doktorka. Já bych chtěla být doktorkou.  

   Také se mi líbilo,že u každého stánku se s námi začali bavit a my, i když jsme moc nerozuměli, 

snažili jsme se také s nimi komunikovat. U každého stánku nám dali hned něco, co bylo typické pro 

jejich podnik. XXX-Lutz nám dal „židličku“, u koupelen jsme dostali „kachničku“.  Moc se mi v 

Pasově líbilo a doufám, že tam budu někdy pracovat. 
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Z tvorby našich žáků 
 

Masopust 

 
Ted´ začátkem března zas, 

maškarní nás čeká čas. 

Masky přijdou opět k nám, 

kolik pak jich bude tam? 

  

Vodník,kovboj,kouzelník, 

princezna či kominík? 

Kapela jim bude hrát, 

můžem s nimi tancovat. 

  

Upečem jim koblížky, 

pohostíme chlebíčky. 

Sranda bude veliká, 

kluci,holky z 1. A. 

 

 

SEZNAMTE SE – 5. třída – 2. část 

 

Je rychlej jako puk,                                        Malá, hodná, důvěřivá, hnědooká, 

a je to rychlej kluk.                                         Ale chtěla by být modrooká,                                                  

Sedí vzadu místo Járy,                                    to se jí bohužel nesplní, 

a pak vlevo vedle Jáji.                                     Anetka ji doma uklidní. 

      (Filip B.)                                                         (Kristýna) 

                                                                       

Fíla Lenku má moc rád,    Farmář Matěj dobrej je, 

je s ní velkej kamarád.                                  s traktorem vždy vyhraje! 

Chodí spolu na obědy,                                  Školní soused Blanky je, 

svíčkovou „maj“ oba rádi.                            s Lukášem se jen směje. 

                 (Filip Š.)                                                      (Matěj Mareš)                         

 

 Romča to je sportovec,                              Matěj – to je třídní koumák, 

 a má ráda makovec.                                   úkoly si udělá až pak. 

 Pojd´ se kouknout, jak tam běží,               Má rád yoya a matiku 

 jak tam skáče, jak tam háže.                     a výpočetní techniku. 

        (Romana)                                                      (Matěj Martan) 

 

Lenička, to je naše včelička,                     Vysokej a chytrej kluk, 

taky je i maličká.                                       třeštiprdlo jako puk. 

Hodná, milá, veselá,                                 Ale to nám nevadí, 

z dětí si vtípky nedělá.                             on si se vším poradí. 

      (Lenka)                                                               (Václav P.) 
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Limerick II 
 

V minulém čísle našeho časopisu jsme vás informovali o návštěvě 7.B v místní knihovně a o úkolu, 

který jsme od paní knihovnice dostali: složit báseň – limerick.. Jak se nám podařilo úkol splnit, jste  

mohli posoudit sami, několik nejzdařilejších básní bylo zároveň zveřejněno a předali jsme je i paní 

knihovnici. Ta měla z našich velkou radost a zde je její poděkování: 

 

 

Všem sedmákům vřelé díky 

za úžasné limericky. 

Až se v lednu sejdeme 

v knihovně se najdeme. 

Ještě jednou vám všem díky! 

 
 

 

 

 

Den blbec aneb to jsme celí my 
 

Letos v létě jsme jeli s rodiči při dovolené sjíždět řeku Otavu.  

Připravili jsme si lodě, oblečení, jídlo a chystali se vyrazit. Taťka byl 

nedočkavý a už už chtěl odjet, proto mamka chvátala, vyběhla a on za ní 

přibouchl dveře. Jen co jsme vyjeli ze vrat, zjistili jsme, že ani jeden 

nemáme klíče od domu. Vrátili jsme se a začali dům obcházet, jestli jsme 

nenechali aspoň pootevřené okno. Nebylo. Stali jsme bezmocně před 

domem a navíc začalo pršet. Taťka zuřil: ,, Na tohle se můžu akorát 

vykašlat, jdu vyrazit okno.“ Naštěstí ale zjistil, že pak bychom už neodjeli 

vůbec a zlobil se ještě víc. Nakonec se hádala už celá rodina. Pak mě 

trklo: ,, Babička má přece náhradní klíče!“ Brácha k ní tedy běžel, klíče 

slavnostně přinesl, ale ejhle, klíč je zevnitř v zámku, Naše poslední naděje 

se rozplynula. Stáli jsme bezmocně a naštvaně kolem auta, když si taťka 

vzpomněl že má číslo na pána, který nám instaloval elektrické dveře do 

garáže. On nám ale řekl, že bohužel, že jemu se stalo to samé a že s tím 

zvenku nic nejde. Opět se zdálo, že je celá dovolená zkažená. Najednou 

zvoní telefon, volá strejda: ,, Tak jak se máte výletníci, už jste v lodi?“ 

Nepřejte si ani slyšet co mu odpověděl otec na to kde jsme. Pak mu vše 

vysvětlil a on se divil:,, Proč nezavoláte hasiče?“ a bylo to.  

Hasiči nám otevřeli dveře páčidlem, aniž by je poškodili.  

Nakonec nám tento ,, Den blbec“ dovolenou nezkazil a my si ji na vodě 

super užili. 

 

                                               ( Z archivu slohových prací vybrali žáci 9.B) 
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