


Ohlédnutí za koncem školního roku  
Školní výlet žáků 1. tříd 

 

      Ve čtvrtek 19. května se autobus s dětmi z prvních tříd vypravil směr ZOO Plzeň. Výletní 

den se od samého počátku vydařil a přálo nám příjemné jarní počasí.                                                     

        Procházku po zoologické zahradě jsme zahájili u výběhu klokanů, další zastávkou byl 

výběh opic. Naše další cesta vedla k tropickému pavilonu, kde se děti obdivovaly želvám, 

papouškům a krokodýlovi. Cestou k obchůdku se suvenýry jsme pozorovali tučňáky. 

       Po nákupu nezbytných dárků naše kroky vedly kolem pravěké osady k dalšímu cíli našeho 

výletu, tím byla návštěva oblíbeného Dino Parku, který se nachází v prostředí lesoparku. Tam 

nás čekaly ozvučené a pohyblivé modely prehistorických ještěrů, shlédli jsme i 3D film v 

místním kině. 

     Po návštěvě Dino Parku 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 velbloudů. 

     Školní výlet se dětem líbil a přinesl jim zajímavé a užitečné informace o mnohých zvířatech. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet 5. třídy -Praha  

Jedeme na výlet do Prahy. 

Ráno jsme nasedli do 

autobusu a vyjeli. Po cestě 

jsme si povídali a blbli. Jeli 

jsme kolem Barrandova a 

v dálce jsme viděli 

Vyšehrad. Po chvíli jsme 

byli v Praze a jako první 

jsme šli na Pražský hrad, 

prošli jsme kontrolou a šli 

do Chrámu svatého Víta. 

Bylo to tam moc hezké. 

Krásná barevně 

pomalovaná okna a 

překrásná katedrála. Dál 

jsme se šli podívat na 

střídání stráže. Nejprve 

tam nastoupili vojáci v červeném s hudebními dechovými nástroji a hráli, potom přišli vojáci 

v modrém, chvíli tam pochodovali a potom se vyměnili s těmi, co přední hlídali. Když to skončilo, šli 

jsme na Staroměstské náměstí, tam jsme měli rozchod, všichni jsme šli někam jinam, prohlíželi a 

nakupovali. A potom jsme se šli podívat na orloj a na apoštoly. Dál jsme šli na Václavské náměstí 

podívat se na sochu svatého Václava. Potom na Karlův most. Na Národní divadlo a pak jsme se 

přesunuli k autobusu, ale tam se porouchali dveře a tak jsme šli k Vltavě krmit labutě a pan řidič to 

mezitím opravil a my jsme mohli jet domů. Výlet byl super. Byl to nás poslední společný výlet, 

protože na 2. stupeň budeme rozděleni na dvě třídy. 

Zapsala Kateřina Běhounková a Kristýna Fiedlerová  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet 6.třídy - Vimperk  

Ve středu 15.6.2022 vyjeli šesťáci do Vimperka. Šli přibližně pětikilometrový vyhlídkový okruh 

kolem města, přes Vodník a křížovou cestu, v arboretu poznali některé druhy stromů. Pak se 

vydali do areálu nově zrekonstruovaného zámku a navštívili muzejní expozice tradičních 

šumavských řemesel. Líbila se jim jízda na simulátoru saní, kterými se sváželo dřevo. Místnost, 

v níž mohli „zažít“ bouřku, byla 

bohužel nefunkční, ale mnoho 

dojmů si odnesli z vystavených 

ostatků sv. Inocence. Poté sešli 

hradbami a mnoha schody 

dolů na náměstí, kde jim paní 

průvodkyně z infocentra 

ukázala interiéry městské 

zvonice. Mohli si zkusit 

rozeznít zvonky různých 

velikostí, někteří si dokonce 

pohladili veliký zvon Inocenc. 

Závěrem prohlídky viděli 

hodinový stroj. Po nezbytném 

nákupu suvenýrů a dobrém 

jídle mohli jet všichni spokojeně domů.  

 

Turistická procházka Lštění  

V pátek 24.6.2022 vyrazili šesťáci autobusem do Lštění, odkud se vydali pěšky přes Šár, 

Mojkov a Horní Kožlí na oheň a opékání vuřtů a marshmallownů v Dolním Kožlí. Za dřevo 

k rozdělání ohně 

děkujeme rodině 

Knoppových. 

S pořádně 

zataženou 

oblohou a 

bouřkou v zádech 

prošli všichni lesní 

cestou do 

Vlachova Březí, za 

odměnu si 

pochutnali na 

zmrzlině a zahráli 

si několik her 

v areálu zámku.  

 



Výlet 7.B a 7.C do Písku 

V úterý 21. června navštívily dvě sedmé 

třídy město Písek. Nejprve je čekala 

komentovaná prohlídka historické části 

Písku, včetně bývalé Putimské brány, o níž 

se učili v hodinách Hv píseň „Když jsem já 

šel tou Putimskou branou“. Poté 

následovala zábava v Laser games aréně, 

kde se všem velmi líbilo a některým se ani 

nechtělo na rozchod a ve hře pokračovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistická procházka 7.C  

– v úterý 28.6. vyrazili semáci  

Březobusem na rozhlednu sv. Máří, 

prohlédli si Liščí skálu a poté sešli 

přes Mojkov a Kožlí zpět dolů do 

Vlachova Březí, ve čvrtek pak navštívili 

Panský pivovar a prohlédli si novou výstavu 

věnovanou stému výročí narození místního 

malíře pana Boukala 

 

 



Ohlédnutí žáků současných obou druhých tříd za I. třídou 

       Počáteční měsíce I. třídy byly pro 

mnohé prvňáčky velmi náročné – někteří 

téměř dva roky nechodily do MŠ. Přes 

všechny počáteční útrapy se ale rychle 

přenesli, pracovali s plným nasazením. Za 

první pololetí si tak zasloužili malý zimní 

výlet do obory s vlky do šumavského Srní. 

 

 

 

    Před Vánočními prázdninami jsme nezapomněli ani na zvěř a ptactvo v okolí školy. 

Ozdobili jsme jim stromy samými pochoutkami, které pomohli vyrobit nebo zakoupili rodiče. 

Samozřejmě jsme zjara odstranili provázky a obaly, které do přírody nepatří. 

      Hned v měsíci únoru se malí 

sportovci radovali  z tělesné 

výchovy „trochu jinak“. I přes 

málo zimní  počasí jsme se dvakrát 

dostali na Zimní stadion ve 

Vimperku, kde si s chutí naši 

prvňáci zabruslili. Začátečníky 

jsme nenechali “ve štychu“, a na 

druhém bruslení už jezdili malí 

bruslaři skvěle. 

 



      Den Země jsme oslavili na dalším 

„šumavském výletu“ - na Matýskově 

stezce ve Zbytinách. Poznávali jsme 

stromy, keře, byliny, no a samozřejmě i 

příběh malého Matýska, který putoval  

„Tajemnou Šumavou, jak se vypráví 

příběh z knihy Václava Malovského 

podle námětu Milana Rycheckého, který 

je zároveň i autorem zbytinské 

Matýskovy stezky. 

 

     Pak už nás čekala odměna za roční 

práci – školní výlet, ale o tom už v jiném 

příběhu…      

 

 



Pingpongový turnaj dvojic 2022 O mistra Základní 
školy profesora Josefa Brože 

10. ročník 

101 soutěžících – rekord 

turnaje 
 

1.stupeň – 40 soutěžících 

Bušek Josef - 1. místo 

Žemlička Jaroslav - 2. místo 

Kýbus David - 3. místo 

 

 

 

2.stupeň – dívky – 10 soutěžících 

    Diblíková Aneta - 1. místo 

    Beránková Lucie- 2. místo 

    Běhounková Tereza - 3. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.stupeň – chlapci – 51 soutěžících 

Aleš Jiří - 1. místo 

Kapuscinský Denis - 2. místo 

Kautman Vojtěch- 3. místo 

 

  

 



Zuzana Polická - Žákyně roku 2022 

Po projednání v Pedagogické radě dne 23. června 2022 bylo pedagogy rozhodnuto, 

že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro tento školní rok v držení 

Zuzany Polické ze třídy 9.B. Tato žákyně dlouhodobě dosahovala velmi dobrých 

studijních výsledků, byla příkladem všem žákům v prospěchu i chování, dobře 

reprezentovala naší školu ve sportovních a vědomostních soutěžích, především pak 

v soutěžích v německém a českém jazyce.  Za její výborné výsledky ve škole, 

pracovitost a příkladné chování si toto významné ocenění jednoznačně zaslouží.  

účast Zuzany Polické v soutěžích ve školním 

roce 2021/2022  
 
Okresní kolo soutěže v německém jazyce 

2. místo 

 

Okrskové kolo v košíkové 

1. místo – postup do okresního kola 

 

Okresní kolo v košíkové 

3. místo 

 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

4. místo 

Soutěžní text – olympiáda čj:  U nás na náměstí 

U nás, ve Vlachově Březí, máme krásné náměstí. Je celé vydlážděné žulovými kostkami a 
lemované nově zrekonstruovanými domy. Jen uprostřed se zablýskne trocha zeleně v 
podobě naší jedinečné lípy. 

Naše náměstí je středem pozornosti každého, kdo k nám, do Vlachova Březí, přijede a to 

nejen díky své kráse, ale taktéž díky akcím, které se na něm konají. Jednou z mých 

nejmilejších akcí je pouť. Všechny rozmanité, voňavé a lákavé stánky mě vždy zvou k 

nahlédnutí a zakoupení ať už sladkostí nebo čehokoli jiného. Pouť ovšem není jediná 

slavnost, jež našemu náměstí sluší.  8. května přijíždí pravidelně přehlídka starých 

vojenských automobilů na připomínku Dne osvobození a v létě nás občas navštěvují 

veteránské kluby, též s přehlídkou automobilů a motocyklů. Mou úplně nejoblíbenější akcí 

je však Zvonečkový průvod, který pořádá město ve spolupráci se Základní školou profesora 

Josefa Brože a základní uměleckou školou. Při Zvonečkovém průvodu na mě vždy dolehne 

vánoční nálada a to na něm mám nejraději. 

Tyto akce dodávají našemu náměstí lesk, ale je krásné i samo o sobě, když se na něm nic 

neděje. Nejkrásnější pohled se mi naskytne vždy, když jdu ze školy a na sdílných lavičkách 

sedí sdílní žáci a vyprávějí si o svém dni, hází peníze pro štěstí do kašny, nebo jedí zmrzlinu. 

Nikdy bych tento pocit štěstí za nic nevyměnila, protože krásně vystihuje mé dětství. A za to 

vděčím jen a pouze vlachovobřezskému náměstí.  



Rozloučení s žáky 9. ročníku 

Dne 30. června se od 9:00 hodin před hlavním vstupem 

do budovy školy rozloučilo 39 žáků devátého ročníku s 
naší základkou.  

Zde je jejich závěrečná řeč:                             
Vážený pane řediteli, vážená paní zástupkyně, vážení učitelé, vážení 
rodiče, milí spolužáci a všichni přítomní. Stojíme zde naposledy na 
schodech, po nichž jsme za posledních devět let prošli tolikrát, že by to 
uměla spočítat asi jen paní učitelka Šveráková nebo možná pan učitel 
Hubáček. Dnes tu však stojíme za jediným účelem – rozloučit se s naší 
„milovanou“    (možná občas nenáviděnou)     školou. Vše to začalo 1. 
září 2013, kdy jsme nesmělými krůčky s kornouty bonbónů a s velkým 
nadšením, ale trochu i strachem, vcházeli po těchto schodech. Všichni 
nás mile přivítali a my se poprvé posadili do školních lavic. A začala 
škola! Já například velmi brzy zjistila, že jednou ze mě opravdu nebude princezna, tak, jak jsem si celé 
dětství představovala. A já zase zjistil, že kromě popeláře existují i další mnohem atraktivnější 
povolání jako například politik. Nikdo z nás asi nečekal, že devět let může utéct tak rychle. I přes tu 
rychlost jsme spolu stihli zažít spoustu nezapomenutelných zážitků. Když se mi některé zážitky vybaví, 
přeji si, abychom je mohli prožít znovu. Ať už jsou to třídní výlety nebo chození na zmrzku, na všem se 
najde něco, co by stálo za nesmrtelnou vzpomínku, která by se usadila v našich hlavách a možná by se 
nám někdy na třídním srazu mohla připomenout. 

Každá třída je něčím zvláštní. U nás to rozhodně byla mlčenlivost, ve které jsme byli naprosto 

nepřekonatelní. Mám pocit, že jsme občas některé učitele dováděli k šílenství, jelikož hodiny s námi 

neutíkaly a učitelé si často museli odpovědět sami. Znali jsme odpověď? Většinou ano. Řekli jsme ji? 

Samozřejmě ne! 

Zato naše třída měla odpověď vždy a na všechno, dokonce i tam, kde to nebylo potřeba, že to ani pan 

učitel Hubáček nevydržel a raději odhodil sluchátka a opustil online výuku. Nebo se Lucce podařilo na 

lyžáku málem zabít pana učitele Pechka, když ho v plné rychlosti srazila na sjezdovce. Jirkův nápad 

vytopit školu nezůstal pouhým nápadem, a spolu s Danem došel k uskutečnění. Tato akce vešla ve 

známost pod názvem „mokří bandité“.                                                                              V tuto chvíli by bylo 

dobré poděkovat všem vyučujícím za všechno, co pro nás udělali, a nebylo toho málo! Nejdříve bychom 

chtěli poděkovat panu řediteli za stálé vylepšování prostor školy, včetně jejího okolí a vybavení, díky 

kterému pro nás i online výuka byla hračkou. Paní učitelce Kautmanové a paní učitelce Diblíkové, které 

nás naučily nejen číst, psát a počítat, ale také nám daly správný směr do dalších školních let. Paní 

učitelce Boškové za přepečlivou přípravu na druhý stupeň a paní učitelce Ondřichové, že na nás nikdy 

nezanevřela a vždy za námi stála. S paní učitelkou Koubovou jsme se na konci 6. třídy rozloučili a češtinu 

s námi dotáhla do konce paní učitelka Dvořáková. Paní učitelce Horákové za kreativní hodiny výtvarné 

výchovy. Byť paní učitelka Bartošíková je odbornicí na počítače, s námi letos při hodinách zeměpisu 

procestovala celou Českou republiku. Paní učitelce Kadlecové, Šverákové a panu učiteli Hubáčkovi za 

oboustranně pevné nervy při nekonečných hodinách matematiky a fyziky. Paní učitelce Jungwirthové, 

Albertové a Rákosníkové za klidné hodiny angličtiny. Což nemůžeme tvrdit o hodinách tělesné výchovy 

s panem učitelem Pechkem, který nás vyučoval i na zeměpis a přírodopis, kde nás naštěstí běhat nenutil.  

Zato s panem učitelem Vejvodou jsme se mnohdy zapotili více při chemii než při tělocviku. 



Nyní bychom chtěli mezi nás pozvat naše třídní učitelky. Za 9.A paní učitelku Alenu Weberovou, za 9. B 

paní učitelku Michaelu Vetrákovou, kterou si ale všichni budeme pamatovat coby paní učitelku 

Karešovou. Milá paní učitelko, děkujeme Vám za pevné nervy při hodinách češtiny a dějepisu, že jste 

s námi celé ty čtyři nelehké roky našeho dospívání přežila ve zdraví, což se nedá říct o Vašich čtyřech 

rozbitých hrníčcích. Budeme rádi vzpomínat na procházky po Březí a na koupaliště, na chlebíčky a 

buchty, co jste nám pekla a na Dějiny udatného českého národa. 

Naše milá paní učitelko, když jste u nás ve čtvrté třídě suplovala, asi jste si nepomyslela, že jednou 

budete naše třídní. Poté jste odešla za „lepším“ do Prahy, kde jste ale po roce zjistila, že ve Březí je 

stejně nejlíp, a tak jste se vrátila, a stala jste se, k naší převeliké radosti, naší třídní. I když první společný 

rok nebyl jednoduchý, nakonec jsme v sobě našli vzájemné porozumění. Přestože distanční výuka nám 

nedovolila stýkat se osobně, na sociálních sítích jste pro nás, své Miláčky, byla i mimo pracovní dobu. 

Děkujeme za vše, byla jste naše druhá mamča. 

Srdečně děkujeme i Vám, milí rodiče, že jste s námi měli celých těch devět let trpělivost, protože jen díky 

Vám jsme tam, kde jsme.Všem našim spolužákům přejeme hodně štěstí a pevných nervů a budoucím 

deváťákům ať vše zvládnou a dostanou se na vysněné školy. Nyní nadešel okamžik, kdy  vám předáváme 

vládu nad touto školou a prosíme dva zástupce z osmých tříd, aby si přišli převzít štafetu. Představa, že 

od září již nebudeme v jedné třídě, je mrazivá. Ještě mrazivější je skutečnost, že nebudeme ani ve 

stejném městě. Zkrátka jsme se, i přes naše společné zájmy, rozutekli stejně jako naše kapesné. Věřím 

však, že nám to nezabrání stále se stýkat a udržovat naše silná přátelství. Základní škola byla jednou 

z prvních částí našeho života, dle mého mínění tou úplně nejdůležitější, protože bez začátku nemůže být 

konec.  

Milá základní školo, ani nevíš, jak je nám těžké ti teď říct tak prosté sbohem. Po všech těch zážitcích, 

které jsme zde zažili, po tom, kolik přátelství jsme si zde vytvořili, po tom všem teď máme odejít a jen 

vzpomínat? Asi ano, protože takový je život, a už dávno nejsme těmi prvňáčky, kterým jsi před devíti 

lety dala směr a za zvuku zvonů otevřela své dveře. Teď musíme za zvuku zvonů tvé dveře zavřít a sami 

si určit směr naší cesty. Tak sbohem naše milovaná základko! 

 Všichni zaměstnanci školy přejí našim již bývalým žákům mnoho štěstí v dalších 

studiích!!!!   



První školní den 2022/2023 

Dobrý den, ahoj žáci, ahoj kolegové, ahoj rodiče a přátelé naší školy. 
 

Ve čtvrtek 1. září 2022 začal nový 

školní rok, rok 2022/2023. Tento den 

se stal prvním dnem povinné školní 

docházky 32 našich nových prvňáčků. 

Našim novým spolužákům, klukům a 

děvčatům z 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 dnes do 

školy těšili.  

 

Prvního září prošlo vstupními dveřmi do 

naší školy 324 žáků. Pro některé z žáků 

začal školní rok netradičním stěhováním do 

jiné třídy. Týká se to hlavně loňských 

páťáků, kteří našli na druhém stupni své 

nové třídy, které budou obývat do 9. třídy. 

Novým žákům 2. stupně ZŠ přeji mnoho 

úspěchů v novém prostředí a skvělou 

spolupráci se všemi učiteli, a to především 

s jejich třídní paní učitelkou Alenou 

Weberovou a paní učitelkou Michaelou 

Bartošíkovou. 

 

V letošním školním roce jsme navíc rozdělili bývalé 3. a 4. třídy. Nově tak vznikly 

třídy 4.A (p.uč. Markéta Horáková), 4.B (p.uč. Jana Tažejová), 5.A (p.uč. Jana 

Ondřichová) a 5.B (p.uč. Alena Kočovská). 

 

Nový školní rok je i rokem, kdy na naší škole došlo k několika personálním 

změnám. Na naší škole již v letošním školním roce nebude vyučovat paní učitelka 

Michaela Vetráková, která je na mateřské dovolené. Novými posilami našeho 

učitelského týmu jsou od tohoto dne paní učitelky Andrea Kacovská a Bedřiška 

Ulejová.  Na pozici asistentek pedagoga jsme v naší základní škole nově přivítali 

paní Janu Lukešovou a paní Anežku Gabrielu Varausovou. 

 

Všichni jim přejeme do začátku jen to nejlepší, ať se jim u nás líbí a ať se jim daří 

řemeslo podle jejich představ, podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí a podle 

představ Jana Amose Komenského.Všechny vás z ředitelny zdravím a přeju všem 

jen to NEJ a poklidnou plavbu vodami školního roku 2022/2023 



17. září 2022 - naše škola slavila narozeniny – 123. výročí 

17.9.1899 – otevřena první budova školy 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 

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. 

 

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. 

A jaký měly jednotlivé třídy program? 

Žáci 1.-4. tříd si připomněli symboly naší 

školy a zopakovali školní hymnu, poté 

tvořili přání škole k narozeninám a na závěr 

je čekala vycházka do okolí školy. Páťáci se 

vypravili na exkurzi do Husova domku 

v Husinci.  

Šesťáci vytvářeli pexeso se školními náměty 

a mapu významných míst Vl. Březí. 

Sedmáci udělali „vlaštovčí 

přání škole“. 

Výsledkem vycházky 8.A se 

stala koláž s názvem „Má 

oblíbená místa“.  

 

 

 

 



8.B kreslila v plenéru a 8.C se vydala 

na exkurzi do Muzea českého 

venkova v Předslavicích. 

Cestou domů si prohlédli v Předslavicích a Bušanovicích čtyři domy, které postavil 

Jakub Bursa, otec stavitele naší školy. 

 

 

 

 

Deváťáci prožili den školy na turistickém výletu na Klápě.  



Volby do Školního sněmu - výsledky   

 

Za první stupeň: 
 

3.A - Horáková Markéta                              

3.B - Vanýsek Adam                       

4.A - Fiedlerová Zuzana                

4.B - Pixa Lukáš                

5.A - Hubáčková Valerie                              

5.B - Koubová Klára        

 

Za druhý stupeň: 
 

6.A - Běhounková 

Kateřina                         

6.B - Neužil Adam                          

7. - Pokorný Jaroslav                     

8.A - Beneš Tomáš                         

8.B - Hes Václav                              

8.C - Řezník Adam                          

9.A - Běhounková 

Tereza                            

9.B - Předota Petr      

       

Den s obnovitelnými zdroji ve 
Volyni 

V úterý 20. 9.2023 se třídy 9. A a 9.B zúčastnily ,,Dne 

s obnovitelnými zdroji na SPŠ ve Volyni.“ V 8 hodin 

ráno pro nás přijel autobus. Ve Volyni nás již čekali 

pedagogičtí pracovníci školy, kteří se nám intenzivně 

a velmi efektivně věnovali. Všechny čekal bohatý program – nejprve jsme v aule shlédli 

prezentaci a film o obnovitelných zdrojích, zopakovali si znalosti o jednotlivých druzích 

elektráren, dozvěděli se, co to je rekuperace a kogenerační jednotka. Na závěr této 1. části si 

žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet termokameru, vidět funkční model auta na vodík a model 

tepelného čerpadla. Ve druhé části jsme se dozvěděli, jak SPŠ hospodaří s energiemi. 

Poté následovala třetí část - prohlídka celého areálu SPŠ. Nejvíce ale žáky zaujala hala s CNC 

strojem, který přímo před našima očima z kusu dřeva vyřezal dřevěnou krabičku i s víkem. 

Dopoledne zakončil závěrečný test v grafickém programu a všichni žáci obdrželi na památku 

pravítko se svým jménem, vypáleným na laserové řezačce. V závěru jsme byli seznámeni se 

studijními obory na SPŠ. Příjemnou tečkou celé akce byl oběd ve školní jídelně ve Volyni. 

Všichni žáci i pedagogický doprovod se svorně shodli, že to byl povedený a poučný výlet. 



Klápa 2022 

Ve dnech od 11. do 

16.září se na šumavské 

Klápě uskutečnil 

prodloužený výlet žáků 

9. ročníků. Žákyně a 

žáky čekal opravdu 

pestrý program – některé 

aktivity byly zahrnuty do 

celotýdenní bodovací 

soutěže. Soutěžní klání 

začalo náročnou 

cyklistickou časovkou na 

Klápu, body se dále 

udělovaly např. za: ranní otužování, střelbu ze vzduchovky, skládání puzzle, úklid, 

piškvorky, nebo noční sbírání bonbonů. Celkovými vítězi se stali Petra Jedličková a 

Václav Novák. 

 

Kromě bodovaných aktivit jsme absolvovali také cyklovyjížďku kolem 

Schwarzenberského kanálu na Jelení vrchy přes Černý Kříž do Nové Pece. Fyzické 

schopnosti žáků prověřil celodenní turistický výlet na Smrčinu (1338 m.n.m.), část 

žáků se v průběhu výletu dokonce rozhodla vyjít i na nejvyšší vrchol české části 

Šumavy - Plechý (1378 m.n.m.). V Lipenské nádrži jsme na žlutých ,,banánech,, 

vyzkoušeli kanoistiku a dopluli na pláž u Horní Plané. Celý týden proběhl bez větších 

komplikací, žáci všechny připravené aktivity zvládli dobře a jistě si odnesli spoustu 

zážitků. 



Beseda o rybách - Filip Vaněček ze třídy 8.C 

V hodinách přírodopisu se žáci sedmých ročníků učí o rybách. Filip Vaněček, žák 

8. C, vášnivý rybář, přišel v loňském roce s návrhem, že pro spolužáky uskuteční 

besedu o rybářství. Svůj nápad zrealizoval a v letošním roce opět zopakoval. Svůj 

výklad doplnil i praktickými 

ukázkami na přinesených 

pomůckách. Žáci si mohli 

prohlédnout a i osahat např. různé 

návnady, pruty a podběráky, 

nakouknout do knih a časopisů o 

rybářství nebo poznávat různé 

druhy ryb. Na konci hodiny pak 

Filip odpovídal na dotazy. 

 

Filipe děkujeme, bylo to poučné a 

také zajímavé zpestření výuky! 

 

 

 

 

Testování žáků 3. a 7. ročníků 

MŠMT v letošním roce připravilo celorepublikový test tělesné zdatnosti pro žáky 3. 

a 7. ročníků. Testování našich žáků proběhlo ve vlachovobřezké tělocvičně v 

polovině října. Žákyně a žáci byli testováni ve 4 disciplínách: skok daleký z místa, 

leh-sed, běh 4x10m a vytrvalostní člunkový běh.  Všem žákům gratulujeme k 

dosaženým výkonům a žákyním 9.ročníku děkuji za spolupráci při testování. 

Výstupy z testování mají jednotlivé školy zaslat na MŠMT do konce listopadu, poté 

bude následovat vyhodnocení a prezentace celkových výsledků.  
 

 

 



Akce 3.B 

Žáci 3. B v rámci hodin prvouky už stihli 

strávit jedno zářijové páteční dopoledne 

v Prachaticích, kde se konal u příležitosti 

Světového dne zdraví velmi zajímavý 

program. Děti se naučily poskytnout 

první pomoc při různých poraněních, u 

Policie ČR si udělaly test na přítomnost 

drog a alkoholu, pomazlily se se záchranářskými 

psy, vyzkoušely si hasičskou a policejní 

uniformu, no prostě, celé dopoledne si děti 

náramně užily a vůbec se jim nechtělo domů.   

 

 

 

 

V úterý 11.10. navštívili třeťáci místní 

pivovar, kde se seznámili, z čeho se pivo 

vaří, kde se vaří a nechává ležet, prošli 

se po novém ochozu a na závěr si 

společně v pivovarských prostorách 

zakřičeli několikrát Březí koza.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Výlet žáků 4. a 5. tříd do planetária 

Dne 24. října navštívili žáci čtvrté a páté třídy Hvězdárnu 

a planetárium v Českých Budějovicích. Prožili jsme zde 

krásný výlet do vesmíru. 

Seznámili jsme se s objekty denního i nočního nebe, 

naučili jsme se orientovat na noční obloze a rozpoznat 

mezi směsicí hvězd Polárku.S naší Sluneční soustavou jsme se velice podrobně 

seznámili v kinosále Planetária. Celá exkurze byla doprovázená živým komentářem 

lektora, krásnou animací s příjemným hudebním podbarvením. 
 

Burza škol 2022                                                                                V 

úterý 1. listopadu se žáci 9. tříd zúčastnili burzy škol v Národním domě v Prachaticích. Burzu 

škol pořádá každoročně Jihočeská hospodářská komora a touto akcí žákům ukazuje možnosti, 

kam po základní škole. V rámci této akce navštívili někteří žáci také místní Gymnázium. 

Dýňová zahrada - 10. ročník 

Podzimní období na Základní škole profesora 

Josefa Brože ve Vlachově Březí jsme si již 

tradičně zpříjemnili letos již 10. Dýňovou 

zahradou. V pátek 4. listopadu jsme na této 

tradiční podzimní akci přivítali bezmála 150 

dětí, jejich rodičů, učitelů a jiných hostů. 

Nebudeme se určitě moc mýlit, když napíšeme, 

že se výstavy dýní zúčastnilo kolem 250 lidí! 

Nádherně zdobené dýně, lampičky a jiná světýlka, kterých je v prostoru školní 

zahrady před starou budovou školy rozmístěno několik stovek, byly zapáleny již v 

půl páté, samotný program pak začal v 17 hodin. 

I když vydatně pršelo, ten, kdo se přišel podívat, jistě nelitoval! Tajemná večerní 

atmosféra a zpěv našich žáků 1. stupně a jejich paní učitelek nám konec dne náramně 

zpříjemnilo. 

Na Dýňové výstavě zazněly v podání našich žáků a paní učitelek 1. stupně tři 

písničky se strašidelnou tematikou jejichž autorkou je paní učitelka Jindřiška 

Krankušová. Letos došlo k inovaci podání těchto písní, neboť hudební doprovod si 

předem paní učitelky 1. stupně nahráli a z reproduktorů posléze doprovázel zpěv dětí 

při jejich vystoupení. To, že písničky pochází z Vlachova Březí, to je z textu, alespoň 

u jedné z nich, jasně slyšet! 

Již teď můžeme říci, 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.  
 


