
Výročí v září 

 
28.9.935 – Ve Staré Boleslavi byl svým bratrem Boleslavem I. zavražděn 
kníže Václav. 
 
2.9.1347 – Karel IV. byl na Pražském hradě korunován českým králem. 
 
29.9.1829 – V Londýně bylo založeno velitelství Metropolitní policie zvané 
Scotland Yard. 
 
10.9.1898 – Rakouská císařovna Alžběta Bavorská přezdívaná Sisi byla 
zavražděna italským anarchistou Luigi Luchenim. 
 
20.9.1891 – V massachusettském Springfieldu byl předveden první 
automobil na benzín. 
 
15.9.1916 – První světová válka: Angličané v boji poprvé v historii použili 
tanky. 
 
24.9.1948 – Byla založena Honda, japonský výrobce osobních a 
nákladních automobilů a motocyklů. 
 
24.9.1957 – V Barceloně byl otevřen Camp Nou, největší fotbalový stadion 
v Evropě. 
 
5.9.1972 – Mnichovský masakr: členové palestinské teroristické skupiny 
Černé září zajali izraelské atlety na mnichovských olympijských hrách. 
 
24.9.1991 - Vydala legendární kapela Nirvana své nejslavnější album 
Nevermind. 
 
30.9.2002 – Zemřel Miloš Macourek, český básník, dramatik a scenárista. 

 
3.9.2004 – Beslanský školní masakr skončil smrtí více než 330 lidí, 
převážně dětí a jejich učitelů. 
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UPOZORNĚNÍ 
 

Žádáme opozdilce, 
kteří ještě 

nezaplatili poplatek  
za odvoz 

komunálního 
odpadu a roční 
poplatky za psy, 
aby tak učinili 
neprodleně. 



Z obecního úřadu 
 

Rada obce se na svých zasedáních zabývala: 
 
• opětovně výší nájemného v nebytových prostorách zrekonstruovaného zdravotního 

střediska. V této záležitosti již proběhla velmi četná korespondence i osobní jednání  
mezi obcí Vacov a Úřadem regionální rady v Českých Budějovicích. Dle Smlouvy o 
podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II 
Jihozápad může příjemce dotace (obec Vacov) pronajmout  prostory jiné osobě pouze s 
písemným souhlasem poskytovatele dotace.  RO na svém zasedání 25.7.2012 schválila  
nájemné ve výši 10,- Kč za m2 a rok. Za tuto cenu pronajímala obec dotčené prostory 
již před provedenou rekonstrukcí a nezměnila se od počátku 90. let minulého století. 
Úřadu regionální rady bylo zasláno i písemné zdůvodnění. Nyní se čeká na jejich 
stanovisko. 

• předloženými rozpočtovými opatřeními č. 2 k 31.7.2012. Tato rozpočtová opatření, 
předložená Ing. Hanou Slancovou, schválila. 

• žádostí  hasičů z Benešovy Hory o poskytnutí finančního příspěvku na Memoriál 
Václava Maurice. RO schválila proplacení určité části občerstvení na účastníka této 
akce.  Přihlášeno bylo 37 dětských družstev včetně účastníků z Moravy. 

• obsazením uvolněných bytů v bytovém domě obce čp. 137 Vlkonice.  
• vyúčtováním všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 

za rok 2011. Tento materiál byl zveřejněn a předán k prostudování Ing. Zdeňku 
Novákovi, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. 

• předloženými výstupy stavební komise: 
 - Jednalo se o poptávku na dodávku nového valníku za obecní traktor. 
 Nejvýhodnější  nabídku dodala firma Liva Předslavice. Dodávka se týká návěsu 
 třístranně sklápěného s nástavky bočnic 400 mm.  
 - Dále o poptávku na zhotovení propagačních materiálů s názvem „Historie a 
 současnost obce Vacov“.  Nejvýhodnější nabídku dodala firma Mi-Ja Javorník s.r.o.  
 - Výsledkem poptávky na vybavení nové třídy MŠ nábytkem včetně montáže. Nejnižší 
 cenovou nabídku dodala Marcela Klimešová, Chomutovská 385, Údlice. Jedná se o 
 firmu, která se zabývá výrobou nábytku pro MŠ a naši školku již určitým zařízením v 
 minulosti vybavovala. 
 - Předloženým výstupem výběrového  řízení na opravu kapličky ve Vlkonicích a 
 obnovu pomníku padlých v I. světové válce v části obce Žár. Nejvýhodnější  cenovou 
 nabídku dodala společnost GARANTSTAV stavební s.r.o. Strakonice.  
 - RO  tyto předložené výstupy stavební komise schválila a pověřila starostu podpisem 
 smluv s vítěznými uchazeči. Na výše uvedené akce se podařilo, na základě 
 předložených žádostí, získat určité dotační prostředky. 
• informací starosty o: 
  -  průběhu prací na přístavbě  MŠ. Velký důraz byl kladen ze strany  dotčených orgánů 
 na požární bezpečnost. Vně budovy muselo být zhotoveno druhé únikové schodiště. 
 Kolaudace nových prostor proběhne dne 25.9.2012. Obec musí do konce září 
 požádat odbor  školství  krajského úřadu o navýšení kapacity školky  včetně kuchyně. 
  -  zahájení nového školního roku v ZŠ Vacov a záměrech nového  ředitele 
  -  krocích obce v zájmu dořešení kauzy týkající se projektové dokumentace                      
     na rekonstrukci ČOV Vlkonice.  
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Další informace: 
• Firma Reno Šumava dokončila dílčí opravy obecních 

komunikací ve všech částech naší obce. Provedeny byly 
zejména opravy výtluků před nastávající zimou. Pokud se tyto 
opravy neudělají, po zimě je vždy tento stav daleko horší. 

• Dále bylo provedeno odvodnění na místní komunikaci z 
Vacova do Vlkonic. Zde nastala velmi kalamitní situace při 
letních přívalových  deštích. 

•  Firma Huko Prachatice  komplexně opravila mostek pod 
Benešovou Horou (u Albrechtů). Jeho stav byl kritický. 
Původní ztrouchnivělá dřevěná konstrukce byla nahrazena 
železobetonovou.  

• Byla provedena též oprava komunikace  mostku k ČOV 
pod Přečínem. 

• Již 1. března tohoto roku  předávala obec Vacov do SFŽP dva 
projekty se žádostí o dotaci týkající se energetických úspor. 
Jednalo se o budovu tělocvičny a obecního úřadu. Výsledky 
však nebyly dosud zveřejněny. 

Miroslav Roučka, starosta obce 
 

 
***** 

 
Kolodějův pohádkový les 

 
 Neděle 9. září odpoledne patřila ve Vlkonicích pohádkovým 
bytostem. Již podruhé se tu sešli čerti, víly, hejkalové, báby 
kořenářky, hastrmani, čarodějnice, kovbojové na koních  a další 
představitelné  i nepředstavitelné postavy. Obsadily místní cesty, 
lesy i rybníky. Někdy z nich šel strach, někdy děti rozesmály, ale 
vždy to dobře dopadlo a všichni odcházeli spokojeně na další 
stanoviště se speciálním archem na pohádková razítka. V závěru 
pohádkové procházky čekala na děti pohádková odměna, 
pohádkové občerstvení a pohádková zábava. I počasí bylo tentokrát 
pohádkové, a tak se nás sešlo opravdu hodně. Dětí bylo 88, 
dospělých ještě více. I ti se asi rádi vracejí do pohádky.  
 Všichni už se těšíme na příští rok a na nová strašidla, která se 
určitě ráda nastěhují do Kolodějova pohádkového lesa. 

Pavla Valtová 

Kolodějův    
pohádkový les 



Ze školy 

 
Vážení čtenáři vacovského zpravodaje, 
 od 1. srpna tohoto roku jsem se na základě výběrového 
řízení  stal ředitelem Základní školy a mateřské školy ve Vacově. 
Je mojí povinností seznámit Vás s mou osobou a s tím, jaké 
plány a vize mám s činností zdejší školy. 
  
       Mé jméno je Josef Mráz, je mi 47 let, jsem ženatý a mám 
dvě děti. Bydlím ve Strakonicích, odkud každý den do Vacova 
dojíždím.  Vystudoval  jsem Pedagogickou fakultu v Českých 
Budějovicích, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy 
s aprobací tělesná výchova. Poté následovalo doplňkové studium 
speciální pedagogiky a psychologie na Západočeské pedagogické 
fakultě v Plzni a závěrem jsem vystudoval Kvalifikační  studium 
pro ředitele škol a školských zařízení, které je nutné pro výkon 
ředitele školy. V minulosti jsem učil v DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně a 
pak v ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430, kde jsem  učil 22 let a 
16 let jsem zastával funkci zástupce ředitele. 
 
Koncepce školy 
 
     Škola má několik funkcí a měla by je všechny rozvíjet a 
zajišťovat v plné míře. Pro každého rodiče je zásadní, aby se jeho 
ratolest cítila bezpečně. Velmi si uvědomuji význam této funkce 
školy a kromě tradičních činností, jako je dozorování ve všech 
prostorách včetně jídelny, budu podporovat a rozvíjet další 
pojistky ochrany žáků. Mezi ně patří program Rodiče vítáni 
(škola otevřená rodičům, rodiče otevřené škole), do kterého bych 
chtěl, po splnění náročných kritérií, školu pravidelně zařazovat. 
Rodiče se mohou kdykoli podívat do hodin i po budově a 
přesvědčit se o zdravém a příznivém prostředí. 
 
  Dalším hrozbám současnosti předcházet prevencí 
společensky nežádoucích jevů (drogy, šikana apod.) formou 
poradenství, žákovských seminářů, výukových programů.  
 
  Učebny  postupně dovybavit  výškově stavitelnými 
lavicemi a židličkami. Relaxační pohodu lze zlepšit pobytem o 
velké přestávce (za příznivého počasí) na školním hřišti a 
v prostorách za školní budovou. Pro důkladnější tělesný rozvoj 
chybí škole opravená a provozu schopná za všech okolností velká 
tělocvična. O realizaci její opravy bych rád společně s obcí 
usiloval. 
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 Významnou úlohou je rozvoj individuality. Děti musí mít možnost při různých 
aktivitách rozvíjet svou osobnost. Ať to jsou sportovní soutěže či soutěže vědomostní, a to na 
úrovni třídní až po celostátní. Škola jako taková se už nyní snaží umožnit rozvoj osobnosti i v 
nesoutěžních formách, např. vystoupení pěveckého sboru. Rád bych zařadil pravidelnou 
akademii, ukázky žákovských výrobků na výstavce (jarmark), pomoc žáků při soutěžích pro 
mateřské školy, zavedení školního časopisu s příspěvky žáků, práce na stránkách školy, 
pomoc při zápisu do prvních tříd atd.   

 Při vyučování je třeba uplatňovat model interakce, kdy jde o to, že učitel nepovažuje 
žáka za soupeře, ale za partnera. Oba partneři jsou pak zaměřeni na problém a ne na sebe 
navzájem. Takovému přístupu odpovídá i využívání forem a metod vyučování – kromě 
tradičního frontálního vyučování s individuálním přístupem upřednostňuji zejména 
skupinovou výuku a diferencované vyučování, ale i projektové vyučování (Den Země, Voda, 
Evropská unie, Den zvířat …). 

                 Aby se žáci školy co nejlépe začlenili do společnosti, je nezbytný partnerský 
přístup. Každý názor je třeba vyslechnout, každý problém je nutno řešit. V celém edukačním 
procesu, v každodenní práci, z celého prostředí by měl žák cítit přátelskou atmosféru, kterou 
bude přenášet do svých dalších jednání i mimo školu.                                                                                    

 Jedním z mých cílů je revitalizovat školu tak, aby se soustředila na potřeby žáků. Jedná 
se především o posilování individuality. Od individuálního vedení žáků ke zvýšené pomoci 
nadaným a zaostávajícím žákům. Každá plně organizovaná škola musí z principu nabízet 
vzdělávání všem skupinám žáků obce – tj. jak nadaným, tak průměrným a podprůměrným i 
žákům se specifickými vývojovými poruchami. Samozřejmostí je poradenská služba školy v 
jednotlivých případech. Dále se soustředím na týmovou práci žáků i pedagogického sboru.   
Z toho vyplývají techniky práce. Je nutné si uvědomit, že tým je víc než jednotlivec. 
Uplatňování informační technologie ve výuce považuji za naprostou samozřejmost. 

 I v případě vysoké kvalifikace pedagogů na škole není možné tyto náročné cíle, vedoucí 
ke kvalitnímu profilu absolventů, bez podpory rodičů a zřizovatele uskutečňovat, proto je pro 
mě velmi důležitá spolupráce se Školskou radou. 

      Aby se škola mohla neustále vyvíjet a držet krok se společenským vývojem a podílet se 
na něm, musí být školou komunitní – tj. školou, která je přirozeným vzdělávacím centrem 
obce, a to nejen pro žáky školního věku v rámci povinné výuky i mimo ni, ale musí být 
otevřená i veřejnosti.  

 Škola by neměla být pouze místem povinného školního vzdělávání v rámci zákonem 
stanovených norem – škola tohoto tisíciletí musí být přirozeným centrem vzdělávání i 
aktivního poznávání nejen dětí, ale i dospělých v produktivním i poproduktivním věku. Škola 
by se měla stát i místem pro realizaci širokého spektra zájmových aktivit, které odvedou děti 
z ulic a přirozenou cestou je vrátí tam, kde budou naplňovány jejich představy o 
smysluplném trávení volného času. 

 Zvýšení atraktivity a prestiže školy, je možné pouze při vzájemném provázání všech 
faktorů – počínaje investicemi do přestaveb, přes dílčí úpravy, vybavení, zviditelňování 
aktivit školy, zapojování se do života obce atd. a neustálým rozvojem kvalifikačních 
předpokladů personálu školy konče.  

 



 

 

Pro rodiče 

 V nejbližších dnech chceme na webových stránkách školy vytvořit sekci pro rodiče. Zde by 
se měly objevovat důležité informace a rady rodičům, například: praktické informace pro rodiče 
prvňáčků, jak dobře zvládnout komunikaci mezi školou a rodinou, jak postupovat při uvolnění 
žáka z vyučování,  jak pracovat s dítětem se specifickou poruchou učení, jak pečovat o dítě s 
vadou řeči, jak rozpoznat šikanu a další zajímavá témata.                                              

Mgr. Josef Máz, ředitel ZŠ a MŠ 

 

Sběr plastových víček 

Letošní školní rok se naše škola zapojila do sběru plastových víček 
z PET lahví. Děti budou sbírat víčka všech barev, mohou vyhrát 
překvapení a ještě přispějí na dobrou věc. Pořadatel soutěže dá 
stacionáři Klí ček Tábor za každý nasbíraný kilogram, který od nás 
odveze, malou  finanční částku.  

 Soutěží mezi sebou I. a II. stupeň a naši nejmenší z MŠ.     
Ve škole se budou vybírat víčka každé pondělí od 7.45 do 8 hodin 

ve školní družině.                                                                            
V MŠ je stačí předat paním učitelkám.  

Víčka se budou vážit a dělit počtem žáků. Dostaneme číslo (počet kg 
víček na jednoho žáka), které rozhodne o vítězi. Prosíme babičky, 
dědečky, tetičky a sousedy našich školáků, aby víčka nevyhazovali. 
Každý malý školák nebo školačka si je od Vás rádi vezmou. 

Pavlína Kopáčiková, učitelka ŠD 

 

Děti tvoří pro děti 

Žáci 7. a 8. ročníku Základní školy ve Vacově se zapojili do projektu: Děti tvoří pro děti aneb 
Středověké hraní. Projekt vznikl ve spolupráci se skupinou historického šermu Fechtýři ze 

Zdíkova, která 15. září 2012 pořádala ve Zdíkově 3. 
ročník středověkých slavností.  

Naši žáci připravili pro děti, které na slavnosti přišly, dvě 
hry inspirované středověkem. Sedmáci vyrobili hru 
„RYBIČKY“ a osmáci hru „POZOR DRAK“. Do práce 
se od počátečního nápadu až po realizaci zapojily celé 
třídní kolektivy.  

Za svoji snahu dostali od Fechtýřů všichni žáci, kteří se na 
projektu podíleli, malou odměnu v podobě volné 
vstupenky na letošní ročník Zdíkovských středověkých 

slavností. 

Po skončení slavností se hry do školy vrátí a budou k dispozici dětem na prvním stupni, ve školní 
družině nebo při různých školních akcích. 

Jarmila Štouralová, učitelka ZŠ a MŠ Vacov 
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Pozvánky na akce : 

 
 
 
 

MOTOSPORT ŽÁR 
pořádá na domácí trati  

 
MOTOKROSOVÉ ZÁVODY  

V sobotu 22.9.2012 
 Šumavský pohár 

Trénink: od 8 hod, Start: ve 13 hod. 
Vypsané třídy: 85ccm, ČZ, 125ccm, Open, 4k 

info: www.motosportzar.cz 
 

***** 
 

Obec Vacov zve všechny seniory na 
6. SETKÁNÍ SENIORŮ   

s malým pohoštěním 
v neděli 11.11.2012 od 14 hodin v obecním sále. 

Hudební a kulturní doprovod. 
Dopravu možno objednat telefonicky na   OÚ Vacov 

Pavla Valtová 388 431 270,  
Jana Blatná 388 431 180. 

 
***** 

 
Připravujeme: 

Obec Vacov  
srdečně zve na vánoční koncert 

Lenky Filipové 
v pátek 21.12.2012 ve 20.00 hodin v obecním sále. 

Datum předprodeje vstupenek bude upřesněn. 
Rezervace možná v obecní knihovně  

Pavla Valtová tel. 388 431 270. 
 

Pozvánka 
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vacov svolaného na  

27.9.2012 od 19.00 hod. 
Návrh programu je zveřejněn na stránkách obce - www.vacov.cz                   

a na obecních vývěskách 



Informace z knihovny: 

 
Výstavu                                                                                                        

„Vacov v proměnách času“                                                                        
je možno zhlédnout až do konce měsíce září 2012.                             

Otevírací doba je shodná s úředními hodinami na OÚ. 

***** 

Robin Hood 
 V pátek 31.8.2012 jsme se vypravili na nesmrtelnou legendu o 
Robinu Hoodovi do Sherwoodského lesa.  Nebyl  opravdový, ale déšť, 
chladno a mlha v nás vyvolávaly představy, že jsme opravdu na  
anglickém venkově. 
          Vybaveni pláštěnkami, teplým oblečením a někteří i hřejivou 
placaticí jsme vyrazili k Českému Krumlovu. V půl deváté, kdy 
začínalo představení, si oblaka řekla „Teď se zbavíme veškeré vody, 
která nás tak obtěžkává.“. A tak lilo a lilo. My diváci jsme na tom byli 
celkem dobře, zabaleni do všech těch ochranných pomůcek, ale herce - 
ty nechránilo vůbec nic. Promoklí na kost však podávali vynikající 
výkony. Dokonce i na nevydařené počasí vtipkovali.                            
 Zážitek z nesmrtelné legendy  byl nádherný. Přesně zapadla do 
zdejšího prostředí zámeckého parku. Koně, šermíři, hořící pochodně a 
více jak padesát účinkujících - to v kamenném divadle nezažijete.            
 Odjížděli jsme  s úžasným kulturním zážitkem, dobrou náladou a 
v krásně vytopeném autobuse.  
 Děkuji panu Makasovi za vzornou péči o své cestující a panu 
Novákovi za zapůjčení autobusu. 
 

****** 
 

Prodloužení výpůjční doby on line 
Standartní výpůjční doba je jeden měsíc. Jestliže v tomto termínu 
vypůjčené knihy nestihnete přečíst, máte možnost si výpůjční dobu 
prodloužit přes internet v následujícím postupu: 
1. Přihlásit se na stránky knihovny (http://knihovna.vacov.cz). 
2. Přihlásit se do svého konta (okénko čtenářské konto) - vyplnit 

číslo průkazky a pin (pin je rok narození, měsíc a den např. 
narozený 25.6.1997 má PIN 970625). 

3. Prodloužit označené výpůjčky (kliknutím na okénko uprostřed 
nahoře „Prodluž označené výpůjčky“). 

4. Zkontrolovat datum, do kterého byla výpůjčka prodloužena. 
 
Výpůjční dobu  - nelze prodloužit u knih, které jsou již v upomínce 
   - prodloužíte o 1 týden 
   - takto lze prodloužit pouze 3x. 

 
Pavla Valtová, knihovnice 
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Nové knihy 
 
Bludičky 
David Morrell  
Nepokojná láska 
Elizabeth Lowell  
Farma zvířat 
George Orwel  
Alchymista 
Paulo Coelho  
Záměna 
Sandra Brown  
Smrtící klon 
Smrtící posedlost 
J.D.Robb  
Biomanželka 
Michal Vieweg  
Expresní dodávka 
Roaryho dílna 
Roary  
Jídlo jako životní 
styl 
Havlíček, Lamscho-
vá  
Šéf na grilu II. 
Zdeněk Pohlreich 

 

Zdeněk Janík 

Žena dokáže          
splést všech pět 
mužských smyslů                      
v jediný - touhu 

 

Umět prohrávat              
často větší umění            
než prosadit své 
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Tel: 388 431 270 
 

E-mail:  
knihovna@vacov.cz 

 
 

elektronickou verzi naleznete na:  
http://www.vacov.cz/ 

 
 

Distribuce:  
prostřednictvím list. zásilky Čes-
kou poštou do všech domácností 
obce. Pro návštěvníky Vacova 
část nákladu na poště a v prodej-
ně potravin Jednoty. 

 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají  do 10. dne v měsíci. 
 
 

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO  00250783.       Neprodejné. 
 

 
Redakční rada: Pavla Valtová, 
J.Blatná, a Mgr. V. Česánková. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  

nemusí vždy souhlasit 

s názory redakce. 

 

Číslo 9 , 17. září 2012 
 

Společenská kronika 
 

V měsíci srpnu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu těmto 
občanům: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
Poděkování 

děvčatům z kadeřnictví - Zuzaně Pešlové a  Veronice Šturmové, dále 
pak paní Věře Mauricové, které se o mne dne 1.8.2012 vzorně 
postaraly  při mé momentální nevolnosti  a zavolaly ZZS. 

Zdena Daňhová, Čábuze 

Chumová Růžena DD Kůsov 91 let 

Lešáková Vlasta Vacov 93 let 

Padrta Jaromír Miřetice 88 let 

Bláhovcová Marie Žár 87 let 

Trojanová Božena Javorník 84 let 

Píchová Marie Vlkonice 81 let 

Honerová Marie DD Kůsov 61 let 

Inzerce 
 
• Zpracuji pasporty staveb, projektovou dokumentaci pro stavební povolení domů, chat,     
 garáží atd. Tel.: 606 405 146. 
 
• Koupím dřevo-palivo. Tel.: 721 300 355. 
 
• Prodej zelí: Vacov - 7.10. ve 14.00 hodin 
        Rohanov - 7.10. v 16.00 hodin. 
 Cena: hlávky - 5 Kč, krouhanka - 9 Kč, cibule - 7 Kč, brambory na uskladnění - 5 Kč, 
 kysané zelí - 16,- Kč vše za 1 kg.  
 Objednávky přijímá: ve Vacově p. Ketzerová na tel.: 732 389 442 nebo 388 43 12 18,           
 v Rohanově p. Grábmüllerová tel.: 723 116 506 nebo 388 43 14 92. 
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Své pirátské „Hola hou“ zpívá 17 pirátů z první t řídy pod velením kapitánky Irči! Během naší 
školní plavby proplujeme mnoha vzdálenými moři, okolo dvaceti tajuplných ostrovů a cestou 
ulovíme všechna písmenka abecedy, která se naučíme číst i psát. Cestou si vesele prozpěvujeme 
naši školní pirátskou hymnu: „Prší, prší, jen se leje, kam piráti poplujeme, zakotvíme u školy, 
máme s sebou bačkory, možná také brambory.“ 

                                                                                                                         Plavbě zdar! 
 

Druháčci se v letošním roce chystají objevovat svět a přírodu. Budeme 
cestovat po velké mapě světa, navštívíme všechny kontinenty a podíváme se, 
jak se jinde ve světě učí děti číst, psát a počítat. Probádáme poklady české 
přírody. Celý rok si budeme hrát s přírodninami v naší stále se proměňující 
výstavce. Zveme všechny rodiče, kteří si budou chtít hrát s námi, aby se 
připojili. Vystavujeme si známé, ale i méně obvyklé zajímavé přírodniny. 
Děkujeme všem, kteří si s námi už hrají. 
 
Třetí třída také vycestuje tento školní rok za hranice České republiky. 
Všichni už se těšíme na anglický jazyk. Dobrý den, ahoj! Hello, Hi! 
 
Čtvrtá t řída letos prozkoumá minulost i současnost svého kraje. Zavítá mezi 
české panovníky, ale i do světa moderních počítačů. 
 

Pátá třída je pro nás jednou z etap, kdy ukončujeme jeden stupeň „dětství“ a připravujeme se 
na vstup do druhého – dospělejšího. Ucelujeme si znalosti získané během pěti školních let, ale 
také se připravujeme na samostatnější rozhodování nejenom sami o sobě, ale také o naší třídě. 
Učíme se lépe se pohybovat v mezilidských vztazích. Pro většinu z nás to bývá často cesta do 
světa kouzel a magie, proto i my se tomuto budeme učit v celoroční hře „ Škola čar a kouzel ve 
Vacově“. Žáci – čarodějové a čarodějky budou po celý rok sbírat nejen jedničky, ale také zlaté 
groše. Každý žák byl přijat do jedné koleje, která má každý týden vedení a ručí za fungování 
celé třídy i jednotlivců. Možná, že se nám podaří objevit kámen mudrců a nahlédneme i do 
magického světa rostlin a živočichů. 

                                        Magické jiskření v očích a kouzelný úsměv po celý rok! 
 
Ve školní družině půjdeme z pohádky do pohádky. S kamarády si po vyučování a po dobrém 
obědě nejen odpočineme, ale zažijeme dobrodružství. Poznáme nová místa, zasportujeme si, 
zasoutěžíme. Každé odpoledne budeme dělat to, co nás baví. 
 

                  Úspěšný školní rok 2012/2013 přejí všem vyučující l. stupně a družiny.  

 

BABY CLUB VACOV                                                                  
rok 2012-2013 začínáme v říjnu.  

Podrobné informace budou zveřejněny na  plakátech                     
a facebooku BABY CLUBU VACOV.                                          

Na všechny se moc těšíme.                                                      
Veronika Šturmová 


