
Desátá kapitola (Rok „před…“, školní rok pod drobnohledem - 2018/2019) 

Tuto kapitolu věnujeme pouze jednomu školnímu roku. Je v tom úmysl, který je veden myšlenkou 
ještě více zdůraznit a ukázat, jak probíhaly školní roky dosud, a jak je tomu nyní. Přiblížíme Vám školní 
rok, který byl, podobně jako mnohé předchozí, prodchnut obrovským množstvím různých akcí a 
událostí. Takových, které vždy utvářely sounáležitost školy a obce, pospolitost dětí, jejich učitelů a 
rodičů.  Rok, který jsme si užili naplno, aniž bychom tušili, že to v budoucnu nemusí být 
samozřejmost.  

 
Vítáme nové žáky  

Školní rok 2018/2019 jsme zahájili tradičně na náměstíčku školy. Před školou čekali jak žáci „mazáci“, 
tak hlavně noví prvňáčci se svými rodiči. Trochu se těšili, ale někteří byli trochu nejistí. Ale to netrvalo 
dlouho. Paní učitelka Kaislerová jich za chvíli měla okolo sebe celých 23. Ostatní třídy pokračovaly se 
svými třídními učitelkami, 2. třída s p. uč. Šonkovou, 3. třída s p. uč. Mačkalovou, 4. třída s p. uč. 
Vaňurovou a 5. třída s p. uč. Procházkovou. Školní družina zahájila v sestavě Lucie Hábichová, 
Romana Matoušková a Michaela Tomašáková.  

 
Projekt o lesích 

A hned od začátku jsme se pustili do práce. Výuka není jen sezení ve třídách, ale také účast na 
různých programech, projektech, a podobných aktivitách. A těch bylo na naší škole vždy hodně. 
Příkladem za všechny byl třeba program, který proběhl hned 10. září ve všech třídách, a byl zaměřený 
na poznatky o českých lesích a přírodě vůbec.  



 
Náš vždy úspěšný a oblíbený pidimaraton v Jílovicích 

Dne 26. září vyrazil pan ředitel opět s vybranými svěřenci na, už zavedený a oblíbený, „Jílovický 
pidimaraton“. Vzhledem k úspěchům v předchozích letech jsme se rozhodli vzít do Jílovic více žáků. A 
to se ukázalo jako dobrý tah. Odcestovali jsme s osmi žáky, a kromě jednoho 4. místa, jsme přivezli 
samé medaile. M. Hirschová, L. Hřebeková a T. Adamec získali zlato. B. Habichová, T. Urzedovský a D. 
Brom vybojovali stříbro, a bronzovou medaili přivezla ještě S. Mainka. Dělali jsme si legraci, že nás 
tam už asi snad i přestanou zvát, ale měli jsme obrovskou radost.  

Říjen je vždy ve znamení „rozjezdu“ kroužků, a tak tomu bylo i v tomto školním roce. Každá paní 
učitelka vždy vede nějaký kroužek, a k tomu ještě využíváme externisty. Otevřeli jsme tři skupiny na 
keramice. Byly zde pohybové hry určené pro žáky 1. a 2. třídy. Byly zde dvě skupiny zájmové 
angličtiny, pro starší i mladší děti, stejně jako dvě skupiny pro němčinu. Otevřeli jsme i logopedický 
kroužek. Tradicí na škole je kroužek výuky na klávesy, matematický kroužek (také ve dvou 
skupinkách), tvořivé dílny (rovněž ve dvou skupinkách). Nabídli jsme také literární kroužek nebo 
kroužek „vědy“. A také zde působily kroužky taneční a baseballový. Tak to na naší škole přibližně 
vypadalo i v předchozích letech.  

Dalšími podzimními akcemi bylo třeba tradiční keramické tvoření žáků s rodiči. To vždy většinou 
probíhá pod vedením paní uč. Šonkové, a s pomocí školské rady (p. Buškové). Ve škole se na podzim 
realizují také aktivity související třeba s Halloweenem, i nadcházejícím adventním obdobím. A také 
jsme se účastnili tradiční dopravní soutěže škol regionu.  

Ale opravdovou „bombou“ bylo, že jsme ve škole měli čerstvou mistryni světa, N. Pudilovou! Niki 
patřila ke dvaadvaceti svěřencům Tanečního centra Move 21, kteří získali titul Mistrů světa disko 
show ve věku od 8 do 11 let za choreografii „Legenda o konci světa“.  Nikče blahopřál dokonce 
primátor Českých Budějovic, Jiří Svoboda. I my jsme se tedy připojili ke gratulaci, a poděkovali jsme i 
lektorce K. Galusové.  



 
Naše mistryně světa N. Pudilová s panem primátorem Č. Budějovic 

Listopad 2018 byl zajímavý tím, že naše země, tedy Česká republika, slavila významné výročí, 100 let 
od vzniku ČSR. A naše škola se vypravila vysadit k tomuto výročí národní strom – lípu. Poděkování 
patří jak paní učitelce Kaislerové, jako iniciátorce, tak OÚ Borek, který vypomohl s technickou 
stránkou akce. Já, jako ředitel, jsem se snažil při tomto slavnostním obřadu pronést smysluplný 
projev. A bylo velmi příjemné vidět, že nejen děti, ale i přítomní obyvatelé Borku reagovali 
potleskem. Pro děti bylo zvláštním zážitkem zazpívat si českou hymnu při takovéto události, a 
sáhnout si na státní vlajku, kterou jsme si přinesli.   

 
Sázíme lípu ke 100. výročí vzniku ČR 

A pak už vypukly přípravy na Advent. První tradiční aktivitou je vždy vystoupení žáků 1. třídy na plese 
seniorů. Žáčci si pro své babičky a dědečky i tentokráte, pod vedením paní učitelky Kaislerové, 
připravili velmi poutavé pásmo. A pak už tu bylo vánoční zpívání u stromečku. To, co vypadá vždy 
jako velmi jednoduché, je ukázkou několikaměsíční tvrdé práce učitelek i žáků. Samotné vystoupení u 
stromečku před OÚ bylo opětovně velmi povedené. Samotná akce, kterou organizuje OÚ Borek, má 



letitou tradici, a každým rokem je něčím inovovaná a doplněná. Letos tu s námi byl právě pan Maxa 
se svou kapelou, a zpíval i dohromady s dětmi, což bylo moc pěkné! 

 
Advent u stromečku a nadílka ve škole 

Ve škole nám pak po zahájení Adventu trošku strašili čert a Mikuláš. Tentokráte byly pod kostýmem 
k nepoznání dvě maminky, ale které, to vám neprozradím, zkuste hádat.  

Hlavním vyvrcholením adventního období byla opět vánoční školní akademie, která se uskutečnila 12. 
prosince. Tematicky byla tentokráte zaměřena k právě už avizovanému 100. výročí vzniku naší 
republiky. Opět byl natřískaný sál, který odměňoval všechny účinkující velkým potleskem. Pro nás to 
byl nezapomenutelný večer, a věříme, že i žáci a rodiče si událost užili.  

 
Vánoční akademie, diváci i účinkující 

Samotné vánoční prázdniny znamenaly určité zklidnění, ale po nich už se pokračování školního roku 
zase rozběhlo. První významnou akcí byla opět lyžařská výprava do Nových Hutí. Sněhu bylo dost, a 
program byl také zajímavý. Navštívili jsme stanici horské služby, měli besedu o strašidlech a také jsme 
hráli spoustu zajímavých her. Lyžování nám ale pokazil úraz jednoho našeho žáka, který se srazil se 
spolužákem, a prožívali jsme tedy i trpké chvilky. Zranění bylo těžké, dokonce byl přivolán vrtulník, a 
všichni jsme se o našeho kamaráda moc báli. Ale nakonec vše dobře dopadlo, a my jsme byli vděční 
všem, kteří nám v této těžké situaci pomohli. Tedy duchapřítomné paní učitelce Kaislerové, vlekařům, 
záchranářům, pilotům, a také lékařům v nemocnici ČB.  

Po návratu z hor už tu bylo pololetní vysvědčení, a po něm nejen pololetní, ale i jarní prázdniny, neb 
jsme v tomto roce měli jarní prázdniny hned v prvním turnusu. A vypuklo druhé pololetí. A to vždy 
znamená především smršť soutěží malých škol. Hned v únoru „Vavřínek“ v Hrdějovicích. Účastnili 
jsme se také Mlýnku v Mladém. V této soutěži, která prověřuje znalosti z ČJ, byla velmi úspěšná S. 
Hrabčáková, skončila na 2. místě. V matematické olympiádě zase zářila L. Hřebeková, ta v rámci 
okresu byla druhá nejlepší! 

V březnu jsme organizovali pro školy v regionu tradiční pěveckou přehlídku Borecký hlásek. Účast je 
vždy obrovská, a stěží se do jídelny, kde přehlídka probíhala, všichni soutěžící i diváci vešli. V porotě 
tentokráte zasedl pan místostarosta Fučík, známý muzikant, a také dramaturg divadla v Č. Krumlově, 



pan Hruška. Soutěží provázeli moderátoři z řad žáků, a dodávali přehlídce tu pravou atmosféru. A naši 
žáci byli velmi úspěšní, a ocenění si odnesli S. Kneblová, M. Součková, M. Holek, O. Vodička i S. 
Mainka. Byla to moc krásná akce, a v té době jsme netušili, že na dlouho „poslední“.  

 
Borecký hlásek je vždy velká událost 

Na konci března jsme také „počítali“ v matematickém Klokánkovi. Této celorepublikové matematické 
soutěže se vždy velmi rádi účastníme. Je pro žáky, i učitele, určitou zpětnou vazbou. Žáci se tak 
mohou na dálku porovnat, jak na tom se svými znalostmi v matematice vlastně jsou.  

 
Skřítci a víly v akci při zápisu  

Začátek dubna patřil (a vždy patří) zápisům k povinné školní docházce. Opět jsme v té době ještě 
netušili, že tento zápis, kdy jsou budoucí prvňáčci ve škole se svými rodiči provázeni vílami a skřítky, 
se nebude hned tak opakovat.  



 
Derby ve vybíjené v Hrdějovicích 

A vždy druhý zápisový den už tradičně chodíme do Hrdějovic k vybíjenkářskému derby! Tentokráte 
jsme Hrdějovice porazili, ale nebylo to vůbec lehké. Děti si ale tuto poměrně náročnou soutěž užily 
náramně. A proč že to je náročná soutěž? Utkávají se vždy týmy od 3. do 5. třídy, a ještě rozdělené na 
chlapce a dívky. Takže se hraje šest zápasů. Ty jsou časově omezené, a věřte, že to je vždy boj jako o 
život! I pro pana ředitele, který s paní kolegyní z Hrdějovic zápasy řídili.  

Po zápisech nás čekala výtvarná soutěž ve Vrátě. Zvláštní ocenění zde získala A. Růtová a S. Mainka 
obsadila 2. místo.  

V dubnu také většinou začínáme dojíždět na plavecký výcvik. I ve školním roce 2018/2019 tomu tak 
bylo. A naši prvňáci a druháci vyrazili poprvé do krytého bazénu v Č. Budějovicích. A lektorky paní 
Šestauberové byly vždy moc příjemné, a pro děti byly v bazénu opravdovými pomocníky. Nikdo se 
nám nikdy nebál, a když, tak jen na začátku a stráááášně maličko  .  

Květen jsme zahájili Dnem seniorů a projektem „Není komín jako komín“. Jednalo se o program 
Energy centra ČB. Žáci se zde, spolu se svými prarodiči, dověděli mnoho zajímavého o ekologii. Ale 
pro babičky a dědečky jsme připravili v celém areálu i mnohé další aktivity. Den seniorů vždy završuje 
pan ředitel se seniory v jídelně školy. I tentokráte tam pro ně byly přichystány zákusky. Babičky i 
dědečkové se mohli pana ředitele na cokoli ptát, a mnozí také využili toto setkání ve společných 
debatách. Ve škole se jim vždy moc líbí, a nám tu po nich zbylo mnoho povzbudivých vzkazů.  

V půlce května se na Hluboké konal také baseballový turnaj školních týmů. Tento sport má na naší 
škole tradici, a tak jsme vyslali dokonce dva týmy. A turnaj jsme vyhráli, a další náš tým byl druhý. 
Bylo vidět, že jsme prostě líhní baseballových talentů. Velké poděkování patřilo i trenérům z Hluboké, 
kteří kroužek na škole vedli.  

Ještě jsme také odjeli na soutěž z přírodovědy, do Olešnice, ale tam vždy spíše sbíráme zkušenosti. 
Ale byla to i tentokráte moc příjemná zkušenost, při které žáci v terénu poznávali živou i neživou 
přírodu.  

Na konci měsíce jsme s částí žáků odjeli za našimi přáteli do Arbesbachu. S tamní školou se 
v návštěvách vždy střídáme, a program je vždy na té domácí škole. Tentokráte jsme měli možnost 
dopoledne slyšet ukázku jejich školního dětského orchestru, a také pro nás měli přichystány 
sportovní aktivity v tělocvičně. Po společném obědě jsme vyrazili do nedaleké kovárny, kde žáci viděli 
ukázky tohoto starého řemesla. Naši výpravu, kromě žáků, tvořili paní uč. Kaislerová a Hansová, a 
také pan starosta Novák a pan ředitel.  



 
Uvítání v Arbesbachu 

Po návratu z Rakouska už tu byl Den dětí. A na tréninkovém hřišti vypukly dětské hrátky. Vždy nám 
s nimi pomáhá p. J. Maxa se svou kapelou, a také se svými dobrými nápady. Bylo tomu tak i letos. 
Děti mohly vidět také ukázku myslivosti a cvičení psů. Viděly také vystoupení místních mažoretek, 
mimochodem moc hezké. A také si pro ně spoustu stanovišť připravily paní učitelky a někteří šikovní 
rodiče. Tradicí bývá také společný volejbal učitelů se zájemci z řad rodičů. A také se letos hrála 
přehazovaná žáků proti rodičům. Nešlo o výsledky, ale o pohodu, a k té přispěli (jako každý rok) i 
všichni z OÚ Borek přípravou úžasného občerstvení pro všechny. Prostě dokonalá akce, krásné 
počasí, spokojené děti…… opět jsme netušili, že za rok …… 

 
Den děti a mažoretky                                                              Ukázky dravých ptáků 

A jsme u posledního měsíce školního roku. Tradičně si zveme do školy ukázky dravých ptáků. A i 
tentokráte jsme všichni na hřišti mohli sledovat průlety orlů a jiných velikánů. Jak snad ostatně 
trochu vidíte z obrázku.  

 
Zahájení turnaje na Borku                                             Jsme druzí na turnaji v Š. Dvorech 



Také jsme na velkém fotbalovém stadionu přivítali ostatní školy na tradičním „Poháru starosty obce 
Borek“. Tentokráte náš „A“ tým vybojoval velmi cenné druhé místo za tradičním rivalem z Hrdějovic. 
A pak jsme si ještě dojeli na další fotbalový turnaj do Š. Dvorů pro krásné druhé místo za ZŠ Kubatova. 

Pak již vypuklo období výletů. Ale i tak zbýval ještě nějaký čas i na učení. A asi úplně posledním 
výukovým projektem byla akce zaměřená na finanční gramotnost žáků, a zúčastnily se jí 3, 4. a 5. 
třída.  

 
Projekt finanční gramotnosti žáků 

Poslední den školy jsme se, jako tradičně, sešli všichni na náměstíčku před školou. Po vydání 
vysvědčení ve třídách se pak vždy takto loučíme s odcházejícími páťáky, a naopak pasujeme do této 
role ty budoucí, tedy stále ještě žáky 4. třídy. I tentokráte to byl rituál plný legrace (hlavně pro ty 
mladší), ale i plný emocí (hlavně pro ty odcházející). Do nové cesty životem odcházejícím páťákům 
popřál vše nejlepší pan starosta Novák, a také třídní paní učitelka. A pak již mohl pan ředitel vzít za 
ruku „páťáckého dlouhého hada“, a vyvedl žáky symbolicky za bránu školy.  

 
Pan ředitel se loučí s odcházejícími páťáky 



 

 
Horní řada: E. Procházková, L. Uhlířová, J. Šonková, M. Mačkalová, R. Kaislerová; dolní řada: M. Tomašáková, R. Cvach, J. 
Vaňurová 

Co říci v závěru této kapitoly, která se podrobněji věnovala jedinému školnímu roku, a neopakovat 
se? Že jsme vůbec netušili, co vše nás potká v dalším školním roce. Ale co nás nezabije, to nás posílí. 
My tady na Borku se nikdy předem nevzdáváme! A to, co většina z Vás už prožívala následně s námi, 
bude obsahem další kapitoly! 

 


