
Milí spolužáci,
právě jste se  stali prvními čtenáři našeho 
školního časopisu, kterým bychom chtěli 
vnést více komunikace mezi nás. Příspěv-
ky, které tu najdete, jsou hlavně o dětech 
naší školy. Bez vaší sdílnosti bude náš ča-
sopis prázdný. I když se sešla parta správ-
ných redaktorek tohoto časopisu, podměty 
pro články, abyste se na další vydání těšili, 
by měly být od vás.

···

První společný úkol

Název
Jelikož časopis je školní, jsme pro, aby 

se název pro časopis vymyslel společně. 
Zapojte se ve třídě všichni, vymýšlejte, 
přemýšlejte a  za třídu nám odevzdejte 
svůj nápad. Co dál? Uděláme hlasovací 
anketu a název s největším počtem hlasů 
bude na dalších číslech našeho časopisu. 
Své nápady odevzdejte do 8. 10. u třídní 
paní učitelky.

Školní redakce: Gossová Leontýna, Če-
peláková Leontýna, Vondráčková Lenka, 
Kropáčková Tereza, Šafaříková Emma, 
Davídková Daniela

···

Vstoupili jsme do nového
školního roku

... a to jistě všichni „pravou nohou“ ...
Loučení s prázdninami nám vždy při-

nese nový školní rok. Pro nás otrlé nic 
moc. Ale pozor! Do školy nám přicházejí 
noví, natěšení prvňáčci, které jsme všich-
ni vítali 1. září a naši deváťáci je ozdobili 
šerpou. Všichni víme, že škola není jen 
učeníčko mučeníčko, ale také spousta 

krásných chvil s  kamarády, i  když pod 
pedagogickým dohledem, přesto sem 
chodíme rádi.

Prvňáćkům přejeme jejich první škol-
ní rok co nejkrásnější a nejúspěšnější.

Milí naši prvňáčkové, my jsme vás 
nevítali jen proto, že jste přišli. Školka je 
fajn, ale škola má také své velké kouzlo, 
o  tom se nedá vyprávět, to určitě zažije 
každý z vás. Chtěli jsme vám všem jako 
zkušenější popřát hodně úspěchů, ať se 
vám tu líbí a chodíte sem rádi. Věřte, že 
v nás ve všech máte velkou oporu. A tře-
ba jednou, tyto řádky podpory budete 
psát i vy opět pro další prvňáčky.

Na naší škole vítáme i nové paní učitel-
ky Ing. Janu Paburkovou, Terezu Fisko-
vou. Přejeme vám krásný start do nového 
zaměstnání a držíme palce, ať to s námi 
dáte tak bravurně, jako ostatní.

Krásný školní rok všem.

···

Slavíme

28. září
Každý státní svátek je součástí celo-

společenského rituálu a  sluší se zmínit 

Školní časopis ZŠ a MŠ Březno u Chomutova 1/říjen/2021
Školní časopis ZŠ a MŠ Březno u Chomutova 8

Luštíme si vesele

Na uvítanou vám pro zábavu sestavila luštěnku Emma. Tajenku nám můžete na lís-
tečku vložit do obálky na nástěnce na chodbě školy. Správné odpovědi budou předmě-
tem slosování a malé odměny.

V  každém řádku vyluštěte 
přesmyčku a doplňte do červe-
ných políček. Červená políčka 
ukrývají tajenku. Ale pozor! Je 
to opět přesmyčka. 

PIONA
SOEHUL
VOLIA
LOOLICVOLNE
RASTKBOAN
AYHAVRN
AKTARY
LAKNIETR
RAHAF
SOONAFX
BEUNB

Tajenka:

Okénko MasterChefa

Naše redaktorka Daniela se ráda věnuje 
přípravám pokrmů, a  jelikož jste všichni 
byli ve škole obdarováni švestkami, vy-
zkoušejte tento recept a podělte se s námi 
o fotografi e vašeho kuchařského umění.

Recept na výborné Makové panna cotta 
se švestkami

Na panna cotta:
– 500 ml smetany na vaření 33 %
– 3 plátky želatiny a 60 g cukru
– 1 lžíce vanilkového lusku

Dohotovení:
300 g vypeckovaných švestek, 1 skořicový 
cukr, 1 lžička vanilkového extraktu

Příprava:
Krok 1: Na 10 min dejte do vody plátky že-
latiny, aby nabobtnaly. Do rendlíku si dejte 
smetanu, s cukrem a semínka z vanilkové-
ho lusku.
Krok 2: Směs přiveďte k bodu varu, a pak 
stáhněte z ohně. Vyždímané plátky želatiny, 
přidejte do horké smetany
a důkladně prošlehejte a vmíchejte mák.
Krok 3: Hotovou směs rozlejte do formi-
ček, nebo skleniček a  nechte vychladnout 
na 4 až 5 hodin do ledničky.
Krok 4: Švestky nakrájíte, na měsíčky dejte 
do rendlíku a přidejte přibližně 5 lžic sko-
řicového cukru a  vody. Zahřívejte dokaď 
se neodpaří voda a nevznikne z toho sirup, 
nakonec vmíchejte extrakt.
Nakonec si vyndáte vychladlou panna cot-
tu, a přelijete teplou směsí.
Mňam …
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o něm slovo. Dne 28. září jsme oslavili Den 
české státnosti, který je uznávaný státním 
svátkem od roku 2000, a to na počest pat-
rona české země sv. Václava. P řipomínáme 
si jeho smrt a zároveň oslavujeme náš stát.
Svátek sv. Václava byl mezi lidmi natolik 
oblíben, že ho slavila doslova celá země. 
V  tento slavný den se konaly slavnost-
ní mše, poutě, svatováclavská posvícení 
a  lidové veselice. Věřící putovali do Prahy 
k hrobu svatého Václava. Něco málo z to-
hoto rituálu se dochovalo do dnešního dne.

A kdo byl svatý Václav?
Svatý Václav se narodil pravděpodob-

ně v roce 907 jako budoucí světec a kníže. 

Podle pověsti ho vychovala babička Lud-
mila, která byla stejně jako on, prohláše-
na za svatou. Václav se stal jedním z ne-
oblíbenějších českých panovníků. Je mu 
mimo jiné připisováno založení chrámu 
sv. Víta v Praze a obecně je často připo-
mínán jeho pozitivní vztah ke křesťan-
ství. Václav byl podle legendy zavražděn 
svým bratrem Boleslavem ve Staré Bole-
slavi před dveřmi kostela. Legendy uvádí, 
že 28. září byl kníže Václav probodnut 
a jeho bratr po něm převzal moc.

Gabriela Eklová 9. třída

···

Významné a mezinárodní
dny – ŘÍJEN

1. října
Mezinárodní den seniorů – věnovaný 

našim babičkám, dědečkům, všem senio-
rům. Obejmi dnes babičku a dědu.

Mezinárodní den lékařů – zachraňují 
životy po celém světe. Nemusíš svého lé-
kaře navštívit, jen si na něj vzpomeň.

Mezinárodní den hudby – provází nás 
celý život, vyjadřuje pocity, dokáže být 
velice emotivní. Pro krásný den si po-
slechni svou oblíbenou.

Světový den cyklistiky – není třeba 
ujet 100  km k  oslavě, připomeň si svůj 
nejhezčí výlet a  třeba se na něm proje-
deš.

2. října
Mezinárodní den bez násilí – takže 

tento den na sebe budeme jen hodní.

4. října
Mezinárodní den zvířat – vede k  za-

myšlení, zda-li si zvíře vůbec máme po-
řídit a můžeme mu věnovat dostatek času 
a péče. Dej mlsku tomu svému.

Mám štěstí, že můj brácha je normální.
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Gymnastika s Monikou

Jsme neskutečně pyšní na další šiku-
lu z našich řad a to Moniku Trejbalovou 
ze 7. třídy. Naše mladá gymnastka již po 
několikáté zazářila na závodech v  mo-
derní gymnastice, tentokrát všem sebrala 
první místo na závodech Poháru dobré 
vůle – GOODWILL CUP 2021 a  pyšně 
si ho odvezla k  nám, do Března. Moni-
ka se věnuje gymnastice již 9 let, a svou 
pílí a vytrvalostí se stala pro mnohé své 
kamarádky z  kruhu gymnastiky tvrdou 
soupeřkou. Ještě štěstí, že si holky mezi 
sebou úspěchy přejí, jelikož ony samy 
nejlépe ví, kolik dřiny a  píle to Moniku 
stálo. A Moni, my to víme také. Moc gra-
tulujeme.
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Kutilové z 9. třídy

V prostorách školy se vyskytla překážka. 
V malé učebně je nešťastně nainstalovaný 
router, který překáží v  cestě, a  tedy hrozí 
nebezpečí poničení přístroje. Jak bychom 
to vyřešili, kolik to bude stát a kudy povede 
nový rozvod kabelů?

To vše, v  jedné hodině pracovních čin-
ností, zvládli chlapci z 9. třídy pro které, za-
dání v hodině člověk a svět práce, bylo hrač-
kou. Konečně měli možnost se předvést, 
jako praktičtí mladí muži, kteří doposud 
získané dovednosti využijí v  plné parádě. 
Naměřili, nařezali, sestavili a umístili. Ho-
tovo a určitě si zaslouží velkou pochvalu.

Kutil Tim by zatleskal.

Rybaření s Kubou …

Mnozí z nás mají určitě nějakou záli-
bu, koníčka a to proto, že je to baví, mají 
radost z  vlastního posunu dovedností 
a  úspěchů.

První, kdo sebral odvahu se nám svě-
řit se svým koníčkem, je Kuba Štrougal 
z 9. třídy. Kuba k nám do školy přestoupil 
z Rakovníka v 6. třídě a už tenkrát jsme 
poznali, že u vody s prutem v ruce je mu 
krásně. Vyprávěl nám, když něco nama-
loval, byla to vždy ryba. Ovšem, málokdo 
z nás si dokázal představit, že Kuba není 
rybář ledajaký, ale se svým koníčkem, 
kterému se věnuje od 8 let, se vydává na 
závody a toto léto, se nám umístil v sou-
těži FT fi shing cup v  kategorii U-15 na 
krásném třetím místě v  mistrovství ČR. 
Brzy se zúčastní další soutěže na mistrov-
ství Evropy ve Španělsku. Kubo, budeme 
Ti všichni držet palce. Kuba více než po-
cit úspěchu upřednostňuje kamarádství, 
které díky tomuto koníčku získal. A  to 
je další motivace k  tomu, proč se nebát 
s něčím začít. Když už nic, určitě z toho 
bude spousta zážitků s kamarády. Kubo, 
na závěr Ti moc gratulujeme a  přejeme 
moc úspěchů a  zážitků s  tvým „rybář-
ským friendem“.

Jakube Vágnere, v Březně Ti 
roste pěkná konkurence.
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5. října
Mezinárodní den úsměvu – usmívej 

se od rána do večera a na každého.

10. října
Mezinárodní den duševního zdraví – 

relax, relax, relax.

20. října
Den stromů – připomeň si, jak důleži-

té stromy jsou pro naši planetu, zopakuj 
si fotosyntézu.

Mezinárodní den kuchařů – podě-
kuj a usměj se na naše paní kuchařky ve 
školní jídelně (kytička, obrázek může být 
k tomu).

24. října
Světový den pro rozvoj informací – 

informace jsou důležité pro naše rozho-
dování, náš život. K mnoha informacím 
prostřednictvím internetu a  sdělovacích 
prostředků se dostáváme velmi rych-
le, ovšem pravdivost všech informací je 
otázkou (nenech se napálit).

28. října
Den vzniku Československa – zastav 

se u naší školní lípy, kterou jsme slavnost-
ně vysadili k 100. výročí.

31. října
Den UNICEF – dětský fond Unicef 

pomáhá dětem po celém světe, který 
trpí nedostatkem pitné vody, jídla a jsou 
ohrožovány nemocemi. Pomáhá také dě-
tem v  seberozvoji a  vzdělávání, které je 
velmi důležité (Buďme rádi, že toto vše 
máme zajištěné).

Den stromů
Znečištěné a špatné ovzduší je celosvě-

tovým problémem. S  dobrým nápadem 
přišli architekti, kteří začali navrhovat 
domy co nejvíce spjaty s  přírodou. Na-

vrhují mrakodrapy s velkým počtem ze-
leně. Rostliny pak čistí ovzduší, zvyšují 
produkci kyslíku a vyhledáme pod nimi 
příjemný stín.

Dvě věže
Nejedná se však o Dvě věže z  trilogie 

Pána prstenů, ale o mrakodrapy v  Milán-
ské čtvrti v Itálii, jejichž fasády jsou po-
kryty vertikálními zahradami. Obsahují 
přes 700 stromů a  16 000 rostlin včetně 
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keřů. Stavba přispívá ke snižování zne-
čištění ovzduší ve městě, protože stro-
my pohlcují mikročástice a  oxid uhli-
čitý.

V noci svítí, přes den kvetou
V  Singapuru se také rozhodli do 

rušného a  betonového centra dostat 
nějakou zeleň. Betonové stromy, ovi-
nuty množstvím skutečných rostlin, 
slouží jako rozsáhlý zahradní komplex, 
atrakce pro turisty i ekology. Prostředí 
je stejně krásné jako ve filmu Avatar. 
Konstrukce navíc fungují jako solární 
panely. Vyrábějí energii, kterou mohou 
v noci využít na své rozsvícení.

···

Na výletě

Dne 7. září žáci 8. a  9. třídy absol-
vovali výlet „Po stopách parašutistů“. 
Vstupenkou na palubu autobusu byl zá-
jem o historické události 2. světové vál-
ky a  zpracovaný referát o  těchto hrdi-
nech. Chrám svatých Cyrila a Metoděje 

byl dějištěm posledního odporu česko-
slovenských parašutistů, atentátníků na 
nacistického prominenta Reinhearda 
Heydricha. Po zajímavém vyprávění si 
žáci dopřáli oběd v  Burger Kingu, ná-
kupy v  pražském Primarku, kde si jis-
tě každý z  nich udělal nějakou radost. 
Když se paní učitelky dopočítaly všech 
dětí u  sochy Sv. Václava, spokojeně se 

Svatý Václav na koni

Kostel Cyrila a Metoděje
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nám všichni vrátili domů. Velké podě-
kování patří SD, panu Tomáši Vrbovi, 
který nám tento výlet zajistil.

Pavlína Žoltáková 9.A

···

Ptačí budky

Ptačí budky nahrazují chybějící pří-
rodní dutiny, které přirozeně slouží 
k bezpečnému hnízdění některých dru-
hů ptáků  i  jako ochrana před predáto-
ry či nepříznivým počasím a  zimou. 
Tím, že někde ve svém okolí umístíme 
budku, lokálně tak podpoříme popula-
ci ptáků v regionu.

Úklid ptačích budek
Do pravidelného čištění ptačích bu-

dek se pustili naši spolužáci z  8. třídy 
v  pondělí 13. září v  areálu Severočes-
kých dolů. Společně s  odborníkem 
na ornotologii panem doc. Cibulkou 
z České zemědělské univerzity v Praze 
mapovali zahnízděnost ptaćích budek 
na rekultivovaných místech SD. Po dů-
kladném vyčištění a  přesném zjištění 
počtu obyvatel 80 budek museli kon-
statovat snížení hnízdících sýkorek na 
60 % a  to z  důvodu chladného a  deš-
tivého jara, což úspěšnému vyvedení 
mláďat nepřeje. A  jaké bylo překvape-
ní, když místo sýkorky z  budky vystr-
čil hlavu predátor – myšice. Děti mezi 
sebou poznali odvážné a  nebojácné 
badatele, kteří neváhali myšice z budek 
vyhnat

Za všechny ptáčky moc děkujeme, 
přejeme jim krásné jaro a nezapomeňte 
si uklidit i ten svůj pokojíček.

Takzvaně „autobus pro miliardáře“

Náš obídek v Burger Kingu
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