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Školní časopis
ZŠ a MŠ Březno u Chomutova

Březňáček – konečně máme název časopisu. Z osmnácti návrhů se tento objevil
celkem třikrát a stal se tak vítězem. Děkujeme všem zúčastněným.

SLAVÍME …
Dne 28. října 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát jako jeden
z nástupnických států Rakouska – Uherska. Splnil se tak odvěký sen lidu a stát
československý vstoupil v řadu samostatných, svobodných, kulturních států
světa. Prvním československým prezidentem se stal téhož roku Tomáš Garrigue Masaryk. 28. říjen se v České republice slaví jako státní svátek i po oddělení od Slovenské republiky 1. ledna 1993. Slovensko po rozdělení na rozdíl od
Česka tento den jako státní svátek už neslaví. K obvyklým projevům oslav státního svátku je jmenování generálů prezidentem, účast hlavy státu na vojenské
přísaze Hradní stráže či udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále
na Pražském hradě.
Naše škola k 100. výročí vyhlášení samostatného Československa ve Březně
vysadila lípu, která je naším národním stromem a tak si tento den připomeňme milými fotografiemi.

Školní redakce:
Leontýna Gossová, Leontýna Čepeláková, Anna Springsová,
Lenka Vondráčková, Daniela Davídková, Emma Šafaříková
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Dušičková noc – horor
Jistá tetka z Činěvsi se probudila
v dušičkové noci. Měsíček svítil jako
ve dne, a tak si myslela, že je už ráno.
Oblékla si šaty a honem spěchala do kostela. Ve zvonici Na Jílovce
zvonil ohniváč na zvon a kostelíček
byl plný lidí. Kněz již sloužil u oltáře
mši. Tetka se mohla studem propadnout, že zmeškala začátek mše svaté.
Usedla do jedné z lavic v zadní řadě,
začala se rozhlížet po kostele a uvědomovala si, že vidí samé neznámé
tváře. Stále nikoho nemohla poznat
a strašně se tomu divila. Pojednou se
roztřásla strachem. Začala si vybavovat, že vidí dávno zemřelé sousedy. Tu do ní drkla jí známá sousedka,
kterou nedávno pochovali na zdejší
hřbitov, a povídá jí: „Ale kmotřičko,
co jsi to učinila, to je naše mše, a jak
skončí, bude s tebou zle, jestli tu
s námi zůstaneš. Svlékni proto svůj
kožíšek a honem utíkej odtud!“ Vyjevená tetka svlékla kožich a honem
upalovala k domovu. Ráno nad hřbitovními vraty, kde byla do kamene
vytesaná lebka, nalezli lidé tetčin
roztrhaný kožíšek.
Mezinárodní a významné dny
2. listopadu, Památka zesnulých, dušičky
– vzpomínáme na zesnulé, zapalujeme svíčky, zdobíme místo odpočinku
14. listopadu, Den bez aut
– všude pěšky, prosím

16. listopadu, Den tolerance
– k pohodě patří tolerance, takže tolerantní buďme pořád
17. listopadu, Den studentstva
– připomínáme si tragickou událost
z dob 2. světové války, demonstrace
proti němcům stála dva studenty život
19. listopadu, Den prevence proti týrání a zneužívání dětí
– snad týrání a zneužívání dětí jednou
úplně vymizí
20. listopadu, Světový den dětí
– jupí, a v červnu slavíme znovu
25. listopadu, Den bez nákupů
– dejme si pauzu od nakupování
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Luštíme si vesele
Vyluštěte tajenku Elišky Hruškové a zúčastněte se slosování s překvapením.

···
9 tříd – 9 otázek pro
Skupinovou prací žáků celé školy se
stala tato rubrika. Každá třída si připravila jednu společnou otázku pro
zaměstnance naší školy. Jako první na
otázky odpovídá pan ředitel Michal
Vlach.
Prvňáky zajímá, co nejvíce pan ředitel řídí.
Autobus …
Ne vážně, slovo ředitel, nebo dříve
řídící je trochu mimo. Pro mě je důležité, aby škola fungovala. Aby učitelé
řešili, kromě učení, co nejméně starostí. Aby se řídili sami, aby věděli, co mají
dělat v každé situaci. A žáci, aby v ideálním případě chodili do školo rádi za

1. maminka tvé maminky je tvoje …
2. čím se přikrýváš, když jdeš spát …
3. červený hmyz, který má sedm černých teček …
4. roční období
5. nejlepší přítel člověka
6. zmrzlina na špejli
7. … nad zlato
8. chytá myši a má devět životů
9. pochoutka opic
10. 8 + 3=?
Podepsanou tajenku vlož do obálky na nástěnce.
Tajenka z minulého čísla: KONCERT
Vylosovaný úspěšný luštitel Adam Prihoda, který od nás obdrží čokoládu.
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Okénko masterchefa
Oreo muffiny
Recept na lahodné muffiny vám
připravila Pája Žoltáková. V devítce
není nikdo, kdo by její muffiny neochutnal. Recept je jednoduchý, s mírným dohledem maminek zvládnou
i děti z nižších ročníků.

školních fotbalových týmů z okresu
Chomutov. Velkou výzvou pro kluky
bylo to, že se v losování dostali do té
těžší skupiny. I přesto si v této skupině vybojovali férovou hrou krásné
3. místo a jejich celkové umístění
bylo 5. místo ze všech. Kdo umí, ten
umí ...
My děkujeme za pohár a projevujeme obdiv.

···

Budeme potřebovat:
2 vejce
250g bílého jogurtu
50 ml oleje
100 g cukru
Vanilkový cukr
6 g prášku do pečiva
Čokoládu hořkou
150 g hladké mouky
Oreo sušenky
Postup:
Vejce vyšleháme s olejem a s cukrem. Do pěny přidáme vanilkový
cukr, jogurt a mouku. Na polevu potřebujeme 2 velké lžíce bílého jogurtu a hořkou čokoládu, kterou rozpustíme ve vodní lázni. Do košíčku
dáme lžíci těsta, oreo sušenku a zase
lžíci těsta při Pečeme 180 °C 15–20
minut.
Nechte si chutnat … Pája

svými kamarády a učiteli. K tomu je
nutné, aby se ve škole topilo, svítilo,
v kuchyni dobře vařilo, aby bylo čisto a útulno. Aby učitelé potažmo žáci
měli co nejmodernější pomůcky. Aby
všichni lidé, co se o toto starají, měli
vždy včas a řádně svou výplatu. Aby,
aby, aby … K tomu všemu je nutné
spíše přiložit ruku k dílu, být nápomocen, než pouze řídit. Takže opravdu
jestli čistě řídit, tak ten autobus. 
Druhákům vrtá hlavou, jestli náš
pan ředitel má nějaké zvířátko a jaké.
Přímo moje? Kocoura Káju. Jinak
máme doma ještě chameleona a díky
němu spoustu cvrčků. 
Třeťáci by potřebovali vědět, jak
dlouho je ředitelem.
Jestli myslí ředitelem této školy, tak
13 let. Jinak ředitelem Zeměkoule asi
od svých pěti let. 
Čtvrťáky uchvátilo logo naší školy
a ptají se na jeho vznik.

Jestli myslí našeho „ptáka“, tak jej
vytvořil bývalý pan ředitel Čermák,
který byl zároveň vynikajícím učitelem výtvarného výchovy. Původně to
byl pták, kterého maloval doma svým
dětem a později jej přenesl do školy,
kde se zabydlel jako logo školy. 
Páťáci neví, proč není ve škole wi-fi
pro žáky.
Nacházíme se v období, kdy čekáme
na výstavbu nové školy. Tedy správu
IT technologií děláme tak, aby plně
uspokojila výuku, ale nevyžadovala zase tak velké investice. Pro výuku
jsou všechny třídy přístupné k připojení síti (ať již drátově nebo bezdrátově)
a mají takovou kapacitu, aby pokryly
veškeré potřeby. Učitelé používají při
výuce data pro práci s interaktivními
tabulemi, pro svoje ukázky, dělají různé povinné administrativní činnosti, k tomu je na síti dalších cca 25 PC
v každé budově. S naprostou volností
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přístupu žáků k síti přes své mobilní
telefony máme špatné zkušenosti, jak
s pomalením služby, tak s bezpečností
dat, které škola potřebuje. Myslím, že
tím, ale žáci nijak netrpí. Internet, když
je potřeba mohou využít na školních
PC, tabletech atd. V Anglii například
ráno odevzdají děti telefony do košíčku a po výuce se je zase vyzvednou.
A já se přiznám, že by takové opatření
se mi líbilo i u nás … Vím, nebyl bych
populární, ale zkušenost mě vycvičila.
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Šesťáci by rádi vařili, ale neví, proč
na naší škole není kuchyňka.
Odpověď se skrývá v předchozí odpovědi. Bohužel i pro mě ta doba čekání je příliš dlouhá. Kdybych věděl, že
se výstavba školy vlastně o 4 roky posune, nechal bych žáky učit v původní
budově na náměstí a kuchyňku nechal
opět vybudovat ve škole pod nádražím. V budoucnu je plán na kuchyňky
ve Švermově ulici, ale to až se budou
žáci již učit v nové škole. Na druhou
stranu, vše má své alespoň nějaké
kompromisní řešení. Takže když dáme
hlavy s Vaším vyučujícím dohromady,
třeba na něco přijdeme. Ale zatím nikdo s tímto požadavkem nepřišel.
Sedmáci se chtějí přesvědčit, zda je
pan ředitel spokojen a jestli rozhodnutí, stát se pedagogem, by uskutečnil
znovu.
Tak nevím kolik zde máte místa …
V životě jsem měl to štěstí, že vždy
jsem mohl dělat, co mě baví.
Z prvopočátku to bylo rybaření, výlety do přírody, sport. Jak jsem dospíval, vedl jsem různé kroužky, tábory …
To, že by bylo dobré místo technické
univerzity zvolit raději pedagogickou fakultu s aprobací zaměřenou na
sport, do toho mě uvrtal až učitel tělesné výchovy na gymnáziu. A nelituji
toho. Sice možná jsem mohl vydělávat
více peněz, ale zůstalo mi „mládí“, tedy
správně řečeno kontakt s mladými.
Zůstal mi čas na mé aktivity, cestování
jako průvodce cestovního ruchu, fotografování a tak. Takže odpověď: Ano,
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Pájo, my všichni si přejeme, aby Ti
láska k pečení a kreslení zůstala. Těšíme se, že jednou budeme chodit do
cukrárny na Tvé dortíky a na vernisáže
Tvých obrazů.

získají podporu kantora a mohou vést
doprovod k písním v hodinách hudební výchovy.
Moc bychom si Adame a Báro přáli,
až budete opouštět naši školu, zahrajte
nám.

Lenka Vondráčková 9. A

···
···
My vám ten pohár přivezeme
Kytary v osmičce
Duo nadaných kytaristů najdeme
v 8. řídě. Adam Prihoda a Bára Kudrnová jsou zapálení do svých kytar tak,
že nejen s těžkou aktovkou, ale i s kytarou přiklušou do školy, aby si mohli
spolu o přestávce zahrát. Adam začal
na ukulele, má za sebou několik vystoupení s březenskou kapelou a na
oslavách kamarádů hraje i na elektrickou kytaru. Jeho vzorem je Jiří Jirmal.
Bára stejně jako Adam navštěvuje
hodiny hry na kytaru a opravdu jim
to spolu ladí. O přestávkách je vidíte
a slyšíte spolu si hrát písničky, vyslechnete si jejich dojmy ze hry, navzájem
si poradí. A co je nejkrásnější? Když

S tím odjížděli naši mladí fotbalisté
na Memoriál Václava Čecha v pátek 8.
října do Jirkova, kde se sjelo celkem 10
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profesionální sokolník pan Milan
Straka, jehož dravci jsou ozdobou
zámku Sychrov. Sokolnické představení bylo pro nás krásným zážitkem.
Kroužení orla v naší blízkosti bylo
vzrušující a když prolétl živou branou
z našich žáků, tajil se dech. Mohli jsme
se přesvědčit, že dravci nejsou krásní
jen na kožené rukavici svého pána,
na posedech, ale také ve vzduchu, kde
jsou králi oblohy. Milan Straka Je vyhledáván se svými dravci filmaři z celého světa. Jeho opeřenci si zahráli ve
filmech Kletba bratří Grrimmů, Prin-

cezna Fantaghiro nebo Jak si zasloužit
princeznu, Kastelánka, ale také v reklamě na Mattonku. To netušil nikdo
z nás, jaká filmová hvězda nám bude
létat nad hlavou.

···
Prostě talent
Ani nevíte, jakou nám dalo práci
přesvědčit skromnou, milou a mezi
námi velmi oblíbenou Pavlínu Žoltákovou, žačku 9.třídy, aby se nám svěřila se svými koníčky. Pája k nám přišla
z Anglie a nastoupila do našeho kolektivu v 5.třídě, Ráda kreslí a peče. Nad
jejími obrázky se rozplýváme a z jejich
vynikajících muffinek se nám dělají
boule za ušima. Ke kreslení ji přivedla její starší sestra, která studovala na
umělecké škole. Kreslení má velmi
ráda, nejraději kreslí portréty, kterými
obdarovává své blízké. Pečení je její
zálibou již od malička, je to její radost
a v budoucnu by se pečení chtěla věnovat více.
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pedagogem bych se chtěl stát znovu,
byť bych možná některé věci již dělal
jinak. Ale jsem rád, že otázka nezněla,
zda bych se chtěl stát znovu ředitelem
školy. Tak to opravdu v současné chvíli nevím a často závidím učitelům, že
mohou stát za katedrou a být se svými
žáky. Zatímco já vyplňuji tabulky, píši
zprávy a dělám dalších tisíce na první
pohled (někdy i na ten druhý) zbytečných věcí.
Osmička sbírá drby ze sportu a zajímá se o největší ředitelův sportovní
výkon.
Tak to nevím. Od žáků až do konce
vysoké školy jsem hrál házenou. První
za VTŽ Chomutov a nejkrásnější a nejúspěšnější roky v Chemičce Ústí nad
Labem, také jsem reprezentoval svou
univerzitu na vysokoškolských hrách
(Univerziáda). Pak jsem hrával malou
kopanou, kdy jsem byl jednou oceněn,
jako nejlepší brankář ligy, ale opravdu
už nevím, v jakém to bylo roce. 
Vždy jsem rád lyžoval, pracoval
v lyžařské škole na Klínovci, ale i v Rakousku. U sportu jsem vždy s fajn lidmi a je to něco úžasného, trávit takto
svůj volný čas. O výsledky, výkony už
vůbec nejde … Lžu, jakmile obuji kecky, tak i kdybych měl padnout, vydám
ze sebe všechno. 
Takže na stará kolena jsem se dal
na běhání. Postupně jsem se zlepšoval a vrcholem všeho jsou zvládnuté
maratonské běhy v Praze, ve Valenci
a v Athénách. Nejkrásnější vzpomínky
mám na ten autentický, tedy z města
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Marathón do Athén. Jen připomínám,
že v roce 490 př. n. l. zde Athéňané porazili Peršany (aniž by Sparťané dorazili s pomocí). Toto nejslavnější řecké
vítězství běžel voják (snad Thersippos) zvěstovat do Athén. Běžel 42 km
a dvěstě metrů bez odpočinku, na
athénském náměstí zvolal: „Zvítězili
jsme!“, po té klesl mrtev k zemi zcela
vyčerpán, Jsem hrdý, že já jsem k zemi
neklesl a zdolal jsem jeden z nejtěžších
maratonů vůbec.
Devítka je v rozpacích při výběru
povolání a ptá se, zda pan ředitel chtěl
být učitelem už jako malý kluk.
Nechtěl! V první třídě to byl určitě popelář! Pak to mělo nějaký vývoj.
Ani si už nepamatuji, čím vším jsem
chtěl být. V osmé třídě jsem se pokoušel o studium v bývalé NDR (východní část současného Německa).
Kdybych byl úspěšný, tak bych možná
za katedrou nikdy neskončil. Pak jsem
chtěl studovat rybářství. Až teprve na
gymnáziu jsem dospěl k tomu, že by
mě bavilo zůstat mezi žáky a učiteli, hlavně díky vynikajícím vzorům,
s kterými jsem měl tu čest se potkat.
A nelituji! No tedy, občas koukám do
nebes, ale to mě vždy brzy přejde.

···
Podzim září z oken školy
Krásnou výzdobou oken přivítali
mladší žáci podzim. Toto roční období
nám přináší řadu nevšedních zážitků
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v podobě barev. Nese s sebou tóny žluté, červené, hnědé, zelené a právě takové barvy mají podzimní dráčci a ježci
v oknech budovy 1. stupně. Letošní
novinkou jsou podzimní postavičky
4. třídy, které obzvláště přitahují zrak
všech kolemjdoucích. Snad se nám
podzim vydaří tak, jako výzdoba našich spolužáků.
Jak působí podzimní barevné
spektrum na člověka?
Červená je velmi provokativní a dokáže v nás vyvolat příval emocí.
Žlutá je barva slunce a působí na
nás blahodárně stejně jako jeho paprsky. Povzbuzuje dobrou náladu.
Zelená probouzí v člověku pocit sebedůvěry a navíc má uklidňující účinek.
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Hnědá nám dodává energii a pomáhá nám vyrovnávat se s bolestí především zad a nohou.
A jak si nejlépe užít účinky barev?
Vyrazte na procházku podzimní barevnou přírodou. Uvidíte, jak vám to
udělá dobře na těle i na duši.

···
Druháci čtou pohádky
Děti z mateřinky navštívily druhou
třídu v rámci projektu „Celé Česko čte
dětem“. Druháčci se tak zhostili důležitého úkolu, přečíst mladším kamarádům pohádku O Maxipsu Fíkovi.
I když první třídu absolvovali spíše

nantou obce Březno a jednou z nejvýznamnějších barokních památek Chomutovska. V některých pramenech
se uvádí, že byl projektován slavným
architektem K. I. Dientzehoferem. Památka byla donedávna v tristním stavu, naštěstí obec spolu státem a církví
spojily své síly dohromady a rozhodly
se pro záchranu památky. Český stavitel Jan Krištov Kosch započal stavbu
kostela roku 1739 a s prací skončil o 24
let později. Dne 13. května 1739 byl
položen základní kámen a podle nalezené pamětní listiny se této události
zúčastnil i slavný stavitel Johann Anton Dientzehofer z Prahy. Už při stavbě kostela se vyskytl problém. Kostel
měl stát na vyvýšině uprostřed obce na
písečném podloží. Kvůli stabilitě byly
proto do země zasazeny dřevěné pilíře,
které jsou vysoké jako samotný kostel,
ale bez věží. Původně byly ve věžích
kostela čtyři zvony. Největší z nich vážil 778 kilogramů a byl vyroben v roce
1520. Bohužel v době 1. světové války
byly tři z nich přeměněny na váleč-

ná děla. Stěny pak vyzdobil malbami
pražský dvorní malíř F. F. Miller.
Dětem se obrázky moc povedly
a můžete je vidět na nástěnce u jejich
třídy.
Eliška Hrušková 7. třída

···
Létající dáreček
Druhý říjnový pátek jsme byli obdarování firmou BestHunting cz přehlídkou dravců, kterou nás provázel
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online, číst se naučili krásně a děti
z MŠ odcházely nadšené a natěšené, až
si budou moci své zamilované pohádky číst sami.

···
Beseda v Chomutovské
knihovně

važí, cibuli a brambory. Odhadovali
jsme hmotnost jednotlivých surovin,
vážili, vyhledávali jejich ceny na internetu. Další den jsme si na svačinu
přinesli ovoce a zeleninu, paní asistentka balení kávy a těstovin. Byli
jsme rozděleni do tří skupin. Pracovali jsme i s digitální váhou, ale největší zájem byl stejně o tu starou z jídelny, až jsme se mezi sebou hádali,
kdo bude na ní vážit. Každá skupina
si zvážila své suroviny, vyhledala ceny
a sestavila slovní úlohu pro ostatní
skupiny. Na všech stanovištích jsme

se stihli v hodině vystřídat a moc nás
to bavilo.
Jiří Krutský
a Diana Samcová 5. třída

···
Místo, kde žiji
O tom, že toto téma bylo to pravé
pro naše třeťáky, nás přesvědčily jejich malované obrázky. Jako výraznou
stavbu ze svého okolí si vybrali kostel
svatého Petra a Pavla, který je domi-

O tom, že knihy mají svou vůni,
své kouzlo a přináší nám pocit radosti, jsme se mohli přesvědčit na besedě
v Chomutovské knihovně.
Paní knihovnice nám předčítala
z knihy Jono a Kíš a my jsme hledali informace o ústředních postavách.
Z připravených knížek jsme si každý
vybrali jednu, kousek si přečetli a napsali o hlavním hrdinovi. Pak jsme
se šli podívat po dětském oddělení knihovny. Každý si vybral knížku
a představil. Dále jsme četli knížku
o Dugongovi. Po částech jsme domýšleli text, nebo jsme ho předváděli. Nakonec jsme se podívali na výstavu lega.
Mohli jsme si zahrát fotbálek. Myslím,
že jsme si to všichni moc užili.
5. třída

···
Technodays
Všichni jsme již jako malí měli nějaké sny o svém budoucím povolání.
Od nepříliš reálných představ postupně směřujeme k pozicím, podle
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kterých si pak volíme školy a obory.
A toto rozhodnutí letos padá na naše
deváťáky.
V pátek 8. října proto navštívili
žáci deváté třídy v chomutovském
městském divadle veletrh práce. Prezenční veletrh je motivací k studiu
technických a řemeslných oborů, jejichž studium zajistí bezproblémové
profesní uplatnění v našem regionu a získání práce snů. Na veletrhu
se prezentovala spousta firem, jako
například firma Donaldson, která

se zabývá výrobou vzduchových filtrů. Žáci pozorně poslouchali a poté
se někteří mohli zapojit do soutěže
o malé dárečky v podobě propisek
nebo dokonce i batůžků. Po naplnění
mozkových buněk měli žáci k dispozici venkovní stánky s občerstvením.
Následovaly rychlé nákupy v obchodním centru Chomutovka, pak
nasedli na vlak a s radostí se vrátili
domů.
Držíme palce všem, ať se vám podaří dostat se vysněnou školu.

···
Cesta do pravěku
Mohlo by se zdát, že v pravěku se
lidi měli báječně. Nemuseli chodit
do práce ani do školy. Neměli peníze, takže se ani nemuselii starat, jestli jich mají málo nebo moc. Neměli
ani elektřinu, auta, mobily, televizi,
playstationy a také měkkou postel,
ústřední topení a jídlo ze supermarketu. Jen si představte, že bydlíte ve
studené temné jeskyni, spíte na tvrdé
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zemi, a když máte hlad, nezbývá nic
jiného než se vydat na lov.
Možnost zkusit život našich předků
využili žáci 6. a 7. třídy v archeologickém skanzenu. Mohli se zde na jeden
den stát součástí pravěku a ranného starověku, vidět stavby příbytků,
výrobu nástrojů, rozdělávání ohně,
vaření na ohništi a v kamenných píckách, skladování obilí v zásobních
jámách a jeho drcení na zmotěrkách
nebo mletí na rotačním mlýnku. Jeden den prožít takovýto návrat v čase
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je zábavou, ale zůstat v čase bez moderní technologie a vymoženostech
dnešní doby napořád, by se chtělo
málokomu z nás.

···
Jednotky hmotnosti
v pětce …
V matematice jsme probírali jednotky hmotnosti. Půjčili jsme si mechanickou váhu ze školní jídelny, zá-

