
SLAVÍME …

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní a Mezinárodní den 
studentstva

Přemýšleli jste už někdy, proč 17. listopadu nechodíme do školy? Je to proto, že 
slavíme Den boje za svobodu a demokracii.

Úvodem si vysvětlíme slovo demonstrace.
Demonstraci pořádají lidé na veřejném prostranství a to proto, že chtějí předvést 

jejich společný názor, zpravidla politického rázu.
17. listopadu 1939 Hitler nařídil potlačit studentské demonstrace vojenskou si-

lou. Devět českých vysokoškoláků bylo popraveno, přes tisícovku z  nich skončilo 
v koncentračních táborech. V roce 1941 byl 
17.  listopad vyhlášen mezinárodním dnem 
studentstva. Přesně o půl století později byla 
v  Praze násilně pořádkovými silami roze-
hnána pokojná demonstrace studentstva. 
Tento krok byl začátkem převratu a tzv. Sa-
metové revoluce, která vedla k pádu komu-
nistického režimu.

Právě jste obdrželi 3. vydání školního časopisu. Je prosinec, měsíc, na který 
se každý z nás těší, jelikož jsou Vánoce a s tím jsou spojené vánoční prázdni-
ny, které začínají ve čtvrtek 23. 12. 2021 a končí nedělí 2. ledna 2022. Chtě-
li bychom vám tímto popřát krásné vánoční svátky, pod stromečkem dárečky 
a hlavně si užijte tu krásnou atmosféru v rodinném kruhu.

Školní časopis
ZŠ a MŠ Březno u Chomutova

3/Prosinec/2021Březňáček
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Mezinárodní a významné 
dny

2. prosince, Mezinárodní den počíta-
čové gramotnosti

 – hledej nové technologie a třeba nás 
můžeš obohatit svými poznatky

3. prosince, Mezinárodní den zdra-
votně postižených
– tito lidé žijí mezi námi a mají právo 

na svůj plnohodnotný život a pro-
to se po celém světě konají akce na 
pomoc, která jim život usnadní

10. prosince, Mezinárodní den lid-
ských práv

 – vymažme ze života diskriminaci, 
utlačování, rozlišování rasy a pohlaví

11. prosince, Světový den dětství
– slaví se již od roku 1946 a je spojen 

se vznikem organizace UNICEF, 
která pomáhá zlepšit životní pod-
mínky dětem po celém světe. Vy ho 
můžete oslavit třeba tím, že požá-
dáte rodiče, prarodiče, tety a strý-
ce ať vám povypráví něco ze svého 
dětství.

11. prosince, Mezinárodní den hor
 – zkuste se zamyslet nad významem 

hor pro kvalitu lidského života i pří-
rodní rovnováhy na Zemi.

20. prosince, Mezinárodní den lidské 
solidarity
– solidarita je ochota ke vzájemné po-

moci a podpoře, je jednou ze základ-
ních hodnot společnosti 21. stolení. 
Tak, jak se budeme k sobě chovat, ta-
kovou společnost budeme mít. Buď-
me solidární, ať je nám fajn.

9 tříd – 9 otázek pro …

Opět jsme získali odvážlivce pro zod-
povězení otázek z každé třídy. Tou sta-
tečnou se stala paní učitelka Veronika 
Babinčáková, která na naší škole učí 
a  rozdává úsměv již 5. rokem. Vyuču-
je hlavně český jazyk a  literaturu, dále 
pak anglický jazyk, výtvarnou výchovu. 
Je to jedna z největších sportovkyň naší 
školy, která se snad žádného sportu ne-
bojí. Moc děkujeme, že v předvánočním 
shonu jsme dostali odpovědi na naše 
otázky.

Prvňáčky zajímá, který z předmětů je 
pro paní učitelku ten nejoblíbenější.

Je to především český jazyk a literatura.
Druháci pátrají, zda má doma zvíře-

cího kamaráda.
U mě doma žádný nebydlí, ale u ma-

minky máme pejska – francouzského 
buldočka Maxe a kočku Zuzku.

Třeťáci si už plánují Vánoce a  tak se 
ptají i na vánoční program paní učitelky.

Doufám, že se s rodinou dočkám štěd-
rovečerní večeře a pod stromečkem na-
jdu nějaký dárek. 

Čtvrťáky by zajímalo, co je pro ni na 
škole nejhezčí.

Líbí se mi, když si společnými silami 
vyzdobíme školu. Všechny výtvory jsou 
krásné a škola je díky tomu útulnější. 

Páťáky vede výtvarnou výchovou, 
a  proto se zajímají o  to, co ona sama 
ráda maluje.

Nejraději maluji pokoje.  A  když 
malířský váleček vyměním za pastelky, 
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pak ráda někomu nakreslím večerníčko-
vou postavu do dětských památníčků. 

Šesťáci neví, proč si vybrala zrovna 
český jazyk.

Naše čeština je krásná a  není úplně 
jednoduchá. Určitě jste to poznali už 
sami, když se každým rokem učíte dal-
ší a další pravidla pravopisu. Je zajímavé 
poznávat různá slova z oblasti Čech, Mo-
ravy a Slezska a rozdílné jazykové tradi-
ce. Také ráda čtu. Knihy vám pomohou 
poznat literaturu dané doby, umí ve vás 
vyvolat představy, jak asi lidé žili, co pro-
žívali.

Sedmička se nemůže dopočítat jejich 
medailí a také by potřebovala vědět, kte-
rou z nich bylo nejtěžší získat.

Přesný počet neznám, ale blížím se 
ke stovce. Z 95 procent se jedná o účast-
nické medaile, pár jich mám za umístění 
(většinou 3. místo). Jedná se o  medai-
le z  běhů, štafetových závodů a  závodů 
překážkových. Nejtěžší bylo pro mě zís-
kat medaili z  překážkového závodu na 
Slovensku, který byl opravdu kopcovitý, 
55 km dlouhý a cestou jsem musela pře-
konat 60 překážek. Na trati jsem strávila 
13 hodin.

Hodní osmáci chtějí lumpačit a  neví 
jak. Proto se ptají na školní průšvih paní 
učitelky.

Na rozdíl od mé třídy tolik průšvihů 
nedělám.  Ale vzpomínám si na svou 
velkou slabinu v  době papírových tříd-
ních knih. Měla jsem problém zapisovat 
včas probrané učivo. Jednou to bylo tak 
dlouho, až na to přišel pan ředitel a bylo 
„zle“. :-D Od dob elektronické třídní kni-

hy jsem v  tomto spolehlivější. :-D Také 
víte, milí osmáci, že v  hodině literatury 
hodně mluvíme, vyprávíme a pak dohá-
níme zápisy. 

Devítka věří, že svou třídní učitelku 
zocelila a zajímá ji jak moc.

Moji milí deváťáci, vy mě zocelujete už 
pátým rokem.  To, co vymyslíte vy, ne-
zvládne jen tak někdo. Spoléhám na to, 
že vám je nebo za chvíli bude 15 let, do-
stanete své „dospělácké“ občanky, máte 
před sebou výzvu, kdy si musíte vybrat 
své budoucí povolání, a  tak to společně 
do konce června vydržíme a zvládneme 
bez újmy na zdraví. 

···

Březenská „11“ 2021

Naše škola pravidelně pořádá Březen-
skou „11“, kde se sjedou desítky malých 
i velkých běžců, aby se mohli postavit na 
start a změřit si tak své síly, anebo jen tak 
si to své odběhnout pro dobrý pocit. Rok 
od roku stoupá účast závodníků a  to je 
důkazem toho, že akce naší školy se stala 
oblíbenou pro širokou veřejnost. A  aby 
ne. Přátelská atmosféra, skvělé zázemí, 
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zákusky, které napekl náš pedagogický 
sbor, výborná gulášovka od našich ku-
chařek a sportovní dětský koutek pro děti 
prostě láká víc a  víc. V  letošním roční-
ku nám 5. třída spolu s paní asistentkou 
předvedla, že jsou týmem, kde platí jeden 
za všechny a všichni za jednoho. Třída se 
rozhodla podpořit Máťu Reinelta, kte-
rý si chtěl závod také užít. Přihlásili se 
na kilometrovou trať a společně vyběhli 
i doběhli do cíle. A to je asi víc, než stát 
na stupni vítězů. Velké díky patří všem, 

kteří reprezentovali naší školu ať už bě-
žeckým výkonem nebo svou iniciativou 
při pořádání závodu.

···

Halloween

Halloween, který se slaví 31. října a sou-
visí s křesťanským svátkem Všech svatých, 
se v naší zemí neslaví dlouho a úplně ne tak, 
jako například v Irsku. Děti se oblékají do 
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strašidelných kostýmů a  chodí od domu 
k  domu s  tradičním pořekadlem Trick or 
treat (Koledu, nebo vám něco provedu) 
a koledují o sladkosti. Další aktivitou spo-
jenou s Halloweenem je dlabání dýní, kdy 
do nich dáváme svíčku a lucerna je na světě. 
Pořádají se přehlídky nebo párty strašidel-
ných masek.

A takovou jednu velkou párty si užili žáci 
a  paní učitelky prvního stupně při HAL-
LOWEENSKÉM UČENÍ. Převlékli se do 
kostýmů a celý den plnili různé strašidelné 
úkoly a  to ve všech vyučovacích předmě-
tech. Ke svačince pojídali různé halloween-
ské dobroty, které si přinesli z domova. A že 
si to moc užili je vidět z jejich fotek.

···

Dlabeme na to

Jelikož nám jedna hodina týdně pra-
covních činností nestačí, domluvili jsme 
se a  jedno páteční odpoledne jsme se 
sešli, abychom společně dlabali dýně. 
Oranžové plody podzimu se nám pod 
rukama měnily v  legrační a  strašidelné 
obličeje. To, že dlabání a vyřezávání dýní 
je pěkná fuška, jsme se opravdu přesvěd-
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čili. Odměnou nám byla nejen krásná 
klidná halloweenská atmosféra, ale také 
výzdoba, kterou jsme si mohli odnést 
domů a vyzdobit tak svá obydlí.

···

Projekt Krokus

Pilní osmáci se nebojí ničeho. V rám-
ci projektu Krokus, který realizuje irská 

organizace Holocaust Education Trust 
Ireland (HETI), spolu se studenty cho-
mutovského gymnázia se v úterý 9. lis-
topadu sešli na hřbitově obětí 2. světové 
války u nás v Březně. Společně tak za-
sadili 300 cibulek žlutých krokusů, jako 
uctění památky třem stům obětí, které 
jsou na zdejším hřbitově pochovány. 
Žlutá barva krokusů připomíná žlu-
tou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé 
nuceni během nacistické vlády nosit. 
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V  ideálních podmínkách krokusy vy-
kvetou na konci ledna a to právě v ob-
dobí Mezinárodního dne památky obětí 
holocaustu, který se slaví 27. ledna.

···

Příběhy bezpráví

Již po několikáté jsme se zapojili do 
projektu Příběhy bezpráví, tentokrát 
online formou. Osudy mladých odpůr-
ců komunismu jsou inspirativní, mladé 
lidi by měly vést k uvědomění si osobní 
zodpovědnosti, připomenout si tak, že 
o  demokracii, svobodu a  lidská práva 
je třeba pečovat, že možnost volně ces-
tovat, studovat, svobodně projevovat 
názory a  právní stát nejsou samozřej-
mostí.

Žáci 9. třídy se tak online zúčastnili 
besedy o filmu Olgy Sommerové – Vě-
řím, že více světla potřeba nebude. Žá-
kům tak tento dokument odhalil pří-
běh mladých studentů VŠ Jana Palacha 
a Jana Zajíce, kteří sebeupálením chtěli 
vyburcovat český národ z  nečinnosti 
po sovětské vojenské okupaci v  srpnu 
1968.

Severočeské doly odměnily 
naše žáky za znalosti

Poznatky, které žáci načerpali v září 
při poznávacím zájezdu Po stopách hr-
dinů, o  kterém jste četli v  našem prv-
ním čísle časopisu, zúročili při zodpo-
vězení otázek v pracovním listu, který 
byl zaměřen na historii našeho národa. 
Připomněli si tak znovu hrdinství pa-
rašutistů Kubiše a  Gabčíka a  odvahu 
odboje, bez jehož pomoci by se nedo-
stali ke splnění úkolu. Na počest jejich 
hrdinského činu pro žáky 1. stupně 
zasadili cibulky žlutých krokusů, které 
by měly vykvést do krásných žlutých 
květů již koncem ledna. Celá tato akce 
byla uskutečněna za podpory Severo-
českých dolů a ceny předával zástupce 
této společnosti pan Rudolf Kozák do-
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provázen naším oblíbeným panem To-
mášem Vrbou.

···

Březnem projel Martin na 
bílém koni

Krásný bílý kůň přiklusal s  Marti-
nem do parku u naší školy, aby pozdra-
vil děti z mateřinky a 1. stupně. V krás-

ném kostýmu Martin děti pozdravil 
a  odměnou pro něj byla rozzářenost 
dětských tváří. Svátek svatého Marti-
na a oslavy s ním spojené připadají na 
11. listopad. Svatý Martin byl římský 
voják, světec a  biskup v  Tours, který 
žil v  letech 316 až 397. Nejznámější 
legenda z  jeho života vypráví, jak se 
jako voják setkal u městské brány měs-
ta Amiens s promrzlým spoře oděným 
žebrákem. Vzal svůj vojenský plášť, 
rozřízl jej mečem napůl a  rozdělil se 
s  mrznoucím mužem. Následující noc 
měl vidění Ježíše Krista obklopeného 
anděly a  oděného polovinou pláště. 
Po této zkušenosti se nechal pokřtít, 
opustil armádu a  věnoval se v  ústraní 
modlitbám. Tradičním pokrmem na 
svatého Martina je pečená husa, jelikož 
se podle legendy Martin zdráhal při-
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jmout biskupský úřad v  Tours a  před 
vyslanci se schoval mezi hejno hus. Ty 
svým hýkáním prozradily jeho úkryt 
a on biskupskou hodnost nakonec při-
jal. U  nás je tento svátek spojen také 
s  příchodem zimy a  prvního sněhu. 
Nejznámější Martinské přísloví uvádí, 
že v  tento den obvykle napadne první 
sníh sezóny, protože přijíždí Martin na 
bílém koni. Nevadí, že to 11. listopadu 
se sněhem nevyšlo, bylo by ale krásné, 
kdyby letošní Vánoce byly bílé.

···

Ping pong

Na naší škole se letos otevřel kroužek 
ping pongu, neboli stolního tenisu, pro 
třídy, které projevily zájem. V  pondě-

lí trénují chlapci z osmé třídy, v úterý 
po smíšeném družstvu chlapců a dívek 
z páté třídy trénují děvčata ze sedmič-
ky. Někteří trénují na turnaj, který se 
pořádá pravidelně v  obci Březno, ale 
letošní trénink se jim osvědčí hlavně 
ve vánočním turnaji naší školy, který se 
koná 1. prosince od 14 hodin v budově 
1. stupně. Na bednu vítězů se nedosta-
nou všichni, ale každý si turnaj určitě 
moc užije.
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Pravidla stolního tenisu:
– Podání se provádí s  nadhozem, míček 

se musí dotknout nejdříve vlastní a poté 
soupeřovy poloviny

– Během podání se nesmí míček jakkoliv 
skrýt

– Při dotyku síťky se podání opakuje
– Při čtyřhře se musí podávat „ křížem“, 

z pravé vlastní poloviny směrem doleva
– Každá sada se hraje do jedenácti vítěz-

ných míčků dosažených jedním hráčem. 
Hráč musí navíc zvítězit o dva míčky – 
za stavu 10 : 10 pokračuje sada do chvíle, 
kdy jeden z hráčů nevede o dva vítězné 
míčky. Podání se v sadě střídá až do sta-
vu 10 : 10 po dvou na každé straně, od 
stavu 10 : 10 po jednom na každé straně
15. prosince držíme palce všem

Chlapci z 8. třídy

Dívčí florbal

Každý z  nás si občas rád zasportuje 
ať už na hodinách tělocviku nebo venku 
s kamarády. Sport je potřebný ale dokáže 
být někdy velice zábavný. Dívky z druhé-
ho stupně se vydaly do kadaňské sportov-
ní haly, kde si s hráčkami z okolních škol 
zasoutěžily ve hře florbal. Zde hrály něko-
lik zápasů. O přestávkách si mohly něco 
smlsnout a  pozorovat jiné hráčky, a  do-
konce jim fandit. Naše děvčata se snažila 
ze všech sil, ale bohužel ostatní týmy byly 
silnější, a proto skončila poslední. Ačko-
liv holky nevyhrály, odjely domů šťastné 
a s úsměvem. Přeci jen si tento den užily.

Zajímá vás historie florbalu u nás v Če-
chách?

Prvnímu českému kontaktu s  florba-
lem napomohl výměnný pobyt studentů 
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z Helsinek na pražské vysoké škole. Českým vysokoškolákům se hra ve Finsku zalíbila 
a Finové tu zanechali darem 12 florbalek s míčky. Čeští studenti s nimi hráli v malé 
tělocvičně téměř rok, než se florbalky zni-
čily. Skupina se vrátila k florbalu znovu až 
v roce 1991 a o  tři roky později se tento 
sport dostal i mezi ženy.

···

Cukrářské umění sedmičky

Někdy je potřeba trochu improvizovat 
a  svou třídu na chvilku proměnit v  ku-
chyňku. Tak si dokázaly poradit holky 
ze 7. třídy, aby si v hodinách pracovních 
činností mohly zkusit vytvořit nějakou 
dobrotu. Jednou to byl studený dort, 
kterým pohostily nejen sebe, ale také 
kluky z  jejich třídy. Nezbylo nic a všem 
moc chutnalo. Dalším receptem byly 
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palačinky, které si nazdobily jahodovou 
marmeládou od Marušky a  nutelou. 
Bohužel, tentokrát již na kluky nezbylo. 
I  když podmínky k  vaření byly skrom-
né, palačinky byly luxusní. Kromě nové 

zkušenosti si odnesly i odvahu palačinky 
připravit doma celé rodině.

···

Sourozenecké kopačky

Sourozenecké duo fotbalistů nejdete 
u  nás v  6. a  8. třídě. Překvapivě se ne-
jedná o bratry, ale o sestru a bratra. A co 
dokonce, sestra je starší. Terezka a Míla 
Dvořákovi hrají fotbal již několik let 
a stejně jako reprezentovali při školních 
turnajích ZŠ Zahradní v Chomutově, od-
kud k nám přestoupili, reprezentují i naši 
školu a hlavně naší krásnou obec Březno. 
Ve svém volném čase si chodí zakopat, 
dvakrát týdně mají trénink, aby o víken-
dech mohli zářit při zápasech. Mildy idol 
je francouzský fotbalový útočník Kylian 
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Mbappé a Terezka vzhlíží k brazilskému 
fotbalistovi, který nese jméno Neymar 
da Silva Santos Júnior, prostě Neymar. 
Rodiče Dvořákovi jsou na své děti pyšní, 
mají radost, že jdou ve fotbalových šlépě-
jích taťky, který se za míčem, stejně jako 
jeho děti, honí už spoustu let.

Fandíme vám moc!!!

Daniela Davídková 8. A
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OKÉNKO MASTERCHEFA

Dnešní recept jsme doslova vyprosili od Elišky Soukupové, která do školy celé 6. 
třídě přinesla ochutnat svůj dezert. Ostatní jsme malinko záviděli a tak jsme Elišku 
požádali o recept, který doporučujeme vyzkoušet všem. Dobrou chuť …

Připravíme si na Tiramisu
400 g cukrářských piškotů
500 g mascarpone
200 g zakysané smetany
1 lžíce rumu
2 lžíce salka (nemusíme)
Půl hrnku kávy
Kakao

Postup:
Uvaříme kávu, do té dáme lžíci rumu. Mascarpone vyšleháme se zakysanou sme-

tanou. Do mascarpone přidáme 2 lžíce salka, ale není nutné. Cukrářské piškoty na-
máčíme do kávy po jedné straně. Vrstvíme piškoty, na ně dáme krém s mascarpone. 
Poslední vrstva bude krém. Necháme ztuhnout v lednici. Hotové tiramisu posypeme 
kakaem.
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Luštíme si vesele

Vyluštěte tajenku Elišky Hruškové a zúčastněte se slosování s odměnou.

1. Domácí zvíře, z kterého máme vlnu
2. Obydlí princezny
3. Sladká zmrzlá voda na špejli
4. Dravý pták
5. Kyselé tropické ovoce
6. Barevná tužky, kterou malujeme

Podepsanou vyluštěnou tajenku vlož do obálky na nástěnce.

Tajenka z minulého čísla: BŘEZENSKÁ 11

Úspěšní luštitelé z minulého čísla, kteří od nás dostanou čokoládu, jsou dvojice Miri-
am Drahá a Anežka Hrušková 4. A, Hynek Svoboda 7. A

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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