
Školní časopis
ZŠ a MŠ Březno u Chomutova

4/Leden/2022Březňáček
Do rukou se vám dostal náš školní časopis, který je prvním v novém roce. Bohužel nám 
covidová opatření přinesla útlum dění naší školy v posledním měsíci v roce, a proto jsme 
vás ošidili o jedno vydání. Ani leden se neobešel bez malých změn, střídavé karantény 
a vniknutí covidu mezi nás, naši školu vedlo k uzavření 2. stupně a nastolení distanční 
výuky. Díky tomu, přišli někteří naši strávníci o delikatesní vdolky z naší jídelny. 

Slavíme …

1. leden – Den obnovy samostatného 
českého státu.

28. října jsme si připomněli vznik sa-
mostatného Československa, na jehož 
počest při stém výročí naše škola vysadila 
lípu, která je naším národním stromem. 
Jenže po 74 letech se právě 1.  1.  1993 
malé Československo rozdělilo na dva 
ještě menší státy, Českou a Slovenskou republiku. I společná hymna byla rozdělena, 
a tak nám zůstala krásná pomalá první sloka písně ze hry J. K. Tyla Fidlovačka Kde 
domov můj? Slovensko si vzalo sebou tu dynamickou část Nad Tatrou se blýská.

Jako státní svátek připomínající vznik samostatné České republiky se slaví od 
r. 2001. Je to pro nás také tzv. řádový den, kdy mohou být českým občanům propůjčo-
vána a udělována státní vyznamenání.

…

Mezinárodní a významné dny

4. února, Světový den proti rakovině – jedním z bojů proti nemocem je zdravý ži-
votní styl.

14. února, Svátek zamilovaných – srdíčka, přáníčka, plyšáci. Původ tohoto svátku 
nás zavádí do starého Říma a je památkou na upáleného mnicha Valentina, který tajně 
oddával páry proti zákazu císaře.
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20. února, Světový den sociální spra-
vedlnosti – chudoba by měla vymizet 
z celého světa. Tento den si uvědomu-
jeme, jak je důležité pro společnost 
uplatňování a  dodržování lidských 
práv, rovnosti a respektování.

21. února, Mezinárodní den mateř-
ského jazyka – po celém světe se mlu-
ví asi 7 tisíci jazyky, některé z  nich 
neexistují ani v  písemné podobě. Za 
mateřský jazyk se považuje ten jazyk, 
který si člověk po narození osvojil jako 
první. Naše čeština sice není světovým 
jazykem, ale je to krásná a  melodická 
řeč.

22. února, Den sesterství – má i  al-
ternativní názvy jako Den zamyšlení 
či vzpomínkový den. Jeho podstatou 
je přátelství a  na své si přijdou hlav-
ně skauti. Svátek všem skautům připo-
míná, že je jich hodně a  všichni jsou 
sestrami a bratry a to bez ohledu z jaké 
země pochází. či jakou mají barvu kůže 
nebo jaké vyznávají náboženství, kolik 
jim je let nebo jaké jsou národnosti.

···

9 otázek pro …

Na naše stručné otázky odpovídá 
paní učitelka Jana Izavčuková, která je 
třídní učitelkou prvňáčků. Tato tem-
peramentní učitelka působí ve školství 
neuvěřitelných … let a  stále s  dobrou 
náladou.

Její prvňáčky pátrají, zda v  jejím 
rodinném kruhu pobývá kamarád ze 
zvířecí říše.

Ano, máme doma fenku bullmastifa – 
Lilly.

Druháčky zajímá, jestli se mají ještě 
na co těšit nebo už mají nejhezčí ročník 
docházky za sebou. Ptají se, jaká z  ab-
solvovaných tříd, byla pro ni tou nejob-
líbenější, prostě do které třídy chodila 
nejraději.

Naopak … myslím si, že to nejlep-
ší mají teprve před sebou. Nepamatuji 
si, do které třídy jsem chodila nejradě-
ji. Škola mě prostě bavila … a  nejvíce 
PRÁZDNINY.

Třeťáčci by chtěli vědět, co se jí na uče-
ní líbí nejvíce.

Nejvíce?... když v  hodině nemluvím 
jenom já.

Čtvrťáky zajímá, kolik let pracuje ve 
školství.

Ve školství pracuji přibližně 26 let.
Páťáci si paní učitelku užili čtyři roky, 

kdy byla jejich třídní učitelkou. Jelikož to 
s nimi přežila s úsměvem na rtech, chtějí 
znát recept na udržení skvělé kondice.

Pokud mají na mysli kondici tělesnou, 
tak samozřejmě sport všeho druhu. Tak-
že běhám, bruslím, cvičím v  posilovně, 
chodím na jógu. Začala jsem s  lezením 
na stěně. Otužuji se.

A  úsměv na rtech? Řídím se heslem 
„Co mě nezabije, to mě posílí“.

Šesťáky zajímá, jestli na online výuce 
registruje nějaká pozitiva.

Jediná pozitivní věc na online výuce 
byl budík nastavený na 7.00 hodin.
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Zvědavá sedmička si nechá prozra-
dit nejsilnější kulturní zážitek, nebo 
film, knihu … prostě něco, co by mohlo 
ohromit i je.

Tak tady mám jasno. Rok 2012, místo 
Wroclaw (Polsko), událost – Mistrov-
ství světa v kopané. V základní skupi-
ně jsme sice ten den prohráli s Ruskem 
4 : 1. Ale ta atmosféra na stadionu byla 
nezapomenutelná.

Osmička řeší plány na prázdniny. Co 
v době prázdnin paní učitelka nejradě-
ji dělá?

Každoročně vyrážím se skupinou 
známých a  kamarádů (většinou učite-
lek) na vodu. Když to situace dovolí, 
letím s rodinou k moři. Nepohrdnu ani 
výlety po Česku. Ale naše zahrada má 
také něco do sebe … pletí záhonů, kaž-
dodenní zalévání atd.

Devítce se to blíží. Chtěla by znát, 
jak na své rozhodování o  budoucím 
povolání vzpomíná paní učitelka.

Musím se přiznat, že jsem učitelkou 
netoužila být již od základní školy. Ne-
měla jsem zcela jasno, tak jsem zamíři-
la na gymnázium, který mi poskytl čas 
navíc, abych se rozhodla. A  rozhodla 
jsem se vlastně až v posledním ročníku 
střední školy.

···

Záhada ztracené mrkve

Zimní prázdniny se chýlily ke kon-
ci. Julie a  Štěpán prožili krásné Vánoce 
a  vstup do nového roku na chatě u  své 

babičky a  dědečka. Zbývalo už jen pár 
dnů, než se děti opět vrátí do školy a krá-
lovna Zima jim nadělila poslední dáreček 
– celý kraj pokryla bílou peřinou. Když 
se sourozenci ráno probudili a v oknech 
zahlédli bílé stromy a  louky, rychle se 



Školní časopis ZŠ a MŠ Březno u Chomutova 4

oblékli a běželi si užít krásný den ve sně-
hu. Celý den sáňkovali na starých dřevě-
ných saních, které jim půjčil dědeček ze 
stodoly, kde se také nacházela králíkárna. 
Poté si u  babičky ve spíži půjčili mrkev 
a venku před chalupou postavili velkého 
sněhuláka. Na hlavu mu nasadili čer-
ný hrnec a  kolem krku obmotali starou 
červenou šálu. A když se potom po zby-
tek odpoledne koulovali, pobíhal kolem 
nich velký černý pes Azor, který po celou 
dobu zvesela vrtěl ocáskem.

Když se ale děti druhý den vrátili po-
kračovat ve sněhových radovánkách, 
zjistili, že je sněhulák bez nosu. Hledali 
všude možně kolem, ale ztracenou mr-
kev nenašli. Sněhulákovo nos musel něk-
do ukrást. ,,Máme tu jen dva podezřelé,“ 
řekl Štěpán podezřívavě jako detektiv.

Když vešli do chaloupky, aby vyslyšeli 
prvního podezřelého, ovanula je líbezná 
vůně z  kuchyně. Babička chystala oběd. 
Julie a Štěpán se vplížili do kuchyně, ale 
ani tam jejich mrkev nenašli. Ano, babič-
ka sice vařila polévku, ale mrkev do ní 
nekrájela.

Jako druhý podezřelý byl dědeček, kte-
rý chodil každé ráno krmit králíky. Když 
Štěpán s Julií nakoukli do stodoly, uviděli 
jen králíky, kteří spokojeně oddychovali. 
Štěpán potichu prohlédl všechny mistič-
ky a zjistil, že ani zde není mrkev. Takže 
ani dědeček nevzal jejich mrkev. Oba se 
sklíčeně vrátili zpět za svým beznosým 
kamarádem sněhulákem.

,,Aha!“ zvolala Julie po chvilce, ,,už 
vím, kde naše mrkev je.“ Štěpán se celý 
zmatený vydal za Julií, která zmizela za 

chalupou, kde byla Azorova bouda. Oba 
opatrně nakoukli do velké boudy a spat-
řili pejska, který na ně hleděl s provini-
lýma očima a  pod packou skrýval ztra-
cenou mrkev. ,,Záhada vyřešena! Azor 
si našel svou novou hračku,“ zvolala 
vítězně Julie a  pohlédla na zmateného 
Štěpána. Později mu vysvětlila, že kolem 
sněhuláka ve sněhu byly jen jejich dětské 
stopy a velké psí tlapy, a tak bylo jasné, že 
naším zlodějem byl velký černý pes Azor.

Krásnou vlastní povídkou nás obdaro-
vala bývalá žačka naší školy Bára Gosso-
vá. Moc děkujeme.

···

Turnaj

Dne 19. ledna se v  budově 1. stupně 
naší školy konal turnaj ve stolním tenise 
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Krutským, Ludvíkem Demeterem a  Eliš-
kou Hruškovou. Ostatní sice nebyli první, 
ale stejně šikovní jako vítězové. Chlapcům 
první místo nestačilo, a  tak se vyzvali na 
hru proti sobě. Jiřík zvítězil nad Ludvou, 
ale sportovní přátelství tím ohroženo není.

Turnaj se opravdu povedl. Se sladkou 
odměnou a  diplomem odcházel každý. 

pro členy kroužku. Turnaje se zúčastnili 
chlapci z  5. a  8. třídy a  děvčata ze 7. tří-
dy. I když turnaj vedly paní učitelky, nám 
dopřáli zkusit si roli rozhodčího a trenéra 
v čase, kdy jsme zrovna nehráli. Po celou 
dobu turnaje vládla prima přátelská atmo-
sféra a každý každému přál vítězství. Ze tří 
kategorií byla obsazena první místa Jiřím 
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A co si ještě naši sportovci odnesli? Krás-
ný zážitek, tomu věřte.

Ludvík a Honza Demeterovi 8. A

···

Člověk a svět práce

Zručná děvčata ze 7. třídy objevují své 
dovednosti a sami nad sebou žasnou. Po-
prvé se setkala s gravírováním do dřeva 
a do skla. Jejich trpělivost spolu se zruč-
ností a  nápaditostí jim vykouzlila nád-
herné výrobky, nad kterými se rozplývají 
i ony samé. I když jejich přání na začátku 
roku bylo užít si školní dílny, je dobře, že 
zatím nechala pilky a hřebíky chlapcům 
a tvoří tyto krásné věci ve své třídě. 
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 Jeden klavír, dvě Aničky

To, že naši školu navštěvuje spousta 
nadaných a  šikovných dětí, víme. Už 
několikrát jsme vám představili talenty, 
o  kterých jste možná ani neměli tuše-
ní. A proto nám dovolte představit dvě 
správné holky z jedné třídy, se stejným 
jménem a  dokonce se stejným koníč-
kem. Na děvčata nás upozornila hudba 
znějící z  třídy sedmáků, která nás ob-

čas doprovází při rušných přestávkách. 
Černé a  bílé klávesy vydávají zvuky, 
které svými prsty ovládají Anička Lu-
xová a Anička Hartmanová.

Anička L. se prý ke klavíru dosta-
la náhodou a  tato náhoda jí vydrže-
la již 7  let. Jejím hudebním vzorem je 
Ludwig van Beethoven. Raději, než 
před publikem, hraje sama pro sebe, 
protože si myslí, že publikum nedokáže 
až tak ocenit kolik hodin volného času 
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a jak velkou snahu do toho musela vlo-
žit. Anička H. hraje druhým rokem na 
klávesy. Její spolužáci mohou posoudit 
sami, jak velký pokrok za tak krátkou 
dobu udělala. Anička tvrdí, že vystou-
pení ještě neměla, ale my si myslíme, že 
ve třídě jich proběhlo už několik.

Milé Aničky, přejeme mnoho úspě-
chů a radosti ve světě hudby.

Vondráčková Lenka 9. A

OKÉNKO MASTERCHEFA

Když je ten Valentýn …

Valentýnské minipizzy
Pro usnadnění doporučujeme koupit 

hotové těsto na pizzu. Většinou bývá roz-
válené na pečícím papíře. Z těsta pomocí 
perníčkových vykrajovátek vykrájíme sr-
díčka, ta pak až do krajů potřeme rajča-
tovou pastou, kterou můžeme připravit 
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z  rajčatového protlaku, soli, pepře, roz-
mačkaného česneku a troškou olivového 
oleje. Poklademe plátky mozzarely a  na 
půl překrájenými chery rajčátky . Lehce 
zasypeme oregánem a  dozdobíme čers-
tvou bazalkou.

Pečeme v troubě.

A pro ty, kteří mají raději sladké, máme 
tip na valentýnskou snídani.

Příprava je snadná, budeme potřebo-
vat toastový chléb, máslo a  marmeládu, 
případně jakékoliv dobroty na dozdobe-
ní. K tomu vykrajovátka na perníčky ve 
tvaru srdce. Tuto snídani zvládne oprav-
du každý.

Dobrou chuť
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Luštíme si vesele …

Vyluštěte tajenku paní učitelky Peškové a zúčastněte se slosování se sladkou odměnou.
1. Dohoda, že se nebude bojovat
2. Sport s míčem
3. Dominanta Března
4. Orgán v těle
5. Oblečení na spaní
6. Smývač obyčejné tužky
7. Obilí, vyrábí se z něj také mouka
8. Malá nádoba
9. Teplý nápoj
10. Pozdrav

Podepsanou vyluštěnou tajenku dej do obálky na nástěnce.
Tajenka z minulého čísla: VÁNOCE
Úspěšnými vylosovanými luštiteli z  minulého čísla jsou Valentýnka Camprová 
4.A a Kačka Hernová 8. A. a opět je čeká sladká výhra.



Školní redakce:
Leontýna Gossová, Leontýna Čepeláková, Anna Springsová,
Lenka Vondráčková, Daniela Davídková, Emma Šafaříková
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