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6/Březen/2022Březňáček
Toto vydání časopisu s sebou přináší velké množství aktualit z dění naší školy za uply-
nulý měsíc. Tímto chceme poděkovat za vaše příspěvky, za váš zájem o časopis a přejeme 
klidné velikonoční svátky, které se pomalu blíží a s nimi i krátké volno pro nás všechny. 
Buďte na sebe opatrní. 

Slavíme …

Třetím měsícem v roce je březen. Má 
31 dní a jeho název pochází z rašení bříz 
a začátkem březosti zvířat. Sice nám ten-
to měsíc nepřinesl žádný státní svátek, ale 
přeci jeden významný den ano, a to Den 
učitelů. Světový den učitelů připadá na 
5.  října, ale v  naší zemi je tento den vy-
hlášen od roku 1955, jako morální podě-
kování učitelů na 28. březen, a  to přesně 
na výročí narození Jana Ámose Komen-
ského. V tento den jsou učitelé oceňováni 
za svou snahu vychovávat novou generaci 
plaketou Jana Ámose Komenského. Naše 
škola letos ocenila touto plaketou paní 
Hanku Zíchovou, která novou generaci 
vychovává hlavně k pořádku. Každý z nás 
ví, že musíme smeknout před odvedenou 

prací paní Zíchové, před její trpělivostí 
s námi, před čistotou, která nás vítá kaž-
dé ráno v budově školy. Velké poděkování 
patří za nás žáky, i za kolegy.

Měsíc březen je také měsícem čtenářů. 
Tištěná kniha přišla o své výsadní posta-
vení, což se projevil v přejmenování Měsí-
ce knihy na Měsíc knihy a internetu. A tak 
i  náš pan ředitel přišel s  knihou do ma-
teřské školky a  našim nejmenším kama-
rádům svým mužským hlasem dětičkám 
přečetl pohádku O perníkové chaloupce. 
Dětem pravidelně čtou jejich paní uči-
telky, ale taková pohádka od samotného 
pana ředitele je úplně jiná i když se stej-
ným příběhem. Děti poslouchaly s  vel-
kou zaujatostí a jak je vidět, tuto sváteční 
chvilku si spolu pěkně vychutnaly.
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Mezinárodní 
a významné dny

4. dubna, Mezinárodní den ná-
šlapných min – jedny z  nejzákeřněj-
ších zbraní bohužel i  v  dnešní době. 
Tento den slouží jako vzpomínka na 
ty, kteří pod touto zbraní ztratili svůj 
život a  samozřejmě i  na ty, kteří jsou 
stále ohrožování aktivními minovými 
poli.

7. dubna, Světový den zdraví – ten-
to den byl vyhlášen již v roce 1950, kdy 
vznikla Světová organizace zdraví – 
WHO. Jde i  o  připomínku toho, kolik 
smrtelných nemocí bylo vymýceno, ale 
i abychom dbali o kvalitu života a pre-
venci před zákeřnými chorobami.

8. dubna, Mezinárodní den Romů 
– připomínáme si jejich historii, zvyky, 
kulturu a jejich jazyk.

12. dubna, Mezinárodní den le-
tectví a kosmonautiky – tento den se 
v roce 1961 konal první let člověka do 
vesmíru. Tímto prvním kosmonautem 
byl J. A. Gagarin na vesmírné lodi Vos-
tok.

22. dubna, Den Země – v tento den 
se poukazuje na dopady špatného cho-
vání člověka na přírodu, ale i na možná 
řešení.

26. dubna, Mezinárodní den vzpo-
mínky na Černobyl – havárie jaderné 
elektrárny v roce 1986 v Černobylu se 
stala právě 26. 4., kdy Ruské úřady ha-
várii tajily a nikdy ji neobjasnily.

···

9 otázek pro …

Paní učitelka Vlaďka Holubářová přija-
la naši výzvu k zodpovězení otázek našich 
žáků. Sama se tak mohla přesvědčit, že 
mnozí jí mají spojenou hlavně s  hudbou, 
a  to je milé, jelikož hudba přináší hlavně 
potěšení stejně jako úsměv od této milé 
dámy. Nejen, že spoustu dětí naučila číst, 
psát, počítat a spoustu jiných věcí, dokáže 
vytvořit prima třídní kolektiv, ale i kolektiv 
dětí z celé školy, s kterým pro nás pravidel-
ně připravuje krásné pěvecké vystoupení. 
Věříme, že ne jedna třída se s  touto paní 
učitelkou jako svou třídní loučila s neleh-
kým srdcem. Za její milé a vtipné odpovědi 
děkujeme.

Na kolik hudebních nástrojů paní uči-
telka hraje, to je to, co potřebují prvňáčci 
vědět.

Jestli se nervy nepočítají jako hudeb-
ní nástroj, tak amatérsky na dva – kytaru 
a klavír, kdysi jsem hrála i na flétnu a zkou-
šela housle nebo basu. V mládí jsem měla 
jako velmi oblíbený nástroj hřeben s papí-
rovým kapesníkem.

Druháci se zeptat nebojí, zda paní uči-
telce už nějaký žák vyznal lásku nebo poli-
chotil.

Když máme psát písemku, tak mi občas 
některé děti říkají, že mi to dnes sluší … :-)

Na čem si nejvíce pochutná, zajímá její 
třeťáky.

Miluji jídlo všeho druhu … snídaně, 
obědy, večeře, svačinky … sladké, slané, 
kyselé … ale nejvíce si pochutnám na jídle, 
které nemusím sama vařit.
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Děti ze čtvrté třídy neví, jestli je 
4.  ročník odměnou nebo pomstou uči-
telům, a tak se ptají, zda by chtěla učit 
ještě někdy 4. třídu.

Určitě! Doufám, že mi to vyjde příští 
školní rok (teď jsme ve třetí). Vzkaz pro 
současnou 4. třídu: Stoprocentně!!!

Páťáci ví, že někdy stačí jejich oblí-
bený song a  hned je lépe. Proto poklá-
dají otázku, kterou písničku si hraje pro 
radost.

Když si hraji pro radost, tak je to 
většinou s mou rodinou nebo s partou 
kamarádů, a  to hrajeme všechno, co 
nás napadne. Od lidových písní, přes 
staré pecky, country, folk, rock, pop až 
po moderní písničky. Jednu konkrét-
ní nejoblíbenější píseň nemám, je jich 
spousta.

Zvědavá šestka se ptá, zda více paní 
učitelku těší sport nebo hudba a proč.

Mám moc ráda obojí, je to parádní 
relax.

Sedmáci si paní učitelku užili jako 
svou třídní a dnes s ní mají hodiny hu-
dební výchovy, ale ještě neví, jestli hraje 
raději na klavír či na kytaru.

Jelikož klavír neodnesu na zádech, 
tak asi raději kytara. Ale i  na klavír si 
zahraji ráda.

Osmička by se ráda dozvěděla, kolik 
veřejných vystoupení již s  žáky připra-
vovala.

Jsem skromný člověk, své úspěchy 
nepočítám

Devítka sbírá inspiraci do sluchátek, 
a tak se ptá, jakou hudbu nejraději po-
slouchá při řízení auta.

Při řízení mám nejraději zvuk pra-
videlného chodu motoru. Ale zpátky 
k hudbě. Při řízení ráda poslouchám Chi-
naski, Kabáty, Kluse, Rybičky 48, Imagine 
Dragons, Faith No More, ale i Evropu 2 
a Rock rádio.

···

O smutné housence

Na jedné krásně rozkvetlé louce žila 
spousta motýlů. Motýlů všech druhů 
a barev. Jenže každý ví, že se nejdříve musí 
narodit housenka, z  které se až potom 
vyklube krásný motýl. A proto i na téhle 
louce žily mezi motýly housenky. Jedna 
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z nich byla naše hlavní postava. Housenka 
Alenka byla ale už velmi dlouho smutná. 
Všichni její vrstevníci už byli motýlci, jen 
ona se musela stále plazit jako housenka. 
Ostatní se jí smáli a třepetali před ní krás-
ně zbarvenými křídly. Housenka Alenka 
se vždy smutně odplazila daleko od všech 
a  plakala. Jedné noci se však vše změni-
lo, a když se housenka Alenka probudila, 
nebyla už housenkou. Stala se krásným 
motýlem, ale ne, jen tak obyčejným. Byla 
dvakrát větší než ostatní a  dvakrát tak 
krásnější. Ani jeden motýl od ní nemohl 
odtrhnout svá kukadla. A od té doby se jí 
už nikdo nesmál, nikdo se nepokusil o je-
diné zlé slůvko. Jen ji obdivovali a  taky 
trochu žárlili. Alenka musela dlouho žít 
jako smutná housenka, ale nakonec se z ní 
vyklubal ten nekrásnější motýl. Jak se říká, 
kdo si počká, ten se dočká.

Bára Gosssová

Volejbal ke Dni učitelů

Každý rok probíhá turnaj škol ve vo-
lejbale, který je rituálem oslavy Dne uči-
telů. Proto jste také mohli potkávat v od-
poledních hodinách naše učitele, jak si 
to štrádují do tělocvičny ve sportovním. 
Ano, byl to reprezentační tým naší školy, 
aby se po roce sehrál k dokonalé hře. A že 
letos opravdu tato luxusní skupinka vo-
lejbalistů byla sehrána, jejich týmová hra 
jim přinesla pohár a  diplom vítěze. My 
moc gratulujeme a  věříme, že příští rok 
své prvenství obhájíte.

···

Akce našich čtvrťáků

Čtvrťáci se s námi podělili o jejich ces-
tě za historií. Dne 16. března roku 1421 
napadl docela klidné městečko Chomu-
tov Jan Žižka se svými husity. Po dvou 
dnech urputného boje bylo město dobyto 
a vypáleno. U příležitosti výročí těžkého 
boje zhlédli výstavu o  Husitech, která 
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rá držela Ježíše Krista a vyhodili ji z okna 
do příkopu nedaleko kostela. A když ji pak 
lidé našli, tak plakala krev padlých bojov-
níků.

Hra: Husité 96 bodů × Chomutované 
95 bodů, všichni jsme si to moc užili.

Knihovna – Lucemburkové
Měli jsme v knihovně besedu na téma 

Lucemburkové. Bylo to velmi poučné, ale 
bohužel hodně dětí vyrušovalo. Po besedě 

byla zakončena soutěžní hrou Chomu-
tované proti Husitům. Zúčastnili se také 
besedy o naší historii a tak si prohloubili 
znalosti o rodu Lucemburků.

Sebík Burket a Terezka Ciprová nám 
o tom napsali:

Muzeum – Jan Hus a Husité
Dozvěděli jsme se o  tom, že zde ve 

Březně, byli dříve husité a ničili náš kostel, 
ve kterém nalezli sochu Panny Marie, kte-
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jsme šli do knihovny a v jednom patře jsme 
objevili výstavu lega. Byly tam moc krásné 
stavby, jako třeba lego lodě, lego pouť nebo 
lego Harry Potter a další.

V  pondělí 28. března navštívili Di-
vadlo rozmanitostí v  Mostě s  příběhem 
Macha a  Šebestové. Vrátili se opět plni 
dojmů a na důkaz spokojenosti vytvořili 
krátké převyprávění i s ilustrací. Tady už 
se vyrušovalo určitě méně.

Mach a Šebestová – Anežka Hrušková, 
Miriam Drahá a Valentýna Camprová

Madagaskar
Madagaskar, le-

žící jihovýchodně 
od Afriky, je nád-
herný ostrov plný 
jedinečných druhů 
rostlin a  živočichů. 
Jedinečné je též 
obyvatelstvo tohoto úžasného ostrova. 
O  tom se přesvědčil celý druhý stupeň 
naší školy, kdy v  chomutovském diva-
dle zhlédli zajímavý projekt dobrodruha 
Adama Lelka. Dozvěděli se něco o živo-
čiších, žijících pouze zde, rostlinách, ros-
toucích také pouze zde. Vžili se do života 
zdejších obyvatel. Poznali jejich obydlí, 
čím se živí, jejich tradice, zvyky a mnoho 
dalšího. Díky fotografiím a videím z dob-
rodruhovy cesty viděli i  obdivuhodná 
místa tohoto ostrova. Děvčata z  deváté 
třídy se poté na hodině výtvarné výchovy 
inspirovaly projektem a malovaly obráz-
ky na téma, co se jim na Madagaskaru 
líbilo nejvíce.

Týna Gossová 9. třída

···

Školka vyvezla školu

Díky malým lyžařům si naše ško-
la užila pestrý týden. Zatím, co děti ze 
školky se po celý týden učily lyžovat, 
nám dopřály se s nimi svézt, abychom si 
užili běžky, lyže, pěší túru nebo prohlíd-
ku muzea či štoly. Pod vedením trpěli-
vých asistentek si někteří z  nás zkusili 
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běžecké lyžování, 
což byla asi oprav-
dová zábava a  vel-
ké překvapení, 
že i  když stojím 
na běžkách po-
prvé, dokáži zdolat 
i 6 km. Na celé dva 

dny se nám oddala paní zástupkyně ře-
ditele a to proto, abychom si mohli užít 
lyžování na pohodu. Žáci 9. třídy, kteří 
až tak neholdují zimním aktivitám, si 
užili krásnou túru se svou paní učitel-
kou. Sedmička s  osmičkou se rozdělila 
na běžkaře, lyžaře a skupinku dětí, která 
se nechala unášet krásou expozice Já-
chymovského muzea, kde byly k vidění 
nejen krásné exponáty geologie a mine-
ralogie Krušných hor, ale také archeolo-
gické nálezy z  Královské mincovny. Po 
muzeu se vyšlápl kopeček a  s  přilbami 
na hlavě se konala prohlídka štoly z roku 
1952 s  malou expozicí důlní techniky 
a  poutavým vyprávěním o  těžbě na Já-
chymovsku.

Školko, děkujeme.
A co o tom napsali naši žáci?

8. třída – Jáchymov
Dne 2. března se osmá třída vydala na 

výlet do lázeňského a hornického města 
Jáchymov. Těžilo se tam stříbro a urano-
vá ruda, např. smolinec, ve kterém Ma-
rie Curie objevila rádium. Nejdříve jsme 
navštívili královskou mincovnu, kde 
jsme si prohlídli dějiny města Jáchymo-
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va. Byl tam pohyblivý model důlní čin-
nosti a také ukázka hornin, které se těží 
v Krušných horách. Také tam byly min-
ce, které se vyráběly z vytěženého stříbra. 
Poté jsme navštívili štolu číslo 1. Štola 
sloužila k  těžbě stříbrných a  uranových 
rud. Paní průvodkyně povyprávěla o his-
torii štoly, ukázala nám rudné žíly a pů-
vodní zařízení (vozíky, koleje …), které 
vypadalo jako z  hororu. V  padesátých 
letech prováděli těžbu političtí vězni.

Emma Šafaříková 8. třída

9. třída – Túra a běžky
Dne 28. 2. se půlka deváté třídy vy-

dala na túru z  Ostrova nad Ohří, přes 
Horní hrad Hauenštein do Stráže nad 
Ohří. Cesta byla dlouhá asi 13 kilomet-
rů, trvala asi dvě a půl hodiny a všichni 

si to náramně užili. Viděli jsme i spoustu 
zvířátek jako třeba kravičky nebo želvič-
ku. Zbytek třídy se vydal na běžky, které 
si také velmi užili. Někteří s tím měli ze 
začátku problém, ale po chvíli se do toho 
dostali a všechny to bavilo. Dne 4. 3. nám 
byla nabídnuta další možnost běžkování 
s  paní učitelkou Evou Kadlecovou, kte-
rou přijalo ještě více žáků než předtím.

Anna Springsová 9. třída

···

Učíme se venku

První teplé jarní dny si žáci druhé 
třídy užili v hodině pracovních činnos-
tí, při které si vyzkoušeli práci s  pří-
rodním materiálem. Cílem hodiny 
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ví své, dvě děvčata z devítky, která přes 
velkou vytrvalost a  píli dorazila ke 
svému cílí, složit talentové přijímací 
zkoušky na svou vysněnou školu a tím 
si otevřít bránu k další etapě svého ži-
votního snu. Kačka Brinzová má pro 
krásu cit. Svými kresbami ne jednoho 
z  nás dostala do údivu. Ale přesto se 
vydala cestou fotografování a  medií. 

bylo sestavit postavy z  klacíků, trávy, 
listů a jiných přírodnin. Z fotografií je 
zřejmé, že svůj úkol splnili na jedničku 
s hvězdičkou a hodina pro ně byla vel-
mi zajímavá a že je to moc bavilo a dali 
si záležet. Za jejich výtvory je paní uči-
telka odměnila chvilkou strávenou na 
hřišti, kde se po velkém soustředění 
mohli odreagovat.

···

 Přátelský turnaj ve florbale

Pod vedením pana učitele Nobsta 
jsme se mohli již po několikáté zúčastnit 
florbalového utkání s  týmy jiných škol. 
Přijeli k nám kluci z Radonic a Perštejna. 
Touhu získat 1. místo nám jednoznačně 
přebila chuť zahrát si férově. První zápas 
jsme hráli proti Radonicím a  prohráli 
jsme 4 : 1. Další zápas byl proti Perštejnu 
a ten dopadl 0 : 0. Nevyhráli jsme, umís-
tili jsme se na 3. místě, ale i přesto nám to 
nevzalo chuť si zahrát ještě poslední zá-
pas, který skončil 5 : 6 na nájezdy. Děku-
jeme, že jste nám přišli fandit a povzbu-
dit. Sice náš tým nevyhrál, ale parádně 
jsme si to zas užili.

Dominik Lišťák, Zdeněk Štěpánek 
9. třída

···

Talent potvrzen
Každý z nás v sobě skrývá nějaký ta-

lent. Je jen potřeba ho rozvíjet. O tom 
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Svou zálibu u ní odstartoval dárek od 
tatínka, fotoaparát, tenkrát ještě na 
film. Postupně se dostala k  digitální-
mu a  od fotografií rodiny, kamarádek 
a přírody dospěla k  tomu, že nejradě-
ji má fotografie budov, které podle ní 
mají také svou duši. U fotografování by 
ráda zůstala s propojením médií.

Anička Springsová svou dlouhou 
hudební poutí prošla hrou na klavír 
a na klarinet. Sice má raději tóny klaví-
ru, ale klarinet je pro ni srdeční záleži-
tost. Za své pravidelné cvičení a zájem 
se zdokonalovat víc a víc ji byl odmě-
nou palec nahoru v  příjímacím řízení 
na konzervatoř, aby se jednou mohla 
stát paní učitelkou v lidové škole umě-
ní, stát se členkou nějakého orchestru 
nebo alespoň malého bandu.

Holky, my vám držíme palce a věří-
me, že se ještě potkáme v  časopisech, 
novinách, ale ne už v  těch školních. 
Palec nahoru i od nás.

OkénkO MASTerChefA

Velikonoce se blíží a  tak není na 
škodu připomenout si správné vaření 
vajíček k  tomu, aby se mohli pak dál 
pěkně nazdobit. Mimo to, vám také po-
radíme, jak si nabarvit vajíčka pomocí 
přírodních barev, bez použití chemie. 
Nezapomeňte si opatřit dostatečné 
množství obyčejného octa a jedlé sody.

Vejce uvařené natvrdo
Nelze přesně říct, jak dlouho vejce 

natvrdo vaříme. Doba 7 minut od doby 
varu je opravdu jen orientační. Záleží 
na velikosti vajec, síle skořápky. Že je 
vejce spolehlivě natvrdo uvařené po-
známe tak, když jej z  vody vyndáme 
lžící, skořápka zůstane během chvíle 
suchá. Aby nám vejce nepraskla, přidá-
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me do vody, než začneme vejce vařit, 
lžičku soli.

Vajíčka je před samotným barve-
ním třeba pořádně umýt a  odmastit, 
aby lépe chytala barvu. K tomu postačí 
hadřík, namočený v octu, kterým vajíč-
ka otřete. Odměřené suroviny povařte 
15 až 30 minut, a poté sceďte a nechte 
úplně vychladnout. Barvivo dejte do 
sklenice, přidejte ocet a  promíchej-
te. Následně vložte opatrně do nálevu 
již uvařená a  zchlazená vejce natvrdo 
a nechte nabarvit (klidně i několik ho-
din nebo i přes noc v lednici).

Alchymie barev z přírodních zdrojů

O zářivě žlutou se postará kurkuma 
– na 500  ml vody 2 lžíce kurkumy 
a 2 lžíce octa.

Oranžovou nám vykouzlí dvě 
polévkové lžíce červené papriky, 
kterou povaříte v  500 ml vody 
a přidáte 2 lžíce octa.

K  růžové nám dopomůže červená 
řepa, kterou nastrouháte a  povaříte 
s 500 ml vody a dáte dvě lžíce octa.

U modré nastává ta pravá alchymie. 
Vše se odvíjí od octa a  jedlé sody. 
Hlavní ingrediencí je červené zelí. 
Použijte asi 1/2 hlávky červeného 
zelí a  500  ml vody. Podle vůle při-
dejte k vývaru buď 2 lžíce octa nebo 
2  lžíce jedlé sody. Jedlá soda bude 
barvit světlomodře, ocet zas tma-
vým odstínem.
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Luštíme si vesele …

Pro chvilku soutěžení o sladkost si pro vás jarní křížovku připravila Emma Šafaří-
ková. Držíme palce všem.

Vylušti tajenku a vlož do obálky na chodbě budovy školy.
Tajenka z minulého čísla: MASOPUST
Úspěšnými vylosovanými luštiteli minulé tajenky jsou Tereza Danielová 5. třída, 
a Petr Jaroš 9. třída. Gratulujeme.

1. Přítel člověka
2. Snáší domácí vajíčka
3. Hnízdí ve stodole a přináší štěstí
4. Dělá hudry, hudry

5. Exotický pták s barevným zobákem
6. Mládě jelena
7. ... rýmuje se s papír
8. Černobílý pták žijící na jižním pólu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

V tajence je ukrytá žlutá jarní květina


