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Školní časopis
ZŠ a MŠ Březno u Chomutova

S dalším číslem našeho časopisu přichází zajímavosti a aktuality školního dění. Školní
rok se neúprosně blíží, nás to začíná víc a víc lákat ven než k domácím úkolům a přípravě do školy. Tak ještě všichni vydržte tak skvěle, jako držíte v podporování našeho
společného Březňáčka.

ropském kontinentě. Za konec této války
se v Evropě považuje kapitulace Německa, která byla podepsána 7. května, ale
nastoupila v platnost následující den.
Přejeme mír celému světu

···
Slavíme …
Přišel měsíc květen nebo-li máj
a s ním prodlužování délky dne. V České
republice se v květnu slaví dva svátky.
Svátek práce 1. května
Tento svátek pracujících se od roku
1890 slaví na paměť vypuknutí stávky
amerických dělníků v Chicagu, která vypukla 1. května 1886. Dělníci stávkovali o osmihodinovou pracovní dobu bez
ztráty peněz oproti šestnáctihodinové.
Svátek práce se dříve u nás slavil slavnostním průvodem v ulicích měst.
Den vítězství 8. května
Na tento den připadá jedna z hlavních
událostí historie nejen České republiky,
ale i Evropy. 8. května 1945 byl formálně
posledním dnem 2. světové války na Ev-

Mezinárodní
a významné dny
3. května – Den Slunce – Připomínáme si životodárnou sílu této hvězdy, která je nejblíže naší planetě a význam sluneční energie pro ni. Slunce dán dodává
energii a probouzí vše živé.
4. května – Den hasičů – Ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných
hasičů, patří jim hold za to, že pomáhají
při záchraně života a boji s ohněm. Hasiči mají svého patrona, sv. Floriána.
8. května – Světový den Červeného
kříže – Organizace je založena na dobrovolné činnosti, chrání životy, zdraví,
důstojnost a snižuje utrpení lidí v nouzi
následkem válek, přírodních nebo technických katastrof a epidemií bez ohledu
na národnost, původ, náboženství nebo
politický názor postižených.
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12. května – Den matek – velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Vyrábíme přáníčka, rozdáváme kytičky svým maminkám jako poděkování za
jejich starost a lásku.
15. května – Mezinárodní den rodiny – měl by nám připomenout příjemný,
naplňující a nenahraditelný pocit, který
nám rodina dává
30. května – Den sousedů – upevňujeme vztahy se spolubydlícími a sousedy.
Není nad dobré sousedské vztahy
31. května – Den otevírání studánek
– vychází z tradice, kdy dívky obcházely
studánky ve svých přilehlých vesnicích
a z jara je čistily. Dívky se modlily za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončeno
tancem a hudbou. Voda byla a stále je
důležitým prvkem pro život a úrodu.

Prvňáky zajímá, proč se vlastně tělocvik učí a hlavně proč se známkuje.
Tělocvik zajišťuje rozvoj přirozených
schopností, zdokonalování dovedností.
Děti se při tělesné výchově učí pravidla
sportů a zvládat těžké situace. Tělocvik je
pro některé první překážkou, kterou se
musí naučit překonávat.
Druháci se bez ostychu chtějí vloudit
do soukromí pana učitele a ptají se na
jméno jeho manželky a její zaměstnání.
Jmenuje se Dita. Učí na ZŠ Kadaňská
v Chomutově.
Kdepak jste se tak dobře naučil pracovat s počítačem, pane učiteli? Zní otázka
třeťáků.
Naučil jsem se všechno sám, když se
začínala informatika zavádět do školství.
O zdraví pana učitele mají strach
čtvrťáci a ptají se, zda se už někdy při
sportu zranil.
Přetržený přední křížový vaz.
Pětka se ptá na sportovní rekordy.
Rekord v běhu. Půlmaraton za 1 hodinu a 53 minut.
Šesťáky zajímá, jestli má vymyšlený
plán na relaxaci, kdyby náhle nemohl
sportovat.
O tom jsem nikdy nepřemýšlel.
Sedmička se ptá na jazykovou vybavenost pana učitele.
Německy a rusky se domluvím.
Osmáci pana učitele znají natolik, že
ví, že tíhne od mládí k psychologii. Proč
se tedy psychologem nestal?
Protože jsem více inklinoval ke sportu, zajímala mě psychologie sportu, odolnost hráčů apod.

···
9 otázek pro …
K otázkám na tělo se postavil statečně pan učitel Pavel Nobst. Žáci naší školy ho vnímají jako sporťáka se zvučným
hlasem, mistra přes výpočetní techniku,
ale my vám ho představujeme i jako tatínka tří dětí, které vede stejně jako vás,
ke sportu a pohybu. Pana učitele můžete
potkat v autě, na kole, při dálkovém běhu
anebo v kopačkách na hřišti. Jeho zásluhou se naše škola zúčastňuje sportovních
závodů a je také hlavním organizátorem
lyžařského výcviku, bez kterého si svůj
školní rok málokdo dovede představit.
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mu si ji vzít. Potápěč tedy šťastně odplaval se svou novou perličkou. Mušle však
také nebyla zklamaná. Věděla, že udělala
dobře, protože na ní nebyl potápěč hrubý.
A on věděl, že pokud se chová k přírodě
hezky, ona mu to vrátí.
Bára Gossová (bývalá žačka naší školy)
Devítka přemýšlí o všem možném
a ptá se, kdyby se pan učitel měl narodit
jako zvíře a mohl by si vybrat, jaké by to
bylo.
Lev.

···
Perlička v mušli
Kdesi v moři mezi korály žila byla jedna mušle, která v sobě ukrývala krásnou
zářící perličku. Jednoho dne k ní připlul
jeden z potápěčů, kteří se kolem denně
plavili a prozkoumávali krásy korálů. Potápěč ale nebyl dobrý člověk. Vzal mušli
a snažil se jí za každou cenu otevřít. Dokonce použil i nožík, jenže mušle si svou
perličku chránila a uzamkla se ještě víc.
Nespokojený potápěč to tedy po pár minutách vzdal a odplaval. Mušle si vítězně oddychla. Dalšího dne k ní ale znovu
připlavala postava. Nebyl to však včerejší
potápěč. Tento potápěč byl milý a choval
se k mušli něžně. Opatrně ji vzal a prohlížel si ji pouhýma očima. Mušle se divila,
že ji nechce otevřít. A proto se mu otevřela a ukázala mu svou perličku a dovolila

···
Lyžařský výcvik
Krásné ubytování, skvělé lyžování či
snowboarding, čerstvý horský vzduch,
ale hlavně mnoho nezapomenutelných
zážitků a vzpomínek nám zajistil březnový lyžařský výcvik. Po dvou letech čekání jsme si pod vedením pana ředitele
a několika učitelů užili společný týden
na Klínovci. Počasí nám pár dní přálo,
ale ani za nepříznivých podmínek jsme
to nevzdali. Týden nám zpestřily naučné
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přednášky jako např. od horské služby
nebo pana Šilhana. Dále jsme měli menší
výšlap a večer plný her, který byl završen
zpěvem s doprovodem kytary. Lyžák se
nám opravdu vydařil a doufáme, že se
příští rok opět zúčastníte.
Týna Gossová 9.A

···
Matematická olympiáda
Dne 12. dubna se Emma Šafaříková
a Anja Sklenárová zúčastnila okresního
kola matematické olympiády, která se
konala v chomutovském „DOMEČKU“,
kde děti i dospělí mohou navštěvovat
zájmové kroužky a různé společenské
akce. Olympiáda probíhala od 8 do 12
hodin. První hodinu jsme měli přednášku o tom, jak samotnou práci vyplňovat,
na další dvě hodiny se zúčastnění přesunuli do rozdělených učeben, ve kterých
se začalo psát, počítat a rýsovat. Dostali jsme celkem tři úlohy. Po odevzdání
práce, nám učitelé matematiky ze všech
škol vyhodnotili naše matematické znalosti a mohlo se přejít k vyhodnocování
výsledků v kategorii šestých, sedmých
a osmých tříd. V naší kategorii jsme
se umístili se stejným počtem bodů na
5. místě z 23 soutěžících. Za svůj úspěch
jsme se odměnili s paní učitelkou v chomutovské kavárně Alalu limonádou
a dortíkem.
Anja Sklenárová a Emma Šafaříková 8.A

Dopravní soutěž
Ve čtvrtek 28. dubna se žáci páté až
osmé třídy zúčastnili dopravní soutěže
v Kadani. Soutěž byla rozdělena na kategorii mladších a starších žáků. První disciplínou byla první pomoc. Vylosovali
jsme si kartu se situací a museli jsme popsat, jak bychom poskytli člověku první
pomoc v případě různých zranění. Druhou disciplínou byla jízda na kole přes
překážky. Ve třetí disciplíně jsme jezdili
po dětském dopravním hřišti, a to podle
předpisů. Cestou jsme zastavovali na
stanovištích, které jsme museli stihnout
do 5 minut a pod dohledem policistů.
Poslední zkouškou byl vědomostní test.
Když mělo splněnou soutěž všech 11
škol, bylo slavnostní vyhlášení. V mladší
kategorii se naši žáci umístili na 2. místě a ve starší kategorii na 6. místě. Eliška Soukupová si odvezla ještě 1. místo
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v jednotlivcích a Jiřík Krutský 2. místo.
Den jsme si užili.

li 26. dubna poměřit své síly s družstvy
okresních škol a vybojovat tak krásné
5. místo. Naše škola pro závod 8 × 100 m
sestavila 2 štafety, jednu mladší 1.–3.
třída a druhou starší 4. a 5. třída. Časy
jednotlivých štafet se sčítaly, a tudíž toto
krásné umístění mají zasloužené všichni
společně. Paní učitelka Tereza Fisková
a Pavla Horkuličová po celou dobu závodu dělala dětem doprovod, trenérky,
a ještě bouřlivě fandily. Všechny děti běžely s velkou vervou a odhodláním a za
to jim patří velké díky za reprezentaci
a k tomu gratulace od nás.

Adam Prihoda a Tereza Dvořáková 9.A

···
Štafetový pohár
v Chomutově
V celorepublikové soutěži malých atletů nemohli chybět žáci naší školy. Na
atletický stadión do Chomutova se vyda-

···
Reprezentovali jsme školu
v házené
Turnaje v házené se zúčastnili kluci ze
šestky a sedmičky. Nepřivezli jsme sice
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čtyři branky, ale ostatní spoluhráči byli
také urputní. Nejsilnějším soupeřem byli
Lovosicčtí hráči, nejméně nás potrápili
hráči ze ZŠ Hornická. Pohár snad příště
přivezeme a dáme do toho ještě více síly.
A Jiřík Kos prý musí vyrůst a jít do brány.
Chlapci 7. A

···
pohár, ale krásně jsme se sladili s odmlkou v pořádání této meziokresní soutěže. Po šesti letech se tento turnaj znovu
probudil a my jsme obsadili v čísle stejné místo. Náš tým nastoupil v oslabení
dvou hráčů a nám nezbývalo, než se do
toho dát i za ně. V nejtěžším turnaji se
skvěle uvedl Kuba Veselý, který jim dal

Už nebudu potřebovat kruh
ani rukávky
Každým rokem je součástí tělesné výchovy na naší škole plavecký výcvik žáků
1. stupně. Výuka plavání je v našem státě
organizována od konce 60. let. Tato dlouhodobá systematická činnost prokazuje
nejen svou životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, protože téměř odstranila plaveckou negramotnost
žáků základních škol. Naše škola má to
štěstí, že v řadách pedagogického sboru je kvalifikovaná instruktorka plavání
Markéta Šilhanová a naše děti provází
plaveckým kurzem, který jim přináší
nejen vitalitu a pohyblivost celého těla,
posílení imunitního systému, celkovou
odolnost dítěte, ale také radostný zážitek
a zpestření výuky tělesné výchovy.

···
Den Země
Den Země, je věnovaný Zemi a každoročně se koná 22. dubna. První oslava
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tohoto dne byla v San Francisku. Dnes
slaví tento svátek více jak miliarda lidí ve
více než 193 státech světa. Stal se tak největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ,
víru či národnost. Nyní je ten správný čas
zamyslet se nad tím, jak úžasná je naše
Země. Jak moc krásná je, co nám všechno nabízí a jak se my chováme na Zemi.
Každý má možnost přispět k péči o životní prostředí ve svém okolí. K tomuto
svátku, jsme pro děti mateřinky připravili
akční dopoledne, abychom jim zábavnou
formou přiblížili, jak to v přírodě funguje a jak do toho zasahuje člověk. Děti tak
mohly pochopit, že i ony jsou součástí
přírody a mohou mnohé ve svém okolí
ovlivnit. Pod vedením paní učitelky Fořtové si žáci osmé třídy navrhli aktivity,
obstarali pomůcky pro toto společné dopoledne. Skupiny si připravily stanoviště
s aktivitami pro naše nejmenší kamarády.
Společně si zahráli hry, zasázeli kytičky
do truhlíků a vysvětlili si důležitost vody
pro naši planetu, jejíž nedostatek se stává celosvětovým problém. Den Země se
opravdu vydařil.

···
Ukliďme Česko
Jarní úklid svého okolí již několik let
probíhá pod názvem Ukliďme Česko. Do
celorepublikové dobrovolnické akce se
zapojila naše škola v plné parádě. Malí
i velcí přiložili ruku k dílu a uklízeli prostranství kolem školy, sbírali odpadky,
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které doslova hyzdí naše okolí. Tímto
gestem projevili nesouhlas se znečišťováním životního prostředí. Je až neuvěřitelné, kolik odpadu bylo sebráno z trávníků, chodníků a cest. Mimo školní akci
se naši žáci zapojili i do akce naší obce
a ani nepříznivé počasí nebylo překážkou
pro úklid pod hrází a kolem Nechranické
přehrady. Odměnou byl táborák a opékání špekáčků.
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Eliška válí na bruslích i na
lyžích
Eliška Soukupová je žákyní 6. třídy
a také dalším sportovním talentem naší
školy. Eliška se věnuje bruslení na kolečkových bruslích a lyžování. Bruslí už
od školky a nejdále byla na závodech ve
Španělsku. V roce 2020 se stala dvojnásobnou mistryní České republika. Eliška
nezůstává jen v ČR, ale rozjíždí to i v zahraničí. V Polsku se stala také mistryní.
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Trenéra jí dělá tatínek. Maminka se jezdí
pravidelně dívat a fandit. V lyžování sbírá
také úspěchy. V Krušnohorském poháru
se nejlépe umístila na druhém místě, ale
tuto sezónu se umístila na krásném čtvrtém místě. Za její lyžařskou kariéru se jí
stal naštěstí jen jeden úraz a to, když si
v první třídě při pádu zlomila klíční kost.
Eliško, těšíme se na další Tvé úspěchy.
Lenka Vondráčková 9.A
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Okurková limonáda
1 ks salátové okurky
2 ks limetky
2 lžíce třtinového cukru
1,5 l perlivé vody
Led, kolečka limetky a okurky na ozdobu
Oloupanou a na kousky nakrájenou
okurku rozmixujeme, přilijeme vodu
a dáme do lednice na 15 minut. Směs
přelijeme přes sítko do džbánu, přidáme šťávu z limetek a osladíme cukrem.
Ozdobené podáváme s ledem.

Okénko masterchefa
Osvěžující limonády
Jahodová limonáda
100 g jahod
1 lžíce moučkového cukru
2 cl citrónové šťávy
Omyté jahody nakrájíme na malé
kousky a v misce spolu s cukrem a citrónovou šťávou dáme na hodinu do lednice a občas je promícháme. Vyklopíme
do vysoké sklenice s několika kostkami
ledu, dolijeme sodovku nebo obyčejnou
vodu.
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Luštíme si vesele …
Májovou křížovku vám připravila Emma Šafaříková. Přejeme úspěch.
1. Ukazují čas
2. Čepice domu
3. První den v týdnu
4. Bzučí a štípe
5. Pohádková bytost, která jí princezny

6. Sladkost k narozeninám
7. Název našeho školního časopisu
8. Kmen stromu ozdobený věncem a barevnými pentlemi

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Vylušti tajenku a vlož do obálky na chodbě budovy školy.
Tajenka z minulého čísla: PETRKLÍČ
Úspěšnými vylosovanými luštiteli minulé tajenky jsou Darina Kopejtková 2.A , Jaroslav Zajíček 9. třída. Gratulujeme.
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