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Milí čtenáři, 
je tu opět čas, kdy díky 
spolupráci se společností 
Astorie a.s.  vychází nové 
číslo občasníku Naše 
škola. Máme za sebou 
větší část školního roku. 
Kromě výchovně-
vzdělávací činnosti, která 
probíhá od září 2013 
podle nového školního 
vzdělávacího programu, 
jsme na naší škole 
realizovali několik projek-
tů.  Patří mezi ně projekt 
Poznáváme se, pomáháme 
si, projekt Lidové zvyky a 
tradice a projekt Olym-
pijské hry. S některými z 

těchto projektů vás blíže seznámí články uvnitř tohoto časopisu.  
Kromě výuky nabízíme žákům i další možnosti, jak prožít volný čas 
a získávat zajímavé informace a dovednosti. 
Od října se úspěšně rozběhly již tradiční kroužky pro žáky prvního i 
druhého stupně. Od ledna probíhají besedy s pracovnicí policie 
ČR, určené žákům všech ročníků, ve kterých se žáci dozvídají in-
formace týkající se např. šikany, kyberšikany, kriminality mládeže, 
kamarádství apod. 

Od února 2014 je naše škola zapojena do projektu Fyzika pro život.  
Nezanevřeli jsme ani na sportovní aktivity. Žáci 3. a 4. ročníku se 
zúčastnili plaveckého výcviku, žáci druhého stupně jezdili bruslit na 
zimní stadion do Roudnice nad Labem. 
Během uplynulých měsíců jsme pro žáky naší školy zorganizovali 
také hudební a vzdělávací pořady. Velký úspěch mezi žáky i učiteli 
měl program připravený pracovníky  regionální televize Před ka-
merou, za kamerou. V únoru proběhl zápis do 1. třídy. Zúčastnil se 
ho rekordní počet předškoláků – v doprovodu svých nejbližších do-
razilo celkem 42 dětí. V březnu se konalo přijímací řízení na střední 
školy, které se týkalo 11 žáků devátého ročníku a 4 žáků ročníku 
osmého. 
A jaké významné akce nás ještě do konce školního roku čekají? 
K těm nejvýznamnějším patří projekt Den Země, který proběhne 
v dubnu, červnový projekt Bezpečné dětství, jehož vyvrcholením 
bude Den bez úrazů. Na konci školního roku vyrazí někteří naši žáci 
i se svými rodiči na několik dní do Itálie, jiní na ozdravný pobyt do 
Krkonoš. Potom už jen slavnostně zakončíme školní rok.
Tak to byl stručný přehled toho, co se na naší škole dělo, děje a dít 
bude. A co říct na závěr? Snad jen vyjádřit přání, abychom si byli 
zas o kousek blíž. Určitě k tomu přispěje i toto číslo, které právě 
otevíráte.

Mgr. Alice Marešová, ředitelka školy

Důležité oznámení!

Dne 31. 1. 2014 byly v ZŠ a MŠ Brozany n. O. zrušeny

pevné telefonní linky. Od 1. 2. 2014 lze při kontaktu s 

námi využívat pouze následující telefonní čísla:

739 558 730  - ředitelka školy

731 495 212 -  zástupkyně ředitelky

736 481 072 -  mateřská škola

778 055 214 - zástupkyně ředitelky pro MŠ

736 481 099  - školní družina

731 495 211  - školní jídelna

778 055 213 - hospodářka  školy
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ZŠ v Brozanech nad Ohří očima nezaujaté asistentky

Projekt LZT Vánoce 2013/2014

4

17. 2. 2014 jsem nastoupila na 3týdenní praxi na tuto školu. Ráno 
jsem byla vskutku mile přivítána celým pedagogickým sborem. Už 
to mě překvapilo. Nikde žádná uječená fúrie či frustrovaná (m)uči-
telka s tikem v pravém oku. Myslela jsem si, že snad na každé škole 
tento exemplář mají. Ale tady ne. Ve sborovně vládla pohodová 
nálada, tak jako každé další ráno. Po zvonění jsem s paní učitelkou 
Evou Soudskou mířila do 1. třídy. Tam se na mě dívalo 14 vyjuka-
ných berušek, které by si svým bezelstným pohledem získaly snad 
úplně každého. „Tady se mi bude líbit,“ pomyslela jsem si a také, 
že ano. Těšila jsem se, až tuto třídu začnu učit. Jak mě asi přijmou 
nejen jako pozorovatele z poslední lavice, ale i jako učitelku stojící 
za stolem úplně vpředu. Děti mě přijaly více než vřele. Každou 
aktivitu doslova hltaly plnými doušky, i když to byla jejich denní 
rutina. Pracovaly naplno, snažily se. Nemohla jsem si přát lepší 
zpětnou vazbu. Tato třída je velmi rozmanitá, člověk se tu setká 
opravdu s velmi rozdílnými dětmi. Přesto tvoří báječný kolektiv 
s paní učitelkou v čele, všichni se respektují navzájem.

První týden jsem nasávala atmosféru, ve třídě, během vyučování, o 
přestávkách v učitelském kolektivu ve sborovně. Druhý týden pra-
xe, hned po jarních prázdninách, jsem se střemhlav vrhla do učení. 
Možná trochu nervózní, ale nedočkavá. Bavily mě historky o sou-
časných i bývalých žácích, historky dětí, komu se co přihodilo to a 
to odpoledne, kdo musí k zubaři apod. Vyzkoušela jsem si i dozor na 
chodbě o velké přestávce, což pro mě bylo úplně nové. 
Dny utíkaly tak rychle, že jsem si ani neuvědomila, že mě čeká už 
poslední týden praxe. Upřímně je mi trochu líto, že je vše už skoro 
za mnou. Tuto třídu, přístup paní učitelky Soudské (nejen k žákům, 
ale i ke mně) a celý učitelský sbor si rozhodně budu pamatovat. Zá-
kladní škola v Brozanech nad Ohří je sice malá škola svým počtem 
žáků, ale rozhodně velká svou výjimečností v přátelské atmosféře. 
Přála bych učitelům na této škole, aby si jejich žáci uvědomovali, že 
je pro ně konáno více než maximum, a náležitě to ocenili.
Toť vše z pohledu nezaujaté asistentky, budoucí paní učitelky, která 
se přišla učit, jak učit.:)

Kateřina Mikolášová

Projekt se v letošním školním roce, kromě tradice vánočních svátků, zaměřil také na připomenutí některých adventních tradic a lidových 
zvyků, z nichž některé téměř vymizely nebo se vyskytují jen v omezené míře - jako např. zvyky týkající se Sv. Barbory, Sv. Mikuláše, 
Sv. Ambrože a Sv. Lucie. Žáci se s těmito tradicemi seznámili prostřednictvím prezentací a krátkých scének, které připravili vyučující spolu 
s dětmi. Již poněkolikáté se uskutečnila adventní dílna, po které následoval vánoční jarmark. Žáci deváté třídy i přes nevlídné počasí prodávali 
výrobky dětí na náměstí městyse. Celý projekt vyvrcholil 20. prosince, kdy si děti ve svých třídách vzájemně rozdaly vánoční dárky. Násle-
dovalo tradiční „Zpívání na schodech“, které mělo tentokrát opravdu úžasnou atmosféru, a zlatým hřebem byla závěrečná vánoční party 
ve sportovní hale, tentokráte oživená několika tanečními vystoupeními a scénickým ztvárněním převážně na téma „Písničky Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře“. 

Mgr. Radka Krunclová, koordinátor projektu
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Projekt „Šikana a kyberšikana“ na naší škole

Vánoční zpívání v kostele sv. Gotharda

V rámci projektu proběhla na naší škole série přednášek pro 1. – 9. ročník na téma „Kamarádství“ a „Šikana a kyberšikana“.  Jsme velice rádi, 
že si ve svém nabitém kalendáři na nás našla volná místečka paní nadpraporčice Pavla Kofrová, policejní mluvčí Krajského ředitelství policie 
Ústeckého kraje – preventivně informační skupiny z Územního odboru v Litoměřicích. Pomocí prezentací na interaktivní tabuli přiblížila 
dětem situace z policejní praxe, ale i velice poutavě vyprávěla na daná témata. Po překonání počátečního ostychu se žáci také zapojovali 
do diskuse k otázkám, které je zajímaly.  Radu při řešení složitějších situací poskytla i třídním učitelům. Žáci 7. třídy pracovali ve skupinkách a 
připravili si na téma „Kyberšikana“  powerpointové  ukázky, které ještě předvedou svým spolužákům při samostatných prezentacích. Také 
jsme využili nabídku Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích a spolupráce s paní Bc. Iljenou  Vančovou, která nám zajistila besedu
pro 6. a 9. ročník s paní kurátorkou Janou Zelenou na téma „Kriminalita mládeže, spolupachatelství  a záškoláctví“.
Ještě jednou p. Kofrové a p. Zelené velice děkujeme.

Mgr. Irena Purmová
školní metodik prevence   

Již poosmnácté pořádal Brozanský školní sbor vánoční koncert pro každého, kdo se chtěl příjemně naladit a odpočinout si od vánočního 
shonu. V 17 hodin byl koncert zahájen. Zpěvačky nastupovaly ve ztemnělém kostele s rozsvícenými svíčkami za tónů písně Pozdraveno budiž 
světlo. Pan farář Adrian Zemek všechny posluchače přivítal milými slovy. Následovaly písně cizích národů – francouzská, ukrajinská, polská, 
slovenská, dále pak známé i neznámé české a moravské koledy. Do kostela přišlo mnoho lidí - možná je přilákalo překvapení, které na ně 
čekalo. Po vystoupení sboru překvapivě nevystoupila Melodie Libochovice, ale komorní sbor učitelů ve složení:  p. uč. Hana Kolářová, p. uč. 
Barbora Marxová, p. uč. Jana Harazímová a p. uč. Ondřej Lipš. Ti zazpívali 4 koledy – latinsky, česky a anglicky. Koncert byl zakončen 
společnou písní dětí a učitelů – Z Betléma se ozývá. Pro velký úspěch pak Brozanský školní sbor přidal ještě píseň Bim, bam. Následoval 
aplaus a všichni se po velmi pěkném koncertu vydali domů pokračovat v přípravě Vánoc.  Jediným velkým a smutným vroubkem na našem 
koncertu byl zloděj, který zcizil v kostele peníze, které rodiče a slušní lidé darovali dětem za jejich úsilí. 

Mgr.  Jana Harazímová
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1. Pamatuješ si
ještě, kdy ses 
dostala k učení 
na naší škole? 
Jaké byly Tvé 
první dojmy a 
kolik Ti bylo 
let?
Do Brozan jsem 
se dostala hned 
po střední škole. 
Bylo mi 18 let. 
Těšila jsem se a 
zároveň se troš-
ku obávala, zda 
mi výuka půjde, 
jestli mě budou 
děti brát, zda to 
vůbec zvládnu. 
Zvládla jsem to 
a v Brozanech 
učím už 18 let.

2. Kdo Tě tenkrát zasvěcoval do učitelského povolání?
Moc mi pomáhali mí kolegové - hlavně pan ředitel Jiří Jakubec, 
paní učitelka Jaroslava Borecká a paní učitelka Zdena Fenclová. 
Vždy jsem se na ně mohla obrátit a oni mi ochotně poradili a 
pomohli.

3. Všem je známo, že miluješ hudbu. Zpíváš v libochovickém pě-
veckém sboru, v brozanské škole vedeš pěvecký dětský sbor. Tvůj 
talent a láska k hudbě jsou zřejmé. Uvažovala jsi někdy o tom, že 
si založíš vlastní hudební skupinu?
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Spíš jsem chtěla v nějaké sku-
pině zpívat. 

4. Jaké písně teď tvoří repertoár brozanského pěveckého sboru?
Chystáte v nejbližší době nějakou zajímavou akci?
Brozanský školní sbor nacvičuje nový repertoár, protože nás čekají 
festivaly Litoměřická notička a Budyňský krokodýl. Zpíváme písně 
dětských autorů, písně lidové, písničky z filmů a pohádek, takovou 
hudební všehochuť.

5. Jakou hudbu ráda posloucháš a naopak, na který koncert by
Tě nikdo nedostal?
Ráda si poslechnu vážnou hudbu, jazz, country, ale i pořádný roc-
kový nářez. Zbožňuju hudbu 60. a 70. let. Nemám ráda techno, 
rap a skladby, které nemají melodii. No a na vystoupení Ivety Bar-
tošové bych opravdu nešla.

6. Vzpomeneš si, kdy ses začala zajímat o hudbu? Jak ses k tomu-
to koníčku dostala?
Zpívala jsem vždycky ráda. V 1. třídě jsem přidala ke zpěvu klavír - 
naši mi klavír koupili a už nebylo úniku. 

7. Máš nějakou oblíbenou zpěvačku nebo zpěváka? Pokud ano,
tak jaké a proč?
Marta Kubišová (vždycky měla krásné písničky a sametový hlas), 
Lucie Bílá (asi nemá cenu komentovat proč), Freddie Mercury 
(geniální hudebník, zpěvák a šoumen), Zaz (francouzská zpěvačka 
s nádherným hlasem a skvělými chansony) - to jsou mí oblíbenci, 
protože umí zpívat a jsou naprostí profesionálové.

8. Navštěvuješ živá hudební vystoupení? Co nebo koho bys nám
doporučila? 
Na živá vystoupení moc nechodím. Ale mám ráda muzikály. Muzi-
kál Bídníci, Vlasy a Jesus Christ Superstar nemají konkurenci. Teď 
se těším na muzikál Fantom opery. To bude muzikálová bomba.

9. Co se Ti na současné hudbě nelíbí nebo Tě zaráží?
Nelíbí se mi způsob interpretace hudby a interpreti samotní. 
Stejné hlasy, podobné melodie, popř. žádné melodie, prostoduché 
anglické texty, laciné pózy. Zaráží mě odvaha některých 
„muzikantů“ se prezentovat na veřejnosti.

10. Ovládáš hru na několik hudebních nástrojů. Který máš nej-
radši a na jaký by ses chtěla ještě naučit hrát?
Nejraději mám klavír. Chtěla bych umět hrát na trubku, housle a 
bubny.

11. Na závěr se zkus zamyslet nad otázkou, jestli existuje nějaký
hudebník, se kterým by sis chtěla zahrát.
S Curtem Cobainem a W. A. Mozartem to už asi nepůjde, tak asi s 
mým kolegou Ondřejem Lipšem.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Eva Soudská

Š KOLA
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10+1 otázka 
pro Mgr. Janu Harazímovou
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10+1 otázka
pro Mgr. Janu Harazímovou

Florbal – školní liga
Letos jsme zahájili první ročník florbalové školní ligy. Princip je jednoduchý. Na začátku školního roku si žáci vytvořili 
své týmy. Musely se skládat z žáků devátého, osmého, sedmého a šestého ročníku. Týmů vzniklo celkem pět: HC 
Bambus, FBC Drsňačky, Žaludi, FC Gumouši a Anonimíci. Celkem proběhnou čtyři kola, v každém čtvrtletí jedno. 
Dvě již jsou za  námi a tady jsou průběžné výsledky:
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VÝLET NA LEZECKOU STĚNU
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V sobotu 8. 1. 2014 jsme jeli za odměnu na výlet do Ústí - Vaňova na horolezeckou
stěnu. Jeli ti, kteří měli vysvědčení do průměru dvě, ale někteří nakonec nemohli. Takže se zúčastnili jen Wendy, 
Ivča, Viky a Fanda. Sešli jsme se na nádraží v Bohušovicích a společně jeli do Ústí, kde nás na nádraží vyzvedl pan 
učitel Lepšík. Poté již konečně na horolozeckou stěnu, tam jsme si vzali správné boty, převlékli se a mohlo se jít 
lézt. Ještě jsme se seznámili s kamarády pana učitele, kteří nám pomáhali. Prolezli jsme se po různých stěnách, a že 
jich tam bylo dost. Mohli jsme lézt po barvách, a tím to bylo i obtížnější. I když nás bolely ruce a byli jsme unavení, 
všechno jsme zvládli. Byli jsme tam tak okolo čtyř hodin a ty jsme si užili. Odpoledne pro nás přijel Viky táta, který 
nás všechny vzal domů. Za tuto akci děkujeme panu učiteli, který pro nás obětoval svůj volný čas, a děkujeme i 
jeho kamarádům, kteří nás jistili, abychom nemohli spadnout. Jsme moc rádi za tuto akci, naučili jsme se vázat 
horolezecký uzel a správně jistit.  Slibujeme, že se budeme snažit , abychom mohli jet i příště. :)  

Ivča Hofmanová a Wendy Smetanová 

VÝLET NA LEZECKOU STĚNU
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Pokračování smyšlené pověsti 
o princezně Brozbabě
Děti nasbíraly spousty klíčů a z ošklivé a zlé baby Brozbaby princeznu osvobodily. Stala se z ní krásná a hodná princezna. Začala žít na tvrzi. Král 
s královnou již dávno zemřeli. Bylo na princezně, aby se starala o celé své panství a o tvrz. Všem se žilo moc dobře, ale netrvalo dlouho a do 
kraje přišla saská vojska s princem Johanem. Ten už dávno o princeznu usiloval a chtěl, aby se stala jeho ženou. Když Brozbaba zjistila, že saská 
vojska rabují a vypalují vesnice, jejich krále odmítla. Ten se rozzlobil, že ho princezna nechce, a nechal zapálit celou tvrz. Ponocný, který chodil 
po vesnici a hlásil každou noční hodinu, si toho všiml a zalarmoval místní obyvatele. Princeznu a ostatní obyvatele, kteří na tvrzi žili, se podařilo 
zachránit. Tvrz však byla od té doby o jedno patro nižší.
Na záchranu princezny a celého panství přispěchal na pomoc i princ Vilém, který měl silnou armádu, Johana vyhnal a všechny osvobodil.
Když se o něm dozvěděla Brozbaba a prince uviděla, hned na první pohled se do něho zamilovala. Brzy byla svatba. Všichni se veselili, jedli, 
pili, tancovali, a to celý den, týden, měsíc. Celý rok jim svítilo sluníčko, to způsobil nejvyšší Čaroděj pod Sluncem. Ten viděl, že se princezna 
opravdu změnila, a od těch dob jí byl vždy dobrým rádcem.
A naše děti sbírají klíče dál, aby jim svítilo sluníčko až na věky věků.

Vymýšleli žáci školní družiny Brozany nad Ohří,  školní rok 2013/2014 (2. oddělení)

BROZANY JARO 2014.indd   10 4/8/2014   7:05:59 PM



Pokračování smyšlené pověsti 
o princezně Brozbabě

Jedním z kroužků, které mohou navštěvovat žáci naší 
školy, je kroužek keramiky. Funguje letos již čtvrtým 
rokem a každou středu odpoledne se smart učebna 
v přízemí mění v keramickou dílnu. Aby si také 
rodiče našich žáků - a nejen oni - mohli vyzkoušet 
práci s keramickou hlínou a prožít radost z tvoření a 
pak i z hotových výrobků, pořádáme pravidelně 
jednou za měsíc keramickou sobotu pro veřejnost. 
O tom, že se keramika těší zájmu veřejnosti, svědčí 
fakt, že obvykle bývá učebna zaplněná 
do posledního místa a někdy je dokonce zapotřebí 
otevřít i další třídu. Mezi návštěvníky převažují 
samozřejmě ženy, ale cestu ke keramice si našlo i 
pár mužů, což nás velmi těší. Během sobot vznikají 
úžasné výrobky a všichni jsou si navzájem inspirací - 
velmi populární jsou třeba domovní čísla nebo 
jmenovky, misky, hrníčky, vázy, svícny a dekorativní 
keramické výrobky. Atmosféra je během těchto

sobotních dopolední velmi příjemná, většina z nás se osobně zná a naše škola se tak stává místem neformálních 
setkání - dochází tak k zajímavému jevu: přicházíme do školy o víkendu a rádi :) A tak až půjdete v sobotu kolem 
školy a bude otevřeno, neklepejte a rovnou vstupte. Třeba keramika osloví i Vás…

Mgr. Hana Kolářová

KROUzKY
V

Vystoupení dramatického kroužku

keramická sobota pro veřejnost

Několik představení nazvaných „Opuštěná škola“ 
odehráli odpoledne 24. ledna a v sobotu 25. dopole-
dne herci z dramatického kroužku při základní škole. 
Asi osm desítek diváků zhlédlo loutkové představení 
Kouzelná píšťalka, seznámilo se se scénickým čtením 
a soutěžilo v poznávání hudebních nástrojů, které jim 
svými těly ztvárnily „notičky“. Čekalo je i několik 
nástrah, ale i těm se nakonec zasmáli.  A herci? Ti 
byli se svými výkony spokojeni a za odměnu si zahrá-
li bowling a pořádně se občerstvili pizzou a skvělými 
dezerty od paní Zuzany Krucké.
Všem divákům děkujeme za skvělou spolupráci a 
smysl pro humor.

Mgr. Eva Švihnosová, Bc. Drahoslava Kolářová - vedoucí 
kroužku
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Mýty o nás učitelích 
aneb Osobní názory a pochybnosti jedné učitelky

1.
UČITELSTVÍ JE POSLÁNÍM
Každý učitel pracuje pro peníze. Jestli má k tomu ještě své povolání rád, je to pro něho i děti velká výhra.

2. 
UČITEL NEVNÁŠÍ DO ŠKOLY SVÉ OSOBNÍ STAROSTI
Nejsme roboti. Naše prožívání je reálné, nelze jej odštěpit od naší osobnosti.  Můžeme si na něco hrát nebo něco předstírat. Není ale hloupé se 
usmívat, když jsme naštvaní?

3.
KAŽDÉMU DÍTĚTI MUSÍ UČITEL POMÁHAT, ABY SNADNĚJI DOSÁHLO POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ
Žádný člověk nechce pomáhat někomu, kdo o jeho pomoc nestojí, kdo nevynaloží ani nejmenší námahu k tomu, aby se něco naučil.

4. 
VŠECHNY DĚTI MUSÍME MÍT STEJNĚ RÁDI, NIKOMU NESMÍME STRANIT
Učitelé nemají rádi všechny děti stejně. Někdo si nás nakloní svým mírným chováním, někdy nás odrazuje nepříjemný zápach dítěte. Ovšem zna-
kem profesionality je chovat se ke všem dětem stejně.

5.
V HODINÁCH JE DŮLEŽITÉ ČASTO STŘÍDAT ČINNOSTI,  ABY SE DĚTI NENUDILY
My učitelé ponejvíce děti nudíme. To je holý fakt. Děti odkojené televizí a počítačem nerady na něco čekají. Mnohdy se bolestně učí trpělivosti, 
protože činnosti učitele jim připadají zbytečné a dlouhé. Zkrátka se jimi nemohou „proklikat“. Je důležité účelně střídat činnosti, ale nesmí ubýt 
kvality na úkor nesmyslných změn.

6. 
ŽÁKA MUSÍME ZA KAŽDOU CENU ZAUJMOUT
Některé děti nedokážeme zaujmout, ani kdybychom se stavěli na hlavu a vyluzovali u toho nejapné zvuky. Prioritou není žáka zaujmout, ale něco 
ho naučit. Pokud se povede tyto dvě činnosti sladit dohromady, je to dobrý bonus navíc.

7. 
PRO KAŽDÝ ŽÁKŮV PROBLÉM MUSÍME NAJÍT VYSVĚTLENÍ
Někdy stačí děti vyslechnout a nasměrovat.

8.
KAŽDÝ KONFLIKT MEZI DĚTMI MUSÍME ŘEŠIT
Nemusíme. Můžeme je naučit, jak najít řešení. Pokud není dítě asociální a pokud máme dostatek času.

9.
NESMÍME DĚTEM NIKDY PŘIZNAT, ŽE NĚCO NEVÍME
Nejsme chodící encyklopedie. Také hledáme odpovědi. Mnohdy něco nevíme a zapomínáme.

10. 
NIKDY SE DĚTEM NEOMLOUVÁME ZA SVÉ CHYBY
Omlouváme, i když jsme ješitní. Třeba i veřejně, není to ostuda.

11. 
UČITEL SI NIKDY NESMÍ ŘÍCT O ODBORNOU POMOC. POKUD TO UDĚLÁ, JE TO 
JEHO PROFESIONÁLNÍ SELHÁNÍ.
Toto je největší mýtus. Učitel si také někdy neví rady a má právo to beztrestně přiznat!

Existuje spousta dalších mýtů a pověr, o kterých by se dalo psát. Vybrala jsem takové, které považuji za nejzhoubnější, a je to pouze můj osobní názor. 
Mým cílem není lpět na tom, že mám za každou cenu pravdu, ale svobodně se vyjádřit a vyzvat někoho, kdo třeba tato slova čte, aby se připojil 
do diskuse.

Mgr. Eva Soudská

Nemusíme. Můžeme je naučit, jak najít řešení. Pokud není dítě asociální a pokud máme dostatek času.Nemusíme. Můžeme je naučit, jak najít řešení. Pokud není dítě asociální a pokud máme dostatek času.
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před kamerou, 

Příležitost, jak si vyzkoušet být členem televizního štábu, se nenaskytne jen tak. Některým vybraným jedincům druhého 
stupně se to poštěstilo, když k nám přijela regionální televize se zajímavou besedou. Dozvěděli jsme se, jak natáčení a jeho 
příprava probíhají.
Úvodem nám redaktor a kameraman vtipnou scénkou předvedli, co dokáže televizní střih. Aby se zapojily i děti, tak si 
každý z nich vybral své čtyřčlenné družstvo. Jedno holčičí a druhé klučičí. V každém družstvu byl zástupce šesté, sedmé, 
osmé a deváté třídy. Prvním úkolem bylo vymyslet příběh, ve kterém budou slova začínat vždy na jedno určité písmenko. 
Obě skupiny si vybraly P. Příběh vymýšlely po celou dobu besedy a během toho plnily i další úkoly. Vyhodnocení příběhu 
proběhlo až na konci a opravdu to stálo za to. Musela to ocenit hlavně paní učitelka Purmová. Ještě že mé příjmení začíná 
na L. Probíhaly i další soutěže. Povídat o předmětu, který vidíte poprvé, až když vám časomíra začne odpočítávat 3 minuty, 
opravdu není jednoduché. Povídat vždy jednu větu na střídačku se svými spoluhráči o škole je o trochu lehčí, ale když je v 
hlavě zrovna okno, tak vám může dělat problém i vzpomenout si na jméno svého třídního učitele. Číst srozumitelně článek 
a občas kouknout do kamery, která běží neustále celou besedu, to už opravdu zvládnou jen ti nejlepší. Prý jsme jediní, kteří 
přečtou článek se vším všudy i se jmény a věkem fotbalistů umístěných u fotek pod článkem. Když reportáž, tak se všemi 
detaily. Na jazykolamy to chce ale opravdu zkušenosti. Zkuste si říci desetkrát za sebou „Od poklopu klika klapla“.
Obě skupiny po celou dobu získávaly za dané úkoly body. I my, jako učitelé, jsme bodovali skupiny podle toho, jaký na nás 
udělaly dojem. Těsně, a to o pouhé dva body, vyhrála skupina kluků. Každý z nich měl možnost zodpovědět do kamery čtyři 
otázky zaměřené na počasí. Jejich odpovědi se nejspíš objeví v regionální televizi v nějakém pořadu. Myslím, že to pro vše- 
chny byla velice zajímavá zkušenost. 

Bc. Jaroslav Lepšík
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ZAMýty o nás učitelích
aneb Osobní názory a pochybnosti jedné učitelky
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1. Báro, uči-
telství studuje 
kdekdo, ale stát 
se skutečně 
učitelkou, tuto 
cestu si vyberou 
jenom někte-
ří. Proč ses tak 
rozhodla?
Pro mě to byla 
volba oprav-
du snadná. Už 
na gymnáziu 
jsem obdivo-
vala některé 
své učitele, jak 
dokáží podá-
vat a předávat 
informace, jak 
nazírají na svět 
a zároveň jak 
otvírají také 
nám studentům 
možnost svět 

nějak vidět a poznávat ho. O tohle se snažím i u svých žáků. 
Nepředpokládám, že ze všech budou přírodovědci, ovšem ráda 
bych, aby nebyli lhostejní k věcem kolem sebe a aby se snažili 
vidět vše v širších souvislostech. Sice ještě nemám tolik 
zkušeností, pravda, ale zatím jsem svého rozhodnutí nikdy 
nelitovala a jsem vděčná ve škole za každý nový den.

2. Pověz našim čtenářům, který obor jsi vlastně vystudovala a co
máš ze své specializace nejradši.
Studovala jsem na přírodovědecké fakultě na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor biologie a 
společenské vědy, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a 3. stupeň. 
Z biologie mám rozhodně nejraději etologii, což je obor, který 
sleduje a studuje chování zvířat. Nikdy mě zvířata nepřestanou 
překvapovat.
3. Slyšeli jsme, že v současné době dokončuješ diplomovou práci.
Jaké téma jsi rozpracovala a co Ti to přináší, nebo naopak - jaké 
nesnáze musíš při tak náročném úkolu překonávat?
Ano, diplomová práce je posledním krokem k úplnému ukončení 
mého studia a je pravda, že mi dává hodně zabrat. Téma je to socio-
-biologické a řekla bych, že i hodně aktuální. Zabývám se v práci 
osobami ohroženými domácím násilím a jejich vztahem k jiným 
lidem. Největší nesnází při psaní diplomové práce je pro mě urči-
tě kombinace času a motivace. Času moc nemám a když už by se 
nějaký našel, bojuji sama se sebou:). Ale pevně doufám, že už práci 
v nejbližší době odevzdám a snad úspěšně obhájím.

4. Nedávno ses přistěhovala do Litoměřic. Změnila jsi prostředí,
poprvé učíš, potkáváš nové lidi, pracuješ v náročném oboru.  Máš 
ráda změny? Už sis na ně zvykla?
Změny jsou pro mě obecně přínosem.  Někdy s sebou sice nesou 
překážky, které nemusí zprvu jako přínos vypadat, ale vždycky se 
nakonec vše vyvrbí tak, jak má.  A když už nic, každá změna vás 
posune o kousek dál a dozvíte se o sobě něco navíc.  

Život v Litoměřicích je pro mě vyústěním něčeho, co jsem 
vždycky chtěla. Být samostatná a dělat práci, co mě naplňuje. 
Krom toho bych teda chtěla mít také velkou rodinu, ale na to si 
budu muset asi ještě chvilku počkat:).

5. Máš doma kočku. Sbíráš plyšáky pro psy z útulku. Co si myslíš
o lidech, kteří uvážou psa u stromu a odejdou?
Takoví lidé, podle mého názoru, nedokáží převzít zodpovědnost 
za své předchozí chování a činy. Fakt, že se ke psovi nějak dostali…  
Utíkají od problémů, neřeší je nebo je vyřeší tím nejsnadnějším 
způsobem. A nedokáží si představit právě ty souvislosti, o kterých 
jsem mluvila výše. Nebo je možná nechtějí vidět. Na první pohled 
sice rozhodnou o osudu zvířete, ale hodně sobecky a určitě existují 
i jiné méně drastické metody, jak se o „nepotřebného“ psa 
postarat. Primárně by ovšem k situacím, jako je ta, kdy 
přemýšlíte, co s „nepotřebným“ psem, kterého máte na krku, 
nemělo vůbec dojít.
6. Chtěla bych si do bytu pro potěšení pořídit malé zvířátko. Jaké
bys mi doporučila a čeho bych se naopak měla vyvarovat?
Záleží na tom, co se od takového mazlíčka očekává a kolik mu mů-
žete věnovat času, lásky a energie.  Dětem a úplným mazlíčkovým 
začátečníkům bych doporučila nějakého menšího hlodavce nebo 
králíka. Například potkan nebo křečík mohou být prima spo-
lečníky. Jsou vcelku nenároční a užijete si s nimi mnoho zábavy. 
Rozhodně bych nedoporučovala chameleony, gekony a jiné druhy 
plazů, kteří potřebují hodně péče, která si vyžaduje i notnou dávku 
znalostí majitele.

7. Někdy se stává, že má člověk špatný den. Nebo se už ráno pro-
budí s chmury či stačí srážka s blbcem. Jak nebo čím překonáváš 
nesnáze? Jsou to třeba nějaké koníčky, setkání s lidmi nebo máš 
nějaký osvědčený způsob relaxace? Co Ti dělá radost? 
Radost mi dělají úplné maličkosti. Třeba zbožňuju pohled na odrá-
žející se slunce v řece nebo výraz mého kamaráda, když mu chutná 
jídlo, které uvařím. Relaxuju nejlépe nějakou tvůrčí činností, napří-
klad malováním, výrobou šperků nebo právě vařením. Hodně mám 
ráda jízdu na kole a spinning. To je pohyb, který mě opravdu hodně 
baví. Obzvlášť v létě, kdy kolo můžu spojit s výlety.

8. Nelze si nevšimnout, že máš na těle zajímavé tetování. Co ty
obrazce a nápisy znamenají? 
Jsou to většinou orientální motivy, jejichž význam má pro mě 
velkou váhu, a ne všechno bych tu chtěla prozrazovat, ale nápis 
na pravé ruce je v sanskrtu a znamená „všecko má svůj čas“. 

9. Ráda se zdobíš. Také s dětmi vytváříš šperky. Kdo Tě to nau-
čil? Kolik dětí navštěvuje Tvůj kroužek a co zajímavého jste si už 
vyrobili?
Nejvíc mě asi naučila moje maminka, která se výrobě šperků věnu-
je a ještě daleko víc a pečlivěji než já. Kroužek navštěvuje 10 holek 
a vždycky je to moc fajn posezení. Snažím se věnovat různým tech-
nikám, ale mám pocit, že všechny mají nejraději šperky z FIMA, 
což je taková hmota, která vypadá trochu jako modelína, a s tou se 
dají dělat doslova kouzla.

10. Jsi novou třídní učitelkou dětí ze 7. třídy. Jaké to je? Už jste si
na sebe zvykli?
Je to pro mě velká zodpovědnost, ale určitě bezva zkušenost. Ob-
čas na ně musím být přísnější než dřív, zejména co se týče jejich 
povinností a úklidu například. Ale myslím, že už jsme se celkem 
slušně zaběhli a snažíme se fungovat jako tým.
11. V práci trávíš čas mimo výuku v poměrně hlučném prostředí
sborovny. Jak se Ti s námi, Tvými novými kolegy, žije?
Výborně! A to netvrdím jen pro to, že vím, že si někteří kolegové 
článek přečtou… :) Skutečně mám čas strávený s kolegy moc ráda 
a často se dost nasmějeme.
Děkuji za rozhovor.

Mgr. Eva Soudská

10+1 otázka 
pro Báru Marxovou
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Projekt Olympijské hry
Největší sportovní událost roku (olympijské hry v Soči) 
nemohla zůstat na naší škole bez povšimnutí. Po celou dobu 
konání her se olympiáda promítala do vyučování v každé třídě a 
téměř v každém předmětu. Všichni žáci se zapojili podle svých 
možností a schopností a završení celého projektu jsme prožili 
společně ve čtvrtek 6. března v nové hale na víceúčelovém 
hřišti. Zde každá třída ukázala ostatním to, co si ve spolupráci 
se svými třídními učiteli připravila. Zahájení patřilo sedmákům, 
kteří nám v živých obrazech ukázali putování olympijské 
pochodně z Olympu do Soči. Spolu s pochodní jsme se 
ponořili na mořské dno a vystoupali až ke hvězdám. Sedmáci 
za svůj výkon sklidili zasloužený potlesk. Prvňáci pro nás 
připravili pantomimické ztvárnění olympijských sportů - 
všichni jsme se pobavili při dokonalé ukázce jásání po vstřelení 
gólu v hokejovém turnaji. Společně jsme také zabrousili 
do historie olympijských her, připomněli jsme si některé 
z našich reprezentantů a zatleskali jsme našim medailistům. 
Nechyběla ani ukázka maskotů zimních olympiád, sportovní 
kvíz či módní okénko - dozvěděli jsme se, jak vznikalo oblečení 
našich sportovců. Olympijské hry i náš projekt už jsou 
minulostí, ale jsme bohatší o společné zážitky i nové 
informace. A pak - další projekty už na nás čekají…

Mgr. Hana Kolářová                         
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mateřská škola
V naší mateřské škole se stal tradicí dětský karneval, a tak tomu nebylo jinak ani letos. Školka se na celé dopoledne 
proměnila v pohádkovou říši, kam zavítaly princezny, čarodějnice, piráti, rytíři, ale i hasiči, policisté, různá zvířátka a 
mnoho dalších postaviček. 
Pro všechny byly připravené soutěže, tancovalo se, zpívalo a také si děti pochutnaly na sladkém překvapení. Děti se 
opravdu s chutí vyřádily a pobavily.
Dnešní masky byly velmi roztomilé a vtipné, všem to moc slušelo a za to patří poděkování vám, rodičům i prarodičům, 
kteří jste je pro děti s láskou připravili.

KARNEVAL

16
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mateřská škola
Děti ze 3. třídy absolvovaly 12. února poslední lekci plavání. Kurz pořádala Soukromá plavecká škola v Roudnici nad 
Labem a zahrnoval tentokrát 8 lekcí předplavecké  výchovy pro předškoláky.
Pod vedením výborné lektorky Hany Fetterové a za dohledu třídních učitelek Mgr. Jany Nehybové a Mgr. Jaroslavy 
Kubíkové děti v bazénu v rámci výuky hrály různé hry, které jim pomáhaly odbourat obavy z vody, děti se učily potápět, 
splývat a také plavat s pomůckami i bez nich. Děti prováděly dechová cvičení, zkoušely odvahu i ve velkém hlubokém 
bazénu. 
Jsme rádi, že naše děti tuto možnost mají, protože plavání je důležité pro rozvoj zdatnosti a správného držení těla, dále 
pro zvyšování tělesné odolnosti. Pro rozvoj emoční a psychické stránky dětí je velmi důležité, že děti zažívají výjimečné 
situace radosti, ale samozřejmě i obav z neznámého, poznávají nové prostředí a učí se v něm orientovat. Velkým příno-
sem je také to, že děti mají společné zážitky se svými vrstevníky.
Děti se na plavání vždy těšily a užívaly si ho s radostí. Všichni jsme na ně byli pyšní, protože byly pozorné, ukázněné a 
velmi šikovné.

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

V uplynulém pololetí se mateřská škola musela vyrovnat s velkým 
počtem zapsaných dětí a i přes obtíže, které touto situací vznika-
ly, a především schopností a pracovním nasazením všech učitelek i 
provozních pracovnic mateřské školy, to bylo pololetí velice hezké 
a přínosné.
V první třídě nastoupila od 1. 2. 2014 paní učitelka Kateřina Deu-
sová, která nahradila p. učitelku Koubskou, odcházející na mateř-
skou dovolenou.
V prvním pololetí se uskutečnilo velké množství akcí pro děti, např. 
jsme společně vyráběli dárky pro kamarády, do MŠ zavítaly čtyři 
dramatické spolky s divadelními i vzdělávacími programy. Do pří-
rody jsme vyrazili „za moudrou sovou“, děti ze třetí třídy navštívily 
středisko ekologické výchovy Sever v Litoměřicích. 

V rámci sportovních činností děti několikrát navštívily sportovní 
halu v Brozanech. 
Do činností školy se zapojují také rodiče dětí, tentokrát vyráběli 
krásné ledové zvonky, které zdobí prostory školky. Tradičně nás 
navštívil Mikuláš a anděl, děti si užily hezké Vánoce s kamarády 
a množstvím nových her a hraček. V únoru skončil předplavecký 
kurz našich předškoláků.
Nové pololetí nám začalo opravdu zvesela – tradičním karnevalem. 
Již máme naplánované a připravené další zajímavé akce pro naše 
děti, které budeme vždy zveřejňovat a o kterých se vždy dozvíte na 
našich webových stránkách a plakátech v prostorách MŠ. Těšíme 
se na ně a také na spolupráci s rodiči dětí a veřejností.

Hodnocení uplynulého pololetí
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Historie
školy 

část 2.
     Na konci 19. století děti pro špatné počasí, neschůdné cesty, nemoci, chudobu a nedostatek oděvů do školy 
téměř nechodily. Proto v této době nedostával učitel plnou odměnu (sobotáles). Při naší škole byl ustanoven 
pomocník (mladší učitel), o kterého se nikdo nestaral. Učitel byl nucen ze svého malého služného tohoto 
podučitele stravovat a prát mu prádlo na vlastní náklady.
K vytápění dvou učeben dostával učitel od vrchnosti  6 sáhů měkkého dříví a 38 kbelíků kamenného uhlí,  při-
školené obce Hostenice a Rochov dávaly 2 sáhy dřeva. Za vytápění v neděli, kdy byla nedělní škola opakovací, 
dávala vrchnost 1 rakouský sáh dříví (1 sáh = asi 1,9 m).
Výše zmíněná nedělní škola opakovací byla vždy od 2. – 3. hodiny odpolední. Žáci šli napřed do kostela, kde bylo 
křesťanské cvičení a požehnání. Pak se vraceli do školy, zde se opakovaly školní předměty. Tato škola trvala do 16 
let věku a žáci dostávali vysvědčení, zvláště ti, kteří šli na řemeslo.
     Podle vzpomínek starých občanů a zápisů v kronikách chodily děti do školy od svátku sv. Martina (listopad) do 
května. Pak nastala pastva, sekání trávy, sena, později žně. Takže po celé léto byla škola skoro prázdná.
     Do roku 1878 byla škola v Brozanech dvojtřídní, od roku 1879 do roku 1885 trojtřídní a od roku 1885 čtyřtříd-
ní. Pro 3. a 4. ročník musely být najaty světnice na radnici. Na základě těchto skutečností bylo zahájeno jednání 
o stavbě nové (šestitřídní) školní budovy.
     Dne 6. 7. 1893 zakoupila místní školní rada od pana Hanouska dům č. p. 36 se zahradou. Plán a rozpočet 
výstavby nové školní budovy vypracoval pan Ing. J. Samohrd z Roudnice n. L.
Vše bylo schváleno v březnu 1895 a již 20. května 1895 bylo započato se stavbou.
To již byl ředitelem školy pan Václav Menčl (jmenován 15. 8. 1894).

•	 Práce	zednické,	kamenické,	tesařské	a	nádenické	prováděla	firma	p.	Krupky	z	Libochovic
•	 Práce	klempířské	provedl	p.	V.	Vašíček	z	Doksan
•	 Truhlářské	práce	provedli	p.	Vejlupek	a	p.	Šlajer	z	Budyně
•	 Práce	sklenářské	provedl	p.	Šulík
•	 Natěračské	práce	p.	V.	Saska	z	Roudnice
•	 Práce	malířské	p.	Koudelka	z	Roudnice
•	 Zámečnické	a	kovářské	práce	provedl	p.	J.	Vocilka	a	firma	Stádník	z	Brozan
•	 Pokrývačské	práce	provedl	p.	Rosenkranc	z	Brozan
•	 Hromosvody	instaloval	p.	Vejtruba	z	Karlína
•	 Sklepy	na	palivo	provedla	firma	p.	Krupky	z	Libochovic
•	 Vnitřní	zařízení	školy	dodala	firma	p.	Živce	z	Bohušovic
•	 Věžní	hodiny	byly	zakoupeny	u	firmy	Heinz	z	Prahy
•	 Kamna	(6	ks)	dodal	p.	Meim	z	Prahy
•	 Za	studnu	bylo	zaplaceno	p.	J.	Novákovi	z	Terezína
•	 Vícepráce	prováděli	obyvatelé	obce	(drátěný	plot,	mytí,	úklid	apod.)

18
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     Již 7. září 1896 byla provedena kolaudace školní budovy.
Celá budova i s úplným vnitřním vybavením stála tehdy 32.499 zlatých. Na této částce se podílely obce 
Brozany, Hostenice a Rochov (podíl vypočítán podle počtu žáků těchto obcí).
     Za zápisů z kolaudace vyplývá, že na svou dobu byla školní budova spolu se školní zahradou (dvůr školy) moder-
ně zařízena a vybavena. Odpovídala hygienickým a zdravotním normám. Stavba byla zabezpečena proti  vlhkosti, 
moderní byl i systém větrání.
     Slavnostní otevření nové školní budovy bylo 20. září 1896.

(pokračování příště)
Mgr. Jiří Jakubec
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KŘÍŽOVKY
Vyhledej a vyškrtej slova v osmisměrce. 

SLOVA: DRBNA, EKZÉM, FEJETON, 
JUNÁK, PADÁK, POZOR, PSTRUH, 
SKOBA, TUŽBA, ÚNOSY, ZÁHROBÍ

Vyškrtej následující pojmy a ze zbylých písmen čtených po řádcích 
sestav tajenku.

VODÍK, SÍRA, KRYPTON, OLOVO, 
BROM, JOD, CHLOR, RTUŤ, NIKL,  
ARGON, CÍN, BOR,   HLINÍK, ŽELEZO, 
SODÍK

A
P
R
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T
O
K
O
L

A Č I D A L H C
T H U S T O T A
P O K U S L K N
I C L E H V Á A
P Y L P A L D H
E Ě M M E I I A
T S U V T T N K
A K K L Á T K A
Z A K Ň A B A A

O
I
O
K
Y
Í

Z E L E Ž T Ř B
B I Z O V O L O
N R V R Ť U T R
Í D O S T P O P
C L D M Y V J O
H S Í R A R G O

N
I
K
L
D
N

C K U K Í N I L H D

H
Ú
A
Í
A
Ž
F

U R T S P K
A D K O A E
N O Z Y D K
B O R H Á Z
R Ž S N K É
D J U Y I M
E J E T O N
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ZKUMAVKA, PIPETA, NÁLEVKA, KÁDINKA, 
BAŇKA, KAHAN, CHLADIČ, TĚLESO, LÁTKA, 
POKUS, HUSTOTA, PROTOKOL, TEPLOTA

Vyškrtej názvy prvků a ze zbylých písmen čtených po 
řádcích sestav tajenku.
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Sudoku pro začátečníky 
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Brozany za II. světové války
V pondělí dne 27. 1. 2014 nás, 9. třídu, přišel 
navštívit na hodinu dějepisu pan učitel Jiří 
Jakubec, který nám celou hodinu vyprávěl  o tom, 
co se dělo v Brozanech za druhé  světové války. 
Celá třída seděla, poslouchala a byla úplně zticha. 
To se moc nestává, teda v naší třídě. Vyprávěl nám 
různé zajímavé věci. Říkal, že na černém trhu stál 
1 kg vepřového masa 500 protektorátních korun  a 
že v Brozanech bylo 5 hospod a 3 prodejny 
lahvového piva! A víte, kde byla čerpací stanice? 
Tam, kde dnes stojí telefonní budka, naproti 
restauraci Na Růžku. Dá se říci, že Brozany druhá  
světová  válka moc nezasáhla. Nejhorším rokem byl 
rok 1942, to přišlo nejvíce lidí o život.

Veronika Koťová, žákyně 9. třídy

Základní škola Brozany nad Ohří se již poněkolikáté účastnila charitativní sbírky. Vyrazilo celkem devět skupinek dětí 
v doprovodu dospělého. Koledovali jsme v Brozanech, v Doksanech, v Nových Dvorech a ve Chvalíně. 
Celkem jsme vybrali 23 935,- Kč. 

Děkujeme

Tři králové 2014
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Brozany za II. světové války „Přeplněná škola“
V úterý 11. února se konal zápis do 1. třídy ZŠ Brozany, ke kterému se oproti minulým rokům dostavilo mnohem více dětí, celkem 38. Další 

4 děti se svými rodiči přišly ve čtvrtek 13. února na dodatečný zápis.  Protože kolektiv ZŠ chtěl dětem tuto významnou událost co nejvíce 

zpříjemnit, nesl se tentokrát zápis v pohádkovém duchu. Žáci deváté třídy, převlečení za pohádkové postavy, doprovázeli každého budoucího 

prvňáčka po všech čtyřech stanovištích, kde děti plnily různé úkoly. Za úspěšné zvládnutí každého z nich obdržel nový žáček razítko 

do pohádkové průkazky, která mu pak zůstala na památku. Jak jste si jistě spočítali, k zápisu tedy přišlo celkem 42 dětí. Brozanská škola tak 

po téměř 30 letech otevře ve školním roce 2014/2015 dvě 1. třídy.  Vedení školy při rozdělování dětí do obou prvních tříd přihlédlo k jejich 

současným kamarádským vazbám, zároveň však bylo třeba rovnoměrně začlenit děti, které budou do naší školy dojíždět z okolních obcí. 

Mgr. Radka Krunclová
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SBÍRAT VÍČKA? MÁ TO SMYSL!

My, děti a učitelé ze Základní a Mateřské školy v Brozanech nad Ohří, jsme se rozhodli pomáhat malému 
Matýskovi. Je mu 9 let a nemůže jako ostatní děti běžně navštěvovat školu. Sbíráme víčka od PET lahví a nosíme je 
do školy, aby Matýsek mohl odjet do lázní a maminka mu mohla koupit kompenzační pomůcky. Za víčka dostane 
peníze na věci, které potřebuje. Noste je čistá na předem určená místa. Děkujeme všem za spolupráci a chlapci 
přejeme, aby se brzy dočkal vytouženého snu.

Mgr. Eva Soudská

Výherkyní minulé soutěže je Tereza Svitáková. Tereze byl předán paní ředitelkou Alicí Marešovou tablet. 
Gratulujeme!
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