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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
Milí čtenáři, 
nejprve bych ráda použila část textu jedné známé písně „čas letí 
jako bláznivý“. Naposledy jste četli řádky časopisu Naše škola  
v dubnu 2014. Připadá mi, jako by to bylo nedávno. Uplynulo ale 
půl roku a ve škole se událo a změnilo mnoho věcí. Myslím, že 
nejdůležitější je skutečnost, že po mnoha letech jsme v září 2014 
otevřeli hned dvě první třídy. Prvňáčků se na začátku školního roku 
sešlo 44. A to je opravdu hodně. Celkem navštěvuje školu 206 žáků 
(jen pro srovnání – v loňském září to bylo 174 žáků). Aby se měli 
naši noví žáčci kde učit, muselo ve škole nastat velké stěhování. 
Nejprve se stěhovaly pomůcky z kabinetu do nových skříní  
ve třídách, potom paní hospodářka a pokladní do jiné kanceláře. Ta 
byla vybudována během hlavních prázdnin v prostoru zrušeného 
kabinetu. Stěhovala se i Smart tabule do bývalé kanceláře a 
nakonec i nová tabule od výrobce k nám do 1. třídy. Ale díky 

vytrvalé práci učitelů, provozních zaměstnanců školy, řemeslníků a pracovníků firmy Služby Brozany s.r.o. 
se vše podařilo zvládnout včas. Další novinkou je zapojení školy do různých projektů. O těchto projektech 
vás budu informovat podrobněji v článku Projekty v naší škole. Bylo také otevřeno třetí oddělení školní 
družiny. V současné době navštěvuje školní družinu celkem 83 žáků. Volná odpoledne mohou žáci trávit 
i v zájmových kroužcích, které na naší škole fungují. Mohou si vybrat z nabídky již dobře známých nebo 
se zabavit v nových. Novinkou je i možnost, že je mohou navštěvovat nejen žáci školy, ale i děti, které 
k nám do školy nechodí, a také děti z mateřské školy. Podrobnější informace naleznete dále v časopise. 
A nesmím zapomenout na naše nové kolegy – Mgr. Renátu Hlaváčkovou, Kateřinu Hájkovou, Ondřeje 
Míku a Ivanu Hornovou. Doufám, že se jim u nás bude líbit. A nejen jim. Také žákům a dětem, které se 
vzdělávají v našem školském zařízení. Věřím, že v novém čísle občasníku Naše škola naleznete zajímavé 
informace a také zdroj zábavy. 

Mgr. Alice Marešová
ředitelka školy
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Projekt Rodiče vítáni 

- do projektu jsme zapojeni již několik let, v tomto školním roce pokračujeme 
- cílem je podpořit spolupráci a partnerskou komunikaci škol a rodičů

Projekt MŠMT Mléko do škol

- probíhá od září 2013
- žáci mají možnost kupovat si dotované mléčné výrobky za velmi příznivou cenu

Projekt Digitální věk ve školách v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

- zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblasti ICT, v průběhu školního roku se bude 10 pedagogů učit využívat 
výukové aplikace ve vyučovacích hodinách
- naším partnerem je firma Q PRO 7, a.s. se sídlem v Praze

Projekt Minipodniky, základy podnikání pro žáky v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání, především v oblasti finanční gramotnosti
- partnerem je společnost TEACH TEAM s.r.o., která v letech 2009/2010 realizovala projekt, jehož jsme se také 
zúčastnili (Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga)
- hlavním cílem projektu je rozšíření znalostí žáků v oblasti podnikání
- bude probíhat formou zájmového útvaru, zúčastní se žáci 8. a 9. ročníku
- kurzy „minipodnikání“ by měly dopomoci žákům získat především praktické dovednosti a rozvinout schopnosti, 
které mohou bezprostředně využít a zužitkovat; vyzkouší si založit, řídit a spravovat vlastní prosperující fiktivní 
firmu

Projekt MŠMT Ovoce do škol

- tento projekt realizujeme od září 2014
- žáci 1. stupně dostávají jednou týdně ovoce nebo zeleninu zdarma

PROJEKTY VE ŠKOLE
Ráda bych vás seznámila s projekty, do kterých je naše škola v tomto školním roce zapojena. Některé již  
probíhaly v předešlých letech, jiné zařazujeme nově:

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že doby, kdy škola byla synonymem pro násobilku či vyjmenovaná slova, jsou 
dávno minulostí. Záleží nám na tom, aby děti vnímaly školu jako přátelské a bezpečné prostředí, aby je rodiče 
s důvěrou do školy posílali a aby žáci hodnotili vzdělání a dovednosti, které zde získají, jako užitečné pro život. 
Věříme, že projekty nám tyto představy pomohou naplnit.

Mgr. Alice Marešová
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Atleti z brozanské školy dorazili 
12.09.2014 do Úštěka, kde se konal čtvrtý 
ročník závodu v běhu po úštěckých 
schodech. Naši žáci běželi ve dvou 
kategoriích, které byly rozděleny ještě  
na dívky a chlapce. V kategorii mladších 
žáků nás zastupovali: Jakub Havlík, David 
Kiršner, Petr Svoboda, Radka Paulenová, 
Kristýna Tylová a Karolína Hubačová. 
Naše zastoupení v kategorii starších 
žáku bylo: Jiří Růžička, Matěj Plch, Kevin 
Kordes, Luboš Manda, Petra Janoušková 
a Káťa Beránková. Musím říct, že všichni 
běželi skvěle. V každé kategorii startovalo 
cca 30 lidí, takže konkurence byla veliká. 
Mladší žáci běželi okruh, který měřil 600 
metrů. Dopadli jsme výborně. Radka 
Paulenová se umístila na druhém místě, 
Jakub Havlík a Týna Tylová doběhli čtvrtí. 
Starší žáci měli trať poněkud náročnější, 
měřila 1200 metrů. Ve stručnosti trať 
vypadala asi takto: rovinka, schody 
dolů, mírné stoupání, schody nahoru, 
přeběhnout silnici a schody dolů, delší 
rovinka a asi 200 metrů před cílem to 
nejhorší stoupání a opět po schodech. 
Zde jsme se taky umístili hodně dobře. 
Čtvrté místo Jirka Růžička a Petra 
Janoušková. Rád bych ještě jednou všem 
závodníkům poděkoval a pochválil je  
za vynikající výkony, protože si poradili i 
s nepřízní počasí. Celou dobu pršelo.

Jára Lepšík

BĚH PO ÚŠTĚCKÝCH SCHODECH
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Brozanská škola se účastní projektu Fyzika  
pro život. Jedná se o novou aplikaci  
na internetu, kterou testujeme již delší dobu. Žáci 
tam najdou učivo každého ročníku a mohou se 
tak učit i doma. Také 
dostali k dispozici 
pracovní listy, které 
můžeme vyplňovat 
společně ve škole nebo 
samostatně doma. 
Celý projekt vyvrcholil 
fyzikální soutěží. 
Nejprve probíhala 
školní kola, ve kterých 
se rozhodovalo, kteří 
žáci budou školu 
reprezentovat. Vždy 
se vybírali dva žáci z 
6., 7., 8. a 9. ročníku. 
V pátek 25. dubna 
jsme  se s dalšími 
školami zapojenými do projektu utkali  
v Děčíně. Své síly jsme poměřili se školami: ZŠ 

Fyzika pro život
Žalhostice, Lingua Universal, ZŠ Havlíčkova a 
ZŠ Děčín. Zástupci škol utvořili dva týmy A a B 
a postupně procházeli deseti stanovišti, kde 
získávali body například v zapojování elektrického 

obvodu, měření 
teploty, měření 
rychlosti, počítání 
hustoty a dalších,  
v neposlední 
řadě také v testu 
t e o r e t i c k ý c h 
znalostí. Nakonec 
se body týmů A a B 
sečetly, a tak vzniklo 
finální pořadí škol. 
Naše škola skončila 
na druhém místě, 
jen o půl bodu 
za děčínskými 
reprezentanty. Jsme 
rádi, že můžeme 

být na naše mladé fyziky opravdu pyšní.

Bc. Jaroslav Lepšík
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V neděli 8. června 2014 se 34 nejlepších sběračů papíru 
dočkalo své odměny v podobě výletu do Prahy. V Praze 
nás čekal opravdu pestrý program – VII. den s policií ČR 
na výstavišti v Letňanech. 

U vchodu každému z nás přidělili lísteček s čísly stanovišť, 
na ruku jsme si zapsali telefonní číslo naší paní učitelky 
nebo pana učitele (kdybychom se ztratili) a Letňany byly 
naše. 

Viděli jsme vystavenou techniku a ukázky činnosti  
zúčastněných složek (Policie ČR, Městská policie hl. 
m. Prahy, Celní ředitelství Praha, Vězeňská služba ČR,  
Vojenská policie Praha, Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy a Zdravotnická záchranná služba). 

Na některých stanovištích jsme splnili úkol, dostali 
jsme razítko, malý dárek a za 12 razítek jsme se dostali  
do slosování o hodnotné ceny. 

Upoutaly nás názorné ukázky práce jednotlivých  
policejních složek, např. zásah jízdní policie při demon-
straci, fotbalové utkání na koních mezi Policií ČR a Měst-
skou policií hl. m. Prahy, činnost služebních psů, zadržení 
ujíždějícího vozidla apod. Mezi nejmodernější technikou 
jsme si mohli prohlédnout i historická policejní vozidla.

Na vlastní kůži jsme mohli poznat sílu nárazu vozidla  
ve 30km rychlosti, důležitost pásů v automobilu při do-
pravní nehodě (simulátor nás přesvědčil, že policie nelže).

Velmi nás zaujala „mobilní nemocnice“ záchranné služby 
– Golem. Zde jsme získali informace o propojení a souhře 
všech složek IZS. 

Vrcholem našeho výletu bylo vítězství naší spolužačky 
Terezky Svitákové. Zariskovala, zúčastnila se soutěže, 
byla vylosována a přivezla si poukaz na jízdní kolo  
za 10 000,- Kč.

Výlet se nám všem moc líbil. Je jenom škoda, že nás nejelo 
víc. Ne proto, že by nebyla místa, ale proto, že se mnohým 
žákům na výlet v neděli prostě nechtělo. 
Všichni jsme si uvědomili, že policejní povolání odpovídá 
policejnímu heslu „pomáhat a chránit“. Za obětavou práci 
všem policistům, záchranářům a hasičům děkujeme.

 
Mgr. Jana Harazímová

Výlet za sběr 
– 

Den s policií ČR
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Na naší škole je již tradicí, že žáci 1. stupně odjíždějí každý rok na ozdravný pobyt. Letošek nebyl výjimkou. 
Žáci z 1., 2., 3., 4. i 5. třídy vyrazili v termínu od 22.06. – 26.06.2014. Odjížděli jsme od školy po nedělním 
obědě plni příjemného očekávání. Po dlouhé cestě jsme dorazili do hotelu Bára v Benecku. Ubytovali 
jsme se, pohráli jsme si na hřišti u hotelu, pochutnali jsme si na výborné večeři a ve zlatokopeckém 
převleku nás čekal 1. nástup, kde jsme se seznámili s programem výpravy. Během pobytu jsme nezaháleli. 
Sbírali jsme zlaté a stříbrné kameny, které jsme získali za splněné úkoly. Každý den jsme se vydávali na 
dlouhé výpravy za zlatem, např. na rozhlednu Žalí, do Benecka, na Hucul farmu. Všichni zlatokopové 
si zasloužili velkou odměnu. Každý dostal diplom, zlatý nebo stříbrný kámen i dobrůtku. Odměn bylo 
mnoho díky skvělým rodičům, kteří přispívali sponzorskými dary – děkujeme. Moc se nám na pobytu 
líbilo, také chválíme výtečnou kuchyni a vstřícný přístup personálu penzionu. Všichni se budeme těšit  
na příští rok :-)

Mgr. Jitka Chynoranská  
a 

Mgr. Jana Harazímová

OZDRAVNÝ POBYT PRO 1. STUPEŇ
SE ZLATOKOPY NA BENECKU
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Dne 25.07.2014 byla podána žádost o příspěvek  
z fondu Ústeckého kraje, kterou pro naši školu vypracoval 
pan Zdeněk Klimeš. Na začátku září přišlo rozhodnutí 
Rady Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace  
ve výši 169 696,- Kč v rámci projektu Rekonstrukce  
osvětlení kmenových tříd. 

Díky této dotaci začala od 13. října 2014 ve škole rekonstrukce osvětlení 
v sedmi kmenových učebnách. Realizuje ji firma Jan Bursík – ELEKTRO 
Krábčice, která nejlépe splnila zadané podmínky. Jsem velice ráda, že 
se tento letitý problém se starým a  nevyhovujícím osvětlením podařilo 
vyřešit. Celkové náklady na rekonstrukci činí 242 424,- Kč. Z toho částka  
169 696,- Kč bude čerpána z již uvedeného fondu (70 % z celkových 
nákladů), částku 40 000,- Kč poskytne městys Brozany n. O. a zbývající 
část 32 728,- Kč zaplatí škola ze svého provozního rozpočtu. 

Práce na novém osvětlení postupují podle předem stanoveného 
harmonogramu, jejich dokončení očekáváme v polovině listopadu. Toto 
období není jednoduché hlavně pro pedagogické pracovníky. Je nutné 
najít prostory pro žáky ze třídy, ve které probíhají řemeslné práce. Vždy  
v polovině týdne jsou „mimo provoz“ dvě třídy najednou. Myslím, že pro žáky 
samotné jde spíše o příjemné zpestření výuky. V souvislosti s uvedenými 
informacemi bylo 30. října ředitelské volno, které se týkalo pouze základní 
školy, a 31. října navštívili naši žáci filmové představení Tři bratři v kině  
v Bohušovicích n. O. V tomto termínu bylo nutné uvolnit dvě třídy  
s největším počtem žáků. 

Věřím, že vše zvládneme a v dalším čísle časopisu již budeme moci uveřej-
nit informace o provedené rekonstrukci i s fotografiemi nového osvětlení. 

Mgr. Alice Marešová

Rekonstrukce 
o s v ě t l e n í
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Dne 7. října 2014 jsme se vydali na obecní úřad v Brozanech 
nad Ohří za panem starostou Ing. Václavem Beštou. Jsme už 
deváťáci a měli bychom vědět, co obnáší vedení městysu a 
úřadu. Proto nám náš třídní učitel Bc. Jaroslav Lepšík domluvil 
besedu se starostou městyse. Pan starosta nás mile přivítal a 
pozval do své kanceláře. Začal tím, že nám pověděl o jeho práci 
a povinnostech, které jako starosta musí vykonávat. Ukázal nám 
územní plán, přičemž dodal, že vše musí mít správně zapsané 

a zakreslené, neboť kdyby přišla kontrola, mohly by se vyskytnout veliké problémy a následovat různé 
pokuty. Velice zajímavé byly také plánky, na kterých byly zakresleny stupně povodní (dvacetiletá, stoletá 
voda atd.). Když skončil jeho velmi zajímavý výklad, měli jsme možnost mu položit pár otázek. Zajímala nás 
výstavba hasičské zbrojnice a volnočasového areálu. Dozvěděli jsme se, že hasičárna by měla být dostavěna  
do konce června 2015 a až budou finance, tak bude pokračovat rozšiřování volnočasového areálu. Přednáška 
byla zajímavá, myslíme, že nikdo z nás před ní neměl tušení, co obnáší vedení obce.  :-)

Veruše Horká a Barbucha Koťová

SETKÁNÍ SE STAROSTOU

RAPER NA NAŠÍ ŠKOLE
11. listopadu navštívil naši školu raper Lipo. Tato návštěva a beseda se žáky 
druhého stupně se uskutečnila v rámci projektu „Buď toho součástí. Podporuj 
muziku!“ Jedná se o nový hudební projekt, který na začátku března spustila 
Česká pobočka Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) ve spolupráci 
s Ochranným svazem autorským (OSA). Jeho cílem je upozornit mládež  
na problémy týkající se autorských práv a vnímání hodnoty hudby. Nejdříve měli 
žáci možnost zhlédnout dokument, který režíroval sám Lipo a kde se všichni 
mohli seznámit s tím, kolik úsilí a energie umělci do své tvorby vkládají, a jak 
málo se jim od fanoušků vrací, jelikož už jen málokdo kupuje jejich desky. Lipo a jeho kolega pan Mgr. Leoš 
Bednář s žáky besedovali o legálních způsobech stahování hudby a o vztahu mezi fanoušky a hudebníky. Celá 
beseda proběhla ve velice příjemném duchu, Lipo svým osobitým kouzlem zvládal odpovídat na všelijaké dotazy. 

Po celou dobu ale bylo v místnosti cítit napětí, zejména z dívčí části 
osazenstva, čemuž se ostatně nelze ani divit… Nakonec se Lipo 
všem, kteří měli zájem, podepsal, kam jen si přáli, a s každou třídou 
se zvládl i vyfotit. Ke všeobecnému nadšení určitě přispěl i fakt,  
s jakou skromností a noblesou Lipo vystupoval. Jen s velice těžkým 
srdcem dívky propouštěly oba pány ze školní budovy. Ale co naplat, 
je potřeba předávat dál myšlenku hodnoty hudby. 

Radka Krunclová, Barbora Marxová
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1. Milá Katko, máš za sebou 1. měsíc na novém pracovišti. Všichni víme, že jsi 
donedávna pilně studovala, nyní jsi začala pracovat. Jak moc se Ti změnil život a 
je ta změna příjemná?
Ahoj Evi, v rámci studia jsem měla často praxe, takže mi to stále nedochází, že konečně 
pracuji a změnu tedy zatím nepociťuji. Na rozdíl od praxe mám k dětem úplně jiný 
vztah. Jsou moji, ještě celý školní rok budou a každý den se na ně těším. Život se mi 
zatím změnil pravidelným ranním vstáváním.

2. V současné době dokončuješ svoji diplomovou práci. Brzy ji budeš obhajovat.  O čem píšeš?
Téma mé diplomové práce zní „Doplňující pracovní karty se zaměřením na sčítání a odčítání v oboru celých čísel“. Jedná se 
tedy o pomocné pracovní karty do hodin matematiky. 

3. Máš ráda tanec. Jak ses k němu dostala?
V první třídě jsem ve škole začala chodit na kroužek tancování. Pan trenér si všiml mého nepřehlédnutelného talentu 
a oslovil mě, jestli bych se tancování nechtěla věnovat i profesionálně. Začínala jsem tedy v Lovosicích a později jsem  
s partnerem přešla do Ústí nad Labem. Celkem jsem se tanci věnovala 9 let. 

4. K tanci neodmyslitelně patří hudba. Na kterou hudbu ráda tančíš?
Nejraději mám taneční hudbu a pop. 

5. Co Ti v poslední době dělá největší radost?
Můj partner, rodina a práce.

6. Jakým způsobem trávíš svůj volný čas?
Ve svém volném čase ráda chodím na in-line brusle, výlety a občas zajdu do posilovny. Ráda si i zalenoším doma na gauči 
u pěkného filmu.

7. Proč jsi učitelka? Existuje ještě nějaké povolání, které by Tě přitahovalo?
Tak nějak jsem studovala a studovala, až jsem se stala učitelkou. Líbí se mi práce obchodních zástupců se spotřebním 
zbožím. Dále jsem si vždy přála být moderátorkou v televizi, ha ha.

8. Domníváš se, že být učitelkou je poslání? Pokud ano, co je Tvojí nejvyšší učitelskou metou?
Nemyslím se, že je to poslání, ale věřím, že to tak prostě mělo být. Nejvyšší meta je samozřejmě ředitelský post.

9.Existuje nějaký sport, který by sis chtěla vyzkoušet?
Chtěla bych si vyzkoušet vodní lyžování, snowboarding a mým snem je potápění v moři.

10. Pokud bych byla nesportovec a chtěla s nějakým pohybem začít, co bys mi doporučila?
Například pilates, bikram yoga, trampolínky, výlety do přírody a hlavně pravidelný pohyb se svým partnerem ;).  

11. Řekni tři slova, která Tě napadnou, když se řekne „brozanští učitelé“.
Přátelství, sranda, laskavost. 

Děkuji Ti za rozhovor. 
Eva Soudská

10 + 1 otázek
pro Kateřinu Hájkovou, třídní učitelku 1.B

???
???
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Buongiorno!
Dne 13. června jsme v odpoledních 
hodinách vyrazili do Itálie. Druhý den 
kolem osmé hodiny ranní jsme dojeli 
do Riccione, kde jsme se po obědě 
ubytovali. Přišlo nám to jako věčnost. 
Poté, co všichni vybalili a odpočinuli si, 
jsme se rozdělili do tří družstev a začali 
hrát etapové hry jako pobřežní hlídky, 
vyrobili jsme si své vlajky a odměnou 
nám byli utopenci (papíroví). 
V neděli nebylo moc hezké počasí, 
proto jsme se dopoledne vydali  
na trhy s oblečením a jinými 
drobnostmi. Navečer se šla většina 
účastníků na chvíli koupat do moře,  
ve kterém byly bezvadné vlny. 
V pondělí ráno nás velmi zle vzbudili! 
Roztáhli nám žaluzie a nutili nás jít  
na snídani, po které jsme měli jet  
do San Marina, kde Evička Holínková 
obešla všechny krámky a své mamince 
udělala vítr v peněžence. 
V úterý po snídani jsme dostali za úkol 
vyměňovat kolíček za cennější věc a 
pokračovat v tom dále. Než jsme došli 
do města, kde jsme měli směňovat, 
zmokli jsme na kost, ale nesešlo  
z toho úplně. Odpoledne, když se 
trochu zlepšilo počasí, jsme se vydali 
šmelit na pěší zónu. Za kolíček jsme 
dokázali vyměnit náušnice, zapalovač 
a slevovou kartičku do kina. 
Ve středu se konal výlet do Italských 
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miniatur, kde byla spousta atrakcí. 
Ve čtvrtek jsme vyzkoušeli komfort 
placené pláže a spřátelili se s místním 
plavčíkem a užili si mořských vln. 
V pátek ráno se většina vydala  
do velikého aquaparku (Aquafan), 
kde byly bezvadné atrakce. Večer 
jsme navštívili místní pizzerii 
a ochutnali italskou zmrzlinu. 
Spontánně jsme se přidali  
ke skupině tančících důchodců, 
pořádně si zatrsali a sklidili velký 
potlesk. Paní učitelka Švihnosová se 
odvázala a místo večerky v jedenáct 
hodin jsme mohli být ve městě až  
do půlnoci. 
V sobotu odpoledne jsme se sešli  
na zahradě před hotelem, kde 
jsme celý tento týden vyhodnotili a  
za odměnu jsme dostali medaile a 
vtipné diplomy.
Celý pobyt byl velmi zajímavý a zdařilý 
a klidně bychom tam zůstali o týden 
déle. Určitě to všechny účastníky moc 
bavilo. 

Veronika Horká
a

Barbora Koťová

Zdravíme z Itálie
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Základní škola Brozany  podporuje mimoškolní činnosti formou zájmových kroužků. V letošním roce 
poprvé mohou kroužky navštěvovat nejen žáci ZŠ Brozany, ale také ostatní děti z Brozan a okolí.  
V prvním pololetí školního roku 2014/2015 je aktuální následující nabídka kroužků.
(Podrobnější informace naleznete na webových stránkách školy.)

Mgr. Renáta Hlaváčková

KROUzKY
V

Kroužek Flétnička – začátečníci
Na kroužek pro začínající hudebníky – flétnisty dochází 13 dětí z 1. a 3. třídy. 
Na flétničky pískáme každé pondělí od 14:00 do 14:45 hodin. Učíme se správně 
držet flétnu, procvičujeme dech, učíme se noty a hlavně hrajeme. 
Během školního roku se naučíme 5 tónů a zvládneme jednoduché písničky a 
skladbičky. Hra na flétnu probíhá zábavnou formou – hrajeme si na ozvěnu, 
soutěžíme, kdo nejdéle vydrží pískat 1 tón, vytleskáváme rytmus a máme radost, 
že se nám hra daří.                                                             

Anglísek
V tomto kroužku si hravou formou přiblížíme základy anglického jazyka. Kroužek probíhá každé pondělí 
od 14:00 do 14:45 hodin. Je určen pro nejmenší děti, které si rády hrají a chtějí se dozvědět něco nového. 
K dispozici máme i Smart interaktivní tabuli se zábavnými programy.

Šikovné tlapky
Tento kroužek je určen pro všechny malé tlapky, které rády tvoří a 
vyrábí různé věci. Scházíme se jednou za 14 dní vždy v pondělí  
od 14:00 do 15:30 hodin. Děti se zde seznámí s různými materiály  
(s papírem, přírodninami, látkou, modelovací hmotou…), ze kterých 
vždy něco pěkného vyrobí.

Šperky
Kroužek probíhá v úterý jednou za 14 dní od 15:00 do 16:30 hod. Dívky 
se naučí pracovat s různým materiálem, ať už jde o ozdoby z korálků či  
ze dřeva, přívěsky z velmi oblíbené polymerové hmoty FIMO nebo brože 
z filcu. Dívky si také vyzkouší tvorbu šperků z netradičních materiálů, 
kdy využívají věci, které už dosloužily (kusy látek, polámané šroubky 
nebo třeba přírodní materiály, které najdou v lese či na zahradě...).
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Kroužek florbalu – mladší žáci
Kroužek florbalu je zájmová aktivita, které se mohou věnovat žáci naší 
školy ve svém volném čase. Probíhá každé úterý od 14:00 do 14:45 
hodin ve sportovní hale. Lze si zde osvojit základní pravidla florbalu, 
různé způsoby vedení míčku, střelbu, útočnou i obrannou hru, činnosti 
brankáře. Náplň tréninku je různorodá, hlavní důraz je kladen na hru.  
V rámci kroužku se konají zápasy s týmy z okolních škol.

Pohybová výchova 
Během letošního roku je v nabídce zájmových kroužků opět pohybová výchova rozdělena na tři kategorie: 
začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Co si pod názvem pohybová výchova představit? Jedná se  
o kroužek taneční. Některé tance se tančí s partnerem - ve dvojici, jindy tančí každý sám. Protože kroužek 
navštěvují samé slečny, musíme si absenci kluků nahradit samy. Dívky se účastní přehlídek a vystoupení.                                           

Sportovky
Tento kroužek je určen mladším žákům, kteří mají zájem o pohyb. Probíhá každé úterý od 16:15  
do 17:00 hodin, kde se věnujeme převážně všestrannému rozvoji pohybových schopností. Během kroužku  
mezi sebou soutěžíme v různých disciplínách a hrajeme spoustu her.

Keramika
Kroužek probíhá každý čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin. Děti pracují 
s hrnčířskou keramickou hlínou a glazurami. Učí se pracovat s plátem 
i modelovat, naučí se vyrobit i užitkovou keramiku (hrnky, misky či 
talíře). Každý měsíc pořádáme keramickou sobotu pro veřejnost, kam 
mohou přijít všichni, kteří si chtějí práci s keramickou hlínou vyzkoušet. 

Kroužek florbalu – starší žáci
Již tradiční kroužek florbalu, který je na naší škole osmým rokem, je určen pro žáky druhého stupně. 
Letos se přihlásilo 17 dětí. Scházíme se každou středu od 15:00 do 15:45. Naučí se zde pravidla florbalu 
a základní techniky. Budou reprezentovat naši školu na turnajích.

Kytara
Kroužek je určen pro všechny, kteří 
mají rádi hudbu a chtějí získat základy 
hry na kytaru. Probíhá každý čtvrtek 
od 15:00 hodin, podmínkou je vlastní 
kytara. Učíme se zde akordy, doprovody 
písní, jednoduché vybrnkávání, ladění 
a držení kytary.
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Pod z i m n í  s kř í t c i
Nakladatelství Fragment vyhlásilo soutěž „Podzimní skřítek“. Třeťáci se zúčastnili a vytvářeli z přírodních materiálů skřítky, které pojmenovali, vyfotili a poslali do soutěže. Vyhodnocení proběhne koncem listopadu.

Skřítek Řehořvytvořili: 
Tomáš Volák, Ondra Luxa, Lucka Vaníčková, Vojta Wegschmied, Hela Chaloupková Skřítek Letňáč

vytvořili: Tomáš Volák, Ondra Luxa, 

Lucka Vaníčková, Vojta Wegschmied, 

Hela Chaloupková

Skřítek Lesňáček

vytvořili: Kája Kadlecová, Šárka Rytířová, 

Terka Kuperová, Martin Mikyna, 

Ondra Manda

Skřítek Pepik
vytvořil: 
Vláďa Hoffman

Skřítek Cvalda

vytvořili: 
Kája Kadlecová, 

Šárka Rytířová, 

Terka Kuperová, 

Martin Mikyna, 

Ondra Manda 

Skřítkové Zářík, Říjík, Listopádek a Prosík
vytvořili: Tomáš Volák, Ondra Luxa, Lucka Vaníčková, Vojta Wegschmied, Hela Chaloupková, Štěpán Halo
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Pod z i m n í  s kř í t c i
Nakladatelství Fragment vyhlásilo soutěž „Podzimní skřítek“. Třeťáci se zúčastnili a vytvářeli z přírodních materiálů skřítky, které pojmenovali, vyfotili a poslali do soutěže. Vyhodnocení proběhne koncem listopadu.

Skřítkové Zářík, Říjík, Listopádek a Prosík
vytvořili: Tomáš Volák, Ondra Luxa, Lucka Vaníčková, Vojta Wegschmied, Hela Chaloupková, Štěpán Halo

Skřítek Tupáč

vytvořili: 
Tomáš Volák, 

Ondra Luxa, 

Lucka Vaníčková, 

Vojta Wegschmied, 

Hela Chaloupková

Paní skřítková Terkavytvořili: Pavel Klepáč,  Míša Kopecká, Týna Červeňáková, Terka Švecová, Inka Ferencová

Skřítek Lísteček a miminko Kaštánekvytvořili: 
Edita Kolářová, Amálka Vychodilová, Káťa Čmejlová, Štěpán Halo, Adélka Svobodová Slečna skřítková Lili

vytvořili: Kája  Kadlecová, 

Šárka Rytířová, Terka Kuperová, 

Martin Mikyna, Ondra Manda 

Slečna skřítková princezna Emilka
vytvořily: Inka Ferencová, Terezka Švecová Sněm 

skřítků

Foto: Tomáš Harazím



18

V poslední době se těší stále větší oblibě projekt takzvaných živých zahrad. Živé zahrady vznikají 

přilákáním některých druhů živočichů tak, že se jim vytvoří příznivé podmínky a nabídne prostor 

k životu. Například se umisťují ptačí budky, vytvářejí se zimoviště pro ježky, úkryty pro hmyz, 

zdroje vody po celý rok. Do projektu Českého svazu ochránců přírody se zapojují i školy, které 

vytvářejí živé zahrady a jejich prostředí zároveň využívají k praktické výuce. Je však třeba říci, že 

ne všichni vlastní živé zahrady dobrovolně. Nejčastějším nevítaným obyvatelem takové školní 

živé zahrádky je veš dětská (lat. pediculus capitis).

 

Základní informace o vešce: 

Veš dětská je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 

6-15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2-3,5 mm. Vši mají 3 páry 

nohou, jsou opatřené solnými drápy, jimiž se pevně přidržují vlasů. Samička klade vajíčka, zvaná hnidy, která přilepuje 

pevným tmelem na vlasy těsně u pokožky. Vajíčka vší jsou ve srovnání s velikostí jejich těla poměrně veliká, asi  

0,8 mm dlouhá. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev. Čerstvě vylíhlé larvy vší 

jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dospějí, třikrát se svlékají. Celý jejich 

vývoj proběhne za 17-25 dní, samičky se dožívají 3-5 týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Larvy i 

dospělé vši sají krev nejméně 3krát denně. Přítomnost vší ve vlasech se odborně nazývá pedikulóza. K přenosu vší dochází  

při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole. Přítomnost 

vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání, působené prolézáním vší  

mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole 

nepozorné. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění 

je nutné používat přípravky k tomu určené. Používání jiných prostředků (nejznámější je např. petrolej) může ohrozit zdraví. 

Odvšivovací přípravky jsou podle zákona léčivem, a proto jsou prodávány v lékárnách, i bez lékařského předpisu. Jde 

například o šampón Parasidose, přípravky – Pedicul  Hermal, Diffusil H forte, Paranit spray, Deparol, Pedicap OL, Barny‘s 

effective, Jacutin gel, Defence spray, Eliminátor vší ( jen na již „propuklé“ vši), Hedrin a Hedrin spray. Všechny přípravky 

je nutné používat přesně podle připojených návodů výrobce. (zdroj: http://www.khsstc.cz/dokumenty/ves--detska------

pediculus-capitis--2035_2035_83_1.html)

Tento hmyz přinesen do školy se šíří kosmickou rychlostí a vytváří doslova živé latifundie. A zde nastává lítý boj proti 

tomuto obyvateli živé zahrady. Zdatný lékárník vám zcela určitě nabídne celou řadu účinných zbraní, kterými zahubíte 

vši ukryté ve vlasovém porostu. Neméně důležité však je také provést dezinsekci domácnosti, kde se živá zahrada 

pohybovala. Mimo vlasový porost může veš přežívat jen krátce, asi 24 hodin. To jí však stačí, aby se nepozorována ukryla  

v koberci, ložním prádle a vyčkala na další příležitost k útoku.  Proto se doporučuje také odvšivit (vyprat při vysoké teplotě) 

preventivně i ložní prádlo či oblečení. Tam, kde není možné praní  

při vysokých teplotách, lze oblečení nechat přejít mrazem venku nebo  

v igelitovém pytli v mrazničce. Také je potřeba vydezinfikovat 

hřebeny a kartáče.

Teprve po generálním úklidu a desinsekci si můžeme s klidem 

oddechnout s pocitem, že jsme pro záhubu vši udělali maximum. 

Z úspěchu se můžeme těšit do chvíle, než nějaká další rozhodne 

nepozorovaně vyměnit původní živou zahrádku za novou.  

Hodně štěstí a pevné nervy :-)

Ze života hmyzu
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skolni druzina
Co nás čeká v tomto školním roce

Prvního září ve škole, ale i v naší školní družině začal nový školní rok. Nechali jsme za sebou vzpomínky 
na naši smyšlenou postavu princeznu Brozbabu, která nás dva roky doprovázela ve všech možných 
činnostech. Naučila nás najít si nové kamarády, vzájemně si pomáhat, hrát fair play, poslouchat, vyhýbat 
se nebezpečí, pracovat na společných úkolech.  

A teď už se přeneseme zpět na začátek září. Do družiny nastoupilo 83 žáků. Pro velký zájem jsme museli 
zřídit další, tedy III., oddělení a přijmout nového vychovatele. Nastoupil k nám pan Ondřej Míka, který 
má bohaté zkušenosti s prací s dětmi. Pracoval několik let v dětském domově. S dětmi, i s těmi malými, 
to opravdu umí. Proto neměl žádný problém nastoupit do I. oddělení, kam dochází jen prvňáci. Ve II. 
oddělení pracuje paní vychovatelka Milena Zázvorková s žáky z  první, druhé a třetí třídy. III. oddělení 
vede paní vychovatelka Drahoslava Kolářová a sem dochází žáci ze třetí, čtvrté a páté třídy. Toto oddělení 
je umístěno v budově školy a další dvě v budově mateřské školy. Abychom mezi sebou neztratili kontakt, 
všechna tři oddělení se scházejí při rekreačních činnostech na školní zahradě.

Letošní rok nás čeká celoroční družinová hra „Velká expedice Českým středohořím“. Budeme se tedy 
zajímat o trochu vzdálenější místa našeho regionu. A ten, kdo se bude hodně snažit celý rok a získá co 
nejvíce kamínků, se může stát naším „vůdcem expedice Českým středohořím“.

Držte palce, ať se snažení všem vyplatí.

Milena Zázvorková 
vedoucí vychovatelka ŠD

V V

i
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VLAŠTOVIČKO, LEŤ!
V úterý 7. října 2014 se v MŠ uskutečnil podzimní výlet.  Tomuto tematicky zaměřenému výletu předcházel 
„domácí úkol“ pro všechny děti a jejich rodiny – vyrobit doma ptáčka podle vlastní fantazie.

Výrobky se všem povedly na jedničku a děti z nich měly opravdovou radost, která se znásobila při výpravě 
do lesa, na které je děti lesu předaly. Svůj důležitý úkol braly velmi vážně, na ptačí cestu do teplých krajin jim 
nasypaly na posilněnou ptačí zob a různá semínka. 

Ve školce si připravily písničku, kterou společně zazpívaly.

Na další část cesty se skupiny dětí rozdělily a pokračovaly podle svých fyzických schopností jiným lesním okruhem. 
Pozorovaly podzimní přírodu a upevňovaly si své znalosti na dané téma.

Na tuto akci bude navazovat v jarních měsících další výlet, na kterém bude děti čekat překvapení.

 I když jsou děti motivovány zábavnou formou, jedná se o velice důkladně promyšlenou vzdělávací činnost, která 
děti rozvíjí po stránce intelektové i po stránce fyzické.

10 + 1 otázek pro Mgr. Evu Švihnosovou
1. Evi, k našemu povolání neodmyslitelně patří stres. Jak se s ním 
vyrovnáváš?
Stres mě v práci většinou vybičuje k solidním výkonům.  A jak se s ním vyrovnávám?  
V prvé řadě mu již tolik nepodléhám. Doby, kdy jsem pořád myslela na seznam 
úkolů, které musím stihnout, jsou téměř pryč. Doma sednu na kolo nebo vezmu 
trekingové hole a hurá do lesa.

2. Vím, že Tě baví učit. Čím Tě Tvoji žáci dokážou potěšit? 
Učení je opravdu fajn. Na škole máme báječné děti. I když všichni nejsou 
„Einsteinové“, dovedou mě překvapit. Nejvíce mě těší, když jednají na rovinu, 
jsou uvolnění a občas řeknou něco v tom smyslu: „Dneska to byla fajn hodina.“

3. Co Tě napadá, když se řekne „volný víkend“?
Tak to je suprová záležitost! Když přehlédnu úklid a vaření, tak k němu patří relax – procházky v lese, projížďky 
na kole, zhlédnutí pěkného filmu, výlet, dobrá kniha – pohoda a setkání s přáteli. Na počasí ani moc nezáleží.

4. Ráda cestuješ. Které země Tě lákají a proč? Kam bys naopak nikdy necestovala?
V poslední době mě tento koníček trochu pohltil. Ráda bych se vydala třeba do Kanady, na Nový Zéland,  
do severních zemí, na Bajkal… Prostě někam, kde je krásná příroda.  Faktem ale je, že i u nás je krásně a pořád 
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je co objevovat. Nevím, zda jsou místa, kam bych nikdy nejela. Jak je můžu zavrhnout, když jsem tam nebyla?  
To by nebylo fér.

5. Představ si, že jsi se všemi kolegy na společném vzdělávacím semináři. Pro získání osvědčení si musíš 
vybrat jednu z disciplín: lezení na horolezeckou stěnu, potápění, seskok padákem a rafting. Co si vybereš 
a proč si nezvolíš to ostatní?
Nesnáším výšky, což vylučuje dvě z nabídek. Nevyhledávám ani potápění, protože mě ve třech letech bráška 
málem utopil ve vaně. Takže bych volila rafting, ale jedině se zkušeným a pěkným instruktorem!

6. Občas s dětmi připravuješ divadelní představení. Děti s radostí ukazují, co se naučily. Kdybys  
na divadelních prknech stála Ty, kterou roli bys zásadně odmítla a naopak, co by sis chtěla zkusit zahrát?
Já jsem stydlín. Dělat „křoví“ bych zvládla. Nejradši bych dělala neviditelnou ozvěnu. 

7. Pracujete druhým rokem v jedné místnosti spolu s naší paní ředitelkou. Řídit školu považuji za vysoce 
adrenalinový sport. Jistě spolu prožíváte nějaké vypjaté situace, ze kterých jste s nadhledem a humorem 
Tobě vlastním vybruslily. Napadá Tě nějaký příklad?
Zaprvé musím říct, že s paní Mgr. Alicí Marešovou je radost pracovat. A neříkám to kvůli tučným prémiím.  
Za nejlepší adrenalin považuji to, když jedna z nás není v práci. To, co spolu jinak bravurně zvládáme, se 
najednou přesune pouze na jednu z nás a pak to vypadá například během desetiminutové přestávky asi takto: 
od rozepsaného dokumentu v počítači zvednete vyzvánějící telefon a vyřizujete hovor. Dole u hlavního vchodu 
si někdo přeje vstoupit do školy, a tak zazvoní na ředitelnu, abych ho pustila dovnitř a on si mohl stěžovat, že 
naše děti nepřecházejí po vyznačených přechodech, skáčou pod rozjetá auta a nenosí v samoobsluze nákupní 
košíky. Slibujeme nápravu a vzkaz posíláme kolegům, aby naše žáky znovu poučili o BESIP a slušném chování. 
Do ředitelny vchází učitel, který si přeje něco okopírovat, přičemž se mu zasekne papír v kopírovacím zařízení a 
neumí ho vyndat, takže mu s tím pomáhám. Než papír uvolním, zazvoní jeden a vzápětí druhý telefon. Vracím 
se k počítači, v němž zrovna řeším neskutečně důležité dokumenty nebo výkazy. Jenže to už na dveře ředitelny 
ťukají dva chlapci, kteří vzkazují, abych se přišla podívat k nim do třídy. Když do třídy dorazím, zjistím, že jim kape 
voda na lavice, protože venku právě prší a starou střechou nám na půdu zatéká. A tak jdu shánět paní uklízečku 
a volám Služby Brozany… 

Tyto situace komentuji: „Alespoň se pořád u nás něco děje.“ Plánovat si, co vše by se dalo za jeden den v práci 
zvládnout, pak nemá cenu. Stačí, když zvládnu 50 % z původního předsevzetí. I to je v dnešní hektické době 
úspěch.

8. V poslední době z Tebe po pracovní stránce vyzařuje klid a vyrovnanost. Nedá mi to se nezeptat, 
jakým způsobem si udržuješ životní pohodu? 
Změna životní filozofie. Když budu v pohodě já, budou i ti kolem mě. A vypadá to, že to funguje!

9. Představ si, že jsi dostala na naši školu 1 000 000 Kč. Co bys s nimi udělala?
Jenom 1 000 000 Kč? Nevím, jestli by to stačilo, ale určitě bych to investovala do nové střechy a krovů. A kdyby 
to nestačilo, tak bych všem dětem i zaměstnancům zaplatila letecký zájezd k moři. Všichni si to zaslouží.

10. Čím Ti dělají radost Tvoji žáci? Co Tě na druhou stranu dokáže pořádně naštvat?
U některých mám radost, když přijdou do školy i v pátek nebo jsou včas na první hodině. To se týká malého 
vzorku žáků. Ostatní mě rozradostní, když předvedou, že umí a že probíranou látku ovládají nebo se v ní zlepšují. 
Co mě ale doopravdy štve je, když mi lžou, nenosí pomůcky a domácí úkoly. To se pak špatně pracuje.

11. Řekni tři slova, která Tě napadnou, když se řekne „brozanští učitelé…“.
Fajn parta. Nepostradatelná!

Děkuji Ti za rozhovor. 
Eva Soudská
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Co mě napadá aneb Mýty a pověry o učitelích
Učitel se po vyučování důkladně připravuje  
na další den
Pravdou je, že dobře připravená hodina ulehčí učiteli spoustu 
práce, pokud jsou také děti připraveny k radostnému 
přijímání nových poznatků. Jenže přijdou dny, kdy je učitel 
více úředníkem a vychovatelem, sociálním pracovníkem, 
rozhodčím, psychologem a nevím kým ještě v jedné osobě, 
kmitá a neví, který požár by uhasil dřív, má pocit, že nestíhá 
běžné povinnosti, zahlcen papíry a informacemi… (doplňte si 
to, co chcete).  Druhý den musí sáhnout k improvizaci, držet 
se daného tématu a dětem poskytnout kvalitní vyučování 
v takové míře, aby to nikdo nepoznal. Ti zkušenější to 
mají jednodušší, ale začátečníkům, kteří si píší podrobné 
přípravy, vůbec nezávidím.

Učitel si zachovává pedagogický optimismus
Občas ho ztrácíme, hlavně když se ve třídě sejde parta dětí, 
které jsou nesnášenlivé, obtížně vychovatelné, ubližují si, 
nic je nebaví a do školy se chodí jenom prospat. Pak nás 
pronásleduje neodbytný pocit marnosti a zmaru. Naštěstí si 
to vynahradíme v jiných třídách, kde se pracuje lépe.

Jako studentům nám všichni naši profesoři tloukli do hlavy, že děti se nejvíce naučí 
hrou
Myslím, že mnozí učitelé nejsou zastánci pouhých her, obrázků a zábavných pomůcek. Jsem naprosto 
přesvědčena o tom, že dítě ve škole nejdříve potřebuje řád, rituály a stereotypy, které si osvojí 
drilem, a to příjemné, to je koření, kterým se má šetřit. Pokud si s dětmi ve třídě začnu hned hrát a 
nebudu je k některým věcem nutit, nenaučí se to, co potřebují. U nejmladších dětí je to schopnost 
žít v kolektivu, podřídit se kolektivu, trpělivost a sebeovládání. To jsou vlastnosti, které se v dětech 
teprve pěstují, bez nich nebudou ve škole spokojené, nenaučí se kvalitně číst, psát a počítat.

Učitel by neměl dětem 
dávat domácí úkoly, vše 
se mají naučit ve škole
Všichni rodiče by jásali, 
kdyby ministr školství plošně 
zakázal domácí úkoly. Já 
chvíli možná také. Ale pak 
bych si vzápětí uvědomila, že 
je to utopie. Kdybych měla ve 
třídě 10 bezproblémových 
dětí, tak budiž. To bych stihla 
každého z nich mnohokrát 
prohnat, aby si procvičil a do 
druhého dne nezapomněl, 
co se naučil. Jenže ve třídě, 
kde je víc než 20 žáků, nelze 
očekávat, že se učitel bude 
každému věnovat zvlášť. 
Kdo chce něco umět, tak ví, 
že se to bez práce neobejde.

Tak tohle mě napadá, když přemýšlím o tom, jestli má moje práce smysl. Zatím si myslím, že ano, a 
doufám, že to tak dlouho zůstane. Nerada bych se stala starou zapšklou učitelskou důrou, která chodí 
strašit děti do jejich snů, nemá smysl pro humor a ztratila klid a nadhled. Snad se mi to podaří, neboť 
učitelský důchod je v nedohlednu a nikdy nevíme… (tady si také doplňte, co chcete).

Eva Soudská
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Historie
školy 

část 3.
V roce 1886, kdy byla slavnostně otevřena nová pětitřídní školní budova, byl řídícím učitelem pan Václav 
Menčl. Podle zápisů inspekčních orgánů byla nová škola na svou dobu velmi moderní. Stará školní budova 
nadále sloužila již pouze jako byt řídícího učitele a některých dalších učitelů.
     
V roce 1913 byla nová škola přeplněna žáky. Průměrný počet žáků v ročnících byl blízký číslu 70! Tolik dětí 
ve škole v Brozanech ještě nebylo. Vznikla myšlenka otevřít alespoň jednu třídu v Rochově jako pobočku 
(expozituru) školy v Brozanech a tím odlehčit přeplněné škole. Tím byla vyvolána veliká diskuze. Otevřít, či 
neotevřít. A protože nedošlo ke shodě, byla věc otevření expozitury předána okresním orgánům.

Rok 1914 začal a nikdo netušil, jaký zvrat do života lidí přinese. Vypukla první světová válka! V průběhu 
války byla často v obci umístěna vojenská posádka. Posádková města Terezín a Litoměřice byla vojskem 
přeplněna, a tak část vojsk byla rozdělena do okolních obcí.

První vojenský kontigent ubytovaný v Brozanech čítal 150 mužů a stejný počet koní. Mužstvo  bylo stejně 
jako koně rozděleno po statcích. Školní budova sloužila jako skladiště (přízemí). Patro bylo kasárnami a 
sborovna sloužila jako kancelář velitelství. Na dvoře školy byla polní kuchyně. Zhruba po čtyřech týdnech 
pobytu posádka 22. srpna 1914 odjela na frontu do Haliče.

Do školy ve školním roce 1914/15 chodilo stále velké množství dětí. V 1. třídě bylo 46 dětí, ve druhé třídě 
92 dětí rozdělených na A a B třídu, ve třetí třídě bylo 75 dětí a ve čtvrté třídě 78 dětí. V tomto školním roce 
byla volným dnem, kdy se neučilo, středa. V sobotu i neděli se učilo. V neděli spíše náboženství a návštěva 
bohoslužby.
     
Od roku 1900 existoval při škole „polévkový ústav“. Jeho prostřednictvím byla dětem podávána polévka, 
zejména chudým dětem. Náklady nesly školní rady Brozan, Rochova, Hostěnic a částečně rodiny dětí.

Je válka. V Brozanech a okolních obcích nebyla zatím nouze o potraviny. Ve větších městech byla situace 
horší. Téměř každou neděli přicházeli do Brozan vojáci z Terezína a žebrali o chleba a tuky. Od roku 1915 
chodili do Brozan s vojenským doprovodem vězni zajateckého tábora v Terezíně. Vytrhávali kopřivy  
pro výrobu náhražkových oděvů. I děti školou povinné pomáhaly císařství. Sbíraly lesní plody, sušily lístky 
ostružin a malin na přípravu čaje.

Ve druhém pololetí roku 1915 byl na brozanských  statcích a ve škole ubytován útvar maďarských horských 
myslivců. Bylo zde 250 vojáků, 120 koní a dvě polní kuchyně. Stály na dvoře školy a dvoře obecního úřadu. 
V lednu 1916 byl útvar přemístěn do Brňan a následně na frontu do Itálie.

Od 1. března 1916 byl v Brozanech ubytován další vojenský útvar. Bylo to 550 mužů 35. batalionu. Přímo 
ve škole bylo 100 mužů převážně v tělocvičně. Sborovna školy opět sloužila jako velitelství batalionu. Polní 
kuchyně tohoto batalionu měla 12 kotlů. Z Brozan batalion odešel 2. srpna do Bohušovic n. O.

V dubnu 1916 přišel na obecní úřad soudní přípis. Obsahoval soudní rozhodnutí o otevření pobočky 
brozanské školy v Rochově. Byla však doba, kdy měli všichni zcela jiné starosti. Byl i nedostatek peněz.  
K otevření pobočky nedošlo.

Mgr. Jiří Jakubec



24

Soutěžní kvíz pro zvídavé žáky 

Milé děti, milí žáci, 
tentokrát jsme si pro vás připravili zapeklitý úkol. 
Víte, jakými žáky byli vaši učitelé?

Zkuste uhádnout, kterému z vašich současných 
učitelů patřila tato žákovská knížka!!!

Ten, kdo jako první zašle správnou odpověď na 
mailovou adresu souteze-zsbrozany@seznam.cz, 
získá výživnou cenu. 

Těšíme se na vaše tipy. 

? ?? ? ? ?

v


