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Vážení čtenáři,

uplynulo pár měsíců a je tu zas nové číslo časopisu Naše škola. O aktivitách a nejvýznamnějších novinkách 

v ZŠ a MŠ Brozany n. O. se dočtete na následujících stránkách. Musím opět konstatovat, že školní rok utekl velmi 

rychle. Z pohledu vedení školy, a troufám si napsat, i z pohledu pedagogů, vychovatelů a ostatních zaměstnanců 

naší školy byla nejvýznamnější návštěva České školní inspekce ve dnech 13.–18. 3. 2015. Inspekční činnost vyko-

návali 4 pracovníci ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného školou,  také zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních 

vzdělávacích programů (školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání). Dále byla provedena 

kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování školských a vzdělávacích služeb. 

A jak to celé dopadlo? Nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. „Zpracované školní vzdělávací programy odpovídají požadavkům rám-

cových vzdělávacích programů. Průběh vzdělávání v MŠ i ZŠ má standardní úroveň, velmi dobře je zabezpečena výuka a vzdělávání žáků 

se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami). Využité výukové metody v ZŠ byly efektivní a účelné. V MŠ dosahují výsledky vzdělávání 

standardní úrovně, odpovídají individuálním možnostem dětí.“ Ráda bych se ale pochlubila tím, že se inspektorům velice zamlouvalo 

klima školy. Byli přímo nadšeni z toho, jak se k sobě chovají naši žáci. Umí poprosit, poděkovat, a dokonce se i omluvit. To je opravdu 

hodně překvapilo. Líbilo se jim, že jsme se na ně všichni usmívali nejen ve chvíli, kdy jejich návštěva u nás končila, ale také po celou dobu 

inspekční činnosti. 

Celou inspekční zprávu si již brzy budete moci přečíst na našich nových webových stránkách, popř. na webových stránkách ČŠI. Pokud 

budete mít chuť a čas se s ní seznámit, určitě této možnosti využijte. Zkuste porovnat váš názor s názorem inspektorů. Věřím, že bude 

stejný, popř. podobný. 

Mgr. Alice Marešová

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉ KOMISE...
Vážení rodiče dětí ZŠ Brozany n. O., vážení čtenáři,

využívám této příležitosti, abych vám sdělil, že jsem nebyl nominován a následně zvolen do Školské komise ZŠ Brozany n. O., a proto 

jsem svoji činnost v měsíci květnu ukončil. Ve školské komisi jsem byl tři roky a bylo to pro mě zajímavé poznání. Do komise jsem při-

šel s velkým nadšením a ambicemi, za tři roky jsem pouze dvakrát nebyl přítomen jednání, vždy jsem se snažil svými názory pomoci,  

a dokonce jsem měl snahu pomoci i s vybudováním zázemí pro pedagogy. Ze všech mých představ a aktivit nakonec zůstalo u vydávání 

školního občasníku Naše škola. Vydání tohoto občasníku je poměrně nákladná záležitost, ale toho nelituji a rád jsem vždy finančně 

vydání podpořil. Vždyť právě Naše škola postupně naplňovala moji představu obeznámit rodiče i další čtenáře s tím, co učitelé i jiní 

pracovníci dělají pro naše děti. Rozmanitá činnost, osobní nasazení všech učitelů, obdivuhodné a odpovědné rozhodování paní ředitelky 

a její zástupkyně, nelehká práce s dětmi školkou počínaje, přes školní jídelnu, družinu a samozřejmě všemi učiteli ZŠ konče, to vše se, 

myslím, v časopise Naše škola odráží. Dokonce jsem měl snahu vyburcovat rodiče z lhostejnosti a chtěl jsem, abychom společně přiložili 

ruku k dílu, a cílem mělo být vylepšení podmínek pro naše děti a také celý učitelský sbor. To se mi však nepovedlo, ze strany rodičů  

a dětí nebyl zájem ani o poznávací soutěže o zajímavé ceny. Škoda, zřejmě jsem nebyl dost průbojný, možná že moje snaha v přemíře 

informací zanikla, možná že nebyl zájem proto, že jsem to byl právě já, kdo se o něco pokusil, možná že nové členky ve školské komisi 

budou mít lepší nápady, budou se věnovat ještě s větším nasazením jednání školské komise a budou úspěšnější v hájení zájmů našich 

dětí, nás rodičů i celého pedagogického sboru. Věřím, že budou úspěšnější, že budou pokračovat s vydáváním Naší školy, že pomohou 

paní ředitelce v prosazování dobrých myšlenek a především vytváření podmínek pro jejich práci.

Potěšilo mě, že nedávná školní inspekce, která nás navštívila, velmi pozitivně ocenila občasník Naše škola, doporučila, aby se tento 

časopis stal součástí výročních zpráv. Je to určité vyznamenání, když přidáme fakt, že je tento časopis /povin. registrovaný při MK ČR/ 

součástí všech knihoven v celé republice a z těchto knihoven nám občas přišla pozitivní odezva, když zmíním, že dokonce panovala 

na začátku nedůvěra, že může být Naše škola prospěšná. Je to myslím určitý úspěch mojí mise ve školské komisi, úspěch, který mě na-

plňuje pocitem, že jsem v komisi něco málo dokázal. Dobrý pocit. 

Přeji novým zástupcům rodičů ve školské komisi mnoho úspěchů. Přeji vám, abyste na konci svého působení měli také dobrý pocit, 

že jste něco konkrétního vykonali.
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Úspěchy ve vzdělávání se mohou pochlubit Barbora Koťová, 

žákyně 9. třídy, která získala 1. místo v Ústeckém kraji v testo-

vání SCIO Stonožka pro 9. ročník v českém jazyce. V přijíma-

cím řízení na střední školy, kde se konaly přijímací zkoušky, zase nejlépe 

uspěli deváťák František Šup, jenž se umístil na 2. místě na Gymnáziu Jo-

sefa Jungmanna v Litoměřicích, a jeho spolužačka Veronika Horká, taktéž 

s druhou příčkou na Střední průmyslové škole stavební a Střední odbor-

né škole stavební a technické v Ústí nad Labem v oboru stavebnictví.

Ve fotbalové soutěži McDonaldś Cup se naši mladší žáci nominovali na postup do okresního kola a vybojovali stříbrné me-

daile. Mezi naše talentované fotbalisty patří třeťáci Tomáš Volák, Lucie Vaníčková, žáci ze 4. třídy Jaromír Klíma, Pavel Poláček, 

Lukáš Prokop, Adam Beránek, Filip Kafka a kluci z 5. třídy Martin Kouba, Dominik Nekolný, Tomáš Klíma, Jaroslav Kauler.

Škola se také zapojila do internetových soutěží. V jedné z nich, „Jak zvířátka přezimují“, vyhrála 1. místo Marie Koťová ze třetí 

třídy a byla odměněna knihou.

Zúčastnili jsme se i Zimní přírodovědné soutěže Oblastního muzea v Litoměřicích. Na druhé příčce se umístili Adam Berá-

nek (3. tř.) a  Josef Jindříšek (6. tř.). Bronzový post získali Martin Sova (2. tř.), Anna Svobodová (4. tř.), Michaela Sovová (4. tř.) 

a Tania Vaníčková (4. tř.).

ÚSPĚCHY ANEB V ČEM JSME DOBŘÍ
Kdo by dnes nechtěl být úspěšný nebo si alespoň nechtěl zažít nějaký ten 

malý kousek ocenění třeba za svou práci? I naši žáci se snažili a školu re-

prezentovali, jak nejlépe dovedli. Ve školním roce 2014/2015 byli úspěšní 

hned v několika oblastech. 

Věříme, že právě takové výsledky jsou pro naši školu dobrou vizitkou, a děkujeme všem žákům, rodičům i učitelům za pomoc v dosa-

hování těchto úspěchů.

Mgr. Eva Švihnosová 

zástupkyně

Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří mi důvěřovali a dali mi před třemi lety hlas. Moje nominace byla nebývalá, byl jsem 

zvolen dvakrát po sobě hned ve dvou třídách a to mě velmi zavazovalo, prostě chtěl jsem něco udělat, chtěl jsem takovou důvěru ne-

zklamat. 

Nové školské komisi přeji, ať se jí daří, a paní ředitelce přeji, aby ji neopustil elán a ohromná chuť co nejlépe rozvíjet naši brozanskou 

ZŠ, aby si její práce a práce všech zaměstnanců rodiče vážili a obecní zastupitelé aby vnímali školu jako něco výjimečného, co si dnes 

nemůže celá řada obcí dovolit, i kdyby chtěli. A když už zde školu máme, měli bychom usilovat o to, aby byla co nejlepší, aby měla 

dostatečnou podporu, aby pro naše děti byla první volbou. Obec bez školy nemá valného významu. A všem rodičům připomínám, aby 

se o dění ve škole více zajímali, aby byli nápomocni, aby byli aktivnější, to naší škole určitě pomůže. Moje heslo, se kterým jsem do škol-

ské komise šel, bylo: Učitelé toho sami moc nezmůžou a ze zákona toho moc nemohou, zástupci obce také ze zákona mnoho nemohou, 

ale my, rodiče dětí, my můžeme moc.  Ať se daří. 

Jaroslav Havlík
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Hurá, je jaro a přijela pouť!
Součástí oslav brozanské pouti je obvykle pestrý doprovodný program – běh do schodů, fotbalová utkání, průvod, vystou-

pení roztleskávaček a mažoretek, závěrečný ohňostroj a další. Svou premiéru měla v rámci letošní poutě výstava prací žáků 

naší školy a dětí z mateřské školy s názvem „Hurá, je jaro a přije-

la pouť!“, kterou mohli návštěvníci zhlédnout na tvrzi ve dnech 

9. a 10. května. K vidění byly malby, koláže, tisky i 3D modely 

pouťových atrakcí, svými výrobky se pochlubily i děti z kroužku 

keramiky. Měli jsme velkou radost z toho, že výstavu navštívilo 

hodně lidí a že se jim práce líbily, o čemž svědčí pozitivní a milé 

záznamy v návštěvní knize – v našem pojetí spíše v návštěvním 

sešitě. Díky zájmu veřejnosti byla dokonce výstava prodloužena 

o další víkend, což nás opravdu potěšilo. Za návštěvu všem dě-

kujeme a budeme se těšit příště!

Mgr. Hana Kolářová

Velikonoční jarmark
Vrcholem projektu „Lidové zvyky a tradice – Velikonoce“ byla velikonoční dílna, která proběhla v pondělí 30. března. Žáci 

během ní vytvořili výrobky s jarní a velikonoční tematikou – zdobená vajíčka, jarní věnečky, zápichy, květináče s osením, 

dřevěné květiny a mnohé další. Tyto výrobky jsme potom o dva dny později naaranžovali ve stánku na náměstí a nabídli 

kolemjdoucím k obdivování či ke koupi. To byla příležitost pro žáky 9. třídy – postavili stánek, narovnali výrobky a hlav-

ně komunikovali s lidmi, kteří se přišli podívat, co že se to na 

náměstí děje. Střídali se po dvojicích přibližně po hodině a půl, 

a protože svůj úkol zvládli na jedničku a výrobky byly opravdu 

povedené, kolem poledne již téměř nebylo co prodávat. Škoda 

že nám počasí nepřálo, ale celkově jsme jarmark vyhodnotili jako 

vydařený – deváťáci si ověřili, že zvládnou svůj úkol bez dohledu 

a samostatně, a děti potěšilo, že se jejich výrobky lidem líbily. 

Děkujeme všem, kteří se u stánku zastavili a něco hezkého si 

vybrali – určitě to nebyl jarmark poslední.                                                                                                                   

Mgr. Hana Kolářová

STALO SE...

38. ročník Pythagoriády
Letos v březnu u nás proběhlo školní kolo 38. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda. 

Účast v tomto kole soutěže byla dobrovolná a zájem projevilo celkem 22 žáků od páté do osmé 

třídy. Mezi nejlepší řešitele patřila Gabriela Horká (8. třída), Zuzka Stará (6. třída) a Kateřina Be-

ránková (8. třída). Těšíme se, že v následujícím školním roce se některému z našich žáků podaří 

postoupit do okresního kola.
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Ve víru výra a jiných 
dravých letců
Na konci dubna, přesněji v úterý 28. 4., nás navštívil z velké dálky, až z Horních Dvorců v jižních Čechách, pan Jan Brož 
se spoustou svých úžasných divokých mazlíčků. Z jeho přednášky „Sovy, dravci a člověk“ jsme se dozvěděli mnoho 
a mnoho zajímavých skutečností o těchto ptácích, z nichž někteří bojují, zejména kvůli nesprávné činnosti člověka, ve 

volné přírodě o přežití. Na vlastní kůži jsme mohli pocítit jemný šum a svist, když 
tito krásní letci kroužili těsně nad našimi hlavami. 

Mimo jiné jsme se mohli seznámit s nejrychlejším letcem, sokolem stěhovavým, 
který loví pouze ve vzduchu. Zjistili jsme, že káně Harrisova, pocházející z Jižní 
Ameriky, klidně slupne k obědu i menší rodinku morčat. Velký poplach vyvolala 
i dospívající slečna orla bělohlavého, která byla velmi hlučná, neustále mávala 
svými obrovitými křídly, klovala svého pána do prstů a za každou větou pana 
Brože vydala skřehotavý nesouhlasný zvuk, jako kdyby potřebovala mít poslední 
slovo. Připomněla mi pár pubertálních školáků a slečen… (pozn. autora)

Asi nejstydlivějším účastníkem ptačí přednášky byl drobný sameček sovy pálené, 
Adámek, kterému se vůbec nechtělo z bezpečí svého úkrytu v dřevěné bedně, 
a tak se na nás jen nenápadně díval z povzdálí. Stydlivost ovšem byla úplně cizí 
největší sově na světě, výru velkému, který spokojeně lítal mezi všemi a jehož si 
mohli učitelé podržet na své ruce. Kromě nádherných sov a ušlechtilých dravců 
nám pan Brož přivezl i veselého parťáka, fretku Sámera, který nese jméno po 
svém původním majiteli, zpěváku Sámeru Issovi. Zjistili jsme, že fretky dříve vy-
užívali sokolníci k vyhánění zajíců z nor, aby je pak mohli lovit jejich dravci. Proto 
mají tak dlouhé a ohebné tělíčko, což nám Sámer i předvedl, když se v náručí 
svého současného pána kroutil do nevídaných, mnohdy velice komických pozic. 

Dozvěděli jsme se velmi užitečné informace o ochraně dravých ptáků a o tom, 
co dělat, pokud bychom na nějakého zraněného dravce narazili. Svou přednášku 
zakončil pan Brož pozvánkou na prázdniny, kdy během letních měsíců můžete 
všichni navštívit zámek Konopiště, kde pan Brož bude i se svým „hejnem“ užívat 
teplých dní v místním sokolnickém areálu.

Barbora Marxová
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Náš první společný školní výlet
Dne 26. 5. 2015 vyrazila 2. třída na výlet do Libochovic, kde jsme zhlédli představení na místní základní 

škole  O dvanácti měsíčkách z pohádky Tři bratři v podání žáků 3. A. Vystoupení se dětem moc líbilo, 

protože všichni pohádku Tři bratři viděli v kině. 

Poté jsme vyrazili na prohlídku zámku, kde byl pro nás připraven bohatý program „Vysvoboďte princez-

nu“. Zábavný program  začal už v pokladně. Tam jsme obdrželi mapu, která nás  provázela  po interiérech 

zámku, zámeckém parku a dokonce i ve sklepení. Děti během cesty plnily různé úkoly, které jim zadávaly 

pohádkové bytosti (čarodějnice, čertice, loupežník... ). Po splnění všech úkolů děti získaly kouzelné za-

klínadlo, které jim pomohlo vysvobodit zakletou princeznu. Za odměnu na každého čekal malý dáreček 

od krásné princezny.

Výlet se nám opravdu povedl, obohatili jsme se novými zážitky a těšíme se na další. 

Mgr. Renáta Hlaváčková

třídní učitelka

Nové osvětlení v kmenových třídách
V minulém čísle časopisu Naše škola jsem vás informovala o právě prováděné rekonstrukci osvětlení kmenových tříd. Dnes 

je vše dokončeno a již několik měsíců nové osvětlení využíváme. Připomenu, že celkové náklady na rekonstrukci činily  

242 424,- Kč. Z toho částka 169 696,- Kč byla čerpána z Fondu Ústeckého kraje (70 % celkových nákladů) a celou zbývající 

částku ve výši 72 728,- Kč poskytl městys Brozany n. O.  Moc děkuji všem, kteří se na celé akci podíleli a škole pomohli 

odstranit jednu bolístku, jež nás trápila pěknou řádku let. 

Jedná se o pana Zdeňka Klimeše, který pomohl se zpracováním žádosti, firmu Jan Bursík – ELEKTRO Krábčice, jež celou akci 

zrealizovala, a nakonec městys Brozany nad Ohří, který se velkou měrou podílel na jejím financování.  

Většina rodičů našich žáků již nové osvětlení viděla. Věřím, že při návštěvě školy zvedli alespoň na chvíli hlavu a byli nadšeni 

stejně jako my. Pokud jste ještě naše nová světla neviděli, můžete se podívat na fotografie a sami posoudit rozdíl nebo se 

přijít do školy podívat. Rádi se pochlubíme. 

Pevně věřím, že se naše škola bude postupně měnit a podmínky ke vzdělávání našich žáků se budou stále zlepšovat. 

Mgr. Alice Marešová
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Projekty na Základní škole a Mateř-
ské škole Brozany nad Ohří ve školním 

roce 2014/2015
Naše škola se zapojila do pěti projektů. Ty zpestřují nabídku školních aktivit, jsou pro žáky i rodiče přínosem, ale zároveň 

znamenají velký kus práce, kterou pedagogové ve svém volném čase odvádějí.

Zapojili jsme se do projektu „Mléko v evropských školách... aneb Nabídněte 

dětem tolik potřebné mléčné výrobky“. Tento projekt byl uskutečněn pod zá-

štitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem 

projektu bylo podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající 

mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenčí fond (SZIF).

V průběhu školního roku 2014/2015 jsme odebírali výrobky od Mlékárny Hlinsko, 

s. r. o., která je výrobcem mléčných produktů značky Tatra.    

V tomto dotovaném programu jsme prodávali ochucené mléko Kravík za 5,- Kč.   

Všechny děti měly možnost obdržet  jeden  dotovaný mléčný produkt v každém vyučovacím dni.

Další z projektů nese název „Ovoce a zelenina do škol“. Uskutečnili jsme jej poprvé od září 

letošního školního roku.

Jeho základním cílem bylo přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správ-

né stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci 

prvního stupně základních škol. Ti pak každé pondělí dostávali zadarmo ovoce nebo zeleninu.

Trochu z jiného soudku je projekt „Rodiče vítáni“. Jedná se o spolupráci mezi školou a rodiči. 

I naše škola je otevřená rodičům a rodiče otevření škole. Víme, že rodiče oceňují, když se k nim 

škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz 

a byli naklonění vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol  

a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. 

Projekt „Minipodniky – základy podnikání pro žáky“  je určen pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. 

Na naší škole fungovaly dva fiktivní podniky, Pekárnička u Housky, s. r. o. pod vedením Mgr. Radky Krunclové  a  VyFi – 

výletní firma, s. r. o. s odborným dohledem Bc. Jaroslava Lepšíka. Cílem projektu bylo seznámit žáky se základy podnikání,  

s administrativou při založení firmy a principy fungování podniku.  Výuka probíhala ve formě kroužku každou středu od 

16.00 do 16.45 h. V rámci projektu měla škola k dispozici tabuli SMART, sady učebnic, pracovní listy a další materiální vy-

bavení podle potřeb minipodniku.  Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky. 
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Plackohraní
Plackohraní je kreativní zábava pro děti i dospělé. Pastelky, tužky nebo fixy. Stačí 

si nakreslit vlastní obrázek a můžete si vyrobit placku, magnetku nebo i zrcátko. 

Tyto kousky se báječně hodí třeba ke Dni matek nebo někomu milému pro ra-

dost. Žáci na prvním stupni tvořili dárky směřované právě maminkám. Žáci dru-

hého stupně si podle své fantazie vytvářeli placky s různými motivy nebo oblíbe-

nými slogany. Do plackohraní se zapojili i někteří pedagogové. Plackami jsme tak 

nejen rozdali radost, ale 

také pomohli Nadačnímu 

fondu Šance onkoláčkům 

– dětem s onkologickým 

onemocněním, které tráví 

až příliš času v nemocni-

cích. Z každého vyrobeného kousku šlo 10 % částky na jejich úsmě-

vy.

Mgr. Kateřina Hájková 

Bohužel nedokončeným projektem je „Digitální věk ve školách“. Ten byl v důsledku nepřehledného čerpání financí naší 

partnerské společnosti pozastaven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Naši učitelé měli být seznámeni s mož-

ností využití tabletů ve výuce.

Možná…
Naše škola se zapojila do výzvy 56 MŠMT a předložila žádost o finanční podporu individuálních projektů ostatních z Ope-

račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvy-

šování kvality ve vzdělávání. Vybrali jsme dvě ze čtyř nabízených možností.

Zaprvé se jedná o zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru český jazyk a literatura pro 3. a 9. ročník ve školním 

roce 2015/2016 jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o četbu a zlepšení čtenářské gramotnosti a zvýšení odborných 

kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce. Škola by získala nejméně 100 kusů knih a žáci se naučí 

kritickému čtení.

Dále jsme se rozhodli pro šablonu zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky do Velké Británie. Žáci od 4. do  

9. třídy by ve školním roce 2015/2016 absolvovali 9 lekcí výuky anglického jazyka s lektory v Anglii (rozdělení podle jazykové 

úrovně) a podívali by se do Londýna i jiných zajímavých míst v Anglii. Měli by zajištěné stravování, ubytování, dopravu, vstu-

py do památek, cestovní pojištění, pedagogický dozor z řad našich učitelů a služby delegáta CK. Cena zájezdu se pohybuje 

kolem 12 500,- Kč na 1 žáka. Ten se bude na platbě podílet minimální měrou. Celková výše dotace, o kterou žádáme, je  

610 476,- Kč. Nyní nám nezbývá než držet palce a doufat, že to vyjde.

Mgr. Eva Švihnosová

 zástupkyně
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Naši deváťáci... 
Co z nich asi bude?
Tak právě takovou větu vypouští z úst rodiče nad svým nezbedným synem či dcerou, když si ze školy 

přinesou třeba nedostatečnou, lidově kuli nebo bajli. „No, všichni nemůžeme bejt Einsteinové a národ po-

třebuje i lidi, co maj šikovný ruce,“ mohou oponovat teenageři.  

Před otázkou, kam jít na střední školu, již stála většina z nás. I letos se deváťáci potýkali s nesnadnou volbou. 

Nakonec se ukázalo, že všichni uspěli alespoň na jednom ze dvou vybraných oborů.  A vítr je z Brozan zanese od 

září na tyto školy:

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice – Barbora Koťová a František Šup

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem – Veronika Horká 

(stavebnictví)

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice – Petra Kopalová a Viktorie Papíková (sociální činnost)

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem – Ivana Hofmanová (zdravotní asistent)

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova – Pavel Vaníček (elektromechanik)

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice – Václava Smetanová (mediální komunikace)

Střední škola Pohoda s. r. o., Litoměřice – Karolína Berkyová, Kateřina Koubová, Aneta Hofmanová, Michaela 

Šeráková, Kristina Konířová (cukrářka) a Michaela Frančíková (sportovní a rekondiční masér)

SOŠ a SOU Roudnice nad Labem, Neklanova – Milan Kouba (obráběč kovů), Milan Bilý (zedník)

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice – Jiří Růžička a Filip Skokan (autotronik) a Tomáš 

Horký (automechanik)

Tak a teď už víme, kdo nám za pár let upeče dobrý dort, opraví auto, postaví dům, provede elektro-

instalaci a ke komu zajít na masáž nebo na převaz. S některými z nich se možná setkáme na 

úřadech.

Mgr. Eva Švihnosová

 výchovná poradkyně
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V rámci prevence před zneužitím dětí pomocí internetu a sociálních sítí proběhla 3. 11.  akce s názvem „Hravá prevence“. 

Dětem bylo názorně předvedeno, jaká nebezpečí skrývá anonymita diskutujících na různých „chatech“ sociálních sítí, např. 

Facebook, Twitter, Yahoo… a dalších možných internetových sítích, kdy zpočátku „nevinná“ konverzace s domnělým vrstev-

níkem může dítě zavést až k setkání s dospělým pedofilem. Žáci měli také možnost zhlédnout scénku, která varovala před 

nebezpečím drog a omamných látek, též i před nákupem různých věcí po internetu. 

Dne 6. 11. proběhla pro všechny ročníky přednáška s prezentací na téma „Houby“, kde se žáci seznámili s nejznámějšími 

druhy jedlých, nejedlých a jedovatých hub. Též byli upozorněni na možnost  záměny houby jedlé za houbu jedovatou. Ně-

kteří zúročili nabyté vědomosti ve školní soutěži „Naše houby“, 

jež po přednášce následovala.

Ve spolupráci s Městskou policií Praha a panem Mgr. Šourkem 

proběhly ve dnech 15., 16. a 17. 12. 2014 přednášky s názvem 

„Bezpečně v každém ročním období“ pro 1.–5. ročník a „Rizika 

zábavné pyrotechniky“ pro 6.–9. ročník. 

Dne 21. 5. měli žáci 6.–9. tříd možnost vyslechnout zajímavou 

protidrogovou přednášku o zdravém životním stylu spojenou 

s ukázkou jízdy na BMX kole, se kterou k nám zavítal profe-

sionální sportovec a mistr světa v závodech BMX pan Domi-

nik Nekolný. Menší děti z mateřské školky a I. stupně zase  

22. 6. zhlédly hranou „Duhovou pohádku“ o počátku světa, ale  

i o tom, jak by se k sobě měly chovat navzájem. 

Velkou akcí byl 18. 5. „Den s Policií ČR“ /viz samostatný článek/ 

s ukázkami práce Policie ČR /obvodní oddělení Terezín/ a Aso-

ciace dobrovolných záchranářů v Ústí nad Labem.

V průběhu celého roku probíhá v rámci výuky prevence podle 

materiálu „Podklad k výuce ochrany člověka za běžných rizik 

a mimořádných situací“. Zdrojem je internetový portál „Zá-

chranný kruh“ Karlovarského kraje. Jsou rozpracovány otázky 

pro jednotlivé ročníky v různých oblastech: doprava, požáry,  

1. pomoc a  mimořádné události. 

Tímto také děkuji třídním učitelům a vedení školy za spoluprá-

ci. 

Mgr. Irena Purmová

školní metodik prevence

Prevence rizikového 

chování dětí a mládeže
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Jednou za 14 dní v úterý od 15.00 h se sejdeme, my všechny 

tvořivé slečny, na kroužku šperků a učíme se, jak sobě i svým 

blízkým udělat radost nějakou tou třpytivou krásou na krk, na 

ruku nebo kamkoli jinam, kam je zrovna potřeba. :-)

Krom navlékání korálků všech barev, velikostí a materiálů se 

holky naučily pracovat i se šperkařskými komponenty, jako 

jsou různé druhy zapínání, háčků a podobně. S přehledem jsou 

schopné během pár minut vyrobit drobné náušničky či přívě-

šek na krk, lahodící nejednomu oku. Ovšem na kroužku šperků 

nepracujeme jen s korálky. Seznámily jsme se tu i se základní-

mi technikami výroby šperků z polymerové hmoty FIMO nebo  

s metodami pletení náramků přátelství z různě barevných ba-

vlnek a nití. 

Umíme tyto techniky i kombinovat, což se nám náramně hodi-

lo při pletení a tvoření indiánských lapačů snů, které dopadly 

více než výborně. Mimo vlastní tvorbu holky projevily zájem 

vyrábět i pro paní učitelky, takže sem tam stihneme navléknut 

i něco pro radost jim. Na „špercích“ vždycky panuje výborná 

nálada, povídáme si o všem možném, posloucháme písničky 

a někdy si i s chutí všechny zazpíváme. Občas se trochu zapo-

meneme s časem a to pak musíme rychle uklízet, aby rodiče 

nemuseli po půl páté dlouho čekat před školou. A samozřejmě 

všechny výtvory si neseme hrdě domů a jako správné parádni-

ce se jimi rády zdobíme. 

Barbora Marxová

Zdobím, zdobíš, zdobíme!!!
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V pátek 22. 5. 2015 se v Litoměřicích konal již 19. ročník festivalu sborového zpěvu Litomě-

řická notička. Brozanský školní sbor se zpívání na ZŠ Boženy Němcové zúčastnil již popáté.

Na přehlídce vystoupilo celkem 12 sborů – sedm sborů litoměřických, sbory z Prahy, 

Žalhostic, Ústí nad Labem a Lovosic. Přehlídka se skutečně vydařila. Všechny sbory před-

vedly výborné výkony. Slyšeli jsme písničky z pohádek, moderní písně, jazzové, rockové 

i dětské písně v úpravě pro dětský sbor. 

Brozanský školní sbor měl pestrý repertoár. Zazpívali jsme několik kánonů, jihoamerickou 

lidovou, píseň V domě straší duch, metalovou baladu od skupiny Stratovarius a skladby k poctě padlých ve 2. světové válce – hebrejské 

písně Cadik katamar a Ose šalom, Starý příběh a Oh, freedom. Za přednesené písně jsme získali ocenění – diplom a skleněnou vázu (za 

zpěv cizojazyčných písní). Na 20. ročník Litoměřické notičky se těšíme opět za rok.

Mgr. Jana Harazímová 

vedoucí sboru 

Každoroční turnaj ve fotbale určený pro první stupeň. Takhle to zní jako fráze, ale rozhod-

ně to není nic jednoduchého. Když si totiž člověk uvědomí, že se hraje na dvě kategorie, 

kde I. je od první až do třetí třídy a II. čtvrtá a pátá třída, tak mu dojde, že proti jiným 

školám máme značnou nevýhodu. My jsme se letos účastnili jen II. kategorie a tam jiné 

školy, ty větší, postaví mužstvo z urostlých páťáků, ale nám, protože v páté třídě je hráčů 

nedostatek, nezbyde nic jiného, než vzít 2 ze třetí (Lucka Vaníčková, Tomáš Volák), 5 ze 

čtvrté (Jára Klíma, Filip Kafka, Pavel Poláček, Adam Beránek, Lukáš Prokop) a 4 z páté třídy 

(Martin Kouba, Dominik Nekolný, Tomáš Klíma, Jára Kauler), udělat takový jakýsi mix. Zno-

vu opakuji, že v zápasech většinou nastupují proti urostlým páťákům, je to boj.

Naštěstí díky skvělým trenérským schopnostem pana Voláka a samozřejmě také díky fanouškům z řad rodičů se brozanské škole podaři-

lo vyhrát okrskové kolo ve Straškově a postoupit do okresního, tam už je konkurence zase silnější. Okresní kolo proběhlo v Roudnici nad 

Labem, kde se musely nejprve odehrát dvě skupiny (u nás losoval pan Míka) a pak se hrálo o celkové umístění. Naše skupina: Třebívlice 

– Brozany 1:3, Štětí – Brozany 1:3, Lovosice – Brozany 2:2. Takové výsledky stačily k výhře ve skupině a postupu do finále. Tento zápas 

proti litoměřické škole už nedopadl dobře, ale získat pohár za druhé místo v okrese je podle mě určitě skvělé zadostiučinění.

Bc. Jaroslav Lepšík

Litoměřická notička

Dne 28. listopadu jsme hráli Orion Cup v Roudnici nad Labem. Jedná se o florbalový turnaj, který byl 

rozdělen na holčičí a klučičí týmy. Bohužel z Brozan složily tým jen holky. Pana učitele Jaroslava Lep-

šíka jsme při zápasech poslouchaly na slovo, a proto jsme z pěti týmů skončily na prvním místě, a tak 

postoupily do okresu, kde jsme hrály 10. prosince. Už jenom to, že jsme tam postoupily, byl pro nás 

veliký úspěch. S Gymnáziem z Lovosic, Štětím a Základní školou Boženy Němcové jsme hrály o postup 

do kraje. Bohužel jsme skončily až třetí. Ale zápas se Štětím se nám opravdu povedl. Vyhrály jsme 6:0. 

Neměly proti nám žádnou šanci. Hrálo se pět na pět a brankář. Velikou nevýhodu oproti ostatním jsme 

měly v tom, že na střídačce seděla jen jediná hráčka a ostatní týmy střídaly celé čtveřice. Turnaj však proběhl parádně. Akorát nás mrzí, 

že jsme se více nesnažily a nepostoupily dál. :-)

Veronika Horká

Orion Cup a postup do okresu 
v dívčím florbale

McDonaldś  Cup 2015
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„Den  Země“ – projektový den 30. dubna 2015
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity 

Denise Hayese organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environ-

mentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení 

Agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí zákona o čistotě ovzduší, zákona o čistotě vody a zákona o ohrožených 

druzích. 

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požá-

dán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi  

200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartování iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové 

veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených 

národů. 

Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplování a čistou energii a své akce během něj po-

řádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa. 

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který 

slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme považovat za výročí 

vzniku moderního environmentálního hnutí. (zdroj: http://www.denzeme.cz/index.php?page=o_dni_zeme)

U příležitosti letošního Dne Země jsme se rozhodli zútulnit školní dvůr a přetvořit ho v tzv. živou zahradu. Takže na místech, 

kde rostla tráva a nepřeberné množství druhů plevelů, teď máme skalku, napajedlo pro ptáky, krmítka, ptačí budky, ježkov-

níky, živý plot z bobkovišně lékařské, květinovou spirálu. V místech, kde čněl nevzhledný přístřešek a rzí obarvený stojan na 

kola, teď máme krásně žlutou konstrukci a nádherně zelené udělátko na odkládání jízdních kol. 

Svůj Den Země jsme si s dětmi moc pěkně užili. Bylo úžasné sledovat to mravenčení a spolupráci žáků všech věkových sku-

pin i to, jak se ze zarostlého dvora během dopoledne rodila naše živá zahrada. Z toho, jak nám šla práce od ruky, bylo znát 

velké nadšení a radost ze společné činnosti. 

Projektový den byl zakončen společným fotografováním všech našich žáků i učitelů kolem obrazu planety Země, který děti 

namalovaly křídami na prostranství před ZŠ. 

Rádi bychom poděkovali zástupcům Úřadu městyse Brozany nad Ohří za spolupráci při organizaci a za poskytnutí sadby 

okrasných keřů. Mnohokrát děkujeme rodičům i dětem za to, že ve svém volném čase vyráběli krmítka a ptačí budky, na-

kupovali nebo na zahrádkách vyrývali sazenice keřů a trvalek.  

Mgr. Radka Krunclová
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Projekt „Minipodniky -
základy podnikání pro žáky“
Projekt se zaměřuje na uplatnitelnost a vůbec konkurenceschopnost vycházejících studentů na trhu práce ČR, který je  

v současné době na nízké úrovni, a ani vyšší dosažené vzdělání jim v tomto ohledu nemusí vždy pomoci. Kurzy minipod-

nikání jsou proto nastaveny tak, aby těmto žákům dopomohly nejen k teoretic-

kým znalostem, na jaké je vzdělávací systém ČR zpravidla zaměřen, ale především 

k praktickým dovednostem a schopnostem, jež mohou bezprostředně využít. Díky 

těmto kurzům už studenti nebudou pouze pasivně přijímat informace, ale aktivně 

si vyzkouší jejich aplikaci v praxi. V rámci kurzu minipodnikání za spolupráce úspěš-

ných podnikatelů z praxe si vyzkouší založit, řídit a spravovat vlastní prosperující 

fiktivní firmu. Hlavním cílem projektu je pak rozšíření znalostí studentů v oblasti 

podnikání na takovou úroveň, aby byli schopni v budoucnu případně sami podnikat, 

tzn. vést firmu a řídit všechny činnosti s tím související. V současné době v České re-

publice sice probíhají výuky zaměřené na tuto oblast vzdělávání, ale jsou převážně 

orientovány na teorii. Náš projekt nabídne studentům nejen teoretickou průpravu, 

ale hlavně bude nastaven prakticky. Díky vedení vlastního minipodniku, který si žáci 

založí v rámci svých škol, získají potřebnou praktickou průpravu, aby byli schopni  

v budoucnu podnikat i v reálném světě. (zdroj: www.projektminipodniky.cz)

V měsíci dubnu proběhla kromě tradiční praktické činnosti také beseda s podnika-

teli z oboru. O své bohaté zkušenosti se přišla s žáky z Pekárničky u Housky podě-

lit paní Eva Draslarová, která provozuje cukrárnu ve Štětí a vyrábí nádherné dorty  

a výtečné zákusky, jež nám dokonce přinesla ochutnat. Paní Draslarové patří náš 

velký dík za ochotu a čas, který s námi strávila. Žákyně z firmy Vyfi, s. r. o. navštívily 

Autokemp Brozany, kde si prohlédly technické zázemí a seznámily se s provozem 

ubytovacího zařízení.

Společnost Vyfi, s. r. o. dokončuje výstup celého projektu, a to kompletně zpraco-

vaný víkendový teambuildingový pobyt pro skupinu dospělých osob. Pekárnička 

u Housky zásobuje pravidelně každý čtvrtek o velké přestávce pedagogický sbor 

svými výrobky, a tak si my učitelé nemusíme ve čtvrtek nosit svačinu. :-)

Mgr. Radka Krunclová
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Víkendový 
projekt Vy-fi
V průběhu druhého pololetí tohoto školního roku proběhl ve škole pro-

jekt „Minipodniky“. Čtyři deváťačky pod vedením p. uč. Lepšíka založily 

fiktivní firmu Vy-fi (výletní firma) a poté, když se teoreticky seznámily se 

vším, co s takovou firmou souvisí, realizovaly víkendový pobyt pro za-

městnance naší školy, který proběhl ve dnech 22.–25. května.

Ubytovali jsme se v Uhlířích v Českém ráji. Byla to taková neobvyklá cha-

lupa, plná kouzelných místností a věcí. V pátek večer jsme byli po dlouhé 

cestě unaveni, a tak jsme už jen odpočívali. Sobota byla docela náročná. 

My – členky firmy Vy-fi – jsme musely vstávat už v 7 hodin, abychom 

připravily švédské stoly pro všechny účastníky. Po snídani jsme bodovaly 

pokoje a všichni jsme se šli projít po okolí. Pak nás čekal oběd. Učitelé se 

najedli v blízké restauraci v Bělohradu. My jsme si uvařily oběd samy. Po 

obědě jsme se společně vydali na hrad Pecka. Došla tam ale jenom polo-

vina, jelikož jsme se hned v první vesnici rozdělili na dvě party, které šly 

jiným směrem. Členky firmy Vy-fi šly s jednou partou, jež si vybrala tu del-

ší a složitější cestu. Samozřejmě jsme zabloudili, jelikož jsme zapomněli 

odbočit, a místo odpolední vycházky, která měla mít 3,5 km, byla cesta 

třikrát delší. Těsně před cílem – na hřbitově – to část skupiny vzdala. Jen 

Verča, Wendy, pan učitel Lipš a paní učitelka Soudská zdárně k cíli dora-

zili. Bohužel čas na prohlídku hradu už vypršel. První parta ovšem stihla 

i prohlídku, zato ale nezažila bloudění temným lesem. Nakonec všichni 

dorazili živi a zdrávi zpátky k nám na chalupu.

K večeři jsme podávaly grilované maso, zeleninu a sýry. Po večeři jsme 

pro učitele měly vymyšlený kvíz na téma „Znáte naši školu?“ Jako překva-

pení na závěr jsme účastníky víkendu zavedly do temného sklepa, který 

měly majitelky chalupy děsivě vyzdobený. Povinně tam musel jít každý  

a po jednom. Aby to bylo více napínavé, pan učitel Lepšík na ně vybaf-

nul, a aby vše bylo zdokumentováno, Wendy pořídila fotografie. Potom 

už nikdo nechtěl nic dělat, tak se šlo spát. Někteří se však ještě rozhodli 

pro hru Activity, u níž jsme se dost nasmáli. Šli jsme spát nakonec až ve 

4 h ráno a vstávali jsme v 7 hodin, bylo to dost náročné. Nasnídali jsme 

se, zabalili si, uklidili a předali chalupu. Někteří se jeli ještě podívat do 

Prachovských skal. To už ale organizátorky nestíhaly. Cestou domů jsme 

se stavili v Sobotce na oběd. Domů jsme dorazili velmi unaveni. Myslíme 

si, že se víkend vydařil, poznali jsme učitele i z jiné stránky. Doufáme, že 

všichni byli spokojeni. 

Verča Horká a Wendy Smetanová
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„Kulich do škol“ je vzdělávací projekt pro žáky prvního stupně základních škol. Tohoto projektu se 15. 6. 2015 zúčastnil i celý první stu-

peň naší školy .

Projekt seznámil děti s problematikou opuštěných koček a psů v České republice. Zároveň nabízí řešení, co každý z nás může udělat pro 

to, aby nedocházelo k přeplňování našich útulků.

Projekt trval čtyři vyučovací hodiny. Na začátku první hodiny všechny děti obdržely barevnou brožuru a seznámily se s projektem „Ku-

lich do škol“ a potřebnými informacemi. Pokračovali jsme diskuzí se žáky, v níž jsme využili i naše maňásky – pejska Kulicha a kočičku 

Máňu. Děti se rychle zapojily, protože mnozí z nich mají domá-

cího mazlíčka, o kterého se starají. Některé znaly také možnost 

umístění pejska nebo kočičky do útulku. Společně jsme zapře-

mýšleli, z jakých příčin se tam zvířátko ocitne.

Poté jsme si přehráli CD „Kulich Velký vypravuje“, kde se děti 

prostřednictvím psího vyprávění dozvěděly příběh putování 

malého pejska za jeho novým domovem. Poslech jsme využili  

k modelování pejska a kočičky, někteří kreslili obrázek.

Během další hodiny jsme probírali kapitoly v pracovním sešitě 

a plnili jejich úkoly. Posledním úkolem bylo v pracovním sešitu 

nakreslit jakéhokoliv přítele Kulicha.

Na třetí hodinu k nám do školy přijela paní J. Zárubová s paní  

L. Černou z azylu pro opuštěné kočky Lucky z Černiva. Měly pro 

nás připravenou zajímavou přednášku, při níž nám také ukázaly 

kočky ze svého azylu. Děti jejich přednáška opravdu zaujala, 

dozvěděly se různé příběhy ze života opuštěných mazlíčků. Na 

závěr přednášky jsme předali paní Zárubové krmení a různé 

drobnosti pro kočičky, které přinesli naši žáci z domova. Moc 

děkujeme.

Poslední hodinu jsme si zopakovali vše, co jsme dnes díky Ku-

lichovi zjistili o zvířatech v útulcích a o tom,  jak se o zvířátka 

starat. Na závěr znalosti dětí prověřil malý kvíz. Po vyhodnoce-

ní kvízu pět nejlepších žáků z každé třídy získalo krásné placky 

„Nekupuj. Adoptuj!“, z kterých měli velkou radost. Ostatní žáci 

byli odměněni malou sladkostí.     

                                                                                                                                                             

Víte, že...

- je v současné době v útulcích 11 tisíc psů a koček

- toto alarmující číslo roste každým rokem o 40 procent

- tímto tempem bude v roce 2020 v útulcích na 37 tisíc zvířat

- reálně hrozí, že vývoj u nás bude kopírovat situaci na Sloven-

sku, kde jsou zvířata pro nedostatek kapacity po krátké době 

utrácena

- každý šestý pes, který se dostane do útulku, zde také zemře, 

aniž by se dočkal domova

- kočka ani fenka nemusí mít jednou za život potomky

Mgr. Renáta Hlaváčková

Kulich do škol – povídání o pejscích a kočičkách
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Den s Policií ČR a Akademií 
dobrovolných záchraná-
řů ČR
V pondělí  18. května proběhl na naší škole projektový den zaměřený 

na složky integrovaného záchranného systému. 

První vyučovací hodinu jsme věnovali osvětě a prevenci úrazů. Žáci během besedy s učiteli  odpovídali na otázky týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví. V 9 hodin začínal program ve volnočasovém areálu. Protože naši školu v současné době 

navštěvuje přibližně 200 žáků, bylo nutné vytvořit 2 pracovní skupiny, z nichž se jedna odebrala na stanoviště, kam dorazili 

policisté z řad pořádkové jednotky Ústeckého kraje. Ti dětem předvedli výstroj jak pro běžný výkon služby policistů, tak 

i vybavení členů pořádkové jednotky Ústeckého kraje. Děti si tedy prohlédly například neprůstřelnou vestu, různé typy 

obušků, ochranné pomůcky pro pořádkovou jednotku. Někteří žáci se jako dobrovolní figuranti podrobili testu na alkohol 

a na drogy.   

Druhá skupina dětí začínala svůj program u záchranářů z Akademie dobrovolných záchranářů v Ústí nad Labem. Díky vyba-

vení, které s sebou záchranáři přivezli, měly děti možnost vyzkoušet si nepřímou srdeční masáž, umělé dýchání pomocí am-

buvaku, první pomoc, transport zraněného, uložení pacienta do zotavovací polohy, přetáčení pacienta ležícího na břiše atd. 

Skupiny dětí se během dopoledne na stanovištích střídaly tak, aby měli všichni možnost si na vlastní kůži vyzkoušet někte-

rá vybavení a zažít různé situace. Do dopoledního programu byla také zařazena kulturní vsuvka, kdy nám své vystoupení 

předvedly dívky z kroužku pohybové výchovy, který vede Mgr. Kateřina Hájková. Na samý závěr se všichni žáci osvěžili 

zmrzlinou a navzájem si sdělovali své zážitky. Náš dík patří zástupcům Akademie dobrovolných záchranářů z Ústí nad 

Labem i zástupcům Policie ČR – Územní odbor Litoměřice, OOP Litoměřice a policejní služebně v Terezíně za skvělou spo-

lupráci a obětavou práci s dětmi. 

Mgr. Radka Krunclová

„Srdce pro Matýska“
Naše srdce chceme věnovat malému Matýskovi, jehož start nebyl lehký, a jen díky pomoci milující rodiny se i přes velmi 

těžké postižení mozku  může radovat ze života. Na popud naší paní ředitelky Mgr. Alice Marešové již dva roky celá škola 

sbírá víčka od PET lahví. Peníze, které rodina výměnou za víčka získala, použije na nákup doplňků ke zdravotnímu vozíku, 

jejž Matýsek nezbytně potřebuje. 

K naší výzvě se připojili i občané z Brozan nad Ohří a ZŠ Všehrdova 1, Lovosice. 

Na fotografii na titulní straně je Matýsek s maminkou Lenkou ve středu našeho srdce.

Rodina velice děkuje všem, kteří Matýskovi pomáhají.                              

Mgr. Irena Purmová
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Historie
školy 

část 4
V roce 1916 se život stával vlivem válečného konfliktu čím dál tím těžší. Z obchodů mizelo zboží. Masa bylo málo, 
tuky se ztratily z pultů úplně. Nebyly luštěniny, byl nedostatek rýže, čaje i kávy. Ceny nedostatkového zboží 
dosahovaly pětinásobku oproti mírovým cenám. Některé zboží (máslo, sádlo) se dalo sehnat jen za lichvářské 
ceny. Začaly se objevovat znaky podvýživy.

Ke všemu zlému se přidalo i počasí. Počátkem roku 1916 přišla krutá zima. Byla nouze o uhlí. Stoupal počet 
nemocných. Školy byly na delší dobu uzavřeny. Tato krutá zima spolu s nedostatkem potravin přinesla i větší 
počet úmrtí.

Vláda nařizuje tři bezmasé dny v týdnu. Zavedla i přídělový systém potravin. Postupně byly také z oběhu staženy 
stříbrné a zlaté mince. Byly nahrazeny železnými válečnými mincemi. I tak jich bylo málo, a proto se papírové 
peníze trhaly na poloviny i čtvrtiny. Život se stával nesnesitelným. Brozanská škola s určitými obtížemi stále 
provozovala „polévkový ústav“, a tak měla většina dětí alespoň teplou stravu.

Pro zajímavost dne 21. dubna 1916 byl císařskou vládou zaveden letní čas. Do odvolání trval letní čas vždy od  
1. května, ukončen byl dnem 30. září každého roku.

Rok 1917 můžeme charakterizovat jako rok rekvizicí. Již 19. února byl sňat z kostelní věže brozanského kostela 
jeden zvon. Jednalo se o zvon, kterým se zvonilo poledne a klekání. Stejný osud potkal zvony v Chotěšově 
(2 zvony) i v Libochovicích (dokonce 6 zvonů). V Doksanech byl zrekvírován jeden, zato však ten největší. Rekvizice 
byly prováděny i v domácnostech, zabavovaly se věci z bronzu (hmoždíře).

Situace na frontách se pro císařství zhoršovala. Po ústupu z Haliče přišli do Brozan uprchlíci, většinou polští Židé. 
Žebrali a kradli. 

Blížily se vánoční svátky a byla tu další rekvizice týkající se zvonů. V sobotu 22. prosince 1917 přijelo rekviziční 
komando a mělo z kostelní věže sejmout nejstarší brozanský zvon, z roku 1533. Tímto zvonem se také ve dvě 
hodiny odpoledne zazvonilo naposledy na rozloučenou. Potom měl být přímo ve věži rozbit a shozen z věže. 
Protože se však přípravné práce zdržely a nastával večer, byly práce přerušeny s tím, že se bude pokračovat po 
svátcích.

Nikdo z občanů si nepřál, aby byl historický zvon zničen. Proto správce školy, pan Josef Tröstr, spolu s farářem 
napsali rekomando – dopis pro říšského poslance pana dr. Isidora Zahradníka z Roudnice n. L., ve kterém ho 
informovali o zamýšlené akci a požádali jej o pomoc při záchraně tohoto historického zvonu pro obec. Svátky 
končily a farní úřad dostal zprávu, že se zatím opouští od rekvizice vzácného zvonu. Zvon byl zachráněn.

V pátém roce války (1918) se poměry ještě více zhoršovaly. Ceny všeho neustále stoupaly, a to až desetinásobně 
a u některého zboží téměř stonásobně v porovnání s mírovými cenami. 

Rekvizice kovů pro válečnou výrobu pokračovala i v roce 1918. V brozanském kostele byly v polovině roku 
zabaveny cínové píšťaly z varhan. Všechny ale ne. Pouze píšťaly z rejstříku „principál“. Získáno bylo 26 kilogramů 
cínu.
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Ozdravný pobyt Kytlice 2015
Děti z 1. A, 1. B a z 2. třídy se zúčastnily se svými učitelkami a vychovatelkami ve dnech 4.–8. 5. 2015 ozdravného pobytu 

v krásném prostředí penzionu U Skály v Kytlicích na Českolipsku. A jaké to tam bylo? Personál se choval velmi vstřícně  

a laskavě. Jídlo nám chutnalo, ubytování všem vyhovovalo a s radostí jsme plně využívali celý areál. K dispozici jsme měli 

trampolínu, prolézačky se skluzavkou, hřiště, zastřešenou pergolu s lavicemi a stoly, vytápěný venkovní altán a hlavně blíz-

ký les s potokem, kterému jsme se ale radši vyhýbali, protože na cákání nebylo to pravé horké počasí. Děti se ubytovaly 

na pokojích pohromadě se svými kamarády, ale do soutěžních skupin se rozdělily podle svých schopností. Různé úkoly tak 

plnili Lišky, Bažanti, Divočáci, Zajíci, Medvědi, Srnci a Jeleni. Za správná řešení si kapitáni skupin nalepili na barevný plakát 

příslušný počet stop. 

Když jsem se dětí později ve škole ptala, co se jim v Kytlicích nejvíce líbilo, tak to bylo skákání na trampolíně, výlety na Jed-

lovou horu a hrad Tolštejn, protože to bylo hrozně vysoko, pokoje, ve kterých prý byly měkké peřiny a velké skříně, stavba 

domečků v lese, diskotéka a maškarní rej, bodování úklidu pokojů – paní Zázvorková měla legrační diplomy, foukání bublin, 

zpívání s kytarou, paní učitelky v barevných parukách a sbírání stop. Nelíbila se jim dušená zelenina (2 děti) a hluční, „brzy-

vstávající“  kluci z pokoje č. 1. Copak se líbilo nám, paním učitelkám? Dobře spolupracující rodiče, celkem hodné a poslušné 

děti, velký oplocený areál, kde se nikdo nemůže ztratit, vycházky do lesa a chutné obědy.

Touto cestou chceme poděkovat také všem rodičům za pomoc při manipulaci se zavazadly a za sponzorské dary. 

Mgr. Eva Soudská

Trampové ve Lhotsku
Na naší škole je již tradicí, že žáci 1. stupně odjíždějí každý rok na ozdravný pobyt. Letošek nebyl výjimkou. Žáci z 3. a 4. 

třídy vyrazili v termínu 11.–15. 5. 2015. Odjížděli jsme od školy plni příjemného očekávání. Po krátké cestě jsme dorazili do 

penzionu ve Lhotsku, ubytovali jsme se, pohráli jsme si na hřišti u penzionu, pochutnali jsme si na výborném obědě a vydali 

se na průzkum okolí. Během pobytu jsme nezaháleli. Sbírali jsme „puzzlíky“, které jsme získávali za splněné úkoly. Každý 

den jsme se vydávali na dlouhé trampské výpravy, např. na rozhlednu v Levíně, do Zubrnic a zdolali jsme horu Sedlo. Všichni 

trampové  si zasloužili velkou odměnu. Každý dostal diplom a sladkost. Odměn bylo mnoho zásluhou skvělých rodičů, 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  
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Expedice Českým středohořím 
Naše družinová expedice začala poznáváním blízkého okolí tábora a shromažďováním 

potřebných informací o nejbližších vrcholcích Českého středohoří.

Mezi členy expedice se našli jedinci, kteří již některé vrcholy a nějaká místa Českého stře-

dohoří zdolali a navštívili. Nejvíce známými a probádanými vrcholy se ukázaly zřícenina 

hradu Házmburku a hora Říp. Zpočátku jsme se seznamovali se všemi nejvýraznějšími 

vrcholy Českého středohoří pomocí obrázků a snímků, které donesli někteří členové ex-

pedice a tím začali navyšovat svou sbírku českých granátů.

Po shromáždění informací o vrcholech Českého středohoří se celý tým přenesl do podsvětí bájných příběhů o hradech, zámcích, zříce-

ninách, chodbách např. Košťálova, Hazmburku, Radobýlu apod. 

Celý expediční tým se začal také zajímat o životní prostředí obklopující tyto překrásné vrcholy i blízké okolí základny a docházelo  

k průběžnému úklidu odpadků.

Jako vyvrcholení celé expedice byl naplánován celodružinový odpolední výlet na jednu z dominant Českého středohoří, na nedaleký 

Lovoš. Ale ještě před samotným výletem bylo zapotřebí se pečlivě teoreticky připravit a lépe poznat nejčastěji se vyskytující rostlinstvo 

a živočišstvo této oblasti. Na základně ŠD jsme si prohlíželi a promítali různé obrázky a snímky fauny a flóry.

A již mohl nastat den D, na který se všichni moc těšili, a my mohli v pátek 17. dubna vyrazit na tolik očekávaný prvovýstup naší expedice 

na vrchol Lovoše. Zúčastnilo se ho celkem 65 žáků ze všech tří oddělení a tři vychovatelé jako doprovod. Cesta byla zahájena autobusem 

ve 12.00 h z Brozan n. Ohří pod úpatí Lovoše a samotný vrchol byl zdolán kolem půl druhé odpoledne. Cestou na vrchol jsme pozorovali 

přírodu a při výstupu se kochali malebným okolím této krajiny. Samotný vrchol Lovoše nám nabídl skvostnou podívanou všemi směry. 

Byly k vidění vzdálené vrcholy, vodstvo a zejména blízké členité Milešovské středohoří. Po zasloužilém odpočinku a občerstvení v hor-

ské restauraci jsme se odebrali k sestupu do úpatí a zároveň se loučili s touto naší cestou. Zpět do Brozan jsme dorazili kolem půl páté 

odpoledne, všichni bez újmy na zdraví.

Po víkendu nás čekalo vyhodnocení a zasloužená odměna v podobě získání velkého českého granátu pro všechny účastníky zájezdu.

Ondřej Míka 

vychovatel školní družiny 

Cesta za studánkami 
Dne 23. dubna se vydaly děti ze školní družiny spolu s TJ Sokol Brozany nad Ohří na ,,Cestu 

za studánkami“. Jarní návštěva se pro ně stala již tradiční akcí. Tento čas volíme proto, že 

se chceme připojit k oslavám  Dne Země. I letos jsme vyzvali občany Brozan, aby se k nám 

přidali. Plakáty visely po celé obci, ale bohužel si nikdo nenašel čas, aby se k nám připojil 

a vyrazil s námi za našimi studánkami v Kozí ulici.

Ano, naše proto, že si k nim děti utvářejí zvláštní vztah. Jen co vysvitne první sluníčko  

a začne být tepleji, ptají se: ,,Kdy už půjdeme ke studánkám?“ Nikdo je do práce nenutí a samy se do úklidu jen hrnou. Ve dnech volna 

k nim pak přivádějí rodiče a poučují je, že jedna studánka se jmenuje Jerišská a ta druhá U Kaderů. Ti vyslechnou od dětí přednášku  
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VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ – LABYRINTÁRIUM
Myslíte si, že naše děti z mateřské školy mají strach z bludiště? No ani náhodou!!!

Dnešní výlet nám dal za pravdu, že děti si spolu umí zážitky užít, že dokáží spolupracovat 

a vzájemně si pomáhat v neobvyklých situacích. Byly k sobě pozorné, nikoho nenechaly, 

aby se sám ztratil, hledaly se, byla opravdu radost s nimi být a sledovat je.

V krásném prostředí zámecké zahrady děti zvládaly řešení nezvyklých labyrintů a každý  

z nich jim vždy přinesl nějaké překvapení. Na závěr výletu jsme jim dali vybrat, který laby-

rint se jim líbil nejvíce, a tam si děti ještě trochu strachu a hlavně radosti užily. 

Řešení různých typů labyrintů je hra na náhodu a velmi přispívá k rozvoji dětské fantazie.

PTÁČCI
Ve středu 22. 4. 2015 děti  s napětím zavítaly do našeho  lesa, aby se podívaly, zda se již 

vrátili jimi vyrobení ptáčci, které na podzim v lese zanechaly, aby mohli odletět do teplých 

krajin (podzimní vzdělávací okruh). 

Výlet byl naplánován v rámci tématu „Den Země“. 

Úkolem dětí tedy nebylo jen najít jejich výrobky, ale také sledovat okolní přírodu a vytvá-

řet si pozitivní vztah ke krajině, zemi a vlastnímu rodišti. 

NÁVŠTĚVA  MÍSTNÍHO  STATKU
V dubnu byl součástí vzdělávacího programu mj. tematický okruh „Naše Brozany“. Zabýváme se zajímavostmi v Brozanech nad Ohří  

a okolních obcích, ze kterých děti pochází. Ve čtvrtek 16. 4. jsme se vydali  na slíbenou návštěvu místního statku. 

Děti měly možnost prohlédnout si zblízka traktory, kombajn a další stroje, prozkoumaly 

dílnu, v níž se zemědělská technika opravuje. Velkým zážitkem bylo pozorování stáda ovcí 

a krmení slepic.

Ve vzdělávání klademe  důraz na prožitkové učení a dnešní dopoledne takový velký pro-

žitek jistě přineslo. 

Děkujeme panu Mikynovi za zprostředkování návštěvy i odborný výklad a ukázku země-

dělské techniky.

o tom, proč se musíme o studánky starat.

Než jsme se s dětmi vydali na cestu, seznámili jsme se s významem a důležitostí ochrany přírody a obzvláště vody. Prošli jsme si bez-

pečnostní a hygienická pravidla a už nic nebránilo tomu, vydat se na cestu za studánkami. Každou studánku vyčistily od bahna, větviček, 

papírků a dalšího nepořádku. Snažily se upravit i okolí, vyčistit schody od trávy, vyhrabat meze. Ani cestou nezahálely, sbíraly do velkého 

pytle na odpad vše, co do přírody nepatří, a věřte, že toho bylo dost. Trochu jsme se my dospěláci styděli…

Odvedenou práci jsme zhodnotili, zazpívali jsme písničky o vodě a návrat do školní družiny byl korunován  dobrým pocitem.  

Milena Zázvorková 

vedoucí vychovatelka                                                                 

V V

i
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Pracovní nabídka - MŠ

Požadujeme: 
- minimální vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání 
(zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy (předškolní vzdělávání) 
-  vysoké pracovní nasazení
-  spolehlivost, odpovědnost
-  výtvarné a hudební schopnosti (hra na klavír – doprovod písní)
-  práce s PC (min. základ)
-  příjemné vystupování

Nabízíme:  
-  vynikající pracovní kolektiv
-  moderní vzdělávací školní program
-  příjemné pracovní prostředí

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Nehybová 
   E-mail: brozanyms@seznam.cz 
   Telefon: 778 055 214 
   Zájemci mohou posílat své kontaktní údaje a životopisy na e-mail: brozanyms@seznam.cz

Pozice: učitelka MŠ
Úvazek: plný úvazek na dobu určitou od 24. 8. 2015 do 30. 6. 2016

ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola
Ke Hřišti 379
411 81 Brozany nad Ohří 

PŘIJMEME kvalifikovanou učitelku MŠ


