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Milí rodiče, přátelé a příznivci naší školy,

jsem ráda, že vás mohu prostřednictvím časopisu Naše škola opět oslovit a sezná-

mit vás s novinkami, změnami a zajímavými událostmi, které se v naší škole během 

tohoto roku udály. Jednou z nich je i skutečnost, že časopis Naše škola bude od této 

chvíle vycházet již jen jednou ročně. I tak jsme rádi, že vám můžeme nabídnout uce-

lené informace o dění ve škole, a věříme, že si každé číslo rádi přečtete.

Během letních prázdnin sice děti do školy nechodily, rušno tu však bylo stále. S vý-

měnou střechy na budově školy měli plné ruce práce tesaři a pokrývači firmy Po-

krývačství Strádal, spol. s.r.o. Dílo se podařilo a díky nové střeše se již nemusíme 

obávat každé přepršky, která dříve znamenala příliv vody ve třídách i ve sborovně.  

V tuto chvíli musím vyjádřit svůj dík zřizovateli, díky němuž byl problém s nevyhovu-

jící starou střechou vyřešen výměnou za novou, a tím je zajištěno bezpečné prostředí  

pro práci s dětmi.

Kromě pokrývačů jste mohli ve škole potkat i profesionály ze zcela jiného oboru. Škola poskytla zázemí filmovému štábu, 

který v Brozanech a Doksanech natáčel seriál Tři mušketýři. Potkat na chodbách mušketýry v plné zbroji byl rozhodně 

zajímavý zážitek. Více si můžete přečíst v rozhovoru na dalších stránkách časopisu.

Největší novinkou tohoto roku, která se dotkla jak zaměstnanců, tak rodičů a žáků, bylo zavedení elektronické žákovské 

knížky a nových webových stránek. Po počátečních potížích funguje informování zákonných zástupců prostřednictvím 

Školy OnLine bez problémů, a jak ukázalo dotazníkové šetření, tak i ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Děkuji  

za vaši trpělivost během jejího zavádění, však nikdo učený z nebe nespadl a i učitelé se museli naučit, jak se Školou OnLine 

pracovat. S pozitivními ohlasy se setkaly i nové webové stránky, což nás opravdu těší.

Na zavedení elektronické žákovské knížky byl čas celé září, některé situace je však potřeba řešit okamžitě. Jedna z tohoto 

soudku nás postihla v zimních měsících, kdy bez varování přestalo fungovat čerpadlo, a ve škole bylo chladno. Žáci i uči-

telé tedy opustili školní budovu a přemístili se do jídelny, družiny, hasičárny či budovy městyse, kde realizovali vyučování  

ve změněných podmínkách. Po dvou dnech bylo na místě čerpadlo nové, pedagogický sbor spolu s provozními zaměstnan-

ci v odpoledních hodinách odvzdušňoval radiátory, aby další den mohla probíhat výuka opět tak, jak má. 

Poté, co se ustálil rozvrh, přišly na začátku října na řadu kroužky. Nabídka volnočasových aktivit je v naší škole opravdu 

pestrá, od sportovních přes rukodělné až po ty výchovně-dramatické. Některé kroužky se však pro malý zájem neotevřely, 

například kroužek šití, což je určitě škoda. Jiné kroužky navštěvují i děti z mateřské školy, jako třeba angličtinu či sportovky 

– atletiku pro nejmenší.

A teď pár slov o akcích, které v tomto roce proběhly a o kterých se podrobně dočtete na dalších stránkách. V září vyjelo  

50 žáků naší školy na týdenní pobyt do Anglie. Díky dotaci, kterou zajistila zástupkyně Mgr. Eva Švihnosová, zaplatili rodiče 

minimální částku a děti zažily výbornou jazykovou, cestovatelskou a poznávací zkušenost. Z dotace byla zaplacena značná 

část ceny dalšího pobytu, který se realizoval v únoru, a to pobyt pro žáky s environmentálním zaměřením v Oldřichově  

v Hájích.

Úvodní slovo ředitelky školy
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V únoru také proběhl zápis do první třídy, a pokud se nic nezmění, 1. září 2016 mezi námi uvítáme 19 prvňáčků.

A co nás čeká dále?  Připravujeme se na inkluzi – inkluzivní vzdělávání neboli inkluze je praxe zařazování dětí se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami do běžné školy. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, 

děti cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Učitelé získávají potřebné informace na školeních a ve vzdělávacích 

programech, čeká nás změna našeho školního vzdělávacího programu tak, aby se podle něj mohli i tito žáci vzdělávat. 

Pravdou je, že již dnes máme v naší škole několik žáků, kteří podle individuálního vzdělávacího plánu pracují, a tak věříme, 

že uvedení inkluze do praxe také zvládneme.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří s námi spolupracujete třeba tím, že se účastníte dotazníkových šetření, ať už  

v papírové či elektronické podobě. Věřte, že získané informace poslouží ke zkvalitnění vzájemné komunikace, a já dou-

fám, že se případné novinky setkají s vaším pozitivním ohlasem. Děkuji také všem sponzorům a přátelům školy za pomoc 

a podporu. Děkuji všem pedagogům, vychovatelům a ostatním zaměstnancům za odvedenou práci během celého roku 

– a já vím, že jí není málo. Především však děkuji zřizovateli za spolupráci a pomoc při řešení potíží, vážím si toho, že je  

pro naši školu skutečným partnerem.

Přeji vám krásné jarní dny a pěkné chvíle při čtení tohoto časopisu.

Mgr. Alice Marešová

ředitelka školy

Náš srdečný dík patří paní Krucké, která nám na den učite-

lů přichystala sladké překvapení.

Mohli jsme tak místo krajíce chleba posvačit housenku  

s marcipánovými nožkami a kremrole.

Poděkování
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Přednáška o Africe
Ve středu 18. listopadu nás již podruhé navštívil cestovatel, novinář a fotograf pan Tomáš Kubeš. Jeho 

poutavé vyprávění nás jako mávnutím kouzelného proutku přeneslo do krajin Afriky. S dětmi jsme se podí-

vali, jak se na černém kontinentu cestuje a jaké si zde lidé staví domy. Nakupovali jsme v supermarketu pod širým nebem, 

zavítali jsme do školních lavic, za zvířaty a jejich příběhy, poznali jsme Afričany, jejich zvyky, ale také kouzelníky. Děti se 

zábavně zapojily do děje a procestovaly část Afriky. Multimediální přednáška s videoklipy, fotografiemi a s autentickou 

hudbou utekla jako voda, děti pana Kubeše zasypaly otázkami 

a zjistili jsme, že Afrika je nejen nebezpečný, ale také pestrý a 

kouzelný kontinent.

Mgr. Eva Soudská

Škola pomáhá
Brozanským dětem a jejich rodinám není lhostejný osud těch, kteří potřebují pomoci v těžké životní situaci. 

Mám na mysli malého Matěje Balika z Roudnice nad Labem, pro kterého jsme již delší dobu sbírali víčka  

od PET lahví. Výtěžek z jejich prodeje pomohl Matýskovi zmírnit každodenní útrapy s jeho těžkým zdra-

votním handicapem. Škola se i s tímto projektem zapojila do soutěže „Dar dobrého srdce“, kterou pořádala nezisková or-

ganizace Mise naděje. Děkujeme všem, kteří nás podpořili při hlasování na Facebooku. S příběhem malého Matýska jsme 

také oslovili Fond Sidus o.p.s., díky kterému získal Matýsek bezmála 28 000 Kč na pořízení nezbytných doplňků k dětskému 

vozíku.

V rámci projektu „Obědy pro děti“ nadace Women for women o.p.s. se nám podařilo získat dotaci pro tři děti, jejichž rodiče 

se o ně vzorně starají, ale finanční situace jim nedovoluje zakoupit obědy ve školní jídelně.

Pomoci není nikdy dost, a proto jsme se nyní spojili s paní Šebovou a její malou dcerkou Verunkou z  Doksan, která bo-

juje se závažným onkologickým onemocněním oka. Stejně 

jako Matýskovi bychom rádi pomohli i Verunce. Obracíme se 

proto na všechny, kteří by se k nám chtěli připojit. Ve ško-

le připravujeme akci „Panenky pro Verunku“, každá třída má  

za úkol vyrobit panence oblečky a doplňky.  Hotové panenky 

potom nabídneme k prodeji – adopci – na školní akademii, kte-

rá proběhne 17. června v den oslav 800. výročí založení Brozan  

nad Ohří. Za vybrané peníze pořídíme holčičce hygienické a 

zdravotnické potřeby.

Mgr. Irena Purmová
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Prevence rizikového  
chování dětí a mládeže
Ve dnech 30. 11., 7. 12. a 14. 12. proběhly na naší škole přednášky, které byly realizovány ve spolupráci  

s Městskou policií Praha a Mgr. Pavlem Šourkem. Pro I. stupeň bylo aktuálně s probíhající kampaní  

„Bezpečný kontakt“ připraveno téma bezpečného chování. Děti se dozvěděly plno informací ohledně bezpečného pobytu 

na ulici, kde se často stávají oběťmi dopravních nehod. 

Pro děti bylo také důležité slyšet, jak se zachovat při kontaktu s cizími lidmi. 

Pro II. stupeň bylo zařazeno téma „Jak se zachovat, když …“ se stanu účastníkem mimořádné události nebo přímo budu  

v ohrožení, potencionální obětí trestného činu. V přednáškách bylo i velice aktuální téma související s problematikou ne-

bezpečí terorismu.

Projekt Den Země 2016 
22. dubna proběhla na naší škole tradiční akce Den Země. Zatímco vloni jsme kultivovali školní dvůr, letos 

jsme se vydali na poznávací expedici. 

Žáci prvního stupně absolvovali tzv. brozanský okruh. První zastávkou se stala MVE (malá vodní elektrárna) v Brozanech 

u mlýna, kde se děti seznámily s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů. S provozem MVE nás seznámil pan 

Michal Vaněk.  Dalším stanovištěm byl archiv Českého hydrometeorologického ústavu v Brozanech, kde se děti dozvěděly 

různé zajímavosti uvedené v záznamech o počasí z různých koutů naší republiky. Zde nás vlídně přijala paní Junková a 

zodpověděla všechny všetečné dotazy. Expedice poté pokračovala po schodech na tvrz a lesní pěšinou do „Ďolíku“. Cestou 

žáci poznávali rostliny, stromy a živočichy. Bojovým úkolem bylo nalézt exemplář hlaváčku jarního. Poznávací trasa dále 

pokračovala kolem hřbitova na sběrný dvůr, kde jeho vedoucí, paní Bc. Vendula Hrbková, ukázala dětem způsoby odkládání 

odpadu do různých nádob a kontejnerů. Poslední zastávkou byla návštěva chovu ovcí. Během celé expedice plnili žáci různé 

úkoly a hledali odpovědi na otázky, které souvisely s navštívenými místy. 

Žáci druhého stupně se vydali na hostěnický okruh. Jejich prvním stanovištěm se stala MVE Doksany na doksanském jezu 

a beseda s rybáři, protože součástí MVE je také rybí přechod. Povídání o vodní elektrárně a rybím přechodu nám laskavě 

umožnil a zařídil pan Suchomel.  Dále se vypravili směrem proti proudu řeky Ohře na Kliment, aby vypátrali zbytky kostelíka 

Sv. Klimenta, který kdysi stával v osadě Mury. Expedice dále pokračovala přes osadu Hostěnice na statek u Pechů, aby se 

zde seznámila s chovem hospodářských zvířat. Od Pechů jsme vyšlápli kopec směrem k mostu přes dálnici D8 kolem staré 

cihelny, dále na tvrz a sestupem sta schodů jsme zdárně ukončili výpravu věnovanou Dni Země.

Náš srdečný a upřímný dík patří všem, kteří nám velice ochotně vyšli vstříc a umožnili nám nahlédnout do nepoznaných 

zákoutí a zajímavých míst. 

Mgr. Radka Krunclová
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Sférické kino

„Paní učitelko, bylo to moc hezké. Půjdeme tam prosím ještě jednou? A těším se na další školní rok a na příští Vánoce! Taky 
na abecedu. Tak ahoj!“ Lukáš Suroviak

„V kině jsem viděl tři krvinky a jeden Virus. Bylo to tam super! Teda až na to, že Virus zacpal tukem srdce!!! Vládík Rybář

„Byl jsem v kině na lidském těle. Virus je moc a moc zlý! A malé krvinky byly hodné. Zazvonil zvonec a pohádky je konec!“  
Marek Kiršner

„Milá paní učitelko, hrozně se mi to líbilo. Bylo to vtipné. Díky Vám! Jste moje nejlepší učitelka!“ Nela Vacková

„Paní učitelko, v kině se mi líbilo a malinko se mi nelíbilo to oko. Na začátku jsem se trochu v té tmě bála. Ale jinak to bylo 
hezké.“  Bára Wegschmiedová

„Milá paní učitelko, byla jsem v kině a líbilo se mi tam všechno.“ Týna Macková

„Paní učitelko, mně se ve sférickém kině líbilo, jak ta bílá krvinka spolkla toho Viruse, jak si ten tlustý kluk roztrhl kalhoty a 
koukaly mu trenky…“ Adam Rych

„Milá paní učitelko, mně se nejvíc líbilo, jak se děti proměnily v krvinky. Bylo to moc fajn a za všechno děkuju.“  
Kája Kühnová

„Byli jsme v kině a moc se mi tam líbilo! To bylo hustý v té kouli!!! Jsem moc ráda, že jsme tam byli.“ Aneta Rosenkrancová

„Paní učitelko, byl jsem ve sférickém kině. Líbila se mi krvinka a Virus.“ Vojta Kruncl

„Paní učitelko, líbilo se mi kino i ten příběh!“ Kristýnka Nekolná

„Milá paní učitelko, chci Vám říct, že se mi moc a moc líbilo v kině.“ Anička Ta ThiQuynh

„Paní učitelko, to kino se mi líbilo!“ Martin Kotlár

Malé děti jsou tak vděčné! Už víte, proč učím?
Mgr. Eva Soudská

Návštěva sférického kina a reakce některých 
dětí ze třídy II.A
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Jak zachránit princeznu?
Jednoduše. Stačilo přijít v pátek 18. břez-

na do základní školy a společně s průvod-

kyní (kořenářkou, vílou či kuchtičkou) projít školu. Nejprve 

se kroky hostů ubíraly do třídy se SMART tabulí. Tam se 

návštěvníci dozvěděli, jak to bylo s princeznou Drahuškou 

a proč na ni meluzína seslala kletbu. Potom děti začaly 

plnit úkoly od pohádkových bytostí (paní ducháčkové, ča-

rodějů, hastrmánků, čertíků a bludiček), aby za ně dostaly 

stříbrňáky. 

Ale pozor na loupežníky! Ti se prohnali školou a o část 

peněz diváky obrali. Teprve pak se mohlo vyrazit ke kupci. 

Ten nabízel všelicos, nakonec měl i živou vodu. Tou děti 

probudily spící princeznu. Za odměnu si mohly odnést 

diamanty, které dostaly Drahušku do nesnází. 

Interaktivní představení si připravili žáci z dramatické vý-

chovy a kroužku. Jejich kostýmy byly velmi zdařilé a třídy 

dokázali proměnit na úžasně krásné prostředí z pohádek. 

Občas využili hudebního doprovodu a tance.

Paní Zuzana Krucká připravila občerstvení pro všechny 

vystupující a organizátory akce. Napekla výborné cukroví,  

za což jí velmi děkujeme. Chutnalo nám!

Zároveň děkujeme všem, kdo přišli, a věříme, že zažili  

příjemnou chvilku v pohádkové škole.

Mgr. Eva Švihnosová

učitelka



9

Tříkrálová sbírka 2016
Letošní tříkrálová sbírka proběhla na tři eta-

py. V Brozanech se 6. ledna vydalo koledovat  

6 skupinek v časovém rozmezí od 13:00 do 18:00. Druhá 

etapa probíhala 7. ledna v Doksanech, kde se do ulic vydalo  

6 králů, tedy 2 skupinky, a to od 14:00. Třetí etapou byla zavr-

šena sbírka v Nových Dvorech a ve Chvalíně během víkendu. 

Všem zúčastněným moc děkuji a rád  sděluji, že se nám poda-

řilo vybrat  celkem 27 809 Kč.

Bc. Jaroslav Lepšík

Florbalový turnaj 
žáků prvního stupně

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 se hrálo ve sportov-

ní hale Chemik v Lovosicích okresní kolo florbalového turnaje 

chlapců. Z Brozan vyrazil do boje tým Mariňáků. Turnaje se 

zúčastnilo několik základních škol. Délka zápasů byla 2krát  

8 minut. Na hrací ploše hráli 3 hráči + 1 brankář. Naši chlapci 

hráli výborně a s velkým nasazením, proto nakonec vybojovali 

krásné 1. místo a postupují do krajského kola. Všem hráčům 

za odehrané zápasy moc děkuji.

Mgr. Jitka Chynoranská

Obec
Počet 

pokladniček Vykoledováno 
Počet 

pokladniček Vykoledováno 
Brozany nad Ohří 6 10 872,00 Kč 6 15 676,00 Kč
Doksany 2 3 967,00 Kč 2 5 097,00 Kč
Chvalín 1 2 508,00 Kč 1 2 648,00 Kč
Nové Dvory 1 4 961,00 Kč 1 4 388,00 Kč

VÝSLEDKY KOLEDOVÁNÍ TS 2015 - 2016 V OBCÍCH 
2015 2016
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Logopedická prevence 
na naší škole 
aneb tdubka tdoubí
Na naší škole funguje logopedická prevence už mnoho let pod vedením paní Mileny Zázvorkové. Děti do naší péče přichá-

zejí z mateřské školy, pokud ještě nezvládají správnou výslovnost některých hlásek. Nejčastěji se jedná o hlásky L, R, Ř a 

také sykavky C, S, Z a Č, Š, Ž. S dětmi se pomocí nápodoby zvuků nacvičuje správná výslovnost, ale také další komunikační 

dovednosti.  

Od září 2015 nově funguje také skupinová logopedická intervence, která vychází z našeho zapojení do projektu Logope-

dická prevence CZ.1.07/1.2.07/03.0006. V rámci tohoto programu probíhá rozšíření logopedické péče a další vzdělávání 

pedagogů. Od září do listopadu 2015 absolvovaly dvě paní učitelky, jedna z mateřské a jedna ze základní školy, kurz pri-

mární logopedické prevence. Oběma našim zaměstnankyním kurz dotoval Krajský úřad Ústeckého kraje právě v rámci výše 

uvedeného projektu. 

Na základní škole dochází pět dětí na logopedickou skupinu každou středu od 11:35 do 12:20. Při skupinové logopedické 

práci provádíme s dětmi dechová, fonační a artikulační cvičení. Trénujeme sluchové a komunikační schopnosti, grafomoto-

riku. Procvičování probíhá formou různých aktivit a her. Dechová cvičení se provádějí například s bublifukem, kdy se trénuje 

hospodaření s dechem a usměrňování výdechového proudu.  

Všechny děti, u kterých byla při vyšetření na začátku školního roku 2015/2016 zjištěna nesprávná výslovnost, docházejí 

ještě na individuální konzultace, kde se procvičuje nápodoba konkrétních hlásek. Děti by pak na základě cvičení, které jim 

logopedický asistent zadá, měly procvičovat každý den doma s rodiči. Spolupráce s rodiči je v této oblasti klíčová, protože 

samotná konzultace s logopedickým asistentem není pro včasný nácvik dostačující. Na dítě je třeba působit systematicky 

a pravidelně, protože jinak se doba, kdy dítě nesprávně vyslovuje, prodlužuje a z nesprávné výslovnosti se postupem času 

stane zlozvyk, který se velmi těžko odstraňuje. Navíc pro děti, které ještě neumějí správně vyslovovat některé hlásky, je 

obtížné nebo nepříjemné mluvit před třídním kolektivem, protože si svůj handicap plně uvědomují.   

My z naší práce logopedických asistentů máme radost a je největší ve chvíli, kdy zjistíme, že hláska, o kterou jsme se už 

nějakou dobu snažili, nám „naskočila“. Tedy nám, samozřejmě našemu svěřenci, ale my už to mykání máme tak nějak v krvi 

:-). A tak cvičme, cvičte a výsledek se dostaví. 

Mgr. Radka Krunclová
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Tonda Obal na cestách
Dne 13. listopadu k nám přijel Tonda Obal. Tonda Obal na cestách je program určený pro základní školy. 

Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití. Tento program 

zajišťuje společnost EKO-KOM. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými 

podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový sys-

tém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru 

činností zajišťovaných společností se ujal název Systém EKO-KOM.

V tomto zajímavém programu se děti seznámily s tím, jak mají odpadky třídit, a hlavně proč. Tuto přednášku absolvovali 

všichni žáci školy. Ve dvou interaktivních třídách se tak celý den školily děti od 1. do 9. třídy.

V úvodu jim Tonda, který je pořadem provázel, vysvětlil, jak se odpady třídí a proč. Ukázal jim různobarevné kontejnery  

na odpad. Potom rozházel na obrázcích odpadky a děti začaly třídit. Při následné kontrole se zjistilo, že téměř všichni zařa-

dili odpadky do správné popelnice. Tonda nám také ukázal videa, jak to vypadá na opravdové skládce.

Na závěr dostaly děti omalovánky s tematikou tříděného odpadu a dozvěděly se o internetové stránce www.tonda-obal.cz, 

kde mohou najít spoustu zajímavých her. Na stránce http://www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/myty-v-oblasti-odpadu 

je také možné se dozvědět, jaké vžité mýty o třídění odpadu mezi lidmi kolují.

Mgr. Kateřina Hájková
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Soudní přelíčení
Ve čtvrtek 7. 4. se naše třída zúčastnila náslechu u Okresního soudu v Litoměřicích, kde probíhalo soudní 

přelíčení s mužem obžalovaným z vloupání do domu a následné krádeže.

Když jsme dorazili do budovy soudu, museli jsme projít zabezpečovacím zařízením. Všechny kovové věci 

jsme vyndávali buď do krabičky, nebo na pás a procházeli jsme bezpečnostním rámem. Samozřejmě se našlo pár jedinců, 

dokonce i naše paní učitelka třídní, kteří toto zařízení rozpípali, a pracovník ostrahy zjišťoval, co je toho příčinou. Pobavil 

mne náš spolužák, kterému policista zabavil nůžky a kružítko. Na konci jednání vše dostal samozřejmě zpět.

Potom jsme čekali na chodbě a kolem prošli dva policisté, vedli vězně v modrém úboru s pouty na rukou. Když jsem si 

ho prohlížela, neměla jsem z něho dobrý pocit, říkala jsem si, že to snad nebude ten, na jehož soudní přelíčení se jdeme 

podívat. Působil odstrašujícím dojmem, byl hubený, kůži měl bílou, byl hrozně potetovaný a divně se díval. A jak jsem brzy 

zjistila, opravdu jsme se zúčastnili jeho odsouzení.

V jednací síni se kromě nás nacházela paní soudkyně, její zapisovatelka, obžalovaný se svým obhájcem a státní zástupce. 

Paní soudkyně nejprve přečetla, z čeho je obžalovaný obviňován a státní zástupce vyčíslil škody, které krádeží a vloupáním 

způsobil. Obviněný se ke všemu přiznal, ale hájil se tím, že krádež neplánoval. Poškozeným se částečně omluvil.

Paní soudkyně vyslechla i výpověď poškozených, které krádež zasáhla nejvíce ztrátou rodinných fotografií uložených  

v paměti zcizeného počítače a osobních věcí zděděných po rodičích. Po krátké pauze jsme byli přizváni k vynesení rozsud-

ku. Soud zohlednil i to, že se jedná o již několikrát soudně trestaného člověka, který se ze svých činů nenapravil.

Když soud skončil, zbyla ještě chvilka na malé popovídání si s paní soudkyní. Moc se mi tato zkušenost líbila, i mne to bavilo. 

Bylo to jiné, než se na takové věci dívat v televizi. Práci soudkyně bych dělat nechtěla, tak nějak bych pořád měla pocit, že 

se mi nějaký mnou odsouzený člověk může jednou pomstít. Ale všichni bychom si takové práce měli vážit.

výňatek z práce žákyně VIII. třídy

Chtěli bychom tímto také velice poděkovat za zprostředkování zmíněného náslechu soudkyni Okresního soudu v Litomě-

řicích Mgr. Hance Lacinové, pracovnici DDM Rozmarýn Bc. Iljeně Vančové a soudní zapisovatelce slečně Lucii Klupákové.  

Mgr. Irena Purmová
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Stráví na naší škole 9 let. Pak se rozutečou na střední školy či odborná učiliště, 

někteří dál na vysoké školy, jiní do praxe. Nás napadla myšlenka některé z našich 

bývalých žáků oslovit a společně zavzpomínat. Na tři krátké otázky nám odpo-

věděly slečny Dimitrina Hatašová a Pavla Gabrielová.

Jaké máte na naši školu vzpomínky?

Dimitrina: Na školu vzpomínám jen v dobrém. Ráda vzpomínám nejen na spolu-

žáky, ale i na učitelský sbor. S některými spolužáky jsem v kontaktu a těším se, 

až uspořádáme nějaký sraz. Ráda také vzpomínám na různé školní akce, např. 

školní výlety nebo třeba lyžařský výcvik, při kterých jsme zažili spoustu legrace.  

Pavla: Zážitků ze základní školy mám několik, vzpomínám často a vždy se mi vybaví jen ty dobré. Kdyby šel vrátit čas, ne-

váhala bych a roky strávené na základní škole bych si moc ráda zopakovala.

Získala jste tu nějaké znalosti či dovednosti užitečné pro Vaše profesní 

zaměření?

Dimitrina: Jelikož stále studuji, tak to nejsem schopná posoudit. Ale po základní škole jsem si jako střední školu vybrala 

gymnázium v Litoměřicích. Troufám si říci, že i díky naší základní škole jsem mohla tuto volbu uskutečnit. Nyní studuji po-

sledním rokem na vysoké škole inženýrský studijní program v oboru veřejná správa. Ze základní školy jsem měla i velmi 

dobrý jazykový základ, který mi mimo jiné umožnil zúčastnit se pracovní stáže v Londýně.

Pavla: Znalostí a dovedností jsem na základní škole získala spoustu. Studuji teď na pedagogické škole v Litoměřicích a my-

slím si, že na ně budu dál navazovat při mém dalším studijním pokračování a samozřejmě i v zaměstnání.

Vzpomenete si na nějakou zajímavou či veselou školní příhodu?

Dimitrina: Napadá mě jedna vtipná příhoda, která měla mimo jiné i tak trochu pobavit učitele. Jeden ze spolužáků se nechal 

zavřít do skříně s tím, že po příchodu učitele do třídy vyleze. Během zapisování absence do třídní knihy spolužák ze skříně 

doslova vypadl, načež se ho paní učitelka s úlekem zeptala: „Co jsi tam dělal?“ A spolužák bleskově odpověděl: „Já jsem 

tam hledal pastelky.“ (pozn. – nevím, o jakou hodinu se jednalo, ale vím určitě, že to nebyla výtvarná výchova) Paní učitelka 

prohlásila: „Žákovskou na stůl!“, pak se na chvíli zamyslela a uznala, že poznámka „Po zvonění vypadl ze skříně.“ by nezněla 

nejlépe. Nakonec se tomu všichni zasmáli a pokračovalo se ve výuce. 

Pavla: Zajímavých a veselých příhod mě napadá několik a nevím, kterou si vybrat. Nejraději však vzpomínám na ty, co jsme 

zažili společně s celou třídou a třídním učitelem na našich výletech.

Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěch ve studiu.

Š KOLABývalí žáci
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Oldřichov v Hájích 
14. – 19. února 2016
Neděle 14. 2.
Napětí stoupá, před školou nával nedočkavých žáků a je-

jich lehce nervózních rodičů, kteří se odhodlali odevzdat 

své ratolesti na 5 dní do rukou pana učitele Lepšíka, paní 

učitelky Marxové, pana Míky a za všech okolností oběta-

vé zdravotnici, paní učitelce Hance Kolářové. Jako noční 

hlídač a osoba s humornými historkami v každém rukávu  

s námi jede i vedoucí školní jídelny paní Eva Novotná. 

Ještě trocha účtařiny mezi zdravotnicí a rodiči, odevzdání 

veškerých důležitých dokumentů k odjezdu a už nakládá-

me. Někteří ještě rychle zapíjejí Kinedryl, aby se po ces-

tě nestalo něco velmi znepokojivého, máváme z okýnka 

plačícím maminkám a mizíme z dohledu. Jsou dvě hodiny 

odpoledne. Na místo určení, tedy do Oldřichova v Hájích  

v Jizerských horách, dorážíme něco po čtvrté hodině od-

polední.  Před námi stojí dvě budovy patřící Ekocentru 

Střevlík, kde strávíme dalších pár dní. Hned je znát, že jsme  

v horách. Vzduch příjemně studí a všude kolem jsou pa-

rádní kopce. Jsme rozděleni do pokojů, kde někteří z nás 

mohou spát i ve výšce více než dva metry. Výhled z oken 

nám nabízí pohled do prostorů farmy, takže někteří z nás 

okukují koně přímo z postele. Vybalujeme a kolem šes-

té hodiny se scházíme ve společenské místnosti a jídelně 

zároveň, kde máme možnost ochutnat první jídlo poby-

tu – halušky se zelím a uzeným masem. Pak ještě pár in-

strukcí ohledně organizace od pana učitele Lepšíka a pá-

díme opět nahoru pořádně obhlídnout každý kout našich 

pokojů. V noci se nám moc spát nechce, jelikož jsme plni 

nových dojmů, a hlavně očekávání, co přinese další ráno. 

Pondělí 15. 2.
Všichni jsou na nohou už před budíčkem, setkáváme se  

v jídelně na bohaté snídani v podobě švédských stolů, kde 

si zaručeně každý našel něco, čím by potěšil svůj žaludek. 

V devět máme všichni nástup na dvoře před budovou 

a tam konečně potkáváme naše hlavní lektory – Lenku 

Králíčkovou a Zdeňka Mrkáčka. Oba vypadají velmi mile. 

Rozdělujeme se na dvě skupiny. Ke Zdeňkovi se přidává 

ještě paní učitelka Kolářová, paní učitelka Marxová a paní 

Novotná. K Lence naopak pan učitel Míka a Lepšík. S naši-

mi lektory vyrážíme na obhlídku celé farmy. Zdeněk nám 

ukazuje postupně všechny místnosti: včelí učebnu, labo-

ratoř, starou světnici a malovaný pokoj ve staré roubence 

naproti moderní budově Střevlíku.  Odpoledne bereme 

buzoly a mapu a vyrážíme do terénu hledat zajímavosti 

v okolí. Nakonec hrajeme hru Cesta mezi městy, při které 

jsme se dost zapotili, abychom uloupili co nejvíc surovin 

obchodníkům, kteří se je snažili dopravit do měst. Večer 

už nám zbývají síly jen na deskové hry, při kterých je ale 

vždycky plno legrace.

Úterý 16. 2.
Dnes nás čeká celodenní výlet do přírodní rezervace Jizer-

skohorské bučiny. Venku nám lehce nasněžilo. Jsme donu-

ceni se pořádně navlíknout a vyrážíme. Nejprve je cesta 

pohodlná, ale jakmile začínáme trochu stoupat, někteří 

volí pomalejší tempo. Asi v půlce naší cesty na hranici pří-

rodní rezervace se rozdělujeme do menších skupinek a až 

do našeho cíle, kterým je skalní hrad až na vršku, řešíme 

společně úkoly, které nás blíže seznamují s krajinou ko-

lem, přírodním lesem a jeho tajemstvími. Po cestě zpět 
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Z brašny vytáhl pro každého z nás píšťalu, kterou dříve 

používali bačové pro komunikaci na dlouhé vzdálenosti. 

Zahráli jsme si a vyzkoušeli, jak daleko se můžeme vzá-

jemně slyšet.

Po večeři jsme se všichni oblékli do toho nejlepšího, co 

jsme měli, a skoro protancovali boty na diskotéce, kterou 

pro nás připravil pan učitel Lepšík. 

Pátek 19. 2. - den odjezdu

Fůra zážitků, halda špinavého prádla a lehká nostalgie… 

To všechno nás obklopuje páteční ráno. Všichni balíme, 

protože pokoje musíme opustit už před snídaní. Po ní se 

vydáváme s našimi lektory ještě na procházku po okolí, 

ukazujeme si včelín a úly, házíme bumerangy a loučíme 

se se zvířaty. Po obědě už přijíždí autobus. Všechno hbitě 

naložíme, naposledy se ohlížíme a míříme domů.

Mgr. Barbora Marxová

nás čeká nemilá zpráva – během výstupu došlo ve ved-

lejší skupině ke dvěma zraněním. Oběma slečnám se však 

dostalo nejlepší možné péče završené jízdou v sanitce a 

profesionálním ošetřením v liberecké nemocnici.  Pája si 

natáhla vazy v noze a musí odpočívat a Áňa má sice palec 

v sádře, ale za pár dní bude opět fit.

Středa 17. 2.
Tak a dneska se z nás stávají kuchtíci. Dopoledne pečeme 

housky a učíme se něco víc o životech farmářů minulých 

časů. Odpoledne si pak s instruktorkou Zuzkou povídá-

me o domestikaci zvířat a o dojení mléka. Někteří z nás si 

dojení i vyzkoušeli.  Z mléka jsme si taky vyrobili vynikají-

cí sýr. A společně s křupavými houskami z dopoledne šlo  

o učiněnou lahůdku.

Čtvrtek 18. 2.
Náš čas na farmě se krátí, všichni to moc dobře cítíme, 

ale nedáváme nic znát a vrháme se po hlavě do úklidu 

stájí a péče o koně a kozy. Ve znění „s chutí do toho a půl 

je hotovo“ máme vše uklizeno v rekordním čase a lektor 

Láďa nás chválí.  Povídáme si o důležitosti vztahu farmá-

řů s hospodářskými zvířaty a lásce k nim. Láďa nám také 

pustil video o plýtvání potravinami a o špatném zacházení 

se zvířaty na trhu s masem. Z toho nám není nejlíp, ale ně-

kdy je potřeba i takové obrázky vidět… Také máme všichni 

možnost se svézt na koni. Učíme se základním jezdeckým 

dovednostem. Někteří se ostýchají, jiní si zas kontakt s tak 

mohutným zvířetem náležitě užívají. Odpolední program 

nadchl  všechny manuálně zručné. Zkoušíme zpracová-

vat ovčí vlnu. Někteří se vrhají ke kolovrátku, jiní se snaží 

utkat něco na tkalcovském stavu. Nakonec si všichni vy-

rábíme drobnosti z vlny metodou plstnatění.  Do večeře 

nám zbývá ještě trochu času, a tak nás Láďa vzal na kratič-

kou procházku s tajemnými předměty v brašně na rameni.  
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Anglické cestopisy 
brozanské výpravy
První polovina září se překulila rychle, a tak nadešel 

čas plánovaného odjezdu do Velké Británie. Jako den D 

byla stanovena sobota 19. září. Je 13:00 a my vyrážíme  

z Brozan nad Ohří do Doksan, kde najíždíme na D8 směr 

hraniční přechod Petrovice. Máme před sebou přibližně  

1300 km. Kolem půl čtvrté děláme první „provozní“ za-

stávku v Německu, kde budeme zastavovat ještě dvakrát. 

Letmo navštívíme Nizozemsko a Belgii a asi v 1:44 dorá-

žíme do Calais ve Francii.  To je místo našeho nalodění  

na trajekt směr Dover. Poté, co všichni procházíme pa-

sovou kontrolou, kterou provádějí celníci Velké Británie, 

se vracíme do autobusu a ten s námi najíždí na místo s 

číslem 170 na seřadišti pro autobusy. Náš trajekt vyplou-

vá ve 4:35, a tak máme čas na ranní hygienu, snídani a 

odpočinek. Okolo čtvrté hodiny ráno nám dispečeři spo-

lečnosti P&O Ferries dávají pokyn k nalodění na trajekt. 

Kontrolujeme počet účastníků zájezdu a vjíždíme na ram-

pu pro autobusy. Naše Bova Magic je bezpečně uložena  

v podpalubí a my stoupáme po modrém schodišti do části 

určené pro pasažéry. Někteří obcházejí obchody a smě-

nárnu, ostatní odpočívají v křeslech nebo hrají karty. Poté, 

co rozhlas na trajektu oznamuje, že do vylodění zbývá  

20 minut, se přesouváme zpět do podpalubí a nastupuje-

me do autobusu. Když se asi v 6 hodin ráno vyloďujeme  

z trajektu, venku je ještě tma. Ale přesto nám neunikne, že 

něco je jinak. Autobus frčí po silnici, jenže po levé straně. 

Máme před sebou ještě přibližně dvě hodiny cesty, než 

dorazíme do cíle, kterým je město Brighton na jihu Anglie. 

V 8:15 tleskáme našim dvěma řidičům Petrovi a Karlovi, 

kteří nás bezpečně dopravili na místo. 

Vystupujeme a kocháme se pohledem na moře a poslou-

cháme křik racků. Na pláži si protáhneme nohy, provětrá-

me hlavu a sníme něco k snídani – a pak už nás čeká ná-

vštěva Brighton Museum and Art Gallery, kde si můžeme 

prohlédnout artefakty, pocházející ze starověkého Egyp-

ta, i moderní umění. Po návštěvě muzea oddychujeme  

v přilehlém parku, kde poskakují téměř ochočené veverky, 

a ujídáme něco ze svačin, které jsme měli na cestu. Pak 

vyrážíme na procházku po North Street a malebné čás-

ti města s název The Lanes. Dále pokračujeme návštěvou 

Royal Pavilionu, což je nádherný královský palác postave-

ný jako letní rezidence prince z Walesu, pozdějšího krále 

Jiřího IV. Zdá se nám, jako bychom se octli na druhém kon-

ci světa, neboť tento palác připomíná indický Tádž Mahal. 

Z královského paláce se přesouváme pod hladinu oceánu 

v Sea Life Brighton.  Tady můžeme spatřit rejnoky, žra-

loky, mořské želvy, chobotnice a další mořské živočichy.  

Po návštěvě mořského světa máme ještě čas na odpočinek 

na pláži, kde je celkem rušno, protože tu nedělní odpole-

dne tráví i většina obyvatel Brightonu. Kolem šesté hodi-

ny večer opět nasedáme do autobusu, který nás doveze 

na meeting point, což je místo našeho setkání s rodina-

mi, které nám během našeho pobytu poskytnou střechu  

nad hlavou. A tak se poprvé rozjíždíme do svých náhrad-

ních domovů, při první společné večeři se seznamujeme 

se členy rodin a znaveni dlouhou cestou a nabitým pro-

gramem velmi rádi uléháme do postele. Ještě než budou 

moci ulehnout i učitelé, musejí vyřešit záhadu vyměně-

ných zavazadel, o které se dozvídají při večeři. Dva kufry, 

které si omylem vyměnili R. D. a  E. P., zaměstnají pedago-

gický doprovod i všechny zúčastněné rodiny. 

Následující den už je pondělí a naše žáky i studenty VOŠ a 

SPŠ Jičín, kteří se do Brightonu vypravili spolu s námi, čeká 

první dopolední kurz angličtiny. Dělíme se na tři skupiny 

a začínáme. 

Ve 12:00 kurzy končí a my se přesouváme k autobusu, kte-
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rý nás dnes odveze do města Portsmouth. Cestou sníme 

obědové balíčky, kterými nás vybavila naše náhradní ro-

dina, a posíleni vybíháme do deštivého počasí, které ale  

ve Velké Británii snad nikoho nemůže překvapit. Déšť nám 

však nevadí, své přístřeší nám poskytne Historic Dockyard 

a HMNB (Her Majesty Naval Base – Námořní základna Je-

jího veličenstva) Portsmouth.  Zde si prohlédneme HMS 

Victory, HMS Warrior a navštívíme the National museum 

of the Royal Navy Portsmouth. 

V úterý dopoledne opět usedneme do anglických školních 

lavic a do oběda budeme pilovat angličtinu. Po obědě nás 

čeká výlet na hrad Hever, kde své dětství trávila Anna Bo-

leynová, jež byla jednou z manželek krále Jindřicha VIII. 

Zdá se nám, jako bychom vstoupili do pohádkového pří-

běhu. Po prohlídce hradu se procházíme nádhernými za-

hradami s bludištěm. Cesta na hrad i zpět testuje trpěli-

vost pánů řidičů, neboť k hradu vedou silničky o minimální 

šířce, což si v jednom případě vyžádá dřevorubecký zásah 

jednoho z řidičů. 

Středeční dopoledne je vyhrazeno pro poslední kurz an-

gličtiny, loučíme se s lektory a vyrážíme směr Hastings. 

Toto městečko bylo původně významným přístavem a 

letoviskem podobně jako Brighton. Zde navštívíme the 

Smugglers Adventures, což je expozice věnovaná pašerác-

tví z doby 17. a 18. století, kdy se přes moře pašoval např. 

alkohol nebo čaj. 

Je čtvrtek ráno a my vstáváme časně, protože sraz k odjez-

du do Londýna je v 7:30. Loučíme se s rodinami, nakládá-

me tašky, kufry a vyrážíme směr hlavní město Spojeného 

království. Protože doprava v okolí Londýna je opravdu 

perná, přijíždíme na Greenwich lehce po desáté hodině. 

Vyrážíme přes park ke Greenwich Observatory, kde se 

necháváme fascinovat nultým poledníkem. Když si dost 

užijeme přeskakování ze západní polokoule na východní, 

pokračujeme kolem lodi Cutty Sark ke stanovišti lodí Cli-

ppers, kterou se projedeme po řece Temži až k London 

Eye. Z tohoto obrovského kola je nádherný výhled na celý 

Londýn. Od „Oka“ pokračujeme kolem Westminster Pa-

lace s Big Benem, kráčíme po Whitehall až na Trafalgar a 

Leicester Square, odkud se vydáváme k Buckingham Pa-

lace. Škoda, že královna není doma. Přes St. James‘s Park 

se vracíme k „Oku“ a jedeme lodí zpět k autobusu, který 

čeká u O2 arény. Tady je poněkud rušno, protože zde pro-

bíhá jeden z několika posledních koncertů skupiny One 

Direction. Takže koupit si na cestu něco ve zdejším Te-

scu express nebo si odskočit na WC vypadá jako mission 

impossible. Nakonec překonáváme peripetie a nacházíme 

autobus, který už na nás čeká. Zmoženi náročným dnem 

rádi usedáme do vyhřátého autobusu a kolem osmé hodi-

ny večerní vyrážíme na cestu domů do Čech. Na kontinent 

se tentokrát vracíme eurotunelem. Na seřadiště dorážíme 

kolem 21:00 a dozvídáme se, že provoz tunelu je přeru-

šen. Nakonec čekáme až do 1:27, než nám dovolí najet 

s autobusem do vlaku, který nás v hloubce asi 50 metrů 

pod mořským dnem převeze do francouzského Calais. Po-

kračujeme přes Belgii a Nizozemsko, kde děláme zastávku  

v půl sedmé ráno. Křižujeme Německo a do Bro-

zan přijíždíme téměř na chlup přesně v 17:00. Loučí-

me se s naší průvodkyní Mirkou, řidiči Karlem a Petrem 

i Jičíňáky, kteří mají před sebou ještě 100 kilometrů.  

Tak zase někdy příště…

Mgr. Radka Krunclová, učitelka
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Tři mušketýři
Významnou událostí v životě městyse bylo natáčení se-

riálu Tři mušketýři v místních exteriérech. Několik dní se 

filmový štáb pohyboval také po naší škole, a tak jste tu 

mohli potkat hlavní hrdiny, jak se procházejí po školních 

chodbách. Byla to skvělá příležitost zjistit pár informací 

ze zákulisí, a tak jsme položili několik otázek paní lokační 

MgA. Tereze Chuchvalcové.

Natáčení seriálu Tři mušketýři v městysi Brozany nad Ohří 

bylo zajímavou událostí pro jeho občany i pro školu, která 

filmovému štábu poskytla zázemí. Na základě čeho místa 

pro natáčení vybíráte? Co rozhodlo o natáčení v Broza-

nech a Doksanech? 

Doksany byly naše hlavní lokace a veškeré další loka-

ce se od této odvozovaly. Pro Brozany rozhodla archi-

tektura a stavební stav blízké fary, a zejména blízkost 

Doksan. 

Nastala během natáčení ve zdejších exteriérech nějaká 

zajímavá, či dokonce kuriózní situace? Museli jste řešit ně-

jaké potíže? 

Kuriózní a zajímavé situace musíme řešit skoro kaž-

dý den během natáčení. Při výrobě dobového snímku 

je to zvláště svízelné a musíme se potýkat hlavně se 

zvuky letadel, aut apod. Při přípravě natáčení v Broza-

nech se  musíme dohodnout s okolím a požádat o pře-

rušení např. opravy střechy školy. Za vstřícné jednání 

jsme vždy velmi vděční.

Kolik natáčecích dnů jste (přibližně) za ty tři roky zde u nás 

realizovali? Jak se zde celému štábu pracovalo?  

Natáčení proběhlo ve 137 natáčecích dnech pouze  

v tomto roce. V Doksanech jsme strávili cca 1/5 času, 

v Brozanech nad Ohří přibližně tři týdny. Celému štá-

bu se pracovalo velmi dobře, sešla se spousta skvělých 

lidí, kteří se navzájem tolerují a pomáhají si. 

Na jednotlivých lokacích jsme se setkávali veskrze  

s příznivým postojem, což je velmi důležité pro celko-

vou atmosféru.

  

Vaše povolání lokační je velmi zajímavé. Prozradíte nám, 

jak jste se k němu dostala a co konkrétně obnáší? 

Studovala jsem filmovou školu v Písku, několik stu-

dentů se dostalo na praxi a já měla to štěstí, že si mě 

vybrali i na další filmovou spolupráci. Oslovil mě lo-

kační, jestli bych se nechtěla naučit něco nového, a já 

řekla ano. Pak přišla i nabídka na produkci, ale to už 

jsem byla dohodnutá, že budu dělat lokace. Je to veli-

ce zajímavá profese, lokační manažer si přečte scénář 

a vybere lokace, které nabídne architektovi a režisé-

rovi. Když jsou lokace vybrané, uzavírají se smlouvy, 

dohadují peníze, parkování pro zázemí, vodu, elektři-

nu, místnosti a vše, co je pro natáčení v daném místě 

důležité. 

Děkujeme za rozhovor

Mgr. Hana Kolářová
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Velikonoční dílna pro děti a rodiče 
18. 3. 2016
Dnešní odpoledne bylo velice hezké, děkujeme všem dospělým, 

kteří se pracovní dílny zúčastnili a vytvořili tak dětem krásný zá-

žitek ze společně prožitých chvilek v mateřské škole.

Dýňování - 27. 10. 2015
Dnešní dlouho připravované odpoledne, kdy jsme se ve školce 

setkali společně s dětmi a jejich rodinami při tvoření z velkých 

dýní, dopadlo velice dobře, děti byly nadšené a rodiče trpěliví.

Krásné dýně, které ve školce děti zanechaly,  jsou vystavené  

na oknech školky.  

V pondělí budou dětem svítit ráno na cestu do nového týdne.

Dnes to byla akce tohoto druhu první a my doufáme, že se stane milou tradicí.

Děkujeme panu Šebovi, který pro děti i rodiče zajistil velké množství krásných barevných dýní, které budou ještě využity 

na výzdobu prostor mateřské školy.

Návštěva u hasičů - 12. 2. 2016
V pátek bylo pro děti připravené velké překvapení, které navazovalo na vzdělá-

vací téma „Čím budu“.  Navštívily hasičskou stanici, kde je přivítal pan Radek Horna.

Dětem vyprávěl o práci a významu ha-

sičů, o tom, jak se lidé mají chovat, aby 

nezpůsobili požár. Vysvětloval, jaký vý-

znam má pro hasiče ochranný oděv a 

helma, dovolil jim dokonce si pracovní 

stejnokroj a zásahovou helmu vyzkou-

šet. 

Velmi nadšené děti byly, když mohly  prozkoumat vnitřek hasičského auta a zkusit si opravdové hašení vodou.  

Panu Hornovi děkujeme za vstřícnost a trpělivost.

Mateřská škola
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Školní družina 
Školní rok jsme zahájili 1. září 2015. Do školní družiny se 

přihlásilo 81 žáků. V tomto školním roce pokračujeme  

v celoroční družinové hře Expedice Českým středohořím 

a poznáváme hrady, zámky a tvrze. Hře se přizpůsobují 

všechny naše činnosti v rámci plnění školního vzdělávací-

ho programu.

V září jsme se seznamovali se svými spolužáky, pravidly a 

řádem školní družiny. Následovalo poznávání okolí školní 

družiny. 

Většina žáků si všimla tvrze, která se tyčí nad naším měs-

tysem Brozany nad Ohří. Právě tady děti plnily první pro-

jekty – Tvrze Českého středohoří. Vyprávěli jsme si o její 

historii, vyšli se k ní podívat a z rozhledny jsme se dívali 

a povídali si o tom, kterým směrem najdeme další hrady, 

zámky a tvrze.

V říjnu při Drakiádě nám vylétli draci do výše a zamávali 

nám i Českému středohoří. Podzim jsme oslavili výzdobou 

školní zahrady a uspořádali výstavu dýní a výrobků z listí.

V listopadu vedly naše kroky do lesa, který nám připadal 

jako zlaté království. U památného dubu jsme měli mož-

nost načerpat energii a změřit si jeho obvod. Zjistili jsme, 

že se musí chytit 9 žáků za ruce, aby památný strom obe-

jmuli. Podzimní sychravé počasí nás inspirovalo k výrobě 

svícnů a také ke čtení knih, např. jsme četli z knihy Příběhy 

a pověsti Litoměřicka od autora Vitalie Marka. V knize je 

možné nalézt také pověst z Brozan Žába a skřítek.

Pak už tu byl čas Dušiček a naše odpoledne při svíčkách, 

které nás nadchlo svou kou-

zelnou atmosférou.

Ani v prosinci jsme nezaháleli a žáci, kteří hrají na něja-

ký hudební nástroj, připravili pro ostatní vánoční koncert. 

Tradiční výprava do lesa potěšila nejen děti, ale také lesní 

zvěř, která si pochutnala na dobrotách, které jí děti připra-

vily a přinesly do lesa. Lesu a zvěři jsme zazpívali něko-

lik koled a popřáli všem v lese krásné Vánoce. Okouzleni 

vánoční atmosférou plnou očekávání jsme uspořádali vá-

noční ples a patřičně si ho užili. Zlatým hřebem na konci 

roku se stala vánoční besídka, která se odehrála za zpěvu 

koled, pití čaje, ochutnávání cukroví a rozbalování vánoč-

ních dárků pod stromečkem.

Leden byl ve znamení turnaje ve stolních hrách, při němž 

si děti pořádně zasoutěžily. Už v zimě jsme se připravovali  

na výlety do přírody a učili se základy první pomoci. Děti 

se dozvěděly něco o tom, co dělat v nebezpečných situa-

cích nebo jak přivolat pomoc.

Pohádkové České středohoří bylo hlavním únorovým té-

matem. Četli jsme si a vyprávěli pohádky, vyráběli pohád-

kovou knihu a ilustrovali ji.

Koncem února nechyběl ani masopustní průvod v mas-

kách, který tradičně potěšil spoluobčany, kteří nám za od-

měnu rozdali velkou spoustu bonbónů.

V březnu jsme navštívili místní knihovnu a prohlédli si 

všechna její oddělení. Paní knihovnice nás seznámila se 
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A co nás ještě čeká?

Chystáme se na rej čarodějnic s průvodem a pálením 

namalované čarodějnice. V květnu si protáhneme tělo  

při olympiádě a čeká nás hledání pokladu. 

A v červnu se rozloučíme se školním rokem, se školní dru-

žinou a naší celoroční hrou. Slušelo by se toto rozloučení 

uskutečnit na brozanské tvrzi. Tak nám držte palce, ať se 

nám vše podaří.

Milena Zázvorková

způsobem přihlašování čtenářů do knihovny a vše, co nás 

zajímalo, nám vysvětlila, byla velice vstřícná.

A protože letos Velikonoce zaklepaly na dveře oprav-

du brzy, bylo třeba začít s výrobou velikonoční výzdoby  

pro družinu a školní jídelnu. Také jsme si vyráběli zápichy 

a dekorační kraslice, které si mohly děti odnést domů a 

vyzdobit si tak svůj domov o Velikonocích.

1. dubna se konalo divadelní představení se dvěma kou-

zelníky, velmi se nám líbilo a zároveň nás nenechalo klid-

nými, protože jsme si ještě dlouho lámali hlavičky nad tri-

ky, které na nás kouzelníci přichystali.

Dalším bodem v dubnovém programu byla návštěva ze-

mědělské usedlosti paní Havlíkové a rodiny Legátů, kteří 

byli ochotni nás pustit na svůj dvůr a zahradu. Tady někteří 

žáci poprvé viděli z blízka králíky, slepice, v klecích korely, 

rozely a řebřičky. Mohli si pohladit psa a pochovat kočky. 

Velkou zajímavostí pro nás byly kamerunské ovce se svými 

jehňaty. Návštěva se nám moc líbila.

Další týden už pokračovala naše expedice Českým středo-

hořím po hradech a zámcích, a to výletem na zámek Plo-

skovice. Dozvěděli jsme se něco z historie zámku, nahlédli 

do umělých jeskyní zvaných grotty a prošli se zámeckou 

zahradou plnou krásných stromů, keřů a vznešeně se pro-

cházejících pávů. Na zpáteční cestě jsme se zastavili za od-

měnu na malé občerstvení v McDonald’s.

22. dubna děti vyrazily na tradiční otvírání studánek, kte-

rým jsme oslavili Den Země. 
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Deváťáci 
na roztrhání
Je to tady – jejich poslední rok. Jsou to ti nejstarší a sa-

mozřejmě se právem považují za nejmoudřejší na škole. 

Nicméně být deváťákem není jen tak, tato pozice s sebou 

přináší mnoho úkolů a zodpovědnosti. A jak zatím vypa-

dalo jejich působení v prvním pololetí? 

Hned v září všichni deváťáci jeli na svůj malý třídní výlet  

do Zoocentra Srdov, kde se krom pochování koz a pohla-

zení laní a jelenů podívali i do muzea vycpanin a vyslechli 

si přednášku o preparátorství. Cestou tam nás pobavil ři-

dič autobusu, který si paní učitelku spletl se žačkou.

Během října a listopadu se žáci deváté třídy měli možnost 

podívat během výuky na některé střední školy v okolí a 

rozšířit si tak obzory pro jejich rozhodování o dalším vzdě-

lání.

Deváťáci se taktéž, společně ještě se sedmou třídou, zú-

častnili projektu vyhlášeného Českým statistickým úřa-

dem nazvaného Minisčítání, který měl za úkol zajímavě a 

prakticky přiblížit principy sběru, zpracování a využití sta-

tistických dat.  Dále vyplňovali scio testy z českého jazyka, 

matematiky a obecných studijních předpokladů, které jim 

mohou pomoci v rozhodování, kam se hlásit po základní 

škole, a ukáží jim, v čem jsou dobří. Scio testy také umož-

ňují porovnání jejich výkonu s vrstevníky v celé republice, 

takže testování pro ně byla určitě i zajímavá zkušenost.

Klasická povinnost, ale i radost devátých tříd je tradiční 

strašení mladších ročníků na den svatého Mikuláše. Všich-

ni se na akci podíleli. Sehnali si kostýmy, nakoupili bonbó-

ny a pobavili celou školu.

V prosinci jsme se ještě vydali do Litoměřic na již každo-

roční akci Objímání zdarma, která vnesla trochu legrace, 

recese a pohody do předvánočního shonu. Z této akce je i 

spousta fotografií a video, které bude jednou pro všechny 

fajnovou památkou.

Deváťáci si ale jenom neužívají, pomáhají také učitelům 

i jiným žákům v lepší organizaci chodu školy. Pravidelně 

nakládají papír, v jehož sběru jsme jako škola už po několik 

let opravdu dobří. Také na zápisu do prvních tříd většina 

dívek deváté třídy pomáhala budoucím prvňáčkům a jejich 

rodičům při orientaci ve školní budově.

V blízké době celou třídu čeká nelehké vybírání motivů  

na závěrečné tablo. Rozhodovat jednohlasně za celou tří-

du není vždy snadný úkol. Ovšem při výběru absolvent-

ských triček měli deváťáci šťastnou ruku. Bez velkých há-

dek se domluvili a trička už jsou v tisku. Očekáváme je 

každým dnem.

Žáci posledního ročníku si moc dobře uvědomují, jak se 

jim čas na této škole krátí, i díky speciálnímu kalendáři, 

který mají ve třídě. Možná i proto je každý den na půdě 

školy něčím specifický a snaží se si ho užít, jak jen nejvíc 

to lze.

Mgr. Barbora Marxová
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Viděli jsme 

i tradičně 

nazdobený 

s t romeček 

a betlém. 

M í s t n o s t í 

plnou ze-

mědělských 

strojů jsme 

se opět 

p r o d r a l i 

na dvorek. 

Hospodář nás odvedl za děvečkou a čeledínem. Ti měli 

vyrábět ozdoby na stromeček, ale místo toho se děvečka 

zhlížela v zrcátku a čeledín si pískal na flétnu veselé písnič-

ky. Jejich chlebodárce se moc divil, že nemají svou práci 

hotovou a byl by se hrozně, ale hrozně rozčílil, kdybychom 

nepřislíbili pomoc oběma lenochům. Tak jsme se pustili 

do práce. Každý si vyrobil dvě ozdoby, zasněženou šišku a 

kroužek z korálků. Za naši šikovnost jsme si je obě mohli 

nechat a odvézt domů.  Poděkovali jsme a rozloučili se 

dobovým pozdravem: „S Pánem Bohem.“

A možná někdy, až budou Velikonoce, se zase necháme 

unést 19. stoletím…

Mgr. Eva Švihnosová

zástupkyně

Vánoce na statku
Šestnáctý prosincový den se děti ze školy vydaly na výlet. 

Nebyl to však výlet ledajaký, neboť nás přenesl do dáv-

ných časů. Do časů našich předků, kdy neexistovala auta, 

mobily ani elektřina. Ocitli jsme se na návsi v Třebízi. Tam 

nás přivítal pasáček a vysvětlil nám, k čemu sloužila zvo-

nička. Naučil nás pořádně zabouchat na vrata. Buch, buch! 

Vrata se otevřela  a v nich  nás slovy: „Pozdrav Pán Bůh,“ 

přivítal čeledín z Cífkova statku. My mu odpověděli: „Dejž 

to Pán Bůh.“ Pozval nás dál i přesto, že se na statku právě 

všichni pilně připravovali na Vánoce. A tak jsme nahlédli 

do chléva, kde nám bylo vysvětleno, proč Ježíška ochra-

ňoval volek a osel. Pak jsme na dvoře nazdobili vánoční 

stromeček, naučili se novou básničku a prohodili několik 

slov s hospodářem ze statku. Když jsme se nasvačili, zašli 

jsme na „vejminek“, kde nám stařenka hádala budoucnost 

a vyzkoušela naši bystrost v hádankách. 

Následoval jarmark. Tam nás přivítal trhovec a nabídl své 

skvělé zboží. Většina z nás neodolala a koupila si nějakou 

tu svíčku, med, vařečku, ozdobu na stromeček apod. Když 

jsme vyšli do dvora, zastihli jsme hospodyni. Pozvala nás 

do sednice, kde se dralo peří, opravovalo nářadí, vyrá-

běla pometla (košťata) a děti na peci vyráběly odměnu  

pro nejlepší dračku peří. Pak nás zavedla do kuchyně, kde ji 

překvapila Lucie, jež šla zkontrolovat, jak je uklizeno. Dalo 

to práci, ale trocha prachu se přeci jen našla. A tak si Lu-

cie na usmířenou odnesla vánočku, kterou nás panímáma 

také podarovala. A pak alou do světnice k prostřenému 

stolu. Lucie nám vysvětlila, proč se kolem stolu dával řetěz, 

proč se bosou nohou stoupalo na sekeru a kolik chodů a 

tradičních jídel patřilo na štědrovečerní stůl. 



24

V úterý 15. prosince se škola proměnila v malou firmu na výrobu vánočních dekorací. Tentokrát nezůstali žáci se svými 

třídními učiteli, ale mohli si vybrat z několika dílen a zapsat se tak na tvoření dvou vánočních výrobků. V každé z vybraných 

dílen strávily děti asi 2 a půl hodiny a zpravidla jim tato doba stačila k tomu, aby vyrobily jeden výrobek, některé i výrobků 

několik.  Nabídka byla opravdu pestrá, např. sněhuláčci z květináčů, svícínky, pečené cukroví, vánoční ozdoby z filcu, věneč-

ky, keramické ozdoby, perníčky, andělíčci, vonné sáčky a jiné.  A tak si každý vyzkoušel to, co ho zajímalo. Naštěstí nikdo 

si nepřišil, nepřilepil, nepřipekl prst nebo jinou část těla ke svému výrobku, a tak mělo všechno šťastný adventní konec.  

Atmosféra okořeněná vůní jehličí, vonných svíček a zvukem koled se šířila po celé škole. Děti se těšily, že se jejich výrobky 

budou prodávat na adventním jarmarku, a vynaložily veškeré úsilí, aby výrobky byly povedené a krásné.  Dílna, jarmark  

i další předvánoční společné akce nás všechny příjemně naladily na vánoční čas.

Mgr. Radka Krunclová

v

Adventní dílna


