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Běh pro zdraví 
 

Dne 10. září se 

v naší škole 

konal již tradičně 

projekt s názvem 

„Běh pro zdraví“.  

Tato akce se 

pořádá každý rok 

v rámci prevence 

za podpory 

projektu LINKS. 

Žáci běhali na 

atletickém hřišti školy. Soutěžili ve 

štafetovém běhu po třídách. Letošní 

Běh pro zdraví se nesl v duchu barev 

ovoce a zeleniny. Žáci se aktivně 

zapojili a den si užili.   

Vyhodnocení proběhlo v rámci 

ročníků, kdy vítězi byly třídy 1.A, 

2.C, 3.B, 4.A, 5.B, 6.B, 7.B a 8.A.  

Závod běžela většina žáků naší třídy 

a ti, kteří ze 

zdravotních 

důvodů běžet 

nemohli, 

alespoň fandili. 

Každý žák 

musel oběhnout 

jedno kolečko a 

místo 

štafetového 

kolíku jsme si 

předávali jablko. Všechny třídy 

nakonec dostaly pytel ovoce a ty, 

které vyhrály dostaly i diplom. 

Důležité bylo, že každý udělal něco 

pro své zdraví. Všichni jsme si to 

bezvadně užili. 
Anna Dvořáková a Karolína Klára 

Fajkusová, 7.A 

 

                                                                                      

 

Adaptační kurz šesťáků na Svahové 
 

Žáci šestých tříd se svými třídními učitelkami 

strávili dva dny v září v horském hotelu Svahová. 

Cílem adaptačního kurzu bylo stmelení nových 

třídních kolektivů.  Tomu také odpovídal program.  

Hráli jsme různé hry, při nichž jsme se vzájemně 

poznávali a museli  jsme spolupracovat. Bohužel 

chladné a deštivé počasí nepřálo venkovním 

aktivitám, ale jinak se adapťák vydařil. 

Z celého pobytu se mi nejvíce líbila noční stezka 

odvahy. Hráli jsme tam mnoho her a každá třída 

vytvořila svou vlajku a složila hymnu. Když zrovna 

nepršelo, vydali jsme se do okolí.  V lese jsme 

stavěli domečky z klacíků a mechu. Hráli jsme 

rozdupku, navigovali jsme kamaráda, který měl 

zavázané oči. Soutěžili jsme v přetahování lana atd. 

Adapťák byl moc hezký.    
                 Adéla Pěničková, 6.B 
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Chomutovský pohár dračích lodí 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V sobotu 21. září se na Kamencovém jezeře 

uskutečnily závody dračích lodí, ve kterých se 

utkalo celkem 11 školních posádek. Naše 

posádka, Dráčata ze Školní, byla znevýhodněna 

oproti ostatním, protože 9 žáků,  kteří se 

přihlásili na závod nedorazilo ! ( nemoc ? ).  A 

tak namísto 20 pádlovalo v naší lodi pouze 13 

statečných. Jeli ale výborně a ve finále C 

zvítězili a nechali za sebou obě lodě soupeřů, 

které jely plně obsazené.   

Velké poděkování za bojovnost, sportovního 

ducha  a  zodpovědný přístup patří  

 

 

 

 

těmto žákům: Vojtěchu Hartanovi z 9.B, Tomáši 

Čmudovi, Marku Bodnárovi, Evě Plchové a 

Heleně Sieberové z 8.B  a sedmákům, Aničce 

Dvořákové, Klaudii Hertelové, Dominiku 

Sichrovskému, Mírovi  Sobkovi, Frantovi 

Rutovi, Ondrovi Fenclovi a Matouši Křikavovi.  

Závěrem apeluji na všechny rodiče a žáky, kteří 

se přihlásí na jakoukoli akci, aby ke svému 

rozhodnutí přistupovali zodpovědně a v případě 

neúčasti se včas omluvili nebo za sebe našli 

náhradníky, aby nekazili práci a radost ostatním. 

Patří to ke slušnému chování. 
Za posádku Dráčat ze Školní  Ing. Mgr. Luděk Hrbek 

 

Krušné hory, domov můj 
Naše škola se minulý školní rok zúčastnila projektu „Krušné hory, domov můj“. Každá třída si 

vybrala jedno téma, které měla výtvarně ztvárnit. Bylo nám řečeno, že fantazii se meze nekladou, a 

tak jsme se s nadšením pustili do práce. Naše téma znělo – Houby Krušných hor. Každá třída svou 

práci vystavila a žáci hlasovali o nejhezčí práci na dané téma. Naše třída 4. C zvítězila. Čekala nás 

velká odměna  - výlet na horský hotel Lesná. Tam se nám věnovala p. Herzánová, která pro naši 

třídu měla připraveno spoustu her a úkolů v přírodě. Moc se nám tam líbilo. 
                                                                                                Mgr. Zuzana Fučíková, třídní učitelka 5.C 

 

 

Správným směrem 
Dne 5. listopadu se třída 9. b s paní učitelkou 

Miklovičovou  vydala na prohlídku výstavy 

Správným směrem. Výstava je umístěna v kině 

Svět a jejím cílem je prevence alkoholu a drog 

pod záštitou Policie ČR.  Celá akce proběhla 

v pořádku a žákům se výstava líbila. Někteří 

z nich se do této soutěže v letošním roce 

přihlásili.                           Mgr. Jana Miklovičová 
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Nad školou létali draci 
 

Při pracovních činnostech jsme vyráběli draky 

z papíru a dřevěných latí.  Pracovali jsme ve 

skupinách  a vytvořili jsme celkem čtyři krásné 

kousky. Každá skupina svého draka 

pojmenovala. Dívky měly Šmoulinku, Barbínku 

a Minnie a kluci jim dali jméno Čert a 

Sponchbobem.  

Byli jsme velice zvědavi, jak budou naši 

krasavci létat. Vykoušeli jsme to na školním 

hřišti. Jako první se do výšky vznesla 

Šmoulinka. Nakonec létali všichni, avšak potom 

část letců ztroskotala a skončila v louži, nebo je 

roztrhnul prudký náraz větru. 

Při pouštění draků jsme si užili kopec legrace.

                
   Klára Ansoreová a Michal Halvoník, 7.A 

 

 

Halloweenská noc ve škole 

 

Užili jsme si halloweenskou noc se vším všudy. 

Na toto tajuplné datum posledního dne měsíce 

října jsme přišli spát do školy převlečeni za své 

oblíbené příšery, monstra a postavy z horrorů. 

Děti ze tříd 5. A a 5. C dorazily skoro všechny.  

Nejdřív jsme měli halloweenský rej v tělocvičně, 

soutěž v balení mumií toaletním papírem a 

utkání ve vybíjené. Potom jsme si povídali 

strašidelné příběhy a to nejhorší nás teprve 

čekalo – noční cesta ztemnělou školou – stezka 

odvahy, na kterou jen tak nezapomeneme. Pouze 

za svitu baterky jsme se museli proplížit školou 

a podepsat se na arch papíru za hrůzostrašného 

kvílení strašidel nedaleko tělocvičny. Než jsme 

se uložili ke spánku, paní učitelky nám ještě 

četly strašidelné příběhy na dobrou noc, přesto 

se nám dobře usnulo. Druhý den jsme ve škole 

psali vyprávění o halloweenské noci a představte 

si, nejvíc se nám líbila právě stezka odvahy.  

                                                  Žáci z 5.A 
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26. září 

se na novém atletickém stadionu v Chomutově konalo okresní kolo soutěže mladších žáků 

Atletický čtyřboj. Družstvo děvčat z naší školy vyhrálo a postoupilo do krajského kola. 

 

1. místo – družstvo mladších žákyň ZŠ Školní Chomutov 

 

Naši školu reprezentovaly: Andrea Lavičková, Barbora Kučerová, Kateřina Králová a Martina  

                                            Slavíčková – 7.A, Daniela Kňavová – 7.B 

 

27. září 

se konalo okresní kolo v Atletickém čtyřboji starších žáků. 

 
2. místo – družstvo starších žákyň ZŠ Školní Chomutov 

 

Naši školu reprezentovaly: Diana Slavíčková, Aneta Stupáková, Eliška Hodková, Natálie 

                                            Nováková, Bára Dolníková – 8.A 

 

 

30. září 

se konalo další sportovní soutěž družstev - okresní kolo Přespolního běhu. 

 
 2. místo – družstvo mladších žákyň  

Kateřina Krylová, Andrea Lavičková, Diana Slavíčková, Bára Kučerová -7.A, Daniela              

Kňavová – 7.B 

4. místo – družstvo mladších žáků 

Jakub Pavuk, Vojtěch Ullmann, Lukáš Runt – 7.A Ondra Fencl, Vojta Bernas – 7.C 

 

5. místo – družstvo starších žákyň 

Bára Dolníková, Diana Slavíčková, Natálie Nováková, Aneta Stupáková – 8.A 

  

9. místo – družstvo starších žáků 

Tomáš Čmuda, Jan Horáček – 8.B, Petr Konopásek – 8.A 

 

1. října 

proběhlo na atletickém stadionu v Bílině krajské kolo Atletického 

čtyřboje. 

 
3. místo – družstvo mladších žákyň ZŠ Školní Chomutov 

 

Naše družstvo: Andrea Lavičková, Barbora Kučerová, Kateřina 

Krylová, Martina Slavíčková – 7.A, Daniela Kňavová – 7.B 
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6. října 

se na ZŠ Zahradní konala jazyková soutěž v tlumočení a překladu Jeronýmovy dny. 

 
1. místo – Erik Sichrovský, 9.B 

 

GRATULUJEME! 

 

 

8. listopadu 

se na ZŠ Na Příkopech konala lehkoatletická soutěž ve skoku vysokém Příkopská laťka. 
Závodili zde žáci z Chomutovských základních škol. 

 

Kategorie mladších žáků:                1. místo – Tomáš Salaďak, 8.C 

 

Kategorie mladších žákyň:              1. místo – Eliška Hodková, 7.A 

 

Kategorie starších žákyn:                2. místo – Natálie Nováková, 8.A 

 

 

8. listopadu 

se v Lounech konal Podzimní pětiboj všestrannosti OVOV v Lounech. Soutěžilo zde 22 

družstev žáků základních škol Ústeckého kraje. V každém družstvu závodili čtyři chlapci a čtyři 

dívky. 

 

Kategorie -  dívky, ročník 2000:           6. místo – Andrea Lavičková, 7.A  (z 34 závodnic) 

                                                              7. místo – Eliška Hodková, 7.A 

 

Kategorie -  dívky,  ročník 2001:          3. místo – Bára Kučerová, 7.a  (z 26 závodnic) 

                                                              4. místo – Kateřina Krylová, 7.A 

 

Kategorie – hoši, ročník 2001:           11. místo – Sobek Miroslav, 7.B  (z 22 závodníků) 
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Děti z 5. A odpovídali na otázku 
 

Co bych dělal…. 

 

Kdybych se ocitl na jiné planetě, … 
 

tak bych se chtěla stát Avatarem (Lea Sýkorová) 

 

zemřel bych na nedostatek kyslíku (Alex Horabin) 

 

bojoval bych o svůj stát (David Stupák) 

 

hledal bych civilizaci (Adam Kučera) 

 

utíkal bych a obíhal bych planetu (Adam Neugebauer) 

 

 

Kdybych byl ředitelem školy,… 

 
měl bych rád děti (Jan Spour) 

 

tak bych měl dobrý život (David Stupák) 

 

dal bych škole celoroční prázdniny (Danel Husák) 

 

tak bych si do ředitelny koupil pohodlnou sedačku (Jakub Chloupek) 

 

tak bych byla šťastná (Terezka Balounová) 

 

Kdybych měl milion,… 

 
tak bych chtěl druhý (Adam Neugebauer) 

 

tak bych to dal na charitu (Rosťa Čertík) 

 

koupil bych si letadlo (Jan Spour) 

 

byl bych bohatej (Milan Farkaš) 
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Příběhy podle přísloví – píší děti z 5. A 
 

Jablko nepadá daleko od stromu 
Můj praděda hrál hokej. Byl dobrý, hrál i za Českou 

republiku. Vždycky se mě ptal: ,,Budeš hokejista?´´ Já mu 

na to kývnul ano. A tak jsme v mých třech letech šli 

s mým tátou na led. Pořád jsem chodil na tréninky. Až táta 

řekl, že jsem moc hubený. Že to mám zkusit v bráně. A 

vydařilo se. Čtyři roky jsem hrál za brankáře. A teď 

chytám za Piráty šestou třídu. Vyhráváme soutěže a tak. 

Z toho vyplývá, že geny se dědí.       Ondřej Kufa 
 

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až… 
Znala jsem jednoho pána a ten měl obchod. Lidé k němu chodili, protože poblíž nebyl žádný jiný 

krám. On toho využíval, jak se dalo. Okrádal lidi o spoustu peněz. Měl však moc hodnou ženu. 

Každý večer mu říkala: ,,Máš jediný obchod ve vsi a ještě okrádáš lidi. Jednou na to doplatíš.´´ A 

tak se také stalo. Lidé zjistili, že je to šejdíř. Tak se stalo, že jednoho dne zkrachoval. Teď, když je 

na mizině, říká si: ,,Já hlupák, okrádal jsem a takhle jsem dopadl.´´ Ona mu řekla: ,,Tak vidíš, tak 

dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.´´      
              Kristýna Palachová 
 

Jako hledat jehlu v kupce sena 
Když jsme si s bratrem v pokoji pár dní neuklízeli, byl tam hrozný bordel. Pak se začal 

předělávat dům. Začalo se přízemím. Vynesli jsme věci zezdola nahoru a měli jsme toho 

plný pokoj. Nemohl jsem najít telefon. Když se přestalo předělávat přízemí, snášeli jsme 

věci dolů a našel jsem telefon pod postelí. A řekl jsem, že je to jako hledat jehlu v kupce 

sena.          Alex James Horabin 

                                                                                         

 

Kovářova kobyla chodí bosa 
Můj kamarád má tátu. Je to počítačový technik. 

V tomto oboru už pracuje dlouho. Opravil už 

stovky počítačů. Opravil je zákazníkům, 

kamarádům, ale svojí rodině ne. Protože chodí 

do práce od půl osmé a chodí domů v sedm 

hodin večer. Takže vždy říká, že se potřebuje 

vyspat. A ráno, když vstává, říká: ,,Jsem 

unavený a ještě mám jít do práce.´´ Ponaučení – 

vždy se první věnuj rodině a až potom jiným 

lidem.                       Daniel Husák                                                              

 


