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Zdravíme vás z Anglie! 

 



Novinky 

Žáci ZŠ Školní před Vánoci navštívili Anglii 
Ve dnech 13. – 19. prosince 2015 se žáci ze Základní školy Školní v Chomutově zú-

častnili jazykově-vzdělávacího pobytu v anglickém Southamptonu.  Pobytu se zúčastnilo 

celkem 35 vybraných žáků prvního a druhého stupně, kteří si hrazený pobyt v rámci 

projektu financovaného z MŠMT a EU zasloužili za výborný prospěch či reprezentaci 

školy. 

Pro žáky byl určen velmi bohatý program. Zúčastnili se dvoudenního kurzu anglické-

ho jazyka a podnikli řadu zajímavých výletů v okolí města Southampton, kde se nachází 

celá řada světově známých památek. Žáci tak například viděli prehistorický komplex 

Stonehange či muzeum královského námořnictva v přístavním městě Portsmouth. Pobyt 

vyvrcholil posledním dnem návštěvou hlavního města Londýna. 

Téměř po celou dobu zájezdu jsme si užili krásného počasí a vraceli se plni úžasných 

zážitků a nových vědomostí. Za podporu a realizaci projektu patří náš dík paní ředitelce 

Mgr. Vlastě Markové. 

Mgr. Irena Svatošová 

Školní parlament Klíček 
Dne 19. ledna 2016 proběhlo další zasedání Školního parlamentu Klíček. Řešili jsme 

různé akce, které v tomto pololetí proběhnou, nebo které už se staly. 

1. Vybralo se přes milion korun ve sbírce na nemocného Matěje 

2. Do školního časopisu budou přidány otázky pro paní zástupkyni. 

3. Vedení města by se chtělo setkat s některými žáky škol a vybraní žáci se budou 

moci zeptat na některé otázky, které by chtěli vědět. 

4. Dále proběhne jarní akce, která se bude týkat toho, že budeme mít třeba Fran-

couzský den a budeme si muset připravit vše o Francii. Bude se rozhodovat 

mezi Mexickým dnem, Anglickým dnem, Zvířecím dnem, Brazilským dnem 

a Japonským dnem. 

5. Připravuje se talentová soutěž, do které se můžou přihlásit dobrovolníci 

z jakékoliv třídy a ukážou svůj talent. 

6. Měli jsme přednášku proti zabíjení zvířat kvůli oblečení. Přednášku měly Luc-

ka a Bára ze 7. B, které se tím již delší dobu zabývají. Měly s sebou i petici, tak-

že pokud ji chcete podepsat, běžte za nimi. 

Tereza Balounová (7. C) 



Předvánoční Drážďany 
V úterý 22. prosince 2015 si 6. A. vyjela navštívit německé trhy v Drážďanech. Jela 

s námi devátá třída. Za pár hodin jsme přijeli na místo a prohlíželi jsme si zajímavé pa-

mátky ve vánočním stylu. Průvodkyně nám říkala mnoho zajímavých informací o ně-

mecké historii. Po prohlídce památek následovala prohlídka muzea hygieny, kde jsme si 

vyzkoušeli mnoho zajímavých pokusů s tématikou lidského těla. Když jsme došli na ko-

nec muzea, dali jsme si malou sváču a vyrazili dál. Došli jsme k Primarku, kde nám uči-

telky daly rozchod na hodinu a všichni začali utrácet. A na závěr jsme došli až k cíli naše-

ho výletu na drážďanské trhy. Trhy byly nejlepší část výletu. Dostali jsme znova rozchod 

na hodinu, ale prohlíželi bychom si trhy i dvě hodiny. Trhy byly velmi zajímavé a roz-

hodně více vánoční než v Česku. Nakoupili jsme mnoho hezkých a vánočních dárků. Těž-

ký den jsme zakončili odpočinkem v autobuse. A jeli domů. 

Štěpánka Boučková (6. A) 

Vaří 4. C  

Domácí hamburger 

Koupíme si sekanou. Vezmeme si housku a rozřízneme ji na dvě půlky. Pak si vezme-

me salát, sýr, rajčata a okurku. Libovolně to na sebe přiložíme. Dáme to do mikrovlnky 

na jednu a půl minuty. A sníme to. Hm, to je ňamka. 

Petr Janoušek (4. C) 

Česneková pomazánka pro všechny 

Připravíme si česnek a sýr eidam. A celé to nastrouháme. Přidáme trochu pálivého 

koření. Mezitím si připravíme chléb, rozřízneme ho na čtvrtky, aby to vyšlo pro každého. 

Všechno zamícháme s majolkou. Pomazánku namažeme na chleba a můžeme jíst. Ňam 

ňam! 

Marcel Horváth (4. C) 

Volské oko a chleba 

Musíme dát na pánvičku olej, pak rozklepneme vejce a dáme je tam. Mezitím si ukro-

jíme chleba. Musíme vejce otočit, osolit, vyndat na talíř. Dát tam chleba a volské oko 

a třeba kečup nebo hořčici. 

Kristýnka Truhlářová (4. C) 

Míchaná vajíčka 

Rozklepneme dvě vajíčka do skleničky, dáme na pánev máslo, počkáme až se rozpustí. 

Přidáme vajíčka. A budeme to míchat jednu minutu. Dáme tam špetku soli, přendáme na 

talíř a je hotovo! 

Tomáš Kuzma (4. C) 



Jsme nej 

Litvínovský Choroš 
Ve dnech 9. a 10. prosince proběhla v litvínovské Schole Humanitas již tradiční soutěž 

pro žáky 8. a 9. tříd základních škol nazvaná Litvínovský choroš. Soutěže se zúčastnilo 

96 žáků z 32 škol Ústeckého a Karlovarského kraje. Tříčlenná družstva se utkala 

v průběhu dvou dnů ve dvaceti soutěžních disciplínách. Ty prověřily znalosti žáků 

z biologie, chemie, fyziky, zeměpisu i cizích jazyků, ale také otestovaly, jak jsou na tom 

soutěžící s kondicí a pohybovými dovednostmi. Nejlepší připravenost prokázalo druž-

stvo Základní školy ve Školní ulici v Chomutově ve složení Andrea Lavičková, Michal 

Halvoník a Vojtěch Ullmann, které si z Litvínova odvezlo zasloužené prvenství. 

Mgr. Ing. Luděk Hrbek 

 

Florbal cup 2016 

(6. ledna 2016) 

Druhé místo: Jakub Pavuk, Ondřej Slanař (9. A), Vojtěch Bernas, Ondřej Fencl (9. C), 

David Jantač, Ondřej Sušický, David Tran Minh (8. A), Tomáš Uhlík (8. B), Zdeněk Urban 

(8. C) 



Dějepisná olympiáda 

(18. ledna 2016) 

Šesté až sedmé místo: Radek Voch (8. A), Vojtěch Ullmann (9. A) 

Vlastní tvorba 

Můj život na Měsíci 
Je rok 4926, bydlím na Měsíci u hlavního města Měsíce. Mám sestru Karolínu Gloga-

sovou. Máma je Měsíčanka a táta je Marťan. Právě se chystáme jet na Merkur M276 D. 

Pojedeme naším nadzvukovým létajícím autem. Vyrážíme za 4 molesekundární hodiny. 

Sice bychom mohli jet jádrovým metrem, ale je to drahé. „Už jedeme,“ volala naše máma. 

Když jsme vyrazili, viděl jsem androjdy, chodící rybu a mimozemšťany. Když jsme dora-

zili, moc se nám tam líbilo. Měli tam i intergalaxní jídelnu a létající bazén. 

Mikuláš Michal Glogas (4. C) 

Křížový výslech 

Dotazník pro paní učitelku Janu Honsovou 

Jak dlouho učíte? 

Letos učím 33. rok 

Baví Vás tato práce?  

Většinou mě práce baví, nerada dělám věci, které nesouvisí s učením – papírování, admi-

nistrativa. 

Jaký jiný předmět než matematiku byste si vybrala ke studiu?  

Vystudovala jsem aprobaci matematika – fyzika, ale chtěla jsem studovat přírodopis. Ten 

tenkrát nebyl v nabídce studijních oborů. 

Jakou školu jste vystudovala? 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, učitelství pro II. a III. stupeň, 

obor matematika – fyzika. 

Co ráda jíte? 

Mám ráda více jídel. 



Máte doma zvíře? 

Máme doma psa, labradora. 

Co ráda čtete? 

Mým oblíbeným žánrem jsou detektivky. 

Jak trávíte volný čas? 

V létě se ráda realizuji na zahradě, cestuji. V zimě čtu a mám ráda ruční práce. 

Co byste ráda změnila u svých žáků? 

Změnu musí chtít každý sám u sebe. 

3V (Viděno více vočima) 

Hurá faktor 
Aspoň jediný školní den jsme chtěli udělat pro děti zajímavým. Příprava na tuto akci 

byla namáhavá a vyčerpávající především pro hlavní organizátory. Jednotlivé disciplíny 

byly od sebe odlišné. Naší starostí byla disciplína, která se jmenovala Muzikus, kde se 

hrálo na skleněné lahve pomocí not na tabuli a následně museli uhodnout, co hrají. Pro 

některé skupiny byla tato disciplína obtížná. Z našeho pohledu byl Hurá faktor velmi 

zábavný. 

Barbora Köblová, Filip Vegrycht, Viktor Hrabáč (9. A) 

Příprava Hurá – faktoru byla velmi zábavná. Během spaní ve škole jsme zkoušeli ně-

kolik disciplín, abychom zjistili, zda jsou splnitelné. Do školy jsme přišli dříve než ostatní 

žáci a každý si připravil své stanoviště. K dané disciplíně jsme si přinesli zajímavé kos-

týmy. Plnění úkolů bylo občas bolestivé, ale přesto vše proběhlo bez zranění a všichni 

jsme se u toho bavili. I hádanky otce Hurá byly obtížné, a proto je někteří nesplnili. 

Účastníci si odnesli mnoho sladkých odměn. 

Klára Ansorgeová, Anna Dvořáková, Nela Rau scherová, Karolína Zetková (9. A) 



Připravovali jsme tyto soutě-

že, když jsme přespávali ve ško-

le v malé tělocvičně. Zabralo 

nám to celý večer. Z našeho po-

hledu vypadaly některé soutěže 

jednoduše a některé zase těžce. 

Pomůcky k jednotlivým soutě-

žím jsme dělali na výtvarce 

a další jsme zkoušeli. Obtížné 

nám přišly přesmyčky, sudoku 

a tisíceskok. Jednoduchý zase 

byl třeba pipetong nebo šviha-

dlová balírna. A nejzábavnější 

byla překážková dráha nebo 

osahávačka. Celá ta akce nás 

moc nebavila, protože jako po-

mocníci jsme často jen seděli 

a dohlíželi na to, jak se ostatní 

baví. A taky nás překvapilo, jak 

některé děti byly nesportovní 

a dělaly krávoviny. 

John Francis Horabin (9. A) 

 

Možnost spolupráce v „Hurá 

faktoru“ nás velice pozitivně 

oslovila. Spolupráce s paní uči-

telkou Olinkou Urdovou byla 

smysluplná. Všichni měli rádi růžového plyšového králíka, kterého skvostně ztvárnil 

Michal Halvoník. Taky jsme zjistili, že většina dětí se nedokáže přitahovat rukama na 

nakloněné lavičce. Všichni včetně nás si to pěkně užili. 

Michal Halvoník, Adam Vyhnanovský, Andrea Lavičková (9. A) 

Hanka a Hanka spolupracovaly s panem učitelem Hrbkem, ale asi se mu tam moc ne-

líbilo, protože v každé chvíli, kdy mohl odejít, se vypařil k vedlejšímu stanovišti. Tam 

byla Bára a Martinka. Celou dobu se snažil hodit míč lopatou do branky. Nakonec se mu 

to podařilo a postoupil do druhého kola. 

Ačkoliv naše disciplína byla čistě sportovní, my jsme se jako sportovci necítili. 

S cukrovím z domova a ležením na zemi se to ale dalo přežít. 

Tímto ukončujeme vyprávění našich zážitků z akce Hurá faktor a oznamujeme, že se 

nám velmi líbila a přejeme budoucím deváťákům, aby byli stejně kreativní jako my! 

Ostatně bez paní učitelky Novákové a Prokopcové by to nešlo. 

Hana Sekerová, Hana Saidlová, Barbora Kučerová, Martina Slavíčková (9. A) 



Hlavní příprava spočívala v testování disciplín. Každé stanoviště si musela vymyslet 

vlastní kostýmy. Jinými slovy příprava byla sama o sobě zábavou. U stanoviště 

s tangramy byl překvapivě nejnáročnější obdélník. Ten zvládla sestavit pouze dvě druž-

stva. Přesto nejlepší ohlas sklidil Otec Hurá. Jeho úkolem bylo pokládat otázky soutěží-

cím výměnou za indície. Akce měla úspěch, a ač si někteří mohou myslet, že jsme si ji 

neužili, myslím, že jsme si ji užili nejvíc. 

Vojta Ullmann, František Rut (9. A) 

Náš týden v Anglii 
Výlet do Anglie se mi celkově moc líbil. Cesta utekla poměrně rychle. Dva dny jsme 

v Anglii chodili do školy s názvem "Lewis Scholl of English". Také jsme navštívili různá 

muzea atd. Nejvíce se mi líbil výlet do Stonehange. Poslední den jsme byli v Londýně. Se 

svou spolužačkou, zároveň nejlepší kamarádkou, jsme bydleli v jedné rodině, což bylo 

super. Naše paní byla skvělá, povídala si s námi. Byl to zkrátka super výlet. 

Lucie Lišková (7. B) 

V rámci výuky angličtiny jsme díky naší škole navštívili Anglii. Bydleli jsme v různých 

rodinách, a měli tak možnost poznat jiný svět. Každý den jsme měli v programu různé 

památky a také obchodní centra. Chodili jsme dva dny do školy pro cizince, kde jsme se 

učili nejen o jejich tradicích. Poslední den školy jsme dostávali certifikáty. Naším posled-

ním výletem byl Londýn. Viděli jsme dvoupatrové autobusy, London Eye a také Buckin-

ghamský palác. Výlet byl skvělý, moc se nám líbil a určitě plánujeme se do Anglie vrátit. 

Klára Koševijová, Tereza Potrebuješová (8. B) 



V Anglii se nám všem velice líbilo. Ta cesta byla velice náročná, i přes  to jsem si to 

užila. Byli jsme ubytovaní v Southamptonu u rodin. Příslušníci rodin byli velice přátelští. 

Ve škole se nám všem dařilo a také tam byli moc přívětiví učitelé. Poslední den jsme 

strávili v Londýně, kde jsme si prohlédli všechny nejvýznamnější památky. Já si myslím, 

že se každý z nás do Anglie v budoucnu zase podívá. 

Yana Lungulenko (8. C) 

Pravěk v muzeu 
11. listopadu v jedenáct hodin jsme byli s paní učitelkou Blažkovou v muzeu. Na za-

čátku jsme si povídali o pravěku a vyráběli si náhrdelníky. Poté jsme šli po dřevěných 

schodech nahoru, dostali jsme pracovní listy a měli jsme je vyplnit. Nahoře jsme viděli 

pravěké zbraně, nástroje, šperky a dokonce i lidské kostry s nádobami v hrobě. Program 

trval asi dvě hodiny a poté jsme šli zase zpět do školy. Líbilo se mi tam moc, bylo to tam 

pěkné. 

Škabrada Jakub (6. A) 

Pravěká výstava se mi moc líbila. Byla tam spousta poučných věcí a mnoho nového 

jsem se dozvěděla. Moc se mi líbilo, že exponáty byly 3D a v reálné velikosti. Všechno 

tam bylo hezky upravené, nebyl v tom zmatek a mohl by se z toho každý učit. Také vyrá-

bění náhrdelníků a „posezení u ohně“, kde jsme dostávali zajímavé otázky, se mi líbilo. 

Bylo to vážně moc poučné. 

Kaššáková Viktorie (6. A) 

Výstava se mi líbila. O dějinách jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací. Také 

jsme si mohli prohlédnout exponáty, přičemž jsme zjistili, že střep z nádoby není jen kus 

zapečené hlíny, ale že je to něco víc, něco, co je na světě statisíce let a my jsme to mohli 

vidět na vlastní oči, vážně úžasné. Nejlepší snad bylo malování na korálky. 

Pernekrová Barbora (6. A) 



 

 


