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Deváťáci učili na
prvním stupni

Za mě osobně to bylo naprosto skvělé! Nejdříve jsem
z toho byla trochu nervózní, ale po chvíli jsme se s dětmi
seznámili a zjistila jsem, že děti jsou pohodové a vše to
bude probíhat hladce.  Moc jsme si to spolu užili. Vůbec
jsme se nenudili, děti se do aktivit zapojovaly a myslím si,
že to byl velmi povedený den.

Každý ve skupině měl jeden předmět (Terka – ČJ, Matěj
– M, já – prvouka), ale pomáhali jsme si všichni navzájem.
Vymýšleli  jsme  různé  skupinové  soutěže,  za  které  děti
dostávaly sladkosti nebo samolepky. Na TV se děti rozbě-
haly s Matějem, se mnou a s Terkou rozcvičily  a potom
jsme v podstatě hráli  celou hodinu pamatováka. Během
hodiny  matematiky  nás  dokonce  přepadli  i pán  a  paní
z nějaké  chomutovské  televize.  Natočili  krátce  průběh
hodiny, udělali rozhovor s Matějem, potom s vítězem ma-
tematického krále – Alexem a nakonec i s paní učitelkou
Noskovou.

Tento den jsem si  na 100 % užila.  Děti  byly skvělé a
bude se mi po nich asi docela stýskat. Určitě bych si to ale
někdy chtěla zopakovat!

Adéla Pěničková (9. C)

Zápis do prvních tříd

Naše budoucí žákyně Eliška Dvořáková

Redakce: Mgr. Lenka Drobiličová

Stoprocentní zážitek
Akce Deváťáci učí na 1. stupni, která se uskutečnila v pá-

tek 31. března, se mi moc líbila. Děti byly úžasné, spolupra-
covaly,  hlásily  se,  soutěžily  a  byly  moc  rády,  že  jsme  je
navštívili.  Já  jsem měla  na  starosti  český  jazyk,  tedy  opa-
kování  psaní  tvrdých a měkkých souhlásek a psaní  b nebo
p. Výuka probíhala podle mých představ. Děti ještě dokonce
říkaly, že je to až moc lehké a že chtějí něco těžšího, což jsem
opravdu nečekala.  Křížovky  a  doplňovačky,  které  jsme při-
pravili,  mile  přivítaly  s tím,  že  chtějí  odměnu,  kterou jsme
samozřejmě měli v podobě bonbonů a samolepek.

Druhou hodinu následovala matematika, kterou si  velmi

dobře připravil Matěj Draksel a třetí hodinu následoval ČAS
(Člověk a svět), který si připravila Áďa Pěničková. Čtvrtou a
zároveň poslední hodinu přišel na řadu tělocvik. Hodina zača-
la rozběháním s Matějem, a pak jsme se s dětmi šli rozcvičit.
Následovala vybíjená, do které jsme se zapojili i my. Děti to
moc bavilo a na konci nám děkovaly a doufaly, že přijdeme
zase. Tímto bych chtěla všem, kteří se na této akci podíleli,
poděkovat  a  největší  díky  patří  samozřejmě  paní  učitelce
Noskové a také její úžasné třídě 2. C, na kterou budu stále
v dobrém vzpomínat.

Tereza Baženovová (9. C)



Moje cesta k historii
Jak jsem se vlastně dostal k tomu,

že je historie můj koníček a dějepis
můj nejoblíbenější předmět?

Začalo  to  na  prvním  stupni  zá-
kladní školy. Tenkrát (tak ve druhé,
třetí  třídě), když jsme se učili  ještě
vlastivědu,  jsem slyšel  pro  mě do-
posud  neznámé  jméno  Jan  Hus.
Tímto  jménem to  vlastně  všechno
začalo.  Když má paní  učitelka Jana
Šťastná  začala  vyprávět  příběh
tohoto muže,  úplně  mě to  vtáhlo.
Najednou to nebyl nějaký Jan Hus,
ale  byl  to mistr  Jan Hus,  ten,  jenž
položil  život  za  svou  zemi.  Od  té
doby jsem se začal zajímat o historii
mé země. Ale i přesto stále nebyla
historie na mém prvním místě. 

To,  co  svým  rodičům  nikdy  ne-
zapomenu, je fakt, že díky nim jsem
už  někdy  kolem  dvanácti  let  pro-
cestoval  s nadsázkou  celou  Českou
republiku. A jednou nastal pro můj
život velký zlom. Při výletu na hrad
Loket  jsem  asi  třikrát  opravil  prů-

vodkyni  v jejím výkladu a na konci
prohlídky  smekla  před  mými  zna-
lostmi (bylo mi asi deset let). Od té
doby  jsem hromadně  začal  skupo-
vávat různé historické knihy.

A když jsem se dostal  na druhý
stupeň,  mé  vzdělání  pokračovalo.
Díky  paní  učitelce  Martě  Blažkové
jsem  se  do  historie  ponořil  ještě
více. Její výuka byla dá se říci velmi
jednoduchá,  ale  přesto  plná  zají-
mavých  poznatků.  Bohužel  jsme  ji
v sedmé třídě už neměli  a celkově
v sedmé  třídě  třídě  dějepis  nebyl
o ničem kvůli střídání učitelů. 

V osmé třídě se však vše změni-
lo.  Paní  učitelka  Lenka  Drobiličová
mi hned od prvního dne padla  do
oka. Její  výuka byla a stále je plná
zajímavostí.  V  jejích  hodinách  se
člověk dokáže vžít do té doby nebo
i rovnou do určité osoby.

Má píle a snaživost se mi začala
vyplácet  až  poslední  dobou.  I když
jsem už  v předešlých  ročnících  ob-

sazoval  dobré místo v Regionálních
dějinách (čtvrté, třetí a třetí), zlom
nastal  na  konci  minulého  školního
roku. V úžasné soutěži (byl bych rád
kdyby se mi podařilo se dostat ještě
jednou na tuto soutěž) 4×4×4 jsme
se  umístili  na  prvním  místě.  V lis-
topadu se konaly také mé oblíbené
Regionální dějiny, kde jsme také ob-
sadili  první  místo.  Před  Vánocemi
mi vítězství sice přerušil Litvínovský
Choroš  (tato  soutěž  se  mi  líbila  a
o to více mě mrzí  páté  místo),  ale
i zde jsem využil  znalosti  z historie,
hlavně z anglické. No a nejlepší na-
konec. Včera 17. 1.  se mi podařilo
vyhrát  okresní  kolo  Dějepisné
olympiády.  V tu  chvíli  jsem  ještě
netušil,  jakou radost  to udělá paní
ředitelce a hlavně paní učitelce Dro-
biličové. 

V budoucnu  se  jistě  budu  chtít
věnovat dějinám a doufám, že se mi
podaří vyhrát i další soutěže a sbírat
pro školu dobrá umístění. :)

Radek Voch (9. A)

Radek to dal
Když Radek Voch, žák 9. A, v úterý 21. března ráno od-

jížděl do Ústí nad Labem na krajské kolo Dějepisné olympi-
ády, v koutku duše si přál, aby se mezi třiceti  nejlepšími
mladými  historiky  Ústeckého  kraje  umístil  do  pátého
místa.  Nepodcenil  žádné  informace  z nashromážděných
materiálů,  pilně  studoval,  nezanedbával  ani  přípravu na
vyučování  a  hlavně na přijímací  zkoušky na Gymnázium
Chomutov.

O panovnici  Marii  Terezii,  jejím soukromí,  habsburské
monarchii,  umění,  vědách  a  zvláště  o Českém království
v osmnáctém století už ví určitě víc, než jeho učitelka dě-
jepisu,  a právě proto se mohl po vyhlášení  výsledků ra-
dovat  z famózního  druhého  místa  a  postupu  do
Ústředního kola Dějepisné olympiády, které se bude konat
v květnu 2017 v Brně.  Držme Radkovi  všichni  palce,  aby
nepřerušil  své  vítězné  tažení  touto  náročnou  soutěží.
Hodně štěstí, Radku!

Lenka Drobiličová



Alena darovala vlasy
Dne 18. března šla naše spolužačka Alena Hlavatá da-

rovat  vlasy.  Dala  44  centimetrů.  Musela  být  dost  od-
vážná, aby to mohla udělat. Dala je na paruku pro lidi,
kteří to potřebují. Myslím si, že to byl od ní velmi dobrý

skutek a určitě se jí to vrátí. Velmi jí to teď sluší, takže se
jí to vyplatilo. Já bych tak vlasy asi nedokázala darovat.
Když někdo takhle pomůže druhým, je to od něj velmi
štědré. Alena se zachovala správně.

Antonie Chytrová (5. A)

Vlastní tvorba
Bláznivé morče
Kde bydlí morče?
Asi v kleci.
Celou noc prospí na koberci.
Ustele si po ránu
a pak zajde do krámu.

Nakoupí si všechny věci,
pro mámu i svému strýci.
Běží domů po schodech,
sotva popadá svůj dech.

Když vběhne do domu,
čeká na svou odměnu.
Odměnu svou dostane
a pak rychle povstane.

Fučíková Amálie,
Tomáš Duda

Alík
Můj pejsek Alík je hroznej špalík.
Celý den nosí noviny, pořád dělá blbiny.
Je to hroznej pes, očůral celý les.
Ztratil v lese zub, když jsme šli z hub.
Hledal ho celý rok a nám udělal šok.
Nakonec ho našel a pak domů zašel.
Skončilo to dobře.

Petr Pješčak

Náš pes
Máme doma pejska,
často se mu stejská.
Někdy dokonce i štěká,
všechny ostatní tím leká.

Brzo už nám rupnou nervy,
vypadá, že hraje derby.
Všechno kolem demoluje
a to tím, že poskakuje.

Už zdemoloval celý barák,
jo a jmenuje se Burák.
Už ho máme plné zuby,
jelikož ví kudy z nudy.

Není vždycky jenom zlý,
občas je i poslušný.
Sedne si na povel sedni,
lehne si na povel lehni.

Na panáčkuj panáčkuje,
pak se ze všeho raduje.
Tohle tedy je náš pes,
ví to o něm celá ves.

Antonín Hřích

Náš Eda
Náš nový pes Eda,
na lidi si sedá.
Nejradši má masíčko,
ale taky maličko
trochu kostí, matičko.

Já s ním chodím na procházky,
no to je ale nadílka!
Sbírat po něm hovínka.
Ale já to dělám z lásky. 

Daniela Kylíšková

Veverka
Ty zrzavé veverky,
mají často breberky.
Velice jim táhne z huby,
mají  velmi ostré zuby.
Mají rádi šištičky,
a já zase hruštičky.
Ocas maj jak kormidlo,
je to u nich pravidlo.
Na ty jejich nožičky,
obujou si botičky.
Je to velmi malé zvíře,
bydlí ve stromové díře.

Jáchym Zajačik,
Milena Oharková



Křížový výslech
Rozhovor s asistentkou pedagoga Andreou Peškovou

Můžete  nám sdělit  něco  o vašem
rodinném zázemí?

Spolu s manželem vychováváme
dva  syny,  kteří  navštěvují  naši  ZŠ.
Bydlíme  ve  Spořicích  v rodinném
domku  se  zahradou,  kterou  nám
střeží  dvě  labradorky  Bety  a  Bria.
Naše rodinné soužití přináší hlavně
pohodu, legraci,  ale někdy i k nám
zavítá mráček.

Jak vás napadlo dělat tuto práci?
Už  jako  malá  jsem  chtěla  být

paní  učitelkou.  Jelikož  tatínek  roz-
hodl jinak, šla jsem jinou cestou –
cestou ekonomického vzdělání. Do
školství mne to ale stejně stále táh-
lo a já si až ve svých pozdějších le-
tech tento sen splnila. Proto si své
povolání vybírejte tak, aby vás do-
opravdy bavilo.

Co  vlastně  vaše  práce  obnáší,  ve
které třídě a jakými žáky pracuje-
te?

Má práce obnáší být hlavně ka-
marádkou a autoritou v jednom pro
mé svěřence. Pracuji ve třídě 3. D.
Naší  paní  učitelkou  je  Mgr. Věra
Weinholdová  a  spolu  vedeme  vý-
chovou  a  vzděláním  děti,  které
nejsou vůbec hloupé, jak si  o nich
někteří  spolužáci  z ostatních  tříd
myslí,  jen potřebují  více času, více
pochopení,  moře  trpělivosti
k tomu, aby se naučili to, co ostatní
třeba zvládnou jednodušeji.

Co pozitivního a co negativního na
vaší práci vidíte?

Jsem  velký  optimista,  negativa

beru jako výzvu k jejich odstranění,
všechno  zlé  je  k něčemu  dobré.
Takže velké pozitivum pro mne je,
že se do práce těším, že děti chodí
do školy rády, že se nám z naší třídy
povedlo  udělat  kamarádský  kolek-
tiv.

Co byste  poradila  dalším uchaze-
čům o toto povolání?

Přistupujte k této práci s nadhle-
dem, úsměvem a optimismem.

Jak trávíte svůj volný čas?
Možná  si  den  neumím  až  tak

dobře  zorganizovat  k tomu,  abych
měla vysloveně volný čas pro sebe
k pravidelným aktivitám. Takže přes
týden  spíše  jsem taxikářkou  mých
synů,  každý  den  mají  nějakou 
volnočasovou aktivitu,  obstarávám
nákupy, pomáhám synům se školní
přípravou,  vařím,  jelikož  jim  ve
školní  jídelně  moc  nechutná.  Ale
jinak  jako rodinka  lyžujeme,  jezdí-
me na kole,  jdeme do bazénu, do
kina,  na  procházku  s pejsky  a  tak
různě.

Je podle vašeho názoru práce uči-
tele náročná a pokud ano, proč?

Jestli je práce náročná, se mi ne-
chce  posuzovat.  Každý  si  pod
slovem  „náročná“  představujeme
něco jiného. Ta práce je hezká,  to
vám  potvrdí  určitě  hodně  peda-
gogů  z naší  školy.  Učitelé  vás  vidí
vyrůstat, dospívat, připravují vás na
život  a  to  určitě  s tím  nejlepším
svědomím tak, aby se vám v životě
dařilo co nejlépe.

Vyměnila  byste  si  svoje  místo
s učitelem, a pokud ano, proč?

Jak už jsem uvedla v jedné z od-
povědí,  chtěla  jsem být  učitelkou,
takže ano. Nyní si dodělávám vzdě-
lání,  abych  učit  mohla.  Ale  jsem
strašně ráda, že jsem začala jako AP
(asistent pedagoga), jelikož jsem se
toho  hodně  naučila  a  ještě  určitě
naučím.

Vrátila  byste  se  opět  do  školních
lavic?

V současném  období  života
jsem  spokojená,  takže  zpět  se  mi
nechce nikam vracet. Ale na školní
léta  vzpomínám  ráda.  Měla  jsem
tam spoustu kamarádů a díky nim
jsem se do školy těšila. Vše ostatní
tam bylo pro mne až to vedlejší. Asi
jsme byla dobrá parta, jelikož pořá-
dáme častá setkání.

Co byste  pochválila  nebo  naopak
vylepšila na naší škole?

Na naší  škole, a to s dovolením
budu mluvit  o 1.  stupni,  jelikož na
2.  stupni  nepobývám,  si  nemůžu
vynachválit atmosféru, a to díky mi-
lým dětem, paním učitelkám, panu
učiteli,  uklízečkám,  asistentkám  a
vychovatelkám.  Dá  se  říci,  že
úsměvy  a  pohodou  se  tu  nešetří.
Co  bych  vylepšila?  Přála  bych  dě-
tem  zvelebení  školní  zahrady,
novou  fasádu  na  budově  škol  a
nové počítače.



Vítězství mladších žáků
Úspěšně završili basketbalové tažení mladší žáci

naší školy. Stejně jako starší děvčata ani oni nenašli
v okresním kole přemožitele a zaslouženě zvítězili.
Kromě poháru pro vítěze si  vybojovali  postup do
krajského finále, které se odehraje 5. dubna v Tep-
licích.

Na úspěchu se podíleli: Jan Vosejpka, Vítek Sla-
bihoud, Daniel Karásek, Jindřich Bernas, Matěj Tr-
žický,  Ondřej  Réz,  David  Le  Quang  Dat,  Richard
Kříž, David Březák a Patrik Vidmanov.

Chlapcům gratulujeme a přejeme hodně štěstí
v krajském kole.

Mladší dívky stříbrné
28.  března 2017 proběhl  ve  sportovní  hale  ZŠ

v Březně  u Chomutova  turnaj  okresního  kola
mladších  žákyň  v basketbalu.  Dívky  naší  školy  po
velmi  vyrovnaných  zápasech  nakonec  vybojovaly
krásné druhé místo. Na úspěchu se podílely: Bar-
bora Jorová, Kateřina Brožová, Štěpánka Boučková,
Kateřina Kindermannová, Alex Moravčíková, Adéla
Fučíková, Adéla Janoušková, Marie Bajerová, Niko-
la Křížová, Anna Ansorgeová a Marie Mojžíšová.

Dívkám blahopřejeme a  děkujeme  za  vzornou
reprezentaci školy!

V krajském finále bez jediné 
porážky

22.  března se  konalo v Litoměřicích  krajské  finále
v basketbalu Sportovní ligy základních škol v kategorii
starších žákyň. Dívky ze Základní školy ve Školní ulici
v Chomutově  navázaly  na  úspěch  v okresním kole  a
bez jediné porážky ovládly i krajské finále. Tím si zajis-
tily postup do kvalifikace na republikové finále 4. dub-
na  v Teplicích.  Děvčata  hrála  ve  složení:  Barbora
Jünglingová, Tereza Baženovová, Tereza Hammerlová,
Tereza Balounová, Kristýna Pokorná, Adéla Pěničková,
Nikola Dyršmídová, Květa Štětinová a Natálie Široká.

Hodně štěstí v dalších zápasech!

Úspěch na chemické 
olympiádě

Velmi dobře si vedli žáci 9. a David Tran Minh Ho-
ang  a  Tomáš  Cihelka  v okresním  kole  Chemické
olympiády.  Času,  který  museli  chlapci  věnovat  pří-
pravě na školní a následně okresní kolo, nebylo málo.
Přes  své  výborné  výsledky  v chemii  ve  škole  David
i Tomáš při soutěži poznali, že se v chemii mají ještě
čemu učit. Přesto si v konkurenci vrstevníků z chomu-
tovského a kadaňského   gymnázia a také z ostatních
základních  škol  vedli  skvěle.  David  Tran  skončil  na
druhém  místě,  a  zajistil  si  tak  postup  do  krajského
kola.  Tomáš  Cihelka  obsadil  pěknou  pátou  příčku.
Oběma chlapcům k úspěchu gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy!

Luděk Hrbek

Vítězné družstvo mladších žáků

Naše hvězdy!
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