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29. září 
se Na Průhoně konalo okresní kolo Přespolního běhu. 

1. místo – družstvo starších žákyň ZŠ Školní, Chomutov 
                                  4. místo – družstvo starších žáků ZŠ Školní, Chomutov 
Soutěž jednotlivců: 

   1. místo – Aneta Stupáková – 8.A 
2. místo – Eliška Hodková – 8.A 

                                                      5. místo – Martina Slavíčková – 8.A 
                                                      6. místo – Bára Kučerová – 8.A 
                                                      4. místo - Josef Kovář – 9.C 
                                                    10. místo – Jan Horáček – 9.C 
 
1. října  
se  konalo v Bílině krajské kolo Atletického čtyřboje. Děvčata z naší školy zvítězila, a tak 
postoupila do celorepublikového kola, které se bude konat na jaře v Opavě. 

1. místo – družstvo starších žákyň ZŠ Školní, Chomutov 
Družstvo naší školy: Kačka Krylová a Martina Slavíčková z 8.A, Eliška Hodková, Aneta  
                                  Stupáková a Bára Kučerová z 8.A             

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

3. místo – Aneta Stupáková z 8.A (angličtina) 
8. října  
se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo Přespolního běhu. 

2. místo – družstvo starších žákyň ZŠ Školní, Chomutov 
Naše družstvo: Martina Slavíčková, Bára Kučerová a Katka Krylová, Diana Slavíčková, 
                         Eliška Hodková a Katka Nováková z 8.A 
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3. září 
se na atletickém stadionu na Zadních Vinohradech konalo okresní kolo Atletického čtyřboje 
mladších žáků. 

8. místo – družstvo mladších žákyň ZŠ Školní, Chomutov 
Družstvo mladších žákyň:  Tereza Pokorná, Katka Klöpschová ze 7.A, Stáňa Chytrová, Tereza  
                                            Hamerová a Eliška Reisová ze 6.A 

7. místo – družstvo mladších žáků ZŠ Školní, Chomutov 
Družstvo mladších žáků:  Jakub Chloupek, Jakub Bouček, Matyáš Rauscher ze 6.A, Leoš  
                                          Bernard a  Simon Kršiak ze 7.A, Tomáš Uhlík ze 7.B  
 
 6. září  
se na Kamencovém jezeře konal Chomutovský pohár dračích lodí. Tato akce je zařazena do 
programu akcí České unie sportu Sportuj s námi. 
Do soutěže škol se zapojilo 8 dvacetičlenných týmů základních škol z Chomutova a Jirkova. 

5. místo a vítězství ve finále B – tým ZŠ Školní, Chomutov 
Naši školu reprezentovali: 
Radek Voch, Martin Oharek – 7.A, Ondra Sušický, Míra Sobek – 7.C, Jakub Urban, Jakub Pavuk – 
8.A, František Bureš, Vojta Bernas, Ondra Fencl, Pert Jetenský, Jan Tichánek, Dominik Sichrovský, 
Daniel Šabacký,  Dominik Šlesinger – 8.C, Eliška Hodková, Eva Plchová, Natálie Nováková – - 9.A, 
Tomáš Čmuda, Marek Bodnár a Helena Sieberová – 9.C 

               
 
24 .září  
se na atletickém stadionu na Zadních Vinohradech konalo okresní 
kolo Atletického čtyřboje. 

1. místo – družstvo starších žákyň ZŠ Školní, Chomutov 
Družstvo starších žákyň: Andrea Lavičková, Katka Krylová a 
Martina Slavíčková z 8.A,  Aneta  Stupáková, Eliška Hodková a 
Natálie Nováková z 9.A 

8. místo – družstvo starších žáků ZŠ Školní, Chomutov 
Družstvo starších žáků: Tomáš Čmuda z 9.C, Jan Rola z 9.A, Vojta 
kůrka, Lukáš Runt a Frank Horabin z 8. A 
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Prvňáčci čekali na naše povzbudivá slova 
1. září. Už zase. Dnes je to ale naposled. Je to můj poslední začátek školního roku na základní 

škole. Zní to zvláštně, ale já si to ani neuvědomila. Najednou už patříte do nejstaršího ročníku ve 
škole, přemýšlíte o studiu na stření škole, pořádáte rozlučky… 
Má to ale i svá plus. Třeba tu legraci, když jdete vítat prvňáčky. Jejich natěšené a nedočkavé 
tvářičky, překvapené a rozpačité výrazy obličeje. A ta situace, když vyberou právě vás, abyste řekli 
„něco“ na uvítanou. Něco stručného a povzbudivého. Co říci, jestliže víte, že se příštích devět let 
budou muset učit, potit se nad písemkami atd. Když se s tím ale už pomalu loučíte, uvědomíte si, jak 
jste byli šťastní a bezstarostní.  

                                                                                                                       Leontina Křikavová, 9.A 
 

Start do života ve škole 
Bylo pěkné přivítat ty malé roztomilé děti, ale popravdě jsem je spíš litovala. Mají celých 

devět let teprve před sebou. Ale vypadaly šťastně. Každý z nich dostal od nás krabičku naplněnou 
sladkostmi. 
„Jděte jim hlavně příkladem,“ povzbuzoval nás třídní učitel. Tento úkol jsme jako ti nejstarší zvládli. 
Věřím, že děti to za devět let zvládnou také alespoň tak, jako my. 

                                                                                                                                                Bára Dolníková, 9.A 
 

 
S dárkem v ruce jsme šli vítat nové žáčky 

Když jsme vešli do třídy, děti nebyly vystrašené, spíše natěšené na nové zážitky. Já jsem 
fotila a snažila jsem se zachytit jejich výrazy.  Když začala mluvit Lea, spolužačka, která měla 
oslovit prvňáčky, nebo paní ředitelka všechny děti se na ni bez hlesnutí dívaly. To stálo za 
„vyblejsknutí“, protože v naší třídě na takové hrobové ticho vůbec zvyklá nejsem. 
Než jsme odešli, stačila jsem si všimnout velkých kornoutů plných bonbónů. To jsem jim teda 
záviděla. Za chvíli jsme byli na cestě zpátky na druhý stupeň. A ještě prvňáčkům popřeji, ať si těch 
devět let na základce užijí! 
                                                                                                                                    Aneta Stupáková, 9.A 
 

Chomutovský pohár dračích lodí  
V sobotu 6. září pořádal oddíl kanoistiky Sportclubu SC 80 na Kamencovém jezeře závod 

dračích lodí, který byl zařazen do programu akcí České unie sportu „Sportuj s námi“. 
Závodu se zúčastnilo 8. školních posádek ze základních škol Chomutova a Jirkova. 
Posádce naší školy chyběla jen desetina sekundy k postupu do finále A. Odměnou za bojovnost bylo 
pro naši posádku vítězství ve finále B, což v celkovém pořadí znamenala pěkné 5. místo. 
                                                                                                                                           Jana Hrbková 
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Běh pro zdraví  

 
„Abyste se stali běžci, stačí vyjít ven a 

rozběhnout se. Klidně jenom kousek, když víc 
nezvládnete. Zítra doběhnete dál☺.“ 

Běh pro zdraví se konal 15. září na 
školním hřišti. Počasí se vydařilo, atmosféra 
byla sportovní. Závod tříd byl odstartován a na 
hřišti se spustil povyk. Každý běžel za svou 
třídu, jak nejrychleji mohl. Jako první za nás 
běžel Leoš Bernard. Ten pro naši třídu vytvořil 

velký náskok. V průběhu soutěže se ale náskok 
zmenšoval, a tak se do běhání zapojila i naše 
paní učitelka Miklovičová a my jsme jí všichni 
velice fandili. V polovině závodu jsme však 
náskok ztratili. Nakonec jsme nevyhráli, ale 
vůbec nám to nevadilo, i tak jsme si užili 
spoustu legrace. Zkrátka jsme se drželi hesla: 
„Sláva vítězům, čest poraženým“. 

                                                   J. Spodniak, J. Koťátko, B. Jünglingová, M. Rezek, David Tran, 6.A 
 
 

Ukázka práce členů IZS 
 
19. září se žáci 8. A 9. ročníku 

přesvědčilo o tom, jak je práce hasičů a dalších 
složek Integrovaného záchranného systému 
náročná. 

Zúčastnili jsme se ukázky jejich činnosti 
na bývalém fotbalovém hřišti za Městskou 
sportovní halou v Chomutově. Hasiči nám 
předvedli postup při záchraně člověka, který se 

dostal do styku s jedovatou chemickou látkou, 
opatření proti kontaminaci.  
Po skončení přednášky jsme si mohli 
prohlédnout různá stanoviště, na kterých jsme si 
mohli např. vyzkoušet ochranný oblek, hasiči 
nám ukázali své vozy a jejich vybavení, 
dekontaminační sprchu, značení nákladu při 
převážení různých chemických látek. 
Bylo to poučné a zajímavé.                 

 Lukáš Ngaleka, 9.C                          
 
  

 
Soutěž tříd vyhrála v kategorii  6 .- 7. ročníku 
třída 7. B a v kategorii  8. – 9. ročníku  třída 9. 
C . 
 
 
Soutěž o nejhezčí čepici vyhrála třída 8 .A. 
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Na adaptačním pobytu jsme se nenudili   
 

24. a 25. září strávili žáci 6. A spolu 
s 6.B a 6.D na adaptačním kurzu. Byli jsme 
ubytovaní v horském hotelu Svahová. Pokoje 
byly hezky zařízené, jen trochu vrzaly postele. 
Ve čtvrtek dopoledne jsme venku hráli hry. 
Kolem jedné jsme šli na oběd. Dostali jsme 
kuřecí říze s bramborami, prostě mňamka. 
Potom jsme si o sobě něco málo řekli a šli jsme 
zase ven pokračovat v hraní her. Bohužel nám 
do toho začalo pršet. To ovšem nevadilo, protože 
jsme měli program v jídelně. Nejvíc nás bavilo 

malovat vlajku a vymýšlet pravidla naší třídy. 
Byla jsem ráda, že náš návrh vyhrál.  Nechyběly 
ani další soutěže. Při večeři jsme si pochutnali na 
zapečených těstovinách.  
Druhý den ráno stále pršelo, a tak jsme 
pokračovali v aktivitách uvnitř v jídelně. Po 
obědě pro nás přijel autobus a vrátili jsme se 
domů. 
Adapťák byl bezvadný, všichni jsme se líp 
poznali.       Lucie Národová, 6.A 

 
                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 

Výšlap na Bořeň 
 

V pátek 3. října 
ráno  jeli žáci 9.A a 
někteří žáci 9.C  vlakem 
do Bíliny. Hora, nebo 
spíše kopec Bořeň se 
nachází pár kilometrů 
od Bíliny. Po příjezdu 
jsme se vypravili 
směrem k Bořni, ale 
vzhledem k tomu, že 
jsme objevili trasu, 
která byla o nějaký kus 
kratší a panu učiteli 

Kinštovi se to asi líbilo, 
jsme si naši cestu spíše 
prodloužili, jelikož 
jsme prošli Bílinu tam 
a nazpátek asi třikrát 
(poctivě). Prošli jsme i 
okolo místní Kyselky – 
Bílinské lázně, které se 
už řadu let opravují. 
Zhruba za hodinu a půl 
jsme se konečně dostali 
z města a pomalu jsme 
přicházeli malou úzkou 

Divadelní představení Švejk 
 

29. září jeli žáci některých tříd do divadla v Mostě na představení Švejk.  Hra byla velmi 
vtipná, herci hráli výborně a rekvizity byly perfektní. 
Moc se nám to líbilo a dost jsme se nasmáli.        Tereza Baženovová, 6.C 

 



 
 

     Novinky ze školy 
 

 

kluzkou cestičkou do přírody. Po čtvrt hodině 
chůze v lese jsme se s údivem dostali ke 
skalnatému srázu, pod kterým se rozkládaly 
severočeské železniční a silniční spojnice. 
Výhled dolů byl opravdu udivující vzhledem 
k tomu, že jsme stáli na malém převisu. No a 
pokračovali jsme dál. Další „odpočinková“ 
zastávka byla u chaty s občerstvením, která je 
bohužel otevřena pouze o víkendu, a tak jsme po 
chvíli pokračovali dál. Už jsme se pomalu blížili 
k vrcholu – napovídaly tomu skalnaté a 
nebezpečnější úseky na cestě. Ale to jsme ještě 
nevěděli, že k vrcholu zbývá ještě hodně, hodně 
metrů a že ta energie, kterou jsme spotřebovali 
doposud, není vlastně vůbec nic proti tomu, co 

nás ještě čeká. Téměř další hodinu nám trvalo, 
než jsme se dostali k vrcholu. K našemu 
překvapení závěrečná část cesty nebyla vůbec 
skalnatá. Ale to převýšení bylo veliké, ale přesto 
jsme se všichni úspěšně vyškrábali na vrchol, 
kde nás čekal neuvěřitelný pohled do okolí, 
odpočinek, ukazatel, informační tabule o Bořni a 
na kameni nápis, který uváděl počet 
nadmořských metrů. Výstup bal vyčerpávající, i 
když to bylo „pouze 359“ metrů nad mořem. Asi 
po půl hodině jsme začali zase slézat dolů. A pak 
už jsme spěchali na vlak.  
Výlet byl náročný, ale zážitek asi nikdo z nás jen 
tak nezapomene.   Jan Rola, 9.C 

                                                                                                                                                                
 

Královnami atletiky jsou děvčata ze Školní … 
Neskutečné výkony podala děvčata ZŠ 

Školní na okresním kole v atletickém čtyřboji i 
v přespolním běhu. Ve složení Hodková Eliška, 
Stupáková Aneta, Nováková Natálie, Slavíčková 
Diana a Martina, Kučerová Barbora, Krylová 
Kateřina a Lavičková Andrea doslova 
převálcovaly soupeřky a triumfovaly v obou 
soutěžích s neskutečným 
náskokem. V okresním kole 
přespolního běhu byl jejich 
součet 14, kdy druhé 
soupeřky čítaly součet 47 a 
třetí 56. Děvčata doběhla 
v pořadí 1., 2. 5. a 6. V 
atletickém čtyřboji pak 
vyhrály rozdílem 1251bodů 
od druhého místa. Čtyři 
disciplíny, kde doslova 
kralovaly, byly: běh na 
60m, skok daleký/vysoký, hod/vrh a běh na 
800m. Eliška Hodková byla královnou skoku 
vysokého s výkonem 150cm a běhu na 60m … 
8,3s. Nejlepší běžkyní pak byla Aneta Stupáková 
s časem 2:42,8 na 800m. Celkově byla nejlepší 
atletkou Eliška Hodková se součtem bodů 2217. 

Vrcholem pak byl umocněný výkon 
v krajském kole atletického čtyřboje, který se 
konal v Bílině. Zde získala děvčata ve složení 
Eliška Hodková, Aneta Stupáková, Martina 
Slavíčková, Katka Krylová a Bára Kučerová 

neskutečných 7204bodů. Děvčata na druhém 
místě pak 5689b. Rozdíl 1515 bodů posunul 
dívky až na republikové finále, které se bude 
konat v červnu 2015 v Opavě. Z celkového 
počtu třiceti soutěžících naše děvčata obsadila 
1., 3., 4. a 5. místo. Nejlepší atletkou byla opět 
Eliška Hodková.  

Jak řekla děvčata: 
„Náš výkon byl dárkem pro 
naši paní učitelku 
Novákovou … měla v den 
závodu narozeniny.“  

Ve středu 8. října se 
děvčata zúčastnila krajského 
kola v přespolním běhu 
v Ústí nad Labem. Bohužel 
bez Anety Stupákové, která 
si při tréninku zranila nohu. 
Přesto naše dívky dosáhly 

znovu velkého úspěchu. Obsadily 2. místo.  
Já na to říkám, jste super parta děvčat a 

velký dík patří nejen Vám, ale i Vašim rodičům 
a především trenérům atletického oddílu 
v Chomutově, Janě Hyjánkové a Zdeňku 
Brůžkovi, u nichž tři z děvčat pravidelně trénují. 
Velké díky patří i spolužačkám, které nám 
v hodinách tělesné výchovy dělají plnohodnotné 
sparing partnery ☺.     
                        Mgr. Martina Nováková  
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Výlet do Technomanie 

 
3. října vyrazili žáci 7.A společně se 7.D na výlet do Plzně. Cílem našeho zájezdu byla 

Technomania Science Center. 
V Technomanii to bylo super! Všude samé hry a pokusy. Moc mě bavilo zkoušet si, jestli 

jsem rychlejší, nebo skáču dál než nějaké zvíře, zda dokážu zkrotit vodní živel a dělat pokusy 
s elektřinou. 
  Potom nás čekal program v planetáriu. Zhlédli jsme zde dvě projekce. První s názvem „ 
Zpátky na Měsíc. Navždy.“ se nám velice líbila, byly tam nádherné 3D obrázky Měsíce. Další 
projekce se jmenovala „Modrá planeta“, byla o vodstvu na planetě Zemi. 
Výlet se nám líbil a určitě bychom jeli znovu.                      Katka Klöpschová a Anna Dušánková, 7.A 
 

 
Ve škole to zase bouchalo, hořelo i vonělo   

 
13. října zažili žáci osmých a devátých 

tříd již tradiční netradiční hodinu chemie. Sérii 
efektních chemických pokusů předvedli studenti 
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. 
Žáci chemii okusili všemi smysly. Zrakem: 
chemický semafor s glukózou má stejné barvy, 
jako ten na křižovatce, jód se škrobem osciluje 
mezi modrou a bezbarvou, kationty kovů zbarví 
plamen třeba dozelena. Sluchem: výbuch 
střelného prachu nebo balónku naplněného 
dusíkem může být pořádná šlupa. Čichem: pěna 
napěněná oxidem uhličitým voní trochu kysele. 
Hmatem: ačkoliv má suchý led teplotu  -78°C, 
může popálit! I chuť si přišla na své. Výjimečně 
a také již tradičně se v laboratoři ochutnávalo!  
Samozřejmě! Na závěr nechyběla  zmrzlina. 
V kurzu byla fialová s kokosovou příchutí! 

Luděk Hrbek 

 

 
 

                                                                                                        
Laborky na gymnáziu  

 
Ráno jsme se sešli před hlavním vchodem do 

budovy Gymnázia v Chomutově. Poté jsme se přemístili do 
budovy, v níž jsme se absolutně nevyznali. 

Učitelé nás rozdělili do dvou skupinek. První 
skupinka šla do chemické laboratoře. Nejprve jsme zde 
prováděli pokus „filtrace". Chemická laboratoř byla plně 
vybavena novými pomůckami a my jsme se nijak netajili 
obdivem, při vzpomínce na naše školní vybavení. V naší 
skupince pod tlakem tepla a chladu prasklo hodinové 
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sklíčko, ale to nijak nevadilo, protože jich zde bylo plno. O přestávce se pro nás gymnázium stalo 
bludištěm. Vůbec jsme netušili, kam máme jít. Nakonec jsme tedy cestu našli a dostali jsme se do 
učebny fyziky. Zde jsme si zjišťovali sílu našeho stisku. Po skončení hodiny jsme se znovu přemístili 
do učebny chemie, ale konečně jsme cestu našli snadno. Tentokrát jsme dělali pokus „destilace". 
Naše skupinka jakoby byla prokletá rozbíjením skleněných pomůcek, znovu jsme něco rozbili, ale 
nyní to byla baňka. Museli jsme sestavit aparaturu, která byla potřebná pro destilaci a pak jsme se 
destilát snažili zapálit. Dále pokračovalo mikroskopování v učebně přírodopisu. Mikroskopovali 
jsme šípek a některé části z lidského těla. Bylo to zajímavé, zábavné, pro některé trochu nechutné, 
ale hlavně poučné. Na závěr jsme se přesunuli do učebny zeměpisu. Zde jsme hledali informace o 
Havajských ostrovech a snažili jsme se o zdařilou prezentaci.  

Všem se nám to ohromně líbilo, hlavně z důvodu volnějšího a zajímavějšího způsobu výuky. 
Karolína Zetková,9.A   

 

 
 

Historická exkurze po královské cestě v Praze a prohlídka expozice tváře 
odvážných 

 
 

V sobotu, dne 18. října se žáci 6. ročníku 
zúčastnili s učiteli dějepisu historické exkurze do 
Prahy.  

Ráno jsme vyjeli autobusem Student 
Agency z Chomutova a vystoupili na Dejvické. 
Odtud jsme pokračovali pěšky směrem 
k Hradčanům kolem tunelu Blanka, kde jsme si 
prohlédli nově instalovaný památník odbojové 
skupině Tří králů v čele s Václavem Morávkem. 
Přes areál Pražského hradu jsme se vydali na 
Hradčany, kde jsme výklad započali u 
Strahovského kláštera. Studenti nahlédli přes 
sklo do baziliky Nanebevzetí Panny Marie. 
Následovala prohlídka strahovských zahrad, 
které patří v Praze k těm nejstarším. Bylo vidět, 
že tato etapa prohlídky žáky velmi zajímá a 
rozhled na Prahu ze strahovských vrchů na ně 
působí tím pravým nádechem hlavního města 
naší republiky. O focení památek a sebe samých 
nebyla nouze.  
 Přes Hradčanské náměstí jsme se vrátili 
k Hradu, kde na nás v Tereziánském křídle 
čekala výstava, jejíž návštěvnost je po hříchu prý 
velmi mizerná – Tváře odvážných. Cílem této 
výstavy bylo návštěvníkům prostřednictvím 
velkoformátových fotografií prezentovat 
osobnosti odbojových výsadkových skupin, 
které měli provádět na území protektorátu 

odbojovou činnost. Nejznámějšími osobnostmi 
výstavy na fotografiích byli Josef Gabčík a Jan 
Kubiš, kteří spolu s dalšími položili život za naši 
vlast a stali se hlavními aktéry atentátu na 
zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. 
Ačkoli se účastnili výstavy žáci, kteří 
s dějepisem teprve začínají, většina z nich vzala 
prohlídku zodpovědně a uvědomovali si ono 
pravé hrdinství těchto lidí. Ten den se navíc 
v areálu Pražského hradu, trochu k překvapení 
našich očí, konala přehlídka hradní stráže 
Pražského hradu, během níž diváky zaujala 
zejména secvičená jízda motocyklů hradní 
stráže.  
 Po krátké prohlídce vnitřních nádvoří 
Hradu jsme se vydali po tzv. Královské cestě 
Nerudovou ulicí směr Malostranské náměstí. 
Během toho jsem v krátkosti vždy upozorňoval 
na pamětihodnosti, které se na naší trase 
nacházely (hostinec U Dvou Slunců, chrám sv. 
Mikuláše, palác Smiřických – PS Parlamentu 
ČR, Karlův most, kostel nejsvětějšího Salvátora, 
Klementinum, Staroměstský orloj). V Celetné 
nešlo vynechat muzeum Grévin, které vzniklo 
jako pražská pobočka tohoto pompézního 
francouzského muzea voskových figurín. 
V plánu muzeum nebylo, nicméně ještě před 
samotným vstupem do muzea byly ve foyer 
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umístěny figuríny některých osobností (Jaromír 
Jágr, Luis de Funés, Nicolas Cage). Žáci si tak 
s nimi mohli alespoň pořídit fotografii.  
 Blížil se závěr a tlačil nás čas. Celetnou 
ulicí jsme došli k Prašné bráně a Obecnímu 

domu, odkud jsme na Náměstí Republiky nasedli 
na metro a odjeli na Florenc, kde nás opět čekal 
autobus. Jízda na eskalátorech a metrem se stala 
pro děti pravým zážitkem z Prahy.             

 Mgr. Martin Žemlička 

                                                                       
 

Výlet do Prahy 
V sobotu 18. října jeli žáci 6.A a 6.B s paní učitelkou Blažkovou a panem učitelem 

Žemličkou do Prahy. Prošli jsme Královskou cestou a viděli jsme mnoho krásných památek, nejvíc 
se nám líbil orloj na Staroměstském náměstí a Karlův most. Také jsme jeli metrem a rychlými 
eskalátory, což byl pro nás velký zážitek.  
Na Pražském hradě jsme navštívili výstavu Tváře zapomenutých fotografií. Výstava byla zajímavá, 
ale mně se nejvíc líbila procházka Prahou. 
Tímto chceme poděkovat paní učitelce a panu učiteli ze super den. 
                                                                                                  Bára Strnadová a Leona Mrňáková, 6.B 
 

Výlet do Prahy se mi moc líbil. Jeli jsme žlutým autobusem firmy Student Agency. V Praze 
jsme vyrazili do muzea na výstavu Tváře odvážných. Poté jsme šli procházkou na Pražský hrad, 
prohlédli jsme si chrám svatého Víta a na závěr nesměl chybět ani Orloj. 
Všichni jsme se shodli, že tento výlet byl super a že by takových sobot mohlo být více. 
                                                                                                                                     Stáňa Chytrová, 6.A 
 

I pracovní činnosti spojené s úklidem mohou být zábava 

O pracovní činnosti jsme šli uklízet před školu. Rozdělili jsme se do trojic. Každá trojce 
dostala místo, které musela uklidit. Když jsme byli hotovi, přesunuli jsme se na školní hřiště a tam 
teprve začala zábava. 

Při práci na hřišti jsme hráli slovní fotbal. Poté nás to přestalo bavit a tak jsme pouze 
pracovali, ale to nebylo na dlouho. Kluky napadlo, že budou holky po zemi vláčet na lopatách. Stalo 
se tak a bylo to velice vtipné a prý i zábavné. 

Brzy na to udělali závody. Týmy byly "Viktor + Andrea vs. Adam + Barča", zvítězili Viktor a 
Andrejka. Myslím, že jsme si celý úklid před školou pořádně užili a jestli půjdeme někdy znovu, 
doufám, že to bude taková sranda jako dnes.       Karolína Zetková  8.A 
 

Úklid byl opravdu vydatný. Vidět některé 
žáčky pracovat s nástroji, jakými jsou lopata, 
koště a motyčka, je opravdu zážitek ☺. 

Pravda, kreativita a zručnost vzrostla 
v momentě, kdy jsme se přesunuli na školní 
hřiště. V momentě se umění osmáků proměnilo 
v žonglování, pouštění draků, sněžení listí, závod 
čarodějnic nebo nám ne tolik blízkou, ale očividně 
zajímavou sportovní disciplínu curling… 

Pravdou je, že okolí školy vypadá kulturně 
a právem jim náleží pochvala ☺. 
Takže všem děkuji i za vynikající kolektivní práci 
a především za zábavu. Poznámka TU Martiny N. 
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Forenzní analýza ve škole 
10.listopadu trávili žáci devátých tříd 

hodiny chemie opět netradičně. Lektoři 
z Vysoké školy chemicko- technologické 
v Praze jim ve dvouhodinových blocích 
představili některé metody forenzní analýzy. Jde 
o postupy využívající znalostí z různých vědních 
oborů, které pomáhají zejména kriminalistům 
k vyšetřování a dokazování trestné činnosti. Žáci 
se seznámili s daktyloskopií, čili metodou 
určování identity osob pomocí otisků prstů, 
forenzní genetikou, která pomáhá identifikovat 
stopy z místa činu či osoby na základě analýzy 
DNA. Dále se dozvěděli, jak forenzní chemie 
pomáhá při určování látek, například krve nebo 
jedů, nebo jak forenzní balistika pomůže 
kriminalistům k identifikaci použité střelné 
zbraně na základě stop na projektilu.  

Milí deváťáci, až budete v televizi 
sledovat nějaký krimi film, vzpomeňte na tuto 
hodinu forenzní analýzy !              Luděk Hrbek

      
               

 

Drogová prevence na ZŠ Školní ve spolupráci s Policií ČR a SRN 
Ve středu 5.11.2014 naši školu navštívily 

policistky s programem drogové prevence. 
Zajímavostí bylo, že nešlo jen o zástupkyně 
Policie ČR, ale i SRN. Nprap.Marie Pivková 
s policistkami OOP Chomutov přijely spolu se 
střední policistkou Polizeihauptmeiste Katrin 
Michel a referentkou pro mezinárodní spolupráci 
Policejního ředitelství Bohumilou Schreiter ze 

SRN a prakticky ukázaly dětem svůj preventivní 
program. Hlavním tématem byly drogy, 
povolené a nepovolené látky, zákon a možné 
důsledky v případě jejich užívání. Krom 
teoretické části a práce ve skupinách si žáci 
prakticky ověřili jaký je stav organismu pod 
vlivem omamné látky. 

Přednáška s policistkami ČR a Německa 
Přednáška se týkala hlavně užívání legálních drog, ale i nelegálních. Paní policistka Katrin Michel a 

její milá překladatelka Bohumila Schreiter  nám vykládaly různé případy souvisejícími s drogami. Tato 
přednáška mě a doufám i mým spolužákům ukázala, že brát drogy, nemá smysl. Mně osobně to velmi 
zajímalo, protože jsem měl vlastní zkušenosti s nikotinem. Také jsme se rozdělili na skupiny a dělali jsme 
malý projekt o tabáku, nelegálních a legálních drogách. 

Poté nám daly paní policistky takové brýle, přes které jste viděli, možná i cítili svůj stav v podnapilém 
stavu. Jedny brýle měly 1.3 promile alkoholu a druhé 1.5 promile alkoholu. Poté jsme se postupně vystřídali u 
takové malé zkoušky. Zkouška spočívala v tom, že jsme si měli vyzkoušet, jak se cítí a částečně, jak se chová 
opilá osoba. Museli jsme jít po rovné čáře a poté jsme skládali komín z kostiček a válečků. Někteří žáci také 
kreslili auto nebo domeček.        
U některých žáků to vypadalo, jako by už byli zkušení a stav opilého člověka zvládali přehledně. Brýle si 
vyzkoušela i naše paní ředitelka a paní učitelka Nováková. Dá se říct, že měly také menší potíže se stabilitou 
svého těla. Sám za sebe musím říct, že tato přednáška byla velmi naučná a zajímavá. Myslím si, že některým 
žákům došlo, že cigarety a drogy nemají smysl pro život.           Tomáš Čmuda, 9.C 
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Městský parlament 
 

Parlament slouží k předání informací mezi školami a organizacemi města. Základní školy, ale 
i střední školy mají na svých školách zasedání jednou měsíčně. SŠ ESOZ a GY Chomutov, má 
zasedání dvakrát za rok, kde se sejde celá škola. 

Městský studentský parlament se pravidelně schází již čtyři roky každý měsíc. Setkávají se 
zde zástupci základních i středních škol a řeší různá, ale i společná témata. Vedením je pověřena 
PaedDr. Soňa Valušková a Mgr. Martina Nováková. Na posledním setkání se žáci a studenti ze 
začátku trochu styděli mluvit, ale poté, co pronesl jeden žák z Gymnázia v Chomutově pár slov, se 
začali pokládat své dotazy, náměty a připomínky i ostatní.  

Vedoucí parlamentu paní Nováková pustila ukázku filmu s názvem CESTA VEN, kde je 
hlavní postavou chomutovský asistent prevence David Ištok 
(http://www.youtube.com/results?search_query=cesta+ven). Film byl ukázán a doporučen především 
středním školám, základní školy by pak s p. Ištokem mohly uskutečnit několik besed na téma 
multikultura, rasismus… 

Bylo zde projednáváno i téma využití chomutovského divadelního spolku Nahoď. Zde je i 
ukázka Jako moc a den z Divadla Nahod´ Chomutov: 
http://www.youtube.com/watch?v=cu4VcVMVLiY.  
 

Zástupci z obchodní školy přednesli návrh, který se týkal sbírky pro psí útulek v Chomutově. 
V loňském roce sbírka na pejsky také proběhla a byla velmi úspěšná. 
Tato myšlenka spočívala v tom, že všechny školy nasbírají různé deky, pamlsky pro pejsky v útulku. 
 

ZŠ a MŠ 17 .listopadu navrhla, že bychom mohli další setkání parlamentu uspořádat v jejich 
škole. S tímto návrhem souhlasila většina zástupců. A zároveň zde odsouhlasili, že by se některá 
setkání mohla uskutečnit i na jiných místech než v jen zasedací místnosti radnice.  
Myslím si, že tento parlament je dobrým krokem jak pro školy, tak i pro město.         Tomáš Čmuda 9.C 
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Rozhovor s vedoucí školní jídelny 
 

Školní jídelna by chtěla vylepšit 
komunikaci mezi strávníky a jídelnou, a 
proto od 1. 11. 2014 zavádí používání 
internetu k odhlašování a přihlašování 
obědů. K použití internetu musí strávník 
znát uživatelské jméno a přístupové heslo, 
které obdrží u vedoucí školní jídelny. 
V naší jídelně si také mohou vybrat 
strávníci ze dvou druhů jídel.  
Zatím možnost výběru mají jen ve středu, 
ale do budoucna se plánuje rozšíření na 
více dnů v týdnu. Oběd č. 2 si strávník 
může objednat vždy do předchozího pátku.  
Pokud se tak nestane, dostane strávník 
automaticky oběd č.1.  
 Cena jídla zůstává stejná. 
 
Jaký rozdíl mezi jídly by měl být? 
Ze začátku bude rozdíl jenom v přílohách, 

později se to rozšíří na různé druhy jídla. 

 

Plánuje se do budoucna i vegetariánské 
jídlo? 
Ne, neplánujeme.  Byly by s tím obtíže. 

 

Plánuje se rozšíření výdeje dvou různých 
jídel do více dnů? 
Ano, plánuje, ale ne na celý týden, jelikož 

máme dvě jídelny a je složitý převoz jídel. 

Chtěli bychom zavést pondělky, středy a 

popřípadě i pátky. 

 

Změní se cena obědů? 
Ne, nezmění. 

 

Co je zapotřebí, abychom si mohli 
objednat jídlo přes internet? 
Strávníci si musí vyžádat u vedoucí jídelny 

své heslo a uživatelské jméno.   

  
Hana Saidlová a Hana Sekerová 8.A 
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Máme novou jídelnu! 

 
Na ZŠ Školní v Chomutově proběhla 
rekonstrukce školní jídelny, která by měla 
ulehčit přípravy obědů. Zeptali jsme se 
ředitelky školy a kuchařek na bližší 
informace o opravě jídelny. 
Položili jsme paní ředitelce Mgr. Vlastě 
Markové pár otázek. 
 
Odkud jsme získali peníze na opravu? 
Dostali jsme je od statutárního města 

Chomutov. 

 
Proč vybrali právě naši školu? 
Protože máme nejstarší techniku, ale i celou 

jídelnu ze všech škol v Chomutově.   

 
Kolik to dohromady stálo? 
Náklady na rekonstrukci činily cca. 5 000 000 

Kč. 

 
Změnil se vlivem těchto strojů počet obědů? 
Ano, změnil se na možnost vařit dvě jídla, 

jelikož je jednodušší vařit se stroji. Zvýšil se i 

počet strávníků. 

 
 
 
 

Jste s tím spokojená? 
Ano, rozhodně. Chtěla bych i jiné úpravy na 

škole, ale k tomu je třeba více peněz, které 

bohužel nemáme. 

 

Názor kuchařek jsme se také dozvěděli. 
Je pro vás horší nebo lepší nová výpomoc 
v technické  podobě? 
Rozhodně je to pro nás lepší. Je to veliká 

úleva. 

 
Který stroj vám nejvíce pomáhá? 
Krouhač na zeleninu, který jsme původně 

neměli, takže jsme vše museli krájet v ruce. 

Máme také nový mlýnek na maso, protože 

původní byl v havarijním stavu. 

 
Jsou stroje nebezpečné? 
Musíme dodržovat zásady bezpečnosti, takže 

nejsou nebezpečné. 

 
Je pro vás ovládání lehké? 
Ano je, jelikož jsme všichni prošli školením 

jak s přístroji zacházet. 

 
Jste s tím spokojeni? 
Ano, jsme.  

 
                                                                                                                                   Hana Sekerová 8. A            

 



 
 

      Vlastní tvorba 
 

 

 

 
Kam že jsem to vlastně spadla 

 
Ve škole jsme četli příhody a dobrodružství pana Broučka a dostali jsme za úkol vymyslet, 

jak by vypadala naše příhoda a kam bychom se propadli. Tento úkol už mám delší dobu za sebou, ale 
napadlo mě ještě něco. 

Každý zná ten sen, kdy padá. Padá tmou, prázdnotou a křičí. Pak se probudí a je rád, že je ten 
sen pryč. Ale proč se vlastně bojíme? Že spadneme? Vždyť ani nevíme kam! Prostý strach 
z neznáma. 

Možná spadnu do vody uprostřed Tichého oceánu. Nebo třeba do sněhové závěje. Třeba taky 
do velkého poháru s oříškovou zmrzlinou a šlehačkou. Klidně to může být hromada peřin. V tomto 
případě bude následovat přednáška na téma dobré chování a následné přerovnávání již výše 
zmíněných přikrývek. V mém snu by to byly ty staré duchny plné prachu a peří. Proč? Vlastně 
nemám tušení, takže proč ne? 

To jsou celkem přijatelné možnosti, pokud: 
a) Umíte plavat. 
b) Nemáte panickou hrůzu nebo-li fobii ze sněhuláků či rampouchů. Ty byste mohli 

zahlédnout. A taky bude asi trochu zima. 
c) Máte rádi oříškovou zmrzlinu. 
d) Nemáte alergii na peří. Pokud ano, tak doufám, že máte fantazii, to je to samé co 

představivost, a vysníte si jiné peřiny, než moje péřové. 
Jsou i varianty o něco „voňavější“. V lepším případě kompost a v tom horším hnůj. Potom 

bude následovat běh do domu, k jezeru, rybníku či jinému zdroji vody a to nejlépe teplé. A to pokud 
možno tak, aby vás nikdo neviděl případně co nejméně lidí. Poslouží i kašna nebo pumpa. Jen 
doufám, že se neocitnete začátkem zimy někde na statku v lesích nebo polích. To je ta doba, kdy 
mrzne, ale ještě nesněží. To pak zamrzne vodovod i rybník. 

A pak to můžete – nebojte, už končím- hodit za hlavu. Je to jen sen. Ráno – nejlépe 
v pondělí- se můžete pohodlně osprchovat v teplé vodě a vymydlit se mejdlíčky vonícími po růžích, 
levanduli, nebo co já vím. Po víkendu a na začátku týdne můžete ostatním zlepšit náladu. Teda 
pokud si to budete pamatovat, protože asi 80% všech snů zapomínáme do deseti minut po probuzení. 

Nebo spadnete úplně jinam. Splníte si sen. Nebo vstanete a splníte si ho doopravdy. Některé 
jsou přece jenom uskutečnitelnější. 

Dostanete dopis napsaný zeleným inkoustem s podpisem profesorky Minervy 
McGonagalové. Vyhrajete Tour de France. Vylezete na Mt. Everest nebo jenom na Říp, co já vím. 
Jeden měsíc se vám podaří nic nezapomenout. Přečtete si knížku, na kterou už měsíc čekáte. Něco 
vyhrajete, ať už v tanci, gymnastice nebo atletice. Objevíte Jurský park bez dinosaurů, ale s elfy a 
hobity. Sem tam určitě i nějaký ten nabručený trpaslík a ostrov pojmenujete po oxfordském 
profesorovi. Někomu možná něco dojde. Tajemství, které znají vlastně všichni, až na toho jednoho. 
Proběhne hodina, aniž by se jediný člověk koukl z okna a přemýšlel, jestli je dům naproti dost bílý. 
Podaří se vám přesvědčit ostatní, že je řecko-římský zápas lepší než judo. Třeba zjistíte, že kdybyste 
byli kreslení, vůbec by vám to neslušelo. Obletíte svět na vlastních křídlech. Budete třeba jadernými 
fyziky. Dobře, to bylo asi trochu moc, ale co já vím… 

 
A kam že jsem to vlastně spadla? Já se vzbudila už při pádu, takže kdo ví? 
 

Druhá polovina srpna roku 2014 

                                                                                 Andrea Krouparová, 9.A 

 



 
 

      Vlastní tvorba 
 

 

Moje přání 
Co si přeješ? 
Odpovídají děti  ze 3. C: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Soňa Gálová 

 
 
 

Jan Martin Lysoněk: Přál bych si, abych se projel lodí a abych se stal 
Willy Fogem. A taky, abych objel celý svět za osmdesát dní. Byl by se 
mnou i Barnabáš, Chiko a potom princezna Milaina. 
 

Kristýnka Truhlářová: Přála bych si mít křídla a letět kam se mi zachce. 
 

Adélka Kufová: Přála bych si, aby děda neměl tolik práce a aby se 
koukal na divadlo se mnou i s bráchou. 
 

Ondra Roman: Já bych si přál, abych byl v pravěku a choval dinosaury. 
 

Kristýnka Kloubová: Přála bych si, aby tady byla kouzelná studánka a 
byla jsem krásná a mladá. A v tý studánce je hezký princ a měl by mě rád. 
 

Petr Janoušek: Přál bych si, aby na dědově chatě na Kálku nasněžily dva 
metry sněhu, abychom hrabali tunely. 
 

Milan Ďurnek: Přál bych si, abych byl správcem na stadionu Chelsea a 
abych byl nejlepší brankář. 
 

Julie Gillová: Přála bych si mít vše, co chci, hlavně aby sestra nezlobila a 
já už nikdy nedostala na zadek. 
 

Markétka Belekaničová: Přeju si, abych měla koně a byl by to valášek 
s černou srstí a bílou lysinou, a aby byl hodný a nevykopával. 
 

Tomáš Kuzma: Přál bych si, abych měl hezké Vánoce, aby napadl sníh a 
šli jsme sáňkovat. 
 



 
 

      Vlastní tvorba 
 

 

 
Jaký byl Halloween a spaní ve škole? 

 
 
 
 
Píší děti ze 3. C: 
 
Jan Martin Lysoněk: Strašidelný rej byl plný zábavy a legrace. Soutěže byly udělat 
mumii, kreslit poslepu a nafouknout balonek. Hráli jsme vybíjenou proti třetí A. Na 
stezce odvahy svítily svíčky. Šli se mnou Simon a Štěpka. Večer jsme se podívali na 
film Hotel Transylvánie. Pak jsem šel spát do spacáku. 
 
 
Mikuláš Michal Glogas: Slavili jsme Halloween ve škole. Bylo to moc pěkné. 
Povídali jsme si moc hezké věci. Nejhezčí maska byla mrtvá nevěsta Eliška. 
Byly soutěže. Nejlepší bylo, když jsme obmotávali Pavlínku toaletním papírem 
jako mumii. Pak jsme hráli vybiku, naše družstvo napoprvé vyhrálo. Hned pak 
byla stezka odvahy, nejvíc se mně líbilo, když jsme se podepisovali pod dýni. 
Byla pohádka a šli jsme spát. 
 
 
Simon Klempár: Slavili jsme ve škole Halloween. Já jsem šel za smrťáka. Líbila se mi 

maska Jeníka  - pyžamo svítící kostry. Líbila se mi stezka odvahy, šli jsme podél svíček, 

došli dolů po schodech, podepsali jsme se a slyšeli jsme vrzající dveře. Pak jsem usnul 

ve spacáku. 
 


