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6. května 
se na dopravním hřišti v Kadani konalo oblastní kolo Dopravní soutěže.  

13. místo – družstvo mladších žáků 
Jan Spour, Natálie Široká, Klára Vrtková, Alex James Horabin 

12. místo – družstvo starších žáků 
Viktor Hrabáč, Barbora Kölblová, Anna Dvořáková, Vojtěch Kůrka, 8.A 
V soutěži jednotlivců se nejlépe z našich umístil Vojta Kůrka ze 7.A, 
který skončil na 11. místě. 
 
6. května  
se na ZŠ Krušnohorská v Jirkově konalo okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů. Soutěžila zde osmičlenná družstva jednotlivých škol složená vždy ze čtyř dívek a čtyř 
chlapců. Každá škola mohla kromě jednoho družstva přihlásit také osm jednotlivců. 
Soutěžní disciplíny: sprint na 60 metrů, medicinbal, trojskok, švihadlo, kliky, běh na 1000 metrů, 
plavání, nebo dribling 

3. místo – družstvo ZŠ Školní Chomutov 
Členové družstva naší školy:  
Eliška Hodková, Andrea Lavičková, Barbora Kučerová, Martina Slavíčková, Vojtěch Ullmann – 
7.A,  Ondřej Fencl – 8.C, Miroslav Sobek – 6.D 
Soutěž jednotlivců byla rozdělena do kategorií podle ročníku narození. 

1. místo – Bára Kučerová, 7.A (ročník 2001)  
 3. místo – Eliška Hodková, 8.A (ročník 2000) 

                                            3. místo – Natálie Nováková, 8.A (ročník 1999) 
Jednotlivci:  
Aneta Stupáková, Natálie Novotná, Bára Dolníková, Diana Slavíčková, Jakub Pavuk,– 8.A, Tomáš 
Čmuda – 8.B, Jan Novák – 6.B 
 
13. května 
se na atletickém stadionu na Zadních Vinohradech v Chomutově konalo okresní kolo soutěže 
starších žáků v lehké atletice Pohár rozhlasu.  
Soutěžní disciplíny: běh na 60 a  800 metrů, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 

Soutěž družstev 
6. místo – družstvo dívek ZŠ Školní 

Družstvo starších dívek: Eliška Hodková, Aneta Stupáková, Diana Slavíčková, Natálie Novotná – 
8.A,  Karla Šebková a Nela Bušovská – 8.C 
                                                 13. místo – družstvo chlapců ZŠ Školní 
Družstvo starších chlapců: Lukáš Fák, Lukáš Ngaleka, Honza Halás – 8.C, Tomáš Čmuda a Honza 
Horáček – 8.B, Jakub Drnec – 9.B 
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Soutěž jednotlivců 
    1. místo – Eliška Hodková, 7.A (skok vysoký 150 cm) 

1. místo . Aneta Stupáková, 8.A (běh na 800 metrů) 
Obě dívky podaly nejhodnotnější výkony soutěže. 

 
7. května 
se v Domě dětí a mládeže v Chomutově konalo  okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 
pro žáky 5. a 8. tříd. 

4. místo – Lea Sýkorová, 5.A (kategorie 5. roč.) 
 

    6. – 9. místo – Andrea Krouparová, 8.A (kategorie 8. roč.) 
                               12. - 16. místo – Jan Rola, 8.A 
14. května 
se v Domě dětí a mládeže v Chomutově konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda 
pro žáky 6. a 7. tříd. 
                                                      4. místo – David Fršlínek, 6.A  (kategorie 6. roč.) 

              7. místo – Marta Anna Kochlöflová, 6.A 
                                                    17. místo – Martin Mach,  6.A 

 
                                                      4. místo – Jakub Tichánek, 7.A  (kategorie 7. roč.) 
                                                      6. místo – Vojta Kůrka, 7.A 
 
21. května 
se konalo okresní kolo fyzikální soutěže Archimediáda pro žáky 7. ročníku. Soutěžila v ní 
dvojčlenná družstva. 

2. místo – Vojta Ullmann a Michal Halvoník, 7.A 
                                        7. místo – Eliška Janů a Karolína Klára Fajkusová, 7.A 
4. června   
se v Domě dětí a mládeže v Chomutově  konalo okresní kolo Fyzikální olympiády pro žáky 6. 
ročníku. Soutěže se zúčastnilo 20 dvojčlenných družstev. 

5. místo – Kateřina Klöpschová a Tomáš Cihelka, 6.A 
                                  17. místo Aneta Kohoutová, 6.C a Kryštof Gärtner, 6.A 
 
30. května  pořádala naše škola na atletickém stadionu na Zadních 
Vinohradech krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. 
Paní učitelka Martina Nováková děkuje všem žákům, kteří jí s organizací 
závodů pomáhali. 
Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle ročníku narození. 

7. místo – Natálie Nováková, 8.A  (kategorie roč. 1999) 
 6. místo – Barbora Kučerová, 7.A  (kategorie roč. 2001) 

 
16. června 
se v SKKS Chomutov konala vědomostní soutěž o Chomutovsku 4 x 4 pro 4. Soutěžila čtyřčlenná 
družstva základních škol v Chomutově. Otázky zahrnovaly čtyři okruhy: příroda a zeměpis, historie, 
současnost a významné osobnosti Chomutova. 

4. místo – družstvo naší školy 
Naše družstvo: Dominika Fresserová a Daniel Ciepluch z 9.B, Andrea Lavičková a Diana Slavíčková  
                         Z 8.A 
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V Chřibské bylo krásně 

Do školy v přírodě v Chřibské u Lužických hor 
se vypravily dvě naše třídy – 5. A  
a 5. C.   Přestože nám sluníčko příliš nepřálo, 
užili jsme si spoustu legrace a zábavy.  
Vypravili jsme se na dlouhý pěší pochod 
k originálním dřevěným sochám do Doubice. 
V přírodě jsme stavěli lesní domečky, soutěžili 
v hodu šiškou a také o to, kdo z nás je nejlepší 
medvěd brtník.  Zažili jsme úžasnou módní 
přehlídku, kdy se kluci převlékli za holky a 
nestyděli se tak předvést k pobavení všech. 
Zatančili jsme si na diskotéce  ( i s koštětem) a 
nasmáli jsme se v soutěži o hrané scénky 
z manželského života, do kterých se zapojili i ti 
největší stydlíni.  Ve hře Hledačka jsme 

v přírodě nacházeli a skládali  útržky našich 
obrázků. Vrcholem všeho byla Stezka odvahy,  
kdy jsme se museli proplížit nočním kempem a 
přinést důkaz naší statečnosti – fáborek vytažený 
ze starého sudu. Hezké bylo, že se obě naše třídy 
lépe poznaly a mnozí našli nové kamarády – tak 
ať jim to přátelství nadále vydrží. (5. A, 5. C) 

                       Mgr. Soňa Gálová, třídní učitelka 5.A 

 

 

Zájezd do Terezína 

Naše třída 9 .B se společně s 8.C vydala na výlet do místa, kam by se asi nikdo z nás nechtěl dostat. 
V Terezíně jsme navštívili koncentrační tábor a muzeum ghetta. Průvodkyně nám vyprávěla, co vše 
tam nacisté s Židy i ostatními lidmi prováděli. Nemohli jsme ani uvěřit čeho všeho byli nacisté 
schopni. Přednáška byla velice zajímavá, ale působila na nás i tajemná zlá atmosféra. Koneckonců 
kdo by se neděsil při pohledu na hroby Židů, kteří v Terezíně zemřeli. Tuto exkurzi bych doporučil 
každému, aby si všichni uvědomili, co lidé v tehdejší době museli zažívat.  

                                                                                                                           Jan Kittler, 9.B 

 

  

Fyzika na vodě   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ujetá vzdálenost: cca 43,5km 

Projeté jezy: 11 

Naklesáno: 41m 

Startovní stanice: Chrást u Plzně 

Cílová stanice: Zvíkovec 
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Fyzikální kemp u Berounky 

Tento kemp se mi jednoznačně líbil a spoustu jsem se toho naučil. 
Zjistil jsem, jak se dají vyrobit sluneční hodiny, přesýpací hodiny 
a jiné zajímavosti nejen z fyziky, ale i z dějepisu, čímž míním hrad 
Krašov. 
Asi nejvíce úžasné bylo sjíždění jezů. Při sjíždění jezů jsem si dost 
užil, třeba že na mě jednou skočil Frank a nebo jsme museli 
rozhoupávat raft, 
což se mi velmi líbilo. Líbilo jse mi, že jsem nebyl na raftu jenom 
na jednom 
místě, ale že jsem si mohl vyzkoušet háčka a další jiná místa. 
Asi nejhezčí kemp podle mě byl kemp U Potůčků, ale všechny 
kempy 
byly hezké. Vařili nám dobře, ale nejlepší jídlo bylo v kempu U 
Kobyly, 
kde nám uvařili přírodní plátek. A jak jsem napsal na začátku, tak se 
mi tento fyzikální kemp líbil.         Ondřej Slanař          

 
V květnu jela naše třída na vodácký kurz. 
Společně s 3.F z Gymnázia v Chomutově jsme 
vyjeli na Berounku. Autobusem jsme dojeli k 
Chrástu u Plzně, pak jsme si rozebrali pádla a 
záchranné vesty a nakonec i lodě. My, sedmáci, 
jsme měli rafty, gymnazisté měli kanoe. Nejdříve 
jsme dopluli k „Valentovskému“ mlýnu. Tam byl 
trochu problém se stanem, ale nakonec jsme ho 
postavili správně. Pravda, moc jsme se do něj 
nevešli. Bylo nás pět plus tašky v jednom stanu. 
A to nás tam původně mělo být šest. Ale zvládli 

jsme to. Druhou noc jsme přespávali v kempu 
„Kobylka“. Ten byl ze všech nejhezčí. Tam už 
nám šlo stavění stanu znatelně lépe. Nakonec 
jsme stanovali v kempu „Zvíkovec“. Strhla se 
obrovská průtrž mračen hned, jak jsme tam 
dopluli. Musím říct, že tam jsme stan postavili 
nejrychleji. Poslední den už jsme jen dojeli k 
restauraci, kde jsme sbalili věci a rafty a dali si 
oběd. Potom jsme autobusem odjeli domů.  
                          Vojtěch Kůrka  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hrozně jsem se na tento vodák těšila, mám 
odtud krásné vzpomínky. Třeba když jsme 
sjížděli jezy, když na nás útočila labuť, nebo 
když Martina spadla z raftu. Sice nevím, jak se 
jí to povedlo, ale byla to legrace. Večer jsme 
hráli fotbal a přehazovanou a dělali jsme 
pokusy z fyziky, opravdu zábava. Naštěstí nám 
vyšlo počasí, bylo krásně, pár lidí se i 
vykoupalo, ale voda byla ještě docela studená. 
Jsem opravdu ráda, že jsem jela.  
            Kučerová Bára  

        

Období mezi 22. a 25. květnem jsme strávili s 
gymplákama na řece Berounce. Poledne a část 
odpoledne jsme většinou strávili na řece, která 
místy tekla, ale většinou připomínala jezero. 
Zbytek dne byl spíše zábavný nebo relaxační, 
protože jsme hráli přehazovanou nebo zkoušeli 
fyzikální pokusy jako např. píšťalku z vrby, 
přesýpací hodiny nebo uvařit bramboru v 
balónku. Samozřejmě se našel čas i na to si jen 
tak sednout a popovídat. Po dobrých večeřích 
jsme hráli karty, nebo si sedli s gymplákama k 
ohni a zpívali.                                                
                             Ullmann Vojtěch   
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Po škole 22. května v jednu hodinu odpoledne 
jsme jeli autobusem až k Berounce. Hned ten 
den jsme jeli 6 km do prvního kempu. Mně se 
tento kemp líbil nejvíce, protože jsme měli 
volnější zbytek dne. Byla tam louka, kde jsme se 
s kamarádkami koukaly na krásný západ slunce. 
Mohli jsme jít spát, kdy jsme chtěli. Sice tu 
neměli tak dobré jídlo, ale měli jsme ještě své z 
domova. 
Další ráno jsme se nasnídali, sbalili stany a 
vypluli kolem jedenácté hodiny směrem po 
proudu. Na raftu jsme dělali různé věci, ale 
nejvíce jsme se nasmáli, když se holky na raftu 
opalovaly. Pádlovala jsem jen já a paní učitelka 
Nováková. Po cca deseti minutách paní učitelka 
řekla: "Pojďte holky, zabereme, ať nejsme zase 
poslední!" tak i děvčata začala pádlovat a po 
dvou vnořeních pádel do vody, za zatáčkou, 
jsme se všechny začaly smát a kamarádka řekla: 
"TY V…E, to je ten kemp:“ No, tak jsme si 

odpočinuli v tom kempu, ale byl tu takový malý 
problém, narazili jsme na dvě labutě s mláďátky. 
Labuťák pěkně zuřil, když se kdokoli přiblížil. 
Jelikož jsme připluli poslední, odpluli jsme 
pochopitelně také poslední. Po 6 km a pár jezech 
jsme pospíchali do další zastávky, abychom si 
včas postavili stany a přitom nezmokli, ale 
naštěstí pršelo až v noci. 
Třetí den bylo příjemně po dešti a my se vydali 
na cestu směrem k jedné zřícenině, bylo opravdu 
krásně, natolik svítilo sluníčko, až jsem se 
spálila i po namazání opalovacím krémem s 
faktorem 50. Ke konci plavby už nebylo tolik 
hezky a dokonce jsme při stavění stanu i zmokli. 
Po dešti jsme si házeli s freesbee. Poslední den 
jsme také jeli 6 km, k obědu jsme měli 
svíčkovou a byla opravdu vynikající. 
Cestu autobusem jsem skoro celou prospala, ale 
tenhle vodák byl nejlepší, co jsem zatím zažila.          

                                                                                                                       

                                                                        Klára  Ansorgeová 

Dětský den 

Dne 2.6.2014 připravovaly třídy 6.A a 7.C pod 
vedením p.uč. Miklovičové a Švecové dětský 
den pro první stupeň. Akce se konala na zahradě 
kolem školy Beethovenova. Žáci si připravili 20 
disciplín. Našli byste zde skákání v pytli, 
lukostřelbu, skákacího panáka, různé 
vědomostní hry, srážení plechovek, slalom apod. 
Žáci prvního stupně byli rozděleni do dvou 

skupin. Mladší děti soutěžily od osmi hodin do 
desíti, starší pak dvě následující hodiny. Celá 
akce probíhala naprosto perfektně, vše bylo 
v klidu a v pohodě. Všichni se báječně bavili a 
počasí nám také přálo. Za své výkony dostali 
všichni žáci odměny. Akci považujeme za velmi 
zdařilou. 

 
„Dětský den se mi moc líbil. Já, Martin mach a Jirka Spodniak jsme měli lukostřelbu. Stále jsme měli 

dlouhé fronty, protože to děti moc bavilo. Spousta malých dětí je opravdu šikovná. Dětem jsme 

ukazovali, jak se střílí. Potom to zkoušely samy. Dávali jsme jim za to razítka. Byla to opravdu 

zábava. Doufám, že příští rok budeme zase připravovat dětský den.“       Radek Voch 

                

 „Dětský den se mi velmi líbil ze dvou důvodů. První je jasný, nemusel jsem se učit. Ale ten druhý je 

mnohem podstatnější. Mohli jsme udělat radost mladším dětem. S mým kamarádem Honzou 

Koťátkem jsme měli atrakci Kotr-hop-lec. Jednalo se o spojení kotrmelce, skákání v pytli a válení 

sudů. Byla to ohromná zábava. Bylo u nás pořád plno, vůbec jsme se nezastavili, ale úplně jsme si to 

užili. Strašně nás to bavilo. Doufám, že se akce bude konat zase příští rok.“              Michal Rezek 
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Vodácký kurz deváťáků na Ohři 

 

Myslím, že náš výlet na řeku Ohři byl povedený. Vlakem jsme se dopravili do Vojkovic, kde jsme si 
postavili stany ve vodáckém tábořišti. Po zbytek dne jsme trénovali jízdu na kánoích, hráli fotbal a 
další hry, šli jsme na delší procházku do okolí, povečeřeli jsme v místní restauraci. Večer jsme si 
poslechli žabí koncert. 
Druhý den jsme sjížděli dvanáctikilometrový úsek Ohře do Perštejna. Okolo řeky byla překrásná 
krajina, která ve mně vyvolávala pocit radosti. Pádloval jsem se svým kamarádem Kubou, jízdu jsme 
zvládali klidně, jen občas jsem musel vystoupit z lodě a trochu ji popostrčit, protože jsme při nízkém 
stavu vody uvízli na kameni. 

Celý výlet jsem si velice užil a atmosféra s kamarády byla báječná.   
Ondra Beneda, 9.B 
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Jak budeme vzpomínat na naši třídu 5. A? 

Veronika Kotková: Tenhle rok jsem v páté třídě. Kamarádi a kamarádky byli super. Změnili mi 
život. Na naší třídě je dobré, že se kluci kamarádí s holkami. Nejraději vzpomínám na letošní školu 
v přírodě. Příští rok, i když budeme rozdělení, stále budeme kamarádi. Zažila jsem spoustu dobrých i 
špatných zážitků, ale raději vzpomínám na ty dobré. Je fajn, že, i když k nám přišel někdo až ve 
čtvrté třídě, jsme kamarádi hned. A i když jsem se s někým pohádala, tak jsme se zase skamarádili. 
Největší sranda je s Kubou Chloupkem. 
 
Daniel Cabadaj: Jsme hodně hlučná třída. Vždycky o přestávkách nás napomínají paní učitelky. 
Jsme docela chytrá a soutěživá třída. Z naší třídy chodí alespoň dvacet dětí na nějaký sport. Hodně 
hrajeme florbal. Často chodíme soutěžit za naši školu ve sportu i v matematice. 
 
Maruška Redaiová: Jsme pátá A jako andílci, protože máme písmeno A. Budu si hodně pamatovat 
Martu Mižigárovou a Verču Kotkovou, protože jsou kamarádské a každému pomůžou, když něco 
potřebuje. Na naší třídě je dobré, že se všichni máme rádi a že stojíme při sobě. 
 
Alex James Horabin: Kolektiv v naší třídě se měnil, proto jsem několikrát změnil kamarády. Na 
naší třídě se mi líbí, že není nikdo, kdo by chodil a všem se posmíval. Chci, aby příští školní rok byl 
podobný jako pět uplynulých let. A pořád se chci stýkat s dětmi, které nejdou do stejné třídy jako já. 
 
Milan Farkaš: Do školy v Chomutově chodím od čtvrté třídy. Mám tu kamarády. Jeden je Dan 
Cabadaj. Na naší třídě je dobré to, že tu máme dost chytrých dětí, a že jsou srandovní. Představuju si, 
že příští školní rok bude o něco horší. Myslím, že až budu dospělý, tak potkám Cabadaje, jak půjde 
po ulici se svými dětmi, a já mu řeknu: ,,Čau Cabáku, to jsou tvoje děti?´´ 
 
Honza Spour: Já jsem nikdy do toho kolektivu tak úplně nepatřil, ale až tady jsem poznal, co je to 
pravé nefalšované kamarádství. V naší třídě je dobré, že bráníme jeden druhého. Ale každá rodina 
má své mouchy. Třeba mě štve, že se u nás dost dětí prostřídalo.  Nejradši vzpomínám na výlet na 
první mlýn a na školy v přírodě, kde bylo hodně srandy. Já si myslím, že už to nebude naše šťastná 
velká rodina. Někteří jdou do matematické třídy a já doufám, že si na nás vzpomenou. Doufám, že se 
za nějakých 20, 30 let uvidíme a zasmějeme se tomu. 
 
Kristýna Paluchová: Nejradši vzpomínám na školy v přírodě. Příští školní rok si představuju dobře. 
I teď jsme poznali nové učitele: pana Stránského na HV, paní Bednářovou na IF a paní Novákovou 
na TV. Celých pět let s naší třídou hodnotím známkou jedna s hvězdičkou. 
 
Adam Neugebauer: Naše třída je sportovní a kolektiv je dobrý. Hlavně děti, které přišly později, se 
začlenily. Milan je můj kámoš, i když přišli s Markem až ve čtvrté třídě. Terka Bímová přišla v páté, 
ale také jsme dobří kamarádi. Nejradši vzpomínám na poslední školu v přírodě. Příští rok se 
rozpadne naše třída 5. A. Doufám, že budeme mít stejné přátelství. 
 
Rosťa Čertík: Můj nejlepší kamarád je Vašek Vepřek. Vaška si budu pamatovat až do smrti. Na 
naší třídě je dobré to, že jsou všichni hodní. A špatný je, že do tý školy musíme chodit. Nejradši 
vzpomínám na školy v přírodě. 
 


