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Předání cen našim nejlepším výtvarníkům
V pondělí 5. 6. 2017 jsme byli pozváni na Krajský úřad

v Ústí nad Labem, kde jsme osobně převzali ceny a odmě-
ny za výtvarnou soutěž s názvem „Fauna a flora“. Z celého
kraje v kategorii 8. a 9. tříd jsme obsadili nádherné 1. a 3.
místo.

Prvním místem se může pochlubit Lea Sýkorová z třídy
8. A se svou lištičkou na louce a názvem „To je ale vůně!“
Námět obrazu byl jasný od začátku, Lea miluje lištičky a
kopretiny.  Sama je jejich  asociací  křehkosti,  něhy,  krásy,
moudra, ale i  vychytralosti v dobrém smyslu. Třetí místo
obsadil Péťa Erdélyi z 8. C, jehož výtvarný talent byl Cho-
mutovu představen již před čtyřmi lety, kdy měl svou vlast-
ní výstavu ilustrací a kreseb v SKKS Chomutov. Tehdy byl
v páté třídě. Péťův talent je ovlivněn handicapem, který se
u něj projevil již v útlém dětství. Má svůj svět, svůj niterný
pohled a velmi silně vyvinutý cit pro detail. Nevnímá jen
tvary  a  prostor,  ale  i  barvy  a  sebemenší  detaily,  které
běžně přehlížíme.  Ani  dysfázie a  zbytky sluchu mu tedy
nebrání dělat, co miluje. Prostory školy jsou jeho vlastní

galerií a škola je na Péťu i jeho obrazy právem hrdá. Jeho
obraz „Ptačí říše“ bude stejně jako Leina lištička vystaven
v prostorách Krajského úřadu.

Oba účastníci tak, kromě drobných věcných cen, získali
celodenní výlet do Ústecké zoologické zahrady pro celou
svou třídu.

Velice  děkujeme  organizátorům  soutěže  za  soutěž
s krásným tématem, za milé přivítání, pohoštění, dárky a
odměny a nezapomenutelnou ukázku kanceláře hejtmana
Ústeckého kraje i s výkladem k hejtmanskému řetězu a po-
vídání o funkci, práci a významu úřadu.

„Byl  to zajímavý zážitek. Přivítali  nás milí  lidé. Dostali
jsme dobré občerstvení v podobě pizzy a borůvkového ko-
láče. Předali nám ceny a dokonce jsme navštívili i kancelář
hejtmana Ústeckého kraje.  Asi  nejvíce  se  ale  těšíme na
společný výlet do ZOO.“

Díky také náleží  všem pedagogům, kteří  se  s žáky do
soutěže pustili. Především paní učitelce Jiřině Paliculinové
a Martině Novákové, jejichž svěřenci byli výherci soutěže.

Mgr. Martina Nováková

Redakce: Mgr.  Lenka Drobiličová



Vítězné výtvarné práce

Ukliďme Chomutov v režii 5. B
Vzhledem k tomu, že nám letos příliš nevyšlo počasí a střídavě pršelo, museli

jsme původně naplánovanou akci „Ukliďme Chomutov, aneb okolí naší školy“
odložit na pozdější termín. Úklidu se v první vlně zhostila třída 5. B a paní uči-
telka  Martina Nováková,  která  se  rozhodla  využít  spojení  náplně pracovních
činností, ekologie a péče o přírodu.

Ač pro některé nepříliš přitažlivá akce, pro nás to bylo milé odpoledne s mi-
lou náplní. Nejen že jsme uklidili okolí školy, také jsme se i zasmáli. Pravda, ně-
které nálezy nás nazlobily a některé jsme snad ani nepochopili. Kromě spousty
papírků a drobných útržků od obalů jsme nalezli i pár kousků oblečení, klíč na
utahování šroubků, PET lahve, batoh, počítačové součástky a dokonce i nové klí-
če. Nález klíčů jsme zveřejnili na Facebooku, tak kdyby náhodou někdo postrá-
dal a náš příspěvek četl, jsou na naší škole.

Bohužel jsme objevili i nebezpečné místo s otevřenou elektroskříňkou, kde
byly obnažené elektrické vodiče a kabely. Případ jsme nahlásili na Policii ČR.

Akce proběhla 17. května 2017 a další pokračování přijde ve čtvrtek 1. května
2017, kdy v rámci významného dne všech dětí půjdeme poklidit cestu k Bezručovu údolí.

Mgr.  Martina Nováková

Dětský den na prvním stupni
Dne 1. června organizovala třída 9. B dětský den na prvním stupni. Pro děti si třída připravila celkem šestnáct dis-

ciplín. Deset disciplín bylo sportovních a šest vědomostních. Než se děti rozběhly k disciplínám, dostaly od svých
třídních učitelů papír s čísly disciplín. Pokud splnila disciplínu celá pětičlenná, nebo čtyřčlenná skupinka, děti dostaly
razítko, podle něhož se následně poznalo, které úkoly splnily a které ne.

Děti byly rozděleny na dvě velké skupiny. Každá třída se rozdělila do čtyř až pětičlenných skupin a každá skupina
soutěžila sama za sebe. Pokud měly děti plný počet razítek, byly následně odměněny sladkostmi od svých třídních
učitelů. Dětský den se velmi vydařil, žáci 9. B si to moc užili, a věřím, že děti z prvního stupně byly také nadšené.

David Lukačovský (9. B)

Lea Sýkorová (8. A)

Petr Erdélyi (8. C)



Sportování v přírodě
Ptáte se, jak se nám podařilo sportovat v parku a v šatech?

Odpověď je jednoduchá! Nejdříve jsme se šli podívat do diva-
dla v Chomutově, kde si pro nás žáci ZUŠ Chomutov připravili
nové muzikálové představení „Ať žijí duchové“. Byli jsme tam
nejstarší,  ale vůbec nám to nevadilo, protože jsme se dobře
bavili a hlavně v představení účinkovala spousta našich spolu-
žáků ze školy.

Po skončení představení jsme měli jít zpět do školy na jednu
hodinu tělesné výchovy, a to se nám po pravdě moc nechtělo.
Pospíchat do školy, převléknout se, cvičit, zase se převléknout
a hurá  na  oběd.  Samý  shon  a běh.  A tu  nás  napadlo,  že
i v parku je možné sportovat a zápolit a vlastně se ani nemusí-
me tolik zpotit.

Protože jsme byly spojené dvě třídy 6. C a D, rozdělila nás
paní učitelka na osm družstev po čtyřech. Naším úkolem bylo
co  nejdelšími  kroky  obejít  vymezený  úsek,  jednotlivé  kroky
spočítat a následně sečíst a vydělit – vlastně takový aritmetický
průměr.

Dalším úkolem bylo  co  nejvíce  se  natáhnout,  spojit  ruce
a změřit,  kolik  nás  asi  musí  být  na  to,  abychom  objali  celý
altánek v parku. Vzhledem k tomu, že je naše rozpětí naše při-
bližná výška, mohli jsme se tak dopídit, kolik je to asi metrů.

Abychom nebyli jako hlemýždi, dostali jsme za úkol posbírat
co nejvíce šišek a těmi natrénovat co nejdelší hod. I ten jsme pak měřili, ale pomocí vlastních stop.

No a protože už byly hody natrénovány, začal velký souboj v hodu na terč. Z připravené šiškové čáry jsme měli za
úkol zasáhnout připravené kruhy, které byly asi ve vzdálenosti deseti metrů. Popravdě nebylo to vůbec jednoduché,
ale sranda byla. Hráli jsme klasického „vyřazováka“. A protože nás to bavilo, soutěžili jsme čtyři kola. Z každého kola
pak vzešel jeden vítěz. A jak tomu bývá, jen jeden byl vítězem absolutním.

Mgr. Martina Nováková

Naše další sportovní úspěchy

Zase jsme jedničky
Rouhat  se  na není  dobré,  ale  jistá
dávka  sebevědomí  a notná  dávka
hrdosti  na  své  svěřenkyně  se
projevila již v počátku závodu.

Pocity  se  vloudily  hned  po
prvních  disciplínách  atletického
víceboje  družstev,  do  kterého  na-
stoupila  děvčata  ze  ZŠ  Chomutov,
Školní. Již v rozběhu na 60 m děvča-
ta potvrdila svou formu. Největší fa-
voritka  Adélka  Fučíková  získala  1.
místo s časem 9,04 s.  Další  atletka
Anička  Benešová  doběhla  v čase
9,16 s a Sofka Láfová za 9,55 s. Ani
nešťastná  náhoda,  která  způsobila
úraz vynikající atletce Sofince, však
děvčata od výkonů neodradila. Od-
skočený míček jí dopadl do obličeje,
a znemožnil  tak  postup  do  dalších
disciplín.  Její  zlomený nos  děvčata
pomstila  hned  několika  dalšími
umístěními. Ve skoku dalekém, kde
si  Adélka  Fučíková  udělala  osobní
rekord 4,64 m, získaly i 3. místo. Za-
sloužila  se  o něj  Kačka  Kinder-

mannová s výkonem 3,99 m. I naše
nejsilnější  disciplína na sebe nene-
chala  dlouho  čekat.  V hodu  jsme
opět bodovaly a získávaly medaile.

Na  1.  místě  skončila  Kačka  Kin-
dermannová  s výkonem  50,81 m
a na  3.  místě  Štěpánka  Boučková
s výkonem  49,40 m.  Alex  Moravčí-
ková skončila  na krásném 5.  místě
s výkonem  44,02 m.  I ve  štafetě
jsme získaly 2. a 4. místo. Obě štafe-
ty  se  od  sebe  vzdalovaly  pouhé  2
vteřiny.  I další  disciplíny  nebyly
špatné. Ve skoku vysokém jsme do-
sáhly  hranice  128 cm,  o kterou  se
zasloužila  Anička  Benešová
a Štěpánka  Bulvová  –  124 cm.
V běhu  na  600 m pak  získala  naše
Lea  –  Bui  Thi  8.  místo,  Adélka
Janoušková  místo  8.  místo  a hned
za ní, na 9. místě, skončila Deniska



Voborská – naše elévka ze šesté tří-
dy.

Celkově  jsme  získaly  1.  místo
v okresním  kole  Poháru  rozhlasu
a tím navázaly na tradici  z 1.  polo-
letí tohoto školního roku, kdy jsme
též  z 1.  místa  postoupily  na  kraj
v atletickém  víceboji.  23. května
2017 jedeme na kolo krajské a snad
opět zabodujeme.

Jsem na své svěřenkyně náležitě
hrdá a pyšná, stejně tak i naše ško-
la.  Opět  máme  super  partu  dívek
a sporťaček.  Děvčátka,  děkujeme,
a Sofince přejeme brzké uzdravení,
je  to  týmový  parťák,  který  podrží
i přes bolest.

Mgr.  Martina Nováková

Děvčata 
nezklamala ani 
v krajském kole

Jak jsme již informovali, dívky ze
Základní  školy  v  Chomutově  ve
Školní  ulici  naprosto  s  přehledem
vyhrála okresní kolo v atletické sou-
těži Pohár rozhlasu, a postoupila tak
do  kola  krajského,  které  se  dne
23. května  2017  konalo  v Ústí  nad
Labem. I přes oslabení a ne-
přítomnost  Sofinky,  která
stále marodila se zlomeným
nosem,  se  děvčátkům  po-
dařilo v krajském kole získat
krásné třetí místo. Nejslabší
disciplínou  byl  vytrvalostní
běh, kde se již atletkám ne-
dostávalo  sil  a  kde  právě
Sofka chyběla.

I  tak  děvčata  bojovala
jako lvice a dokonce i trhala
rekordy. Štěpánka Boučková
opět protáhla svůj kouzelný
hod a dosáhla za hranice 52
metrů. Celkem děvčata zís-
kala  4 763  bodů.  Na  první
místo jim chybělo pouhých
440 bodů, ale nevadí. V in-
dividuálním závodě pak zís-
kala 2. místo Adéla Fučíková
s počtem 1 618 bodů. Je vi-
dět, že super parta při sobě

drží i v nouzové situaci, a to je zá-
klad všeho boje.

Naše  reprezentantky:  Fučíková
A., Moravčíková A. , Kindermannová
K.  ,  Boučková  Š.  ,  Benešová  A.,
Janoušková A., Bulvová Š., Voborská
D., Lea – Bui Thi Thuy Linh.

Krajské kolo OVOV
V pátek 19. května 2017 se Základní
škola  Chomutov,  Školní  již  pošesté
zhostila  organizace  a  zajištění
krajského  kola  OVOV  (Odznak
všestrannosti  olympijských  vítězů).
Tato soutěž je pod záštitou Sazky a
Českého  olympijského  výboru.
Sazka Olympijský víceboj vznikl jako
společná  aktivita  Českého
olympijského  výboru  a  společnosti
Sazka  na  podporu  zdravého
životního  stylu.  Tento  jedinečný
projekt  je  určený  všem  dětem
základních  škol  a  odpovídajících
stupňů šestiletých nebo osmiletých
gymnázií.  Cílem  je  přivést  ke
sportování  co  nejvíce  dětí,  ukázat
jim  sport  jako  zábavu  a  přirozený
životní styl.
Žáci nejdříve soutěží v rámci svých
škol a sbírají za jednotlivé disciplíny
body.  Následně  postupují  do  kol
okresních,  krajských  a  vrcholem je
pak soutěž celorepubliková.

Krom  organizace  se  naše  škola
zapojila i prostřednictvím svých zá-
stupců,  atletů,  sportsmanů.
Z okresního kola, které se v březnu
konalo v Jirkově, postoupilo šest at-
letů školy od páté do osmé třídy. Do
samotného krajského kola však na-
stoupili pouze čtyři. Dva favorité bo-
hužel  ze  zdravotních  důvodů
nastoupit nemohli.

To však neodradilo další čtyři po-
stupující,  kteří  doslova excelovali  a
trhali osobní rekordy v jednotlivých
disciplínách.

Pro tento rok a krajské kolo bylo
vybráno pět disciplín: běh na 60 m,
skok daleký, hod míčkem, leh-sedy,
shyby  a  alternativní  disciplína  běh
na 1 000 m nebo dribling po dobu
dvou minut.

Chomutov má v OVOV svou tra-
dici  a  úspěchy.  Již  několikátým
rokem  se  do  republikového  finále
probojovala  ZŠ  Heyrovského  se
svým družstvem a ZŠ Školní se svý-
mi  jednotlivci.  Ani  letos  tomu  ne-
bylo  jinak.  Heyrovského  škola
vyhrála soutěž družstev a ze Školní
postoupili  dva  jednotlivci  na
„republiku“ do Brna v září 2017.Ma-
rek Štemberk se stal absolutním ví-
tězem ročníku 2002 a utvořil osobní
rekord  ve  čtyřech  disciplínách

z pěti.
Na třetím místě  skončila

Amálka Fučíková v kategorii
dívky  2006.  Na  místě  čtvr-
tém v  kategorii  dívky  2004
skončila  její  starší  sestra
Adélka,  která  stejně  jako
Marek postupuje na repub-
likové finále. Adélka je vyni-
kající  atletka,  která  pojede
reprezentovat Chomutov na
mládežnickou  olympiádu.
Během  závodu  vytvořila
další  atletický  rekord  ve
skoku dalekém – 4,64m.

Ve  stejné  kategorii  se
ještě umístila Alex Moravčí-
ková  na  krásném  9. místě.
Nutno  podotknout,  že  Alex
i Adélka tento měsíc kromě
svých  soutěží  měly  okresní
a krajské  kolo  Poháru  roz-
hlasu, kde obě excelovaly a



bodovaly  v  soutěži  družstev.
V okresním kole skončily první a na
kraji pak třetí.

Soutěže se celkem zúčastnilo 180
závodníků. I s rozhodčími a pedago-
gickým  doprovodem  trávilo  spor-
tovní  den  na  chomutovském

atletickém stadionu asi 300 lidí. Ve-
liké díky náleží žákům ZŠ Chomutov,
Školní a především studentům Gym-
názia v Chomutově, kteří se zhostili
funkce rozhodčích s naprostou zod-
povědností a profesionalitou.

Mgr.  Martina Nováková

Vodácký kurz



„Viděno více vočima“

Tajný deník Adriana Molea
Dne 5.  června byly třídy 8. A, 9. A a pár vybraných

žáků z 9. C na divadelním představení Tajný deník Ad-
riana Molea v divadle v Mostě. Byly s námi paní uči-
telka  Drobiličová  a paní  ředitelka  Marková.  Celé
představení bylo velice vtipné a vymyšlené tak, aby
pobavilo jak nás, tak i paní učitelky. Opravdu mě to
celé moc bavilo a smála jsem se celou dobu. Líbily se
mi herecké výkony herců, kteří i výborně zpívali. Celé
představení  bylo  doplněné  živou
hudbou a znělo to vážně moc dob-
ře.  Příběh celého představení  mě
překvapil,  byl  moc  hezký.  Písně,
které zpívali herci, byly také vtipné
a velmi chytlavé. Celé představení
hodnotím kladně, moc mě to pře-
kvapilo a pobavilo,  dokonce i paní
učitelka si stoupla. Jsem moc ráda,
že jsme se školou na toto předsta-
vení jeli a hezky jsme si to užili.

Natálie Šlencová (8. A)

Nejdříve  jsem  brala  pondělní
výlet do divadla jako dobré ulití ze
školy. Říkala jsem si, že to bude ně-
jaké nudné představení, ale pořád
lepší  než  sedět  ve  škole.  To,  že
jsme jeli do Mostu, bylo co se týká
vzdálenosti, velmi milé. Nemusela
jsem  alespoň  poslouchat  rádoby
vtipné  hlášky  mých  spolužáků.
A druhý důvod mé radosti, že jede-
me do Mostu, byly palačinky, a to
myslím,  že  mluvím za  celou  svou
třídu. Největší překvapení všech bylo to, že předsta-
vení,  na  které  jsme  jeli,  nebylo  vůbec  nudné  ani
trapné,  jak  jsme  předpokládali,  ale  naopak  vtipné
a všichni jsme se dobře bavili. Na tak dobrém před-
stavení jsem dlouho nebyla. Doporučuji všem Tajný
deník Adriana Molea!

Stanislava Chytrová (8. A)

V pondělí 5.  června 2017 jsme jeli se třídou 9.  A,
některými žáky z 9.  C a naší paní ředitelkou na diva-
delní představení jménem Tajný deník Adriana Molea
do Městského divadla v Mostě. Na autobus jsme ten-

tokrát nečekali tak dlouho jako minulý čtvrtek při ná-
vštěvě firmy AFSI. Když jsme tam dojeli, milé postarší
dámy nás dovedly na naše místa, kam jsme poměrně
v klidu usedli. Po přibližně 10–15 minutách se zhasla
světla a zvedla se rudá opona doprovázená zpěvem
hlavního hrdiny Adriana a jeho rodiny.  V pozadí jim
ke zpěvu hrála živá kapela. Děj se odehrával v osm-
desátých letech  dvacátého  století  v Londýně,  takže

v době, kdy některým naším
rodičům  nebylo  ještě  ani
osmnáct let. Adrian je třinác-
tiletý  intelektuál,  se  kterým
cloumá puberta. Má kamará-
da  jménem  Nigel,  jenž  se
chová  jako  rebel  a je  pravý
opak  Adriana.  Do  školy  na-
stoupí  nová  dívka  jménem
Pandora, která chce, aby se jí
říkalo Skříňka,  později  začne
chodit  s Nigelem.  Adrian  se
do  ní  nešťastně  zamiluje
a zároveň se jeho rodiče roz-
vádějí. Babička Adriana se po
celé vystoupení  ptá,  jestli  si
někdo dá čaj nebo koláč.  Vy-
skytovaly  se  zde  různé  na-
rážky,  při  kterých  se
místností  vždy rozlehl  smích
stovky  puberťáků.  V ději
uběhly asi tak dva roky, Adri-
anovi bylo skoro patnáct let
a konečně  začal  s Pandorou
chodit, ta s Nigelem už něja-

kou tu  dobu  nebyla.  Oba byli  zamilovaní,  dokonce
i Adrianovi  rodiče  se  k sobě  vrátili,  a tímto  příběh
končí.  S kamarádkou  jsme  se  docela  často  smály
a pořádně tleskaly. Originální byly hlavně texty písní,
které doprovázely celé vystoupení. Na tohle předsta-
vení  bych  šla  rozhodně  znovu,  protože  jsem si  ho
moc užila.  Při  zjištění,  že  někteří  žáci  u toho skoro
usnuli  nebo  se  nudili,  jsem  se  opravdu  podivila.
Doufám, že příště pojedeme na další skvělé předsta-
vení…

Klára Vrtková (8. A)
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