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Viděli jsme orloj v Kadani 

 

Na výlet do Kadaně jsme jeli 

společně žáci ze tříd 4. A a 4. C. 

Viděli jsme Nábřeží Maxipsa Fíka, 

sochy, orloj. Také starobylou 

radnici, řeku Ohře a Katovou uličku. 

Měří jen 66 cm. Vešly jsme se tam 

s Klárkou těsně vedle sebe. Hodně 

jsme chodili, měla jsem 13 628 

kroků, málem mi doma upadly 

nohy. Celou dobu jsem fotila o sto 

šest.              Amy Sofie Karičková 

Rána rovnou do terče 

Malé dobrodružství zažili žáci 4. C   

a 4. D, když si mohli na zahradě 

školy vyzkoušet střílení vzduchovou 

puškou na terč. Obnovili tak 

oblíbenou zábavu svých rodičů.      

„Byla to zábava,“ tvrdil Matěj 

Skupa, který zvítězil o jeden bod 

nad Jakubem Libenským ze 4. C. 

Z dívek byly úspěšné střelkyně 

Veronika Bušová a Antonie 

Kristová. Ve třídě 4. D byli nejlepší 

střelci František Dostál, Jan Douda, 

Samuel Kunc a Václav 

Eisenhammer.

 

Vítěz ze 4. C Matěj Skupa. 



Druháci a třeťáci       

si užili tři krásné dny 

 

V knihovně se nechala vyfotografovat 

Pavlína Zichová ze třídy 2. B 

Začátek školního roku zahájili 

druháci a třeťáci trochu netradičně. 

Odsunuli nadepisování sešitů a 

obalování knih na později a strávili 

spolu hned tři aktivní odpoledne. Se 

zajímavým programem se vydali do 

Chomutovské knihovny. Pohádkové 

postavičky obdivovali při prohlídce 

zámku v Klášterci nad Ohří. Při 

projížďce Safari expresem 

v Podkrušnohorském zooparku si 

prohloubili své přírodovědné 

znalosti. Program byl pestrý, přesto 

si děti našly chvilku a podělily se o 

své prázdninové zážitky se se svými 

spolužáky.               Pavlína Švecová 

Páťáci stavěli ze 

stavebnice Merkur 

T – Profi – Talenty pro firmy se 

nazývala soutěž, které se zúčastnili 

žáci pátých tříd ve středisku volného 

času Domeček. Mohli si ověřit své 

technické schopnosti 

prostřednictvím polytechnické 

stavebnice Merkur, ale také 

vyzkoušet kreativní přístup pro 

plnění daného zadání. Chlapci si tuto 

soutěž velmi užili.

 

Chlapci na soutěži Huy Tung Le, Michal 

Štorek a Lukáš Reiss. 

 

Takto vypadalo vozítko, které se podle 

modelu snažili kluci vyrobit.  

                                       Šárka Marešová 



Návštěva dětí v ZOO 

 
Děti ze tříd 2. B a 3. B společně navštívily 

Zoologickou zahradu v Ústí nad Labem a 

užily si krásný den.   Foto: Pavlína Švecová 

Trampoty naší Klárky 

Byla jsem u Klárky Staňkové, koupaly jsme 

se v bazénu. Klára šla pro brambůrky, 

běžela, zakopla, brambůrky letěly a 

přistály v bazénu. Pak jsme si hrály a já si 

sedla do popcornu. Potom jsme šly na 

trampolínu a Klárčin táta tam házel míč. 

Trefil Kláru. A jak padala, tak mi podrazila 

nohy a spadly jsme obě. Také jsme byly na 

hřišti, Klárka jela na hoverboardu a ten se 

jí vybil. Tak jsme jí spolu s její sestrou 

Kačkou musely tlačit. Přitom se bouchla do 

obrubníku a spadla. Další den jsme si hrály 

s hadicí a postříkaly jsme všechna okna. 

Dost jsme si to užily.           Anna Hessová 

 

Na magistrátě 

Čtvrťáci se zašli podívat na Magistrát 

města Chomutova, kde si jejich rodiče 

zařizují různé nutné věci. Dozvěděli se, že 

zde sídlí vedení města. „Tady jsme si 

vyřizovali doklady k vycestování,“ 

prozradila nám Vendulka Novotná. „Sem 

chodíme platit poplatek za psa,“ vzpomněl 

si jeden z kluků. Sídlí zde i odbor školství, 

dopravy, životního prostředí a další 

odbory. „Možná tady taky budete jednou 

pracovat,“ řekla jim paní učitelka. 

„Nejraději jako primátor,“ tvrdily děti. 

Nedávno ve vlastivědě probíraly, jak a 

proč fungují volby, proto byla tato 

vycházka doplněním získaných znalostí. 

 

Čtvrťáci si před Magistrátem v Chomutově 

prohlížejí nástěnky na budově. 

Ztratili jsme brášku 

Předevčírem jsme byli venku a hráli jsme 

si. Najednou Veronika povídá: „Jdeme před 

barák.“ Tak jsme šli a mého pětiletého 

brášku Matyáše jsme tam omylem 

zapomněli. Já, Veronika, Jirka a Violka 

jsme ho hledaly všude okolo domu. A on už 

zatím byl doma. Došel si tam sám. 

Maminka nám vynadala a doufala, že jsme 

se ponaučili.                 Amy Sofie Karičková 

 



 

 

 

Strašidelnou upírku namalovala Lucie 

Šťastná ze 4. C. 

Kdy se bála čerta  

paní učitelka 
Soňa Gálová: Šla jsem se tehdy 

s páťáky podívat do pekla v podzemí 

Špejcharu vedle Chomutovské 

knihovny. Ve sklepě byli živí i dřevění 

čerti. Živí byli už hodně rozdivočelí, 

zřejmě se celý den dost bavili. Velmi 

si užívali strašení dětí i učitelek. 

Jeden čert mě popadl a zavřel do 

velké klece.  Zamkl na zámek a klíč 

hodil na zem. Vyzval děti, kdo mě 

půjde vysvobodit. Na každého, kdo 

se ke kleci přiblížil, práskal bičem. Už 

jsem přemýšlela, kdo místo mě 

odvede děti zpátky do školy, když 

mají čerti chuť si mě tam nechat. 

Nakonec mě překvapila ta nejtišší, 

nejhodnější, vždy zakřiknutá 

Kačenka, která klíč ze země sebrala 

a zachránila mě. Ze spárů pekelných 

i jiných. 

Naše anketa:                                      

Čeho se bojíš? 

Patrik: Tmy.                              

Simona: Jednou jsem se zasekla ve 

výtahu a byla to hrůza.             

Anička: V noci mně připadalo, že     

u mě v pokoji někdo sedí na židli. 

Klárka: Bála jsem se, že v místnosti 

jsou duchové, když se lampička 

rozsvítila sama.                        

Natálka: Bojím se krampusáků. 

Tonička: Bála jsem se, když byla na 

Halloween bouřka.                    

Sophia: Bála jsem se upírek na 

strašidelné stezce na druhém stupni 

před rokem.                                           

Matěj: Když jsem byl malý, tak se 

táta schoval za balíkem. Šel jsem 

okolo, táta vyskočil a já jsem zařval 

tak, že to slyšelo celé Mezihoří. 

Alexej: Lekl jsem se, když jsem 

jednou viděl sám sebe v zrcadle.                  

Vendulka: Vybafla na mě máma, až 

jsem se lekla tak, že jsem si sedla.  

Honza: Strašně jsem se lekl 

vlkodlaka na stezce odvahy ve škole.  

 



Halloweenské historky 

 

Moje děsivá maminka 

Bylo zhasnuté světlo a já jsem si 

čistil zuby. Maminka vyšla schody a 

já jsem se maminky lekl jako blázen. 

Maminka: „Čeho se bojíš?“              

Já: „Tebe.“                    David Pavlík 

Bláznivé zvířátko 

Probudila jsem se o půlnoci, protože 

jsem slyšela křik. Zavřela jsem oči, 

ale slyšela jsem to znova. Tak jsem si 

vzala baterku a šla se podívat. Našla 

jsem mého kocourka, kterého něco 

vyděsilo. Tak jsem si ho vzala a šla     

s ním spát.                Kristýna Charová 

Moje nejhorší noc 

Kdy jsem se nejvíc bála? Začalo to 

takhle. Mám zrcadlo skoro naproti 

posteli. Něco mi zaklepalo na okno  

a já jsem se polekala. Potom jsem se 

podívala do zrcadla a byly tam 

svíčky. Byla tam taky panenka, 

smála se, tak jsem se schovala pod 

peřinu. Říká se, že zrcadlo je portál 

k duchům a oni takto jdou k nám. 

Od té doby už se nedívám ve tři ráno 

do zrcadla. Tři hodiny ráno považuji 

za smrtelný čas.          Lucie Šťastná 

Jak utéct před čertem 

Jednou na nás někdo zabouchal a 

maminka šla otevřít dveře. Potom 

přišel do předsíně velký čert. Bráška 

ani nestačil mrknout, vytahal 

všechno oblečení ze skříně a schoval 

se do ní.                                  Natálka 

Moje oblíbená kniha 

     

Harry Potter a Kámen Mudrců 

Píše Leontýna Romanová z 5. B:    

Kdo je Harry Potter?! Harry Potter je 

ten největší kouzelník světa. Je více 

dílů a já s třídou 5. B čtu ten první. 

Jmenuje se Kámen mudrců. Můj 

favorit je Harry spolu s kamarády 

Ronem a Hermionou. Jsou 

v Nebelvíru. Jejich nepřítel je Draco 

Malfoy. Společně s profesory bojují 

proti zlému nepříteli lordovi 

Valdemortovi. V 1. díle se jedná o 

kámen, který má kouzelný účinek, že 

nikdy nezemřete. Valdemort tu moc 

chtěl jenom pro sebe. Harrymu 

pomáhal jeho přítel Hagrid.                                                  

Pokračování na straně 6. 



Rozhovor s paní květinářkou 

Na svátek všech svatých 

se připravujeme od ledna 

 
Děti z novinářského kroužku si 

prohlížejí věnečky a výzdobu 

před květinářstvím u hřbitova. 

   Vladimíra Hlaváčková prodává 

lidem květiny v obchodě u hřbitova. 

Zastihli jsme ji se členy novinářského 

kroužku krátce před svátkem všech 

svatých - Dušičkami. Je to den, kdy 

vzpomínáme na zesnulé. Pro 

prodavače květin to znamená 

nejrušnější den v roce. Malí novináři 

se paní květinářky ptali:                         

Jak se na Dušičky připravujete?         

Už od ledna vyrábíme různé 

dekorace, věnečky, misky a košíky. 

Co se lidem nejvíce líbí?                        

Čím dál více jsou oblíbené výrobky 

z přírodnin, jako jsou například 

bodláky nebo suché květy.                                                        

O jaké živé květiny je největší 

zájem?                                                                       

Právě nyní se hodně prodávají 

chryzantémy, vřesy a macešky. 

Děkujeme za rozhovor. 

Harry Potter a Kámen Mudrců 

Dokončení ze str. 5: 

Harry Potter měl spoustu kamarádů. 

Mám ráda i filmy o něm, ale 

v knížkách se toho mnohem víc 

dozvíte. Autorkou knihy je Joanne K. 

Rowlingová.        

Projekt páté třídy 
Hrajeme si celý rok na to, že patříme 

do školy v Bradavicích. Celá série o 

Harry Potterovi má sedm dílů. Můj 

oblíbený díl je Ohnivý pohár. Ve třídě 

jsme rozdělení do čtyřech kolejích, 

stejně jako je to v knížce.  Koleje se 

nazývají Havraspár, Nebelvír, 

Zmyjozel a Mrzimor. Já jsem 

v Havraspáru.     Tereza Prošková 5. B

 

Harryho Pottera nakreslila Leontýna 

Romanová z 5. B. 



Šesťáci na výletě 
Děti z 6. D s třídní učitelkou Dagmar 

Hrazdirovou a asistentkou vyrazili na 

společný výlet do Bezručova údolí. 

Paní učitelka vybrala cestu po 

modré turistické značce, která vede 

celou dobu lesem kolem řeky 

Chomutovky. Všem dětem se tato 

cesta moc líbila. Hledaly houby a 

měly možnost postavit si v lese 

bunkry. V průběhu cesty hrály různé 

hry (Slovní fotbal, Matematického 

krále, Uhodni zvíře a jiné). Dokonce 

došlo i na pantomimu při přestávce 

na jídlo a to si asi žáci užili nejvíce. 

Už teď se celá třída těší na další 

společný výlet v přírodě.

 

Děti ze třídy 6. D spolu s třídní 

učitelkou Dagmar Hrazdirovou. 

Moje krásná maminka 

Jmenuje se Jitka Kristová. Má hnědé 

vlasy a hnědé oči. Je hezká, hodná, 

laskavá, starostlivá a pracovitá. 

Pracuje v mateřské školce, nyní je na 

mateřské dovolené. Umí výborně 

vařit. Rajská omáčka s kolínky mi 

chutná jenom od ní. Je to moje milá 

úžasná maminka.    Antonie Kristová 

Nejsem sám, 

kamarády mám 

 
Na snímku děti z 1. B. 

Prvňáčci ze všech tříd naší školy se 

zpočátku celý den formou her 

poznávali a seznamovali. Atmosféra 

byla velice příjemná a přátelská. 

Všichni se shodli na tom, že opravdu 

budou velcí a dobří kamarádi.          

Foto: Jana Poláková 

Koho mám rád 

Alexej Pokorný ze 4. C: „Mám rád 

kamaráda ze třídy Kubu Libenského, 

protože mě vždycky rozesměje.“ 



Naše aura je barevná  

a můžeme ji vidět 

Žáci z 8. A se spolu s učitelkou Věrou 

Bednářovou zúčastnili v rámci výuky 

fyziky projektu Energie pod 

pokličkou na střední škole ESOZ 

v Chomutově. Vybrali modul Energie 

kolem nás, který v sobě ukrýval 

neonizující a ionizující záření, 

psychofyziku a radiestézii. S panem 

učitelem, který je tímto modulem 

provázel, si vyzkoušeli mnoho 

pokusů. Dozvěděli jsme se, že každý 

z nás má kolem sebe auru, která 

není černobílá, ale je barevná. A že 

existují lidé, kteří ji dokonce vidí. 

Pan učitel se zmínil o lidech, kteří 

mají magnetické schopnosti a 

přitahují kovové předměty. Vysvětlil 

nám, že za tuto schopnost může 

kryptochrom, obsažený v jejich těle. 

Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavých informací a všichni jsme 

si to moc užili.                      Žáci 8. A 

Olympijský běh 

V městském parku se konal závod   

T- Mobile Olympijský běh. Letos se 

zúčastnili prvňáčkové i páťáci z naší 

školy. Žáci si zde vyzkoušeli své 

běžecké dovednosti. Sportovní 

atmosféra byla podpořena 

výbornými výkony. Navíc děti 

ztvárnily myšlenku olympiády 

kresbou na chodník. Jana Poláková

Děti mohly kreslit sportovce na 

chodníku. Na snímku páťáci. 

 

Prvňáčci, zřejmě poprvé v životě, na 

startovní čáře. 

Chobotničky 
Potřebujete vlnu na pletení, nůžky, lepidlo 

a barevný papír na oči a pusu. Nastříháte 

vlnu na stejně dlouhé kousky, potom je 

přeložíte napůl a omotáte hlavu 

provázkem. Z vlny upletete nožičky jako 

copánky a hlavu ozdobíte jako obličej. Naší 

třídě se to povedlo.                              (Lucie) 

 
 


