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 Vážení čtenáři, 

 

        jsme rádi, že vás opět můžeme přivítat na stránkách našeho časopisu. Je 
za námi první pololetí školního roku, rozloučili jsme se s rokem 2017. Žáci bilancují 
nad svými vysvědčeními, dospělí rozjímají nad prožitými dny a dávají si předsevzetí.  

       Podle čínského kalendáře začíná 16. února rok zemského Psa. Věříme, že jste 
za vlády ohnivého Kohouta, který právě opouští pomyslný trůn, byli klidní, kreativní a 
úspěšní. Následující měsíce proběhnou ve znamení vědění a spravedlnosti. Budou 
příslibem zlepšení sociálních vztahů. Naučíme se říkat ne a začneme rozlišovat 
falešné přátele od těch skutečných. Přestane nám být lhostejné bezpráví, lidská 
hloupost a bezohlednost. Budeme se více zajímat o osudy druhých. Vyplní se 
předpověď čínského horoskopu? Řídí naše chování hvězdy nebo máme osud 
ve svých rukách a můžeme ho ovlivňovat? Prozatím si každý večer položme otázku: 
„Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád?“ (Robert Lee Fulghum)  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       A co tentokrát najdete na stránkách Kolovrátku? 
    Představíme vám novou redakční radu, pozveme vás na akce školy, budete 
svědky několika sportovních klání, nahlédnete do školních sešitů a seznámíte se 
se zajímavými lidmi prostřednictvím rozhovorů. Čeká vás jedna anketa a vašim očím 
jistě zalahodí četné fotografie i výtvarné práce žáků naší školy.  
     Přejeme vám příjemné „počtení“. 
 
                                                                  Vaše redakce 

 

                  
 

 

 

 Robert Lee Fulghum 

(4.června 1937 Waco, Texas), 

americký spisovatel, unitářský pastor, 

filosof, učitel, zpěvák a malíř. 

 

    I další zamyšlení pocházejí z pera tohoto moudrého pána: 
„Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud 
mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch.“  
„Každý člověk, který projde tímto životem, tu nevědomky něco 
zanechá a něco si odnese. Většinu z toho něčeho nemůžeme ani 
vidět, ani slyšet, ani spočítat. Při sčítání lidí se to neobjeví, ale nic 
bez toho nemá smysl.“ 
 
http://azcitaty.cz/citaty/robert-fulghum/#ixzz54HW2XiYq 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1937
https://cs.wikipedia.org/wiki/Waco_(Texas)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Texas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
http://azcitaty.cz/citaty/robert-fulghum/#ixzz54HW2XiYq


Kolovrátek Stránka 3 

Redakční rada 
 
Linda Kazdová 
 
Je mi 12 let, chodím do 6. A. Jsem kamarádská, moc ráda čtu, hlavně fantasy. 
Obdivuji pěkně a napínavě napsané knihy. Hraji na klarinet a na flétnu, cvičím jógu 
a baví mě ruční práce.                                                                                  
                                                                                                       Adina Kazdová 

                                                               
 
 
Tereza Krotká 
 
Jsem žákyně 7. A.  
Ráda sportuji, hraji tenis, také chodím ráda ven. 
 

 
 
                         
                
 
 
 

 

Je mi 10 let, chodím do 5. B. 
Jsem veselá, kamarádská, 
zvídavá i zvědavá. 
Moc ráda čtu, hraji na kytaru a 
na flétnu, cvičím jógu. A 
pro všechny zvědavce uvádím, 
že moje vlasy měří 110 cm. 
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 Adéla Kostínková 
 
Je mi 13 let a chodím do 7. A. 
Trénuji s mažoretkami, mám ráda  
cestování, přírodu, zvířata, 
 chodím ven s kamarády. 
 
 
 

 
 
 
 
Veronika Brotánková 
 
Je mi 13 let.  
Chodím do 7. A. 
Ve volném čase relaxuji, 
 hraji na klavír a věnuji se sólovému zpěvu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nikola Koštová 

Je mi 13 let a jsem žákyní 7. A. 

Baví mě jízda na kole, bruslení, 
cestování, mám ráda přírodu a ráda 
chodím ven. 
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Kája Šebelová 
 
         

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mi 12 let a chodím do 7. A. 

Ve volném čase se věnuji keramice a 

ráda sportuji. 

 

Chodím do 7. A. 

Moje záliby jsou: sport, tanec, četba. 

knih. 

Péťa Šoffrová 

 

Je mi 12 let a navštěvuji třídu 7. A. 
A jaké jsou moje zájmy? Hraní na trumpetu, 
florbal, lyžování. 

 

Honza Hrubý 
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                         Dětská knihovna   

Adresa: 

 ZŠ Březnice 
Rožmitálská 419 

262 72 Březnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                   Nocování v knihovně 

 

          Ve čtvrtek 16. listopadu bylo nocování v dětské knihovně. Ta se nachází v budově 
Základní školy v Březnici. 

        Nocování začalo v 17 hodin před budovou školy, kde jsme čekali i s věcmi na spaní. 
Po příchodu nás paní knihovnice přivítala. Hráli jsme pexeso a šifrovali Morseovu 
abecedu. Potom přišla nečekaná návštěva. Byl to Mikuláš s anděly a čerty. Museli jsme 
zazpívat písničku a za odměnu jsme dostali dobroty. Holky z vyšších ročníků nám 
přichystaly večeři. Pochutnali jsme si na hranolkách se smaženým sýrem. Po večeři jsme 
se převlékli do masek a užili jsme si diskotéku. Večer jsme měli bojovou hru po chodbách 
školy. Na cestu nám svítily jen svíčky. Po „bojovce“ jsme se chystali ke spaní. U pohádky 
jsme pak pozdě v noci usnuli.  

        V osm hodin ráno si nás vyzvedli rodiče. Byl to krásný zážitek. 

                                                                                   Natálka Zárybnická, 3. A 

 

Tel. číslo: 326 531 606 

knihovna.brez@volny.cz 

Paní knihovnice: Klára Ptáčková 

Otevřeno: 

Pondělí až pátek: 7.00 - 11.00    11.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:knihovna.brez@volny.cz
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                                Rozhovor 

Povídali jsme si s paní knihovnicí  

Klárou Ptáčkovou. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Čím jste chtěla být jako malá holčička? 
 

  Doktorka zvířátek. 
 

4. Jak nejraději trávíte volný čas? 
 

  To je těžké, záleží na náladě. 
 

5. Jaké akce chystáte pro žáky naší školy? 
 

Informace, jak přistupovat a správně se chovat ke spolužákům, kteří nejsou jako ostatní. 
 

6. Co byste vzkázala malým i velkým čtenářům? 
 

 Ať více chodí do dětské knihovny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Co Vás přivedlo do školní 
knihovny? 

 
   Mám ráda práci s dětmi. 

 

2. Kde jste dříve pracovala? 
 

  V ZŠ Praktické Příbram, v Praktické škole 
dvouleté a v ZŠ Mirovice jako asistentka 
pedagoga pro pomoc dětem s postižením. 
 

 

 

 Verča Brotánková 
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                                            Divadlo Víti Marčíka 
 
         16. listopadu zavítal do Březnice pan Víťa Marčík, vlastním jménem Vítězslav 
Marčík, čelní představitel a zakladatel alternativního divadelního spolku Teátr Víti Marčíka 
(dnes Divadlo Víti Marčíka), kde působí jako scenárista, herec, režisér a 
hudebník. Původním povoláním je elektrikář. V roce 1981 ukončil Učňovskou školu Tesla 
v Rožnově pod Radhoštěm. Vystudoval také lidovou konzervatoř v Ostravě. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Zatímco děti z prvního stupně překvapila neobvykle zpracovaná pohádka Bajaja, 
do níž byly zapojeny i některé paní učitelky, jejich starší spolužáci i pedagogové se skvěle 
bavili při sledování divadelní hry Robinson Crusoe.  

           Pan Marčík opět dokázal, že ve svých představeních umí skloubit zábavu s vážným 
sdělením. Sám totiž říká: „Bezduchá zábava lidem od jejich problémů a smutků neuleví.“ 
 

 

Pan Marčík o sobě: 

 „Nejsem vyučený herec ani loutkoherec, ani 
scénograf ani muzikant a už vůbec ne umělec, to 
slovo mě dost uráží. 

Prý jsem „zjev z Jižních Čech“. To se mi líbí, i 
když jsem Moravák. 

Asi jsem vypravěč, který často lže. Ale lžu kvůli 
Vám, protože kdybych mluvil pravdu, tak mi 
nevěříte. 

Ale popravdě, a to vážně nelžu, bych si nejvíc 
přál být „komediant Boží“. Komediant Boha, 
který nemá tvář ani jméno, a o kterém 
dohromady nic nevím, jen to, že nás všechny 
neskutečně miluje…“ 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C3%A1tr_V%C3%ADti_Mar%C4%8D%C3%ADka&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrik%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
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                                            Muzikál Čarodějnický učeň 

         V pátek 1. prosince zhlédli žáci prvních až pátých ročníků muzikál Čarodějnický 
učeň. Přijeli za námi herci z Divadla Bez zábradlí. Muzikál napsala a jednu z postav 
ztvárnila herečka Dana Bartůňková, která hrála Angelinu v pohádce S čerty nejsou žerty. 

        Pohádka byla vtipná, poučná a napínavá. Je to příběh o kamarádství, o lásce, 
o dobru a zlu. Zlý čaroděj zaklel lesní královnu, zmocnil se jejího kouzelného kamene a 
snažil se najít zbývající dva. Tyto drahé kameny představovaly: vodu, oheň a zemi. 
Po jejich získání by mohl ovládnout celý svět. S pomocí královniných dětí Meloriho a Kirké, 
skřítka a dvou kmotřiček čarodějek se však zlo v dobro obrátí, maminka královna je 
osvobozena a drahokamy se vrátí do správných rukou.  

       Zaujaly nás krásné písničky, pěkně namalované kulisy, hezké kostýmy i 3 D projekce, 
která celé představení doplňovala. Moc se nám líbilo, že nás herci po představení pozvali 
na jeviště a mohli jsme si s nimi zatančit. 

 

   Julinka Kocíková a Kája Zobalová, 3. A 

 

Julinka Kocíková 
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                              „Kračúnovský“ koncert pro školy 

              Kračun (Kračún), Hody či Koleda označuje slovanský svátek zimního slunovratu. 
Pojmenování pochází od slova kráčeti, neboť dny se začínají prodlužovat, “kráčet”. 
Na Slovensku a na Moravě takto nazývají vánoční svátky.  

           11. prosince oslavil „Kračún“s našimi žáky zpěvák a muzikant Tomáš Kočko 
současně pojatými koledami. 

 

Tomáš Kočko  

     je moravský písničkář, zpěvák, skladatel, aranžér a badatel v oblasti původní moravské 
a slovanské umělecké tvorby, historie i religionistiky. Na Státní konzervatoř v Ostravě byl 
přijat jako violista, ale po roce přešel na obor hudebně-dramatický. Po maturitě studoval 
na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění a po promocích nastoupil 
ke studiu operní režie na Hudební fakultu JAMU u prof. Václava Věžníka.  

     Se svým orchestrem je držitelem dvou cen Anděl za album roku. Již řadu let vystupuje 
Tomáš Kočko se svým orchestrem, zejména tedy s Libuší Černou (housle, viola, zpěv), 
Helenou Vyvozilovou (flétny, cimbálek, kvinton, vokál), Romanem Plaširybou (kontrabas, 
basová kytara), Pavlem Plchem (perkuse, cimbálek, vokál) a Stanislavem Pliskou (bicí 
nástroje a perkuse). 

            

 

 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsni%C4%8Dk%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aran%C5%BEm%C3%A1_(hudba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Religionistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl_(cena)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavlem_Plchem&action=edit&redlink=1
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                                   Soutěž o nejkrásnější adventní věnec 

                                                     VII. ročník 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

„Třeťáčci“ se svým 

věncem zvítězili. 
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                                     VÁNOCE – ZVYKY A TRADICE 

 

           Ke Štědrému dni se váže zřejmě nejvíce zvyků, pověr a praktik. Tradiční vánoční 
zvyky se předávaly z generace na generaci a v dnešní době většina z nich již nemá 
původní podobu. Jsou přizpůsobené modernímu světu, a tím vznikají novodobé tradice 
postavené na starých základech. My si připomeneme ty staré a původní vánoční zvyky. 

          Součástí Štědrého večera bylo tajemné kouzlení. Každý se ho trochu bál, přesto se 
každým rokem znovu a znovu lidé snažili něco vyčíst z budoucnosti. 
Nejznámějším čarováním bylo rozkrajování jablíček. Když se objevila hvězdička, 
znamenalo to štěstí, ale když tam byl křížek, měla přijít smrt nebo vážné onemocnění. 
Pokud se dívka chtěla dozvědět jméno jí souzeného, vzala jablko a nůž. Jablko oloupala 
tak, aby získala jednu dlouhou spirálu. Tou pak třikrát zatočila nad hlavou a odhodila ji. Na 
zemi spirála vytvořila tvar, z něhož bylo možné s trochou fantazie vyčíst písmeno, jímž 
začínalo jméno toho pravého.  
Oloupané jablko se dalo použít k dalšímu zvyku. Nožem se rozdělilo na tolik dílků, kolik 
bylo osob u stolu a každý svůj dílek snědl. Všichni věřili, že kdyby kdokoliv z přítomných 
v příštím roce zbloudil, stačilo si jen vzpomenout, s kým jedl o Vánocích společné jablko, a 
našel by cestu zpět.  
Skořápky ořechů se využívaly k dalšímu věštění, kdy se do skořápky umístila svíčka a 
puštěná po vodě naznačovala svým chováním něco málo z budoucnosti.  
Na Štědrý večer neměl mít nikdo u sebe žádnou cizí věc, protože by ho v dalším roce 
čekala smůla a neštěstí.  
Svobodné a nezadané dívky nezapomínaly na házení pantoflem. Postavily se uvnitř 
světnice zády ke dveřím, do pravé ruky vzaly pantofel nebo jinou vhodnou obuv a hodily ji 
za sebe. Mířil-li střevíc špičkou ke dveřím, očekávala se svatba a odchod z domu, špička 
v opačném směru znamenala nejméně jeden další rok zůstat „na ocet“.  
Dalším zvykem bylo odlévání roztaveného olova do připravené nádoby s vodou. Získaný 
vychladlý odlitek olova se zkoumal a podle jeho podoby se odhadovalo, co dotyčného 
čeká. 

                                                                                                                   Linda Kazdová 
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                                                    Vánoční dílničky 

           Dne 21.12. 2017 se v naší škole konaly dílničky, zaměřené na téma Vánoce. 
Zúčastnil se první stupeň (mimo pátých tříd) a přidaly se i třídy šesté. Žáci si vybrali tři 
výrobky z nabízených dvanácti, podle toho, co se jim nejvíce líbilo, a postupně se 
přemisťovali na příslušná stanoviště. Třídní učitelky zúčastněných tříd si pro děti připravily 
opravdu pestrou a zajímavou nabídku. Tvořili jsme svícny z jablíček, svícny ze skleniček, 
veselé dřevěné sněhuláky, vánoční ozdoby, medvídky z buráků, závěsné postavičky, 
přáníčka s kapříkem, přáníčka s potiskem, navlékali jsme přírodní řetězy, zdobili perníčky, 
vyráběli sněhuláka z květináče a soba z papíru. 
          Po skončení dílen se děti rozešly do svých tříd, kde si své výtvory vzájemně 
ukázaly. V domácnostech jistě posloužily jako parádní vánoční výzdoba.  

                                                                                                     Linda Kazdová 

 

 

      

 
 
  
  
 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



Kolovrátek Stránka 14 

 

 

 

 

                                            

 

  
 
 
 
 
                                                             
 
 

 

 
 
 

 

 

Julinka Kocíková 
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Pokémon je inteligentní bytost vyskytující se v japonských videohrách, později 

ve stejnojmenném kodomo (dětském) anime seriálu, sběratelské karetní hře a 

v komiksu (Manga) doprovázejícím tyto videohry. Název pokémon vychází  

z japonského Poketto Monsutá – kapesní příšerky, v angličtině Pocket Monsters.                         

Původní hru vytvořil Satoshi Tajiri a byla publikována společností Nintendo pro Game. 

Boy. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Videohra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kodomo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anime
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Bratelsk%C3%A1_karetn%C3%AD_hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Manga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sato%C5%A1i_Tad%C5%BEiri
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nintendo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Game_Boy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Game_Boy
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Matyáš Milan Benda a Patrik Zárybnický, 3. A 
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LEGO FILM 

         Natočil jsem několik lego filmů. Říkáte si, proč se snažím rozpohybovat tuto 
stavebnici? Jak mě to napadlo? 

        Již od malička jsem si nejraději hrál s legem. Zaujaly mě lego příběhy v televizi 
a na youtube jsem objevil krátké filmy s těmito postavičkami. Moc jsem si přál natočit 
svůj vlastní krátký „filmík“.  

       Zatím mám za sebou tří až pětiminutové záběry. Za každou minutou točení se 
skrývá minimálně půl hodina usilovné práce.  

       A co potřebuji? Lego, svého skvělého taťku, telefon nebo tablet, trpělivost a 
nápady a trochu šikovnosti.  

                                                                                                    
Šíma Bartoška, 3. A 
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                                  Panův tajemný odkaz 

                                              Napsala: Sandra Regnierová 

        Je to velmi zajímavý příběh, který má tři díly:  

Mezi elfy proti své vůli.  Dračí proroctví. Ztracené insignie. 

    Tyto knihy vyprávějí o Felicity Morganové. Do jejich školy nastoupí tajemný 
pohledný spolužák, který Felicity oznámí, že ona je vyvolena zachránit říši elfů. 
Po tomto odhalení je najednou celý Felicitin život vzhůru nohama. Zjišťuje, že 
pravděpodobně není člověkem a je asi tisíc let zasnoubená s půlelfem !  
Nakonec vše dobře dopadne, dokonce jako u každého správného příběhu se 
dočkáme svatby, čí asi? 
   Tyto knihy jsou plné záhad, šokujících odhalení a zvratů, kde nic není, jak se 
na první pohled zdá.  

                                                                                                    Linda Kazdová 

 

   Sandra Regnier vyrůstala ve vulkanickém pohoří Eifel. 
Po škole se stala úřednicí a měla jediné přání odjet 
do Francie. Její plány se však kvůli vdavkám neuskutečnily. 

  

 

 

 

 

Řekni mi, co čteš… 
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                                                  Země příběhů 

 

                                                 Napsal: Chris Colfer  

                                                 Ilustroval: Brandon Dorman  

         Tento poutavý příběh vypráví o dívce jménem Alex a jejím bratrovi Connerovi. Když 

zjistí, že jejich babička je samotná kmotřička víla, která vládne v zemi příběhů, chtějí se tam 

podívat. Přání se jim vyplní, ale nevědí, jak se dostat zpět domů. Podaří se jim vrátit nebo 

v tomto tajuplném světě plném záhad zůstanou navždy? 

Kniha patří k mým oblíbeným. Je plná vtipných dialogů a dobrodružství. 

Nádherné jsou i další dva díly Země příběhů, které jsem přečetla. V Anglii jich vyšlo ale 

ještě více, tak netrpělivě čekám na další české překlady. Určitě si Zemi příběhů také 

nenechte ujít. 

                                                                                                        Adina Kazdová 

 
Christopher Paul "Chris" Colfer je americký herec, 
zpěvák a spisovatel. Jeho nejznámější role je Kurt 
Hummel v seriálu Glee, za kterou v roce 2011 
vyhrál Zlatý glóbus a tři ceny People's Choice 
Awards. 

 Napsal scénář k filmu Zasažen bleskem, který měl 
premiéru v roce 2012 na Filmovém festivalu Tribeca. 
V tomto filmu si i zahrál a produkoval ho. 

Jeho kniha The Land Of Stories: The Wishing 
Spell se stala číslem jedna v žebříčku New York 
Times. 

 

 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurt_Hummel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurt_Hummel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glee
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_gl%C3%B3bus
https://cs.wikipedia.org/wiki/People%27s_Choice_Awards
https://cs.wikipedia.org/wiki/People%27s_Choice_Awards
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                 Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Ivou Břendovou 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proč jste si zvolila povolání učitelky? 

Protože jsem na gymnáziu měla velmi inspirativní paní učitelku němčiny a 
češtiny. A práce s mladými lidmi mě baví. 

2. Čím jste chtěla být jako malá holčička? 

Ve školce jsem chtěla být lékařkou a později právě paní učitelkou. 

3. Kde jste dříve pracovala? 

Pracovala jsem v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže 
Tandem, kde jsem se starala o odborné praxe v Německu. 

4. Jaké předměty učíte na naší škole?  

Angličtinu. 

5. Jak nejraději trávíte volný čas? 

To je dobrá otázka. Co je to volný čas? Ráda jsem se svým synem, ráda čtu 
cizojazyčnou literaturu a v létě jezdím na kole. 

6. Co byste vzkázala svým žákům? 

Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě.  

                                                                                        Natálie Pacltová 
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                     Pojďte s námi za pohádkou…  

                                            O nalezené sestře  

         Bylo – nebylo, stalo se – nestalo se? Jeden bohatý král měl dvanáct synů. Když 
z nich vyrostli zdatní mládenci, dočkal se král i krásné dcerušky. V noci po jejím 
narození navštívil krále duch a povídal: „Pokud neodejdou tví synové do světa, tvá 
dcera zemře.“ 

Když synové uslyšeli tuto věštbu, hned si osedlali dvanáct koní. Dostali jídlo na cestu 
a dvanáct haléřů. Po pěti letech putování uviděli chaloupku. Bydlela v ní stará 
babička: „Mládenci, mám už špatné nohy. Dojděte mi, prosím, natrhat byliny a 
nachytat ryby. Udělám vám dobrou večeři.“ Sloužili u ní celý rok. Při loučení jim 
babička řekla: „Máte dobrá srdce. Již brzy naleznete pokoj a štěstí.“ 

Za několik dní přijeli k březnickému zámku. Byl úplně opuštěný. Začali tam bydlet. 
Jednoho dne zaklepala na bránu neznámá dívka. Vyprávěla jim, že jí zemřeli rodiče 
a ona hledá své ztracené bratry. To bylo radosti, když poznali svou sestřičku. Žili tam 
spolu šťastně až do smrti.  

                                                                                                Karolínka Zobalová, 3. A 

 

 

 

 

Kuba Sedláček, 3. A 
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                                           Princezna Pyšněnka 

 

Za devatero horami a devatero lesy žili král a královna. Jednoho krásného dne se jim 
narodila dcera.  

Jak rostla, byla čím dál krásnější, ale také pyšnější. Nosánek nosila nahoru a nic jí 
nebylo dost dobré. O její ruku se ucházeli princové ze všech koutů světa. Žádný se jí 
ale nezamlouval. Až jednou přijel tajemný cizinec. Když se k němu princezna 
přiblížila, zabalil jí do velkého pláště a zmizeli. Nikdo nevěděl kam. Král nechal 
princeznu hledat, ale marně.  

Princezně zatím nastalo peklo. Ocitla se na podivném místě, kde jí promítali všechny 
její hříchy. Po čase si začala uvědomovat, jak ošklivě se chovala. Zjistila, že je 
v pekle a rozplakala se. Čerti jí dali šanci, aby se zachránila. Sloužila jim, vařila a 
uklízela. Po roce jí propustili, cestu domů si však musela najít sama. Prošla mnoho 
království, šaty už měla špinavé a roztrhané. Stala se z ní ale milá a přívětivá dívka. 
Když konečně našla domov, rodiče ji nemohli poznat. 

Princeznin návrat všichni oslavovali a měli radost, že se princezna změnila. 

                                                                                       Terezka Lukášová, 3. A 
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                                       O býčku Ferdinandovi 

            Za devatero horami a devatero řekami žil, byl jeden býček jménem 
Ferdinand. 

Nebyl jako ostatní býčkové. Nezápasil s ostatními býky a netrkal je. Šel si ke stromku 
a čichal kytky. Ale jeho máma byla nespokojená: „Proč nezápasíš a netrkáš 
s ostatními býčky?“ Ferdinand řekl: „Mně se líbí sedět pod stromem a čichat kytky.“ 

Ferdinand rostl a rostl, až byl velký a silný. Jednou přišlo sedm pánů vybrat býka do 
býčího zápasu v Madridu. Ferdinand věděl, že ho nevyberou, a neřešil to. Raději šel 
ke svému oblíbenému stromu. Místo, aby si sedl na měkkou trávu, sedl si na vosu! 
To bylo něco! Ferdinand pobíhal, skákal a trkal. Tak ho vybrali na býčí zápasy do 
Madridu.  

Lidé mysleli, že bude bojovat. Místo toho si Ferdinand sedl doprostřed a čichal ke 
kytkám. Odvezli tedy Ferdinanda zpátky domů.  

A Ferdinand si šel zase sednout ke svému oblíbenému stromku a čichal kytky. A byl 
spokojený. 

                                                                                                      Péťa Fencl, 3. A 

 

 

 

                                       O tučňáčku Oskárkovi 

            Za devatero horami a devatero ledovci žil v iglú tučňáček Oskárek.  

Podnikal různé výlety, rád navštěvoval své kamarády: sněžného zajíce Alexe, 
medvídka Kulihráška a veverku Cecilku.  

Jednoho dne se rozhodli, že pojedou někam, kde nikdy nebyli. Do aquaparku. 
Ve středu ráno se sešli a vyrazili. Po příjezdu zaplatili vstupné a šli plavat. Klouzali se 
na tobogánech, dávali si závody, šli do vířivky a nakonec na masáž.  

Večer se plni dojmů a zážitků vrátili domů, pomalu se ani nerozloučili a unavení padli 
do postýlek.  

                                                                                                   Vašík Šejna, 3. A 
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                                    Pohádka O rusalce 

        Za devatero horami byl hluboký les a v tom lese byla malá studánka. V noci tam 
tančily tři rusalky, nejstarší se jmenovala Kopretinka, prostřední Fialka a nejmladší 
Pampeliška. 

Jednou do lesa přijel princ jménem Matěj. Byl tam na lovu. Už chtěl zastřelit malého 
ptáčka, když v tom tam přiběhla Pampeliška: „Nech toho ptáčka žít, pěkně prosím.“ 
Princ se na Pampelišku podíval a okamžitě se do ní zamiloval: „Dobrá, nechám ho 
žít, ale vezmeš si mě za muže.“ Pampelišce bylo ptáčka líto, proto souhlasila. Princ si 
ji odvezl na zámek.  

Za tři roky se jim narodila holčička. Dostala jméno Angelika. Byla krásná a moudrá. 
Jednou potkala v lese chudého mládence Vojtu: „Co tu děláš?“ „Čekám tu na draka. 
Mám se s ním utkat,“ odpověděl Vojta. „A nebojíš se?“ „Ani ne.“ Najednou přiletěl 
obrovský drak. Místo boje sebral princeznu a zmizel. Ve sluji zavřel princeznu do 
klece a usnul. Vojta tam přiběhl, zabil draka a osvobodil princeznu. 

Konala se velká svatba a žili spolu šťastně až do smrti. 

                                                                                       Julinka Kocíková, 3. A 

 

 

 

 

 

  

. 
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Matyáš Milan Benda, 3. A 
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    Rozhovor s paní Ing. Ivanou Švejdovou,  

    vychovatelkou ve školní družině: 

1. Čím jste chtěla být jako malá holčička? 

Letuškou, veterinářkou nebo učitelkou. 

 

2. Kde jste dříve pracovala? 

V MC Pampeliška, na VOŠ a SOŠ Březnice, v DD Solenice. 

 

3. Co Vám dává a co Vám bere práce s dětmi? 

Dává mi radost, hodně smíchu při hrách, potěšení z každého (i malého) 
úspěchu. 

Občas trpí mé nervy a často sluch. 

 

4. Co Vám udělá radost? 

Vyrábění a spokojené děti, které se nenudí. Zpívání a pohodička u kávy. 
Svíčky a květiny. 

 

5. Jak trávíte volné chvilky? 

Baví mě ruční práce, ráda aranžuji, hledám nápady na vyrábění, chodím do 
divadla, do kina a na koncerty, navštěvuji kamarádky.  

 

6. Co byste vzkázala Vašim svěřencům v družině? 

 

Buďte na sebe a lidi kolem vás hodní.  

 

 

 

skolnidruzinabreznice@seznam.cz 
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            Nejoblíbenější jména dětí v České republice 

                  Statistika se týká jmen dětí narozených v lednu 2017.  

Mezi chlapeckými jmény se na prvním místě umístil Jan, druhý byl Jakub a třetí 
Matyáš. Zatímco Eliška se drží na nejvyšší příčce již tři roky, Jan vystřídal Jakuba 
po pěti letech. Další místo za Eliškou obsadily Tereza s Annou. Čtvrtá skončila Adéla 
a pátá Viktorie. 

Vůbec poprvé se do první trojice nejoblíbenějších chlapeckých jmen dostal Matyáš. 
Loni skončil šestý. 

Mezi dvaceti nejoblíbenějšími chlapeckými jmény se objevují Lukáš, Adam, Tomáš, 
Matěj, Ondřej, Vojtěch, David, Daniel, Dominik, Martin, Petr, Kryštof, Marek, Michal, 
Antonín. 

Holčičkám dávali rodiče jména jako Ema, Sofie, Natálie, Kristýna, Karolína, Barbora, 
Veronika, Kateřina, Laura, Nela, Sára, Lucie, Klára, Emma a Marie. 

„Pokud bychom jména Ema a Emma dali dohromady, skončila by na druhém místě," 
řekl Tomáš Chrámecký z Českého statistického úřadu, který však jména počítal 
zvlášť. 

Podle českého statistického úřadu jsou nejoblíbenější jména posledního desetiletí 
u dívek: 

 Eliška, Tereza, Anna, Adéla. 

 

U chlapců je to: 

 Jakub, Jan, Tomáš, Adam 

 

Pořadí těchto jmen se v jednotlivých letech mění, ale tato jména jsou v České 
republice stálice. 

Nárůst oblíbenosti v posledních letech byl evidován u Matyáše, Elišky, Sofie, Nely, 
Emy, Šimona a Matěje. 

Naopak nejméně používaná jména jsou Evžen, Felix, Lubor, Milena, Radka, Květa. 
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          Nejčastější křestní jména u nás na škole 
U nás ve škole jsme objevily 12 Natálek a 15 Lukášů. Těm patří zlatá příčka.  

            Natálie je moderním jménem, které dnes nosí ženy narozené kdykoliv během 
roku. Jméno zdaleka nenáleží pouze k ženám narozeným na Vánoce, ačkoli právě 
takový je původní význam jména.  

Ženské křestní jméno Natálie má latinský původ. Vyvinulo se z latinského výrazu 
„dies natalis”, který se překládá jako „rodný den”, „narozeniny” a užívá se především 
pro označení Vánoc, tedy rodného dne Krista. Jméno Natálie (také Natalia) původně 
dostávaly dívky narozené na Vánoce. Dnes jméno Natálie zobecnělo, ale stále se 
vykládá jako „dítě Vánoc” nebo „narozená v den zrození Krista”. 

           Jméno Lukáš nosil i jeden z Kristových apoštolů. Je to hřejivé jméno 
s nádechem slunečních paprsků. 

Mužské křestní jméno Lukáš pochází z latiny. Dnes patří k těm nejoblíbenějším 
českým jménům. V latině jméno jako Lucanus původně označovalo obyvatele 
Lukánie, oblasti v jižní Itálii. Jméno Lukáš se tak překládá jako „obyvatel Lukánie“ 
nebo „ten, kdo přichází z Lukánie“. 

 Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky 

 

             Jaká jména se líbí žákům naší školy?  
Vyzpovídaly jsme vždy dva zástupce z každé třídy.  

I. A: Martina, Bibiana, Petr, Jan 

I. B: Aneta, Natálie, Tobiáš, Adam 

II.A: Tereza, Anežka, Adam, Vojtěch 

II. B: Natálie, Lucie, Tomáš, Petr 

III. A: Karolína, Martina, Jakub, Petr 

III. B: Tereza, Adéla, Adam, Šimon 

IV. A: Natálie, Lukáš, Karel 

IV. B: Natálie, Linda, Lukáš 

V. B: Nikola, Adéla, Petr, Jan 

V. B: Anna, Adéla, Adam, Jiří 

VI. A: Tereza, Adéla, Vojtěch, Jan 

VI. B: Anna, Jan 

VII. A: Natálie, Lukáš, Jan 

VII. B: Natálie, Lucie, Vojtěch, Tomáš 

VIII. A: Anna, Adam 

VIII. B: Kateřina, Jan 

IX. A: Natálie, Jan, Lukáš 

IX. B: Natálie, Nikola, Antonín, Petr 

 

Z naší ankety vyplývá, že nejvíce dětí by pro svou dceru vybralo jméno Natálie 
(osm hlasů), Adéla (čtyři hlasy) a na třetím místě skončily se třemi hlasy Tereza 
s Annou. Z chlapeckých jmen nejlépe dopadl Jan (sedm hlasů), na druhém 
místě se umístili Petr a Adam (po pěti hlasech) a na třetím místě Lukáš (čtyři 
hlasy).  

                                                                   Natálie Pacltová, Karolína Šebelová 

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/jmenne-svatky
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Rozhovor se zaměstnanci školní jídelny: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kolik let pracujete ve školní jídelně? 

Paní Zápotocká: Pracuji zde 36 let. 

Paní Jitka: A já 18 let. 

Paní Petra Flíčková, vedoucí školní jídelny: Já jsem zde 3 roky.  

Paní Dana Fiřtová: Ve školní jídelně vařím již 38 let. 

Paní Petra Tesková: Jsem zde 1 rok. 

Paní Alena Převrátilová: Já 3 měsíce. 

2. Čím jste chtěly být jako malé? 

Paní Zápotocká: Nevím. 

Paní Jitka: Paní učitelkou ve školce. 

Paní Petra Flíčková: Učitelkou v mateřské školce.  

Paní Dana Fiřtová: Kuchařkou. 

Paní Petra Tesková: Učitelkou a zpěvačkou. 

Paní Alena Převrátilová: Zdravotní sestřičkou. 
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3. Vaříte rády i doma? 

Paní Zápotocká: Ano. 

Paní Jitka: Jak kdy... 

Paní Petra Flíčková: Ano.  

Paní Dana Fiřtová: Moc ráda. 

Paní Petra Tesková: Někdy ano, někdy ne. 

Paní Alena Převrátilová: Jak kdy... 

 

4. Máte ve školní kuchyni přesně dané pracovní zařazení? 

Ano, máme.  

5. Co vás ve vaší profesi nejvíce potěší? 

Paní Zápotocká: Když vám chutná. 

Paní Jitka: Pochvala strávníků. 

Paní Petra Flíčková: Když někdo přijde a pochválí jídlo. Když nám strávníci řeknou, 
že se dnes opravdu dobře najedli.  

Paní Dana Fiřtová: Když jídlo chutná. 

Paní Petra Tesková: Když děti poděkují a jídlo pochválí. 

Paní Alena Převrátilová: Když strávníci papají. 

6. A z čeho býváte smutné? 

Paní Zápotocká: Když mě bolí nohy. 

Paní Jitka: Když vracíte plné talíře. 

Paní Petra Flíčková: Když se vyhazuje netknuté jídlo.  

Paní Dana Fiřtová: Když slyším neoprávněnou kritiku. 

Paní Petra Tesková: Snažím se být pořád veselá, ale někdy mě bolí ruce, a to jsem 
smutná. 

Paní Alena Převrátilová: Když děti nepapají. 
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7. Jaká jídla vaříte nejraději? 

Paní Zápotocká: Všechna. 

Paní Jitka: Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. 

Paní Petra Flíčková: Masové směsi, omáčky a sladká jídla.  

Paní Dana Fiřtová: Všechna. 

Paní Petra Tesková: Ta, která chutnají dětem. 

Paní Alena Převrátilová: Všechna. 

8. Chcete něco vzkázat strávníkům? 

Paní Zápotocká: Ať vždy chutná! 

Paní Jitka: Choďte k nám s úsměvem! 

Paní Petra Flíčková: Uvařené jídlo alespoň ochutnejte a nenechte se ovlivnit okolím. 
Co nechutná jednomu, může chutnat druhému. 

Paní Dana Fiřtová: Ať vám chutná. Važte si jídla a práce kuchařek. 

Paní Petra Tesková: Do jídelny vždy s úsměvem! 

Paní Alena Převrátilová: Ať vám chutná! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nikola Koštová, Adéla Kostínková 
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    Sportovní okénko 

 

 

 

         Ve dvanácti disciplínách jsme 16x obsadili stupně vítězů. Ve čtyřech případech 
to byl stupínek nejvyšší - A. Hejduková, M. Zemek, J. Mázdra na tyči a M. Koňas 
na laně. Tento ročník byl pro naše žáky obzvlášť úspěšný. A. Hejduková ze 3. třídy 
byla nejrychlejší ze všech děvčat na tyči a Matěj Koňas z chlapců na laně. 

Memoriálu se účastnili tito žáci: L. Hájková, A. Hejduková, Z. Kostohryzová, H. 
Spendra, J. Mázdra, F. Máša, M. Zemek, Š. Zemek, Kostková, N. Motejzíková, M. 
Hejduková, E. Štefanová, L. Štefanová, O. Kubát, M. Koňas, V. Koňas, P. Šmerda a 
M. Vitík. 

          Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna 
jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.  

Za vyučující TV Martin Zárybnický 

 

 

 

       Dne 25. října se konal 15. ročník 
Memoriálu Bedřicha Šupčíka, prvního 
olympionika, který získal 
pro Československo první zlatou 
olympijskou medaili, a to ve šplhu na laně. 
Při tomto memoriálu, který pořádá ZŠ a 
MŠ Mirovice, žáci šplhají na tyči a na laně. 
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          Dne 10. října se konalo okrskové kolo v minifotbalu. Ze dvou pětičlenných 
skupin postupovaly vždy dva týmy. V základní skupině jsme se postupně utkali se ZŠ 
Pod Svatou Horou, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Waldorfská Příbram a ZŠ Březové Hory. 
Se soupeři jsme získali dvě výhry a dvě prohry a se skóre 12:18 jsme obsadili třetí 
nepostupové místo. Padalo hodně gólů. Našimi střelci byli: 4x V. Kluk a Š. Vojtech, 
2x L. Hartl a 1x J. Stulík a J. Polák. Naši školu reprezentovali: A. Dítě, J. Fikert, L. 
Hartl, J. Kasík, V. Kluk, J. Němec, J. Polák, J. Stulík, Š. Vojtech a M. Žáček. 

      Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim 
přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů. 

  

Za vyučující TV Martin Zárybnický 
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       Dne 12. prosince se konalo okresní kolo v basketbalu chlapců - IV. kategorie. 
Našimi soupeři v základní skupině byla 2. ZŠ Dobříš, ZŠ Milín, ZŠ Březové Hory, ZŠ 
28. října a ZŠ Bratří Čapků. Ve skupině naši borci obsadili druhou příčku s bilancí 4 
výher a jedné porážky. První dva týmy postoupily do semifinále, kde jsme podlehli ZŠ 
Školní, ale v boji o třetí místo jsme porazili ZŠ Jiráskovy Sady. Touto výhrou jsme 
obsadili bronzovou příčku a obhájili loňské umístění a opět získali hodně bodů do 
Školní ligy. Chtěl bych poděkovat a pogratulovat chlapcům za vynikající výsledek. 

Školu reprezentovali tito žáci: D. Hroch, D. Hybrant, J. Kasík, M. Koňas, J. Němec, L. 
Ovsík, P. Šmerda, A. Veselý a L. Vlček. 

        Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim 
přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů. 

                                                                   Za vyučující TV Martin Zárybnický 
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                                    Okresní kolo v basketbalu 
 
 
      Dne 6. prosince 2017 se družstvo naší školy zúčastnilo okresního turnaje 
v basketbalu na ZŠ Březové Hory. Dívky z 8. a 9. ročníku nastoupily v modrobílých 
dresech. Kromě pedagogického dozoru a trenérky v jedné osobě, což je paní učitelka 
Iva Ceradská, jeli dívky podpořit dva zuřiví reportéři Honza a Jindra.  
       Přestože hrála děvčata výborně, umístění i postup je minuly.  
       Děkujeme jim za nasazení a reprezentaci školy a přejeme jim mnoho štěstí 
v dalších sportovních soutěžích.  
                                                                                                       
 
 
 

 
 

                                                                                         Honza Hrubý a Jindra Sikora 
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                                           Turnaj ve vybíjené 

       V úterý 9. ledna a ve čtvrtek 11. ledna 2018 se konal v tělocvičnách ZŠ Březnice 
turnaj ve vybíjené žáků třetích ročníků.  

       V úterý se mezi mužstvy z Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem, Bohutína a 
Dobříše naši hoši rozhodně neztratili. S jedinou prohrou s hráči ze ZŠ Školní se 
umístili na krásném třetím místě z celkem devíti týmů. Reprezentovali nás: J. 
Sedláček, Š. a M. Zemkovi, V. Pekárek, F. Vítek, P. Korecký, J. Krotký, P. 
Martinkovič, Š. Bartoška, M. Šedivý, P. Fencl a V. Šejna. První místo obsadili chlapci 
z Dobříše a druhá byla již zmiňovaná ZŠ Školní z Příbrami.  

      Ve čtvrtek se utkaly březnické dívky se ZŠ Březové Hory, se ZŠ 28. října, se ZŠ 
Školní a se ZŠ Pod Svatou Horou. Již jejich bojový pokřik prozrazoval odhodlání 
vyhrát: „Raz, dva, tři, ruku na to, ať to stojí za to!“ V semifinále naše hráčky porazily 
ZŠ Dobříš a ve finále zvítězily nad ZŠ Březové Hory. Přihlížející žáci bouřlivě fandili 
K. Zobalové, J. Kocíkové, H. Spendra, N. Petráňové, N. Zárybnické, A. Hejdukové, A. 
Mázdrové, N. Chalupné, M. Šmatlákové, N. Vojtechové, A. Šimánkové, K. Haškové a 
B. Sinkulové. K získání zlaté medaile přispěla skvělá atmosféra v tělocvičně, tvrdý 
trénink, disciplína a týmová spolupráce. 

     Oběma týmům „třeťáčků“ blahopřejeme k vynikajícímu umístění a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy. Věříme, že získané zkušenosti využijí i v dalších 
sportovních kláních.  

 

 

     Kája Šebelová, Natálka Pacltová 
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