
Z paní učitelky se stala krásná nevěsta - gratulujeme! 

Ahoj všichni. 
Na tomto místě se kdysi psalo: - máte v ruce nové čís-

lo našeho školního časopisu.... V dnešní době, kterou tak 
poznamenal zlý virus, to je jinak. Takže: vidíte na monito-
ru svého počítače/na svém tabletu/iPadu/mobilu první 
číslo Novinek z Kadaňské v tomto školním roce. Přesto-
že noviny (a časopisy) mají své kouzlo především v tom, 
když si jimi čtenář listuje, musíte se spokojit s elektronic-
kou podobou. Proto také je toto číslo zkrácené, oproti 
tištěné podobě má o polovinu stran méně. Ale staly se 
věci, které jsou v životě naší školy důležité, a proto je 
potřeba o nich napsat. Tu první vidíte na titulní stránce: 
paní učitelka ve svatebním. To je v dnešní době svátek!  
A ta druhá, které je vyhrazena strana poslední? No přece 
prvňáčci! Nováčci na naší škole si bohužel nebudou moci 
číslo časopisu, jež zachycuje jejich první den, koupit  
a schovat na památku. Na druhou stranu - co se jednou 
objeví na internetu, to prý už nikdy nezmizí. Těším se, až 
se Novinky z Kadaňské zase budou prodávat a vy na ně 
budete budete stát frontu. Zkrátka - jak se říká - nashle-
danou v lepších časech. A než ty časy přijdou - čtěte! Co-
koliv - tento časopis, jiné časopisy... víte vůbec, kolik je na 
světě krásných knížek?                                       Luboš Mizun

Obsah
str. 2 - 3 Co se u nás děje
Adaptační pobyt 6. A a Svahové, Ukliďme svět, 

ukliďme Česko - i okolí Filipových rybníků, Žáci 
2. B byli rytířem pasováni na čtenáře a strávi-
li chvilku s policisty, Kadaňská malovala senio-
rům k svátku, Družina v zooparku: už víme, jak se 
zvířátka ukládají k zimnímu spánku, Pohádkový 
školní rok v 1. A, Naše 1. B aneb první měsíc ve  
škole 

str. 4 
První školní den v životě: naši prvňáčci prvního září 

 září
2020

To tady už pěkných pár let nebylo - svatba na ZŠ 
Kadaňská! Tedy ne že by se svatební obřad konal přímo 
ve škole, ale už dlouho se nestalo, že by nějaká paní 
učitelka, o pánech učitelích ani nemluvě, vstoupila 
do stavu manželského právě v době, kdy působí na 
naší škole. Tou, která tuto dlouhou pauzu přerušila, 
se stala třídní učitelka 8. B, Martina Fischerová. Ta od 
soboty 12. září změnila příjmení na Falešníková. 

Všechny její kolegyně i kolegové včetně vedení školy 
slečně, vlastně teď už paní Martině ze srdce přejí, 
aby se jí v manželství dařilo tak jako ve studiu, které 
nedávno úspěšně dokončila

No řekněte, není to krásná nevěsta?
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Z 

Co se u nás děje...

Co nastane, když smícháte předškoláčky z MŠ v Palachovce, 
žáčky z 1. B a 6. B ve velké tělocvičně: Přece prima den!

Adaptační pobyt 
6. A na Svahové

Žáci 2. B byli rytířem pasováni na čtenáře...a strávili chvilku s policisty

Každým rokem vyjíždějí žáci šestých tříd na adaptační 
pobyt, na kterém se mají vzájemně více poznat a hlavně 
se seznámit s jejich novým třídním učitelem. Ve čtvrtek 10. 
září vyrazila 6. A do horského hotelu na Svahové. Spolu se 
žáky jely paní učitelka třídní Koníčková a školní psycholož-
ka paní Klímová. 

Po příjezdu na místo pobytu se žáci nejprve ubytovali, 
nasvačili a poté se všichni setkali ve společenské míst-
nosti. Paní psycholožka děti přivítala a seznámila je s pro-
gramem. Kluky i děvčata čekala spousta her a společných 
aktivit, procházka krásnou přírodou spojená s návštěvou 
Helenčiných vodopádů, které se ukrývají v našich Krušných 
horách. Také si pochutnaly na výborné kuchyni, o kterou se 
staral personál hotelu.

Účel pobytu byl splněn. Děti spolu strávily čas, který se 
lišil od shledání na školní půdě. Více se poznaly, musely při 
některých aktivitách spolupracovat a naučily se větší ohle-
duplnosti k druhým.

Až v září jsme měli konečně možnost dokončit důležité 
poslání z prvního ročníku. A to stát se rytířem a rytířkou 

V úterý 15. září se naše škola zúčastnila celorepublikové-
ho projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jako každoročně 
i letos jsme se pustili do úklidu okolí Filipových rybníků. 
Úklidu se tentokrát účastnili žáci osmých ročníků s podpo-
rou 9. B v rámci odpoledního vyučování. Sešli jsme se ve 14 
hodin před školou. Všichni účastníci dostali pracovní ruka-
vice, pytle na odpad a chňapky, jako prodlouženou ruku na 
sbírání nepřístupného odpadu. 

Uklízet jsme začali hned, co jsme vyrazili od školy. Cestou 
k Filipovým rybníkům to chvíli vypadalo, že toho na úklid 
moc nebude, ale když se naše úklidová četa rozhlédla mimo 
cestu a do okolního lesíku, tak to naopak vypadalo, že nám 
nebudou stačit pytle na odpad. Vyhlásili jsme soutěž, kte-
ré třídě se povede nasbírat víc odpadu. Byli jsme opravdu 
překvapeni, co všechno se dá jen tak pohodit v lese. Kromě 
PET lahví, konzerv a různých jiných obalů, děti nacházely 
televizory, koberce, knížky, elektroniku, bylo toho opravdu 

Ukliďme svět, ukliďme Česko - i okolí Filipových rybníků

požehnaně. Za necelou hodinu jsme měli naplněné téměř 
všechny pytle. Celá úklidová četa si zaslouží obrovskou po-
chvalu, společně naplnili téměř třicet pytlů odpadu. Nejpil-
nější třídou byla 9. B. Všem, kteří  se do úklidu zapojili, patří 
veliké díky, protože odvedli kus pořádné práce.

Protože nám v prvním ročníku mimořádný a neočeká-
vaný nouzový stav překazil schůzku s policisty, přesunuli 
jsme přednášku o dopravní výchově do druhého ročníku.

Městská policie Chomutov také radila druhákům, jak 
chránit své bezpečí v různých situacích, které by dětem 
mohly znepříjemnit život. Hravou formou se žáci poučili, 
že se nemají dávat do řeči s cizími lidmi, nepřijímat žádné 
potraviny, a to i kdyby to byla ta největší mlska. Neotvírat 
cizím lidem, i kdyby prosili tenounkým a libým hláskem 
jako vlk. Projeli jsme se na kole, samo sebou s ochrannými 
prvky a pomůckami. Telefonem jsme se dovolali na nám už 

řádu čtenářů. Vydali jsme se za pokladem do městské 
knihovny v Chomutově, abychom tam před zraky rytíře Ru-
dolfa poklekli na červenou duchnu, splnili slib a nechali si 
mečem poklepat na rameno a pasovat na rytíře. Za splněný 
slib jsme byli obdarováni knihou a odznakem. 

V knihovně se nám vždy moc líbí, je tam klid a všude tam 
voní nové knihy. Tentokrát tam na nás kromě rytíře a čtení 
čekala také výstava lega. Velkolepé stavby jsme obdivovali 
s otevřenou pusou a představovali si, jak dlouho by nám 
trvalo, než bychom něco podobného dali dohromady my. 
Nezapomněli jsme se také zúčastnit tamní soutěže o něko-
lik stavebnic lega. Kéž by nás vylosovali!

známá telefonní čísla 155, 158, 150. Zahráli jsme si divadlo 
a, světe div se, dvě hodiny nám utekly jako voda. 

Těšíme se na další návštěvu.
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Co se u nás děje... 
Družina v zooparku: už víme, jak se 
zvířátka ukládají k zimnímu spánku

Současná situace odhalila, jak potřebná je vzájemná 
ohleduplnost mezi námi, ale zároveň jak důležitá je naše 
soudržnost. Naši žáčci od první třídy po druhý stupeň chtě-
li potěšit všechny babičky a dědečky. Den seniorů bude 
vhodná příležitost jim takto připomenout a ukázat, že na 
ně myslíme. Proto jim žáci namalovali osobní přání ke Dni 
seniorů, které bude 1. října. 

Děkujeme všem žákům a jejich třídním učitelkách za 
zapojení do této akce. Celkem jsme odevzdali 350 přá- 
níček.

Kadaňská malova-
la seniorům k svát-

Ano, opravdu! V naší třídě jsou pohádky všudypří-
tomné. Každý měsíc totiž začneme objevovat nová 
tajemství z říše pohádek. V září jsme se seznámili  
s knihou Povídání o pejskovi a kočičce a naši dva noví ka-
marádi nás navštěvovali nejen o hodinách českého jazyka, 
ale i výtvarné výchovy. 

Ovšem nejen pohádky jsou na denním pořádku. 
Oslavili jsme společně několik narozenin i jmenin.  
O hodinách čteme, sestavujeme první slabiky i slova a sa-
mozřejmě počítáme, zpíváme, recitujeme, kreslíme, sklá-
dáme pohádkové puzzle a čeká nás i pohádkové pexeso. 
Se školou nám pomáhá nejen paní učitelka, ale i papoušek 
Oskar nebo pohádkoví přátelé. 

Poslední zářijový den jsme využili hřejivých slunečních 
paprsků a hodinu pracovních činností jsme zpestřili výro-
bou vskutku překrásného a originálního Podzimníčka, kte-
rý se díky nám zrodil na louce nedaleko školy. 

A co nám přinese další měsíc?? To je přeci jasné, další 
poznání a spousty zábavy při objevování nových písmen, 
čísel a tajů pohádek o písmenkách i jiných pohádkových 
bytostech. 

Už víc než měsíc chodí noví prvňáčci do školy a zvykají 
si na nový režim, kamarády, prostředí i paní učitelku. Kaž- 
dý školní den dětem přináší něco nového. S housen-
kou Agátou se učí písmenka, papoušek Oskárek je pro-
vází prvoukou a svět čísel se učí Hejného metodou.  
Paní učitelka se snaží, aby byl každý den pro děti něčím ne-
jen poučný, ale i zábavný. Děti hrají divadlo, učí se říkanky, 
cvičí jógu, hrají hry, tančí a soutěží. 

Odměnou za vynaložené úsilí jsou pro paní učitelku slo-
va jednoho žáčka, který prohlásil: „ Myslel jsem si, že škola 
bude nuda, ale tady je zábava.“ Tak jen ať mu ta slova vydrží 
i nadále.

Ve dnech 24. září 9. a 1. října se všechna oddělení školní 
družiny zúčastnila velmi zajímavého výletu do Zooparku 
Chomutov, kde jsme strávili příjemné odpoledne. 

Ihned po příchodu se nás ujali zkušení průvodci a mohli 
jsme dát odpočinout našim uťapaným nožičkám v oblí-
beném vláčku Amálka, kterým jsme projeli celý zoopark. 
Čekala nás dobrodružná komentovaná prohlídka, při které 
jsme se třeba  dozvěděli, proč velbloud nemá ve svých hr-
bech vodu, proč jsou plameňáci zbarvení právě do růžova 
nebo jak je velké mládě medvěda po narození a další zají-
mavosti. Zejména jsme se dozvěděli, jak se jednotlivá zví-
řátka připravují na zimu, která z nich si tvoří zásoby a jaké 
či která se ukládají do zimního spánku. 

Na závěr jsme navštívili dětmi oblíbený statek, kde si 
mohly nakrmit domácí králíky, kozy, ovce, slepice a další 
zvířectvo, které už mnohdy poznávají jen z knížek a tele-
vize. Rádi bychom poděkovali našim průvodcům, za zají-
mavou a poučnou interaktivní prohlídku, zároveň chválí-
me naše děti za jejich odvahu a sílu ušlápnout tak dlouhou 
cestu pěšky. Celý výlet jsme si moc užili.

Pohádkový školní rok v 1. A

Naše 1. B aneb první měsíc ve škole
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◄ 1. A paní učitelky Maříkové...

První školní den v životě: naši prvňáčci prvního září
První zvídavé pohledy, rozhlížení se... 

tolik nového kolem sebe v jediný den! 
Kluci a holčičky, kteří dorazili v doprovodu 
svých nejbližších poprvé v životě do 
školy, tak vykročili na své dlouhé cestě za 
vzděláním. Pravda, školních dní mají před 
sebou stovky, a když jim to půjde dobře, 
možná tisíce - ale přece jenom, ten první 
den je jen jeden. 

Tak ať se vám všem u nás líbí!

Souboj o míč při zahájení hry v podání Aleše Fronka ▲  
a Honzy Havláta ◄. Opět Aleš s Honzou, tentokrát ve společném útoku .

◄ ▲...1. B paní učitelky Lhotákové...

◄ ▲...a 1. C paní učitelky Nobstové.


