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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: 

Akce—Únor, Březen, Den otevřených dve-

ří, Zápis do první třídy, Soutěž „Mladý 

chemik“, Výukový program POKOS, Sto-

nožkový týden, Dravci, Lyžařský výcvik, 

Sněhuláci pro Afriku, Masopust, Basketbal 

 

Den otevřených dveří  

Dne 13. 1. 2015 se na naší škole uskutečnil Den otevřených 

dveří. Do školy se mohli podívat bývalí i budoucí žáci této 

školy, rodiče a další návštěvníci. Pro všechny návštěvníky 

jsme měli připraveno překvapení. Mohli si koupit výrobky 

našich žáků a zároveň si koupit nějaké hračky ze stonožko-

vého týdne a prohlédnout si novou učebnu pro individuální 

výuku. 

Ve třídách na návštěvníky čekali vyučující, po škole prová-

zeli žáci 9. třídy—Kristýna Janíčková, Veronika Marcinko-

vá, Filip Blažej a Dagmar Fantová.     

       Dagmar Fantová 

Zápis do 

první třídy 

15. 1. se na naší škole uskutečnil zápis do první třídy. S rodiči 

se přišlo do naší školy zapsat celkem 19 budoucích prvňáč-

ků . Dětem pomáhaly pohádkové postavičky. Letos zápis 

vedla paní učitelka Mgr. Jana Kindlová .  Děti společně vy-

tvořily papírový řetěz, který bude v příštím školním roce zdo-

bit jejich novou třídu. V nové naší učebně pro individuální 

výuku mohly děti shlédnout pohádku, malovat si a tím si 

zkrátit čekání. K dodatečnému zápisu se dostavili ještě 2 bu-

doucí prvňáčci.          

   Veronika Marcinková a Kristýna Janíčková 

Akce v únoru 
- 3D projekce na Gymnáziu Os 

trov, 4. ročník 

- Sociometrické šetření - 6. ročník 

- Bruslení 

- Lyžařský výcvik pro žáky 7. roč-  

  níku  (Kvilda) 

- 3D projekce na Gymnáziu Ost-

rov, 2. st., fyzika 

- 10. blok - hudební odpoledne 

- 3D projekce na Gymnáziu Ost-

rov, 5. ročník 

- 3D projekce na Gymnáziu Ost-

rov, 2. st., chemie 

- Karneval pro žáky školy a širo- 

  kou veřejnost 

 

Co nás čeká v březnu 

- Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou 

 pro žáky 3. - 5. ročníku - B. Němcová   

 pro žáky 2. stupně - Karel Hynek Mácha 

- 3D projekce na Gymnáziu Ostrov, 4. ročník 

- Cestopisná přednáška „Faerské ostrovy“, p. Lehejček 

- 3D projekce na Gymnáziu Ostrov, 2. stupeň - biologie 

- Bruslení - poslední v tomto školním roce 

- 3D projekce na gymnáziu Ostrov, 5. ročník 

- 3 bloky: - Sportovní odpoledne 

        - Příprava jarního jarmarku 

        - Čtenářské odpoledne 



 

POKOS 15. 1. 2015 se na naší škole uskutečnil  vý-

ukový program POKOS – ve spolupráci Ministerstva 

obrany ČR a Armády ČR (4. brigáda rychlého nasazení). 

Program byl rozdělen na 2 části. 

První část byla praktická. Žáci si mohli vyzkoušet vojen-

ské přístroje (přístroje proti chemickým látkám či přírodo-

vědným), naučit se i něco ze zdravovědy - jak poskytnout 

první pomoc. Konec první časti byl ukončen před školou, 

kde si mohli prohlédnout vojenská vozidla. 

Druhá část byla spíše teoretická. Dozvěděli se  všeobecně 

o podstatě armády ČR. Většinu této přednášky žákům 

přednášel účastník války v Afganistánu. Během přednáš-

ky se žáci mohli zeptat na kteroukoliv otázku ohledně mi-

sí v Afganistánu.  

Během celé této akce dostávali žáci za plnění různých 

úkolů odměny. Myslím, že z celé vojenské akce - POKOS 

jsme získali plno informací. 

    Martin Mezzei 

Soutěž mladý chemik 

Dne 13.1. 2015 se konalo okresní kolo soutěže 

"Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR". Tento-

krát naše děvčata, která se soutěže zúčastnila (viz ak-

tuality prosinec), musela projít praktickou zkouškou v 

laboratořích na SPŠKSKV (Střední průmyslová škola 

keramická a sklářská Karlovy Vary). Do celostátního 

kola se bohužel dívky nedostaly, ale i přesto to byla 

pro ně výborná zkušenost a umístily se na velmi dob-

rých místech.        

 Veronika Marcinková a Kateřina Růžičková 

Lyžařský výcvik 

Ve dnech 8.-13. 2. 2015 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili 

lyžařského kurzu, který se uskutečnil na šumavské Kvil-

dě. Zde se učili zdokonalovat techniku běžeckého a sjez-

dového lyžovaní a snowboardingu. 

Dravci u nás ve škole 

21.1. 2015 se uskutečnil na naší škole výukový program s názvem DRAVCI s  

panem Milanem Zalešem, který nám vyprávěl o sokolnictví a o životě dravců. 

Společně jsme si prohlédli i výstroj sokolníka. Seznámili jsme se s dravci, kte-

ré pan Zaleš s sebou přivezl  - orlem mořským, výrem velkým, výrem afric-

kým a rarohem velkým. 

Poté jsme čekali na přelet dravce jménem Chantie, který se bohužel nepodařil.  

Všem žákům se výukový program velice líbil a doufáme, že k nám v blízké 

době pan Zaleš opět přijede. 

       Patrície Tóthová a Alena Kochová 



Sněhuláci pro Afriku 

 

27.1 . se uskutečnilo na naší škole zimní odpoledne, kde všichni  

žáci, malí i velcí, stavěli sněhuláky pro Afriku. Nakonec se nám 

společnými silami podařilo postavit rodinku sněhuláků. Sněhu-

láky jsme vyfotili a s každým sněhulákem jsme poslali příspě-

vek 50,- Kč na pomoc africkým dětem.    

       Veronika Marcinková a Kristýna Janíčková 

Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí 

z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první 

informaci nic nezměníme, s tou druhou je v našich 

silách něco udělat. 

Zapojilo se 230 škol a organizací, postavilo či vy-

robilo se cca 6400 sněhuláku, na jejich výrobu se 

použili snad  všechny existující materiály. 

      Ondřej Hric 



Masopust (Vostatke, Fašank, Moravy. Voračky, 

Voráčí, Končiny či Karneval) je třídenní svátek, 

jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a post-

ní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po 

svátku Tří králů (6. ledna) má pevné datum, tak 

jeho konec je závislý na datu Velikonoc a končí 

tak v rozmezí od poloviny února do počátku 

března. 

 

Masopust představoval období hodování a veselí 

mezi dvěma postními dobami. Během něj probí-

haly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vr-

cholil posledním čtvrtkem tohoto období, zva-

ným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a 

hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní nedě-

le, pondělí a úterý jsou zvány Končiny, Ostatky, 

Fašank či přímo Masopust. V tyto dny se konají 

různé rituální úkony, průvod masek, scénické 

výstupy a končí taneční zábavou. 

„Ahahahaha!" - jeden z masopustních zvyků na 

venkově je zasmát se na návsi na "celé kolo". 

     Tereza Růžičková 

Redakce :   Martin Mezzei, Kateřina Růžičková a žáci 8. a 9. třídy 

Basketbal 

Dne 18. 2. se  konalo  na ZŠ Konečná v Karlových Va-

rech okrskové kolo v basketbalu žáků a žákyň 2. stupně. 

Chlapci ve složení Tomáš Vančura, André Šída, Filip 

Blažej, Petr Suk, Ondřej Shorný, Daniel Bujanský, Kristi-

án Prajka obsadili po velmi náročných utkáních 4. místo. 

Děvčata ve složení Patricie Tóthová, Kristýna Janíčková, 

Kateřina Růžičková, Lucie Šochmanová, Dagmar Fanto-

vá, Karolína Novotná, Nicol Hadašová, Monika Ha bojo-

vala do poslední chvíle o postupové 2. místo, ale nakonec 

skončila na krásném 3. Masopust v Hroznětíně 

znovu po 60 letech 

Dne 14. 2. 2015 se v Hroznětíně uskutečnil maso-

pust, poprvé asi po 60 letech. V čele průvodu byl 

Kecal a medvědář s medvědem. Na hřišti také vystu-

povala kejklířka Eliška. Nejdřív se masky a ostatní 

účastníci masopustu sešli u školy a společně vyšli do 

průvodu městem. Průvod došel  ke kostelu, kde se 

pohřbívala basa. Následně se všichni přesunuli na 

fotbalové hřiště, kde bylo pro všechny připraveno 

občerstvení, konaly se soutěže a byl vyhlášen král a 

královna masopustních masek. K příjemné atmosféře 

všem hrála dudácká kapela. Ve společenském centru 

byla pro děti a ostatní připravena pohádka O Sněhur-

ce. Masopustu se zúčastnili děti i dospělí. 

      Dagmar Fantová 

Přehozovaná                 

Žáci 1.stupně naší školy obsadili 1 . místo ve skupině 

okrskového kola v přehazované . Gratulujeme.  


