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PŘIPRAVUJEME pomoci při veřejné sbírce Český 
den proti rakovině 2016, středa 11. května  
Prodej  žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o pre-
venci rakoviny budou zajišťovat žáci 9. ročníku ve škole i v uli-
cích našeho města. Minimální cena kytičky je 20,- Kč. Tematic-
ké zaměření letošní sbírky: rakovina prsu u žen a u mužů.  
      Pomozte  prosím i vy ... 

Vítězem soutěže „Vymysli logo naší školy“ 

se stal Jukáš Jati ze 7. třídy.   Blahopřejeme :-) 

Březen, tzv.“ Měsíc knihy“ je 

tradičně věnován propagaci tiš-

těné knihy, a tak zejména kni-

hovny pořádají různé akce pro 

své čtenáře, ale i „ne-čtenáře“, 

aby je k této dlouhověké lidské 

činnosti přiměly. I v knihovně 

v Hroznětíně tomu bylo tak. Bě-

hem března (z provozních důvo-

dů i začátkem dubna) ji postup-

ně navštívily všechny třídy Zá-

kladní školy Hroznětín, pro které 

si paní knihovnice připravila 

poutavé přednášky o knihách 

jednotlivých literárních žánrů 

uzpůsobené konkrétním věko-

vým kategorií. 

 

Březen—měsíc knihy 

Hned začátkem měsíce jsme navštívili místní knihovnu, kde jsme si vytvořili 

„čtecí koutek“ a zapojili se do dalšího ročníku čtenářské soutěže „Lovci pe-

rel“, ve které se knihy stávají perlorodkami. Půjčíš si knihu označenou sa-

molepkou jako perlorodka a dostaneš k ní domů papír s otázkami. Dál už 

pokračuješ podle pravidel, které si najdeš na stránkách knihovny. I my jsme 

si již první perličku získali a to teprve začínáme. Krásné počtení!   Žáci 4. 

ročníku  

Čtenářská hra „Lovci perel“   
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Týden od 28.2. 2016 do 4.3. 2016 strávili přihlášení žáci 7. a 8. 
ročníku na lyžařském kurzu. Opět jsme vyjeli na šumavskou Kvil-
du. Ač to zpočátku nevypadalo, tak nakonec sněhu bylo dostatek a 
děti mohly pilovat sjezdové i běžecké lyžování a snowboarding. 
Mezi sjezdaři bylo i 7 úplných začátečníků, kteří stáli na lyžích po-
prvé. Nakonec všichni bez problémů sjížděli místní sjezdovku a by-
li schopni se zúčastnit závěrečných závodů. Každý večer bylo o 
zábavu dětí postaráno, hráli se různé hry, konaly se přednášky na 
lyžařské téma, navštívil nás náčelník horské služby, proběhl bobřík 
odvahy a na závěr nechyběla ani diskotéka. Ve středu jsme navští-
vili místní muzeum Šumavy, kde jsme shlédli i film o národním par-
ku. Celý týden nám rychle utekl a v pátek jsme se s mnoha zážitky 
vrátili domů.  

Lyžařský výcvik  

Kvilda na Šumavě   

28. 2. — 4. 3. 2016 



17. 3. 2016, okrskové kolo - vítězství nad některými sportovní-

mi školami Karlovarského kraje, druhé místo a postup do okresního kola 
v kategorii chlapci (Michal Belbl, Jan Paluska, Šimon Říha, Radim Šopej-
stal, Ondřej Zábel, Jan Šuba, Patrik Havlík a Adam Rahmouni) a čtvrté místo 
v kategorii děvčata (Štěpánka Hluchá, Martina Nguyenová, Adéla Novotná, Pav-
la Zahrádková, Karolína Rottová a Zuzana Danižová). Za nejlepšího hráče celé-
ho zápasu byl vyhlášen a oceněn Jan Paluska.  

Sportovní          

úspěchy žáků 

I. stupně 

ve florbalu:-) 

21. 3. 2016, okresní kolo, KV aréna - v  katego-

rii chlapci vybojovali naši žáci druhé místo a postup do 

krajského kola V okresním kole se proti sobě 

sešla velmi silná družstva a o to 

větší byla radost z vítězství.  

Za mimořádnou reprezentaci školy patří všem žákům velká gratulace.    

30. 3. 2016, krajské kolo - páté místo ze 
všech škol Karlovarského kraje a vzorná re-
prezentace naši školy.  

Reprezentační družstvo ZŠ Hroznětín: Jan Paluska, Michal 
Belbl, Šimon Říha, Radim Šopejstal, Ondřej Zábel, Jan 
Šuba a Patrik Havlík.  

http://www.zijemesportem.cz/florbalove-micky/7585-floorball-micek-advance-bily.html
http://www.florbalek.net/florbalky


 

Vynášení Morany. Ve středu 23. 

3. 2016 se sešli žáci I. stupně naší školy,  

děti z  MŠ a občané našeho města, aby 

společně obnovili tradici vynášení zimy ze 

vsi … tradici, která se ze starých slo-

vanských časů dochovala až do 

dnešní doby. Pro naše předky byl 

rituál vynášení zimy a vítání jara 

velmi významnou událostí . 

Plavecký výcvik 

od 4.4.2016 Plavecký výcvik 
žáků 3. a 4. 
ročníku bude 
probíhat  každé 
pondělí v bazé-
nu v Karlových 
Varech . 

Pojďme nahlédnout do  

ŠKOLNÍ DRUŽINY  

http://mmsprani.cz/k-narozeninam/obrazky/prani-k-narozeninam-obrazky.php
http://www.detskeomalovanky.cz/tag/delfin/
http://www.detskedrevenehracky.cz/p/detska-kytara-cervena/
http://www.rybaricl.cz/clanky/diskusni-forum.html


OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) - 12. 
4. 2016 na ZŠ Masarykova v Ostrově . Soutěžilo se v pěti sportovních 
disciplínách -  trojskok, 2 minuty přeskoky přes švihadlo, hod 2 kg medi-
cimbalem, 2 minuty kliky a běh na 1000m. Bojovalo 166 dětí ročníků 
2005 - 2001 z celého karlovarského okresu. Nejlépe se umístil na 4. mís-
tě Jan Paluska, ale i ostatní naši závodníci -  Radim Šopejstal, Adéla 
Novotná, Jirka Hromdka, Tonda Phom Anh, Jakub Juráš, Šárka Jaklová, 
Štěpánka Sečányová, Kamila Krištofová a Simona Kuraňková podali 
maximální výkony. Celkově škola obsadila 9. 
místo.  

Dopravní soutěže "Mladý cyklista" - probí-
hala 20. 4. 2016 na dopravním hřišti v novém areálu 
Svět záchranářů v Karlových Varech. Děti musely 
jako čtyřčlenný tým sbírat body ve čtyřech disciplí-
nách - jízda zručnosti, znalostní testy silničního pro-
vozu, praktická jízda na dopravním hřišti a znalostní 
testy 1. pomoci. Mladší kategorie do 12-ti let - Petr 
Svoboda, Jirka Hromádka, Adéla Novotná, Lucie 
Chalupková, 10.místo. Starší kategorie - Ondřej 
Shorný, Kristian Prajka, Nicole Hadašová, Karolína 
Novotná, 6.místo. Všem závodníkům děkujeme.  

Okrskové kolo ve vybíjené  pořádala naše škola. Vše se 

uskutečnilo v pondělí 11. dubna 2016, kde naši žáci získali v kategorii ote-

vřené krásné 2. místo a v kategorii dívky taktéž 2. místo. 

Krajského kola soutěže v 

anglické jazyce v Karlových 

Varech se zúčastnil v úterý 19. dub-

na žák IV. třídy David Tran. Ve vel-

ké konkureci  obstál velmi dob-

ře.  Gratuluje- me :-) 

V úterý 12. dubna do školy zavítalo 

Divadlo Ve tři zaměřující se na 

výchovné preventivní pro-

gramy pro děti tak trochu jinak. 

Pro žáky připravili pestrý program 

v podobě scének, nečekaných situa-

cí na téma „Cizí osoby“, „Chování 

k pedagogům“ a „Vandalismus“. 

V  pátek 15. dubna IV. a V. třída na dopravním 

hřišti do Ostrově. 

!!! NEPŘEHLÉDNI !!! 

Školní pel-

mel   :-) 

AŠSK Minifotbal 21.4. 2016 na ostrov-
ském fotbalovém hřišti.       Na   
Naši školu reprezentovaliO. Shorný, K. Prajka, 
D. Olach, J. Horák, L. Vejražka, J. Bujanský, J. 
Hromádka a K. Jiřík. Chlapci obsadili 3. místo 
a získali tak poslední důležité body do celoroč-
ní sportovní soutěže škol.  


