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Květen — Červen 2016 

Den matek Vždy druhá květnová 
neděle je věnovaná svátku  všech mami-
nek. Myšlenka slavit tento svátek vznikla 
v roce 1907 v Americe. V Českosloven-
sku se začal slavit tento svátek v roce 
1923. Jeho propagátorkou byla Alice 
Masaryková, dcera našeho prvního pre-
zidenta T.G. Masaryka. Po roce 1989 se 
v České republice opět začal tento svá-
tek slavit veřejně. 

Soutěž „Auto snů“, které se 

účastnili žáci 2. a 4. ročníku naší 
školy, byla úspěšná. Kubík Brodský 
a Viktorka Rusiňáková vyhráli lístky 
na otevření nového závodu Witte 
v Ostrově, který si budou moci spo-
lu se svými rodiči prohlédnout, a 
kde mimo jiné také zazní koncert 
hudebních skupin.  

Od dubna probíhal plavecký výcvik žáků  
3. a 4. třídy v karlovarské Plavecké aré-
ně.  V pondělí 13. 6. 2016 na žáky čekala 
poslední lekce, na kterou se moc těšili. 
Úkolem bylo předvést, co se během 10-ti 
lekcí naučili. Plavci plavali na výkon a ne-
plavci předváděli základy plaveckých sty-
lů. Na konci hodiny byly děti odměněny 
jízdou na tobogánu a relaxací ve vířivce. 
Vrcholem však bylo předávání mokrého 
vysvědčení.  

Plavecký výcvik 

žáků a MOKRÉ 

VYSVĚDČENÍ

Pondělní odpoledne 9. 
května bylo věnováno 
maminkám a jejich svát-
ku i u nás ve škole.  Dě-
ti z 1., 2. a 3. třídy spo-
lečně se členy pěvecké-
ho kroužku připravili pro 
své maminky pásmo 
básniček a písniček. 
Maminky na oplátku při-
chystaly dětem bohaté 
pohoštění. 

Výukový program „Východní Afri-
ka - kolébka lidstva“,  6.5. 2016, 
7. třída. Hodinová projekce v Domě 
Kultury v Ostrově nadchla nejen dě-
ti naší školy. Žáci poznali přírodní 
krásy Afriky, národní parky, různo-
rodou kulturu a kmeny, ale i moder-
ní velkoměsta v kontrastu s životem 
v chudinských čtvrtích. Jako dárek 
dostal každý časopis Koktejl a škola 
pozvánku na příští rok, kdy budou 
hlavním tématem Filipíny.  

8. 6. 2016  proběhl poslední odpolední 

blok  v tomto školním ro-

ce - Malování na asfalt :-) 



Návštěva z Falkensteina Dne 31. 5. 2016 

nás navštívili naši kamarádi z Falkensteina. Když jsme se 

přivítali, měli pro nás připravené vystoupení, které se 

nám moc líbilo. Zabubnovali nám, zahráli na kytary i na 

keyboard. Po milém vystoupení jsme obdrželi dárky, za 

které moc děkujeme. Rozdělili jsme se do dvou skupinek. 

Jedni šli sportovat na naše tartanové hřiště u školy a 

druhá skupina se šla projít ke kapličce, která se před 

nedávnem otevřela. U kapličky jsme se i my dozvěděli 

nové informace, které jsme ani nevěděli. Vrátili jsme se 

cestou směrem k místnímu hřbitovu a zamířili do 

Městského společenského centra. Zde jsme se odreagova-

li a vyjádřili své pocity v hudbě. Všem se to moc líbilo, 

tyto kurzy navštěvujeme i v rámci školy. První skupinka 

se s námi vyměnila a šla na muzicírování a my se vydali 

na očekávaný oběd. Když jsme se najedli, přesunuli jsme 

se do třídy a někteří se zapojili do konverzace s 

německými kamarády v hudebně. Po 13 hodině jsme se 

sbalili a vyrazili jsme na cestu do Karlových Varů. Prošli 

jsme karlovarskou Kolonádu, kterou třeba naši noví 

kamarádi neviděli. Byli jsme se podívat na Vřídlo, které 

se přesunulo do venkovního areálu. Všem se moc líbilo se 

po horkém dni trošku ochladit vodou. Došli jsme až ke 

Galerii, do které jsme se již nedostavili. Neměli jsme dos-

ti času, abychom s nimi mohli více býti, neboť už spěcha-

li, aby přijeli v rozumný čas domů. Rozloučili jsme se s 

nimi, popřáli jim krátkou cestu a ať dobře dojedou. 

Počkali jsme na autobus a vyrazili do Hroznětína. Myslí-

me si, že jsme si našli nové kamarády a těšíme se na náv-

štěvu k nim do Falkensteina. Po celý den nás doprovázeli 

naši učitelé jmenovitě: Michaela Burešová, Dana Šla-

páková, Dagmar Adamovičová, Aleš Kváča  
   Nikola Malečková a Tereza Šebelíková, 8. třída 



Výtvarné práce 

našich žáků :-) Aleš Šmíd, 1. třída 

Lucie Chalupková, 6. třída Zuzanka Schöttenová, 2. třída  Natálie Smětáková, 9. třída 

Pavel Jiřík, 6. třída 

Adéla Novotná, 5. třída 

Kamila Krištofová, 7. třída 



Atletický trojboj, 26. 5. 2016, ZŠ Májová v Ostrově. Závodníci ze 
škol Karlovarského kraje soutěžili ve třech disciplínách: běh na 50 metrů, skok 
daleký a hod míčkem. Naši školu úspěšně reprezentovala dvě čtyřčlenná smí-
šená družstva z prvního stupně - Jan Paluska, Radim Šopejstal, Adéla Novot-
ná, Pavla Zahrádková, Karolína Rottová, Zuzana Danižová, Honza Wu a Michal 
Tran, kteří se umístili na krásném 4. místě.  V kategorii jednotliv-
ců patří obrovské poděkování Janu Paluskovi, který získal 3. 
místo a zvláštní cenu za rekordních 44,5 metrů v hodu kriketo-

vým míčkem. 

2. odd. 

ŠD. 

Vyráběli jsme hudební noty, zvířátka, papírové 

květiny s přáníčky pro maminky. Za pěkného počasí 

jsme a chodili na hřiště nebo zahradu. V pátek 27. 5. 

vybrané děti spaly v družině, všechny prošly „stezkou 

odvahy“, vyslechly si pověsti o Hroznětínu a za zvlád-

nutí dobrodružné výpravy dostaly palačinky s čokolá-

dou a šlehačkou.  PODĚKOVÁNÍ patří paní Bártové 

za přípravu výborných palačinek, dále rodičům žáků 

1. stupně za pomoc při realizaci fotbalového turnaje: 

panu Šmídtovi za dopravu dresů, míčů, chráničů 

a batohů na hřiště FK v Ostrově a za trenérskou po-

moc, panu Skreptáčovi za dopravu věcí na turnaj 

a trenérskou pomoc, paní Skreptáčové za vyprání 

dresů po turnaji, FK TJ Olympii Hroznětín za 

zapůjčení dresů, hřiště a panu Voslařovi za 

předčasné otevření restaurace. Moc a moc si vážíme jakékoliv pomoci při práci s dětmi. 

V pondělí 6. 6. 2016 se žáci z VIII. třídy - 
jmenovitě Nikola Malečková, Jakub Ně-
mec a Jindřich Horák zúčastnili celokraj-
ské odborné soutěže "Logistik junior ZŠ". 
Žáci prokazovali vědomosti z oblasti fi-
nanční, řešili zajímavé logické a logistické 
úlohy, připomněli si známá místa Karlo-
varského kraje v zeměpisné disciplíně.  V 
soutěži získali zkušenosti v logistice a se-
známili se s prostředím Logistické školy 
Dalovice.  Dana Šlapáková 

Minifotbal dívky - 2. místo v krajském 

kole.  V pátek 13. 5. 2016 děvčata 2. 

stupně - Karolína Novotná, Nikola a Kris-

týna Hadašovi, Alžběta Botošová, Natálie 

Smětáková, Nikola Malečková, Karolína 

Berkyová a  Kristýna Havlíková dosáhly 

velkého úspěchu. Získaly stříbrné medai-

le, pro školu důležité body do školní spor-

tovní olympiády a nádherný stříbrný po-

hár. 

Soutěžíme a 

sportujeme ! 

ŠD 



7. 6. 2016, 9. třída - hrad Loket po řece 

Ohři na raftech :-) 

        Září 2016 !!! PŘIPRAVUJEME       

HROZNĚTÍNSKÝ MARATON !!! 

Úspěch sportovců naší školy!!! V letoš-

ním školním roce obsadila škola Hroznětín krás-

né 5. místo v celkovém hodnocení výsledků Aso-

ciace školských sportovních klubů (AŠSK) 

všech zúčastněných škol karlovarského kraje !!! 

Gratulujeme :) 

Červen—doba školních 

výletů :-) 

Informace pro zákonné zástupce 
žáků 1. stupně !  

Výlet pro žáky 1. stupně na Kozodoj 
je přeložen, z důvodu nepříznivého 
počasí, na pátek 16. září 2016 !!! 

Krásné prázdniny plné dobro-

družství, sluníčka a pohody 

přejí učitelé a zaměstnanci 

školy :-) 

10. 6. 2016, 6. a 7. ročník - Bečov nad Teplou - 
interiéry zámku, botanická zahrada a divadelní 
představení „O  loupežníku Krákorcovi“ 

O. Belecký, 5. třída 


