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Hroznětínský víceboj se 

konal 7. 9. 2016. Na 2. ročník soutě-

že bylo pozváno šest okolních škol, 

ale bohužel přijeli jen tři. Družstvo 1. 

stupně každé školy bylo složeno ze 3 

chlapců a 3 děvčat. Děti bojovaly v 5 

disciplínách (sprintu, skoku dalekém, 

hodu míčkem, běhu na 1500m a šta-

fetovém běhu). Naši školu reprezen-

tovali Patrik Havlík, Ondra Zábel, Jan 

Šuba, Karolína Rottová, Zuzana Da-

nižová a Růžena Tokárová. Naši žáci 

obsadili úžasné 1. místo. Na 2. místě 

skončilo družstvo ZŠ Merklín a 3. 

místo obsadila ZŠ Abertamy. Všem 

našim nadějným atletům moc děkuje-

me.               Michaela Burešová  

Prázdniny skončily a stejně tak i v letošním 

školním roce vás budeme informovat o dění 

na naší škole. Těšíme se na Vaše příspěvky, 

postřehy a nápady.   Redakce časopisu :-) 

První blok v tomto školním roce byl na kolech  - cyklostezka 

Hroznětín—Ostrov :-) 

 Hroznětínský víceboj 

... tak začínáme nový 

školní rok ... 



V měsíci záři vzhledem k 

pěknému počasí děti chodily ven, 

tj. na hřiště TJ Olympie, zahradu 

družiny a do lesa. Na hřišti  si hrá-

ly na pískovišti, skákaly přes švi-

hadlo, gumu, hrály míčové hry - 

fotbal, vybíjenou, naháněnou, na 

třetího. Na zahradě – hledaly 

poklad, schovaného kamaráda či si 

hrály na sochy, peška, indiány. V 

lese proběhla soutěž ve stavění 

domečků z přírodnin. Děti malo-

valy obrázky na výzdobu tříd, 

modelovaly, četly a vyprávěly zá-

žitky z prázdnin. Ve třídách hrály 

společenské, soutěživé a vědo-

mostní hry a začínaly si zvykat na 

nový školní rok. Eva Křenková 

Enviromentální výchova u nás ve 

škole. V pondělí 26. září 2016 vyšli žáci 1. 

stupně do lesa za školou.  Určovali názvy rost-

lin a živočichů, z přírodnin stavěli domečky, 

hráli hry a roztřídili nasbíraný odpad. Hřálo nás 

sluníčko a dobrý pocit, že jsme úklidem lesa 

zlepšili naše životní prostředí.       Jana Kindlová 

Školní družina  

1. a 2. oddělení v září 2016 

Pomáháme 

čistit      

přírodu ! 

 
Mobilní TRILOPARK 

Dne 30. 9. 2016 nás navštívili lidé z TRI-
LOPARKU v Praze. Ukázali nám trilobity 
a řekli několik zajímavostí. Vyrobili jsme si 
vlastní trilobity (žraločí zub, apod.), které 
jsme si vzali domů. Měli jsme šanci vidět 
např. pravý zub mamuta.    Eva Bačová, 9. tř. 
 
 

<—  Obrázek nakreslil Jindra  Horák, 9. třída 

16. září - Kozodoj, žáci 2. – 5. 

ročníku, 29. září Městská kni-

hovna Hroznětín, žáci 4. třídy 



 

 

Návštěva ve Falkensteinu Všichni jsme se sešli u naší školy a 

vyjeli na cestu. Na místo jsme dorazili kolem desáté hodiny. Naši 

kamarádi nás přivítali ve škole, pan ředitel nás přivítal anglicky a pov-

ěděl nám, co se bude dít. Dovezli jsme jim dárky, jako oni vždy vezou i 

nám. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna skupina šla sportovat a 

druhá se šla podívat na památky po městě a při tom jsme plnili úkoly. 

Chodili jsme po městě se žáky z Falkensteina, které to tam znají. Sez-

námili jsme se s nimi. Kolem jedné hodiny jsme šli na oběd.  Po jídle 

jsme si mohli zahrát kulečník a stolní fotbal, nebo jsme se šli projít se 

po městě. Báli jsme se, že se tam ztratíme, protože je tam hodně ulic a 

všechny nám připadaly stejné. Když jsme se vrátili z nákupů, čekala na 

nás Zoologická zahrada. Došli jsme na místo, ale konec jsme se dovnitř 

nepodívali, protože jsme se už museli vrátit zpátky ke škole. Už byl čas 

se rozloučit. Před jejich školou jsme se ještě vyfotili. Zamávali jsme 

jim a už jsme byli pryč. Všichni jsme byli unavení a většina v autobuse 

usnula. Cesta zpět nám všem přišla kratší než ta do Falkensteina. Už se 

moc těšíme, až se zase shledáme. Příště je očekáváme v Hroznětíně. 

Musíme vymyslet suprový program, abychom si to užili. Byl to su-

prový den.         Nikola Malečková, 9. třída 

FALKENSTEIN 

22. ZÁŘÍ 2016  



PŘEDNÁŠKA  Úcta, respekt, sebevědomí, 3. 10. 2016 u nás ve škole 
Přednášející nejprve žákům vysvětlila, o čem následujících několik hodin 
bude, zmínila pojmy jako je duševní rozcvička, dojem, úcta, či zpětná 
vazba, načež tyto pojmy během přednášky vysvětlovala a skoro ke vše-
mu se snažila uvést nějaký příklad z praxe. Rovněž se s žáky snažila pro-
brat žádoucí a nežádoucí přístup ke konkrétnímu problému (vše demon-
strovala na příkladech), vysvětlila jim, jakým způsobem by měli a nao-
pak neměli komunikovat s okolím a s jakým druhem chování se nejčastě-
ji setkáváme a které chování by bylo nejvíce žádoucí. Představila žákům 
způsob, jak by se sami měli prezentovat a to nejen např. ve škole při 
zkoušení či referátu, ale v celkové interakci s okolím – co dělat a čemu se 
vyvarovat. Přednáška byla přínosem nejen pro samotné žáky, ale také pro 
dohlížející pedagogy.                      Hana Lančaričová 

PŘIPRAVUJEME                           
na listopad a prosinec  2016 

 Blok zaměřený k Halloweenu 

 Zpívání u stromečku 

 Pekelnou bránu 

 Blok zaměřený na vánoční jar-
mark 

 Vánoční vydání našeho časopisu 

Sportovci ze 16-ti poměřili síly v 
přespolním běhu. V kategorii mla-
dších žáků naši školu reprezento-
vali Radim Šopejstal, Tobias 
Skreptáč, Michal Belbl, Jiří Hro-
mádka, Karel Jiřík a součtem ča-
sů se umístili na krásném 7. mís-
tě. Děvčata ve složení Adéla No-
votná, Pavla Zahrádková, Natálie 
Orálková, Erika Neumannová a 
Karolína Fyronová vybojovala 12. 
místo. Všem našim sportovcům 
děkujeme za jejich výkony a na-
sazení.  Odměna po závodech :-) 

Asociace školských sportovních klubů uspořádala první soutěž v tomto školním roce: 4. 10. 2016 
přespolní běh v Karlových Varech na Růžovém vrchu  

ZŠ Hroznětín  

pořádá 

v pondělí 31. 10. 2016 od 17 hod 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Sraz: 16:55 před školou 

S sebou: vlastní lampion 

Průvod nás bude provázet bubenický 
soubor 

DRUM BAND Františka Zemana 
ze ZUŠ Ostrov  

pod vedením p. Tyra 

Překvapení v závěru! 

5. října - Dopravní hřiště v Karlových Varech (4. třída), 11.- 13. října DFF 

Oty Hofmana v Ostrově, od 7. října začalo bruslení na Zimním stadionu    

Ostrov, 20. října začíná Muzicírování s Janan v Infocentru Hroznětín 


