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Václav Sečány, žák 2. ročníku se zú-
častnil 13. února tohoto roku krajského 
kola 22. ročníku pěvecké soutěže KARLO-
VARSKÝ SKŘIVÁNEK.   Svými písničkami 
„Já jsem malý mysliveček“ a 
„Muzikantskou písničkou“ za klavírního 
doprovodu paní Mgr. Lenky Kozohorské 
krásně reprezentoval naší školu.        -ada- 

Školní Hrozinky  

časopis ZŠ HROZNĚTÍN 

       aneb Takže Vážení …  

… čas zimních spor-

tů, kulturních zážitků 

a karnevalů ... 

Adéla Žáková, žákyně 5. ročníku naší 
školy se v úterý 7. 3. 2017  zúčastnila 
okresního kola národní soutěže v recitaci. 
S básní od Ericha Kästnera "Začarovaný 
telefon" vzorně reprezentovala ZŠ i Město 
Hroznětín. I když Adéla do dalšího kola 
soutěže přes velkou konkurenci ne-
postoupila, velice jí děkujeme.   
      Mgr. Eva Kudláčková. Zimní nálada - Petr Svoboda, 7. tř.  

Začarovaný telefon 
ERICH KÄSTNER 
 

Včera bylo u Pavlíny  
sedm děvčat na čaji 
a děvčata, jak je známo, 
překřičet se nedají. 
 

Když mamince z toho řvaní 
přestalo být veselo, 
řekla: ,,Jdu pryč, buďte hodné!“ 
A to ještě scházelo. 
 

Sotva máma vyšla z domu, 
vyhrknula Kamila: 
,,Znám novou hru s telefonem, 
jistě by nás bavila. 
 

Je ze všech her nejkrásnější, 
protože je jinačí.“ 
Hned má ruku na sluchátku, 
zvedne ho a vytáčí. 
 

A pak nejvážnějším hlasem 
začne ukrutánsky lhát: 
,,Prosím pana primátora... 
halo... nezavěšovat! 
                
              (Ostrov, kde rostou housle - úryvek básně) 

… naučili se něco navíc a odvážně      

reprezentovali naši školu … Děkujeme :-) 



Lyžák  Dne 19. 2. 2017 jela 7. třída ZŠ Hroznětín na lyžařský výcvik na Šumavu. Přesné místo, kam  

jsme jeli byla Kvilda. Jeli jsme společně se ZŠ Konečná z Karlových Varů a cesta trvala autobusem šest 

hodin. Když jsme dojeli na místo, udělali jsme “lidský řetěz“ a podávali jsme si lyže, běžky, snowboardy 

a tak bylo všechno rychle uklizeno v lyžárně. Tašky a kufry jsme nanosili do druhého patra budovy a byl 

na čase oběd. Po obědě nám učitelé přidělili pokoje. Hned první den jsme šli na svah, kde jsme byli až do 

večeře. Večer nám učitelé rozdali služby na úklid stolů, buzení ostatních a službu na úklid lyžárny. Pově-

děli jsme si a něco napsali o pravidlech a vybavení, následovala seznamovací diskotéka a pak večerka. V 

pondělí jedna skupina vyrazila po snídani na běžky, druhá skupina šla na svah. Odpoledne se skupiny 

prostřídaly. V úterý pršelo, tak jsme zůstali na svých pokojích a po obědě jsme si pustili film. Po filmu se 

učitelé domluvili, že někdo půjde na běžky a někdo na svah.Ve středu stále pršelo, ale i tak jsme se do-

mluvili, že pujdeme na chvíli na běžky. Taky jsme šli do infocentra, odpoledne jsme koukali na film a ve-

čer se konal bobřík odvahy. Účelem bobříka odvahy bylo dojít ke kostelu a jít na hřbitov, kde byl hrob a 

tam byli pohřbení tři lidé. Jména jsme si měli zapamatovat a podepsat se na papír, který byl na hrobu. 

Kdo splnil úkol, dostal diplom. Ve čtvrtek se konaly závody na běžkách. Večer jsme hráli společně hry a 

potom byla diskotéka. A aby toho nebylo málo, tak zrovna ten poslední den, kdy nám učitelé nechali mo-

bily, vypadla elektřina. Poslední den (PÁTEK) jsme si po snídani začali balit věci, vyklízet pokoje i 

lyžárnu. Tak a to byl lyžák ZŠ Hroznětín a ZŠ Konečná (Super týden to byl :) Lyžák je pro dítě 

nejdůležitější v 7. třídě, tak si to nenech ujít ani TY ! ) :)   Jirka Hromádka 



Karneval pro žáky naší školy se letos konal ve čtvr-
tek 23. února. Děti přišly v nápaditých maskách, tan-
covaly, hrály hry, soutěžily a všichni jsme si společně 
užili pěkné odpoledne. Na závěr proběhlo vyhodnocení 
nejlepších masek a byla i  sladká odměna :-) 



 

  

Klub zábavné logiky a deskových 

her na naší škole začal pracovat v únoru 2017 

v rámci tzv. šablon—podmínkou projektu je pravidelná 

návštěvnost žáků !!!  

Schůzky se konají každé úterý odpoledne. 

Kreslíme, malujeme, vytváříme... 

Portréty nakreslili žáci 8. třídy Jakub Juráš, 

Daniel Nekola a Kirill Šein. 

Divadlo Karlovy Vary — 2. 3. 2017. Před-
stavení se jmenovalo Vita caroli,  bylo o Karlu 

IV. Lucemburském a Karolíně Varské. Dva-
náctiletý Karel IV. se objevil v naší přítom-

nosti, potkal stejně starou dívku Karolínu  a 
ta mu řekla, že je rok 2017. Pomocí tabletu 
ukazovala Karlovi, čeho všeho dosáhne a jak 

vlastně jeho život skončí. Nakonec se musel 
Karel IV. vrátit zpátky do Francie. Bylo to 

takové menší muzikálové představení.           
          Karolína Berkyová, 9. třída 


