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   aneb Takže Vážení …  

 

Dne 16.5.2017 k nám do školy přijeli žáci z Falkensteina. Uvítali jsme je v 
městském společenském centru, kde byla připravená projekce z minulých 
ročníků. Byli jsme rozděleni do dvou skupin a odjeli jsme do Ostrova. 
První skupina šla do Ekocentra a druhá šla na prohlídku zámeckého parku 
a na Staré náměstí. Skupinky se vystřídaly. V Ekocentru bylo hodně věcí k 
vidění, hlavně zvířata. Byli tam papoušci, krokodýl, plazi, pavouci, králíci 
a morčata. Po prohlídce jsme jeli do školy na oběd. Po obědě jsme před 
školou společně zasadili dub - německý národní strom, který nám přátelé z 
Falkensteina přivezli. Společně jsme zazpívali písničku ,,Bratře Kubo“ 
nejprve česky, potom německy a nakonec anglicky. Doprovodili jsme je k 
jejich autobusu, kterým přijeli a společně jsme se s nimi rozloučili. Výlet 
se nám moc líbil. A byl moc super.      
         Adéla Novotná a Pavla Zahrádková, 6. třída 

Než jsme se nadáli, vychází poslední 

číslo časopisu v tomto školním roce. 

Událo se spoustu zajímavého, naučné-

ho i zábavného. O některých akcích 

informuje náš časopis. 

Setkání s partnerskou školou z FALKENSTEINA, tentokrát u nás v Hroznětíně ... 



V pátek 21. 4. se konal Den Země. Soutěžila celá škola. Všichni byli rozdělení do 8 

skupin. Konaly se soutěže a děti plnily úkoly. Z každé třídy byla/byl nějaká holka/kluk. 

A udržujte pořádek v přírodě. Od toho tu jsou kontejnery! Max         

Bylo to o zvířatech a vyráběli jsme plakát a zjistili jsme, že je spousta ohrožených zvířat 

           a šli jsme ven, plnili jsme úkoly a luštili 

             křížovku. A potom jsme šli do tělocvičny 

   a psali svoje tajenky, nestihli jsme papírovou krabici. Nela

 V pátek 21. dubna byl den Země. Děti z každé třídy byly v lese. Pracovaly 

s buzolou, s mapou. Chodily podél fáborků. Plnily úkoly např. čtyři stromy, dva listna-

té, dva jehličnaté. Města také. Každý tým přinesl do cíle jednu šišku. Vyráběli jsme kra-

bici na papír. Vašek                          

Šli jsme do lesa plnit úkoly, hráli jsme si, zjišťovali jsme něco o přírodě a potom jsme 

zjišťovali něco o hlíně a pracovali jsme s buzolou a s mapou. Vyráběli jsme krabici na 

papír, psali jsme něco o vodě. Jan                           

Já a Kryštof jsme malovali bednu na papír. A mě bavilo to, že jsme šli lesem, i když 

jsem měl obvázaný kotník. A kvůli tomu se mi šlo špatně. Nesl jsem paní učitelce z 

šesté třídy věci. A ty věci byly ve folii. Folie měla z obou stran díru. A mě dvě věci 

vypadly na zem. Šli jsme kolem školy. Líbila se mi tam řeka a kameny. Filip         

Den Země je svátek, a my jsme byli ve škole. Já jsem byla v 5. třídě, měli jsme téma 

zvířata. Dělali jsme plakát a ZOO. Pak jsme šli ven, plnili jsme úkoly a sbírali jsme od-

pad, který tam lidi naházeli. A takhle probíhal celý Den Země. Verunka       

Byla jsem v týmu půda. Malovali jsme krabici na papír. Dělali jsme plakát. Šli jsme ven 

a dělali různé úkoly. Pracovali jsme s mapou. Měli jsme paní učitelku Vaníčkovou. Aby 

jsme udělali tu krabici, tak jsme museli nejdřív polepit krabici lepidlem, pomalovat 

modře papíry a pak to tam nalepit. Kristýna                 

Jedu do Vietnamu, byl jsem v letadle s maminkou, jezdili jsme do Vietnamu a trvalo to 

2 dny a šel jsem k babičce. Pojedu asi za dva měsíce a moc se těším, ale bojím se letad-

la. Ale když za dva měsíce pojedu, budu vyprávět babičce o Dni Země. Byl jsem ve 

čtvrté třídě a dělali jsme tam kontejner. A chodili jsme přes celý les a hledali jsme úko-

ly po stromech a přešli jsme celý les. Míla     

     

TO BYL NÁŠ DEN ZEMĚ - sepsáno žáky 2. třídy   

       Kresba: Pavel Jiřík, 7. tř.

   

V pátek dne 21. 4. probíhal na naší škole celodenní projektový den „Den Země“. 
Úkoly, které týmy plnily, byly tyto: křížovka, kde nám vzniklo slovo do motta dne, výro-
ba krabice na papír a tvorba plakátu na dané téma. Já jsem byl v týmu vzduch. Naše parta 
byla velmi dobrá a všichni si pomáhali. Potom jsme šli ven na stezku kolem Židovského 
hřbitova, kde všichni plnili různé zábavné úkoly. Když jsme se vrátili zpět, mohli jsme 
dodělat plakát, odpočinout si. Potom jsme šli znovu všichni ven, kde nám p. učitelka dá-
vala otázky ohledně doby rozkladu odpadků. Každý tým měl jinou věc, kterou popisoval, 
jak dlouho se rozkládá. Například, my jsme měli slupku od pomerančů. Na závěr jsme šli 
do tělocvičny, kde každý ukázal svůj plakát - svoje téma a krabici na papír. Každý tým, 
který přišel, napsal slovo motta do připravené tabule, kde nám vyšlo motto dne: 
,,Chraňme všichni naše životní prostředí, aby se nám lépe žilo a dýchalo. Naše Ze-
mě"       Ondřej Belecký. 6, třída 

 22. duben- celosvětový DEN ZEMĚ    
        Jedná se o ekologicky motivovaný 
         svátek upozorňující lidi na dopady 
                  ničení životního prostředí. 
              Svátek byl vyhlášen roku 1969, 
              John Mc Connell vytvořil 
        neoficiální vlajku tohoto dne. 



!!! Děti pomáhají !!! 

Všem, kteří v letošním roce 

přinesli starý papír nebo víčka 

moc děkujeme !!! 

EKODEPON s.r.o. 
 

ekologická likvidace odpadků 
 

Žáci 2. stupně opět navštívili skládku odpadů v Černošíně. V rámci výukového program a 

prohlídky skládky se dozvěděli spoustu zajímavostí o recyklaci odpadů, o důležitosti třídění odpadu 

a také některé konkrétní údaje o skládce: 

 skládka byla založena 1. 1. 1995 

 ročně na skládce zpracují 4,5 tis. tun odpadu 

 kapacita skládky je  1 000 000 tun, v současné době je skládka zaplněna z poloviny 

Každým rokem škola pořádá Soutěž ve sběru druhot-
ných surovin — sbíráme papír a plastová víčka. Spo-
lupracujeme s Městem Hroznětín, které zabezpečuje 
svoz papíru a nasbíraná víčka věnujeme na dobročin-
né účely. Letos na pomoc malému Tomáškovi z Nejd-
ku, který prodělal spastickou formu dětské mozkové 
obrny (DMO). Benefiční den pro Tomáška se usku-
tečnil 17. června na Velkém Rybníku.  

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA   

na naší škole 



Český den proti rakovině se v letošním roce konal ve středu 10. května 2017. „Nádorová 

onemocnění hlavy a krku“ byla tématem již 21. ročníku celonárodní sbírky. Kytičky Měsíčku 

lékařského (tentokrát s tmavě modrou stužkou) ) prodávali žáci 9. třídy.  Adriana Habajová, 

Barbora Zdeňková, Tereza Šebelíková, Karolína Hamerská, Adrian Ťaptík a Jindřich Horák 

prodali celkem 246 kytiček a výtěžek sbírky 5 561,- Kč byl odeslán na konto Ligy proti rakovi-

ně Praha. Všem patří velké poděkování.  

 

Dne 11. 5. 2017 naše škola navštívila kulturní dům v Ostrově, viděli 
jsme se dokument o Nicholasi Wintonovi.  
Podle mě je neuvěřitelné, co dokázal, když se dozvěděl o plánech, které se chystají na židovské 
děti, chtěl s tím něco udělat. Před 2. sv. válkou zachránil přes 600 židovských dětí. Nechal je 
vlakem odstěhovat do Anglie k adoptivním rodinám. Neumím si představit být v kůži rodičů, 
kteří museli opustit své děti, ale bylo to pro jejich dobro, jinak by zahynuli. Nicholas musel se-
hnat spousty peněz a taky rodiny, které by se dětí ujaly. Nicholas 50 let nikomu neřekl, co udě-
lal. Jednou se jeho rodina náhodou o 
všem dozvěděla. Do té doby ani za-
chráněné děti o Nicholasovi nevěděly, 
pak se Nicholasovi dostalo velkého 
obdivu. Byl to skvělý člověk, plný elá-
nu a humoru, dožil se  106-ti let.  
Některé ,,Wintonovy děti“ stále žijí. 
          Eva Bačová, 9. třída 

Nicholas Winton 
Dne 11. 5. 2017 jela ZŠ Hroznětín do Ostrova na film. 
Všichni jsme se usadili na daná místa a než promítání zača-
lo, jeden pán nám řekl, o čem ten film bude. Byl to film o 
2. světové válce. Všichni jsme koukali opravdu pečlivě, 
protože to, co ti lidé prožívali, si nedovedeme ani předsta-
vit. Tolik smutku a strachu snad nikdy nikdo už nezažije. 
Bylo to opravdu velmi smutné, protože umíralo stovky ne-
vinných lidí a hlavně dětí. Vůbec si nedovedu představit, 
že bych toto všechno prožila na vlastní kůži. Byl to film o 
muži, který zachránil stovky mladých životů tím, že je pře-
vezl legálně i nelegálně do Anglie do nové rodiny, která se 
potom o dané dítě starala do 17 let. Děti vlastně jely 
v domněnce, že jedou na výlet za dobrodružstvím, ale jely 
už na celý život. Polovina z nich, když se vrátila do Česko-
slovenska, už své rodiče nenašla. A ani nevěděly, jakou 
smrtí jejich rodiče zemřeli, bylo to opravdu moc smutné. 
Měli bychom si uvědomit, že to co lidé zažili v době 2. 
světové války, bylo hrozné a měli bychom být vděční, že 
my takové věci snad nezažijeme.    Karolína Berkyová, 9.třída 

 

 

 

19. 5. 1909 - 1. 7. 2015 

Dokumentární film   

Síla lidskosti – Nicholas Winton   

http://www.nicholaswinton.com/ 

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI 
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  se uskutečnil na naší 
škole 16.března 2017. Děkujeme Městu Hroz-
nětín za financování akce! 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADla_lidskosti_-_Nicholas_Winton&action=edit&redlink=1


Desatero za chrany zví r at v nouzi           

Aneb jak postupujeme v pr í padech, kdy se rozhodne-
me pomoci. 

1. Pokud živočich nemůže z místa nálezu unik-
nout, zavolejte ihned dispečink záchranné sta-
nice, městskou policii. 

2. V případech, kdy se zraněný živočich může 
pohybovat nebo se jedná o mládě, zabraňte 
zhoršení stavu. 

3. Malá mláďata držte v teple, větší již nemusíte, 
mají vyvinutou termoregulaci. 

4. Živočicha opatrně odchyťte a dejte jej např. do 
papírové krabice. 

5. Při odchytu dravců a sov včetně jejich mláďat 
dejte pozor na pařáty. 

6. Odchyceného živočicha v krabici umístěte do 
stínu, nikdy ne na slunce. 

7. Po zabezpečení živočicha ihned volejte zá-
chrannou stanici, městskou policii. 

8. Potravu či tekutiny poskytujte pouze v naléha-
vých případech (u zjevně vyhladovělých jedin-
ců nebo mláďat) po konzultaci s pracovníky 
stanice. 

9. Jakoukoliv další manipulaci se zvířetem přene-
chejte pracovníkům stanice. 

10. Dodržujte hygienické zásady. 

PANTHEA o. s. 

Mláďata 
Výukový program pro děti o mláďatech v 

přírodě se konal  31. května  v tělocvičně 

školy. 

Žákům se program velice líbil a někteří 

vytvořili zdařilé  práce. 

Blok ZDRAVÍ A PREVENCE 18. 5. 2017 

MALÉ ČARODĚJNICE  

VÝROBA ZDRAVÉHO MLSÁNÍ  



Rozloučení se ZŠ Hroznětín 
Takže jak bych jen začala.... 
Už je to devátý rok na této škole. Naše chyby, ale i naše snahy o vy-
lepšení známek už pomalu končí a začínají další přípravy na náš ži-
vot. Bez ohledu na to, jak moc nadáváme a na to, jak paličatí někdy 
jsme... I tak nám naše chování dojde sice později, ale chyby si uvědo-
mujeme velmi rychle. Máme poslední chvíle být spolu, protože po 
školním roce se zase rozejdeme každý svojí cestou, i když si teď říká-
me, jak nám základní škola chybět nebude, v podvědomí stejně víme, 
že nám chybět nemusí škola, ale lidi s kterými jsme zažili celých de-
vět dlouhých let. A teď po tak dlouhé době se musíme loučit a jít kaž-
dý svojí cestou a pomalu jen zapomínat. I když jsme říkali, jak naší 
třídu nemáme rádi stejně nám bude chybět, bude nám chybět jejich 
chování a jejich přítomnost. Teď když už vše končí, uvědomujeme si 
naše chyby. Po ukončení základní školy se naše společné chvíle roz-
plynou jako mraky, když má vyjít slunce. Po čase naše hlava zapome-
ne, ale srdce si takové vzpomínky bude chránit. Bylo to krásných de-
vět let a teď si musíme najít nové přátele a zažít nové věci, na které 
poté taky budeme vzpomínat.  Karolína Berkyová, 9.třída 

 

 

 
 

 

 

Okénko našich devá-
ťáků :-) 

Výtvarná výchova v 9. třídě má 
různou podobu ... 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT SI ZA-
SOUŽÍ ODMĚNU ZA PRÁCI  

Jako odměnu za aktivní účast na Žákovském par-

lamentu mohli nejaktivnější zástupci přespat ve 

škole. Nabídky využila pouze děvčata z VI. třídy – 

Adélka Novotná a Štěpánka Hluchá a k sobě ještě 

přizvaly Pavlínku Zahrádkovou. Děvčata v pátek 

(9. 6.) večer obsadila tělocvičnu, která se stala 

naší ložnicí. Přestože děvčata měla s sebou různé 

stolní hry a malování, hra na schovávanou se sta-

la nejoblíbenější a najít děvčata po škole bylo těž-

ší a těžší. Další oblíbenou hrou bylo skákání na 

trampolíně. V sobotu si děvčata upletla náramek a 

po obědě se po třetí hodině rozešla domů. Velký 

dík patří paní Šopejstalové, která nám dovezla 

pizzy k sobotnímu obědu a Adélce přibalila šam-

paňské, abychom si spaní opravdu užili. 

                 Dana Šlapáková 

Hláška: Olda říká, že šetří školní majetek tím, že se učebnice celý rok ani nedotkne : -) 

Tak KRÁSNÉ PRÁZDNINY, HODNĚ SLUNÍČKA, PRÁZDNINO-

VÝCH ZAŽITKŮ A ODPOČINKU !!! 


