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Září— Říjen 2017 

4. září 2017 byl slavnostně zahájen nový školní rok a už 

7. září se uskutečnil Hroznětínský víceboj - atletické závo-

dy mezi oblastními školami. Závodili vybraní žáci 3.- 5. roč-

níků základních škol Abertamy, Horní Blatná, Merklín a 

Hroznětín. Sportovní družstva jednotlivých škol bojovala v 

běhu na 60 m, skoku dalekém, hodu míčkem, běhu na 

1500 m a štafetě. Hroznětínský pohár získali naši repre-

zentanti - Karolína Rottová, Sára Neumannová, Růžena 

Tokárová, Jakub Matlas, Jan Šuba a Ondřej Zábel. Spor-

tovcům gratulujeme :-) 

 

… je tu opět nový školní rok… Co nás v tomto školním roce čeká? Jaké to 

bude letos v naší  třídě? Budu mít nové kamarády? Co nového se nau-

čím? … spousta otázek a odpovědí je vždy na začátku — tak začínáme…     

     Redakce časopisu :-) 

BESEDA O BEZPEČÍ        
V září se žáci 1., 2., a 3. 
třídy zúčastnili besedy na 
téma bezpečí, ochrana 
zdraví. Záchranáři z centra 
bezpečí z Karlových Varů 
s dětmi procvičovali důle-
žitá telefonní čísla, mluvili 
o řešení různých krizových 
situacích. Na závěr si děti 
vyzkoušely navzájem ob-
vazovou techniku.   

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 8. zář í žáci 7. ročníku 
navštívili Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Va-

rech - získali potřebné 
informace, jak se mají 
chovat za mimořádných 
událostí ( požár, povo-
deň, zemětřesení, aj.). 
Celou akcí prováze-
li příslušníci policie, 
záchranné služby a hasi-
čů. ————————
————————–— 

21. září - tradiční návštěva 

partnerské školy v němec-

kém Falkensteinu. Zúčastnili se 

žáci 7., 8. a 9. ročníku školy. Němečtí 

přátelé opět přijedou k nám na jaře 

2018. Děkujeme vedení školy a zřizo-

vateli za realizaci výjezdu.  

21. 9. 2017 - Ostrovská 
míle – Kristýnka Jati a 
Nelinka Jurášová, žáky-
ně 3. ročníku naší školy 
úspěšně reprezentovaly. 
Nelinka si doběhla pro 
krásné 3. místo, Kristýn-
ka se umístila v první de-
sítce závodníků. Gratulu-
jeme děvčata !!! 



V Městské knihovně v Hroznětíně se kromě půjčování 
knih koná každý měsíc nějaká výstava zaměřená na zají-
mavá témata z různých oblastí lidské činnosti, především 
občanů Města Hroznětína. V současné době probíhá v kni-

hovně „lego výstava“ žáka V. třídy základní školy On-
dřeje Zábela. Při besedě v knihovně měla naše třída mož-
nost si výstavu prohlédnout. Při zjištění, že se jedná o vý-
stavu našeho spolužáka, jsme se zeptali na pár otázek:
              

1) Co tě, Ondro, vedlo k tomu uspořádat výstavu „lego“ v kni-
hovně? 

„Všiml jsem si již několikrát různých výstav v knihovně a in-
spirovali mě k tomu, že bych také ukázal ostatním něco, co mě 
baví a líbí se mi. Tak jsem se domluvil 
s paní knihovnicí ( shodou okolností 
mou maminkou) a výstava je na svě-
tě.“ 

2) Jak dlouho se legu věnuješ? 

„ Věnuji se legu asi šest let.“ 

3) Který výrobek ti dal nejvíce práce? 

„ Nejvíc mi dal zabrat asi ten hrad.“ 

4) Co tě, Ondro, na legu baví? 

„Především si s ním rád hraji. Když jsem byl malý, taťka mi 
pořídil celý pytel lega a mě to začalo bavit. Něco skládám podle 
fantazie, na něco potřebuji předlohu třeba z obalu krabice lega.“ 

5) Myslíš, že se ti stavění z lega bude hodit do budoucna? 

„Dříve mě lákalo stát se lego- architektem, prostě něco vymýš-
let a stavět. Tak uvidíme.“ 

Děkujeme ti za rozhovor a přejeme mnoho dalších tvůrčích ná-

padů. Spolužáci a TU V. třídy. 

LEGO výstava Ostrov Lego vymyslel 

dánský tesař Ole Kirk Christiansen. 

V roce 1947 se začaly vyrábět barevné 

plastové kostičky. Se skládáním na sebe se 

dají postavit např.: domy, auta, lodě, pa-

náčci z filmu. Dopřál bych všem, aby 

v ostrovském kostele výstavu navštívili.  

         Filip Chomát, III. třída 



Postřehy a zamyšlení Barbory Oberreiterová ze 6. třídy  

o přírodě 

Proč jsou rostliny důležité? Na rostlinách naší planety závisí exis-

tence ostatních živočichů. Ačkoli se většině z nás zdají nenápadné, ne-

byli bychom bez nich jednoduše schopni přežít. Jako jediné totiž získá-

vají energii ze slunečního světla, živí se jimi býložravci a masožravci 

zase konzumují býložravce. Navíc vyrábí kyslík a zpracovávají oxid uh-

ličitý, který lidé a zvířata vydechují a který je průmyslovou zplodinou.  

Mají trávy také květy? Každý, kdo trpí sennou rýmou, ví, že trávy 

mají květy. Z nich totiž prochází pyly trav, na které reaguje rostoucí po-

čet lidí alergicky. Na louce plné rozkvetlých polních květin můžeme na-

jít různé kvetoucí traviny. Na fotbalových a golfových hřištích a ve vět-

šině zahrad však tráva nekvete. To je dáno tím, že se zde často seče. 

Z čeho se skládá kmen stromu? Kmen stromu je tvořen několika 

vrstvami. Úplně uprostřed se nachází takzvaně dřeň, kterou obklopuje 

staré, mrtvé dřevo. Vnější vrstvu tvoří kůra, jež chrání strom před pově-

trnostními vlivy. Pod kůrou se nachází lýko. Součástí lýka je sítkovice, 

která rozvádí živiny a vodu po celé rostlině. Protože kmen roste pouze v 

létě, můžeme podle takzvaných letokruhů určit stáří stromu-každý kruh 

znamená jeden rok. 

Co jsou to léčivé rostliny? Léčivá rostlina bývá taková, která se na 

základě obsažených účinných látek používá k léčebným účelům nebo ke 

zmírnění různých onemocnění. Léčivá rostlina je obecné označení. Za-

hrnuje hlavně léčivé byliny jako heřmánek a mateřídoušku, ale také dal-

ší rostliny k léčebným účelům, jako například eukalyptus.  

Hrad Hauenštejn neboli Horní 

hrad — adaptační pobyt žáků VI. třídy 

12. a 13. 10. 2017 

V rámci projektu „72 hodin“ jsme měli možnost 

přespat na Horním hradě. Pomáhali jsme v sadu, 

sbírali jablka a práci jsme si zpestřili hrou na scho-

vávanou. Večer pro nás připravili zaměstnanci bo-

jovku po hradě. V pátek jsme po vydatné snídani 

pro změnu hrabali listí a po obědě nás čekala pro-

hlídka hradu, poděkování za pomoc a odjezd domů. 
         Dana Šlapáková, TU   

Cvičení v přírodě 

První středu v říjnu měla naše třída cvičení v přírodě. Ráno jsme se sešli ve třídě, 
kde nám paní učitelka dala do každé skupiny mapu a buzolu. Buzolu jsme použili 
k určení směru světových stran. Pak jsme šli ke kapličce, kde jsme svačili. Z klac-
ků jsme udělali směrovou růžici. Zkoušeli jsme ošetřit zranění. V lese jsme stavěli 
domečky z přírodnin. Během cvičení jsme našli mnoho hub. Na oběd jsme se vrá-
tili zpět do školy. Všem se nám cvičení líbilo a rádi bychom si to příště zase zopa-
kovali.             Kristýna Jati, 3. třída 

Pomáháme, hrajeme 

si v přírodě ... 



ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT na naší škole opět zahájil činnost. 

5. září 2017 proběhly volby zástupců tříd :  

III. třída – Kristýna Jati, Maximilián Stodůlka, Veronika Voslařová 
IV. třída – Lucie Davidová, Marie Schneeweisová 
V. třída – Trieu Viet Anh, Kateřina Vinická, Ondřej Zábel 
VI. třída – Patrik Havlík, Valerie Šebestová, Adéla Žáková 
VII. třída – Adéla Novotná, Pavla Zahrádková 
VIII. třída – David David, Matěj Šebesta 
IX. třída – Lukáš Jati, Lukáš Bílek 
 

Pravidelné schůzky parlamentu probíhají každou středu od 7.20 

hod a začali jsme 27. září 2017. Na první schůzce dostali parla-

mentáři úkol -  jaká změna ve škole by se jim líbila, zjistit, jaké 

nápady mají spolužáci. Hned několik prvních nápadů budeme 

realizovat – prodej školních výrobků v Městské knihovně, zve-

lebení přístřešku na kola, hodnocení obědů.      Dana Šlapáková 

!!! Výzva !!! 
 

Ve školním parlamentu jsou zvolení žáci tříd 
od třetího do devátého ročníku. Z každé třídy 
se volí zástupci, kteří mluví za celou třídu. 
Například do čeho by naše škola mohla inves-
tovat. Schází se každou středu v 7:20 před 
školou.  
Každý, kdo by měl nápad na určité téma, ať to 
sdělí jednomu zástupci. Na shledanou.       
Maximilián Stodůlka, zástupce III. třídy  

Fotosoutěž Houby  

Žáci druhé třídy základní školy vyzvali 
žáky ostatních tříd k účasti na fotogra-
fické soutěži na téma Houby. Přestože 
bude soutěž ukončena až 20.10., se-
šlo se již nyní přibližně 30 velmi pěk-
ných fotografií od 13 žáků. Porota se-
stavená z učitelského sboru vybere 3 
nejlepší fotografie, výherci budou od-
měněni drobnými věcnými cenami. 
Všechny fotografie budou vystaveny 
ve vestibulu školy.           Dana Neckářová 

S výsledky soutěže Vás seznámíme v příštím čísle 
časopisu !                 Redakce 

 

DRAKIÁDA 

 

 

Milé děti, vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás všechny pozvat na letošní Drakiádu, která se bude konat dne 

20.10.2017 od 15 hodin na atletickém oválu školního hřiště.  Draky a dobrou náladu 

s sebou! Dětské účastníky čeká malé občerstvení. 

Všem zúčastněným přejeme dobrý vítr 

Učitelé ZŠ Hroznětín              

PŘIPRAVUJEME 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

v pondělí 6. 11. 2017 od 17 hod 

 před školou 

S sebou: vlastní lampion 

Čeká nás malé překvapení ! 

 49. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana             
8. - 12. října 2017 Ostrov     
   „Anděl páně 2“ – žáci 3., 5. a 6. ročníku  
  „Pohádky pro Emu“ – žáci 7. - 9. ročníku,  
 „Slíbená princezna“ – žáci 1., 2. a 4. ročníku  

"Kam po základní škole?" - výstava SŠ karlovarského kraje se pro 
žáky 9. ročníků letos uskutečnila na SPŠ Ostrov 12. října. Naši devá-
ťáci byli také při tom. Snad jim získané informace pomohou při roz-
hodování, co dál po základní škole. 

Od října na škole probíhá Plavecký výcvik pro žáky 4. 
ročníku - KV Aréna, Muzicírování v Městském společen-
ském centru Hroznětín, Besedy v knihovně v Hroznětíně, 
Sportovní soutěže AŠSK. 

Těšíme se 26. a 27. 10. 2017 na 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY !!!! 


