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 Pranostiky 

Na svatého Martina kouřívá se z komína, a 

na svatou Kateřinu schováme se pod peř-

inu. 

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za 

metelicí se honí. 

Není-li prosinec studený, bude příští rok 

h u b e n ý . .  
 

Když mráz na prvního prosince, vyschne 

nejedna studnice. (1.12.) 

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

(4.12.) 

Na Svatého Mikuláše, už je zima celá 

naše.  (6.12.) 

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva po-

tom blátem oplývá. (24.12.)  

 Zpracoval Tomáš Szivák, 7. tř. 

 

Jak se těšíme na Vánoce? Vánoce jsou naše 

nejoblíbenější svátky v roce. Nakupujeme dárky, 

aby měli blízcí radost. Baví nás zdobit strome-

ček. Těšíme se na zabalovaní dárků do dárk-

ového papíru. Máme rády, když jsou všichni 

spolu a maji se rádi, mají radost z dárků, co jsme 

jim koupili.      

 Adriana Habajová a Kristýna Havlíková, 8. tř. 

Jak se těším na Vánoce Každý se asi těší na Vánoce. 

Pokaždé děláme nějaké zvyky… Asi týden před Vánoci 

pečeme cukroví, každý něco jiného a proto rádi ochut-

náme od všeho trochu. Den před Vánocemi strojíme 

vánoční stromeček. Někdy živý stromeček, ale někdy i 

umělý. V den Vánoc se celý den válíme a pojídáme cuk-

roví a chlebíčky a hlavně jíme čokoládové ozdoby ze 

stromečku. Koukáme na pohádky, jako když jsme byli 

malé děti. Očekáváme večer, kdy už si budeme moci 

rozbalit vánoční dárky. Osmažíme řízky a kapra, k tomu 

ukuchtíme bramborový salát. Dárky jsou rozbalené a 

jdeme spát.    Nikola Malečková, 8. tř. 

Jak se těším na Vánoce 

Těšíme se na zdobení stromečku, 
oken apod. Těšíme se na rozbalování 
dárků. ,,Ve Vietnamu se Vánoce nesla-
ví, tady v Čechách už je slavíme“ říká 
Péťa Nguyen z 8. třídy. Večeřet bude-
me kapra nebo kuřecí řízek, moc se 
těšíme. Nejlepší je, že se zase všichni 
sejdeme. 

Petry Nguyenové se ptala Eva Bačová, 8. třída 

Škola a město Hroznětín  

přeje veselé vánoce, 

hodně štěstí, zdraví a ovoce, 

pěkné svátky, nenamrzlé silni-

ce. 

K večeru se všichni sejdeme, 

pár koled si zazpíváme,  

ráno vánočku posnídáme. 

Děti šťastné, všichni šťastní,  

to jsou celé Vánoce. 

  Autor : Lukáš Jati  



Vánoce plné tajemství a kouzel  

3. prosince byl pro nás v prostorách 

Městského společenského centra Hroz-

nětín připraven zajímavý program na té-

ma advent, Vánoce a vánoční zvyky. 

Užili jsme si den plný her a kouzel. Do-

zvěděli jsme se, jak se tvoří adventní vě-

nec, kdo zdobí vánoční stromeček a proč 

u stropu visí jmelí. Abychom si navodili tu 

správnou vánoční náladu, byly všude za-

páleny svíčky. Na vánočním povídání 

jsme se dozvěděli něco o historii Vánoc, 

jak třeba slavili Vánoce naši předkové a 

jaká jedli na Štědrý den jídla. Celou ma-

lou vánoční slavnost jsme zakončili hrou 

s kartičkami o zvycích, vrhli se na kouz-

lení a představovali si, že už je Štědrý 

večer.       

  žáci 4. třídy 

Žáci ze školního parlamentu se scházejí každou stře-
du a pátek ráno v 7:20 a řeší aktuální problémy, se 
kterými žáci přicházejí. Školní parlament přispívá ke 
změně naší školy, aby byla každým rokem lepší. 

Strom přání  

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

 



Naši žáci ve školní družině. 

Kroužek ZÁBAVNÁ 

CHEMIE a naši mladí 

chemici :-)  

Scházíme se každou stře-

du v 15. 00 hodin ve škole. 

Co vše proběhlo v listopadu a prosinci? 

27. října pořádala naše škola lampionový původ 

tentokrát za doprovodu bubenického souboru ZUŠ 

Ostrov. Na závěr jsme všichni společně vypustili 

lampion štěstí. Všem zúčastněným moc děkujeme a 

již teď se moc těšíme na lampionový průvod v příš-

tím roce.     

Návštěva Městské knihovny 
v Ostrově-naši třeťáčci. 

Žáci připravovali výrobky na vánoční 
jarmark. 

21.10. -  Blok Halloween 

Žáci pravidelně navštěvují živé muzicírování s Janan v Městském společenském centru v Hroznětíně. 



Přednášky a besedy 

Na měsíc leden vyhlašujeme novou soutěž 
„Nejhezčí PF 2016.“  

Můžeš vyrobit, nakreslit, vyfotit ... 
Pf odevzdávejte v kanceláři školy do 22.1.2016 

         
      PF 2016 

 

A co soutěže? 

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 

8. 12 2015 se žákyně naší školy Natálie Smětáková umístila ve druhém 
regionálním kole soutěže v Karlových Varech na pěkném 39. místě 
z celkového počtu 58 soutěžících z karlovarského a plzeňského kraje. 
Gratulujeme :-))) 

Halový fotbal—hoši naší školy získali 
krásné 3. místo v Hale míčových 
sportů v Karlových Varech 

 
 

Florbal dívky—výborné 2. místo  na 
ZŠ Truhlářská v Karlových Varech 

Sportovní okénko 
 

V měsíci listopadu probíhala na naší škole fotografická soutěž 
"Domácí mazlíček". Všichni zúčastnění žáci 1. a 2. stupně byli od-
měněni  diplomem a malou pozorností a nezapomněli jsme také na 
jejich mazlíčky, kteří vyhráli něco na zub. 

Naši žáci v Městské knihovně v Ostrově 
na besedě spisovatele Jana Opatřila. 
Jednalo se o představení nového dílu 
knihy pro děti Kapřík Metlík—útěk. 

Přednáška Indie - všechny barvy Orientu, 
pro žáky 8. a 9. ročníku 

Přednáška o dravcích. 



Projektový den Čert, Mikuláš, Anděl 4.12. 

1. adventní neděle 29.11.  

Naši žáci se 1. adventní neděli zúčastnili rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v 
Hroznětíně. Připravili krátké pásmo a zároveň se podíleli na přípravě vánočního jarmarku. 

A co nás čeká v lednu? 

Krásné prožití vánočních svátků a v novém 

roce hodně zdraví a štěstí  

    přejí zaměstnanci  a žáci 

  

         ZŠ Hroznětín 

9.12. Česko zpívá koledy  

  Pekelná brána sobota 5. 12. 

Zápis dětí do 1. třídy  

pro školní rok 2016/201 

21.1.2016  od 14.00 do 17.00 hod v  budově 

školy 

Zapsány mohou být děti narozené do 31.8.2010 (na žádost rodičů i 

děti narozené až do 31.12.2010 

Rodiče vezměte s sebou: 

Občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník a žádost o 

přijetí dítěte (dotazník a žádost si mohou rodiče dětí, které chodí do 

MŠ Hroznětín, vyzvednout přímo ve školce, ostatní ve škole) 

Den otevřených dveří 

ZŠ Hroznětín zve srdečně všechny děti, rodiče, budou-

cí i bývalé žáky na  Den otevřených dveří, který se 

uskuteční dne 18.1.2016 od 16 do 18 hodin. Budete 

mít možnost si prohlédnout všechny prostory naší školy. 

Čeká na vás  i letos malé překvapení. 


