
 

Akce, které proběhly v září 
Naše škola po celý rok připravuje různé akce.  

V září se uskutečnilo: 

- Od 9. 9. do 9. 10. 2014 - výstava výtvarných  

  prací našich žáků v Městské knihovně Hroznětín. 

- Bruslení 

- 1. blok „Podzim a příroda“ 

- Výuka žáků 4. třidy na dopravním hřišti  

  ve Staré Roli 

Školní Hrozinky  

časopis ZŠ HROZNĚTÍN 

     aneb Takže vážení …                                           

 

Škola je zapojena do projektu „Podpora vzdě-

lávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ 

Akce, které proběhly v říjnu 

- Projektový den „Houby“ 

- Divadelní představení „Memento“  

- Bruslení 

- Lampionový průvod 

- DFF Oty Hoffmana 

- 2. blok „Jízda zručnosti“ 

- 3. blok „Halloween“ 

- Program dětské jógy spojené s výukou anglické- 

  ho jazyka - rodilá mluvčí Lisa Cunniff 

- Interaktivní program „Recyklace a třídění  

  odpadů“ 

       
V letošním šk. roce jsme pro vás se žáky 8. a 9. tří-

dy začali připravovat školní časopis. Budeme vás 

informovat o dění na naší škole a uvítáme i od vás 

různé příspěvky a náměty. Nezbývá mi, než nám 

všem popřát hodně zdaru a dobrých nápadů při prá-

ci. 

              Dagmar Adamovičová 
 

Listopadové akce 

- „Time Dance“ – moderní taneční hodiny  

       pro žáky školy 

- Bruslení 

- Výchovný program „Hudební nástroje“ 

- Zpívání u stromečku v rámci 1. adventu,  

  vánoční jarmark 

- 4. blok „Divadelní odpoledne“ 

- 5. blok „Tvořivé odpoledne“ 

Co nás čeká v prosinci 
- Pekelná brána 

- Bruslení 

- 6. blok ,,Výtvarné odpoledne´´ 

- 7. blok ,,Taneční odpoledne ´´ 

 

 V TOMTO ČÍSLE NAJDETE :   

Akce— Září, Říjen, Listopad, Prosinec 

Memento, Paní učitelka Lienertová 

Dotazník prvňáčků, Blok – podzim a příroda  

Bruslení, Přespolní běh, 

Anglické slovíčka – Halloween,  

Citáty a básničky, Dotazník šesťáků 

 

Školní rok   

2014/2015 

ČÍSLO 1  

Listopad 2014 



Paní učitelka 

Ludmila Lienertová 
Dne 4.10. 2014 nás navždy opustila vý-

borná kantorka, velmi hodný a milý člo-

věk a nezapomenutelná kolegyně paní 

Ludmila Lienertová. 

 

V Hroznětíně začala učit v roce 1971     

a učila zde až do roku 2009, tedy 38 let. 

Celkem těch let bylo ještě více, za ka-

tedru se poprvé postavila již v roce 

1960, vzdělávání dětí se věnovala dlou-

hých 49 let. Učila převážně žáčky 1. a 2. 

třídy a rukama jí prošlo několik genera-

cí. Vzpomínám na ni nejenom jako na 

kolegyni, na kterou jsem se mohla vždy 

obrátit a požádat o radu, ale i na kantor-

ku mé dcery. Patřila mezi učitelky přís-

né, ale spravedlivé a laskavé, kterou mě-

li její žáčci moc rádi. Byla to PANÍ 

UČITELKA. 

 

Bude nám všem, kteří měli tu možnost   

a čest ji poznat, moc chybět a budeme na 

ni vždy s láskou vzpomínat. 

 

Diana Jubánková   

Memento u nás na škole 
 

         Přijeli k nám z umělecké agentury RAJCHA 

a konalo se dne 2.10.2014. 

Něco o něm:  Memento je román o partě drogo-

vě závislých lidí. Děj se odehrává v Praze v 80. le-

tech 20. stol. Dílo je subjektivním líčením z pohle-

du mladíka Michala, který užívá drogy. Příběh má 

varovat před narkomanií, ukazuje nám jaké násled-

ky má užívání drog.                      . 

Jak na nás zapůsobil: Ne všichni máme 

stejný názor... Někdo si myslí, že ta přednáška byla 

k ničemu a někdo zase, že byla užitečná. Já osobně 

si myslím, že byla poučná a že se nikdy nemám za-

plést mezi drogy …. Ale jak to máme udělat, vždyť 

i čokoláda je droga.... ale důležité je, že mě to odra-

dilo užívat tvrdé drogy. A ostatní? No myslím si, že 

i ti, co si myslí, že ta přednáška byla k ničemu, tak i 

oni se poučili... Snad si i vy uvědomíte, co to způso-

buje a  nebudete drogy užívat.  

                      Dagmar Fantová 

Jak se líbí  prvnáčkům na naší 

škole ?                                                                      
Vítěslav Voslař -  Dobře 

David Matlas  -  Hezký to tu je 

Jiří Fanta   -  Hezky 

Barbora Bílková -  Dobře 

Jak se do školy těšili ? 
Vítěslav Voslař -  Strašně moc 

David Matlas  -  Hodně 

Jiří Fanta  -  Těšil jsem se 

Barbora Bílková  -  Moc ne                                                

Co se jim na škole nejvíc líbí ? 
Vítěslav Voslař -  Všechno 

David Matlas  -  Hračky 

Jíří Fanta  -  Tabule 

Barbora Bílková -  Obědy                                                                                                                                 

                Lucie Doležalová a Šimon Bublik                                                                                                                    



 Blok- podzim a příroda 
   

30.9. jsme vyrazili ve skupinkách dětí z prvního 
a druhého stupně fotit krásy podzimu v našem 
městě. První stupeň vyrazil směrem na Hluboký 
a druhý stupeň se vydal do kopců směrem na 
Odeř. Šli jsme přes sedmero hor a sedmero sil-
nic, ale za tu dřinu to stálo. Fotili jsme nejenom 
přírodu, ale našemu uměleckému oku neunikly 
ani zábavné fotky našich přátel.  
 
 Veronika Marcinková a Alena Kochová 

 

Bruslení  
  

3.10. jsme vyrazili na bruslení do Ostrova na 
zimní stadion . Nedá se říci, že nás bylo hodně. 
Z druhého stupně nás bylo pouhých 13, protože 
někteří z nás odjeli na závody. Nebudeme vám 
lhát …byla tam velká zima. Všichni jsme se kle-
pali a klapali zuby, ale ani to nás neodradilo od 
bruslení. Abychom se neklepali zimou, tak jsme 
hráli hry, např. závod, kdo první spadne (vyhrál 
Filip Blažej) a rybáře.    
        Kristýna Janíčková a Lucie Šochmanová 
 

   

  Přespolní běh 
 

Dne 3.10. se uskutečnil přespolní běh na Růžovém 
vrchu v Karlových Varech. Závodů se zúčastnili tito 
žáci: Patricie Tóthová, Karolína Berkyová, Monika 
Ha, Kateřina Růžičková, Martin Mezzei, Ondřej 
Shorný, Kristián Prajka, Yakoub Rahmouni. Všichni 
žáci do cíle doběhli bez zranění a problémů a dali 
do běhu veškeré své úsilí.  
  
  Patricie Tóthová a Martin Mezzei 



English lesson 
Halloween 

dýně – pumpkin  čarodějnice – witch 

duch – ghost   pavouk – spider 

krev – blood   netopýr – bat 

kostlivec – skeleton  sladkosti – candy 

strach – fear   úplněk – full moon 

Trick or treat 

It's halloween time 

So put out your candy baskets 

The children are coming for goodies 

Please don't forget about them 

They should stay isolated 

  

Trick or Treat 

Gimme something good to eat 

Trick or Treat 

We're coming to your town 

 

  Kristýna Hadašová a Karolína Novotná 

Čím by chtěli být naši šesťáci ? 
Udělali jsme takovou malou anketu na téma čím by 

chtěli být naši šesťáci. Proto jsme si vybrali 6 žáků, aby 

nám odpověděli na tyto otázky: 

Čím bys chtěl být, až vyrosteš ? 

Proč chceš dělat zrovna tuto práci ? 

Jak tě tato práce napadla, nebo jak jsi k ní přišel ?

 Lukáš Bílek 
- Policista nebo voják. 

- Je to zábavné . 

- Z počítačových her. 

 Lukáš Jati  
- Reportér.  

- Baví mě natáčení a mluvení do kamery. 

- Když jsem začal chodit na kroužek, kde se natáčejí a 

stříhají videa. 

 Richard Havrila 

- Automechanik. 

- Mám rád auta. 

- Rád se koukám na automobilové závody. 

 Šárka Jaklová 

- Fotografka.  

- Protože mne baví fotit. 

- Vždycky, když někam jedeme na výlet, tak se fotíme a 

obvykle fotím já – moc mě to baví a líbí se mi jak foťá-

ky vypadají. 

 Petra Štorková     

- Veterinářkou. 

- Protože mě baví pracovat se zvířaty a starat se o ně. 

- Mám ráda zvířátka a baví mě se o ně starat. 

 Vendula Fantová 

- Pracovat v útulku pro různá zvířátka. 

- Protože mi je těch zvířat líto a chtěla bych jim najít 

nový domov. 

- Protože mi umřel pes. 

  Natálie Smětáková a Michaela Modrová 

      Halloween u nás na škole      
Sabina Matějovská a Nicole Hadašová 

  Citáty a básničky 
„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ 

 
Zapiš si hned za uši,     Volám, volám všechny třídy, 
že se tohle neučí,        pera, sešity i bílé křídy. 
učí se jen kreslit, psát,   Písmena, háčky, čárky, křížky, 
číst, malovat, počítat.    všechno, co už čteme z knížky. 
Když se tohle naučíš,    Jedničky, dvojky, trojky, nuly, 
zapíšeš si za uši,       které píšeme na tabuli. 
učení je dobrá věc,        Děti, děti, přidejte se,  
hodně dárků dostaneš.  ve škole všichni zasmějte se. 
Když se učíš pomaleji,   Otvíráme klíčem naši školu 
učení ti snadné není,     a už jsme zase všichni spolu! 
když se učíš rychleji, 
učení ti nebrání.      Jiřina Macurová a Tereza Růžičková 

Redakce :   Martin Mezzei, Kateřina Růžičková a žáci 8. a 9. třídy 


