
 

DUBEN 2022 

Nastupuje jaro, duben je měsíc aprílového počasí, jarní rovnodennost má symbolizovat 

začátek nového života. Bohužel na Ukrajině životy naopak končí. Proto je úvodní stránka 

sestavena jako koláž z prací žáků 6. třídy. Moc si přejeme, aby všechno to 

válečné běsnění co nejdříve skončilo! 

 

     

 

 

 

    

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  



… a ještě dopis na Ukrajinu: 

 

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY – VÝBĚR AKCÍ:  

 

 

Český den proti rakovině 2021 (25. ročník 

sbírky)  

V pátek 1.10. 2021 se žáci IX. tř. zapojili do 

celostátní veřejné sbírky Ligy proti rakovině – 

prodej kytiček v ulicích města, která podporuje 

prevenci a výzkum nádorových onemocnění. 

Letošní tematické zaměření sbírky: rakoviny 

nádory ledvin, močového měchýře a prostaty – 

možnosti prevence.  

 

 

V pátek 8. října byla pro žáky 3. a 4. ročníku uspořádaná beseda se zástupci městské a 

dopravní policie ČR na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne“ a „Šikana a kyberšikana“.   Žáci 

III. třídy si společně zopakovali, co jsou to reflexní prvky, snížená viditelnost, jakým 

způsobem máme přecházet přechod pro chodce, co je a k čemu slouží semafor a došlo také na 

dopravní značky. Žáci obdrželi několik pracovních materiálů a v závěru besedy si vysloužili i 

malý dárek ve formě policejních omalovánek. Žákům IV. třídy byl vysvětlen pojem šikana a 

kyberšikana a na základě několika konkrétních příběhů ze života se interaktivně zapojili do 

situací, při kterých se mohou cítit ohroženi a jak těmto situacím čelit. V závěru hodiny také 

obdrželi dárek – policejní pexeso a omalovánky.  



 

 

 

Lampionový průvod:  

Dne 5. 11. 2021 pořádala ZŠ Hroznětín tradiční 

lampionový průvod. Zahájen byl opékáním buřtů u ohně 

v areálu školy. Průvod městem byl doprovázen 

ostrovskými bubeníky, kteří cestu příjemně obohatili 

svižnými rytmy. V závěru nechyběl fantastický 

ohňostroj. Celá akce se vydařila, i počasí se nakonec 

umoudřilo.  
 
 
 
 
 

 

 

V pátek 12.11. jsme navštívili krajskou knihovnu, 

kde nám zdejší pracovnice Ing. Eva Vodičková 

připravila krásný program. Jedna skupina se 

seznamovala s prostory v knihovně, uložením knih, 

systematizací. Žáci také zkoušeli dle vysvětleného 

najít v rozsáhlých prostorách vybrané knížky. Druhá 

skupina zatím zkoušela přijít na řešení v únikové 

hře. Po krátké přestávce se role vyměnily. Potěšilo 

mne, že obě skupiny splnily všechny úkoly v 

knihovně – a to s očividným nadšením – a také 

uspěly v únikové hře, což, jak potvrdila pořadatelka 

hry, rozhodně není mezi Základními školami obvyklé, spíš naopak.  

Byl to zkrátka den plný poznání, poučení i zábavy a rádi si podobný někdy zopakujeme. 
  

 

 

 

 

15. listopadu jsme se naučili taneční 

choreografii ve stylu HIP – HOP. 

Náramně jsme se u toho pobavili. 

Škoda, že náš časopis nevychází 

v kouzelnické škole Bradavice, protože 

by zde místo fotografie také video. 

 



 

Projekt Inženýr Junior probíhá na SPŠ 

Ostrov již několik let a je určený pro žáky 

8. ročníků ZŠ. Vzhledem k pandemické 

situaci letošní deváťáci projekt absolvovali 

v průběhu dvou let. Výstupem z výukových 

lekcí autotronika, elektrotechnika, 

programování micro:bit, programování 

CNC strojů, 3D tisk a robotika byly dva 

modely aut, každý žák si vytvořil osazené 

nepájivé kontaktní pole, výtisk z 3D 

tiskárny, vyfrézovaný výrobek, micro:bit a 

diář. Deváťáci projekt úspěšně zakončili ve 

středu 16. 2. 2022 a od ředitele SPŠ Ostrov 

obdrželi diplom Inženýr nebo Bakalář Junior.  
 

 

 

Exkurze sklárna Moser: 

Dne 18.února jsme se zúčastnili exkurze do 

slavné sklárny Moser Karlovy Vary. Těšili 

jsme se a naše představy se splnily! Byli 

jsme vlídně přijati milou průvodkyní Evou 

Cruz - Laporte, která nás uvedla do vstupní 

haly a předala nám základní informace o 

historii i současnosti sklárny. V provozu 

jsme viděli v akci mistry skláře a nešlo 

neobdivovat jejich fantazii, zručnost, 

nasazení. Vnímali jsme souhru celých 

sklářských týmů, jejich provázanost i předvídavost. Po shlédnutém zážitku jsme si prošli 

muzeum s nejslavnějšími a nejkrásnějšími kousky a shlédli poutavý film o vzniku, minulosti 

dávné i nedávné i dnešku firmy. Ve druhé části dopoledne jsme sehráli poutavou únikovou hru 

v Krajské knihovně. Celý den stál za to, ani 

chvíli jsme se nenudili, těšíme se na další 

společnou akci. 

 

V ten samý den se byli šesťáci podívat, jak se dá 

učit zeměpis, když má škola učebnu vybavenou 

technologií využívající 3D promítání. Ano, 

připadali jsme si trochu jako v natáčení dalšího 

dílu filmu MATRIX. 

 



V pátek 11.března 2022 jsme se – sedmáci a deváťáci – zúčastnili podnětné exkurze 

v sokolovském zámku. Fundovaná průvodkyně nás provedla třinácti prostornými sály, a 

seznámila nás s historií Sokolovska, jeho zemědělstvím i odvětvími průmyslu, které jej 

proslavily. Před našima očima se odvíjela často složitá historie tohoto regionu, ve kterém lidé 

často velmi pracně bojovali o své živobytí. Přednáška se setkala se zájmem žáků, kteří 

obdivovali také jednotlivé vystavené exponáty. 

Ve druhé části návštěvy Sokolova jsme navštívili Jump arénu, kde se žáci na různých typech 

trampolín nebo při hrách s míčem skvěle odreagovali. V odpoledních hodinách jsme se 

spokojeni vrátili do Hroznětína – a těšíme se na další objevování! 

 

 

 

Žáci 3.třídy vítají jaro: 

 

 

 

 

• A také jsme měli zápis do 1.třídy – od září bychom měli mít 11 nových spolužáků.  

• A také jsme uklízeli Česko … 

• A žáci 1. stupně byli na farmě Kozodoj … 

• A žáci 2. stupně navštívili Legiovlak … 

• A chystáme se na divadelní představení Babička drsňačka v Západočeském divadle 

Cheb … 

• A chtěli bychom, aby se znovu začal scházet školní žákovský parlament … 

• A chtěli bychom se zúčastnit sportovních akcí mezi školami našeho regionu … 

A pak … pak už budou prázdniny! 

 

 

 



NA ZÁVĚR TROCHA ZÁBAVY: 

 

1. Malý ptáček – pěvec, z čeledi skřivanovití 

2. Sladký dezert 

3. Literární hrdina – Námořník z Yorku. Jeho věrný druh se jmenoval Pátek. 

4. Nejmenší kontinent 

5. Krajské město regionu Vysočina 

6. Pálivá rostlina z čeledi lilkovité 

7. Japonské město, symbol jednoho z největších úspěchů českého sportu 

8. Druh velkého papouška 

 

                

1.                        

    
2.                   

      
3.                  

      
4.                   

      
5.                 

  
6.                     

      
7.                

     
8.                 

 

 

Skrývačka – najdete ve větách města karlovarského kraje? 

(nápověda: Nejdek, Chodov, Sokolov, Ostrov, Abertamy) 

 

Střelci zamířili, ale káňata letěla příliš vysoko – lov dravců byl ale právě zahájen. 

 

Proč si myslíš, ptal se Milan, že to nejde, Karle? Protože se to zatím nikomu nepovedlo. 

 

V místnosti byl hluk. Prosím o ticho – dovolil si nakonec David zvednout ruku a vyslovit 

svůj názor. 

 

Nemysli na druhé, jen na sebe, a ber – ta myšlenka se mi nelíbí, je příliš sobecká. 

 

Rys ostrovid je kočkovitá šelma, vyskytuje se jen ve volné přírodě a nesmí se lovit. 

 

 

 

 
PODĚKOVÁNÍ členům pedagogického sboru za dodání textů k článkům a fotografií! 

J.Nováček 


