
Školní Hrozinky  
časopis ZŠ HROZNĚTÍN 

      aneb Takže Vážení …  

Školní rok   

2015/2016 

ČÍSLO 1 

Září — Říjen 

2015 

 

 

Prázdniny skončily a je tu opět nový školní rok a náš časopis. I v letošním školním roce vás 
budeme informovat o dění na naší škole. Popřejme si hodně zdraví, úspěchů a dobrých 
nápadů.              

 Vaše redakce 

7. 9. 2015  
Slavnostní otevření  
Multifunkčního veřejného sportoviště  
v Hroznětíně 

          8. 9. 2015 

Hroznětínský víceboj 



Podzimní turnaj 
v Merklíně 
Na počest zahájení nového školního roku se v září uskutečnil první 
ročník „Podzimního turnaje ve vybíjené“ v Merklíně. Prvotní myš-
lenka, uspořádat sportovní akci pro žáky prvního stupně v jedné 
ze sousedních škol, vznikla při otevírání nového Multifunkčního 
veřejného sportoviště v Hroznětíně, kde si žáci měřili síly s ostatní-
mi školami z našeho okolí. Žáci čtvrtého ročníku naší školy se do-
mluvili na přátelském utkání ve vybíjené se stejně starými žáky, 
které se uskutečnilo ve škole v Merklíně. Celý zápas se nesl ve 
sportovním duchu a vyrovnaný výsledek 1:1 nás motivuje k další-
mu „Vánočnímu turnaji“ a při závěrečném bouřlivém „hurááá“ 
jsme si slíbili, že se setkáme na jaře i v létě příštího roku. Vzhle-
dem ke krásné lokalitě tamní školy je cestování vláčkem za spor-
tem tím nejkrásnějším zážitkem…      

 

1 
Moje prázdniny 
Zeptali jsme se žáků deváté třídy na to, jak strávili svoje letošní prázdniny: 
Ondra Shorný  je třídní „vůdce“ a podle toho můžeme uhádnout, že to může být zajímavý člo-
věk, letošní prázdniny nebyly jeho nejlepší, protože byl na rehabilitaci na Slovensku a mnoho 
času relaxoval, také se moc bavil s přáteli, více méně se nakonec měl dobře. 
Kristián Prajka, je třídní  pohodář, moc věci neřeší a tak jsme se zeptali, co tyhle prázdniny pod-
nikl. Mnoho nám toho nesdělil, ale řekl nám o výletě do IQ parku a že rád chodil ven s přáteli. 
Šimon Bublik, je třídní „šašek“ a také velice zábavný kluk, proto Vás jeho odpovědi nemůžou více 
rozesmát (než nás)… Má v oblibě vaření, a tak experimentoval s jídlem, také má moc rád svoje 
kočky a ochotně je proto hlídal a dohlížel na ně. 
Daniel Bujanský je takový tichý kluk, ale jeden z nejaktivnějších v naší třídě, protože chodil ven 
každý den. 
Honza Šustek nám prozradil, že své prázdniny trávil na táboře jménem „Středověk nekončí“… 
tedy vlastně až se začátkem školního roku. 

Začátek školy 
Máme tu začátek školy. Ne každý se do školy těšil... Učitelský sbor se nám změnil. Přišli k nám 
do školy čtyři noví učitelé. Paní učitelka Hana Fojtíková, která učí 4. třídu, dále Eva Parýzková 
třídní učitelka v 8. třídě, pan učitel Aleš Kváča, který nás vzdělává v dějepise a německém jazyce 
a paní učitelka Klára Černá, která zároveň působí jako školní psycholog. Ale když někdo přijde, 
někdo musí odejít, a to se týkalo paní učitelky Evy Křenkové, která nadále vede 2. oddělení ŠD a 
logopedická cvičení s dětmi. Žákům byla nabídnuta spousta zájmových kroužků. Zájmové krouž-
ky jsou otevřeny zájemcům od začátku října. 
        Nikola Malečková, 8. třída 

Naše škola 
Je na velkém kopci, který každé ráno vycházíme. Škola má 
žlutou barvu a červenou střechu. Máme zde jídelnu, devět 
tříd, hudebnu, tělocvičnu a teď i nové Multifunkční veřejné 
sportoviště, na kterém si konečně můžeme pořádně zacvi-
čit. Při slavnostním otevření se běžel Hoznětínský maraton,  
byla tam spoustu lidí od nejmladších po nejstarší.  Poté 
pořádala škola Hroznětínský víceboj, aby se i ostatní mohli 
pokochat naším novým sportovištěm.  Do konce listopadu 
si ještě budeme hřiště užívat a k zimnímu tréninku nalezne-
me útočiště zase v naší tělocvičně.    
    Karolína Berkyová, 8. třída 



 Ostrovská kolejnice 

Na výstavu železničních modelů „Ostrovská kolejnice“ se vydali žáci 2., 3. a 4. ročníku naší školy v 
pátek 25. září do budovy ostrovského Domu dětí. V dopoledních hodinách se nám věnovali členo-
vé klubu železničních modelářů MDDM Ostrov, kteří nám poutavě vyprávěli zážitky z dob vzniku 
železnice, představovali kolejiště různých velikostí, unikátní modely staveb tratí Karlovarska, mo-
dely vozů a mnoho dalšího. Krátce nás seznámili s historií klubu a jeho současnou činností. Namo-
tivovali nás nejen ke sběratelské činnosti, ale i k návštěvě výstavy soukromě se svými rodinami. 
Na závěr programu na nás čekalo krátké promítání z oblíbené série Pohádek o mašinkách a malá 
drobnost na památku.  

 

1. 10. 2015 se nejlepší sportovci - běžci 2. stupně naší školy zúčastnili přespolního 
běhu. Závod organizovala ZŠ Růžový Vrch v Karlových Varech. V chlapecké kategorii 
reprezentovali naši školu Kristian Prajka, Ondra Shorný, Daniel Bujanský, Jakub Juráš 
a Jirka Hromádka. Za děvčata bojovala o nejlepší umístění Alžběta Botošová, Micha-
la Modrová, Natálka Smětáková, Kamila Krištofová a Šárka Jaklová. Všichni běželi na 
hranici svých možností a výborný výkon podali především nejmladší Jirka Hromádka 
a Šárka Jaklová.      

 

 

 

Památky Města Hroznětín  
 
Žáci ZŠ Hroznětín se ujali práce, při které 
budou pečovat o památky Města Hroznětín. 
Žáci a žákyně 4. a 8. třídy se spolu se svými 
třídními učitelkami rozhodli pomoci městu 
Hroznětín s udržováním místních památek. 
Žáci poznají nejen jak vypadá práce, ale i co 
to obnáší o něco se starat. Poznají historii 
památek. Naučí se vzájemné spolupráci a 
porozumění. 4. třída očekává od starších ka-
marádů poučení, pomoc starších i rozumněj-
ších lidí, kteří se již připravují na cestu života. 
Žáci budou památky každý měsíc udržovat.           
  Nikola Malečková, 8. třída 

          Návštěva žáků 3. a 4. třídy v Městské knihovně v Hroznětíně 



 

  
Následující den po zasazení „symbolu míru“ na zahradě základní školy ozdobili žáci třetí 

třídy stromek vlastnoručně vyrobenými vážkami a motýlky. Ve jménu recyklace našly tak 

plastové lahve (spolu s korálky) nové uplatnění.  

 

   21. 9. 2015 

DEN MÍRU—

sázení stromu 

Ve dnech 12. – 14. října navštívili žáci naší školy 47. Dětský filmový festival Oty Hofmana 

v DK v Ostrově. V rámci tohoto festivalu zhlédli žáci tyto soutěžní filmy:  Sedmero krkavců, 

Láska na vlásku, Kdyby byly ryby + Rybička a Andílek na nervy. 

Shakespeare a Martin Hilský v Krajské knihovně Karlovy Vary    
Sonety - tak se jmenuje básnická sbírka 154 sonetů, kterou napsal William Shakespeare. Jejich tématy jsou láska, krása, politika a pomíjivost života a citů. Martin Hliský všech 154 sonetů 
přeložil a vydal i svá vlastní díla. Dne 8.10. navštívilo 5 žákyň se dvěma učitelkami na přednášce o sonetech Williama Shakespearea. Martin Hilský prezentoval několik sonetů, které Shake-
speare vytvořil. Na přednášce byla také ještě herečka a zpevačka Jessica Boone, američanka momentálně žijící v Praze, a další pán, Daniel Dobeš, který doprovázel na keybord a který Hil-
ského sonety zhudebnil. Co se týče sonetů, mně se nejvíc líbily dva z nich. V 128. jde o lásku a nevěru – básník přichází o ženu i přítele najednou. V 140. sonetu je mu nevěrná, ale on jí pro-
sí, aby aspoň lásku předstírala, když milovat nedokáže. Jsem ráda, že jsem měla příležitost jít na tuto přednášku. Popovídala jsem si i anglicky s Jessicou a byl to pro mě zážitek.   
                                  Sabina Matějovská, 9. třída 



MOJE PŘÁNÍ 

Já bych chtěla jet někam daleko od lidí. Někam, kde není elek-
tronika a takové věci. Někam, kde je klid moře a zvuk přírody, abych si 
mohla promyslet svoje chyby a přemýšlet o budoucnosti. Třeba o tom, co 
bude za pět let. Může se toho hodně změnit, ale já změny ráda nemám. 
Možná to někomu přijde divné, ale mám ráda, když jsou věci stále stejné. 

No prostě místo, kam bych chtěla jet, možná existuje a chtěla bych 
se tam podívat, protože ta představa svobody je prostě úžasná. Nikde lidé, 
jenom zvířata kolem sebe a poslouchat šumění stromů a zvuky přílivů vln. 
Večer, než bych šla spát, lehla bych si na pláž, pozorovala hvězdy a sle-
dovala, jestli nějaká nepadá. Kdyby některá padala, něco bych si přála, a to 
zůstat na tom místě NAVŽDY.  

Bylo by to úžasné, bez těch moderních věcí a bez lží a taky falešných 
lidí. Žít nadosmrti bez všech pravidel. Mít tam s sebou jen blok a tužku, 
abych mohla dělat to, co mě baví, a to psát o čemkoli. Je to nemožné, ale 
to nevadí. MOJE PŘÁNÍ.    Petra Fiantová, 8. třída 

 

21.—25. 9. 2015 

Barevný týden  

u nás ve škole 

Srdečně vás zveme na Lampionový průvod, 
který pořádá naše škola ZŠ Hroznětín 
v úterý 27. 10. 2015 od 18 hodin. 
Sraz: 17.55 před budovou školy 

S sebou: dobrou náladu, vlastní lampion, teplé oblečení 

Trasa: od budovy školy kolem hřbitova, kostela na ná-
městí a zpět ke škole do účka (prostor za školou).  

V účku si společně vypustíme 1 lampionek štěstí za školu a opeče-
me si buřty, které máme pro vás připravené a dáme si teplý nápoj. 
Můžete si zakoupit výrobky našich žáků s podzimní tématikou. 

Po celou dobu našeho průvodu nás doprovodí bubenický soubor  
Drum Band Františka Zemana ze ZUŠ Ostrov pod vedením p. Tyra.  

     Už teď se na vás moc těšíme. 


