
Školní Hrozinky  

časopis ZŠ HROZNĚTÍN 

         aneb Takže Vážení …  

Školní rok   

2015/2016 

ČÍSLO 3 

Leden — Únor 2016 

  

 

Výuka bruslení  Pro milovníky ledního bruslení 

umožňuje pravidelně jednou týdně v měsíci naše škola 

výjezd na zimní stadion v Ostrově.  Pod vedením třech 

pedagogů si žáci prvního a druhého stupně mohou vyzkoušet a procvičovat nejrůznější kraso-

bruslařské dovednosti. A velmi úspěšně, svědčí o tom stále větší zájem z řad dětí během školního roku. Nikdo se nezra-

nil a je vidět, že během několika měsíců se mnoho dětí posunulo ve svých schopnostech na vyšší úroveň. Bruslí sebe-

vědoměji a jistěji a to dělá obrovskou radost nám všem. Aby děti mohly předvést, jak se během roku zdokonalily, bude 

jim letos led zpřístupněn až do dubna.     

Jak  bruslení hodnotí žáci? Zeptali jsme se Kristýny Hadašové a Karolíny Novotné z 9. třídy, které jezdí bruslit pravidel-

ně: „Každý měsíc jezdíme společně s prvním stupněm na bruslení na zimní stadion v Ostrově. Myslíme si, že je to dobrý 

nápad, protože se společně zabavíme. Starší žáci si pomáhají a učí bruslit mladší. Společně si hrajeme a pomáháme si. 

Po vánocích přišli někteří žáci s novými bruslemi a helmami. Bruslení se nám moc líbí a jsme moc rády, že nám škola 

umožnila jezdit letos až dubna.“      

                                          
 

Zápis dětí do 1. třídy se konal 

21. 1. 2016  

 

  

 

Dostavilo se 17 dětí.  



  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. BLOK Výroba dárečků pro 
budoucí prvňáčky - papírové 
záložky a motýlci.   

 

 

 

      BLOKY, které 

probíhaly na naší ško-

le v lednu a v únoru 

9. blok ZIMNÍ ODPOLEDNE  

Dne 12.1. 2016 se konal další odpo-
lední blok pro žáky naší školy. Téma-
tem byly zimní radovánky, ale pro sně-
hovou nepřízeň počasí jsme se museli 
přesunout do budovy školy. V první 
části si děti představovaly zimu ale-
spoň na papíře. Vznikly tak hezké ob-
rázky se zasněženými kopci a sněhu-
láky. V druhé části si děti protáhly těla 
v tělocvičně při různých atletických 
soutěžích a míčových hrách. 

10. BLOK  Ve středu 3. února se konala příprava na Masopustní jarmark v Hroznětíně. 

Účastnilo se jí jedenáct šikulek z pěti tříd. Malovalo se temperou na sklenice, na 

kamínky, zdobila se již vajíčka. Pohodovou atmosféru při práci doplnily písničky 

z pohádek. Těšíme se na obnovenou tradici masopustu.      

 

11. blok - Příprava masopust-
ních klobouků -10. 2. 2016. Klo-
bouky se vyráběly z tvrdého pa-
píru, podle tří druhů šablon.  

Školní družina 

!!!!!!! NEPŘEHLÉDNI !!!!!!! 

Od 15. 3. začne na škole probíhat intenzivní 
kurz českého jazyka pro cizince vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin. 
  
Licence na portálu "www. proskoly.cz" byla 
prodloužena. Žáci mohou testy zcela zdarma 
využívat  i doma. Zaktualizované přístupové 
údaje žáci obdrží během měsíce března. 

!!!!!!! NEPŘEHLÉDNI !!!!!!! 

  

POZOR 



 

„Co si nechám zahrát“ výchovný koncert pro 

žáky 2. stupně —Karlovarský symfonický orchestr 10. 2.  
2016 Žáci měli možnost slyšet naživo skladby k filmům Piráti z Kari-
biku, Pán prstenů, Harry Potter, Star Wars či Titanic a mnoho dal-

ších. Celým koncertem prová-
zel pan Viktor Branreiter, kte-
rý každou skladbu uvedl a 
přirovnal k některé každoden-
ní situaci převážně ze školní-
ho prostředí. Velký dík za 
mimořádný hudebně-kulturní 
zážitek. 

Divadélko pro školy z Hradce Králové - divadelního představení 
v Městském kulturním centru v Hroznětíně.  

Divadlo Husovka v Karlových Varech. Ekologická pohádka o třídění od-

padu „O Balynce, dobrém štěněti “ pro žáky 1. stupně. 

Pro 1. stupeň „Pohádka ze starého mlýna aneb Neboj-

te se hastrmanů“, kombinovaná loutkoherecká pohádka 

na motivy klasických pohádek o vodnících.  

Pro 2. stupeň „Jak jste to myslel, pane Shake-
speare? aneb Život a dílo největšího dramatika“, 
netradiční výuková hodina o životě a tvorbě jednoho 
z největších dramatiků u příležitosti čtyřistapadesáté-
ho výročí jeho narození.  

Kultura - výchovný 

koncert  a divadel-

 ZŠ Hroznětín vyhlašuje soutěž: 

                

 „Vymysli logo naší školy.“ 

Své nápady zasílejte na mailovou adresu 

školy: zshroznetin@centrum.cz 

či doručte do kanceláře školy.   
     

 !!! POZOR   SOUTĚŽ !!! 

mailto:zshroznetin@centrum.cz


Naši sportovci :

25.2. 2016 se děvčata naší školy - Karolína Novotná, Nicole Hadašová, Kris-
týna Hadašová, Alžběta Botošová, Natálie Smětáková, Nikola Malečková, 
Barbora Zdeňková a Karolína Berkyová zúčastnila okresního kola v basket-
balu v Nejdku. Zde se sešly 4 nejlepší týmy školního basketbalu v okrese 
( ZŠ Konečná, ZŠ Truhlářská, ZŠ Krušnohorská a ZŠ Hroznětín). Do tohoto 
kola postoupila děvčata po velkých a vyrovnaných bojích v okrskovém kole v 
Karlových Varech. Zde v okresním kole však byla konkurence sportovních 
škol z Karlových Varů nad naše síly a naše dívky obsadily 4. místo. Děvča-
tům za jejich sportovní snahu a reprezentaci školy děkujeme.  

Přehazovaná - okresní kolo - 18. 2. 2016 Obrovskou ra-

dost z vítězství nad některými sportovními školami Karlovarského 

kraje zažili žáci prvního stupně naší školy, když získali pohár za 
3. místo v okresním kole v přehazované, jmenovitě Jan Paluska, 

Radim Šopejstal, Michal Belbl, Jan Šuba, Adéla Novotná, Pavla Za-
hrádková, Martina Nguyenová, Štěpánka Hluchá, Zuzana Danižová a 
Karolína Rottová. Dlouhé a vyčerpávající zápasy s velmi kvalitními 
soupeři přinesly žákům vynikající výsledky a domů si právem s sebou 
přivezli krásné umístění, pohár a věcný dar. K vynikajícím výkonům 
všem žákům moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších 
soutěžích. 

17.2. 2016  - okrskové kolo v basketbalu, 2. st. Los 

rozhodl - hráli jsme na ZŠ Konečná v Karlových Varech. Ostatní školy bo-
jovaly o postup do okresního kola v jiných skupinách. Ze 4 zúčastněných 
škol postupují vždy dvě nejlepší. Chlapci naší školy ve složení Ondřej 
Shorný, Kristián Prajka, Jan Šustek, Dan a Jan Bujanský, David Olach a 
Lukáš Vejražka skončili po velmi vyrovnaných bojích na 4.místě. Ovšem 
děvčata zabojovala a ve složení Kája Novotná, Týna a Nikča Hadašovi, 
Běta Botošová, Natálka Smětáková, Nikča Malečková, Kája Berkyová a 

Bára Zdeňková obsadila krásné 2. 
místo a postupují do okresního 
kola, které se koná 25.2. 2016 na 
ZŠ Nejdek náměstí.  

11. 2. 2016 - přehazovaná na základní škole Ostrov, Masarykova ulice - smíšené osmičlenné druž-

stvo: Jan Paluska, Radim Šopejstal, Michal Belbl, Jan Šuba, Adéla Novotná, Pavla Zahrádková, Martina 
Nguyenová a Karolína Rottová. Po celém dopoledním maratonu skončili na krásném druhém místě a 
úspěšně se probojovali do oresního kola. Všem dětem moc gratulujeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy. 

AŠSK – házená, okresní kolo, vybraní 

žáci 2. stupně  4.2.2016  



Exkurze do Černošína se uskutečni-

la v pátek 26.2.2016. 

 
Žáci 2. stupně se společně s vyučujícími a se zá-

stupci města vydali do Černošína na ekologickou 

skládku odpadů. Na vlastní oči viděli, jak se dále 

tříděný odpad zpracovává a jak nepříjemná je prá-

ce s dotříděním odpadů z kontejnerů.  

 

Dokonce i vlastními nosy cítili „vůni“ lidských 

odpadků.  
 

 
     


