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Březen—Duben 

Ahoj milé jaro, doufám, že se moje 

přání splní a že si nikdo neublíží. Chci, 

aby měli všichni dost radosti, smíchu a 

lásky. A hlavně, aby si nedělali bolíst-

ky na srdíčku a nenadávali si. Prostě, 

aby všem bylo hej, aby si tě užili.  

 Martin Olach, IV. třída; obrázek 

Josef Kos, IX. třída 

VÍTÁNÍ JARA Ve čtvrtek 21. března šli žáci 1. stupně 

ZŠ Hroznětín přivítat jaro. Šlo se místo 3. vyučovací 

hodiny. Jaro jsme přivítali tím, že jsme šli házet Moré-

nu do řeky, abychom zimu odehnali pryč. Zpívali jsme 

různé písničky a říkali básničky. Bylo to moc hezké. 

                  Kristýnka Jati, IV. třída 

Uklízení  V sobotu se skauty uklízel Hroznětín. Bylo tam 

asi 50 lidí, kteří uklízeli. Šli jsme do pískovny a tam jsme 

našli matrace, boty, pet-lahve, sklo, beton, deky, cihly, pa-

voučí hnízdo a duši. Tohle všechno jsme naložili do multi-

káry. Za odměnu jsme měli párky a pití zdarma v restaura-

ci Slunce. Divím se, že lidi, co tam odpadky naházeli, je 

neodvezli do sběrného dvora. Max Stodůlka, IV. třída 

Úklid Hroznětína V sobotu se uklízelo město. Sešlo se 

hodně lidí i dětí. Rozdělili se do skupin a šlo se uklízet. 

Našlo se hodně odpadků. Bylo jich tam moc, že jsme napl-

nili celý kontejner. Lidi vyhazovali pneumatiky, starý ná-

bytek, i televizi a rádio jsme našli. Doufám, že lidi pro 

příště už nebudou vyhazovat odpadky do přírody, ale na 

skládku.       Martin Olach, IV. třída 

V sobotu 6. dubna se konalo čištění řeky Ohře. Mne, mamku a Lukyho vyzvedla už v 7:30 naše 

známá, která se jmenuje Simča. Ona to měla totiž na starosti, takže my jsme jeli ráno pro koblíž-

ky a housky a dovezli jsme část do Dubiny, kde také čistili lidi Ohři. Potom jsme přijeli do Kar-

lových Varů a dostali jsme trička, pití, pytel a ty koblížky nebo housky. Start byl v 10 hodin, ale 

někteří šli už dříve. Jelo 8 loděk a ostatní šli pěšky po břehu. Luky s mojí tetou a bratranci šli 

pěšky a já mamka a Simča jsme jeli na loďce. Dojeli jsme až k Hubertusu s plnými pytli a to 

jsme to i hodně-krát vykládali, protože jsme se nevešli do loděk. Nechápu, proč jsou lidi taková 

„prasata“ :)         Kristýna Jati, IV. třída 

ÚKLID Byl jsem venku a našli jsme s kamarády kolo v 

potoce, tak jsme ho vytáhli. Když jsme ho vytáhli, tak 

jsme se šli podívat ještě jinam a tam byl samý nepořádek, 

tak jsme zase uklízeli. Pak nám jeden pán poděkoval, že 

jsme to uklidili. My jsme řekli, že nemá zač. Tak jsme šli 

domů se převléknout a vzít si boty. My jsme měli totiž 

holínky. Potom jsme šli ještě ven. Moc mě to těšilo. Dobrá 

věc.             Samuel Tarazcközi, IV. třída 

Vynášení Morany, David Nguyen, V. třída 



 

Předjaří, Pavel Jiřík, IX. třída 

Jaro, Matěj Šebesta, IX. třída 

Sedmikráska  

Sedmikráska vstává,  

na motýlky mává.  

Načeše si obočí.  

Když sluníčko zapadá,  

sedmikráska chřadne,  

ke spánku se ukládá  

do postýlky chladné. 

Přišlo jaro 

Přišlo jaro se sluníčkem, 

zem otvírá zlatým klíčkem. 

Všechno se raduje,  

zpívá a notuje,  

jaro vítá. 

První roste sněženka,  

malá bílá květinka. 

Druhý zase petrklíček,  

nese s sebou zlatý klíček. 

Fialinka voňavá  

hezkou vůni rozdává. 

střapatá, celá je jak ze zlata. 

Filip Broulík, VIII. třída 

Jarní inspirace žáků II. stupně  

Básničky vybraly žákyně IX. třídy   

Lucie Chalupková a Tina Štětkářová 

Denis Vrečko, V. třída 

DEN ZEMĚ 2019 Ekologic-

ky motivovaný svátek, upo-

zorňující na dopady ničení 

životního prostředí a hledání 

možných cest řešení problé-

mu probíhá každoročně 22. 

dubna. Také v letošním 

roce proběhl na naší škole, 

tentokrát formou individuál-

ních projektů. 



Beseda s Policií ČR Tento týden nás navštívila 

ve škole příslušnice. Vysvětlovala nám, čeho se 

máme vyvarovat, když nám hrozí nebezpečí. Ve 

škole se to týká šikany. Ta může být různá. Těles-

ně nebo psychicky ubližovat. Psychická šikana je 

horší než tělesná. Nikdy nebudu pomáhat při šika-

ně. 

Můj krásný zážitek byl v pátek 15.3. Byli jsme 

na symfonickém koncertě v Karlových Varech. 

Vyslechli jsme skladby od B. Smetany - Má vlast, 

Čajkovského - Labutí jezero a Dvořáka ukázka Z 

nového světa. Koncert se mi velmi líbil.  

       Žák IV. třídy 

Sebeobrana První sebeobrana se konala dne 13.3., 

kdy přijel pan instruktor Míra, který se nám věnoval 

celou hodinu a vysvětloval taktiky útěku od napadení 

a základy sebeobrany. Na druhé lekci jsme opakovali 

předešlou lekci a poté jsme se začali učit nové pro-

středky na zneškodnění útočníka za doprovodu paní 

instruktorky Anny, která nepůsobila moc drsně, ale 

přesvědčila nás o opaku. Sebeobrana se opakuje jed-

nou za 14 dní.              

     Šimon Říha a Tobias Skreptáč, VIII. třída 

SEBEOBRANA Začátkem února jsme měli kurzy 

sebeobrany.První lekci nás učil pán Miroslav Bogud-

ský. Lekce byla strašně zajímavá, učil nás různé 

chvaty, abychom se ubránili možnému znásilnění či 

nějakému chytnutí, uškrcení a kam máme utíkat, 

když mu utečeme. Pravidlo zní: Kdo uteče, vyhraje.            

Na druhé lekci jsme měli paní instruktorku. Tam 

jsme si ukazovali, jak se máme ubránit napadení, tře-

ba na nějaké  párty či diskotéce, nádraží nebo někde 

večer pod mostem  a to je teprve začátek výuky. 

             Štěpánka Hluchá, VII. třída 

Kouření Myslím si, že kouření je zbytečné a k ničemu dobrému to nevede. No nemyslíte? Kouření ako-

rát způsobuje mnoho až smrtelných nemocí. Myslím si že lidé, kteří kouří, to chtěli jen zkusit nebo s tím 

začali kvůli stresu nebo depresi. Kouření cigaret jen bere čas a peníze a většina lidí kvůli tomu mají špat-

nou kondici a také špatné zdraví. Není to tak? Domnívám se že lidé, kteří ani nezačali, nebo přestali udě-

lali dobře, neničí si tím své zdraví a je vidět že jim na jejich zdraví  záleží. Většinou lidé s kouřením ciga-

ret začínají, jen protože to dělají jejich rodiče, nebo jenom aby si připadali, že jsou něco více než ostatní a 

chtějí se předvést.                 

Myslím si, že kouření je zbytečné, bere to čas a peníze, dokonce i zdraví, a proto si myslím, že by s tím 

lidé neměli začínat. A ti, kteří začali by udělali nejlépe, kdyby přestali.    Adéla Novotná, VIII. třída 

——————————————————————————————————————————- 

 

Porcelánka V úterý jsem byl se třídou v porcelánce. 

Koupil jsem si hrníček s jahodami. Byli jsme taky v 

porcelánové škole, kde jsme si mohli nalepit na talíř 

nebo na hrneček nálepky. Taky jsme se koukali, jak se 

všechno vyrábí, maluje atd. A pak jsme jeli domů.

   Zdeněk Heřmánek, IV. třída 

Přátelství         

 Vybrala jsem si toto téma, protože je pro 

mě přátelství velmi důležité. Přátelství je silné 

pouto, které nelze jen tak přetrhnout. Přátelství 

pro mě znamená hodně, mohu svému kamarádo-

vi nebo kamarádce říct o svých pocitech, pro-

blémech a tajemstvích. Mohu se svěřit prakticky 

se vším. Mám spoustu kamarádů a jsem ráda, že 

je mám. Já s mojí nejlepší kamarádkou toho má-

me hodně společného. Posloucháme stejné pís-

ničky, čteme většinou stejné knížky, máme po-

dobné názory. Jen styl oblečení je odlišný. 

Dokáže mě kdykoli povzbudit a rozveselit, i 

když mi do smíchu moc není. Se vším mi poradí 

a pomůže mi v těžkých situacích. Hodně si spo-

lu rozumíme a máme společná témata. Jenže 

ona není jediná kamarádka. Mám spoustu dal-

ších přátel, kteří mi pomáhají v těžkých situa-

cích. Některé kamarády znám sotva rok, některé 

naopak celý život. 

Myslím si, že kdybych neměla kamarády, ne-

zvládla bych těžké situace. Bez přátel není zába-

va. Přátelé by se měli podporovat a pomáhat si. 

Nemusí si být podobní, být stejně vysocí, mít 

stejnou barvu vlasů, či nosit stejné oblečení. Dů-

ležité je naslouchat si a pomáhat si a neměli by 

se odsuzovat a hledat na sobě chyby.  

       Pavla Zahrádková, VIII. třída 



 

PARLAMENTÁŘSKÉ OKÉNKO 

Školní parlament tvoří: 

Vedoucí schůzek: Monča Janků 

Tiskoví mluvčí: Max Stodůlka, Růža Tokáro-

vá, David Chalupka 

Nástěnkáři: Monča Janků, Růža Tokárová 

Rozhlas:  Kr istýnka Jati, Verunka Voskářová, 

Max Stodůlka 

Prodej: David David, Kristýnka Jati, Verunka 

Voslařová, David Nguyen 

Zapisovatel: Iveta Janků 

———————————————————

—Školní obchod Nově byl od 20. března zave-

den v klubovně parlamentu prodej školních po-

můcek. Žáci si mohou zakoupit za méně než 15,

- Kč pravítka, tužky, tuhy, gumy a další. Výdě-

lek z prodeje půjde na financování parlamentu a 

akcí s ním spojených. Prodej zajišťují: 

Vedoucí prodeje: David David 

Zapisovatel: David Nguyen 

Pokladní: Kristýnka Jati 

Pomocník: Verunka Voslařová 

   Zapsal David David, IX. třída 

Projektový den Čarodějnice  

se uskutečnil 30. 4. 2019 od 10.00 hod. 

Žáci druhého stupně připravili na stanovištích v okolí 

školy úkoly pro své spolužáky. Smíšená družstva, slo-

žená z žáků prvního i druhého stupně, plnila zadané 

úkoly. Pak následoval oběd. Po obědě šli žáci prvního 

stupně shlédnout pohádkový film Dívka na koštěti. 

Žáci druhého stupně podle zájmu sportovali na hřišti, 

šli na turistický výšlap na Altánek nebo ke 

kapličce.  


