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     První pomoc, Hrou proti AIDS  

Tento výukový program se nám moc líbil. Velmi zajímavé 

bylo, že nám o tomto tématu přednášeli studenti ze Střední 

zdravotnické školy v Karlových Varech, tedy lidé stejně 

staří jako my, kteří se na tento problém dívají našima oči-

ma. I díky tomu byl program více zábavný než normální 

přednáška v tělocvičně, nebo ve třídě. Jak napovídá i ná-

zev celého program, opravdu jsme si spíše hráli a  přitom 

se dozvídali zajímavé věci a vyzkoušeli si něco nového. 

Studenti byli velice příjemní a milí a celý tento program 

byl velmi podařený. 
Veronika Marcinková a Patricie Tóthová 

MC Donald´s cup 
Dne 6. 5. 2015 se konal na hroznětínském hřišti turnaj ve 

fotbale. Soutěžilo se ve dvou kategoriích mladší a starší 

žáci z prvního stupně. Do kategorie mladších žáků byli  

přihlášeni žáci z Hroznětína, Merklína a Perninku.  Kate-

gorie starších žáků se zúčastnil pouze Hroznětín a 

Merklín. Zápasy se odehrály pod vedením zkušených 

rozhodčích: Ondřej Shorný, Tomáš Vančura a André Ši-

da. Po odehrání všech zápasů bylo jasné, kdo byl na hřiš-

ti lepší, protože Hroznětín se umístil v obou kategoriích 

na 1. místě, Merklín taktéž v obou kategoriích obsadil  2. 

místo a 3. místo obsadil Pernink. Všichni zúčastnění byli 

rádi, že si zahráli a že se nikomu nic nestalo. 
       Tomáš Vančura 



Návštěva z Falkensteinu 
20.5. nás navštívili žáci z partnerské školy ve Falkensteinu. Všichni jsme společně 

navštívili Ostrov– Staré město a Zámecký areál, kde pro nás byla připravena exkurze 

po ostrovské knihovně. Poté jsme navštívili ekocentrum. Po výborném obědě jsme šli 

na muzikoterapii do naší městské knihovny a společně si zahráli fotbal. Na závěr pří-

jemného dne jsme šli do jídelny na buřty a na společné posezení s kamarády. 
  Kristýna Janíčková, Veronika Marcinková, Kateřina Růžičková a Ptaricie Tóthová 

Liga Proti rakovině ! 

My, žáci 9. třídy, jsme se zúčastnili 

letos už 19. ročníku veřejné sbírky 

LIGA PROTI RAKOVINĚ. V letošním 

roce byla sbírka určena na výzkum 

proti rakovině reprodukčních orgánů. 

Ve středu 13. května a následně při doprodeji ve čtvrtek 14. květ-

na 2015 jsme se vydali prodávat kytičky na různá místa Hroznětí-

na, prodávali jsme dokonce i v merklínské 

škole a školce. Minimální cena kytičky by-

la, jako každý rok, 20,- Kč. Podařilo se 

nám prodat všech 300 objednaných kyti-

ček. Doufáme, že touto sbírkou pomůže-

me lidem s rakovinou a moc děkujeme 

všem, kteří si kytičku pro dobrou věc kou-

pili.               9. třída ZŠ 

Návštěva z Merklína 7. 5. 2015 navštívili naši školu žáci 5. ročníku ze 

ZŠ Merklín. Dvě vyučovací hodiny strávili se žáky 6. ročníku, zúčastnili se výuky děje-
pisu a přírodopisu. 3. a 4. vyučovací hodinu se měli možnost seznámit s budoucími 
spolužáky z 5. ročníku. Jednu hodinu trávili ve třídě, kde se vzájemně představili, řekli 
o sobě pár slov a zahráli si zábavné úlohy. Druhou hodinu byli spolu v tělocvičně a 
společně si zasportovali.  

Jarní příroda 7. 5. 2015 odpoledne se uskutečnil blok Jarní 

příroda. Za krásného počasí se vydala skupina dětí na procházku jarní 
přírodou. Rozkvétající louka, lesní rostliny a stromy se nabízely zvída-
vým pozorovatelům. Ti si navzájem předávali zajímavé informace z říše 
přírody a rozšiřovali si své znalosti. Na závěr se všichni zúčastnění potě-
šili nádherným výhledem na okolí Hroznětína.  



Den matek se slaví vždy druhou květnovou neděli, v 

tomto roce to bylo 10. května. Mladší žáci naší školy si 

pro své maminky připravili pásmo básniček a písniček a v 

pondělí 11. května potěšili společným vystoupením své 

maminky. 

Plavecký výcvik  žáků 3. - 5. 

ročníku v ostrovském bazénu. 

Návštěva Ekocentra Ostrov 21. 5. navštívili Ekocentrum 

naši sedmáci  

25.5. se do Ekocentra jeli podívat žáci 4. a 5. třídy. 

WILD STICKS 
Dne 5.6.2015 k nám opět zavítali bubeníci z Českých Budějovic. Bylo 

velice zajímavé pozorovat, jak hrají nejen na bubny, ale i na popelnice, 

barely, dokonce i s vařečkami bubnovali do stolu. Předvedli nám bube-

nickou verzi písně od Michaela Jacksona nebo mimozemské bubnová-

ní. Koncert byl velice zajímavý a naše škola bude doufat, že za námi 

WILD STICKS opět přijedou a zahrají něco nového.  
    Alena Kochová, Dagmar Fantová a Lucie Šochmanová 



3. června -  3., 5., a 6. třída -  

Westernový park v Plzni  Na Divo- kém zápa-

dě, ve westernovém parku v Plzni si všichni zastříleli s lukem, 
rýžovali zlato, házeli lasem a tomahavkem, svezli se na poní-
kovi, navštívili typická obydlí z dob kovbojů a indiánů. Nechy-
běl ani indiánský tanec přátelství a hadí tanec. Žáci se dozvě-
děli nové zajímavé informace a zažili spoustu legrace.  

1. června - 4. třída - Techmanie Plzeň 
V planetáriu společně prozkoumali vesmír a připomněli 

si tak některé pojmy z přírodovědy a vlastivědy. Pak si ve 

skupinkách i individuálně na četných interaktivních ex-

pozicích ověřili některé fyzikální i přírodní zákonitosti.  

10. června - 8. třída - Paintball a bowling v 

Ostrově  Žáci 8. ročníku se vydali do bývalé tovární haly 

v Horním Žďáru, vyfasovali speciální obleky, masky, painballové 
pušky a pustili se do boje. Chlapci a jediná dívka Natálka chránili, 

jak mohli svá území a svou vlajku proti nepřátelské skupině. Zbylá 
děvčata a paní učitelka zajišťovala psychickou podporu, občerstvení a 

dokumentaci. Po bojích jeli žáci rozebírat své zážitky na bowling do Ostrova. 
Zde se svedly poslední boje na bowlingové dráze.  

11. června - 9. třída—  Brána do Vesmíru GATEWAY TO 

SPACE a Mořský svět, Praha, Holešovice 11.6. jsme jeli do Prahy na 

výstavu Gateway to space. Tam jsme viděli první družice, skafandry, rakety a mohli jsme 
si zkusit stav beztíže nebo řídit simulátor rakety. Poté jsme vyrazili do Mořského světa, 
kde jsme viděli snad všechny druhy mořských ryb. Nám všem se nejvíce líbil vnitřek kos-

mické rakety. Potom jsme si prošli Prahou a vyrazili jsme do-

Školní výlety                      

v tomto školním roce 

Za celý kolektiv zaměstnanců 

školy přejeme všem dětem 

krásné, slunečné a pohodové 

prázdniny :-) 

 

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


