
Školní 

Hrozinky 



Město Hroznětín si pro naší 

školu připravilo na začátek 

školního roku krásné překvape-

ní pro naše žák druhého stup-

ně. Žáci dostali krásnou fungl 

novou chemickou učebnu. Chemická učebna je plně 

vybavena různými přístroji. Chemii na druhém stupni 

vyučuje Ing. Dagmar Adamovičová, která se učebny 

ujala. Žáci do chemické učebny chodí skoro na kaž-

dou vyučovací hodinu chemie. V nové učebně už 

vzniklo pár zajímavých pokusů. 
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Založení nové chemické laboratoře 



23. 9. jsme jeli navštívit Waldpark Grünheide s naší 
partnerskou školou Falkenstein. První dojmy z     
Waldparku byly velmi dobré, měli jsme hezké okolí, 
dobře uklizené pokoje a příjezd byl v pořádku. Celý 
týden byl pro všechny z nás připravený zajímavý   
program, ve kterém byl dokonce i bowling a hned 
první den jsme měli velkou diskotéku pro všechny 
návštěvníky. Jídlo bylo velice dobré a každý den jsme 
měli na výběr z 2 hlavních jídel. Programy byly pokaž-
dé společenské a také nás učili tak, že jsme vždy mlu-
vili jiným jazykem, jako je angličtina a němčina. První 
den jsme měli seznamovací den, kde se každá škola 
naučila něco z jazyků té druhé, jako Ahoj, Jak se 
máš?, atd. Nejzajímavější částí celého programu byla 
zařízená simulační hra, ve které jsme si hráli na 2 fir-
my Simplex a Madmex, ve kterých byla pokaždé jiná 
pravidla ohledně designu a všichni měli za úkol vy-
tvořit ikonu, název a slogan nové aplikace a každý 
člen jednotlivé firmy si náhodně vybral to, co bude 
dělat oba dva dny, co ta simulační hra trvala. 
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Pobyt s Němci 



 

 

V průběhu hry jsme byli ve skupině spolu s Němci, a 
tak mezi námi byla celou dobu jazyková bariéra, kte-
rou jsme museli překonat mluvením anglicky nebo 
německy. Druhý den jsme přednesli to, co jsme vy-
tvořili, jako třeba reklamní plakáty, webové stránky a 
videa. V týdnu jsme měli i menší procházku 4 km do 
muzea kosmonautiky, ve kterém nám pustili film a 
poté jsme si celé muzeum prošli. Také děti bavilo  se-
znamovat se s ostatními lidmi. Měli jsme zařízenou 
večerku ve 22.00 h večer a do té doby jsme mohli na-
vštěvovat pokoje ostatních lidí. Na den odjezdu se 
všichni      rozloučili a v 10.00 hodin ráno všichni od-
jeli zpět ke škole, kde měli rozchod domů. 
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Pobyt s Němci 



Dne 26. 9. 2019 vyjela pátá třída do Karlových Varů 

na akci Varyba. Ptáte se, co je varyba? Varyba je 

velryba, se kterou děti putovaly po trase dlouhé 3,5 

km, která vedla po památkách Karlových Varů. Na 

trase je čekalo spoustu zábavných úkolů a otázek a 

jejich cílovou zastávkou bylo vřídlo. U vřídla si         

poslechli zajímavé po-

vídání. 
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Varyba 



Žáci 9. třídy se zúčastnili burzy školy na Střední      

průmyslové škole Ostrov. Žáci měli možnost nahléd-

nout, jak každá škola funguje a jaké má vzdělávací           

programy a podmínky k přijetí. U některých škol byli i        

zástupci z prvního ročníku, kterých jsme se mohli       

zeptat na pár zajímavostí. 

5 

Kam po škole 



Naši malí žáci navštívili zvířátka v ostrovském         

ekocentru. 
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Ekocentrum 



Žáci celé školy se zúčastnili projektu 72 hodin. Pro-

jekt 72 hodin znamená úklid naší krásné Země. Žáci 

se už ráno vydali uklízet celý Hroznětín. Devátá třída 

byla uklízet sochu na Krušnohorském náměstí. Pátá 

třída byla uklízet na altánku a čtvrtá třída se vydala 

směr kaplička. 
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Projekt 72 hodin 



Žáci 8. a 9. ročníku byli na exkurzi na pracovním úřa-

dě, kde je provedla paní Nadčasová, která jim pečlivě 

vysvětlila, jak pracovní úřad funguje, a také je sezná-

mila s pár odstrašujícími případy. Dále zavítali do 

společnosti Witte, kde je provedl pan Kovář. Žáci se 

mohli podívat do linek, které pracují nonstop. 
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Witte a pracovní úřad 



Žáci mají od 4. do 9. třídy každých 14 dní sebeobranu 

s profesionálními instruktory v rámci projektu Stop 

násilí. 
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Sebeobrana 



K příležitosti oslav 60. nádherných let naší školy jeli 

žáci celé školy do Techmanie v Plzni. Odjezd byl v 

6:20 ráno, cesta busem byla příjemná. Pár žáků    

spalo, pár si zpívalo, pár si četlo, bylo to úžasné. Po 

příjezdu do Plzně se žáci šli podívat do planetária. Po 

planetáriu se přesunuli do samotné Techmanie, kde 

měli rozchod a ve 12 hodin následně oběd. Po obědě 

si pár žáků pouze sedlo a povídalo, ale někteří odváž-

livci šli zase lumpačit. V 16 hodin se žáci sešli u    

vchodu Techmanie a společně se rozloučili. Cesta do-

mů trvala asi hodinu a půl. V 18 hodin se žáci rozchá-

zejí od školy. 
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Techmanie 



Žáci 8. třídy měli možnost zúčastnit se projektu Juni-

or, který pořádala Střední průmyslová škola Ostrov. 

Žáci na Juniora jezdili každých 14 dní. Měli možnost si 

vyzkoušet postavit model motoru, nebo si  naprogra-

movat svůj vlastní microbit. Po dokončení projektu 

dostal každý žák diplom hodnosti Juniora, který mo-

hou dále využít na body u přijímacích zkoušek. 
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Projekt Junior 



Dne 25. 10. 2019 byl na naší 

škole Den otevřených dveří. 

Hned při vstupu do školy nás 

mile přivítala paní ředitelka ško-

ly Diana Jubánková s paní zá-

stupkyní Lenkou Kozohorskou. Ty nás při vstupu ob-

darovaly perníčky, které pekla 9. třída společně  s 

Ing. Dagmar Adamovičovou. Při vstupu do školy jsme 

si mohli všimnout krásně vyzdobené školy, která byla 

pohlcena číslem 60. Ptáte se proč číslem 60? Protože 

naše úžasná škola slaví krásných 60 let. A z toho 14 

let pod vedením paní ředitelky Diany Jubánkové. 
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Den otevřených dveří 



Dne 4. 11. 2019 pořádala naše škola lampionový prů-

vod. Lampionový průvod vedli čtyři zástupci 9. třídy, 

kteří měli louče. Do kroku nám hráli malí bubeníci z 

Drum Band Junior, kteří celý průvod prováděli            

zajímavým hraním. Na konci průvodu nás čekalo    

velké překvapení od Základní školy Hroznětín.Ta si 

pro nás připravila nádherný ohňostroj, který si za-

sloužil velký potlesk.  
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Lampionový průvod 



Žáci páté třídy zavítali do centra zdraví a bezpečí. V 

centru zdraví a bezpečí i prošli tři centra; první hasič-

ské, druhé policejní a třetí záchranářské. Mohli si ta-

ké vyzkoušet resuscitaci. Bylo jim řečena spousta pra-

videl o bezpečnosti. U policie měli možnost si vy-

zkoušet, jaké je to být ve vězení a jak je těžká policej-

ní vesta. U hasičů si děti říkaly, co dělat při požáru. 
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Centrum zdraví a bezpečí 



Žáci 1. stupně se mohli zúčastnit soutěže ve sbírání 

kaštanů. Hlavní cena pro výherce byl sladký dort.    

Výherce David Vladař nasbíral neuvěřitelných 154 kg 

kaštanů a za tento nesmírně velký počet dostal za-

slouženou odměnu. 
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Soutěž sbírání kaštanů 



1. Baví vás strašit malé děti? 

- Ano baví, jinak bychom to nedělali 

2. Máte nějakou zajímavou příhodu ? 

- Na poslední akci se jednou čertovi 
utrhl kožich a začal si ho nasazovat. Všichni si mysleli, 
že tancuje, a tak začali tancovat také. 

3. Jak máte těžké masky ? a z čeho jsou vyrobeny ? 

- 5 kg a více, masky jsou z lipového dřeva a rohy, 
chlupy a kožešiny jsou pravé 

4. Jak dlouho se převlékáte do masek  ?  

- Asi půl hodiny 

5. Líbí se vám tady ? 

- Ano líbí se nám tady 

6. Proč strašíte děti? 

- Aby doma nezlobili. 
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Rozhovor s krampusáky 



7. prosince pořádalo Město Hroznětín vánoční kon-
cert. Účinkovala tam skupina Bad boys, kvarteto Be-
rušky, pěvecký sbor z Velkého Rybníka a my, žáci ze 
ZŠ Hroznětín. 

ZŠ Hroznětín, Bad boys a Berušky zpívali osm písni-
ček, potom zpívali berušky, což je kvarteto a skupina 
Bad boys. V úvodu zazněl pěvecký sbor De Velas , 
kteřý zpívalivánoční písničky. Nejvíc jsme si užili vá-
noční rokenrol, to jsme mohli zpívat pěkně nahlas. 
Bylo to úžasné zpívat před obecenstvem. Poslední 
dvě písničky, které zpívali Bad boys, byly anglické. 
Všichni moc tleskali. Bylo tam také občerstvení, kafe, 
svařák a čaj. Úžasně zorganizované. Uprostřed zpívá-
ní nám vypadla elektřina a prásklo to jako bomba. 
Měli jsme možnost vyzkoušet si zpívat s opravdovou 
skupinou v městském společenském centru.  
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Koncert Bad Boys a Berušky 



Proč se vám líbíl Mikuláš? 

Hodně se mi líbili ty čerti. 

Chlapec, 1. tř. 

Mně se to líbilo, protože byli strašidelní. 

Dívka, 1, tř. 

Protože tam byli zlí čerti a dostávali jsme dárky. 

Protože Mikuláš byl hodnej. 

Protože čerti a Mikuláš nadělují a anděl tam jedinej 

stál na místě. 

Chlapci, 2. tř. 

Líbilo se mi to, protože to bylo směšný. 

Chlapec, 4. tř. 

Bylo to dobrý, protože Mikuláš a anděl byli hodní, a 

přesto, že čerti byli zlí ,jsme dostávali dobrý dárky. 

Chlapec, 5. tř. 

Mikuláš a anděl byli hodní a dal nám krásné              

vysvědčení a dárky. 

            Dívka, 5. tř. 
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Mikuláš 



 

Rozhovory s učiteli 

Jaký je váš nejoblíbenější předmět? 

Informatika, ale myslím, že vybavení by 

mohlo být lepší. 

Mé předměty. 

Český jazyk, protože tam je spousta věcí, 

o kterých se dá vyprávět.  

Přírodní věda je moje láska a hodně      

blízká mi je i Chemie. 

Anglický jazyk. 
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Rozhovory s novými učiteli 

Jsem tady 1 měsíc, zjišťuji okolnosti, jak 

škola funguje, jací jsou tu žáci, někteří 

lepší, někteří horší, ale i přesto jsou všich-

ni celkově v pohodě. Líbí se mi tady.  

Líbí se mi tady hodně.  

Jak se vám tu zatím líbí? 

Mám předměty, které si myslím, že děti 

baví, Informatika, Tělocvik a myslím, že  

děti, které učím, jsou v pohodě.  

Ano, pracuje. 

   Pracuje se vám tu s dětmi dobře? 
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Rozhovory s novými učiteli 

Řekl bych, že škola je tady nejhezčí 

z okolí.  

Škola se mi líbí.  

Co říkáte na vzhled školy? 
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Rozhovory s dlouhodobými učiteli 

Za 25 let co tu pracuji, jsem nezažila     

žádnou velkou změnu, nemluvím-li o      

rekonstrukci školy.  

Vzhledem k tomu, že tu učím už delší    

dobu, tak těch změn bylo několik. Byla 

změna ve vedení školy, další změna byla 

velká a to když jsme dostali od města 

chemickou laboratoř.  

Zažila jste zde nějakou velkou změnu? 

Žádnou velkou změnu jsem zde nezažila.  



 

Rozhovory s dlouhodobými učiteli 

28 let. 

17 let. 

Jak dlouho tu učíte? 

5 rokem. 
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Kdyby se mi tu nelíbilo, tak už tu nejsem.  

Pokud shrnu pozitiva a negativa, tak       

musím říct, že se mi tu líbí čím dál více.  

Líbí se vám tu stále? 

Ano. 
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Rozhovory s vedením školy 

16. rok. 

6. rok. 

Jak dlouho jste ve vedení školy? 

Rekonstrukce tříd, šatny, nové hřiště  

Dostat se do pozice vedení školy.  

Jakou největší změnu jste tu zažila? 

Ano. 

Ano, i když se dá vždy něco zlepšovat. 

Jste spokojená s touhle školou? 
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Rozhovory s vedením školy 

Občas, ale myslím, že toho nebylo tolik 

jako na městských školách.  

 Žádné velké problémy jsem tu nezažila.  

Byl tu někdy nějaký velký problém? 



Časopis vytvořili zástupci 

9. třídy 

Ondřej Belecký Tobias Skreptáč 


