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Školní rok 2019/2020 

 



  ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Podzimní prázdniny        29. 10. – 30. 10. 2019 

Vánoční prázdniny              23. 12. 2019  -   5. 1. 2020 

Zahájení výuky                         6. 1. 2020 

Pololetní prázdniny               31. 1. 2020 

Jarní prázdniny                      24. 2. 2020 - 1. 3. 2020 

Velikonoční prázdniny   9. 4. – 13. 4. 2020 

Konec školního roku               26. 6. 2020 

 

 

                DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

                                    Hasiči    150 

                                                                                        Záchranka   155 

                                                                                        Městská policie 156 

                                                                                        Policie      158 

                                                            Integrovaný záchranný systém  122 

 

 

Domov mládeže ISŠ Cheb  354 408 027 

Školní jídelna ISŠ Cheb (p. Müllerová) 354 408 028           

 



 

INFORMAČNÍ A POZNÁVACÍ SCHŮZKA PO CHEBU 
 

Ve středu 4. září 2019 jsme se vydali spolu s paní vychovatelkou na poznávací 

vycházku po Chebu a blízkém okolí (my žáci prvních ročníků a noví starší žáci). 

Protože budeme v tomto městě trávit i několik dalších roků, zajímalo nás 

všechno. Paní vychovatelka nás provedla téměř „celým“ Chebem a ukázala nám 

možnosti, které se nám nabízí. 

Krásné prostředí sportovního areálu v přírodě na „Krajince“, historické památky 
(hrad, muzeum, Špalíček,…), nákupní centra, obchůdky, poštu, lékárny… 
 
A nevynechali jsme ani cestu k nemocnici a ordinacím lékařů specialistů (to pro 

případ ). 

 

                                                                                                                            D. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Středoškolská atletická soutěž v Mariánských Lázních 
  
Dne 18. září 2019 se konala na atletickém stadionu Viktoria Mariánské Lázně 

každoroční atletická soutěž. Vybraní zástupci středních škol se utkali v mnoha 

atletických disciplínách. Soutěžilo se např. ve skoku do dálky, ve skoku do výšky, 

ve vrhu koulí, v běhu na 100 m, v běhu na 400 m, v běhu na 800 m, v běžeckých 

štafetách apod. Soutěžící ISŠ Cheb se celkově umístili na 4. místě a na 3. místě  

v disciplíně vrh koulí. Nikdo nevěšel hlavu, a i přes všechno napětí a stres jsme 

si to náramně užili.   

Těšíme se, až pojedeme příští rok znovu a snad do toho dáme příště více než 

letos. 

 

                                                                                                         J. B, DM 
 
 
 
 

 

 

                                                                                    

   



 

Fitness a kulturistika 
 Je fyzicky náročný sport, jehož cílem je individuálně dosáhnout 
požadovaného vzhledu a výsledků vašeho těla. Příprava probíhá většinou 
v posilovně. 
 Důležitá je správná strava zaměřená na dostatečný přísun potřebných 
živin, zejména základních makroživin, jako jsou bílkoviny, sacharidy a tuky.  
 U všech těchto silových sportů je důležité porozumět fungování těla, 
svalů a jejich správné výživě. 
 Tréninky se můžou lišit podle toho, jestli chcete nabrat svalovou hmotu 
nebo zlepšit fyzickou sílu a podle toho potom přizpůsobit jídelníček či 
suplementaci pro jednotlivá zaměření. 
 Posilovna se dá navštěvovat přímo zde na domově mládeže, kde najdeme 
všechny potřebné posilovací prvky a cvičební pomůcky. Nachází se tady dvě 
lavice na bench, věž s kladkou, spousta závaží a další užitečné prvky.  
 Nejlépe je chodit do posilovny 3-4krát týdně, dbát na zvláštní jídelní plán. 
K jeho dodržování můžete využívat kuchyňku domova mládeže.  
 
         F.K., DM 
 
 
 

 
 
                            
                                                   



Krátíme si volný čas … 

 

 



Turnaj v šipkách 
 

V úterý 22. října 2019 se od 19,00 hod. konal turnaj v šipkách v klubovně DM ve 
2. patře. I přes drobné  technické potíže s nastavením terče se turnaj náramně 
povedl. Hráči se rozdělili do skupinek po dvou a podle předem navrženého 
„pavouka“ proti sobě skupinky hrály. Hra probíhala následovně. První hráč 
z jedné dvojice házel tři šipky, poté šel první hráč z druhé dvojice následován 
druhým hráčem z první dvojice a pak i poslední čtvrtý hráč. Toto pořadí se 
opakovalo, dokud jeden z týmů nenaházel dohromady tři sta jedna bodů, které 
si terč sám počítal. Takto se odehrálo několik zápasů a poslední tři skupinky si 
zahrály o 1. – 3. místo a dostaly drobné ceny. 
A jak to celé dopadlo? 

1. místo – Rosťa Čečrdle, Honzík Schrader  
2. místo – Robert Kropp, Jakub Janouš 
3. místo – Marek Dobrovolný, Kája Vávrová 

 

Jan Schrader, DM 
 
 

 

 



 

 

 

 

 



Halloween 
Halloween se slaví převážně v anglicky mluvících zemích den před svátkem 

Všech svatých, tedy 31.10. V Česku sice není vyložené tradiční, ale slaví se stále 

častěji. Takto se na něj připravovali žáci našeho DM. 

 

 

 

 

 



 KROUŽEK KREATIVNÍ TVORBY 

 

Protože se kvapem blíží adventní trhy  v Muzeu, ale i Vánoční svátky, začali 
jsme jako každý rok pracovat v kroužku kreativní tvorby.  
Pokaždé jsme zvědavé, co zajímavého pro nás paní vychovatelka připravila, na 
čem novém budeme pracovat. 
Je fajn, že i letos mezi nás přišly (za žákyně které již ukončily školu) nové 
šikovné „posily“, dívky z prvních ročníků. 
A doufáme, že vydrží nadšení i zatím jedinému chlapci, který se k nám přidal. 
Už se těšíme, že jako každý rok, potěšíme všechny, kteří se s našimi výrobky 
„setkají“. 
 
 
        D. M. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


