
 



Organizace školního roku 2021/22 
Podzimní prázdniny  27. 10. – 29. 10. 2021 

Vánoční prázdniny   23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 

Zahájení výuky   3. 1. 2022 

Pololetní prázdniny   4. 2. 2022 

Jarní prázdniny   14. 3. – 20. 3. 2022 

Velikonoční prázdniny  14. 4. – 18. 4. 2022 

Konec školního roku  30. 6. 2022 

 

 

Důležitá telefonní čísla 

       

          

Hasiči     150 

Záchranka    155 

Městská policie   156 

Integrovaný záchranný systém  112 

Domov mládeže                      354 408 027 

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

 

 

 



Informační vycházka po Chebu 
 

      Ano, ano, už je to tu zase! Nastal začátek nového školního roku a k němu 
patří i poznávací vycházka po Chebu pro naše prváky. Naše město je krásné, 
historicky zajímavé, ale protože víme, že na jeho objevování budou mít žáci 
ještě několik dalších let, vrháme se do ulic s jediným cílem – ukázat studentům 
nejdůležitější místa.  
      A tak se soustředíme na obchody s potravinami, učebnicemi a léky (jasně, 
studenti nejsou důchodci, ale viróza je viróza). Ukážeme si směr k nádraží, 
k poště (aby se v prosinci nevymlouvali, že nemůžou poslat pohledy 
k Vánocům), k lékaři chirurgovi, k lékaři zubaři… Zastavíme se před knihovnou, 
divadlem a kinem, protože kulturního vyžití není nikdy dost.  A procházku 
tradičně zakončíme na Krajince, kde je hezky, ale hlavně víme, že naši studenti 
využívají sportoviště…ačkoliv tomu někteří nebudou věřit…mají ve velké oblibě 
workout, chodí hrát basketbal i fotbal. A na rande je to také hezké místo nebo 
ne? 
     Někdy se studentům nechce. Znáte to otrávené „jééé a proooč?“, ale 
nakonec se projdou a začnou se bavit i s lidmi z DM, se kterými by se jinak 
možná ani venku nepotkali. A to je také dobře. 
 
 

D. M. 

 
 

 

 



CO NÁM DALA A VZALA DISTANČNÍ VÝUKA 
 

Na konci minulého školního roku, po dlouhé době strávené doma, jsme se 
zeptali  studentů, co jim dala a vzala distanční výuka a pobyt doma. A tady jsou 
některé postřehy! 

 Pozitiva: 

- Lepší známky, čas na úkoly a poznámky 
- Nemusíš vstávat, jsi doma, testy se dají snáze podvádět, když potřebuješ 
- Nevidím se s „lidma“ 
- Měl jsem víc času na rodinu a věci, co mám rád 
- Mám čas na koně a na sebe 
- Lepší známky, vyspal jsem se 
- Pohodlí domova 
- Mám více času o víkendu, co se týče ježdění na internát, mám více času 
- Lepší známky z testů 

 

Negativa: 

- Nemohla jsem se vidět s kamarády 
- Některé věci učitel na kameru nemůže ukázat a přišli jsme o různé 

exkurze 
- Až moc času stráveného s rodinou 
- Horší vysvětlení učiva 
- Nevidím se s kamarády, nemůžu do zahraničí 
- Nic neumím a je v tom zmatek 
- Moc dohánění učiva- testy a tak 
- Nehýbu se 
- Nevidíš se se spolužáky, kamarády, může to být depresivní 
- Nevídám se s kamarády, a prostě neprožívám ty „nejlepší“ roky na 

střední, jak se patří 

 



Cvičný požární poplach 
V domově mládeže ISŠ Cheb se v pondělí 18. října 2021 konal cvičný požární 
poplach za účasti HZS Cheb.  

Ve 20,00 hod. byla obě patra domova mládeže „zakouřená“ dýmovnicemi, a 
proto byl vyhlášen simulovaný poplach voláním „hoří“ a boucháním do 
kolejnice. Nejvíce odpovědnosti projevil žák Libor Matoušek (člen požární 
hlídky DM), který vedl rozhovor s operátorem HZS a přitom pomáhal 
kontrolovat pokoje. 

Vše proběhlo rychle a bez paniky. Vyzkoušeli jsme si rychlou evakuaci z budovy 
DM a také první pomoc při záchraně zraněných. Zkušenosti, které jsme získali, 
budou neocenitelné při skutečném požáru.  

 

         D. M.  

 

 

 

 

 



     

 

 

 Více o cvičném požárním poplachu na: : 
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/na-integrovane-stredni-skole-v-chebu-
zasahovaly-ctyri-jednotky-hasicu-20211019.html 

 

 



 

Vaříme v domově mládeže 
Začal podzim a s ním přišel i čas uvařit si něco dobrého i v našem domově 
mládeže. 

Vytvořili jsme skupinku nadšenců dobrého jídla a dali jsme se do vaření. 

Tento měsíc jsme vařili recept „ Italské těstoviny s kuřecím masem, zeleninou a 
sýrem“ od Klárky Karbanové a Klárky Seidlové. 

My všichni, kteří jsme byli v kuchyňce, jsme se zapojili do práce. Někdo krájel 
cibuli, jiný zase maso, děvčata si vzala na starost zeleninu a chlapci sýr.  

Celé vaření probíhalo v pohodové a hovorné náladě. Vyměnili jsme si 
zkušenosti s vařením a konstatovali jsme, že se těšíme na další vaření. 

A co uvaříme příště?  

Nechte se překvapit. Naše recepty budou vycházet v „Občasníku DM“ a najdete 
je i na šk. webu i na facebooku.  

 

Italské těstoviny s kuřecím masem, zeleninou a sýrem 
Ingredience:  Kuřecí maso 

Cuketa 

Parmazán 

Těstoviny (vřetena) 

Sůl 

Grilovací koření 

Koření na čínu 

Provensálské bylinky 

Rozmarýn 

Cibule 

Česnek 

Med 



 

Postup:  

Nakrájíme cuketu, cibuli a česnek. Dáme vařit těstoviny. Cibuli hodíme na 
pánev a až bude cibule zlatavá, přidáme med. Potom přidáme česnek a cuketu, 
nasypeme koření, a když je cuketa měkká, smícháme ji s těstovinami. Mezitím 
nakrájíme a osmažíme maso. Do těstovin s cuketou nastrouháme sýr a můžeme 
jíst :).     

        D. M. 

 

                 

 

 

               

      

         D. M. 



Jerusalema  - červen 2020 
 

      Je někdo, kdo neví o čem je řeč? Píseň v jazyce Zulu vznikla v roce 2019 v 
Jihoafrické republice a  neodmyslitelně k ní patří i čtyřdobý tanec. Během 
pandemie se tato píseň i tanec rozšířily do celého světa a videa s jeho 
ztvárněním lze ve všech možných podobách najít na youtube. 

      No, a protože jsme světoví, zvládli jsme to na DM také!!! 

       

         D. M. 

 

                                  

 

 

 

 



Krátíme si volný čas v DM 
 

 

Martina K., DM 

 

 



Turnaj v kulečníku 
Od 12. října do 26. října 2021 probíhal v odpoledních a večerních hodinách 
turnaj v kulečníku v herně domova mládeže. Někteří z turnaje odstoupili pro 
nemoc a někteří vzdali kvůli časovým možnostem. Do konce turnaje vydrželo  
devět hráčů. Hrálo se systémem“ každý s každým“ a výsledné pořadí určil počet 
vítězných utkání. I přes technické potíže, které vznikly zaseknutím koule ve 
stole, se turnaj povedl. Jednotlivá utkání byla napínavá a zábavná a určitě si 
turnaj někdy rádi zopakujeme.  

A jak to celé dopadlo? 
1. místo – Nathan Phillips, Jakub Macák               
2. místo – Rosťa Čečrdle 
3. místo – Daniel Nobre, Sebastien Findža, Michal Phillips, Robert Kropp 
4. místo – Martin Hrdlička 
5. místo – Filip Lopušek  
 
Děkujeme školníkovi p. Rejkubovi za pomoc při opravě kulečníku. 
 
        
         D. M. 
 
 
 

 
 

 
          
   



Dlabeme dýně na Halloween 
 

  

 

 

                  
 

 


