
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠTICE-HEROLTICE 

V Hošticích-Herolticích byly děti vyučovány už počátkem 19. století, a to v různých 

podmínkách. Současná budova základní školy získala svou podobu před zhruba 125 

lety, tedy v době, kdy ještě neexistoval samostatný český stát. Naše škola je – jako 

mnohé jiné venkovské školy – malotřídka, to znamená, že v jedné třídě se vzdělává více 

ročníků pohromadě. V letošním školním roce máme v jedné třídě spojeny prvňáky a 

třeťáky (dohromady 11 žáků), ve druhé třídě pak druháky, čtvrťáky a páťáky 

(dohromady 12 žáků). Tak málo nás dosud nikdy nebylo, ale kdo ví, třeba to za 100 let 

bude běžný počet. 

 
To jsme my, učitelé a žáci ZŠ Hoštice-Heroltice, ve školním roce 2018/2019: 

nahoře pan učitel Zdeněk Pytela a paní ředitelka Eva Chourová, dole pan učitel Tomáš Havlíček 

 

 
Toto jsou naše aktuální učebnice a pracovní sešity: 

¨           



Ve výuce příležitostně využíváme i výpočetní techniku: stolní počítače, notebooky připojené 

k projektorům nebo vizualizér: 

 

 

Rádi bychom věděli, jak bude naše škola vypadat za 100 let…a samozřejmě nejen naše 

škola, ale vůbec všechno kolem nás. Nemáme stroj času, takže se to nedozvíme, 

můžeme si to však aspoň zkusit představit. Vyzvali jsme proto naše žáky, aby se o to 

pokusili, a toto jsou některé z jejich úvah: 

 

Jak bude vypadat naše škola… Budova zubu času odolá, jen v ní přibude techniky: 

učebnice nahradí tablety, mobily zase sešity a učitele roboti, kteří budou neposlušné 

děti trestat elektrickým proudem. Někdo bych chtěl školu létající, abychom mohli víc 

cestovat, jiní by v ní rádi umístili hračkárnu, nebo dokonce gauč. 

 

Jak bude vypadat naše obec… 100 let je sice dlouhá doba, nicméně lidská sídliště se 

až tak rychle nemění. Podle našich žáků v obci rozhodně přibude obytných domů, 

možná i mnohapatrové „paneláky“. Někteří by uvítali koupaliště či park a prý by byl 

potřeba i větší kostel. 

 

Výběr z dalších nápadů, jak bude svět vypadat za 100 let: 

- létající auta, kola i skateboardy 

- domy budou mít vlastní letiště 

- mezi obcemi bude možné cestovat lanovkou 

- autobusy budou zcela nahrazeny metrem 

- oblečení si sami nakreslíme a vytiskneme 

- lidé se budou dožívat libovolného věku 

- každý den budeme mít narozeniny 

- lidé i zvířata budou zmutovaní 

 



 

Naše školní třídy v roce 2018… 

 

 

 
 

...jak asi budou vypadat za 100 let ? 

 

 

A náš vzkaz budoucím generacím… 

Milujte svou krásnou zemi a poučte se z našich chyb. 


