
         Číslo 10/ březen 2007 

BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  HHOOŠŠTTIICCEE--HHEERROOLLTTIICCEE 
 
ÚVODEM 
Vážení občané, 

v úvodu tohoto jarního čísla bych se chtěla zabývat 
situací v naší škole. Bohužel žijeme v době, kdy alfou a omegou 
všeho jsou peníze. Pokud se na veřejnosti řeší problémy 
školství, většinou jsou to opět debaty o penězích. Děti jsou jen 
jakési kusy. Aby ne, výše finančních prostředků, které škola 
dostane, je závislá na počtu žáků ve škole. Když děti chybí, 
chybí peníze a obec, pokud  má zájem,aby škola nebyla 
zrušena, musí chybějící finance doplatit. 

Učím již 20 let a učila jsem ve škole velké i malé, ve 
městě i na vesnici,rukama mi prošly stovky dětí od 1. po 8. 
ročník. S čistým svědomím proto můžu říct,že nejvíc času na 
děti mám paradoxně právě tady, v málotřídní škole.Přesto, že 
učím zároveň tři ročníky,je možné, že když se čte, čtou všichni, 
když se jde k tabuli, jdou všichni,když se pracuje s výukovými 
programy na počítači, vystřídají se všichni,protože máme 
počítače přímo ve třídách.V tomto malém počtu dětí se nestane, 
že dítě tzv.hodinu „prospí“.  

Žáci jsou také naučeni, že když já pracuji s jedním 
ročníkem a jiní mají samostatnou práci a neví,jak 
dál,automaticky jdou k tabuli napsat příklad ,já vidím, že je 
problém, pomůžu, vysvětlím,často stačí málo,něco opravit, 
ukázat chybný postup a žák pracuje zase v lavici.Nebojí se, že 
dostane vynadáno, ví,že tam jsem, abych pomohla. 

Mnohdy mají rodiče obavy z toho,že dítě se nebude 
soustředit na svoji práci, když bude slyšet učivo jiného 
ročníku.Věřte, že to baví chvíli a pak se každý v klidu věnuje 
svým úkolům. Stane se,že po větvích lípy skáče vesele veverka 
zrovna když my probíráme vzory podstatných jmen……..pošlu 

všechny děti k oknu,stačí chvilka pozorování,u toho 
zopakujeme přírodovědu, po pár minutách si sednou sami na 
místa a pracují.  

Dnes se hodně mluví o alternativním způsobu vyučování, 
to my v naší škole ale už dávno děláme.Ve výtvarné výchově si 
například sednou, s kým chtějí a jak chtějí, to znamená, že si 
natočí lavice a židle společně k sobě 4 děti,nebo dva na jiný 
konec třídy. Věnujeme se různým zajímavým technikám, takže 
s kázní není problém,malujeme a toho si vykládáme o všem 
možném,co je trápí, co zajímá….K vyřešení trápení ,která sužují 
dětskou dušičku slouží i schránka důvěry.A kupodivu i 
my,učitelé.V dobách, kdy my jsme byli žáky základní školy, 
jsme se učitelům vyhýbali obloukem natož abychom jim něco 
důvěrného sdělovali.Dnes máme s žáky k sobě blízko – a to je 
dobře. 

Blíží se Velikonoce, letos brzy.Před velikonočním volnem 
budou barevné dny,každý den přijdeme všichni v oblečení jedné 
barvy ( aspoň část oblečení ),ať je veselo. 

Dne 28.3.,na Den učitelů, bude mít zase „Den naopak“ – 
učit budou žáci své kamarády.Někteří si připraví vyučovací 
hodinu a zkusí si, jaké to je učit,naučit, ukáznit, 
zaujmout,pobavit – to vše samozřejmě pod naším dohledem. 

Naším cílem je, aby děti do školy chodily rády.Nutné 
ovšem je, aby nabyly dostatek vědomostí, s kterými pak uspějí 
ve školách na 2. stupni.Mě velmi zajímá, jak si kdo dál vede a 
s potěšením můžu konstatovat,že si vždy udrží 
prospěch,zvládají i matematické třídy,studují úspěšně střední i 
vysoké školy.Bez dobrých základů z 1. stupně by to určitě 
nešlo. 

 
Na závěr bych chtěla připomenout současným i budoucím 
rodičům,jestliže se chtějí na cokoliv informovat,všem, jsme 
kdykoliv k dispozici 
 
 
 
 
 
 



OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍMI UDÁLOSTMI 
(prosinec 2007 – únor 2008) 
 
NNeecchhttěěllii  jjssmmee  vvááss  oocchhuuddiitt  oo  zzpprráávvyy  zz  aakkccíí,,  kktteerréé  pprroobběěhhllyy  ppoo  
uuzzáávvěěrrccee  99..  ččííssllaa  BBuulllleettiinnuu,,  aa  pprroottoo  kkrrááttkkéé  rreeppoorrttyy  zz  vváánnooččnníí  
bbeessííddkkyy,,  šškkoollsskkééhhoo  pplleessuu  aa  zzááppiissuu  ddoo  11..ttřřííddyy  uuvveeřřeejjňňuujjeemmee  nnyynníí..  

 
 
VÁNOČNÍ BESÍDKA V KULTURNÍM DOMĚ 
 
Vánoční besídka, organizovaná ZŠ a MŠ Hoštice-Heroltice a ZUŠ 
Ivanovice na Hané, byla naplánovaná na čtvrtek 13. prosince 
2007 . Všechny děti pilně trénovaly, aby rodičům, babičkám a 
dědečkům, ale nejen jim, předvedly své pohybové a pěvecké 
dovednosti. Mateřská škola představila recitační pásmo 
z prostředí lesních samot, umělecká škola zahrála skladby na 
klávesy a flétnu. Základní škola přispěla pestrým programem 
počínaje karnevalovým vystoupení pod dohledem přísného 
principála přes anglické písně z žákovských učebnic až po 
svéráznou parafrázi hitparády Eso. Doufáme, že se obecenstvo 
v sále bavilo stejně jako naši žáci. 
 

 

VIII. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO PLESU  
 
Už VIII. ročník školského plesu se konal v sobotu 9. února. Bar 
i taneční parket se od počátku těšily velkému zájmu plně 
obsazeného sálu. Tradičně nechyběly ukázky společenských 
tanců a tombola. Kapela vyhrávala pěkně zvesela a taneční 
páry i celé skupinky tanečníků ji nenechávaly zahálet ani chvíli. 
Plesování se nakonec protáhlo až do pozdních ranních hodin. 

 
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 
 
Ve čtvrtek 14. února proběhl na ZŠ zápis nových prvňáků. Děti 
naší školy přišly do školy v maskách a připravily pro své 
budoucí spolužáky náležité přivítání. Každý malý adept musel 
nejprve projít „překážkovou dráhou“, aby nás přesvědčil o své 
kvalifikaci. Budoucí prvňáci se museli představit, přednést 
básničku a napočítat do pěti, ale také obstát v lovení rybek, 
trefování se lvovi do tlamy aj. dětských hrách. Samozřejmě, že 
důležitější byly první tři „disciplíny“, v těch zábavných spíše šlo 
o interakci a seznámení se s našimi žáky. Na celý průběh 
dohlíželi rodiče zapisovaných dětí, přítomný byl i zástupce obce. 
  

 



 
 

 

LITERÁRNÍ TVORBA NAŠICH ŽÁKŮ 
 
TTeennttookkrráátt  jjssmmee  zzaamměěssttnnaallii  ffaannttaazziiii  nnaaššiicchh  dděěttíí  nnáámměětteemm  zzee  
ssvvěěttaa  HHaarrrryyhhoo  PPootttteerraa  ––  mměěllyy  ssii  zzkkuussiitt  ppřřeeddssttaavviitt  aa  nnaappssaatt,,  ccoo  
bbyy  vvyykkoouuzzlliillyy,,  kkddyybbyy  ddiissppoonnoovvaallyy  jjaakkoo  oonn  ččaarroovvnnoouu  mmooccíí..  DDáállee  
vváámm  ppřřeeddssttaavvíímmee  nněěkktteerréé  ooddppoovvěěddii  mmaalléé  lliitteerráárrnníí  aannkkeettyy  nnaa  
ttéémmaa::  „„JJaakkýýmm  zzvvíířřeetteemm  bbyycchh  cchhttěěll  aanneebboo  nneecchhttěěll  bbýýtt““..  
 
 
Kdybych uměl kouzlit, chtěl bych, aby byli všichni chytří a 
nemuseli chodit do školy. Taky bych se zbavil alergie, abych si 
mohl pořídit psa nebo kočku. Chtěl bych také létat, abych se 
někam proletěl. Též bych chtěl notebook a chtěl bych si 
přičarovat asi 4 bilióny Kč. Taky bych si zkusil být neviditelný. 
 

Karel Štolfa 
 
Já kdybych uměla kouzlit jako H. P., tak bych si vykouzlila 
raketu na to, abych mohla jet do vesmíru. Chtěla bych ho vidět 
na vlastní oči, ale všichni na Zemi by zestárli. To je to jediné, 
které se mi na tom nelíbí. Vesmír mě zajímá tím, že je tam asi 
tma a planety. Třeba bych mohla vidět naši Zemi jak je veliká 
nebo bych mohla vidět mimozemšťany (pokud existují) a taky 
bych viděla naši celou soustavu planet. No a pak bych nasedla a 
frrr do vesmíru. 
 

Alžběta Chourová 
 
Kdybych uměla kouzlit jako Harry Potter, tak bych každému 
vykouzlila hlavně zdraví a nesmrtelnost. Také každému bych 
vykouzlila krásný dům, nekonečno peněz a krásné auto. Také 
bych zrušila školy, protože každý b byl chytrý od narození a 
všechno by uměl a znal. Všichni by v domě měli vlastní kino, Mc 
Donald´s, obchodní centrum, restauraci, aquapark, kadeřnický 
salon a spoustu jiných věcí. Také bych zrušila všechny zloděje a 
vrahy a všichni by byli hodní, milí a slušní. Hlavně by všichni 
byli šťastní. 
 

Dominika Obořilová 



Kdybych uměla kouzlit, tak bych udělala, abychom všichni byli 
nesmrtelní. Potom bych sestře Janě postavila krásný dům se 
zahradou a bazénem. Pak abych byla dospělá a měla svoje auto 
a byla bych už vdaná a měla malé miminko. A byla bych do 
smrti šťastná. 
 

Nikola Hladká 

 
 
 
 
 
JAKÝM ZVÍŘETEM BYCH CHTĚL BÝT – A PROČ 
 
Vlaštovkou – mohl bych odlétat do teplých krajů ,abych 
nemrzl.Taky by mě bavilo lovit hmyz. 
 
Lvem – byl bych krásný zlý zabiják.Žil si krásně v senu a 
slámě, co by se našlo. 
 
Okrasnou rybkou v akváriu – tu nikdo nesní k Vánocům. 
Kočkou – má klidný i aktivní život. 

- měla bych drápy a hodného páníčka 
 

Koněm  – je pěkný,ale má to výhodu,nebudu moct do 
domu,ale budou na mě jezdit a budu mít svou vlastní stáj. 
 
Jaguárem – celý den si může běhat v džungli.Když má hlad, 
něco sežere a je v pohodě. 
 
Žirafou – líbí se mi, že má dlouhý krk,takže bych viděla celou 
krásnou Afriku. 
 
 
 
 
 
 

 
JAKÝM ZVÍŘETEM BYCH NECHTĚL BÝT – A PROČ 
 
Prasetem – prasat se bojím a nemám je rád. 

 - je tlusté, chrochtá a válí se v bahně. 
 - protože se zabíjí. 
 

Jezdeckým koněm – když si zlomí nohu,tak ho musí zabít. 
 
Mravencem – lidi na něho neberou ohled 

 -  z důvodu,že by mě někdo zašlápl nebo 
utopil.Navíc bych měl krátký život. 
 - musel bych pořád pracovat 
 

Pavoukem – nelíbí se mi jeho dlouhé nohy,velká kusadla a    
chlupaté tělo.Nemám je rád, jsou škaredí,pletou si divné sítě,do 
kterých loví mouchy. 
 
Ale stejně si myslím, že být tím, čím jste se narodili ,       
je nejlepší. 
 
 
A NA ZÁVĚR… PERLY NAŠICH ŽÁKŮ! 
 
Co je to VEGETARIÁN? …Afričan? …zemědělec? …Čína! 
 
BIOGRAF je takový to…co se tam dávají ty…cédéčka! 
 
Jmenuj největšího DRAVCE u nás: …lev! …motýl? 
 
Ovoce – než ho sníme – musíme…OPYLOVAT! 
 
Ve slově ZMIZET je tvrdé „y“ proto, poněvadž je to odvozené 
od slova ZMIJE. 
 


