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BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  HHOOŠŠTTIICCEE--HHEERROOLLTTIICCEE 
 
 
ÚVODEM   
 

Končí školní rok 2007/2008, čeká nás léto a zasloužené 
prázdniny. 

V našem Bulletinu jsme vám přiblížili život školy 
v průběhu celého roku. 

Snažili jsme se děti vzdělávat a vychovávat nejen 
v rámci vyučovacích hodin, ale i různými jinými aktivitami, 
např. přírodovědnou vycházkou nebo školním výletem. Více 
informací včetně fotodokumentace najdou zájemci o naší 
základní školu na stránkách www.zs.hostice-heroltice.cz . 
 

Letošní školní rok je už skoro minulostí, takže 
připravujeme školní rok příští.  

V přízemí se objeví nové šatní skříňky, každé dítě bude 
mít svoji skříňku označenou barevným číslem a už se na ně 
všechny moc těší. 

Postupně chceme upravit a vyzdobit klubovnu v ŠD, 
využívá se totiž kromě hraní dětí zapsaných v ŠD i k výuce ZUŠ 
a od září i k působení logopeda pro děti MŠ. 

 
Našim žákům vycházíme vstříc i doučováním z českého 

jazyka, nově plánujeme i doučování z jazyka anglického 
(p.uč.Havlíček), dále přibude kroužek angličtiny pro žáky 1.a 2. 
ročníku (p.řed.Chourová) a zůstane oblíbený sportovní kroužek 
(p.uč.Pytela). Výuku jazyků jsme se tímto způsobem rozhodli 
podpořit, protože znalost cizích jazyků je v dnešní době nutností 
a rodiče ne vždy můžou s úlohou a přípravou pomoct. Žáci 1.a 
2. ročníku získají základy a formou hry se připraví k výuce ve 
3.ročníku, kdy už jde o známku na vysvědčení. 

Nový školní rok znamená i nové učebnice a učební 
pomůcky. Zatím jsem se snažila vždy kupovat kvalitní pracovní 
sešity a pomůcky tak, aby se na jejich koupi nemuseli rodiče 
finančně podílet. 

Bohužel letos nám byly prostředky zkráceny o 30%, 
takže budu muset velmi počítat, abych se do rozpočtu dostala.  

 
Stávka, která proběhla 9.6. byla nejen o platech učitelů, 

ale i o platech provozních pracovníků ve školství, kteří často 
pracují za minimální mzdy. Byla i o tom, že by financování 
učebnic a učebních pomůcek přešlo i na bedra rodičů, a to v 
době všeobecné drahoty a růstu životních nákladů. Musela by 
se zpoplatnit i družina a odpolední kroužky. 

O možnosti zúčastnit se stávky jsme v ZŠ hodně mluvili, 
ale nakonec, přesto že s požadavky odborářů souhlasíme, jsme 
školu s ohledem na vaše děti nezavřeli. 

V případě, že ale vláda svůj přístup v následujícím 
období nezmění, zaměstnanci ZŠ se k další případné stávce 
připojí. 
       
  Ted ale přeji všem krásné prázdniny a dětem, které 
odchází, přeju do dalších školních let hodně síly, spokojenosti a  
pěkných známek, ale především dobré kamarády a učitele, kteří 
v nich budou vidět hlavně ty lepší stránky a vzdělávat a 
vychovávat je v duchu  demokracie, tolerance, aktivního 
přístupu k ochraně přírody a všeho vzácného, včetně hezkých 
mezilidských vztahů . 
 

                                            Eva Chourová 
 

 



OOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍ  ZZAA  JJAARRNNÍÍMMII  UUDDÁÁLLOOSSTTMMII  
 
BAREVNÝ TÝDEN 
 
Vyučování týden před velikonočními prázdninami jsme chtěli 
žákům nějak ozvláštnit, a tak jsme se domluvili, že všichni, 
tedy žáci i učitelský sbor, přijdeme každý den jinak barevně 
odění. Pondělí bylo vyhrazeno pro modrou, úterý pro zelenou 
(vhodnější den by byl čtvrtek, ale to už mají děti prázdniny) a 
středa dohromady pro červenou, oranžovou, růžovou nebo 
fialovou. Snad naše aktivita přispěla k rychlejšímu příchodu jara 
a teplých dnů...  
 
 
VÝROBA ČARODĚJNICE 
 
Výroba a pálení čarodějnic patří k tradičním lidovým zvykům. 
Spálení čarodějnice, symbolizující zimu, má definitivně přinést 
do kraje teplé a hezké dny. Naši žáci se s výrobou hadrové 
babizny mořili víc než týden. Každý přispěl nějakým kouskem 
látky či aspoň knoflíkem. Nakonec se s vyparáděnou čarodějnicí 
nechtěli rozloučit. Ale museli, a dva spolehliví poslové ji 
dopravili na obecní úřad, kde nic netušíce odpočívala před 
večerním paličským aktem… 
 
 
LLÉÉTTOO  
 
PŘÍŘODOVĚDNÝ VÝLET DO ŠVÁBENIC 
 
Pátek 2. května jsme s našimi žáky vyrazili na malý výlet do 
lesa. Rozhodli jsme se zajet ráno v 8.15 autobusem do 
Švábenic a odtud po vlastních do blízkého lesa. Po 
odpočinkovém Svátku práce jsme všichni byli plni sil, a tak 
jsme se těch cca 2km nezalekli. Nejprve jsme ale navštívili 
Obecní muzeum a malé muzeum ve švábenickém kostele. Žáci 
si mohli mj. prohlédnout, jak se dříve na vesnici žilo. 
Následoval výšlap polní cestou v mírném slunci. Cílem byla 
myslivecká chata, jež se nalézá na okraji lesa. Tam jsme 

rozdělali oheň a opekli si obligátní špekáček. Po vítaném 
posilnění dostali žáci rozchod s úkolem poznávat les a přinést 
z něj nějakou přírodninu. Společně jsme si povídali o tom, co 
v lese roste a žije. Naučná část byla zakončena neformálním 
zkouškou ze znalosti druhů stromů. Pak už jsme se museli 
sbalit a vydat se na cestu zpět. Čekala nás ještě jedna 
zastávka, a to v místní cukrárně. Děti vzaly za vděk sladkostmi 
a zmrzlinou a po té jsme spěchali k autobusové zastávce. 
Myslíme si, že se nám výlet vydařil a všem se velmi líbil – 
ostatně, zeptejte se dětí sami… 
 
 
ŠKOLNÍ VÝLET 
 
Školní výlety jsou tradičním obohacením školního roku. Mají být 
odměnou žákům za snahu ve škole. Na výletě mají žáci 
možnost poznat a dozvědět se něco zajímavého, co rozšíří jejich 
obzory, pobavit se a užít si společně legraci. Pro učitele je výlet 
možností poznat děti jinak než ve škole, popř. je trochu 
informovat a poučit. Výlet může posloužit i jako nenásilná 
forma výuky, ostatně tak jsme se ho letos snažili koncipovat. 
Proto naše kroky, tedy vlastně kola autobusu, směřovali 
nejprve do Mikulčic, na jejichž okraji se nachází pozůstatky 
osídlení našich předků: mikulčické hradiště bylo jedním 
z hlavních středisek Velké Moravy. Ve zdejším muzeu a 
projekčním sálu zbudovaném kolem základů starobylého 
kostela si žáci mohli prohlédnout, jak lidé žili před více než 
1000 lety – zdejší archeologické nálezy jsou největší z této 
doby na našem území. Starší žáci si zapisovali některé poznatky 
do notýsků, neboť měli druhý den zpracovat o výletě malý 
elaborát. Nabyté vědomosti mohli také zúročit při vyplňování 
tematických pracovních listů, jež v muzeu každý obdržel ke 
vstupence. Po prohlídce jsme se přesunuli do Mikulova. Chvíli 
jsme se procházeli městem, prohlédli si místní zámek a pak 
zamířili na Svatý kopeček, na jehož vrcholu byl v XVII. století 
vystavěn kostel Sv. Šebestiána. Děti zdatně zdolali i pro nás 
namáhavý výstup, odměnou nám byl pěkný výhled na město 
i okolí. Po té jsme sestoupili znovu na náměstí a žáci dostali 
hodinový rozchod. Rodiče jistě rádi dosvědčí, že jej nevyužili 



jen k nakoupení sladkostí, ale že drobnou pozorností či 
suvenýrem obdarovali i je. 
 
My učitelé i děti máme jasno - výlet se letos vydařil! 
 
 
MALOVÁNÍ PŘED ŠKOLOU 
 
Naši žáci dobře ví, že křídou se dá nejenom psát na tabuli, ale i 
kreslit...třeba po chodníku před školou! Nemohli jsme jim tuto 
radost - jež se uskutečňuje pravidelně okolo svátku Dne dětí - 
odepřít ani letos. Děti měly možnost vyřádit se dosyta s křídami 
všech možných barev a podle toho pak také vypadaly. :) Jen je 
škoda, že jejich pestrobarevné výplody za dva dny smyly 
prudké deště... 
 
 
SBĚR PAPÍRU 
 
V pondělí 2. června proběhl sběr papíru, organizovaný naší ZŠ. 
Dovezený kontejner se povedlo zaplnit téměř po okraj. 
Děkujeme všem, kteří si pro nás papír odložili, rovněž i těm, 
kteří nám zapůjčili vozíky. Bez toho by celá akce byla 
nemyslitelná. Naši žáci se ve velkém vedru pilně činili – však je 
také výtěžek sběru určen pro jejich potřeby. Nezbývá než 
popřát práci čest! 
 
 
NOVÉ PERLY NAŠICH ŽÁKŮ! 
 
Čím je zajímavá KUKAČKA? …Tim že je obecná?! 

…Že má čepičku? 
 
Podle čeho poznáš SAVCE?  …Podle toho že saje žížaly! 

…Ne, saje brouky! 
 

MIMINKO není savec, protože savec je chlupatý… 
 
SKOPOVÉ maso pochází… ze skopa! 

HHOOŠŠTTIICCEE  OOPPEENN  22000088  
 
V sobotu 24. května proběhl II. ročník tenisového turnaje ve 
čtyřhře – HOŠTICE OPEN 2008. Turnaje pořádaného i tentokrát 
pod záštitou naší ZŠ se zúčastnilo sedm dvojic. Pro účastníky i 
diváky bylo v místě turnaje připraveno občerstvení. Zápasy se 
hrály na jeden vítězný set systémem každý s každým. Zápasy 
byly napínavé a vesměs vyrovnané. Zvlášť zápas párů, jež se 
umístily na prvních dvou místech, byl dramatický až do konce.  
 
Konečná tabulka: 

 
1. Burian, Pytela 
 
2. Návrat, Zbořil 
 
3. Kozubík, Matoušek 
 
4. Máj, Vymazal 
5. Čuřík, Mašlej 
6. Fiala, Mrázek 
7. Kozák, Urbánek 
 

 



 
  
RROOZZLLOOUUČČEENNÍÍ  SS  PPÁÁŤŤÁÁKKYY  
 
Letos nás opouští… Dominika, Míša, Nikola, Olda a dva 
Honzové… 
 
Na tomto místě se chceme rozloučit s letošními páťáky. Po 
prázdninách se s nimi už bohužel neshledáme. Přejeme jim 
mnoho úspěchů v jejich dalším studiu a v životě vůbec. 
Doufáme, že se nám podařilo aspoň trochu přispět do jejich 
životní výbavy a připravit je na některá úskalí dospívání. Jejich 
práce na rozlučkové téma jsme četli s (pomyslnou) slzou 
v oknu. Věřte, nebo ne, že vše opravdu napsali oni sami, byť to 
někomu může znít jako reklama a vychloubání. 
 

Páťáci, děkujeme! 
 
Míša BURIANOVÁ: „Tuhle školu mám moc ráda a nechci z ní 
odejít. Nejradši bych tady zůstala, ale nejde to. V téhle škole 
nikdy nezabloudím, ale v té jiné je spousta chodeb. Tam určitě 
zabloudím.“ 
 
Nikola HLADKÁ: „Tuhle školu mám strašně moc ráda a vůbec se 
mi nechce do Vyškova. Jsou tady skvělí učitelé a paní učitelka 
(ředitelka). Taky tady mám spoustu kamarádů. Budu chodit na 
návštěvy za učiteli i za kamarády.“ 
 
Dominika OBOŘILOVÁ: „v Hošticích se mi moc líbí, škola je 
velice krásná. Já a moji kamarádi jsme si říkali, že bychom 
chtěli propadnout do první třídy, abychom tu moji ještě zůstat.“ 
 
Honza SLEZÁK: „V téhle škole se mi moc líbilo, že jsme jezdili 
na výlety. Nejvíc se mi bude stýskat po učitelích a 
kamarádech.“ 
 
Honza SUCHOMEL: „Za touhle školou se loučím velice těžce, 
hodně učitelů se mi tady líbilo, i když na každého učitele se 
strašně těžce zvyká, ale nakonec je každý super. Paní ředitelka 

Eva Chourová je skvělá, každému dítěti doporučuji, aby šli 
aspoň na pět let do téhle školy. Chystá se tu mnoho změn 
k lepšímu, a proto se mi odtud ještě víc nechce.“ 
 
Olda TOMÁŠEK: „Tato škola mi bude chybět, protože tu jsou 
skvělí učitelé, mám tu pár přátel. Mám na ni hezké vzpomínky a 
také jsem tu hodně zažil. Škoda že tady není šestá, sedmá, 
osmá a devátá třída.“ 
 

 
 
 

 


