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ÚVODEM – PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 

Tak je to opět tady! Prázdniny se rozplynuly ve slunečním oparu 
a na děti teď pro změnu čeká víc povinností než radovánek. Co 
naplat, dva měsíce prázdnin se zdají delší v červnu než v září… 

Školní rok tedy začal, a je třeba dát se znovu do práce. To platí 
stejně pro pedagogy jako pro děti. Možná to tak na první 
pohled nevypadá, ale chodit do školy a snažit se něco naučit je 
pro děti vlastně jejich první větší povinností a odpovědností. 
Dalo by se říct, že i prvním zaměstnáním. Nemají to snadné – 
jako to mnohdy nemáme snadné my ve svém zaměstnání – a 
proto buďme vůči nim tolerantní a trpěliví. Především u 
„nováčků“ čili prvňáků je potřeba velké shovívavosti. 
Neznechuťme jim hned první rok, vždyť před sebou mají ještě 
tolik let školy! :) 

První školní den se nesl ve slavnostním duchu. Prvňáci přišli 
ještě v doprovodu svých rodičů, od dalšího dne však už budou 
muset zvládat vše sami – pochopitelně s naší pomocí. Zahájení 
proběhlo ve spodní třídě a zúčastnili se jej všichni žáci. 
Čestným hostem byl pan starosta, který po zahajovací řeči paní 
ředitelky pronesl několik slov. Připomenul význam školy pro 
vesnici a promluvil o novinkách a úpravách objektu školy, které 
obec hodlá v příštím roce uskutečnit… 

Takže, milí prvňáčci i ostatní žáčci, ať se vám v novém 
školní roce jen a jen daří ! 

CO JE U NÁS VE ŠKOLE NOVÉHO… 

Nemyslete si, že učitelé celé prázdniny jen zahálí. Kromě toho, 
že dávají odpočinout svým nervům, rovněž také kutí, jak školu 
pro příští školní rok vylepšit! Letos došlo ke dvou velkým 
změnám v zařízení školy. Za prvé jsme zakoupili plechové šatní 
skříňky. Každý žák odteď bude mít svou vlastní skříňku, kam si 
bude moct ukládat oblečení, boty a tělocvik. Účelně a esteticky 
jsme tak vyřešili ne zcela vyhovující stav, kdy žáci měli každou 
věc na jiném místě. Druhou změnou je „rekonstrukce“ klubovny 
(část objektu družiny). Místnost byla vymalována a byla v ní 
položena nová podlaha. Také skříňky, lavice a nástěnná 
výzdoba doznaly změn. Místnost má sloužit jako učebna 
angličtiny, hudební nauky a – nově - logopedie. V neposlední 
řadě bude samozřejmě dál využívána k různým činnostem 
během provozu družiny. Doufáme, že se všem bude líbit. 
Nesmíme ovšem zapomenout poděkovat vedení obce a panu 
starostovi za poskytnuté finanční prostředky a podporu. Jsme 
jim velice vděční, že toho pro školu tolik dělají a jistě i nadále 
dělat budou. 

 



ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 
 
Období školního vyučování 
 
I. pololetí: 1. září 2008 (pondělí) – 29. ledna 2009 (čtvrtek) 
II. pololetí: 2. února 2009 (pond.) – 30. června 2009 (úterý) 
 
Prázdniny 
 
Podzimní: 27. – 29 října 2008 (pondělí – středa) 
Vánoční: 22. prosince 2008 (pond.) – 2. ledna 2009 (pátek) 
Pololetní: 30. ledna 2009 (pátek) 
Jarní: 23. února (pondělí) – 27. února 2009 (neděle) 
Velikonoční: 9. a 10. dubna 2009 (čtvrtek a pátek) 
Hlavní: 1. července 2009 (středa) – 31. srpna 2009 (pond.) 
 
Školní rok 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009. 
 
 
VYUČOVÁNÍ A KROUŽKY NA ZŠ HOŠTICE-HEROLTICE 
 
Vyučování předmětů I. a II. ročníku: Mgr. Zdeněk Pytela 
Vyučování předmětů III., IV. a V. ročníku: Mgr. Eva Chourová, 
Bc. Tomáš Havlíček 
 
Hudební nauka a hra na hudební nástroj (úterý, pátek): Jana 
Krejsová, Lukáš Krejsa 
 
Náboženství (středa): Miluše Hladká 
 
Sportovní kroužek (čtvrtek): Mgr. Zdeněk Pytela 
Doučování českého jazyka (úterý): Bc. Tomáš Havlíček 
Kroužek anglického jazyka pro I. a II. ročník (čtvrtek): Mgr. Eva 
Chourová 
 
Činnost zájmových kroužků bude probíhat v jednotlivé dny 
během odpoledne (o konkrétních časech budou žáci vyrozuměni 
v předstihu). Sportovní kroužek, kroužek AJ a doučování ČJ 
začínají v říjnu. 

NAŠI NOVÍ PRVŇÁCI 
 
Sabina Adámková 
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