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Čas - strašně rychle letí…. Čas – blíží se ten nejhezčí, vánoční…. 
Čas – zkusme ho zastavit…. Vypněme všechny blikající 
obrazovky a sedněme si s dětmi. Mluvme s nimi, ptejme se, co 
je zajímá, trápí, těší, jak vidí ten svět kolem nás. Věřte mi, 
všechno, co do dětí vložíme (i to, co do nich nevložíme), se 
nám vrátí, žijeme přece pro ně… 
 
Dnešní úvod je vlastně závěr letošní vánoční besídky, moje 
poslední slova, kterými jsem se rozloučila za nás všechny 
účinkující. K besídce, která se konala ve čtvrtek 11.12. 
v Kulturním domě v Herolticích se ale ještě musím vrátit. Jde 
totiž opět o děti. Moc jim záleželo na tom, aby se vystoupení 
líbilo a aby všechno zvládly co nejlépe. Všechna čísla jsme 
tvořili společně, mnoho nápadů se realizovat nedalo, většinu 
jsme ale zvládli. Rekvizity jsme také vyráběli ve škole, každý 
přidal nápad, přiložil ruku k dílu. Celou besídku jsme nacvičovali 
s chutí a v dobré náladě, všechny, (včetně mě), to bavilo a 
myslím to bylo i poznat. Před vystoupením děti měly velkou 
trému, přesto vše zvládly na výbornou a v zákulisí si vzájemně 
pomáhaly. 
 
Za svou velkou snahu si zaslouží odměnu. Pro děti jí bude 
návštěva Planetária v Brně a vánoční trhy na náměstí Svobody, 
všichni se již moc těšíme. 
 
Za všechny žáky a zaměstnance základní školy přeji nádherné 
Vánoce, přeji, ať nevymizí vánoční kouzlo a nevyprchá sváteční 
atmosféra. Ať je celý rok stejně poklidný a spokojený, jako 
vánoční dny. 

Eva Chourová 

VÝSLEDKY VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 
 
Dne 13. listopadu 2008 proběhla na půdě školy volba nového 
člena do školské rady. Po uplynutí tříletého funkčního období 
pana Radka Buriana bylo nutné zvolit nového člena za rodiče. 
Zvolena byla všemi hlasy voličů paní Blanka Zemanová. Voleb 
se zúčastnilo 15 zákonných zástupců žáků naší ZŠ, z toho 
14 hlasovalo pro paní Zemanovou, jeden se zdržel. 
 
 
MIKULÁŠ 2008 

 
Svatý Mikuláš, patron dětí, zajatců a lidí v nouzi, byl řecký 
biskup, který podle pověsti rozdal veškerý svůj majetek 
chudým. Posléze byl svatořečen a vznikla tradice, která se 
v předvečer jeho svátku pěstuje i u nás. Děti se mohou těšit na 
sladkosti a tropické ovoce, popř. na řinčení čertových řetězů, 
byly-li nehodné. 
 
Do školy se Mikuláš se svou družinou vypravuje většinou 
v dopoledních hodinách, neboť večer už se neučí. Stejně jako 
loni děti očekávaly příchod maskované trojice s napětím a 
obavami. Těm menším dokáže čert opravdu nahnat pořádný 
strach. Adepti na pekelná muka u nás sice nejsou, ale malé 
varování si někteří určitě zasluhují. :) Nakonec Mikuláš dostál 
své dobrosrdečné pověsti, děti před pekelnými plameny 
uchránil a blahosklonně pokynul andělovi, aby děti podaroval. 
Ty mu za to v adventním duchu zazpívaly a zarecitovaly… 
 
 
VÁNOČNÍ BESÍDKA 2008 
 
Tradičně předposlední čtvrtek před vánočními prázdninami 
proběhla v Kulturním domě v Herolticích vánoční besídka 
naší ZŠ. 
 
První a druhý ročník pod vedením p. učitele Zdeňka Pytely 
nacvičil „vivaldovské“ pásmo, jehož vrcholem byla podzimní 
mazurka v převlecích dědů a báb. Třetí, čtvrtý a pátý ročník 



dirigovaný p. ředitelkou Evou Chourovou měl letos nabitý 
program, rozdělený na čtyři žánrově odlišná dějství: písničky, 
tance, reklamy a muzikál Mrazík. Všechna čísla a všichni žáci 
sklidili bouřlivý potlesk a slova uznání. Z bezprostředních ohlasů 
víme, že sem tam ukápla i nějaká ta slza. K tomu jistě přispěl 
i dojemný proslov p. ředitelky, který celý večer uzavřel a 
probudil v nás vánoční náladu. 
 
Na závěr bychom chtěli vyjádřit naše díky p. Martině 
Zamazalové za výrobu šatů a p. učiteli Lukáši Krejsovi za 
zapůjčení aparatury, osvětlení a ozvučení besídky. 
 
 
FOTOGRAFIE Z MIKULÁŠE 
 

 
 

Další fotografie z Mikuláše i fotografie z besídky si můžete 
prohlédnout na našem školním webu. Adresa webu je: 
http://www.zs.hostice-heroltice.cz/ 

 
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM 
V HOŠTICÍCH – HEROLTICÍCH 

 
 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 
 
 
 

II XX ..   ŠŠKKOOLLSSKKÝÝ   PPLLEESS   
 
 
 

KTERÝ SE KONÁ 
 
 

V SOBOTU 14. ÚNORA 2009 VE 20 HODIN 

 
 

V KULTURNÍM DOMĚ V HEROLTICÍCH 
 
 
 

PROGRAM: UKÁZKY SPOLEČENSKÝCH TANCŮ, 
K TANCI A POSLECHU HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA 

IMPULS 

 
 
 

VSTUPNÉ 60,-Kč 
 


