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BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  HHOOŠŠTTIICCEE--HHEERROOLLTTIICCEE 
 
 
Vážení občané Hoštic-Heroltic, 
 

dovolujeme si Vám nabídnout už 14. číslo školního 
čtvrtletníku, ve kterém přinášíme stručné informace o našich 
aktivitách za poslední cca tří měsíce. Krátké články jsou jako 
obvykle doplněny fotografiemi. Dále si Vám dovolujeme 
připomenout, že informace o škole si můžete přečíst i na našem 
webu (http://www.zs.hostice-heroltice.cz/). 

 
Co se týče budoucích aktivit, tou nejdůležitější je 

přestavba školy, jež se uskuteční v letních měsících. 
Předmětem rekonstrukce bude vybudování nových sociálních 
zařízení, vybudování úklidové místnosti s teplou vodou, úprava 
školního dvorku  a přebudování odpadové jímky. Všechny tyto 
zásahy jsou nezbytně nutné, protože současný stav už 
nevyhovuje hygienickým normám. Úprava a „zkulturnění“ 
dvorku má, kromě nutnosti vyhovět hygienických požadavkům, 
i ryze praktický význam, neboť rozšíří naše školní zařízení o 
další využitelný prostor. Pokud to počasí umožní, mohou zde 
žáci strávit velkou přestávku, hodinu výtvarné výchovy, 
případně ho využívat v době školní družiny. 
 

Doufáme, že rekonstrukce přispěje k tomu, že se učitelé 
i žáci budou ve škole cítit ještě lépe než dosud. Za možnost 
pracovat v odpovídajícím prostředí vděčíme především 
obecnímu úřadu, za což mu velice děkujeme. Věříme, že i 
v budoucnu se na jeho podporu můžeme spolehnout. 
 

Tomáš Havlíček 

AKCE A UDÁLOSTI V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2009 
 
VÝLET DO BRNA 
  
Jako dárek za podařenou besídku jsme se s našimi žáky 
vypravili poslední úterý před vánočními prázdninami na výlet do 
Brna. Společně s námi jela Základní škola z Moravských Prus. 
Nejprve jsme zamířili na brněnskou Kraví horu, kde stojí 
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka. V planetáriu byl 
pro nás a další školy připraven pořad o planetách a 
souhvězdích. Po skončení pořadu nás autobus zavezl na 
parkoviště u Janáčkova divadla, odkud jsme se vydali na 
Náměstí Svobody, kde se konaly tradiční vánoční trhy. Zde si 
žáci mohli zakoupit dárky pro rodiče a sladkosti. Kolem 
12.30 jsme se vrátili do Hoštic a žáci se přemístili do družiny. 
 
ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 
 
Dne 5. února proběhl na naší škole zápis do prvního ročníku. 
K zápisu se v doprovodu maminek dostavili čtyři chlapci a dvě 
děvčata. Jmenovitě v abecedním pořadí: Veronika 
Gotwaldová, Michael Janeček, Tereza Wachtelová, Šimon 
Zamazal, Patrik Zeman a Patrik Zimmermann. Všichni byli 
podrobeni přijímací proceduře, která sestávala z (dobrovolného) 
přednesu básničky, vyprávění pohádky podle obrázků, několika 
dovednostních úkolů a předvedení základní matematické 
orientace. Naši žáci oděni v pohádkových kostýmech měli úlohu 
průvodců a pomocníků. Budoucí prvňáci obstáli na výbornou a 
my se na ně v příštím školním roce bez nadsázky moc těšíme! 
 
IX. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO PLESU 
 
Letošní ročník oblíbeného školského plesu připadl na svátek 
zamilovaných – jestli to jeho průběh ovlivnilo, nechť posoudí 
sami návštěvníci. My, organizátoři akce, hodnotíme ples jako 
velmi zdařilý. Zábava probíhala v obvyklém duchu, nechyběla 
půlnoční tombola, taktéž předtančení už téměř zlidovělo. Hosté 
kvitovali především výběr kapely – tou byla skupina Impuls, 
tvořená převážně učiteli ZUŠ v Ivanovicích na Hané. Bar zajistil 



pan Michal Dědek z Vyškova (Hotel Selský dvůr). Na závěr 
bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří se podíleli na 
přípravách a úklidu. A jak už řekla ředitelka MŠ – za rok na 
shledanou! 
 

 

Školní ples 

 

 

zápis do prvního ročníku 

 



 

zimní radovánky 

 

INSTALACE SBĚRNÝCH NÁDOB 
 
Jednou ze zásad naší školy je ekologické chování. Proto jsme se 
rozhodli zapojit do propagačního projektu Ministerstva životního 
prostředí „Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do 
školských zařízení“. Začátkem února nám přivezli sběrné 
nádoby, které jsme instalovali v obou školních třídách a ve 
družině. Žáci byli poučeni o způsobu správného třídění odpadu, 
význam třídění jim byl objasněn už dříve. Naplněné nádoby 
budeme vlastními silami přepravovat do sběrných kontejnerů 
v obci. 
 

 
 

     



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY H-H 
 

SBĚR PAPÍRU LETOS NEBUDE ! 
 
Vážený občané Hoštic a Heroltic, dovolujeme si vás informovat, 
že v letošním roce neuskutečníme sběr starého papíru. 
Důvodem je nová situace u vykupovatele, která je pro školu 
velmi nevýhodná. Děkujeme za pochopení. Tuto zprávu ještě 
uveřejníme prostřednictvím plakátů. 
 
 
ŠKOLNÍ VÝLET 
 
Pro letošní rok jsme naplánovali návštěvu Moravského krasu. 
Žáci budou mít možnost prohlédnout si nejvýznamnější 
krasovou oblast u nás. Prohlédneme si i nejhlubší českou 
propast, nechvalně známou Macochu. Součástí prohlídky bude 
plavba po podzemní řece Punkvě a výjezd lanovkou nad 
Macochu. 
 
 
LITERÁRNÍ TVORBA NAŠICH ŽÁKŮ 
 
Jak jsme pluli na potoce 
 
S klukama jsme našli plastový dekl, který jsme nazvali loďkou. 
Naskákali jsme dovnitř loďky a plavali po potoce. 
 

Zdeněk Hudec (3. ročník) 
 
Kamarád Matěj (charakteristika) 
 
Líbí se mi na něm, že je srandovní. Hraje se mnou hokej, on 
hraje v přípravce. Mám tam hodně kamarádů, ale on je ten 
nejlepčí. A oni jsou bohatí. 
 

Šárka Zemanová (4. ročník) 
 
 

ANKETA 
 
Zeptali jsme se žáků, co by chtěli ve škole změnit… 
 
„Na škole bych chtěla změnit to, aby učitelé byli více zábavni a 
aby tady byl automat a tabula na psaní fixí a taky lepší počítače 
a víc kroužků.“ 
 
„Já bych chtěla změnit na škole topení, učitelé se mi líbí, 
abychom měli ve škole víc zábavy, abysme měli třetí přestávku 
delší a jinak se mi tady líbí všechno.“ 
 
„Ve škole chcu změnit rozvrh hodin a aby nebyl čeják.“ 
 
Ehm, uvidíme, co se s tím dá dělat… ☺ 
 
 
PERLY NAŠICH ŽÁKŮ 
 
Proč má žirafa pruhy? Aby ji nebyla zima! 
 
Druh žáby…? Opice! 
 
Řekni zvíře rodu středního. To sněženka! 
 
Domácí zvíře, které hudruje… Nevím. 
 
Tak kdo doma hudruje…? Já, nebo maminka! 
 
…..ne, vlastně čerti!!!.....je to ale pták!.....Ptakopysk!!!!!!!! 
 
Jak se nazývá předek psa? Štěně! …Ne, lev! 
 
Co dál víš o psovi? Pes štěká a nemluví… 
 
 
 

☺ ☺ ☺ 


