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ÚVODEM 
 
Vážení občané Hoštic a Heroltic, po třech číslech je tu opět číslo 
prosincové, předvánoční. Letos máme dojem, že ten rok utekl 
ještě rychleji než loni. Děti už se těší na vánoční prázdniny a 
dárky a rovněž my jsme v toužebném očekávání dnů volna, 
v nichž načerpáme nových sil, neboť věřte, že tyto předsváteční 
dny jsou psychicky velmi náročné. Nejvíc nám dávají zabrat 
přípravy na vánoční besídku v kulturním domě. Žáci nacvičují 
ze všech sil, aby svým rodičům udělali radost. Doufáme, že se 
nám podaří připravit stejně slavnostní a zároveň zábavnou 
podívanou jako v uplynulých letech. 
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, budeme o besídce moct mluvit 
už pouze v minulém čase, nyní však k událostem dnů 
následujících. Po vánočním odpočinku čeká žáky poslední měsíc 
prvního pololetí, v němž někteří musí pořádně zabrat, chtějí-li si 
udržet dobré známky. Za svou snahu se na oplátku mohou těšit 
na jarní prázdniny a výuku plavání. Uvažujeme také o návštěvě 
brněnského divadla. Kromě toho nás v únoru čeká zápis nových 
prvňáků, počet kterých se bude do budoucna zvyšovat. A to 
samozřejmě není vše, však vás budeme průběžně informovat. 
Vánoce jsou obdobím, kdy se děti těší na to, že dostanou dárky. 
My dospělí už máme větší radost z toho, že můžeme někoho 
obdarovat, způsobit někomu, na kom nám záleží radost. 
Letos si tento dobrý pocit užily i naše děti, když pro své 
kamarády v daleké Indii posbírali hodně hraček. Veliký 
balík,který jsme společně odnesli na poštu, již zahájil svoji 
dlouhou pouť do tropické oblasti.Škoda,že jeho cestu 
nemůžeme sledovat, bylo by to jistě zajímavé. 

 
 

Naši žáci (současní i tři bývalí) při odesílání balíku do Indie 
 

ROK STROMU 
 
V naší družině se úspěšně rozjel projekt Rok stromu. Jeho 
cílem je zařadit běžnou výtvarnou činnost do kontextu koloběhu 
ročních dob. Na fotce je zachycena instalace z měsíce října. 
 

 



NÁVŠTĚVA V IVANOVICKÉ ŠKOLE 
 
V pondělí 2. listopadu jsme vlakem vyrazili navštívit Základní 
školu v Ivanovicích na Hané. Dostali jsme pozvání na výstavu 
„Od sputniku po raketoplán“, pořádanou v rámci 
Mezinárodního roku astronomie. Hned po vstupu do ivanovické 
školy se nás přívětivě ujal pan učitel Mgr. Petr Jordán, jenž byl 
něco jako kurátor výstavy. Ještě před samotnou výstavou měli 
žáci možnost prohlédnout si ivanovickou základní školu 
i zevnitř. Líbily se především počítačové učebny a hezky 
vyzdobená prostorná jídelna. Poté nás pan učitel zavedl do 
učebny s promítacím plátnem a připravenými filmy. Zbytek 
programu – prohlídka informačních panelů a kvíz – museli žáci 
absolvovat bez naší účasti, neboť nás učitele zajal pan ředitel 
Mgr. Miroslav Růžička. Krátce nás seznámil s historií školy i se 
současným stavem, přičemž nás elegantně znovu provedl celou 
školou. Příjemné setkání jsme završili oboustrannou výměnou 
zkušeností a rozhovorem v přátelském duchu. Děkujeme ZŠ 
v Ivanovicích na Hané za pozvání i pěkně připravenou 
výstavu! 
 

 

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY 
 
V pátek 6. listopadu uspořádal obecní úřad setkání seniorů, na 
němž měli možnost vystoupit i naši žáci. Ti si s paní ředitelkou 
připravili krátké pásmo písniček a veselých říkanek. V publiku 
seděli i jejich babičky a dědečkové, takže museli trochu bojovat 
s trémou. Vstoupení se ovšem povedlo, děti sklidily potlesk a 
čokoládu. Děkujeme za pozvání a našim starším 
spoluobčanům přejeme pevné zdraví, pohodu a klid do 
dalších let. 
 
MIKULÁŠ 2009 
 
V pátek 4. prosince k nám do školy zavítal urostlý Mikuláš 
v doprovodu pekelně naštvaného čerta! Anděl tentokrát 
nepřiletěl, takže se děti musely spolehnout jen na svou 
výřečnost. Mikuláš coby štědrý a dobrosrdečný muž nadělil 
všem dětem stejně, i těm zlobivějším – ty však neunikly 
několika rázným plácnutím čertovou metlou. Děkujeme 
Mikuláši i čertovi za věrné služby a těšíme se zase za rok! 
 
VÝLET DO BRNA 
 
V pátek 13. prosince jsme opět navštívili brněnskou 
Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Koperníka. Letos žáci  
zhlédli program, který jim mj. přiblížil povrchy a prostředí 
planet naší soustavy a rozdíl mezi letní a zimní hvězdnou 
oblohou. Tématicky jsme tak navázali na výstavu v ivanovické 
škole a prohloubili si znalosti z učebnice přírodovědy. Ke 
vstupenkám jsme obdrželi pracovní listy mající prověřit, co si 
žáci s programu zapamatovali. Po návštěvě hvězdárny jsme se 
přesunuli na náměstí Svobody, kde probíhají vánoční trhy. Děti 
měly možnost koupit rodičům či sourozencům vánoční dárek a 
věřte, že si daly s výběrem záležet. Tak šťastné a veselé! 

 

     


