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BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  HHOOŠŠTTIICCEE--HHEERROOLLTTIICCEE 
 
ÚVODEM 
 
Také nevíte, proč jsou Velikonoce významným křesťanským 
svátkem? Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek? A proč je ten 
čtvrtek vlastně zelený? 
Někdo ví, někdo ne, a tak jsme si ve třídě o Velikonocích, 
svátcích jara a oslavě vzkříšení Ježíše Krista, povídali. Přes 
historii, od dob pohanských až k současnosti. Také jak a proč se 
v který den vařila určitá strava. A co je to půst? Nevěděl nikdo. 
Asi by se předkové divili, jak slavíme v 21.století… 
Na blížící se volno a Velikonoční pondělí se děti těší, děvčata i 
kluci, každý ale jinak.Zde jsou jejich názory… 
 
Holky - mně se líbí, že pečeme s maminkou perníkové zajíčky, 
děláme vajíčka a nelíbí,když mě kluci mrskají a bolí to 

      -  líbí se mi, že je svátek a všichni jsou doma, ale nelíbí  
se mi mrskání 
           - Velikonoce se mi nelíbí, protože pan Ježíš byl 
ukřižován a líbí, protože vstal z mrtvých a kraluje na nebi 
  
Kluci    -  mám rád Velikonoce, protože můžeme mrskat holky 
a dostaneme od nich vajíčka nebo čokoládu 
           -   chodíme na holky, dostáváme vajíčka a jiné dobroty, 
ale někdy se stydím a nechce se mi chodit 
           -   líbí se mi, že na zelený čtvrtek se jí špenát, nelíbí se 
mi, že se drží půst 
           - Velikonoce bych neslavil, protože mě to nebaví. 
Velikonoce bych slavil, protože dostanu balíček. 
           -  mě se líbí, jak mrskám, mě se ale nelíbí, jak je na 
Velikonoce zelené pivo 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
 
Ve čtvrtek 6. ledna proběhla odložená vánoční besídka 
základní a mateřské školy. Všichni naši žáci se moc snažili 
potěšit a pobavit diváky, jimiž byli především rodiče a další 
příbuzní či kamarádi. Výkony dětí a nacvičujících byly 
odměněny bouřlivým potleskem jako na rockovém koncertě. 
Rádi bychom poděkovali obecnímu úřadu za sladkou odměnu 
pro děti a rodičům za (mnohdy netušené) zapůjčení rekvizit. :) 
 

 
 

Vrcholné číslo večera 
 
 
NÁVŠTĚVA POLICIE ČR 
 
Po báječném výkonu na vánoční besídce čekalo naše žáky 
následující den zajímavé setkání se zástupci Policie ČR. 
Policisté přijeli služebním vozem a ihned po příchodu do třídy si 
u dětí získali respekt a pozornost. Nejprve vysvětlili kdo jsou a 



jakou roli v naší společnosti zastupují. Poučili žáky o správném 
chování v silničním provozu a upozornili je na různá nebezpečí, 
která jim v dnešním světě hrozí. Největší úspěch měly ukázky 
výzbroje a výstroje, kterou si mohly děti i vyzkoušet. Závěr 
setkání byl určen dotazům, čehož se naši žáci rovněž nezdráhali 
využít. Domníváme se, že návštěva byla oboustranně 
prospěšná a příjemná. Děkujeme zástupcům Policie ČR za 
užitečné informace, podané zábavnou a poutavou formou. 
 
 
X. ŠKOLSKÝ PLES 
 
Jubilejní X. ročník školského plesu ZŠ a MŠ v Hošticích-
Herolticích se uskutečnil v sobotu 6. února 2010 v místním 
kulturním domě. Děkujeme všem za tentokrát opravdu hojnou 
návštěvu a doufáme, že jste se bavili stejně dobře jako my. 
Děkujeme rovněž sponzorům za bohatou a pestrou tombolu. 
 

 
 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ během losování tomboly 

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 2010/2011 
 
Na úterý 9. února byl naplánován zápis prvňáčků do první třídy 
pro školní rok 2010/2011. Letos jsme přivítali celkem čtyři 
adepty, z nichž tři byli po aktu zapsáni: Martina Burianová, 
Darja Lugova a Kristýna Štěrbová. Už loni byl zapsán Patrik 
Zimmermann, takže v příštím roce u nás zahájí školní 
docházku 4 prvňáci. Vzhledem k tomu, že k nám během 
letošního II. pololetí přišli 3 noví žáci a že na konci školního 
roku odejde pouze jediný páťák, rozrosteme se na „úctyhodný“ 
počet 29-ti žáků ! 
 
 
PROJEKT OVOCE DO ŠKOL 

Naše škola se v březnu zapojila do projektu České republiky a 
Evropské unie - Ovoce do škol. Projekt má zajistit pravidelný 
přísun ovoce a zeleniny do základních škol, a to zcela ZDARMA, 
bez jakéhokoliv finančního zatížení rodičů i školy. Naším 
programem v rámci ŠVP (školního vzdělávacího programu) je 
zdravá škola a tento nový projekt ideálně zapadá do naší 
koncepce. Ovoce a zelenina jsou významným zdrojem vitaminů 
a dalších důležitých látek, a proto by se jim děti neměly 
vyhýbat. Jsme a chceme být zdravá škola. 

Projekt byl schválen vládou ČR koncem minulého roku,  
dodávky zajišťuje firma Laktea. Sortiment je následující: 

• čerstvé ovoce a zelenina 
• ovocné a zeleninové saláty 
• ovocné a zeleninové šťávy 

Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel čili 
v maximálně zdravé a pro organizmus přínosné formě. 

Další informace naleznete zde: www.ovocedoskol.eu 

 


