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BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN   
 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  ŠŠKKOOLLYY  HHOOŠŠTTIICCEE--HHEERROOLLTTIICCEE 
 
A je to tady - prázdniny!!! Očekávané, vytoužené……zasloužené. 
Než ale naši žáci dostali odměnu za práci – vysvědčení, popsali 
hodně sešitů, přečetli mnoho stran a naučili se spoustu nových 
věcí. 
   Snažíme se, aby každý školní rok přinesl něco jiného, 
zajímavého. K tomu, abychom k plánování měli co nejvíce 
informací a podkladů, rozdali jsme dětem ve škole i rodičům 
domů dotazníky, aby se mohli dobrovolně a anonymně vyjádřit 
k výuce, práci pedagogů i k atmosféře ve škole. 
   Velmi nás potěšilo příznivé hodnocení. Cenné pro nás jsou i 
nápady a náměty, ke kterým přihlížíme při plánování příštího 
školního roku a s kterými vás seznámíme v podzimním vydání 
Bulletinu. 
    Jsme rádi, že rodiče se obrací na nás i během školního roku, 
kdy je potřeba vyřešit problém nebo poradit. 
    Letošní školní rok byl ve znamení pokračování naplňování 
cílů našeho Školního vzdělávacího programu – Zdravá škola. 
Děti se učily, že naše planeta Země je náš domov, o který se 
musíme starat, že plnohodnotný život je možný jen v čistém 
prostředí a v plném zdraví nejen fyzickém, ale i psychickém. 
Cvičili jsme jógu, učili se zdravě dýchat, zdravě jíst, zdravě žít. 
K léčbě dětské duše se kromě jiného využívá i schránka důvěry.  
    Letos máme i nové kamarády v Indii, kterým jsme poslali 
obrázky, fotografie a hračky. S těmi si už indické děti hrají a 
poslaly nám poděkování a fotografie.  
    Prázdniny jsou obdobím cestování, poznávání nových lidí a 
zajímavých míst jak ve světě, tak u nás. Věřím, že děti budou 
mít otevřené oči i srdce a vrátí se z cest bohatší o nové 
zkušenosti, kamarády a zajímavé zážitky. 
                             
                                                                    Eva Chourová 

 

 
 
… je radost dárky dostávat, ještě větší radost je dárky dávat… 
 

 
 
 



DEN ZEMĚ 
 
V rámci Dne Země jsme s žáky vyrazili na sběr odpadků do 
okolí školy. Zašli jsme na hřiště a k vlakové zastávce. Jistě se 
nebudete divit, když vám řekneme, že sáčky a pytle nestačili. :) 
Smyslem akce bylo prakticky si ověřit stav našeho životního 
prostředí a upozornit děti na potřebnou péči a ochranu. Nejen 
pro krásnější trávníky, ale hlavně proto, aby Země mohla lépe 
dýchat, je občas dobré se sehnout pro odhozený odpadek. 
 

                   
 
 
ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOO ZLÍN 
 
Po předchozích výletech zaměřených na poznávání historie a 
neživé přírody jsme se letos vydali na poznávání živé přírody. 
Navštívili jsme ZOO Zlín, která je nejnavštěvovanější 
zoologickou zahradou na Moravě. V rámci nové koncepce je 
ZOO rozděleno na kontinenty a zvířata jsou vždy umístěna 
podle svého skutečného místa výskytu. Díky tomu jsme si 
zvířata nejen prohlédli, ale také jsme si lépe uvědomili, kde žijí. 
K novinkám patří pavilon nazvaný Yucatan. Tento velký skleník 
má simulovat přirozené prostředí deštného pralesa Střední 
Ameriky, a to jak flóru, tak i faunu – např. nad hlavami nám 
rostly banány a prolétávali ptáci, v říčce odpočíval krokodýl… 
Velmi nás zaujalo prostředí zahrady, které připomíná 
opravdovou zahradu či dokonce les. Nakonec se i počasí 
umoudřilo, takže můžeme s přesvědčením mluvit o vydařeném 
výletu. 

 
PERLY NAŠICH ŽÁKŮ 
 
Co má strom na povrchu? - Srst. 
 
Proč byl upálen Jan Hus? - Protože kacířoval. 
 
V kolika letech Jan Hus začal kázat?  - V 11. 
 
Ve kterém státě bys hledal město Kostnice? - V jižních Čechách. 
 
Mládě ovce a berana? – Ryba! 
 
Žák: A proč se dítě nenarodí pusou? Spolužák: No protože by 
se maminka zadusila. 
 
Jak se jmenuje člověk, který je zaměstnaný na hřbitově ?  

– Pan Ježíš! 
 
 
 

KRÁSNÉ LÉTO, HODNĚ SLUNÍČKA, POHODY A 
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU 

PŘEJÍ 
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZŠ HOŠTICE-

HEROLTICE 
 
 

 


