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Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  H O Š T I C E - H E R O L T I C E  
 
 
Vážení občané, rodiče, 

každý konec roku člověka přivádí k úvahám, co se mu 
podařilo, co ne, co by měl zlepšit. Naproti tomu školní rok není 
zatím ani v polovině, takže my pracovně bilancovat ještě 
nemůžeme. Můžeme si aspoň dát nějaká předsevzetí, to se při 
této příležitosti hodí. 

Rádi bychom tedy, aby děti i nadále chodily do školy rády (což 
myslíme, že platí), aby je výuka bavila a aby se učit chtěly. 
Není to však snadné, zvlášť ta druhá dvě přání. Ne každé učivo 
je pro děti zajímavé a přitažlivé. Navíc jsou přesyceni 
informacemi z médií, žel někdy i nevhodnými pro jejich 
mentální věk. Podle nových metod by děti měly co nejvíce 
využívat ve výuce moderní technologie. Výukové programy, 
textové a grafické editory, vyhledávání na internetu... To vše 
žáky baví, doslova hltají obrazovku očima - na druhou stranu o 
to více času u počítače stráví. Čím dál méně jsou ochotní a 
schopní poslouchat mluvenou řeč, málo čtou, neznají významy 
běžných slov. 

Ale abychom si jen nestěžovali. Vzdělávání a výchova je na 
nás, a tak se nesmíme vzdávat. Děti jsou tvárné a nasávají 
jako houba, pokusme se, my i vy, využít jejich téměř 
nevyčerpatelné energie k smysluplnému poznání. Více si s nimi 
povídejme a více jim naslouchejme. Možná proto jsou dnešní 
děti tak hlučné - mají dojem, že je nikdo neposlouchá... 

� 

BAREVNÁ POPELNICE 

Každý jistě zná ty unyle šedé české popelnice, na kterých oko 
příliš radostně nespočine. Podobné to bylo i s tou naší školní. A 
tak jsme se s našimi žáky rozhodli, že ji v hodině výtvarné 
výchovy celou pomalujeme. Doufáme, že vám při cestě kolem 
školy její nový make-up zlepší náladu. 

MIKULÁŠ 

V letošním roce vyšel předvečer dne svatého Mikuláše na 
neděli, proto k nám do školy proslulá trojice zavítala už v 
pátek 3. prosince. Mikuláš, anděl a především čert už 
bohužel nevzbuzují takový respekt jako dřív, a tak se naši žáci 
na ně spíš těšili, než že by se báli. Měli bychom ale ocenit 
jejich upřímnost, s jakou se před Mikulášem přiznávali ke 
svým nedostatkům – snad se stejnou upřímností budou chtít 
dostát svým závazkům a slibům! Každopádně, děti jsou 
odrazem nás dospělých, na to bychom měli pamatovat… 

 



ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

Ředitelství ZŠ Hoštice-Heroltice oznamuje, že zápis budoucích 
prvňáčků pro školní rok 2011/2012 se bude konat ve čtvrtek 
3. února ve 13.00 hodin v budově základní školy. Rodičům 
připomínáme, aby přinesli rodný list dítěte. Bližší informace 
rodičům dodáme v dostatečném předstihu. Těšíme se na vás! 

 
VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Dne 14. prosince 2010 se konala vánoční besídka. 
Připravovali jsme ji 2 měsíce – nápady, hudba, choreografie, 
kostýmy, rekvizity, na všem se děti podílely. Měly spoustu 
skvělých nápadů a především chuť do práce a velkou snahu 
potěšit, pobavit, dojmout a určitě i překvapit svoje rodiče, 
kteří často netuší, čeho všeho je jejich dítě schopno. Věřím, že 
se jim to povedlo, byli totiž všichni skvělí ! 

 

 
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

VE SPOLUPRÁCI 
S OBECNÍM ÚŘADEM V HOŠTICÍCH – HEROLTICÍCH 

 
 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 
 
 
 

XXII..  ŠŠKKOOLLSSKKÝÝ  PPLLEESS  
 

 
 

KTERÝ SE KONÁ 
 
 

V SOBOTU 12. ÚNORA 2011 
VE 20 HODIN 

 
V KULTURNÍM DOMĚ V HEROLTICÍCH 

 
 

 

 
 

VSTUPNÉ 60,- Kč 


