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JÓGA S ANDREOU 

V pátek 25. března k nám zavítala zkušená cvičitelka jógy paní 

Andrea Pacejková, která vede kurz ve Vyškově. Paní 

Pacejková přijela na pozvání paní ředitelky, aby si s dětmi 

zacvičila a něco víc jim o józe pověděla. Pro naše žáky není 

jóga neznámá, a tak paní cvičitelku překvapili, když čekali ve 

správné pozici. Cvičení i relaxaci si všichni skvěle užili. 

POZNEJ SVÉHO PSA 

Dne 26.4. nás navštívila paní lektorka Eva Horká se svým 

čtyřnohým kamarádem, černým labradorským retrívrem 

Denim, aby nás společně naučili, jak správně zacházet se 

psem (ať už svým, či cizím) a eliminovat tak možnost jejich 

zranění. Deni Bri je speciálně vycvičený canisterapeutický pes, 

na kterém lektorka simulovala rŧzné situace.V první části jsme 

se věnovali manipulaci s vlastním psem – děti se učily, jak 

mají správně zvedat psa ze země, nasadit vodítko a obojek, 

utřít packy, nakrmit psa... Druhá část byla zaměřená na psy, 

které potkají děti na ulici. Zjistili jsme, jak zabránit útoku psa, 

jak se zachovat, kdyby přece jen zaútočil, či jak správně a 

účinně bránit svého psa před útokem cizího agresora. Dále 

jsme v diskusi narazili na problém poslušnosti psa, tedy na 

jeho výcvik a hádali, který povel je nejdŧležitější… (kdybyste 

nevěděli, tak „ke mně!“ nebo-li přivolání psa). Deni poslouchat 

uměl a předvedl, jak se má chovat cvičený pes. Děti si mohly 

vyzkoušet podat mu pamlsek, pohladit si ho nebo i zadat mu 

povel, který rád splnil. Byl to pohodový a veselý pejsek a 

taková byla i celá přednáška. 



VZPOMÍNÁNÍ U POMNÍKŦ PADLÝCH 

Dne 29.4. jsme si připomněli příčiny, prŧběh a ukončení I. a 

II. světové války. Společně s paní starostkou jsme položili 

věnce k památníkŧm v Hošticích – Herolticích. 

ŠKOLNÍ VÝLET 

Letos jsme na školní výlet vyrazili na Divoký západ a za 

strašidly. Ráno 26. května časně po 7. hodině vyjel z Hoštic 

autobus s našimi žáky směr Českomoravská vrchovina. Přes 

Brno a Kuřim s kopce a do konce až do Dolní Rožínky. Nejprve 

jsme navštívili strašidelný zámek DraXmoor s expozicí 

nejrŧznějších pohádkových strašidel a filmových monster. 

Dětem jsme připomněli, že každá příšera má svŧj předobraz v 

reálném světě a symbolizují zlo. Poté nás veselý pan řidič 

dovezl do westernového městečka zvaného Šiklŧv mlýn. Zde 

se žáci rozprchli jako bizoni po prérii – k atrakcím, obchŧdkŧm 

či indiánské rezervaci, v níž probíhala přednáška v podání 

„opravdových“ Indiánŧ (resp. nadšencŧ oblíbivších si indiánský 

zpŧsob života). Vzhledem k velkému parnu se všichni docela 

unavili a na zpáteční cestě v klidu dojídali smažené řízky. ;) 

VARIETÉ 

Při příležitosti Dne dětí naši ZŠ a sousední MŠ navštívilo 

kouzelnické a artistické varieté. Bezmála hodinové show 

představilo prostřednictvím dvou umělkyň přitažlivý svět 

kouzel a iluzí a něco z artistického umu. Vystoupení 

zahrnovalo ukázky kouzelnických čísel, žonglování s míči a 

kužely, balancování sklenic na hraně nože, kousky 

cirkusáckého psíka apod. Po nečekaných zmizeních a 

objeveních předmětŧ přímo před očima zŧstávaly ve tvářích 

dětí velké otazníky. Během neúnavného žonglování a tance se 

známými obručemi Hula-hop se dětem občas tajil dech. 

Kouzelnice i artistka nenásilně děti poučily i zapojily do 

účinkování v show. Svou produkcí někoho z dětí možná 

inspirovaly. 



HOŠTICE - OPEN - MAZEC 

Dne 28. 5. se uskutečnil již pátý ročník tenisového turnaje pod 

záštitou ZŠ a OÚ (kterému zároveň děkujeme za příspěvek na 

ceny a diplomy). Děkujeme také paní starostce za perfektně 

provedenou fotodokumentaci. I přes nepřízeň počasí se 

turnaje zúčastnilo 6, téměř tradičních dvojic, které se 

nenechaly odradit a tak skrápěny deštěm odehrály celý turnaj 

a o co bylo počasí horší, o to byla lepší nálada. Nejlepší dvojicí 

se stal pár MATOUŠEK-ERNEK, kteří v boji o první místo 

porazili dvojici Pytela-Burian. Třetí skončili Urbánek-Zaremba 

Pavel, čtvrtí Kocourek-Reška ml., dále otec a syn Májové a 

šesté místo patřilo největším bavičŧm Mrnuštík (Pepíček)-

Zaremba Leoš. I přes zmiňovanou velkou nepřízeň počasí se 

turnaj vydařil a lze si jen přát, ať příští ročník přinese jen více 

sluníčka a zŧstane stejná přátelská atmosféra turnaje. 

Za pořadatele PYTBURI 

ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY 

Jako každý rok opustí naši malou školu několik žákŧ 

5. ročníku. Nechceme se chlubit, ale většinou všichni litují, že 

zdejší škola nekončí devítkou. Přečtěte si, na co budou nejvíce 

vzpomínat a co jim bude chybět. 

ADAM ŠTOLFA: „Budu vzpomínat na paní 

ředitelku, na oba pány učitele a na to, jak jsme 

byli v kulturáku. A budu vzpomínat na 

rozlučák.“ 
 

 

 

NIKOLA ADÁMKOVÁ: „Mně se bude určitě 

stýskat po učitelích a po děckách. Jak tady 

dobře vaří a po paních kuchařkách. A prostě po 

spolužácích a po škole vŧbec.“ 



KRISTÝNA MAREKOVÁ: „Já budu vzpomínat na 

to, jaká tady byla sranda a jak na nás byli 

učitelé hodní.“ 

 
 

 

JANA DVOŘÁKOVÁ: „Já budu vzpomínat na paní 

ředitelku a na výlety, jak s náma jezdili plavat a 

opékat špekáčky. Jak jsme trénovali na besídku 

a na to úžasné publikum. V Hošticích to prostě 

bylo super.“ 
 

KATEŘINA ZAMAZALOVÁ: „Bude se mi hodně 

stýskat po škole, po paní ředitelce, po 

kamarádech. Moc se mi do Vyškova nechce, 

radši bych byla pořád tady. Bude mi i smutno.“ 
 

 

ZDENĚK HUDEC (jak by vypadalo vzpomínání po 

letech): „Když jsem chodil do školy v Hošticích, 

tak bych řekl, že paní učitelka byla nejlepší. 

Nejvíc mě bavila angličtina, kterou učil pan 

učitel Havlíček, ten byl taky nejlepší. Nebavil mě 

český jazyk. Vzpomínám na ty smíchy s kamarádama a 

holkama a ještě na pana učitele Pytelu, který mě učil v 1. a 2. 

ročníku, ten byl taky nejlepší. Nejlepší ty časy byly s Adamem, 

Marťou Medkem a Kristýnou Marekovou.“  

 

Ano, milí páťáci, je to tak, byly to skvělé časy, jak hezky píše 

Zdeněk, zažili jsme toho společně hodně a věříme, že se vám 

bude líbit i ve škole ve Vyškově. Nebuďte smutní, vždyť když 

něco končí, tak i něco nového začíná. Přejeme vám všem, ať 

se vám ve škole daří, najdete nové kamarády a skvělé učitele. 

Také na vás budeme rádi vzpomínat… 

 TOMÁŠ HAVLÍČEK – EVA CHOUROVÁ – ZDENĚK PYTELA – 2011 

 


