
BBBUUULLLLLLEEETTTIIINNN  
 

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  

 

 

V 3.-5.ročníku je náplní prvouky a vlastivědy i přírodovědy učivo o 

pravěku. Jak se lidé vyvíjeli, jak žili, bydleli, lovili, dorozumívali 

se...porovnávali jsme jejich a náš současný život. Co takhle časová 

smyčka a skok do dávných časů…aneb slohové práce našich ţáků: 

 

Moje setkání s mamuty 

 

...najednou jsem otevřela oči a ocitla jsem se mezi pralidmi. Prý jdou 

lovit a ukázali mi jejich zbraně. Myslela jsem, že to budou zbraně jako 

meče, ale měli jen kameny a klacky. Dali mi do rukou jeden klacek a 

šli jsme na lov. Prý mám lovit zatím jenom něco malého. Zahlédla 

jsem, jak jdou na mamuta. Nejdřív vyhloubili jámu a pak tam dali trávu 

a hlínu. To bylo něco! To jste měli vidět. Já jsem ulovila jen myš... 

Volali na mě, že chtějí pomoct. Dotáhli jsme ho před jeskyni, vzali 

jsme kameny, které byli velmi ostré a rozřezávali jsme maso. Mně to 

nešlo. Potom to dodělali. 

 

V batohu jsem měla notebook. Zapla jsem si ho a oni přišli a podívali 

se a divili se. Já jsem jim vysvětlila, co to je. Zapla jsem tam google a 

ukázala jim obrázky z naší doby. Připadalo jim to divné a začali házet 

kameny po mém notebooku. A najednou jsem doma...aha, to byl jen 

sen!!! 

 

                                                                   Radka Míková, 3.ročník 

 

Jak jsem cestovala časem 

 

Normální den jsem šla do školy a najednou jsem potkala divného pána. 

Pozorovala jsem ho a za chvíli mu něco malého vypadlo z kapsy. Vzala 

jsem to a utekla. V hodině mě něco táhlo, moc táhlo, omluvila jsem se a 

šla na záchod. Zmáčkla jsem blikající tlačítko a najednou nic, světlo  



 

 

nesvítí, já jsem se měnila v krokodýla. Pak jsem se ocitla v pravěku. 

Byla jsem jednou z nich, ale dlouho jsem tam nevydržela. Posunula 

jsem se do starověku, bylo to prima, ale čas plynul…za chvíli jsem byla 

ve středověku. Vypadalo to, že si někdo hraje s časem. A už je tu 

novověk...těším se, až zase potkám divného pána a zase něco 

zajímavého prožiju. 

 

                                                                   Kristýna Bartáková, 5. ročník 

 

 

Moje setkání s pravěkými lidmi bylo nejisté. Jedli syrové maso. Pak mě 

pozvali k sobě a řekli: U-ta-ta pojď za nama. Tak jsem tedy šla. 

Ukázala jsem jim mobil. Řekli: mo-mo-bil? Ano, mobil. Pak jsem 

holkám ukázala gumičky...a ony mě osolili (asi mě chtěli sníst). 

Zavolala jsem, že chci zpátky budoucnost. A byla jsem doma. 

 

                                                                 Marika Hálová, 5.ročník 

 

Pravěk 

 

Kamarádka Julie mi dala v pytlíku prášek. Když jsem přišla domů, 

vysypal se mi na zem. Chtěla jsem ho uklidit, ale najednou se stala 

divná věc. Všechno se motalo a já jsem byla v pravěku. Myslela jsem, 

že se mi to zdá, ale nezdálo. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, byla 

jsem tam úplně sama. A žádnou zbraň jsem neměla na obranu před 

divou zvěří. Dlouho jsem chodila po pralese a všude, kam jsem se 

jenom hnula, byly opice. Byla jsem hrozně unavená, tak jsem si lehla k 

malému potůčku a usnula jsem. Najednou jsem se probudila a ocitla 

jsem se v pravěké tlupě. Bála jsem se, ale naštěstí byli moc hodní. Ale 

neuměli mluvit a já jsem jim vůbec nerozuměla. Jednou, než jsem šla 

spát, hrála jsem na mobilu hry. Báli se toho, mačkali to a mačkali, až se 

to pokazilo a všichni se radovali...naráz jsem se objevila zase doma. 

Přesto jsem pak dlouho vzpomínala na ty krásné časy. 

 

                                                                   Eliška Fialová, 5.ročník 



 

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

 

Na začátku školního roku přislíbili prvňáci paní starostce, že se budou 

pilně učit číst, aby mohli osvobodit princeznu Čítanku ze spárů zlého 

draka Knihožrouta. Ve stanovený den pak zavítali na naši školu král a 

královna ze Země pohádek a fantazie se svým moudrým rádcem a 

přivedli s sebou rytíře Rastislava Berku z Dubé, který byl připraven k 

pasování. Prvňáci předvedli své čtenářské umění a po souhlasu krále 

byli postupně opravdovým mečem a vzletným proslovem pana rytíře 

pasováni: 

 

„Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů 

a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele měj v úctě slovo, 

ochraňuj knížky a statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno, co je v 

nich psáno… Pasuji tě za čtenáře!“ 

 

 
 

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 
 

Dne 2. února proběhl zápis do prvního ročníku. Zápisu se zúčastnilo 

celkem osm dětí, které se moc a moc snažily předvést, co už dokážou. 

Těšíme se tedy na viděnou v září! 



 

 

XII. ŠKOLSKÝ PLES 

 

XII. školský ples pořádaný ve spolupráci ZŠ a MŠ Hoštice-Heroltice se 

úspěšně uskutečnil v sobotu 18. února v místním kulturním domě. 

Děkujeme všem za obstojnou účast a některým zvláště za nezištnou 

pomoc s přípravou plesu; jmenovitě bychom chtěli vyzdvihnout pány 

Otu Orla, jeho syna Otu Orla, Karla Míku, Martina Fialu a paní 

Vlčkovou. Rovněž děkujeme našim sponzorům za dary do tomboly. 

 

 

PLÁNOVANÉ ŠKOLNÍ AKCE 

 

Ačkoliv se už blíží Velikonoce a do konce školního roku chybí sotva tři 

měsíce, čeká nás ještě mnoho zajímavých akcí.  

 

Nejprve se vypravíme prohlédnout si vyškovskou knihovnu, ve které 

je přece jen trochu více knih než v té místní. Děti se dozví, jak to v 

knihovně funguje, co tato důležitá kulturní instituce nabízí a třeba i jak 

si mohou opatřit průkaz čtenáře. Prvňáci coby úspěšně pasovaní čtenáři 

už jeden podobný průkaz mají, byť jen do místní knihovny. Byli 

bychom rádi, kdyby děti v dnešní přetechnizované době získaly ke 

knihám vřelejší vztah a staly se vášnivými čtenáři, jakými jsme byli - a 

vlastně dosud jsme - my. 

 

Tento rok opět po čase chystáme před Velikonocemi tzv. barevný 

týden, kdy děti přicházejí do školy každý den v jiné barvě oblečení. 

Touto kolorovanou uniformitou chceme hlavně poukázat na 

přicházející jaro. 

 

Od 25. dubna začneme jezdit na plavecký výcvik do vyškovského 

akvaparku. Hodina plavání bude probíhat v rámci středečních hodin 

tělesné výchovy. Výcvik je koncipovaný tak, že si dobří plavci pořádně 

zaplavou, horší plavci si vylepší svůj styl a neplavci se minimálně 

naučí nebát se vody - proč by také měli, když i naše tělo je přibližně ze 

70% z vody ! 



 

 

Na Den dětí naši školu navštíví skupina historického šermu Armet. 

Mistři středověkých zbraní mají připraven šermířský souboj a ukázku 

dobových zbraní. Děti si budou moct samy vyzkoušet např. střelbu z 

kuše. Ještě upozornění: Pokud 1. června náhodou uslyšíte ze školy 

řinčet brnění, nelekejte se, to jsou jen rytíři v zápalu boje. 

 

Na školní výlet vyrazíme opět na přelomu května a června. Tentokrát 

jsme se rozhodli pro cestu do Lašska. Navštívíme malebné městečko 

Štramberk, proslulé nejen štramberskýma ušima. Vystoupáme na 

bývalou hlásku místního hradu zvanou Trúba, prohlédneme si Národní 

sad s mnoha pomníky věnovaným osobnostem českých dějin a kultury 

a jeskyni Šipku (národní přírodní památka). Zbude-li čas, zastavíme se 

v teráriu nebo v galerii malíře Zdeňka Buriana. 

 

Koncem června využijeme příznivého počasí a vyjedeme na jednodenní 

přírodovědný výlet do švábenického lesa. Cílem je praktické 

poznávání přírody, a to převážně formou her a pohybových aktivit. Za 

odměnu bude zastávka ve zdejší cukrárně. 

 

A na úplný závěr rozpoutáme v kulturním domě rozlučkovou party s 

našimi páťáky. Zřejmě i letos dojde v některých případech na slzy. Ale 

nedá se nic dělat, život jde dál a na dveře už klepou nový školáci... 

 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢ MATEMATICKÝ KLOKAN 

 

V pátek 16. března se naši žáci z 3.-5. ročníku zúčastnili mezinárodní 

soutěže Matematický klokan. V rámci naší školy v kategorii Cvrček 

měl nejvyšší (maximální možný počet bodů) Michael Janeček a v 

kategorii Klokánek byl nejúspěšnější Martin Medek. Chlapcům 

blahopřejeme k vynikajícím výsledkům. 
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