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VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 

Od října se ve škole rozběhl rukodělně zaměřený kroužek Výtvarná 

dílnička. S nápadem přišla a vedení se ujala paní Aneta Krulichová 

z Ivanovic na Hané, která má u nás syna Dominika. Kroužek probíhá 

v pondělí od 13–15 hodin v budově školy a je o něj velký zájem. 

Paní Krulichová se věnuje neotřelým technikám, díky nimž 

i výtvarně méně nadané děti dokážou vytvořit originální a esteticky 

hodnotný výrobek. Ostatně posuďte sami na fotografiích. Kromě 

výtvarné dílničky od října běží také kroužek sportovní a anglický 

jazyk pro pro 1. a 2. ročník (oba ve čtvrtek). Všechny naše kroužky 

jsou zdarma. 

 

 

BESEDA S CESTOVATELI O JIHOAFRICKÉ REPUBLICE 

Do Hoštic-Heroltic se nedávno přistěhovali dva cestovatelé a 

fotografové, pan Stanislav Hořínek a paní Dana Smržová. 

Procestovali mnoho zemí, mnoho věcí viděli a vyfotografovali. 

Pořádají besedy, publikují v časopisech, a dokonce společně vydali 

knihu o známém souostroví Galapágy. Abychom dětem rozšířili 

obzory a spolu s nimi se dozvěděli něco nového, pozvali jsme je na 

31. října do školy na přednášku. Pan Hořínek a paní Smržová nabízí 

celou řadu cestopisných besed ze všech koutů světa a dlouho jsme 

přemýšleli, kterou si vybrat. Nakonec padla volba na Jihoafrickou 

republiku, neboť africká fauna patří u dětí mezi nejoblíbenější a 

Afrika mezi světadíly pro ně nejvíce exotické. Setkání s cestovateli 

bylo velmi milé. Dětem se líbily fotky i videa s úžasnými, bohužel v 

mnoha případech ohroženými, africkými zvířaty, které lze volně 

potkat ve speciálních rezervacích. Povídání bylo velmi poučné a 

poutavé, a proto se budeme moc těšit na viděnou u nějaké další 

besedy – je opravdu z čeho vybírat! 

 

Odkaz na webové stránky cestovatelů: http://horinekfoto.mzf.cz/ 

http://horinekfoto.mzf.cz/


MIKULÁŠ VE ŠKOLE 

V prosinci přichází nejen velká zima, ale i svátky a s nimi dárky a 

sladkosti, které nám konec roku zpříjemňují. Prvním, (hodnými) 

dětmi vítaným svátkem je Mikuláš. Právě on v celé své kráse k nám 

do školy zavítal, a to dopoledne 5. prosince. Přivedl si s sebou 

milosrdného anděla a dvě rozpustilá čertiska. Vyslanci pekla se letos 

činili a zvláště kluci měli co dělat, aby se jejich bezednému pytli 

vyhnuli. Nakonec hříšníci přislíbili, že se polepší, především co se 

týče chování doma a ke spolužákům. Uvidíme, na příští rodičovské 

schůzce se určitě zeptáme! 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V KULTURNÍM DOMĚ 

Letošní vánoční besídka naší ZŠ jistě udělala radost všem občanům 

Hoštic, neboť byla její velká část věnována právě jim. Ale na své si 

snad přišel každý, kdo má rád legraci a dobrou hudbu. Starší děti 

nacvičily s paní ředitelkou divadelní etudy z oblíbené filmové 

série Slunce, seno a čertovsko andělskou „bitvu“. Kromě hereckého 

projevu účinkující předvedli recitační, pěvecké a pohybové 

schopnosti. Ani menší děti nezůstaly stranou se svým pásmem 

veselých básniček, písniček a tance zakončeného nečekanou 

koulovanou. Všem, kteří se na nás 11. prosince přišli podívat, 

děkujeme za skvělou atmosféru! 
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