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ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

Ve čtvrtek 7. února úspěšně proběhl zápis dětí do prvního ročníku. 

Dostavilo se celkem 7 dětí, 6 z Hoštic-Heroltic a jedno z Vyškova. Naši 

žáci se snažili připravit pro děti příjemné prostředí, aby všechny 

záludnosti zápisu hravě zvládly. Obavy některých byly zbytečné, neboť 

nakonec se všichni předvedli na výbornou. Budeme se na nové školáky 

v září těšit ! 

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

 

Začátkem letošního školního roku byla opět unesena princezna Čítanka 

zlým drakem analfabetem, který je široko daleko znám pod jménem 

Knihožrout. Poté, co se naši prvňáci naučili číst, jsme konečně mohli 

pozvat rytíře Zdeňka Šternberka z Veselé, aby nebohou princeznu 

uchvátil z jeho spárů. Předtím ještě prvňáci předvedli rytířovi svou 

dovednost a ten je pasoval na čtenáře. Od královny a krále, rodičů 

unesené princezny, obdrželi novopečení čtenáři pěknou knížku. 

 

 
 



PLÁNOVANÉ AKCE NA POSLEDNÍ ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO 

ROKU 2012 / 2013 

 

Barevný týden před velikonočními svátky – 25., 26. a 27. března. 

Spontánní akce, kdy žáci chodí do školy v barevném či veselém oblečení 

dle předešlé domluvy. Vítání jara pestrými barvami. 

 

Návštěva knihkupectví Antoš ve Vyškově – v březnu. Prohlídka jednoho 

z vyškovských knihkupectví a beseda s panem knihkupcem při 

příležitosti březnového měsíce knih. 

 

Hudební zpívánky – 9. dubna. Společná akce naší školy a mateřské 

školy. Přednáška a ukázky. 

 

Plavecká výuka v Aquaparku Vyškov – začátek 26. dubna. Plavecká 

škola bude probíhat každý pátek v rámci výuky tělesné výchovy. Děti 

čeká celkem devět lekcí. 

 

Školní výlet do Znojma – 23. května. Výlet do historického města, 

v plánu je prohlídka zdejšího podzemí, rotundy z 12. století, pavilonu 

dravců a krátká návštěva NP Podyjí. 

 

Vlastivědný výlet do švábenického lesa – v červnu. Výlet spojený 

s poznáváním přírody, hrami a soutěžemi v lese. Nevynecháme ani 

oblíbené opékání špekáčků a návštěvu dobře zásobené cukrárny ve 

Švábenicích. 

 

Rozlučková party – 27. června. Rozloučení s pátým ročníkem proběhne 

tradičně v Kulturním domě v Herolticích. Páťáci si připraví krátký 

program, který bude završen diskotékou a soutěžemi v prostorách 

kulturního domu. 

 

Předání vysvědčení a zakončení školního roku – 28. června. Uskuteční 

se v obřadní síni Obecního úřadu v Hošticích-Herolticích za přítomnosti 

paní starostky. 

 

 

 

 



DOPISY DĚTÍ MIMOZEMŠŤANŮM 

 

Děti dostaly za úkol vymyslet pozvánku pro mimozemšťany, aby 

navštívili naši planetu. Hotové práce vypovídají mnohé o nás 

samotných. Na ukázku vybíráme tyto tři: 

 

Milí ufouni, 

Přileťte svým talířem na naši planetu. Musíte přiletět co nejdříve, 

protože se na vás strašně těšíme. Postavíme vám domek uprostřed louky, 

kde je všude voňavé kvítí. A kdyby se vám stýskalo, tak můžete přijít 

k nám do školy. A ještě si dávejte pozor na děcka ve škole, protože jsou 

někteří hodně divocí. To bylo varování! AHOJ 

 

Veronika Gottwaldová 

 

Milí ufouni, 

u nás na světě je to docela dobré. Máme tu hodně bonbónů a mám tu 

svoji rodinu. Máme tu super školu. Mohla by se vám líbit spousta květin 

a také příroda. Nelíbilo by se vám, jak tu lidé týrají zvířata a jak si 

ubližují. 

 

Radka Míková 

 

Dobrý den, živočišné druhy (nebo kdo jste ), 

přileťte na planetu Zemi ve slunečné soustavě v galaxii Mléčná dráha. 

Dávejte si pozor, abyste někomu nepřistáli na střeše. Pokecáme, tak 

přijeďte. (Ale nemlátit, nekrást, nestrašit, nerozbíjet, nečarovat a 

nevyměňovat těla !) 

 

Michael Janeček 

 

 

 

Na závěr výsledek diskuze o dobách dávno minulých: 

V pravěku bych chtěla žít, protože tam bylo všechno levnější……. 
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