
Číslo 6/ Duben 2007

BULLETINBULLETIN
ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOŠTICE-HEROLTICEZÁKLADNÍ ŠKOLY HOŠTICE-HEROLTICE

SLOVO ÚVODEM

Vážení občané,

dostává se vám do rukou Bulletin základní školy, který nově
zpracoval pan učitel Tomáš Havlíček. Bulletin doznal změn po
stránce  obsahové  i  formální.  Zvětšil  se  i  rozsah,  a  to
především  proto,  aby  zde  mohli  přispívat  i  naši  žáci.
Zveřejníme jejich první literární pokusy – poezii i prózu, jejich
názory na život a svět kolem. Naše - vaše - děti  jsou totiž
studnicí nápadů, postřehů a skvělých bonmotů.

Vzdělávat  a  zároveň  vychovávat  dnešní  děti  je  náročná  a
vysilující  práce. Ale i činnost zábavná, obohacující a tvořivá.
Energie,  kterou  do  dětí  investujeme,  se  nám  vrací.  Chtěli
bychom, aby kromě znalostí násobilky, vyjmenovaných slov a
dalších poznatků získali smysl pro fair-play chování a naučili se
navazovat, rozvíjet a udržovat dobré mezilidské vztahy. Naše
děti ovlivňují média a my jsme svědky toho, že děti televizní
násilí napodobují. Často je diskutován problém šikany.

V naší škole jsme zavedli schránku důvěry. Děti můžou napsat
svoje trápení, svůj názor na cokoliv, kritiku i pochvalu, můžou
napsat vzkaz nejen spolužákům, kamarádovi,  ale i učitelům.
S podpisem nebo bez. A nejúžasnější na tom je, že skutečně
píšou. A my můžeme pomoct. Bez schránky důvěry by toho
spousta zůstala v těch malých dětech, kolem kterých je mnoho
věcí, kterým nerozumí a neumí se s nimi vypořádat. A napíše
se to často líp než řekne…



Eva Chourová



PODZIMNÍ AKCE A UDÁLOSTI
Říjnová drakiáda. Volby do školské rady

ŘÍJNOVÁ DRAKIÁDA

Slovo drak někomu evokuje létající pohádkovou bytost, jinému
bájného magického tvora. Pro Číňany je drak téměř posvátný.
Dodáme-li ale před slovo drak přívlastek papírový, vrátíme se
ze světa pohádek a fantazie zpátky na pevnou zem. Tedy, na
zem tak docela ne, protože i papírový drak umí létat. Zvlášť
děti o tom už něco ví!

A  co  je  to  ta  drakiáda?  Nic  jiného  než  malá  olympiáda  s
papírovými  draky.  To si  lidé  koupí  v  papírnictví  papírového
draka, popřípadě si z tenkého papíru a špejlí vyrobí vlastního, a
vyrazí na pole za vesnici. Tam už na ně čekají várnice s horkým
čajem  a  čokoládou,  protože  už  je  přece  chladný  podzim  a
protože  na  poli  pěkně  zčerstva  fouká.  Aspoň  v Hošticích  to
takhle měli zařízené. A sešli se tam v sobotu 14. října v hojném
počtu: organizátoři, zvědavci a hlavně děti - s rodiči i bez nich,
s klubkem provázku v ruce a odhodláním v očích. Nechyběl ani
učitelský sbor místní základní školy.

Děti  se  bez otálení  rozprchly  po poli  a  pustily  se  do boje  s
větrným živlem. Brzy byla celá obloha zaplavena papírovými
výtvory různých barev, velikostí a tvarů, které se jako Ikarové
draly k nebesům. Úkolem hlavní  disciplíny  Hoštické  drakiády
bylo nechat draka vystoupat co nejvýš od země. Porota pak
zvlášť  posuzovala  výkony draků vlastní  výroby a  zvlášť  těch
zakoupených.

Když  se  potomkům  nedařilo  dostat  onu  papírovou  věc  do
vzduchu, jali se toho úkolu rodičové. V některých výjimečných
případech vzal rodič pouštění draka od počátku na svá bedra a
na jeho ratolest zbylo sotva právo poradního hlasu. Ale zábavy
si  užili  všichni.  Vítězi  byli  nakonec  nejen  krotitelé  nejvýše
vzlétlých draků, ale vůbec všichni, co si v sobotu udělali čas a
vyrazili na čerstvý vzduch.



VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 6.října 2006 nastoupil jako nový vychovatel ŠD pan učitel
Bc.Tomáš Havlíček. Pracovní poměr dohodou ukončil pan učitel
Ing.Pavel  Čech,  který  byl  zároveň  předsedou  školské  rady.
Novým předsedou  byl  pedagogickými  pracovníky  zvolen  pan
učitel  Mgr.Zdeněk  Pytela.  Novým  členem  školské  rady  jako
zástupce  obce  byl  jmenován  pan  Ing.Petr  Zamazal,  který
vystřídal paní Zdenu Mrnuštíkovou.

* * *

ZIMNÍ AKCE A UDÁLOSTI
Školský ples. Zápis prvňáčků. Vánoční besídka

ŠKOLSKÝ PLES

Sedmý ročník plesu MŠ a ZŠ v Hošticích-Herolticích se konal 3.
února  2007  v sále  místního  kulturního  domu.  Hudbu  k tanci
obstarala v regionu známá skupina Pohoda, občerstvení zajistil
pan  Michal  Dědek  z Vyškova  (restaurace  U  Březího  hrocha,
Hotel  Selský  dvůr).  Vrcholem  večera  byla  vskutku  bohatá
tombola. Pořadatelé plesu děkují sponzorům za hodnotné dary
a obecnímu úřadu a hasičskému sboru za ochotu a pomoc.

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ

Dne 8.  února 2007 se  uskutečnil  zápis  žáků do  první  třídy.
Významný akt  byl  tradičně  odlehčen karnevalovou  ceremonií
starších  žáků,  kteří  se  tak  přímo  podíleli  na  prozkoušení
předepsaných  dovedností  a  znalostí  nezbytných  pro  započetí
základního vzdělávání. Přísun čerstvé krve do školních lavic je
v posledních  letech  na  vzestupu,  za  což  všem  přičinlivým
rodičům upřímně  děkujeme.  Budeme se  za  to  snažit  dětem
předat co nejvíce, neboť jsme přesvědčeni o tom, že vzdělání a
zkušenosti  získané  na  základní  škole  představují  mravní,
kulturní a vědomostní pilíř pro budoucí život každého jedince.



VÁNOČNÍ BESÍDKA

Loňský rok, tak jako každý jiný, by snad ani nemohl skončit,
kdyby nebyla uspořádána veřejná vánoční besídka. Hromadné
představení  jazykových,  pěveckých  a pohybových  dovedností
dětí  proběhlo  14.  prosince 2006 v kulturním domě opět  pod
záštitou spřátelených ústavů ZŠ a MŠ v Hošticích-Herolticích a
ZUŠ Ivanovice na Hané. 

Program  pásem  se  nesl  převážně  v  duchu  probíhajícího
adventu,  chvílemi  však  od  vánoční  kontemplace  strhával
k odvážným rozhledům ven z naší rodné kotliny. Různorodost
vystoupení  byla  záměrná,  aby  si  každý  z obecenstva  mohl
vybrat  podle  vlastní  chuti  a  naturelu.  Přípravy a nacvičování
stály děti i učitele mnoho sil,  a tak vysoká účast a navození
příjemné  atmosféry  lidské  pospolitosti  bylo  jim  všem
zaslouženou odměnou.

Zpracoval Tomáš Havlíček



LITERÁRNÍ TVORBA NAŠICH ŽÁKŮ

V hodinách českého jazyka vedeme naše žáky nejen k tomu,
aby se naučili správně číst a psát, ale i k tomu, aby byli schopni
využívat získané dovednosti při samostatné práci s mateřským
jazykem.  Schopnost  vytvářet  jednoduché  texty  jim  v životě
jistě přijde vhod, ať už budou dělat cokoliv. Posuďte sami, jak
se dětem daří  pomocí  slov rozvíjet  svou fantazii  do různých
slohových útvarů. 

(Uvedené literární práce byly ponechány v původní podobě, jak je žáci
zapsali  do  svých  sešitů,  a  to  včetně  gramatických  odchylek.
Korigovány byly pouze zřídkavé pravopisné chyby.)

Na co se nejvíc těším

Nejvíc se těším na Vánoce. Je to můj oblíbený svátek. Dědeček
vždy  doveze  stromeček,  který  společně  nazdobíme.  Potom
maminka uvaří kapra a salát a já jí pomůžu přichystat sváteční
stůl.  Po večeři  jdeme rozbalit  dárky. Na dárky  se vždy moc
těším a já si s nimi hraju. K Vánocům patří i hromada sněhu,
z kterého potom postavíme různé iglú a sněhuláky. Už aby ty
Vánoce byly.

(Karel Štolfa, III. ročník)

Moje oblíbené zvíře

Mezi moje oblíbená zvířata patří morče Beruška. Dostala jsem ji
o  prázdninách  od  babičky  a  dědy  za  vysvědčení  a  stala  se
členem naší rodiny.

Beruška má dlouhou srst, malá černá ouška a oči jak tmavé
korálky. Je tříbarevná, černo-bílo-hnědá.

Mám ji doma v kleci, jí všechno kromě masa a moc ráda se se
mnou mazlí. Mám ji moc ráda.

(Míša Kandzerová, III. ročník)



Co jsem dělal o podzimních prázdninách

O prázdninách jsem s tetou sbíral ořechy. Pak jsme hrabali listí
a  pálili  jej.  Potom jsem jezdil  na  kole  a  hrál  si  se  sestrou
Raduškou.  V pátek  nám  dovezli  nové  skříně  a  já  jsem  je
pomáhal  montovat.  V sobotu  přijel  bratranec  Martin  a  hráli
jsme si až do večera. V neděli jsem psal tento úkol a málem
jsme nestihli závod formulí.

(Petr Míka, III. ročník)

Vodník

Vodník žije hlavně v pohádkách. Někdy je hodný a jindy zlý. Je
menší  postavy. Má zelený šos a zelený klobouk s barevnými
pentlemi. Vodník se uměl proměnit v rybu nebo žábu.

(Hanka Hájková, III. ročník)

Náš pes

Jmenuje  se  Niko.  Je  středního  vzrůstu.  Má  hezkou  lesklou,
bohatou, zrzavou srst a veselé oči barvy lískových oříšků. Je
mu deset let. I přes svůj věk je velmi veselý, vytrvalý a hravý.
Nejraději  aportuje  míček  a  běhá  po  dvoře  i  po  zahradě.  Je
velmi společenský. Niko je můj dobrý kamarád.

(Olda Tomášek, IV. ročník)

Žirafa

Žirafa má dlouhý krk a dlouhé nohy. Na hlavě mezi ušima má
dva malé růžky. Její srst je hnědožlutá a má černé krásné oči.
Má  malá  kopýtka.  Hříva  a  ocásek  jsou  krátké.  Žirafa  je
býložravec, a proto se živí trávou a listy z akácie. Žije v Africe a
u nás jen v zoo.

(Honza Suchomel, IV. ročník)



Čím bych chtěl být

Chtěl bych být opravářem aut.
Líbí se mi na tom opravování aut.
Protože mě opravování baví.
Sestrojím, co se dá.
A spravím vše.

Honza Slezák (IV. ročník)

Co by jsem chtěl za vysvědčení

Chtěl bych počítač, ale mně známky na to nestačí. Proto bych
chtěl  něco  menšího  a  levnějšího  –  autíčko  nebo  stavebnici
Merkur. Musím se snažit  o lepší  známky, abych si  mohl přát
kolo nebo počítač.

(Dalibor Kreutzer, V. ročník)

Únava

Když se slunko za vrch skloní,
zbývá jenom vzpomínka.
Báječný den skončí a teď –
kde je moje postýlka?
Stále jenom skákat, výskat,
to přece sil stojí moc.
Honem všichni do pelíšku!
Sladké sny a dobrou noc.

(Monika Pivodová, V. ročník)

Čím bych chtěl být

Chtěl bych být kovářem. Chtěl bych kovat středověké zbraně,
protože chci se s nimi učit bojovat. Ukovám si pro sebe dobrej
meč.

(Matěj Plencner, V. ročník)



Panenka Ali

Žila  kdysi  jedna  holčička  a  ta  se  jmenovala  Emili.  Měla
panenku,  které  říkala  Ali.  Ali  a  Emili  byly  nerozlučné
kamarádky. Léta plynula. Emili  si hrála jen s Ali.  Ale jednou,
když Emili slavila své šesté narozeniny, dostala od rodičů novou
panenku.  Byla  to  panenka  z umělé  hmoty  a  na  sobě  měla
krásné  modré  šaty  s korunkou.  Jakmile  dostala  Emili  novou
panenku, hrála si jen a jen s ní a Ali vyhodila do popelnice. Ali
plakala.  Ale  jednou  o  Vánocích  ji  napadlo,  že  by  mohla  jít
zpátky do světa hraček. Když kolem ní projel Santa Klaus se
svými kouzelnými sáněmi, ihned naskočila  a schovala se pod
deku. Na druhý den už byli ve světě hraček. Ali hned vyskočila
a utíkala pryč. Schovala se do skalní jeskyně a ta, ji napadlo,
že  bude  krást  ostatní  hračky,  aby  je  také  děti  nevyhodily.
Převlékla se do kostýmu za muže a začala krást. Když se to
dozvěděli skřítkové, dohodli se, že toho maskovaného zloděje
chytí. Hledali ji šest dní a nocí. Nakonec ji chytili a předvedli
před Santa Klause. Ali samozřejmě vše vysvětlila. Santa Klaus
ji  odpustil.  Když Ali  odcházela,  Santa ji  zastavil  a řekl  ji,  že
Emili ztratila novou panenku a že by se mohla Ali vrátit k ní. Ali
souhlasila. Na štědrý den ji Santa odvezl domů za Emili.

(Míša Burianová, IV. ročník)

Veverka

Ta naše malá veverka
se jmenuje Terka.

Má ráda oříšky
i šišky.
Pozoruje
myšky.
Leze po stromu
jako had,
je to náš
malý veverčák.

(Nikola Hladká, IV. ročník)
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