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SLOVO ÚVODEM

Vážení občané,

když  jsem  začátkem  října  nastoupil  na  místo  učitele  a
vychovatele  na  zdejší  ZŠ,  byl  jsem  plný  očekávání.  Paní
ředitelka mě instruovala, že výuka na vesnické malotřídce má
svoje  specifická  úskalí,  na  která  se  nelze  předem  připravit.
Musím se s nimi zkrátka umět vyrovnat. Naštěstí  všechno od
začátku probíhalo bez větších potíží. Děti mě, myslím, přijaly
docela  dobře,  rodiče,  doufám,  taktéž.  Ve  třídě,  kde  jsou
pohromadě tři ročníky je někdy pěkně živo. V družině, kde je
jich  pohromadě  pět,  bývá  ještě  živěji.  Ale  není  důvod  si
stěžovat, za celý rok nedošlo k vážnějšímu problému. Uf!

Vesnický učitel má ke svým žákům mnohem blíž než učitel ve
městě. Zprvu mě těsnější spojení překvapilo, ale pak jsem byl
za  něj  rád.  Učitel,  chce-li  děti  učit  a  vychovávat,  musí  je
nejprve  dobře  poznat.  Toho  se  snáze  docílí  mimo  školu:  v
družině, na hřišti nebo při mimoškolních akcích. A tak jsem s
dětmi mj. pouštěl draka, nacvičovat na besídku, svážel sběr...

 
Snažím  se  být  dětem nejen  autoritou,  která  jim  káže,  ale  i
kamarádem,  který  jim  poradí.  Děti  nás  dospělé  budou  brát
vážně jedině tehdy, budeme-li  schopni  s nimi  jednat jako se
sobě rovnými: slušně, vlídně, ale s respektem. Snad budu moci
i  na  konci příštího  školního  roku  napsat  podobně  pozitivní
úvodník.

Tomáš Havlíček



TENISOVÝ TURNAJ POD ZÁŠTITOU ŠKOLY
12. května

Dne 12.5. se ve sportovním areálu naší obce uskutečnil první
ročník  tenisového  turnaje  čtyřher  –  Hoštice  Open  2007.
Zúčastnilo se celkem sedm dvojic. Turnaj se odehrál systémem
každý s každým.  Zvítězil  pár Mašlej  st.  – Vrzal,  který ani
jednou neprohrál. 2. místo obsadil pár Pytela – Burian, 3. byli
Fiala J. – Charous. Zbylé páry se umístily takto:
4. Mrnuštík J. – Kocourek,
5. Máj – Kypr,
6. Zaremba L. – Štolfa J.,
7. Mrnuštík R. – Vlček.

Každý  účastník  byl  odměněn věcnou cenou,  za  což  patří  dík
sponzorům, zejména panu Orlovi a firmě R.M. s.r.o, dále pak
panům Štěrbovi (Bötcher) a Zamazalovi (Magnum), Autobazaru
Karhan,  Železářství  Housková  a  panu  Burianovi.  Poděkování
patří  též  obecnímu  úřadu  za  bezplatné  zapůjčení  kurtu  a
vzornou obsluhu v místním kiosku při náporu žízně a hladu. A
tak příští rok zase! Za organizátory:

Pytela, Burian (PYTBURI)



ŠKOLNÍ VÝLET NA DIVOKÉM ZÁPADĚ 
22. května

Letos padla volba na  Westernové městečko v Boskovicích.
Zaslechli  jsme,  že  od  doby,  kdy  naše  škola  tzv.  Wild  West
navštívila naposledy, se v něm mnohé změnilo. A tak jsme se
rozhodli  ověřit  to  na  vlastní  oči!  Žactvo  bylo  v 8  hodin  ráno
nelítostně nahnáno do pronajatého autobusu a jelo se. Cesta se
odehrála  v poklidném duchu,  byť  některým četné  serpentiny
polechtaly žaludek. Po příjezdu do městečka děti dostaly krátký
rozchod,  čehož  v  mžiku  využily  k utracení  většiny  peněz  za
suvenýry.  Společný program začal v 10.00 a jeho náplní byla
ukázka dovedností – házení kopím, chytání do lasa, výcvik koní
apod.  Po  představení  byly  otevřeny  stánky  s občerstvením a
zábavné  atrakce.  Děti  si  mohly  vyzkoušet  střelbu  lukem,
rýžování  zlata  nebo  jízdu  na  divokém  býkovi.  Současně
probíhaly další  ukázky kovbojských a indiánských dovedností.
Ve 14.00  přišlo  na  řadu  druhé  představení:  veselé  divadelní
vystoupení  známých  ikon  Divokého  západu.  Horké  slunce
všechny  řádně  zpražilo,  takže  nikdo  ani  moc  neprotestoval,
když jsme chvíli po třetí hodině vyrazili zpět do Hoštic. Howgh!

 …Na prvním obrázku je ukázka výcviku koně,

 na druhém nelítostný pěstní souboj!

* * *



SBĚR STARÉHO PAPÍRU
4. června

Za  statečného  a  fyzicky  náročného  výkonu  se  našim  dětem
podařilo svézt starý papír z celé vesnice a naložit téměř plný
kontejner. 

Děkujeme všem, kteří papír svázali a připravili, nebo jej sami
donesli.  Utržené  peníze  za  sběr  budou  použity  pro  různé
potřeby  dětí.   Zvláštní  poděkování  směřujeme  panu  JOSEFU
PECAROVI,  který  se  do  boje  s haldami  papíru  vydal  s námi.
Rovněž děkujeme všem za zapůjčení vozíků.



ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY
…Matěj, Monika, Dalibor…

Nedá se nic dělat, ani školní  docházka netrvá věčně. Žákům,
kteří naší školu letos opustí, přejeme mnoho štěstí a úspěchů
na II. stupni. Snad na nás budou vzpomínat, jako my na ně! 
A kdo že to je? Velká trojka se představuje:

Monika Pivodová: Moc se mi ve škole líbilo, líbí
(a  líbilo  by se  mi i  nadále!).  Je  mi líto,  že už
musím odejít. Mám odtud mnoho zážitků, které
mi zůstanou na celý život. 

Dalibor Kreutzer: Moc se mi tady líbilo a poznal
jsem hodně  kamarádů a ještě  jsou tady  dobří
učitelé a paní ředitelka. 

Matěj Plencner: Naučil jsem se tu číst , psát a 
počítat. Kamarády si tu našel, legrace zažil i trochu 
zlobil. Bude se mi stýskat! 



LITERÁRNÍ TVORBA NAŠICH ŽÁKŮ

V tomto čísle jsme literární přílohu věnovali  jednomu tématu.
Děti  měly  napsat  slohovou  práci  s názvem:  Moje  setkání
s ufonem.  Podíváme-li  se  na  zadané  téma  obecněji,  lze
z názorů a postřehů dětí vyčíst, jaký mají vztah k věcem cizím a
neznámým. Ostatně posuďte sami.

III. ročník
Alžběta Chourová

Moje setkání s ufonem bylo super, mám ho teď doma v pokoji a
máma o tom neví. Mám strach, že se objeví v kuchyni a máma 
ho uvidí. Vyprávění: Jednou jsem byla na táboře a šla se projít 
do lesa. Najednou jsem uviděla zelené světlo létající přede 
mnou. Vylezl z toho divný človíček. Byl asi o hlavu menší než 
já. Uááá!!!, vykřikla jsem. On se lekl a říká: Ahoj. Divila jsem 
se, že umí stejnou řečí. Pak zavolal na druhé ufony v talíři. 
Řekl, ať ho vemu s sebou. Vzala jsem ho domů. Že ho ufoni 
v talíři už nechcou. Že je hodný.

Petr Míka

Kdybych potkal ufona, tak bych se s ním skamarádil (nebo bych
utekl). Kdybychom se skamarádili, tak bych si s ním hrál. 
Potom bych ho nechal přespat pod postelí. Na druhý den 
bychom odletěli na jeho planetu, kde bydlí. Potom by mi 
sestavil raketu a já bych se vrátil a vyprávěl kamarádům.

Michaela Kandzerová

Prvně bych se asi bála a začala bych pištět. Ale pak bych 
nabrala odvahu a šla k němu. Jestli by neutekl a byl hodný, tak
bych se ho snažila ochočit a dovést dom. Podle televize má rád 
cukr, tak bych mu dala cukr, pak bych ho ochočovala a až by 
byl ochočený, zavolala bych do televize, ale schovávala bych ho
před mamkou, ale možná bych ho taky ukázala, to nevím. Ale 
dělal by velký bordel, aspoň si to myslím. Po čase bych ho 
pustila dom za ostatními ufony a mimozemšťany.



IV. ročník
Oldřich Tomášek

Zavolal bych na záchytku, jestli to není opilec, který se vydává 
za ufona a jestli masku nemá přilepenou vteřiňákem, ať si ho 
tam nechají. A když by byl pravý, tak bych ho hodil do 
megaterária, krmil bych ho a měl bych ho jako domácího 
mazlíčka. Učil bych ho povely pro psa a měl bych ho jako psa.

Dominika Obořilová

Kdybych potkala ufona, utíkala bych pryč a ječela bych. Kdyby 
byl hodný a mírumilovný a věděla bych to, tak bych kolem 
něho potichu prošla a šla bych pryč. Rozhodně bych se s něm 
nebavila. A doufám, že ho nikdy nepotkám.

Jan Slezák

Kdybych potkal mimozemšťana, utekl bych. Druhý den bych 
tam dojel s náklaďákem a uspávací puškou. Našel bych ho, 
uspal a odvezl dom.

V. ročník
Matěj Plencner

Kdybych potkal ufóna, zeptal bych se ho, na jaké planetě žije, 
jak se jmenuje a jak chutná. Kdyby chutnal dobře, tak bych ho 
snědl a kdyby chutnal hnusně, tak bych ho měl jako kamaráda.

Monika Pivodová

Kdybych viděla, jak přistane talíř a z toho vyleze „mimouš“, 
schovala bych se. Chvíli bych se dívala, jak se chovají, jestli 
jsou hodní, nebo zlí. Kdyby byli hodní, vylezla bych z křoví a 
nějak rukama bych se ho zeptala, co tu pohledává atd. Dovedla
bych ho k nám domů a řekla to mamce, která by si s tím věděla
rady. Kdyby byli zlí, tak bych se pomalu odplížila pryč. Šla bych
pro hasiče a policii, kteří by je vyhnali, a my bychom jásali.



A NA ZÁVĚR… PERLY NAŠICH ŽÁKŮ!

Říká prvňačka kamarádce, která si zkouší její sluneční brýle: 
Taky je ti tma..?

Když dostanu pětku, jsem šťastný.

Doma jsem, kde je počítač.

Dědeček byl myslivec a měl tááákový parohy…

Proč nemám zlobit paní ředitelku: Protože by ji odvezli do 
Kroměříže a ještě by nám dala úlohu.

Ptá se žák učitele: 1/2 = 1/4 nebo 1/3?

Z VLASTIVĚDY…

Pane učiteli, po Polsku nám leze moucha!

Co je to CHKO? Chodsko.

Co je to souhvězdí? Souhvězdí je, když se podívat na oblohu.

…slunce je benzín… …planeta je galaxie… …hvjezda je hornina…
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