AKCE ŠKOLY – školní rok 2018/2019
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V pondělí 3. září 2018 nám začal nový školní rok a v naší školičce jsme
společně s panem starostou přivítali mezi sebou 13 nových šikovných
prvňáčků. Všem žákům naší školy přejeme hodně hezkých zážitků ve škole,
spoustu navázaných kamarádství a úspěšné zvládnutí učiva základní školy.
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA
Udělali jsme dětem radost a vyrazili jsme do Divadla loutek Ostrava,
kde jsme zhlédli divadelní představení Malá Mína zmlsaná, příběh o
tom, jak se rozmazlená holčička naučila jíst všechno, co dostane na
talíř. Dětem se vtipné představení moc líbilo, proto věříme, že se jeho
úspěch projeví i v naší školní jídelně.
PROŠLI JSME SE PODZIMNÍ KARJINOU
Rozhodli jsme se využít jeden ze slunečných podzimních dní. A abychom
podpořili žáky v lásce k turistice, vydala celá škola dne 27. září na vycházku
podzimní krajinou okolím Hostašovic. Pobyt na čerstvém vzduchu a několik
kilometrů v nohách jsme si zpříjemnili hraním her a hledáním pokladu.
ZAHÁJILI JSME LETOŠNÍ SEZONU HÁZENÉ
V úterý 27. listopadu se vybraní žáci 4. a 3. třídy, kteří poctivě v minulém
měsíci trénovali, zúčastnili prvního turnaje Novojičínské ligy základních škol
v miniházené. Přestože jsme nevyhráli všechny zápasy turnaje, náramně
jsme se bavili a parádně si zasportovali
AŤ ŽIJE REPUBLIKA
Jelikož v letošním roce slavíme sto let od vzniku nezávislého
Československa, povídáme si o těchto historických událostech během
vyučování. Zpestření říjnových dní přinesla čtvrťákům návštěva výstavy
Ať žije republika na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Zde se seznámili
nejen s procesem vznikajícího státu, ale především se životem v naší zemi
před sto lety.
Dvacátý listopad patřil zejména prvňáčkům a jejich slavnostnímu
SLABIKÁŘOVÉMU DNI.
TONÍKŮV HUDEBNÍ VLÁČEK
Dne 27. listopadu naši mateřskou školu navštívil tradiční host, který dětem
vyprávěl o hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi, jeho dětství a životě.
Na tento koncert přijali pozvání i žáci 1. a 2. ročníku. Představení proložené
několika hudebními ukázkami se dětem velice líbilo.
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V KLUBU SENIORŮ
Dne 30. listopadu si měli žáci naší školy možnost vyzkoušet svůj vánoční
program, který měli připravený pro slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na návsi Hostašovic. Milým publikem jim byli členové klubu seniorů.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
O první neděli adventní - 2. 12.2018 se naši žáci opět zúčastnili tradičního
rozsvícení vánočního stromečku na návsi Hostašovic se svým pásmem
básniček a koled.

ŠKOLU NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ
Ve čtvrtek 6. prosince naše žáky navštívil svatý Mikuláš, kterého již dva dny
netrpělivě vyhlíželi. Přivedl s sebou i anděla a dva čerty. Naši žáci však jsou
vedeni k odvaze, a tak se téměř nikdo nebál, naopak někteří chlapci čertovi
lezli do pytle dobrovolně. Děti milým hostům rádi zazpívaly a zarecitovaly a
vysloužily si tak sladkou odměnu. Děkujeme vedení obce, že nám tuto
návštěvu z nebe i pekla zařídilo.
VÁNOČNÍ ANGLIČTINA – ENGLISH LESSON
V předvánočním týdnu k nám zavítali žáci 9. třídy ze základní školy F.
Palackého v Hodslavicích, kteří si pro žáky 3. a 4. ročníku připravili
předvánoční hodinu anglického jazyka. Zazpívali jsme si anglické koledy a
dozvěděli se o tom, jak se Vánoce slaví v anglicky mluvících zemích. Děti
z Hodslavic měly vše perfektně připravené a našim žákům se tato hodina
moc líbila.
UŽILI JSME SI PŘEDVÁNOČNÍ DOPOLEDNE VE ŠKOLE
Poslední den před prázdninami jsme se již tradičně neučili běžným
„biflováním“, nýbrž jsme pro žáky připravili projektový den plný zábavných
her pro vytvořené skupiny. Za melodií vánočních koled se všichni snažili
vyrobit co nejdelší vánoční řetěz, četli si zajímavosti o tradicích vánoc a
zjišťovali, jak se slaví Vánoce jinde ve světě.
KONCERT HUDEBNÍHO DUA
Druhý koncert, kterého se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku,
„MARBO dětem“ pořádal FOKUS v Novém Jičíně dne 31. 1. 2019 a pro děti
byl opravdovou odměnou za jejich půlroční snažení, kterou si společně
naplno užili.
Dne 7. ledna 2019 zahájen PLAVECKÝ VÝCVIK.
Čtvrťáci se hned 21. ledna 2019 vydali do kina v Novém Jičíně na již tradiční
VÝUKOVÝ PROGRAM PLANETA ZEMĚ – MYANMAR – divoká cesta do
barmské říše. Po skončení programu si ještě stihli projít náměstí a zavítali
dokonce i na výstavu GENERÁL LAUDON do informačního střediska
VYDOVÁDĚLI JSME SE NA MAŠKARNÍ M PLESE
V pátek 19. února 2019 naše žáky čekala další tradiční akce – maškarní ples.
Učitelé i žáci přišli již ráno do školy ve svých kostýmech, a tak u tabule nové
učivo vysvětlovaly princezny, královny nebo šašek. V družině pak rej masek
vyvrcholil divokým tancem a zábavnými hrami. Žáci by takto přestrojeni
určitě chtěli chodit do školy každý den
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO KROUŽKU TsT
V sobotu 16. března zahájil kroužek TsT novou taneční sezónu. Vše stihli již
v nových fialových kostýmech, které měly obrovský úspěch. Hned
následující víkend se vydali na druhý výlet, a to do Nového Jičína, kde
vystupovali v programu akce nazvané „Pohádkový Máj“. A že byl opravdu
pohádkový. Všem vystupujícím dětem děkujeme a těšíme se na plno
dalších roztančených akcí.
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – Klokan a cvrček – březen 2019

ŠKOLNÍ VÝLET NA TITANIC
První jarní den jsme oslavili dlouho očekávaným školním výletem do Brna,
kde jsme navštívili velmi známou výstavu TITANIC. Žáci se dozvěděli díky
audio-průvodci spoustu informací k vystaveným exponátům, zajímavostí o
výstavbě této lodi a o tragické události, která ji potkala. Obdivovali model
lodi, spoustu artefaktů z lodi i uměle vytvořený ledovec, který příjemně
chladil. Poznali jsme tak část brněnského výstaviště a alespoň z autobusu
jsme také zahlédli některé brněnské památky.
JARNÍ VYSTOUPENÍ v klubu seniorů ve čtvrtek 11. dubna 2019 bylo opět
velice příjemné pro všechny zúčastněné.
STAVĚNÍ MÁJE
První květnový den se naše děti předvedly s krásným pásmem valašských
tanců za doprovodu cimbálové muziky Štverák z Valašské Bystřice. I když
tyto tance již dávno nepatří mezi moderní, přesto jejich nácvik děti velice
bavil, a tak se mnozí z diváků mohli alespoň na okamžik přenést do dob
svého dětství nebo mládí.
OSLAVY OSVOBOZENÍ
V pátek 10, května 2019 se v naší obci uskutečnil pietní akt k uctění
památky padlých během světových válek. Některé z dětí si pro tuto
příležitost připravily velice pěkné recitační pásmo. Po skončení akce jsme se
přesunuli do sportovního areálu TJ Sokol. Zde v podvečer program
pokračoval úžasným vystoupením dětí tanečního souboru TsT, které se
právě vrátily z krajské taneční soutěže, ve které obsadily 1. místo a zajistily
si tak postup do celonárodního kola v Praze.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Dne 13. května 2019 si zajeli žáci čtvrtého ročníku prověřit své teoretické i
praktické dovednosti na dopravní hřiště ZŠ Dlouhá do Nového Jičína.
DEN DĚTÍ VE ŠKOLE
Přestože letos připadl Mezinárodní den dětí na sobotu, rozhodli jsme se
dětem zpříjemnit páteční výuku projektovým dnem. Během něj si žáci
zahráli exhibiční zápas ve vybíjené, nechali si malovat na obličej, kreslili
hezké křídové obrázky a hráli spoustu her. A jelikož krásně svítilo sluníčko,
celý den děti prožily místo ve školních lavicích na čerstvém vzduchu.
ŽÁCI SI PROHLÉDLI DRAVÉ PTÁKY
Ukázka sokolnictví obohatila v pondělí 3. června 2019 výuku prvouky a
přírodovědy. Žáci si mohli prohlédnout (a odvážnější i pohladit) některé
z dravých ptáků. Ukázka několika druhů dravců včetně výra velkého a orla
bělohlavého byla doplněna vtipnými komentáři a historkami pana
sokolníka.
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Stalo se již tradicí, že předposlední den školního roku vyrážíme ze školy
patřičně namaškarádění a v plném počtu. Mladší děti absolvovaly kratší
úsek směrem k Buňavce, na ty starší zbyla trasa delší. Všichni se už
netrpělivě těší na prázdniny, a tak bylo potřeba rozloučit se s končícím
školním rokem. Čtvrťáci se také loučili s hostašovskou školou.
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Slavnostní ukončení školního roku proběhlo v pátek 28. června 2019. Žáci
čtvrtého ročníku byli panem starostou pasováni „Na úspěšné žáky čtvrťáky“
a bylo jim předáno závěrečné vysvědčení. Slavnostního předávání se
zúčastnili také rodiče některých žáků.

