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Slovo starosty úvodem

Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Mnoho událostí, které nás obklopují i

věcí, které do našeho životního prostředí
nepatří, dokážou nám ztrpčovat život,
anebo nás provokují k zamyšlení - proč to
tak je? Proč se někteří lidé tak chovají? Jak
to bude vypadat dál? Proč je tomu tak u nás
a naopak v jiných obcích je tomu jinak,
zejména v těch, kde je situace o poznání
lepší. ..

Na toto téma se hovoří doma, ve
školách, na schůzích, u piva - zkrátka jsou
lidé, kterým to není zcela lhostejné a hledají
cesty k nápravě.

Jednou větou - hasiči v Horšicích jsou
tak trochu hybnou pákou ve směru zlepšení
prostředí i pořádání kulturních akcí. Spolek
resp. sbor po stránce přímé hasičské
činnosti skomírající vlivem snad gene-
račního problému, koná ale jinou záslužnou
činnost, kterou jiní považují možná za
zbytečnou. Chci být co nejvíce objektivní a
tak po otevřené kritice hasičů v minulém
čísle Občasníku týkající se nepřipravenosti
k hasebnímu zásahu, musím dnes naopak
vznést slova pochvalná, k provedenému
úklidu veřejných prostranství, ke sběru
železného šrotu i uskutečnění spole-
čenského podvečera s vepřovými hody dne
16.listopadu 2013. O zdařilosti celé akce
snad někdo z hasičů napíše, aby věděli
také ti, kteří se přímo nezúčastnili. Právě
to je to v tom našem lidském konání a
snažení tak trochu složitější. Když se nic
nedělá - kritici praví, ono se nic nedělá!
Když se něco udělá - kritici hledají chyby,
nedostatky, jen aby mohli být v opozici. A
kdo z pořadatelů na to dá, ten se brzy
nabaží. Proto si ti neochvějní pořadatelé

zasluhují uznání i obdiv za to, že si ze slov
kritiků nic nedělají a jdou si svojí cestou dál
s cílem stálého vylepšování a
zdokonalování organizační i pořadatelské
služby. Já si např. dokážu představit i to, že
by před hasičskou zbrojnicí byl při takové
akci na zpevněné asfaltové ploše postavený
stan pro 100 účastníků a hasičárna by
sloužila výhradně jako provozní zázemí.
Samozřejmě, že je to spojené s další prácí -
stan postavit, pak zase odklidit, starat se o
něj a jeho součástky zodpovědně např. tak
jako je tomu u SDH Dolce nebo v
Radkovicích. Využití takového zařízení by
bylo rozhodně víceúčelové, např. i pro SDH
v Újezdě nebo zapůjčením za úplatu jinam.
S tím by ovšem zároveň souviselo
postavení i odklizení stanu právě v daném
místě a našimi hasiči. Je to jen nahlas a
veřejně vyřknutá myšlenka. Jaký postoj k
tomu samotní členové SDH zaujmou, to
nechávám výhradně na jejich rozhodnutí.

Zastupitelstvo obce připravilo
vyrovnaný finanční obecní rozpočet pro rok
2014, který bude schvalován na dalším
veřejném zasedání. Do něho byly
zakalkulovány plánované akce jako je
asfaltování místních komunikací v
Horšicích, výkup pozemků pro plánované
zřízení další MK od Hejlů ke křížku za vsí
při cestě do Luhu, za podmínky, že bude
vyhlášen dotační titul na výstavbu dětského
hřiště a se žádostí uspějeme, pak také
potřebná částka na tuto akci a další
každoročně plánované výdaje na chod
úřadu, údržbu veřejných prostranství,
místních komunikací, kulturu a v neposlední
řadě na provoz školy. Pokud se snad někdo
pozastaví nad tím, že v rozpočtu není
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zmínka o Újezdě nebo Vitouni, tak vězte, že
v těchto místech dojde k provedení údržby
veřejné zeleně. Jinak se v r.2014 v Újezdě
investovat nebude, neboť je potřeba také
vyhovět alespoň některým oprávněným
požadavkům občanů v Horšicích. Sám jsem
se přesvědčil, že např. pěšina ke Kanárku
podél potoka od mostu u Trhlíků by si
zasloužila zpevněnou povrchovou úpravu,
ale to musíme prozatím odložit do dalšího
roku.

Zůstává otevřená otázka využití dvora u
prodejny v Horšicích. Prozatím jsem nechal
vypracovat studii, jejíž předložení zastu-
pitelstvu očekávám ještě do konce letošního
roku. Jak se bude tato záležitost vyvíjet dál,
to nechci zatím ani odhadovat.

Všem občanům a čtenářům přeji
příjemné prožití adventního času,
Vánočních svátků a do nového roku 2014
přeji všem pevné zdraví, spokojenost a
štěstí v pravou chvíli.

Váš starosta obce, Miroslav Čepicky
Několik málo slov starosty SDH Horšice

Jménem svým a všech dobrovolných hasičů v Horšicích zdravím všechny spoluobčany z Horšic a
okolí.

V úvodu mi dovolte zmínit se v krátkosti o provedených akcích v uplynulém období to je říjen-
listopad letošního roku.

Dne 20. 10. 2013 byl uskutečněn sběr železného šrotu. Byl to již druhý sběr v pořadí v letošním
roce. Děkuji všem občanům, kteří sebe menším
množstvím železa přispěli. Tuto akci bychom chtěli
opakovat v příštím roce 2014, rovněž dvakrát.

Druhou akci byly zabijačkové hody uskutečněné
dne 16.11. 2013 v hasičské zbrojnici na návsi.
Možná, že se někteří z vás pozastavují nad tím, proč
se akce provádí právě v hasičské zbrojnici.
Vzhledem k tomu, že v Horšicích nejsou jiné
prostory kde akci uskutečnit, musí se to řešit touto
cestou a tak to dá vždy řadu práce kolem. Musí se ze
zbrojnice vše vystěhovat a upravit tak, aby jsme byli
spokojeni jak my hasiči, tak vy občané. Poté se musí
dát vše do původního stavu a nastěhovat vše zpět.
Pokud mám hodnotit akci, byla po celou dobu dobrá
nálada, podávaly se vepřové pochutiny, pití a kdo

chtěl, mohl si jídlo zakoupit domů. Tedy dobře jsme se bavili a k tomu nám hrála naše trojka, v čele s
kapelníkem Láďou. Pokud jsem s vámi hovořil a soudím to i dle hojné účasti, věřím, že jste byli
s akcí spokojeni. Za všechny hasiče vám, za opravdu
hojnou účast děkuji a pokud snad někdo spokojený
nebyl, příště se pokusíme polepšit. Chci touto cestou
poděkovat všem hasičům i ostatním občanům, kteří
se na akci podíleli. Budeme se snažit a uděláme vše
proto, abychom v příštím roce tuto akci zopakovali.

Mimo těchto akcí o kterých jsem se zmínil chceme
v příštím roce uskutečnit před závěrem školního roku
v měsíci červnu - den pro děti k MDD. Pravdě
podobně začátkem listopadu pořádat lampionový
průvod, ukončený u ohně, při opékání uzenin. To vše
projde ke schválení Výroční valnou hromadou, která
se bude konat 4. 1.2014. Věříme, že se nám to s vaší
hojnou účastí podaří zorganizovat.

Úplně na závěr vám všem spoluobčanům a hasičům chci ještě jednou poděkovat za pomoc při
jednotlivých akcích. Popřát vám krásné vánoce, veselý a klidný Nový rok 2014 a těším se na setkání
s vámi u vánočního stromečku 24. 12. 2013 a dále při dalších akcích v roce 2014.

Starosta SDH Horšice Josef Bělohlavý



Slovanské hradiště na Jindříně
Předpokládám, že mnozí
čtenáři, zejména pak ti
starší z Horšic, si jistě
pamatují na pan Václava
Černého, rodáka z Rad-
kovic, který byl svého
času řídicím horšické
obecné školy.
Zajímal se m.j. o historii
okolí, přednášel o arche-
ologických nálezech z
okolí, ale také o výchově
dětí, což zaznamenali
kronikáři v radkovické
kronice, přispěl panu
učiteli V.Vackovi do sbír-
ky mluveného jazyka na
Přešticku.
Já jsem se s ním
seznámil již jako s dů-
chodcem. Ten mne také
upozornil na existenci
bývalého slovanského
hradiště na vrchu Jindříně
u Dolců. A tak ze jeho
účasti jsem se spolu
s horšickým kronikářem

Janem Voráčkem v roce 1976 pustil do zaměření tohoto
hradiště. Výsledek je na uvedené fotokopii nákresu, který
převzal Okresní archiv v Blovicích a Ústav pro archeologický
výzkum plzeňského muzea.
Hradiště se nalézá na zmíněném vrchu v nadmořské výši 527
m. Je opevněno dvěma nízkými valy, které přisedají
obloukovitě k buližníkovým skalnatým výběžkům. Nepodařilo
se nám však zachytit pokračování vnějšího valu směrem
jihozápadním. V tomto ohraničeném prostoru při povrchovém
průzkumu dne 21.5.1955 našel pan V. Čtrnáct hradištní střep a
v roce 1985 na severozápadním výběžku za tímto prostorem
nalezla D. Baštová kulturní vrstvu s pravěkou keramikou.
Přesnou dobru původu se pro malé množství nálezů nepodařilo
určit, ale s největší pravděpodobností jde o hradištní období.
Z charakteru terénu lze předpokládat, že přístup do hradiště byl
využíván tzv. Roztrženou škálou - chráněný z obou stran. Ze
severní strany bylo hradiště chráněno rovněž skálou místy
příkře se svažující do kotliny. Ze západní strany se zdá, že byl
prostor přístupnější. Lze však pochybovat o neprovedené
fortifikaci z této strany jako pokračování jižních valů. Dá se
předpokládat, že i zde byly vybudovány valy, jejichž stopy se
nám nedochovaly, respektive v tomto místě nebyly
prozkoumány.
Škoda, že dosud archeologové nemohli provést důkladnější
průzkum. V každém případě Jindřín, jakož nálezy z lokalit Vlčí,
Zelené, Lužany a j., dokazují, že náš kraj byl obýván již za
pravěku.

Bojujeme s větrnými mlýny ...
Don Quiotte na svém koni .Rozinanta" jak známo vedl

marný boj s větrnými mlýny a ono úsloví se ujalo jako přirovnání
pro mnohé lidské činnosti, které byť vedené v dobré víře a zájmu
lidí, byly a jsou marné. Dnešní doba je bohužel taková, že četné
úřady jsou těmi větrnými mlýny a úředníci vykonávají práci
točících se lopatek na mlýně, jimiž smetou všechno v niveč.

Óh, kde jsou ty polistopadové kecy, jak budou úředníci vstřícní,
jak budou občanům pomáhat s administrativou, jak máme
upozornit služebníka na úřadě, že on je tam pro nás a žije z
našich daní. Jak budou úřady blíže k občanům atd atd.

Óh, kam se poděly ony sliby, že hůře už nebude, že se konečně
odrazíme ode dna - ke kterému většinu národa nedostal ani
nenasměroval obyčejný pracující lid - nýbrž rozkradači a
příživníci, krytí a podporovaní obdobně zlodějsky a příživnicky
naladěnou garniturou v tomto státě!

Nebudeme chodit daleko a připomeneme si, že to všechno
máme přímo tady - v Horšicích - jako malou ukázku z toho
dalšího, od nás třeba vzdálenějsího. Před patnácti roky "očesal"
dopravce některé autobusové spoje v kraji, - mj. také u nás - tím,
že vyřadil z jízdního řádu spoje zajíždějící do Vitouně. Lidé dělali
kravál, ale neprávem napadali starostu obce. Nakonec si patrně
zvykli.

Pokračovat mohu např.(tzv.dočasným) uzavřením poš-tovního
úřadu v Horšicích. Marný boj vedený před dvěma roky s
plzeňským ředitelstvím České pošty pouze oddálil jeho
zamýšlený plán a bohužel ani poslední moje intervence v r.2013
nepřesvědčily pana Mrvíka (ředitele České pošty) a byly už
pouhým házením hrachu na pevnou poštovní zeď. Tak se vzdálil

Ing. J Pelíšek

poštovní úřad občanům a jak je
vidět, málokomu to vadí. Právě
na to oni - "tvůrci nových
služeb"- hřeší a vychází jim to.
Tak přišli občané o poštu v
Lužanech, v Letinech a dalších
obcích.

Obec Horšice po patřičných
peripetiích nechala
vybudovat autobusovou
zastávku naproti Základní
škole. Podle mého mínění to
má svoji logiku, stejně jako
požadavek na vyznačení
přechodu pro chodce od této
zastávky k chodníku u školy.
S tímto názorem se
ztotožnila celá řada občanů -
ale bohužel - stejný názor
nesdílel rozhodující úředník
Policie ČR, který vyznačení
přechodu odmítl s tím, že v
daném místě není (z jeho
hlediska) požadovaná
frekvence osob. Moje
argumentace, že jsou
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přechody např. v obci Horušany, kde škola vůbec není, že
jsou přechody v Chlumčanech - od školy dosti vzdálené
nebo např. v obci Srbice nebo Chrastavice, okr.Domažlice
tj. v obcích, kde školu rovněž u silnice nemají, takové
argumenty nestačí, protože lopatky větrného mlýna uznaly,
že to je problém v jiném okresu a basta-fidly. Pochopil
jsem, jako ostatně i v mnohých jiných případech, že
zákony, vyhlášky a nařízení, sice parlament a vláda
schvalují, ale co okres, to jiný právnický náhled a tudíž jiné
vysvětlení občanovi a jiná realizace nebo NErealizace.

Letos, snad poslední, připravovaná změna - resp. úprava
jízdního řádu autobusů- opět pobuřuje některé občany,
jiným je to šuma fuk a ve finále si zase ČSAD udělá to, co
si úředník umínil. Zodpovědně jsem se vyjádřil k
navrhované změně a kupodivu - nejednal jsem přímo s
podnikem ČSAD Plzeň, do jehož kasy tečou naše obecní
peníze jako příspěvek na dopravní obslužnost - ale jednal
jsem s jistým Ing et Ing. Šedivým z firmy POVED s.r.o.,
která se prohlašuje za specializovanou firmu v oblasti
sestavování jízdních řádů a tuto službu mj. vykonává ( jistě
né zadarmo) pro ČSAD Plzeň. Žasnu, když mi jmenovaný
otitu-Iovaný pán e-mailem odpo-věděl, že nelze v současné
době zjistit, kolik cestujích využívá autobusové spoje z
Přeštic a dále ze Skašova směr Blovice, kde by chtěli
posunout odjezdy z Přeštic o 10 minut dříve, údajně proto,
aby někdo (a nevíme kdo? A kolik cestujících? = to údajně
nelze zjistit) měl přípoj na další spoje z Letin a na vlak v
Blovicích. Marnost nad marnost, ale když se půjdu já
dotázat každého řidiče autobusu, který na uvedené lince
jezdí, nebo vyhodnotím prodané jízdenky na tomto spoji,

ŠŤASTNÉ VÁNOCE
Mir.Čepický,29.11.2013

Vánoce jsou přece vždycky krásné
i v době nejhorší, vznikají o nich básně

a nejkrásnější vánoce jsou ve zdraví
když dětský zrak je nenasytně zvědavý

a táta s mámou znovu mají oči dětí
všichni věří, že nad Betlémem hvězda letí

prší-Ii, jsou smutné a přece vlídné
hlavně, že jsou šťastné a v žití klidné
a když jsou navíc ještě stříbrné a bílé

tak nelze zapomenout na ty pohádkové chvíle
vánoce jsou lidem silnou motivací

a každým rokem ten čas k nám se vrací
aby nám řekl, že vánoce jsou krásné

mějme se rádi, přeji vám veselé a šťastné!

tak během několika hodin,
vím jak je spoj vyu-žíván a
hotovo. Ve finále jsem dostal
e-mail/odpověď, že když se
změnou Obec Horšice
nesouhlasí, tak že v prosinci
2013 tato změna provedená
nebude.

A myslíte si vy, milí
čtenáři, stejně jako já, že tím
je vše zažehnáno? Omyl!
Zkusí to znovu a znovu až
dosáhnou svého a nakonec
bez souhlasu starostů obcí.
Tak to prostě funguje a boj s
větrnými mlýny je v této
společnosti trvale zakořeně-
ný. Sami jistě máte mnoho
dalších příkladů, jen o nich
do Občasníku nepíšete.
Časy, kdy byly ve vsi dvě
hospody, řezník, prodejna
smíšeného zboží, kampe-
lička, holič, kolář, pekař,
pošta, policajt a autobusy
vozily k vlaku stovky lidí na
týdenní jízdenky za pár
korun, tak ty časy jsou v
nenávratnu.
Miroslav Čepicky, starosta
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Přání ze školy
Přej eme všem členům Zastupitelstva obce a všem
občanům Horšic a spádových obcí klidné a příjemné
prožití Štědrého dne i celých vánočních svátků a
v novém roce pevné zdraví.
Každá rodina má své štědrovečerní tradice ve své obci či ve svém
městě.1 naši nejbližší členové rodin tyto tradice chtějí na Štědrý večer

dodržovat a trávit tyto vzácné chvíle společně s námi.
My, kromě toho, že jsme kantorky, jsme především matky a v době štědrovečerní si i my i
naši blízcí přejeme věnovat se našim dětem, popř. vnoučatům, neboť ve dnech všedních a
pracovních mnohem více času trávíme se žáky naší školy, s dětmi v MŠ a ŠD.
Věříme, že horšičtí občané po přečtení předchozích řádků pochopí, proč se neúčastníme
štědrovečerních setkání v Horšicích - v tento večer jsme tu pro naše rodiny.

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Horšice

Čertíci ve škole

Čertí škola, tak jsme jmenoval
dvoudenní projekt, který proběhl ve dnech
28. a 29. 11. 2013 v 1., 2. a 3. ročníku. Děti

se na dva dny propadly do pekla. Aby
je sem ale Lucifer pustil, musely najít
pekelnou vstupenku a vyrobit si
čertovské růžky. V pekle jsme pak plnili
nejrůznější čertovské úkoly. Pomáhali
čertíkovi Bertíkovi s pekelnými
příklady, společnými silami poskládali
neposlušná slovíčka v písničce, kterou
jsme se pak společně naučili, hledali

I pohádky o čertech, doplňovali přísloví,
říkali si zvyky a tradice na Mikuláše a
spoustu dalšího. Také jsme pořádali
čertovský rej s honičkami a pekelnými
soutěžemi. Nakonec jsme si pomocí
modelíny a našich šikovných ruček
vyrobili vlastní peklíčko s Luciferem i
pekelnou knihou hříchů. A jak to tak ve

škole bývá, tak i na konci čertí školy dostaly
děti pekelné vysvědčení a malou sladkost
za výbornou práci.

Kateřina Uhlíková -tř.učite/ka 1.,2. a 3. roč.

Den pro dětskou knihu
Na podzim se žáci 1., 2. a 3. ročníku

zúčastnili výtvarné soutěže s názvem
"Knihovna v noci", kterou pořádala Městská
knihovna v Přešticích. V sobotu 30. listopadu
ve 13:00 hodin proběhlo v dětské knihovně
v Přešticích veřejné vyhlášení výsledků
soutěže. Děti z naší školy se umístily se svojí
koláží na skvělém 1.místě v kategorii
skupinové práce. Jmenovitě Evička Polanská,
Tomášek Voráček, Pavlík Vodička, Adélka
Gočeva, Zuzanka Golonková a Tomášek
Hrdlička. Je to výborný úspěch a doufám, že
se dětem bude dařit i při dalších účastech v soutěžích.

Kateřina Uhlíková



Bramborový týden
Na první pohled by se zdálo, že brambora je
zcela obyčejná plodina. Avšak během
tématického bloku s názvem "Bramborový
týden" děti ve školce zjistily, že brambory
mohou být vítaným pamlskem, výtvarným
materiálem, sportovním náčiním nebo
zábavným společníkem. A tak jsme zpívali,
přednášeli, cvičili, otiskovali, vykrajovali,
ale také pekli brambory v popelu.

Vyvrcholením celého týdne byla
.Bramboriáda". Jednalo se o soutěživé
zápolení v netradičních disciplínách: běh s
bramborou mezi koleny, sbírání brambor do
košíku, hod na cíl a slalom s kolečkem.
Úplný závěr patřil ochutnávce bramborových
lupínků, které si děti vlastnoručně
vykrajovaly. Dana Řihošková

Vstávej, vstávej, ratata, podzim ťuká na vrata
Ani jsme se nenadáli a první měsíc nového školního roku je za námi. Děti se seznamovaly s novými
kamarády a s novým prostředím. Musím říci, že adaptaci nové děti zvládly na jedničku.
Rozloučili jsme se s létem a začali se připravovat na podzim. Ten nám přináší řadu nevšedních zážitků
v podobě barev, vůní a chutí. Děti se blíže seznamují s měnící se přírodou pomocí všech smyslů. Jako
každým rokem i letos jsme si ve školce přichystali hostinu z plodů našich zahrádek. Děti poznávaly
podle chutě, vůně, hmatu různé druhy ovoce a zeleniny. Naučily se nejen správnému stolování, ale i
významu ovoce a zeleniny ve výživě.

Opět jsme pomáhali
V letošním školním roce 2013/2014 se naše
škola opět zapojila do sbírky Fondu Sidus,
o.p.s., který byl založen 25.8.2006 s cílem
finančně a materiálně pomáhat Pediatrické
klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole,
Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc
a individuálním pacientům. Částka, kterou

Dana Řihošková

jsme vybrali je 1560,- Kč. Naše děti se
tentokrát opravdu nadchly pro tuto akci,
protože se jim líbily materiály, které si mohly
zakoupit. Jednalo se o Můj malý dinopark a
Na vlastní nebezpečí. Dětem tímto patří
velké poděkování za to, že i ony se podílely
na takové humanitární akci.

Jana Tolarová

Hrátky sTornem
Tak se jmenovalo hudební představení, na které se v úterý 22. 10 2013
vydaly děti z mateřské školy do KKC v Přešticích. Byla to show plná
písniček klauna Tomáše Bartáka z hudebního divadla .Hnedle vedle". Děti
během programu navštívily pohádkový svět plný písniček, tančily, zpívaly,
byly součástí celého představení. Že se dětem tato show líbila, dokazoval
veliký potlesk, kterým byl Tom obdařen.

Dana Řihošková

HAllOWEEN
V pátek 1.listopadu jsme se opět převlékli do kostýmů
čarodějnic, strašidel a duchů, abychom oslavili HALLOWEEN.
Nejdříve se strašidla představila a předvedla svá vystoupení a
potom všichni netrpělivě čekali, na proroctví škodolibé
čarodějnice. Žáci s obavou tahali lístečky, kde měli napsáno, co
je v letošním školním roce čeká. Potom házeli kostkou
s černými a bílými stranami, aby zjistili, jestli budou mít smůlu
nebo štěstí. A nakonec měli za úkol ukousnout jedovaté jablko
zavěšené na provázku, ale jelikož se to nikomu nepodařilo
protože se jablko na provázku houpalo, nikdo se neotrávil.
Nakonec si každý své jablko snědl, protože všichni byli zvědaví,
zda bylo opravdu otrávené. Sylva Seidenglanzová



Halloweenská čeština
V pátek 1. 11. jsme se ve 2. třídě proměnili v

hrůzo strašné halloweenské příšery. Ve skupinkách jsme
plnili čarodějné karty, které se ukrývaly po celé třídě.
Se splněnými úkoly jsme rychle spěchali k hlavní
čarodějnici, která svou kouzelnou hůlkou odhalila
každou naší chybičku. Souboj v plnění úkolů byl velmi
napínavý a velice těsný. Ale hlavní čarodějka byla moc
spokojena s prací všech svých strašidýlek. Nakonec
jsme si společně zatančili a naučili se pravou
halloweenskou písničku, kterou si občas zazpíváme i
teď.

Kateřina Uhlíková

Pohádkový projekt

V polovině listopadu se žáci 1. a 3. ročníku
ocitli na dva dny v pohádkové říši. Dvoudenní
projektové vyučování s názvem Ať žijí
pohádky je provázelo celým dopolednem.
Někteří v pohádkových převlecích, jiní jen tak,
řešili pohádkové příklady, pomáhali Mařence
a Jeníčkovi dostat se domů a také předváděli
dramatizace různých pohádek. A jelikož se
všichni moc snažili, získali při závěrečném
hodnocení diplom.
A proč zrovna projektové vyučování?
Umožňuje všem žákům zažít úspěch, klade
důraz na kolektivní práci žáků, kteří se tím učí
vzájemnému naslouchání, společnému řešení
problému, respektování se a vzájemnému
uznávání se. Pavla Nohavcová

Čtenářský klub
V letošním roce jsme ve 4. a 5. ročníku začali hodiny literární výchovy/ čtení/ trochu
netradičně. Odhlasovali jsme si četbu knihy Robinson Crusoe a založili si tzv. Čtenářský
klub, kde se scházíme každé úterý a diskutujeme o této knize a plníme různé úkoly. Dětem
se tato forma čtení velice líbí a velice mě překvapilo, že právě slabší čtenáři se snaží poctivě
číst kapitolu po kapitole, i když vím, že pro mnohé je to možná první kniha, kterou vzali do
ruky. Doufám, že úspěšně tuto knihu přečteme a dětem zůstane v paměti. Možná, že někdy i
svým vlastním dětem budou obsah této knihy vyprávět, nebo i číst.

Jana Tolarová tř. uč. 4. a 5. ročníku

Družinové dovádění na vrchu Hůrka

V listopadu, když už je na školním hřišti blátivo a museli jme ho nechat uložené k zimnímu
spánku, chodíme se školní družinou nejraději dovádět a hrát hry na vrch Hůrku. U kaštanu (
fotografie kde sedí a stojí žáci u velkého kamenu), se nejraději rozhlížíme po okolí, určujeme zde
světové strany, pozorujeme známá místa a také pozorujeme měnící se malebnou krajinu ve
čtyřech ročních obdobích. Na Hůrce nejraději pouštíme draky, pořádáme závody v běhu,
hrajeme hru - schovávanou, na pejsky neboli na mrkanou, a také zde hrajeme různé honičky,
abychom se zde vyběhali a vyřádili po celodenní práci a sezení ve škole. Už se těšíme až
napadne sníh, protože vrch Hůrku využíváme i k bobování a sáňkování.

Svlva Seidenglanzová



Co je v nás dobrého?
Všimla jsem si, že v posledních letech se Každá tato ctnost je necrrn zajímavá a
pohoršilo chování žáků jak ve třídě, tak i v hlavně důležitá. S dětmi řešíme různé
domácím prostředí, proto jsme o této situaci situace, které by mohly nastat, nebo naopak,
s dětmi ve 4. a 5. ročníku hovořili a rozhodli kterým se budeme bránit. Tyto hodiny
se, že se zaměříme na naše lidské ctnosti. vlastně tzv. Etiky začleňujeme jak do hodiny
Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat vlastivědy, tak do českého jazyka, protože
dobro. Je to tedy dobrá vlastnost, kterou zde děti komunikují, diskutují a hlavně
všichni získáme cvikem. Každý měsíc proto hodnotí také své ctnosti. Vím, že ne z
plníme jednu z nich. V září - pořádek, v říjnu každého dítěte vyroste dobrý člověk se
- vytrvalost, v listopadu - přátelství, v správnými zásadami, ale pokud se
prosinci hospodárnost, v lednu - hygienu a nebudeme alespoň trochu snažit v našich
čistotu, v únoru - loajalitu, v březnu - dětech najít něco dobrého, jak asi bude
poslušnost, v dubnu - optimismus, v květnu vypadat náš svět za několik let?
- trpělivost a v červnu - dobré využití času.

tř. učitelka 4. a 5. roč. Jana Tolarová

Tak se jmenovalo naše
projektové vyučo-
vání, které proběhlo
ve 4. a 5. ročníku.
Hlavním úkolem
bylo přimět děti k
různým před pro-
jektovým úkolům.
Například provádět
výzkum a porovná-
vání cen ovoce a
zeleniny. Zjistit
nejlepší a nejza-
jímavější recept z
ovoce a zeleniny.
Ve středu tedy vypuklo samotné projektové
vy-učování. Rozdělili jsme se do 5 skupin s
názvy -GREPY,GRANÁTOVÁ JABLKA,
ANANASíCI, TŘEŠINKY A LlMETKY.
Názvy skupin si vymyslely samy děti. Když
jsme se trochu seznámili a představili, proč
právě takové názvy, následovalo vymyslet
slogan pro svůj obchůdek s ovocem a
zeleninou. Některým se podařilo vytvořit i
takový, který se rýmoval. V další části dne
jsme prováděli rozčleňování exotického a
tuzemského ovoce a zeleniny. Zjistili jsme,
že mnoho druhů děti ani neznaly a proto
jsme si určité neznámé ovoce vyhledali na
internetu a seznámili se s ním. Ve

Jsme to, co jíme
dvoudenní skupinkách jsme pak řešili různé úkoly,

hádanky, malovali sad a
do něj vkládali ovoce
nebo zahrádku, kam
jsme přiřazovali
zeleninu. Druhý den byl
spíše dnem zjišťování,
porovnávání , vlastní
šikovnosti a nápaditosti.
V první části dne jsme
ze zjišťovaných cen
ovoce a zeleniny
určovali, jaká je
průměrná cena daného
produktu. To nám dalo

opravdu velkou práci, protože děti přinesly
ceny z několika obchodních domů a
obchůdků z Přeštic. Dále jsme hovořili o
správné životosprávě, o tom, jak některé děti
plýtvají potravinami a naopak některé velmi
strádají. V závěru dopoledne se ale děti
vyřádily nejvíce. Měly za úkol připravit
nějaký dobrý pokrm z ovoce nebo zeleniny.
Nevěřili byste, co všechno ale děti
namíchaly do těchto ovocných a
zeleninových salátů a hlavně, jak skvěle
chutnaly. Celý projekt jsme završili
zhodnocením obou dnů a samozřejmě
nesmělo chybět ocenění všech dětí, které se
tohoto projektového dne zúčastnily.

Jana Tolarová ti. uč. 4. a 5. ročníku
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