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Distanční výuka v naší 
mateřské škole
Konec února, než se zavřely všechny mateřinky, jsme si s dětmi užily 
ještě spoustu legrace. Naši nejmenší ,,Ohniváčci“ poznávaly ptáčky, 
povídaly si jak v zimě ptáčkům přilepšit a chodily je společně krmit. 
U ,,Modrásků“ si protáhly těla během zimní olympiády. Děti poznávaly různé 
druhy sportů, ukázaly si zahájení OH a vyzkoušely si v tělocvičně zahrát hokej, 
curling, krasobruslení i rychlobruslení a užily si jízdu na bobech. Ukončení OH 
bylo předání perníkových medailí. 
Nejstarší ,,Žluťáskové“ si poslední týden vyzkoušely, jaké to je být stavitelé 
a postavily si vlastní město. Děti se učily pracovat s mapou, poznávat různé 
piktogramy a trénovaly předmatematické představy. Při stavbách využily různé 
stavebnice, dřevěné kostky a novou stavebnici z cihliček. Pokračování na str. 3.

Přijďte s námi  
otevřít kulturu 
- Randall slaví 5 let
Srdečně vás zveme na oslavu 5. vý- 
ročí vzniku naší hudební skupiny 
raNdaLL, která bude 22.5.2021  
v areálu hřiště SK Hostomice.  
začátek akce je naplánován na 15 hod.
Jako hosté vystoupí naše spřízněné 
kapely BRABOUX, STRAUSBERRY 
Lukáše Jahody, LONG SILENCE  
a další.
V ceně vstupného 250 Kč (200 Kč 
v předplatném v jídelně Dobroty 
Kačena) bude pivo (symbolicky 5 sudů 
a 3 grilované kýty).
Konání akce bude závislé na aktuálním 
rozpoložení vlády ČR.

svoz oDPaDu
dne 29.5.2021 se uskuteční svoz 
velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu:

9.00 hod. – Hostomice  
 dvůr Městského úřadu

10.00 hod. – Lštěň  
 u dětského hřiště

11.00 hod. – Bezdědice  
 u bývalého obchodu

12.00 hod. – Radouš 
 na návsi u obchodu

Veškeré kulturní, sportovní, společenské a podobné akce propagované (i nepropagované)  
v těchto HL je možné organizovat a konat pouze pokud to dovolí epidemiologická situace  

a návazná rozhodnutí Vlády ČR. V každém případě je pořadatel povinen přijmout  
taková opatření, která budou v době konání akce aktuálně platná, jako jsou rozestupy,  

maximální počet účastníků, omezení konzumace, roušky, respirátory a podobně.
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CO Se u NáS děje

záPis ze zaseDání  
zastuPitelstva města Hostomice č. 3/2021
konanéHo Dne 15. března 2021 oD 18.00 HoDin v HostomicícH

Přítomni zastupitelé: Šťáhlavský, Příhoda, Zachoval, 
Kubišta, Kubrichtová, Šinágl

Omluveni: Mužíková, Bomba, Synek

zastupitelé projednali následující body a v případě jejich 
schvalování je uvedeno pod bodem pro-proti-zdržel.

1. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 zapisovatel: zachoval 
 Ověřovatel zápisu: Kubrichtová, Šinágl 
 Hlasování: 6-0-0

2. Schválení programu dle návrhu. 
 Hlasování: 6-0-0

3. zastupitelé projednali a schvalovali změnové listy  
 č. 13 – 17. obsahující kromě jiného i posun termínu  

 dokončení stavby do 15. června 2021 a příslušný  
 dodatek SOd.

 Hlasování: 5-1-0 (p. Příhoda je proti)

4. Ke změně ÚP vyvolané majiteli pozemků  
 na okraji radouše směrem k Hostomicím  
 o vynětí pěti pozemků (1z regulovaného území 
 zastavitelná plocha rP 2 v k.ú. radouš v rámci 
 zastavitelné plochy z44) zastupitelé schvalují,  
 že pořizovatelem bude Útvar územního  
 plánování v Hořovicích. zastupitelem pověřeným  
 pro zastupování města v této věci bude p. Synek  
 trvale bytem radouš. 

 Hlasování: 6-0-0

výzDoba školy
Vstoupíte-li do prostor školní 
družiny a míst, kde se vyučují žáci 
1. stupně základní školy, budete 
mít pocit, že jste v pohádce.
Během distanční výuky přišly paní  
vychovatelky Radka Šťastná a Pavla 
Obořilová s nápadem, že prostory 
samy zajímavě vymalují. Na stěnách 
se objevila barevná písmenka v nej-
různějších podobách, výjevy z přírody  
a z pohádek.
Bylo by hezké podobným způsobem 
zkrášlit celou školu.
Děkujeme za výborný nápad!

Mgr. J. Kordulová a Mgr. D. Fatková
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Distanční výuka v naší 
mateřské škole
Dokončení ze str. 1.
Během posledních týdnů děti pracují na téma lidské tělo, smysly, nemoci  
a lékař. Pro zpestření výuky připravily paní učitelky Jiřka a Verča pro děti stezku 
k lesu, kde si děti procvičily své znalosti a smysly a na konci stezky na ně čekala  
sladká odměna.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem dětem, že doma moc hezky pracují a hlavně 
děkujeme všem rodičům za jejich spolupráci a trpělivost v době karantény.
Bohužel březen už jsme musely zahájit domácí výukou. Dětem paní učitelky 
posílají každý den úkoly a náměty na činnosti. Sice mají distanční výuku povinnou 
jen předškolní děti, ale u nás ve školce se zapojují i nejmladší a svědomitě  
plní zadání.
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Distančně jsme si 21.3. připomněli Ponožkový den, který 
letos připadl na neděli. Maminky nafotily své děti v ponož-
kách, které jsou rozdílné barvy. S chutí se přidala i třídní  
kamarádka opička Moja. Vznikla tak koláž fotek, kterou 
vám posíláme. 

21.3. si připomínáme Světový den Downova syndromu  
a lidé si na podporu postižených s touto diagnózou oblékají 
každou ponožku jinou. 

Proč zrovna 21.3. a proč ponožky? Datum tohoto světo-
vého dne je spjato s příčinou Downova syndromu - s 21. 
chromozomem, který je ztrojený (místo obvyklého počtu 
jednoho páru chromozomů mají lidé s Downovým syndro-
mem tyto chromozomy tři). Odtud tedy datum 21.3. A proč 
právě ponožky? Ponožky otočené patami k sobě totiž při-
pomínají chromozom ve tvaru písmene X, jehož porucha je 
příčinou tohoto celoživotního onemocnění. Pár odlišných 

MŠ HOSTOMICe
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březen u nejmladších dětí – ohniváčků
Od 1.3.2021 se rozhodnutím vlády uzavřela i naše školka. do nepovinné distanční výuky se zapojilo 
15 z 19 dětí. denně dostávají e-mailem pracovní listy, omalovánky a nápady k tvoření vždy k danému  
týdennímu tématu.

ponožek se tak dokonce stal tradičním symbolem tohoto  
světového dne. Za třídu Ohniváčků Erika Brůžková
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POzVáNKa



SČíTáNí LIdu
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Za obsah a formu článku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka HL je vždy 20. den v měsíci.
Do té doby můžete své příspěvky předávat  
písemně pí Hrdličkové na MěÚ 
nebo telefonicky na číslo 311 584 101 - ústředna, 
nejlépe však v elektronické podobě  
na e-mail: starosta@hostomice.cz  
nebo d.hrdlickova@hostomice.cz
Děkujeme za příspěvky.

vzPomínky

■ Dne 1.4.2021 
uplynulo již 10 let, 
kdy nás navždy 
opustil náš milo- 
vaný tatínek, dě-
deček a strýc, pan 
jaroslav Černý.

Za tichou vzpomínku  
děkuje vnučka Markéta s rodinou

zubní PoHotovost
duben 2021

■	 17. + 18. MUDr. Marcela Srpová, 
 Hořovice, Fűgnerova 389, Alba 
 tel.: 311 512 119

■	 24. + 25. MUDr. Zalina Sozieva,  
 Beroun, Havlíčkova 1732/3 
 tel.: 727 836 818

 Pohotovostní služba stomatologů  
 je v době od 8.00 do 11.00 hodin.

spolupráce mezi knihovnou a základní školou
Po dobrých zkušenostech z loňského školního roku jsme se s paní učitelkou Mgr. Lenkou Károvou rozhodly  
zapojit i letošní prvňáky do projektu už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Tento projekt vyhlašuje každoročně 
Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP, jeho cílem je podpora čtenářství u začínajících čtenářů. 
jedná se o spolupráci mezi školou a knihovnou. během školního roku knihovna uspořádá pro prvňáky  
dle možností několik akcí, na konci školního roku je projekt završen slavnostním pasováním prvňáků na čtenáře 
a předáním knihy, která je pro tuto příležitost speciálně vydána.

Letošní prvňáčci neměli dosud kvůli 
koronavirovým opatřením možnost 
přijít s paní učitelkou na besedu do 
knihovny, proto jsem za nimi docházela 
do jejich třídy. Poprvé to bylo před 
Vánocemi s knížkou Vánoční tramvaj 
od Daniely Krolupperové a podruhé  
v únoru s Katkou a klokanem ze šuplíku 
od Lenky Rožnovské.
K dalšímu setkání již, bohužel, nemohlo 
z důvodu distanční výuky dojít. Po 
domluvě s paní učitelkou Károvou se 
proto ve čtvrtek 25.3. uskutečnila první 
online beseda v historii knihovny.
Děti z 1. třídy byly rozděleny do dvou 
skupin tak, jak jsou zvyklé při distanční 
výuce. Proběhly tedy dvě stejné besedy 
pro různé skupiny žáků. V úvodu jsem 
využila příležitosti a seznámila prvňáky 
s knihovnou alespoň prostřednictvím 
fotografií. Při povídání o žánrech 
dětských knih, které si dětští čtenáři 
mohou v knihovně vypůjčit, jsme si 
zopakovali číslice. Pro besedu jsem 
tentokrát vybrala titul Terezka a ušáček  
od Věry Hudáčkové Barochové. Povídali 
jsme si o holčičce Terezce a o tom, jak 

pečuje o svého králíčka Myšponíka. Děti 
se ochotně zapojovaly a odpovídaly na 
otázky. Potom jsme si společně s využitím 
webkamery vyrobili králíčkovou záložku 
do knížky. Na závěr jsem děti vyzvala, 
aby nakreslily obrázky nebo vyrobily 
výrobky a poslaly je na fotografii nebo 
osobně přinesly do knihovny. Na děti za 
to v knihovně čeká drobná odměna.
Ráda bych pochválila všechny zúčastněné 
prvňáky za hezkou spolupráci při besedě. 
Přestože se online beseda povedla, pevně 
s paní učitelkou doufáme, že příští 
setkání dětí s knihami proběhne již přímo  
v knihovně, nebo alespoň ve školní třídě, 
kam za nimi budu moci přijít.
Online beseda byla pro děti příjemným 
zpestřením již dlouhou dobu trvající 
distanční výuky. Proto o ni projevily 
zájem další třídy nejen z hostomické, ale 
také z osovské základní školy. 

Ing. Jiřina Šebková, 
Městská knihovna Hostomice


