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Základní škola a Mateřská škola Hrabišín  
 

Zpravodaj únor 2016 

 

 

 

Vážení rodiče, 

máme za sebou první pololetí tohoto školního roku, a tak nastal čas ke krátkému bilancování. Naši 

žáci obdrželi vysvědčení, a jak si vedli, vypovídá tabulka dále ve zpravodaji. Za sebou máme řadu 

zdařilých akcí, jako například lyžařský výcvik, bruslení, plavecký výcvik, přednášku 

o Madagaskaru, vánoční besídky atd. Podíleli jsme se na rozsvěcování vánočního stromu a poprvé 

jsme zorganizovali vánoční jarmark. Jsem rád, že všichni návštěvníci hodnotili jarmark velice 

pozitivně, o čemž svědčí i tržba ve výši 29.733,- Kč a čistý zisk 24.568,- Kč. Jak již zaznělo 

na jarmarku, část výdělku ve výši 10.000,- Kč byla darována rodině Hrubých z Hrabišína pro těžce 

nemocného syna Jiříčka. Zbývající část ve výši 14.568,- Kč bude použita na zájmovou činnost žáků 

naší školy. Za vydařenou akci ještě jednou děkuji všem svým spolupracovníkům, žákům a hostům.  

S koncem roku skončil náš projekt s názvem „Objevujeme, poznáváme a chráníme svět“, v rámci 

kterého škola získala 262.341,- Kč na rozvoj technických dovedností žáků, profesních dovedností 

učitelů zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků a na rozvoj individuálních ústních 

komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce. Díky tomuto projektu byly především 

vybaveny dílny novým potřebným nářadím. 

Brzy nás čeká ples SRPŠ. Naši žáci pod vedení paní učitelky Lenky Crhonkové a Veroniky Golové 

nacvičují taneční vystoupení na tento ples. Všichni jste na ples srdečně zváni a já věřím, že se plesu 

zúčastníte. 

Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem úspěšné 2. pololetí tohoto školního roku, a především pak 

deváťákům, aby se dobře rozhodli při výběru školy a na vybranou školu se dostali.  

Mgr. Zdeněk Hořava 
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Přehled klasifikace a chování za 1. pololetí ŠR 2015/2016 
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I. 15 15 0 0 1,00 15 0 0 414 0 27,60 10 0 0 

II. 20 20 0 0 1,04 20 0 0 484 0 24,20 18 0 0 

III. 9 8 1 0 1,28 9 0 0 209 0 23,22 7 1 0 

IV. 21 17 4 0 1,31 21 0 0 970 0 46,19 5 1 0 

V. 16 10 6 0 1,48 16 0 0 492 0 30,75 0 1 0 

VI. 18 9 10 0 1,66 18 0 0 661 0 34,79 9 4 2 

VII. 18 6 10 2 1,77 18 0 0 816 0 45,33 7 3 1 

VIII. 4 2 1 1 1,77 4 0 0 125 0 31,25 3 2 0 

IX. 10 3 6 1 1,94 10 0 0 651 0 65,10 0 1 3 

celkem 131 90 38 4 1,47 131 0 0 4822 0 36,81 59 13 6 

 

 

Kroužky ve 2. pololetí ŠR 2015/2016 

 

Všechny kroužky zavedené v prvním pololetí budou pokračovat ve své činnosti i v pololetí druhém. 

Přihlášky do kroužků už žáci nebudou vyplňovat, stačí zaplatit v termínu do konce února 2016 

poplatek 150,- Kč za každý z navštěvovaných kroužků. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

 

Zápis do 1. třídy 

V úterý 2. února proběhl zápis dětí do 1. třídy. Během odpoledne se do školy dostavilo 

19 předškoláků. Letošním tématem byl cirkus.  

Děvčata z druhého stupně, převlečená za 

klauny, provázela děti po jednotlivých 

stanovištích. Nejprve si děti povídaly 

o cirkuse, počítaly zvířátka, poznávaly číslice. 

U barevného klauna si prověřily, zda zvládnou 

poznat všechny barvy. Pohádkový klaun na 

děti čekal s pohádkovými úkoly. Nejtěžší úkol 

čekal budoucí prvňáčky na posledním 

stanovišti, kde měli za úkol sestavit podle 

předlohy šaška a poznat geometrické tvary. 

Někteří se při skládání pořádně zapotili. 

Na závěr byly děti odměněny malými 

dárečky. Všem přejeme, aby se jim příští rok 

ve škole dařilo. 

Mgr. Veronika Golová, Mgr. Jana Březinová 
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Sport v 1. pololetí školního roku 2015/2016 

Celoroční soutěž základních škol ve sportovní aktivitě je zhruba v polovině a naší škole se zatím 

velmi daří. Po vyhodnocení 19 turnajů ze 40 plánovaných jsme zatím na průběžném prvním místě 

v pořadí malých škol (do 250 žáků).  

Prozatímní pořadí tří nejlepších škol:  

1. Hrabišín 22 bodů 

2. Postřelmov 13 bodů 

3. Velké Losiny 9 bodů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tento zatím rekordní přísun bodů pro školu se zasloužili tito žáci: 

1. místo – okresní finále ve florbalu mladší dívky – Hanáková Adéla, Kőrnerová Adriana, 

Diblíková Kristýna, Benešová Nicol, Kvapilová Nikola, Hrubá Monika, Jílková Veronika, 

Mazuchová Adéla. 

Stejné družstvo, posílené ještě o Anetu Chlupovou a Anetu Mynářovou, obsadilo 3. místo 

v krajském finále. 

1. místo – okresní finále družstev ve stolním tenise mladší dívky – Kvapilová Nikola, Jílková 

Veronika. 

2. místo – okresní finále družstev ve stolním tenise starší dívky – Kőrnerová Štěpánka, Hrubá 

Monika. 

2. místo – okresní finále družstev v šachu žáků 1. stupně – Paškov Denis, Jírů Ondřej, Jírů 

Jakub, Vitásek Jan. Družstvo ve složení: Paškov Denis, Jírů Ondřej, Gažar David, Šafář Dan a 

Jírů Jakub skončilo v krajském kole na 7. místě (startovalo 14 škol). 

3. místo – okresní finále družstev v šachu žáků 2. stupně – Krahula Jiří, Benešová Nicol, 

Mazuchová Adéla, Paškov Nico. 

4. místo – okresní finále ve florbalu starší chlapci – Mazuch Antonín, Los Vladimír, Vlček Adam, 

Křepelka Vítek, Foltýn Petr, Malý Milan, Chlup Tomáš, Stratil Ondřej. 

4. místo – okresní finále družstev ve stolním tenise mladší chlapci – Paškov Nico, Křepelka 

Vítek, Jírů Ondřej. 

5. místo – okresní finále družstev ve stolním tenise starší chlapci – Stratil Ondřej, Chlup Tomáš, 

Mazuch Antonín. 

Ve druhém pololetí se budeme snažit naše bodové konto ještě navýšit, i když v nabídce zbývajících 

soutěží už jsou převážně sporty, ve kterých se nám nedaří bodovat. Největší sportovní akcí 

ve druhém pololetí bude zřejmě plánovaný přebor školy ve stolním tenise zvlášť pro dívky a 

chlapce v kategoriích první stupeň (ve spolupráci se školní družinou) a druhý stupeň. 

Mgr. Zdeněk Kamler 
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Kurz informatiky pro dospělé 

I v tomto školním roce probíhal na Základní škole v Hrabišíně kurz informatiky pro dospělé pod 

vedením paní učitelky Vamvakašové. Všichni účastníci kurzu se v průběhu deseti lekcí učili 

pracovat s počítačem a seznamovali se s možnostmi jeho využití. I přes počáteční nesnáze, které 

začátečníci s počítačem často mají, nikdo neztratil odhodlání naučit se novým dovednostem. Pro 

zájem o pokračování kurzu z řad přihlášených bude zahájena jeho druhá část opět formou deseti 

hodinových lekcí dne 24. února 2016 v 15.30 na ZŠ v počítačové učebně. Cena kurzu za deset lekcí 

činí 300,- Kč. Každý další, kdo by si chtěl také vyzkoušet práci s počítačem, popř. prohloubit si své 

dovednosti, je také srdečně vítán. Přihlásit se můžete telefonicky na tel. čísle 583 245 183 nebo 

prostřednictvím emailu: zshrabisin@hrabisin.cz (do předmětu zprávy prosím napište: přihláška 

do kurzu informatiky pro dospělé). 

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS. 

Akce ZŠ 

Vánoční jarmark  

Dne 11. 12. 2015 se v naší škole konal 1. vánoční jarmark. Děti, zaměstnanci školy, ale i rodiče 

žáků se na tuto akci připravovali týdny dopředu. Učitelé s dětmi vyráběli různé výrobky a šikovné 

maminky a babičky napekly vánoční cukroví.  

Nacvičovaly se vánoční koledy, básničky a 

dokonce i skladby na různé hudební nástroje - 

trubku, kytaru a klavír.  

Den začal vánočními dílnami. Škola byla 

rozdělena na několik stanovišť, ve kterých se po 

hodince střídali žáci dychtiví si vyrobit třeba 

vánoční svícen, smaltové šperky nebo ozdobit 

výborné cukroví. Vánoční dílny skončily úderem 

jedenácté hodiny, děti se naobědvaly a šly si 

odpočinout domů. Zato pro pracovníky školy 

začala druhá směna. Celá škola se chystala 

na vánoční vystoupení a následný jarmark.  

 

Samotná akce začala v 16:30 hod., kdy jsme se 

všichni, teď už i s návštěvníky, sešli před 

budovou naší základní školy. Pan ředitel Zdeněk 

Hořava pronesl vánoční poselství a žáci poté 

předvedli krásné vystoupení se zpěvem 

vánočních koled a pásmem básniček. Na trubku 

nás doprovodil Ondřej Hrubý, na klavír Štěpánka 

Haley Körnerová, Jiří Krahula a pan učitel Sadil. 

Na kytaru zahrál a zazpíval Jiří Štelc. Zazněly i 

tóny fléten v podání našeho školního kroužku a 

Veroniky Štelcové.  Celou akci velmi úspěšně 

oddirigovala paní učitelka Jana Březinová. 

 

Po vystoupení jsme se, my učitelé, odebrali na svá stanoviště a jarmark mohl začít. Návštěvníci se 

mohli občerstvit v naší jídelně, kde se podával čaj, káva a vánoční punč. Kdo měl hlad, mohl si 

koupit něco k zakousnutí v podobě párku v rohlíku a vánočního cukroví.  

mailto:zshrabisin@hrabisin.cz
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V prvním patře naší školy si někteří mohli vyrobit 

různé výrobky z proutí pod vedením lektorky paní 

Talandové a vytvořit baňky s paní Kamlerovou. 

Krásné zdobení perníčků jsme mohli pozorovat 

při práci paní Berlínské a dárek z kosmetiky bylo 

možné zakoupit u paní Schneiderové.  

Návštěvníci si z jarmarku mohli odnést třeba 

pečený čaj, šperky, svícny, jmelí, kompoty, 

plátěné tašky a řadu dalších krásných předmětů 

spojených s vánoční tématikou. 

Velký dík patří všem, kteří se na průběhu akce 

podíleli – vyučující, zaměstnanci, současní i 

bývalí žáci, rodiče… 

 

Mgr. Jitka Höpflerová 

Lyžařský výcvik 

V týdnu od 11. do 15. ledna 2016 se naše škola vydala na lyžařský výcvik do Hraběšic. Zúčastnit se 

ho mohli nejen žáci 1. až 9. třídy, ale také děti z mateřské školy.  

Kurz opět probíhal v lyžařské škole 

SKI & BOARD SCHOOL LOAP s vedoucím 

Mgr. Jaromírem Strakou. Děti a žáci se velmi 

snažili, a i přes počáteční nezdary těch, kteří stáli 

na lyžích poprvé, si ke konci kurzu většina dětí 

osvojila základy lyžování, a někteří dokonce 

prohloubili své zkušenosti. I když všude v okolí 

našich domovů bylo sněhu málo, v Hraběšicích 

ho bylo dost. Děti každý den pilně trénovaly 

nejen lyžování, ale také básničky.  

Při slalomovém závodě v poslední den výcviku 

bylo těžké najít vítěze, diplom a zlatou medaili by 

si zasloužili všichni.  

      Bc. Barbora Klevetová 

Bruslení 

Přišel prosinec a jako každý rok jsme připravili pro děti tradiční bruslení v Šumperku na zimním 

stadionu.  

 

Někteří stáli na bruslích poprvé, ale na ledě to 

nebylo téměř poznat. Všichni bruslili 

s nadšením, protože je to oblíbená sportovní 

aktivita našich žáků. Menší děti pilně pilují 

techniku, větší hoši na části kluziště hrají hokej. 

Zdalipak z nich vyrostou noví Jágrové? 

Letos jsme poprvé začali půjčovat brusle za 

malý obnos a finanční výtěžek bychom chtěli 

použít na nákup nových bruslí.    

 Mgr. Lenka Crhonková 
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Ovoce do škol 

Na prvním stupni jsme si už zvykli na pravidelný přísun vitamínů z ovoce a zeleniny od MK Fruit.  

Děti dostávají malý balíček s různým obsahem. K velkému překvapení ale jednou na stole ve třídě 

ležela velká krabice plná exotického ovoce! Firma MK Fruit nám poslala velmi milou ochutnávku. 

Mimo exotické ovoce bedýnka obsahovala i několik druhů čerstvých bylin a zeleniny. Nechyběl 

informační letáček o jednotlivých plodech. Tam jsme se dozvěděli, jak nejlépe tyto plody 

servírovat, k čemu je jejich zařazení do jídelníčku dobré a jak při nákupu poznat, který plod je 

čerstvý a bude chutný i uvnitř slupky. 

Některé druhy děti viděly a ochutnávaly poprvé, 

jiné znaly z domova či obchodů. Začali jsme 

jahodami. Nebyly jako z vlastní prosluněné 

zahrádky, ale dětem jen zářila očka, že mohou 

v lednu ochutnat jahody z dalekého Maroka. Dále 

jsme ochutnávali Physalil (židovskou třešeň či pro 

nás známější mohyni). Ne všichni měli odvahu a 

ne všem tento kyselo-trpký plod chutnal. Dále 

přišel na řadu zázvor. Protože zázvor je sám o 

sobě velmi štiplavý, tak jsme si udělali vynikající 

zázvorový čaj, osladili jej medem a přidali 

limetku. Dokonalý nápoj do sychravého počasí! 

Ochutnali jsme granátové jablko, které bohužel 

nemělo úplně granátovou barvu. Mírně nás odradilo množství semínek. Uznali jsme, že si zkusíme 

sehnat ještě džus z granátového jablka. Tou dobou už dozrálo mango i ananas, tak jsme si všední 

hodiny zpříjemnili sladkou chutí a vůní exotických tropů.   

Na závěrečné „koštování“ jsme si nechali žlutý meloun a zajímavou fialovou mrkev. Povídali jsme 

si o bylinkách, jejich výskytu a využití.  

Za celou V. třídu ZŠ Hrabišín bych ráda projektu Ovoce do škol a firmě MK Fruit s.r.o. poděkovala. 

Mgr. Natálie Navrátilová   

Aldabra 

Pro zpříjemnění předvánočního času žáci naší školy zhlédli 21. prosince zajímavý film s napínavým 

příběhem z atolu Aldabra v šumperském kině Oko. Přírodopisný snímek jim přiblížil podmořský i 

suchozemský svět zvířat, jeho nástrahy, tajemná zákoutí i krásu okolní přírody. 

Po skončení filmu jsme si prošli vánočně vyzdobené město a plní zážitků jsme se vrátili do školy. 

Mgr. Marcela Vetelská 

Akce ŠD 

Návštěva knihovny 

Jednou za měsíc navštěvujeme s dětmi ze školní družiny místní knihovnu. Tím dětem dáváme 

možnost seznámit se nejen s knihou, ale zároveň u nich nenásilnou formou podporovat vztah ke 

čtení. V moderní době se pro děti bohužel četba stává až druhořadou zábavou. V knihovně si mladší 

žáci rádi listují v pohádkových a obrázkových knihách. Některé děti milují encyklopedie, což platí 

zejména o těch starších. Jiné zajímají knihy dobrodružnějšího charakteru.  

Vybrané knihy si děti mohou bezplatně zapůjčit domů, za což bychom chtěli místní knihovně velmi 

poděkovat. 

Bc. Barbora Klevetová a Věra Vitásková 
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Maškarní karneval 

Dne 9. 2. 2016 jsme ve školní družině uspořádali maškarní karneval. Účast masek byla hojná. 

Navštívili nás princezny, víly, tanečnice, kostlivci, indián, pirát, kovbojové a lupiči.  

 

Masky byly velmi nápadité. Odpoledne bylo plné 

hudby, her a soutěží, za které děti dostaly sladkou 

odměnu.  

 

Nakonec karnevalu byly vyhlášeny nejhezčí 

masky. Všechny masky byly krásné, a proto bylo 

velmi těžké vybrat tu nejhezčí. Odměnu dostal 

každý. Dětem se karneval velmi líbil.  

 

Bc. Barbora Klevetová a Věra Vitásková 

 

Akce MŠ 

Pravěký den 

Náš projektový vláček nás koncem ledna přivezl na zastávku Ledová a připojil nám Pravěký 

vagónek, během kterého jsme se seznámili s minulostí, pravěkými zvířaty, dinosaury a také našimi 

prapředky. 

 

 

Vše, co jsme se dozvěděli, jsme využili během 

pravěkého dne, kdy jsme všichni lovili mamuty 

s pravěkými zbraněmi, chystali pravěkou hostinu, 

vyráběli pravěké oděvy, obuv, pravěce tancovali a 

zpívali.  Malovali jsme nástěnné malby, chystali 

oheň a slavnost.  

 

 

 

Vrcholem byly mamutí hody, kdy jsme si všichni 

s chutí vyzkoušeli, jak okusovali pravěcí lidé kosti 

z mamuta.  

Nejen dětem se tento den velice líbil a každý si 

našel něco, co ho zaujalo a na co bude 

vzpomínat…  

                                                                                                        

 

Mgr. Marcela Vavřinová 
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Co nás v nejbližších dnech čeká: 

 

 

 
 

 

 

 Návštěva Divadla v Šumperku pro žáky I. a II. stupně 

 Turnaj ve stolním tenise 

 Turnaj obcí ve florbalu 

 Turnaj ve florbalu pro I. stupeň 

 Turnaj ve vybíjené - chlapci 

 Turnaj ve vybíjené – dívky 

 Přednáška o dopravní výchově pro 4. třídu 

 Ekologická výchova „Tonda Obal“ 

 Žáci budou plnit průkaz cyklisty na dopravním hřišti v Uničově 

 Jarní sběr papíru 

 


