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Základní škola a Mateřská škola Hrabišín 
 

Zpravodaj červen 2016 

 

 

 

Vážení rodiče, 

další školní rok je téměř za námi a Vám se do rukou dostává poslední Zpravodaj, ve kterém Vám 

chceme přiblížit dění ve škole v posledních měsících. Uplynulé týdny byly ve znamení výletů tříd a 

mnohých kulturních akcí. Naši žáci dosáhli mnohých úspěchů ve sportovních soutěžích, úspěšně se 

zapojili i do mnoha soutěží vědomostních. Ke zdařilým akcím patřilo spaní žáků druhého stupně 

ve škole i s doprovodným programem. Proběhla celá řada přednášek a besed. Nejdůležitějším 

úkolem školy je samozřejmě vzdělávání. O tom, jak si žáci vedli v této oblasti, vypovídá tabulka na 

jiném místě Zpravodaje.  

Podařilo se nám opravit střechu nad tělocvičnou, kam v poslední době zatékalo. O dění ve škole jste 

podrobně informováni prostřednictvím funkčních internetových stránek. S průběhem školního roku 

byla také seznámena školská rada na svém zasedání dne 13. 6. 2016. Čeká nás již jen vydání 

vysvědčení a rozloučení s deváťáky. 

Škola zakončí školní rok se 133 žáky a v novém školním roce nás bude zase o něco víc – počítáme 

se 141 žáky. Nový školní rok začne ve čtvrtek 1. 9. 2016 a v něm máme spoustu plánů, o kterých 

Vás budeme určitě informovat.  

Vážení rodiče, přeji Vám za všechny naše zaměstnance krásné léto a vydařenou dovolenou, našim 

žákům pak krásné prázdniny plné sluníčka a hezkých zážitků. 

Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy 
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Přehled klasifikace a chování za 2. pololetí ŠR 2015/2016 
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I. 16 15 1 0 1,11 16 0 0 313 0 19,56 15 0 0 

II. 20 19 1 0 1,11 20 0 0 606 0 30,30 20 0 0 

III. 9 7 2 0 1,42 9 0 0 226 0 25,11 8 0 0 

IV. 21 15 6 0 1,49 21 0 0 1025 0 48,81 15 3 0 

V. 17 7 10 0 1,56 17 0 0 494 0 29,06 4 3 0 

VI. 18 4 14 0 1,71 17 1 0 668 0 35,16 11 0 0 

VII. 18 5 12 1 1,80 18 0 0 755 0 41,94 12 4 3 

VIII. 4 2 1 1 1,81 4 0 0 228 0 57,00 3 0 1 

IX. 10 1 8 1 2,03 9 0 1 615 24 81,50 1 0 0 

celkem 133 75 55 3 1,56 131 1 1 5130 24 38,39 89 10 4 

 

 

UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SŠ a SOU 

PČ. Příjmení a jméno Název školy  Místo  Obor 

1 Foltýn Petr 
Vyšší odborná škola a 
střední průmyslová škola 

Šumperk Strojírenství 

2 Adam Frolo VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Dopravní prostředky 

3 Tomáš Hanák VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Automechanik 

4 Vendula Holoušová 
Odborné učiliště a 
praktická škola 

Mohelnice Prodavačské práce 

5 Tomáš Chlup 
Vyšší odborná škola a 
střední průmyslová škola 

Šumperk Strojírenství 

6 Lucie Jílková VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Dopravní prostředky 

7 Antonín Mazuch 
Vyšší odborná škola a 
střední průmyslová škola 

Šumperk Elektrotechnika 

8 Adéla Sitová VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Dopravní prostředky 

9 Ondřej Stratil Gymnázium  Šumperk Čtyřleté gymnázium 

10 Martin Bíba 
Vyšší odborná škola a 
střední průmyslová škola 

Šumperk Grafický design 

11 Milan Malý 
Střední technická a 
zemědělská škola 

Mohelnice Zemědělec - farmář 
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Sport na škole ve 2. pololetí ŠR 2015/2016 

Ve druhém pololetí školního roku byli při sportovních akcích hodně úspěšní žáci z 1. stupně. 

Družstvo dívek ve v sestavě Glancová Nicol, Štodtová Kateřina, Hrubá Karolína, Březinová Nela, 

Šafářová Adéla, Hvižďová Tereza, Dlouhá Viktorie, Urbanová Zuzana, Macková Simona, 

Kupčíková Tereza, Křepelková Tereza a Chlupová Aneta překvapilo již postupem do okresního kola 

ve vybíjené, kde nakonec obsadilo výborné 4. místo. Letos se dařilo i mladým atletům. Na atletický 

čtyřboj do Šumperka jsme vyslali čtyři družstva a nejlépe si vedli mladší chlapci. Obsadili 3. místo 

a nejlepší člen týmu Richard Křepelka bral 3. místo i v jednotlivcích. Čtvrté skončily starší žákyně 

(Nicol Glancová byla sedmá v jednotlivcích). Na Rohelském crossu posbírali naši žáci dvanáct 

pódiových umístění, vítězi svých kategorií se stali Jakub Jírů, Tereza Kupčíková, Jakub Pospíšil a 

Vítek Křepelka. 

Mladí florbalisté z 2. a 3. třídy (Ptáček Adam, Březina Josef, Jírů Jakub, Šafář Dan, Štelc Ondřej, 

Křepelka Richard a Vitásek Vojtěch) se zúčastnili turnaje v Šumperku a v konkurenci mezi mnohem 

většími školami obsadili velmi pěkné druhé místo. 

Žáci z 2. stupně tolik možností k vyniknutí neměli, protože většina jejich soutěží probíhá 

na podzim. Pochvalu však zaslouží florbalové družstvo ve složení Vítek Křepelka, Adéla 

Mazuchová, Veronika Jílková, Milan Malý, Petr Foltýn, Antonín Mazuch, Ondřej Stratil a Tomáš 

Chlup. Tento tým obhájil 1. místo na turnaji O pohár ředitele ZŠ Libina. 

Do konce června zbývá ještě odehrát poslední zápasy v přeboru školy ve stolním tenise. Ve čtyřech 

kategoriích se ho letos zúčastnil rekordní počet hráčů – a to 73. Již jsou známa jména vítězů 

jednotlivých kategorií – na prvním stupni jsou to Zuzana Urbanová a Ondřej Jírů a na druhém 

stupni Adéla Mazuchová a Tomáš Chlup. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Sběrové akce ve ŠR 2015/2016 

Žáci školy se zapojili do již tradičních sběrových akcí. Ve sběru papíru jsme v podzimním a jarním 

termínu nasbírali celkem 17 320 kg. V projektu Recyklohraní jsme odevzdali k ekologické likvidaci 

138 kg monočlánků a 601 kg elektrozařízení. Naše škola také sbírá vršky pro Julinku. Je to šestiletá 

holčička, které se sběrem vršků snažíme pomoci. V letošním roce jsme pro ni nasbírali 311 kg 

vršků. Pomerančové a citronové kůry jsme nasbírali za 3 766 Kč. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Přírodovědná a vlastivědná soutěž 

26. dubna 2016 se zúčastnili dva žáci naší školy přírodovědné a vlastivědné soutěže na 5. ZŠ 

v Šumperku. Hrabišínskou školu reprezentovali Ondřej Jírů a Vladimír Frank. Ondra se umístil 

na krásném 2. místě. Oběma chlapcům za reprezentaci školy děkujeme. 

Mgr. Pavla Hrubá 

Věda je zábava  

Ve čtvrtek 12. května se v Korunní pevnůstce v Olomouci konala soutěž školních kolektivů „Věda 

je zábava“. Soutěž probíhá pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Mohou se 

zde přihlásit školní kolektivy základních a středních škol. Letos probíhal již desátý ročník soutěže, 

která je zařazena do projektu EU a MŠMT. 

Naše škola se do tohoto projektu zapojila s prací Rajče a paprika pod drobnohledem. Žákyně 

8. třídy Tereza Nováková a Anita Léharová téměř celý školní rok zkoumaly vlivy různých 

prostředí na zeleninu a chemickými pokusy ověřovaly přítomnost vitamínu C a barviv v rajčatech i 

paprikách. Zjištěné výsledky přehledně sepsaly v písemné práci a poté prezentovaly na celostátní 

konferenci soutěže. Ve velké konkurenci základních i středních škol obsadila naše děvčata 

s prezentací své práce krásné 2. místo. Oběma děvčatům blahopřejeme. 

Mgr. Dana Kropáčová 
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Návštěva sběrného dvora a čističky odpadních vod 

Dne 23. června jsme jeli na exkurzi do Dolní Libiny. Navštívili jsme sběrný dvůr a čističku 

odpadních vod.  

Kanalizace se stéká z Libiny a z Oskavy. Voda přitékala 

velmi špinavá, ale po celém procesu by vás jistě ohromil 

výsledek. Voda byla křišťálově čistá, dokonce se může 

vypouštět zpátky do potoků, rybníků a jezer. Ve sběrném 

dvoře jsme viděli plno věcí, které tam nepatří. Je tam 

velmi těžká práce. Pořád se dováží nový odpad a nestíhá 

se třídit. Zhlédli jsme obrovský lis, který slisuje pet lahve, 

krabice od mléka atd. Lidé tam byli velmi hodní, provedli 

nás celým sběrným dvorem. Nakonec jsme šli k naší paní 

učitelce na její zahradu. Paní učitelka nás pohostila 

výtečnou buchtou. Nabídla nám pití a šli jsme na autobus.  

         David Gažar, 4. třída 

Školní výlet 1. stupně – ZOO Lešná 

Ve čtvrtek 9. června jsme se vydali se žáky 1. - 4. ročníku na školní výlet do ZOO Lešná. Výletní 

ráno bylo docela chladné a všichni jsme očekávali, čím nás počasí překvapí. Odjížděli jsme již 

v 7 hodin ráno, abychom toho co nejvíce viděli. Po dvou hodinách jízdy jsme byli na místě. Děti se 

už těšily na zvířátka, která na ně čekala.  

Sluneční paprsky nás doprovázely po celou dobu prohlídky. 

Prošli jsme pavilon rejnoků, viděli jsme slony, žirafy, lvy, 

tygry, zebry, plameňáky, supy, krásně zbarvené papoušky Ara. 

V bezprostřední blízkosti jsme se ocitli i s lenochody. Velké 

pohybové dovednosti a akrobatické kousky nám předvedly 

opice. V areálu ZOO jsme se projeli vláčkem, abychom 

trochu ulevili unaveným nohám. Děti kromě prohlídky měly 

také možnost utratit nějakou korunu, ochutnat ledovou tříšť, 

zmrzlinu a jiné pochutiny.  Některé nezapomněly na rodiče a 

přivezly jim drobný suvenýr.  Ve 14 hodin jsme se rozloučili 

se ZOO a přiměřeně unaveni se vraceli domů. Během jízdy 

nás stihl déšť, ale to nám vůbec nevadilo. Každé z dětí si 

z výletu přivezlo určitě nevšední zážitek. 

 Mgr. Marcela Vetelská 

Školní výlet 5. třídy - stanování na Brníčku 

Návrh, že letošní výlet bude stanování v přírodě, se setkal s nebývalým ohlasem. Paní učitelka měla 

v hlavě spoustu nápadů, ale čekala na krásné počasí. Den D nastal! Ve čtvrtek 23. 6. jsme po 

vyučování naložili věci do auta paní učitelky Navrátilové, která je na hrad odvezla. Ostatní si pod 

vedením paní vychovatelky Vitáskové z Dlouhomilova udělali výšlap v úmorném horku. V cíli jsme 

byli současně. Okamžitě začal boj o zabrání nejlepšího místa k rozložení stanu – hlavně ve stínu!!! 

V dobré náladě jsme se vyzdobili různými malůvkami na obličej, hennou a vytvořili ze sebe víly či 

maskované muže činu. S pomocí pana Luňáčka, který nám na hrad přivezl vlečku dřeva jako 

bychom měli stanovat týden, jsme postavili i ten největší stan se třemi místnostmi. Sotva jsme 

rozdělali oheň, byla nám přivezena pizza, takže první jsme opékali hady z kynutého sladkého těsta a 

netrpělivě jsme očekávali tmu, aby mohla začít stezka odvahy. Ve 22.30 nastal ten správný čas se jít 

bát. Na cestě podle svíček jsme se průběžně lekali chrochtajícího prasátka, motorové pily, šustění 

stromů a polomrtvého ducha. Postrašit, ale hlavně zachránit, nás přijeli kamarádi paní učitelky. 

Přivezli totiž vodu. Za to jim velký dík! Té jsme za jediný den v 18ti lidech zvládli vypít více jak 70 

litrů!!! K půlnoci na nás přišel hlad a začalo opékání vynikajících špekáčků a pak už se šlo na kutě. 
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Každý spal, kde se mu zachtělo, někdo dokonce pod širákem. 

Po třech hodinách spánku jsme se pomalu ve 4.30 začali 

probouzet. Snídali jsme vánočky, špekáčky a hlavně jsme si 

v kotlíku zapůjčeném od pana Dlouhého uvařili čaj. Brzy 

kotlík prošel další zkouškou. Kluci byli nuceni holkám uvařit 

gulášovou polévku. Učili se krájet brambory a párky. Kluci, 

nezapomeňte příště stále míchat! V devět hodin začalo 

kýžené hledání pokladu. Museli jsme plnit úkoly, hledat a 

poznávat přírodniny. Naučili jsme se, jak se vyrábí 

náhrdelník z kapradiny, postavili jsme domečky pro skřítky a 

seznámili jsme se s novou bylinkou, která se jmenuje Janova 

krev. Bylo to příhodné, Janové měli zrovna svátek . Po 

sladké odměně už nás čekalo balení a cesta zpět do školy. 

Ten jeden den a jednu noc jsme si moc užili. Užili jsme si 

krásného západu i východu slunce nad romantickou 

zříceninou, naučili jsme se jak vařit a stanovat v přírodě a 

užili jsme si spoustu her. Ani se nám nechtělo domů! 

Mgr. Natálie Navrátilová 

Školní výlet 6. třídy – horská chata Paprsek 

V pátek 10. 6. 2016 jsme se s téměř celou třídou vydali na náš školní výlet. Chyběli nám jen dva 

spolužáci. Nastoupli jsme v Šumperku na autobus, který nás dovezl na Ramzovou. Tam jsme si 

parádně zajezdili na minikárách. Byli zde i takoví odvážní jezdci, kteří si dráhu projeli 10x.  

Poté jsme se vydali na túru, která nás dovedla 

až k horské chatě Paprsek. Někteří z nás měli 

nabalené tašky jako na 14. denní pobyt, takže 

se docela zapotili. Naštěstí jsme cestou potkali 

majitelku chaty, která našim výtečníkům 

vypomohla a zátěž jim vyvezla až nahoru 

k místu určení. Po ubytování na pokojích jsme 

se proskákali na trampolíně a poté na nás 

čekala výtečná večeře. Někteří si dali 

vyhlášené borůvkové knedlíky, jiní třeba rizoto 

nebo smažený sýr na sto způsobů. Po večeři 

jsme se spokojení a unavení rozešli na pokoje. Děti však unavené nejsou snad nikdy, takže poslední 

noční dravce jsem umravňovala ještě dlouho po půlnoci. Ráno po vydatné snídani, v jednom 

případě po osmi rohlíkách , nás čekala cesta na Ostružnou. Šlo se ale z kopce, takže to šlo celkem 

hladce. Tam jsme nasedli na autobus, který nás dovezl zpátky do Šumperka, kde již na nás čekali 

rodiče. Milým překvapením a zadostiučiněním pro mě bylo v pondělí nejen DVD z našeho výletu, 

které pro třídu vytvořila Adélka Haitmarová, ale i nadšení dětí a jejich dotazy, kam že to pojedeme 

příště. 

Mgr. Jitka Höpflerová 

Školní výlet 7. třídy - Králíky 

Ve středu 8. června jsme v rámci školního výletu navštívili město Králíky. Cestovali jsme linkovým 

autobusem a naše první zastávka byla v Hanušovicích, kde se nachází známý pivovar HOLBA. Ten 

jsme si prohlédli a seznámili se s jeho historií.  Poté jsme pokračovali do města Králíky. Po našem 

příjezdu jsme se vydali do městského muzea, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o historii 

tohoto malebného městečka a o místním rozvoji řemesel. Prohlídka muzea nás velmi zaujala. 

Někteří žáci si například mohli vyzkoušet hrát na „kapesní“ varhany. Zajímavá byla i výstava 

výtvarných děl ze Základní umělecké školy Králíky. Kdo má rád zase přírodu, byl nadšen 

přírodovědným oddělením se spoustou exponátů zvířat. 
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Po návštěvě muzea nás čekal menší výstup 

na nedalekou Horu Matky Boží u Králík, na poutní 

místo s krásným klášterem. Při vstupu do kláštera nás 

hned dojala hudba varhan, která se nesla chodbou. I zde 

nás paní učitelka seznámila s historií tohoto místa a my 

se tak například dozvěděli, že právě zde měl být 

vybudován, během 2. světové války, koncentrační tábor. 

Naštěstí se ale nestihl postavit. Cesta zpátky domů už 

uběhla rychle. Během výletu nám svítilo sluníčko a 

všichni jsme si výlet náramně užili.  

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS. 

Školní výlet 8. třídy - Praha 

V pondělí 6. června se vydala 8. třída na výlet do Prahy. 

V Zábřehu jsme v ranních hodinách nasedli do vlaku, který nás 

dopravil do hlavního města. Prvním místem, které jsme 

navštívili, byl Petřín, na který jsme vyjeli lanovkou. Po zdolání 

299 schodů jsme se ocitli na Petřínské rozhledně, kde se nám 

naskytl úchvatný pohled na matičku Prahu. Poté jsme se bavili 

v zrcadlovém bludišti. Před polednem jsme dorazili 

k Pražskému hradu. Prohlédli jsme si Katedrálu svatého Víta, 

nádvoří Hradu a pozorovali jsme výměnu stráží. Z Hradčan 

jsme sestoupili po starých zámeckých schodech a po Karlově 

mostě jsme přešli řeku Vltavu. Prošli jsme také Staroměstské 

náměstí a na Václaváku se zastavili u sochy svatého Václava. 

Protože nám zbýval ještě čas, nasedli jsme na metro, které nás 

dopravilo do stanice Vyšehrad. Přes Nuselský most jsme 

zamířili na Vyšehrad a Vyšehradský hřbitov. Z vyšehradských 

vyhlídek jsme si ještě prohlédli Prahu a vyrazili jsme zpět 

k metru, které nás dopravilo na Hlavní nádraží. Unavení, 

ale plni dojmů, jsme uháněli k domovu. 

Mgr. Pavla Hrubá 

Školní výlet 9. Třídy - Olomouc 

9. 6. 2016 se žáci 9. třídy vypravili na školní výlet do 

Olomouce. Cesta vlakem trvala přibližně hodinu. Jakmile jsme 

přijeli do Olomouce, následovala 30 minutová procházka ke 

Korunní pevnůstce. Součástí této pevnůstky je i pevnost 

poznání, do které jsme měli namířeno. Jakmile jsme došli 

k cíli, paní učitelka koupila lístky a začala prohlídka. Prohlídka 

obsahovala tři patra budovy i s přízemím. Přízemí bylo více 

založené na dějinách, ve druhém jsme si mohli zkusit skládat 

matematické hlavolamy, projít se velkým modelem mozku a 

třeba se podívat, jak vidí lidé s vadami oka. Poslední bylo 

zaměřené na fyziku a chemii spolu s astronomií. Po přibližně 

třech hodinách zábavných a také poučných rébusů, kvízů a 

pokusů jsme se všichni sešli před pevnůstkou a vyrazili do 

známého obchodního centra Šantovka, kde jsme měli rozchod. 

Když jsme se opět všichni sešli, téměř každý si odnášel nějaký 

malý úlovek do svého šatníku. Zpět do Hrabišína jsme dorazili 

v pět hodin odpoledne. Myslím, že jsme si výlet náramně užili. 

Martin Bíba, 9. třída 
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Předprázdninové zpravodajství z MŠ Hrabišín 

Tak je to zase tady. Ta doba letních, prázdninových dnů, dnů plných nicnedělání, dnů kdy si máme 

čas vzpomenout na to, co předcházelo a zhodnotit, jak se vydařily plánované akce a co jsme 

všechno podnikali, než začnou prázdniny. Nejdříve tedy k bilancování...  

Děti se zúčastnily spousty plánovaných i 

neplánovaných akcí. Pravidelně k nám jezdilo 

maňáskové divadlo, děti jarně keramikovaly, 

vyráběly svíčky, mydýlka a zdobily vázy pro 

maminky. Pracovaly v keramickém, tanečním a 

logopedickém kroužku, také se učily hrát 

na flétnu. 

V únoru proběhl karnevalový den, kdy se děti 

vyřádily v maskách při plnění úkolů a soutěží. 

Na pravěký den si děti vyrobily pravěké oblečení 

a při tomto zvláštním dni si vyzkoušely, jaké to 

bylo bez dnešních moderních vymožeností dříve. 

I letošní rok v soutěži o Nejkrásnější velikonoční 

vejce byl velice nerozhodný. Na 1. místě se 

umístilo vajíčko Alenky Otavové, na 2. Adámka 

Haitmara a na 3. Pepíka Hrubého. V kategorii o 

Nejveselejší vajíčko si ceny za 1. místo převzal 

Adámek Haitmar, za 2. místo Valča Dlouhá a za 

3. místo Alenka Otavová. 

V dubnu také proběhl zápis dětí do MŠ Hrabišín, 

který byl spojený se dnem otevřených dveří. 

Letos se zapsalo 11 dětí, ty si prohlédly školičku 

a dostaly malý dáreček. Takže 1. září nastoupí 

36 dětí, na které se velice těšíme. 

Konec dubna patřil opět čarodějnicím, a aby se podařilo navázat spojení s Petrovými kameny, tak se 

malým čarodějnickým učňům muselo podařit splnit spoustu úkolů. Ať už to byl slalom na koštěti, 

běh pavouků, hledání kouzelného prstenu ve slizu, hod žábou a jiné. Děti si soutěže užily. Do cechu 

čarodějnického bylo přijato 25 nováčků.   

Letos jsme se rozhodli pro výlet v dubnu, do nového Dědova muzea v Bludově, kde se dětem velice 

líbilo, protože nám přálo první pěkné počasí a užili jsme si, jak vnitřní prostory i se všemi 

aktivitami, tak překrásnou zahradu se spoustou hracích prvků.  

V květnu vystoupily děti z oddělení Školička 

s dramatizací pohádky “O koťátku, které 

zapomnělo mňoukat“ a krátkým programem, 

nejen pro maminky, ale hlavně ke Dni rodiny, 

pro všechny. Každá maminka a každý tatínek 

dostali vlastnoručně vyrobené dárečky a 

přáníčka.   

Také proběhlo první slavnostní pasování dětí 

z oddělení Školička na předškoláky, kdy se 

pasování a předání šerp ujali čestní hosté paní 

starostka L. Holoušová a pan ředitel 

Mgr. Z. Hořava.  
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Den dětí jsme prožili v karnevalových maskách a děti si pochutnaly na opečených buřtech. 

Teď už se jen těšíme na začátek prázdnin a doufáme, že děti, a nejen ty odcházející, budou mít na 

co vzpomínat a ty co zůstanou, nebo mezi nás přijdou nové, se mají na co těšit... 

A na závěr bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám a provozním zaměstnancům za všechnu 

práci, snahu, trpělivost a společně přejeme všem pohodově odpočinkové prázdniny plné sluníčka, 

načerpání spousty sil do další práce, která nás čeká na podzim. 

Pěknou dovolenou přeje za MŠ Hrabišín Mgr. Marcela Vavřinová. 

 

 


