Základní škola a Mateřská škola Hrabišín
Zpravodaj březen 2017

Vážení rodiče,
druhé pololetí tohoto školního roku je již v plném proudu. Žáci mají za sebou lyžařský kurz, a
dokonce už i jarní prázdniny. V tomto zpravodaji se chceme ohlédnout především za prvním
pololetím a připomenout si všechny významné události, které na naší škole proběhly. Věřím, že
život naší školy sledujete i na našich internetových stránkách (www.zshrabisin.cz).
K těm nejvýznamnějším událostem patří bezesporu vánoční jarmark. Jsem rád, že druhý vánoční
jarmark byl alespoň tak úspěšný, jako ten první a že se setkal s velice kladnými ohlasy. Tržba činila
34.291,- Kč. Část výtěžku ve výši 10.000,- Kč jsme věnovali rodině Pravdových. Jejich dceru
Terezku pokousal těsně před Vánocemi pes, a to tak nešťastně, že holčička měla četná zranění a
dlouhodobé léčení bude jistě finančně náročné. Po odečtení nákladů pak čistý zisk činí 15.997,- Kč.
Ten bude použit na zájmovou činnost našich žáků.
Další velice úspěšnou akcí byl školní ples, který proběhl 24. února v kulturním domě. Děkuji všem,
kteří se na přípravě plesu podíleli. Žákům a paní učitelce Crhonkové a Korgerové za nácvik tanců, a
především pak všem zapáleným rodičům pod vedením paní Miroslavy Losové.
Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem krásné jarní měsíce a úspěšné 2. pololetí tohoto školního
roku. A našim deváťákům mnoho úspěchů u přijímacích zkoušek na střední školy.
Mgr. Zdeněk Hořava
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Přehled klasifikace a chování za 1. pololetí ŠR 2016/2017

Prospěli

Neprospěli

Průměr třídy

Velmi dobré
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Třída

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Kroužky ve 2. pololetí ŠR 2016/2017
Ve druhém pololetí budou pokračovat ve své činnosti následující kroužky.
Den
Pondělí
Pondělí
Středa
Středa
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek

Čas
12,10 - 12,55
13,10 – 14,10
11,05 - 11,30
13,15 - 14,00
12,10 - 12,55
13,15 - 14,15
13,15 - 14,15
13,15 - 14,10

Název
Pohybové hry
Šachy
Angličtina hrou (zdarma)
Flétny
Florbal I.
Florbal II.
Vaření
Cvičení Jč/M (zdarma)

Žáci
2. - 5.
2. – 8.
2.
oslovení žáci
1. - 3.
3. - 9.
4. - 7.
9.

Počet
29
10
17
6
27
25
15
4

Mgr. Dana Kropáčová

Zápis do 1. třídy
Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Hrabišín se
koná v úterý 4. dubna 2017 od 13.00 do 16.00 hodin
(v budově ZŠ, 1. patro).
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2010
do 31. 8. 2011 (a starší) v doprovodu jednoho z rodičů.
S sebou si přineste rodný list dítěte.
Mgr. Zdeněk Hořava
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Sport v 1. pololetí školního roku 2016/2017
S příchodem nového školního roku se opět roztočil kolotoč sportovních soutěží. Naše škola
obhajuje 1. místo v celoroční soutěži sportovní aktivity škol do 250 žáků.
Letos zatím bodovala v okresních kolech tato družstva – 1. místo stolní tenis mladší dívky
(Mazuchová Adéla, Kvapilová Nikola), 2. místo florbal mladší dívky (Glancová Nicol, Benešová
Nicol, Hladilová Karolína, Kőrnerová Adriana, Mynářová Aneta, Mazuchová Adéla, Diblíková
Kristýna, Hanáková Adéla, Jílková Veronika, Kunzová Martina, Kvapilová Nikola), 2. místo stolní
tenis starší dívky (Jílková Veronika, Hrubá Monika), 2. místo stolní tenis mladší chlapci (Paškov
Denis, Štelc Ondřej, Gažar David), 2. místo šachy 1. stupeň (Paškov Denis, Šafář Dan, Jírů Jakub,
Gažar David), 4. místo stolní tenis starší chlapci (Křepelka Vítek, Paškov Nico, Los Vladimír) a
4. místo šachy 2. stupeň (Krahula Jiří, Benešová Nicol, Paškov Nico, Mazuchová Adéla).
Šachový klub ŠK ZŠ Hrabišín uspořádal jeden z
turnajů otevřeného krajského přeboru žáků v
rapid šachu. V konkurenci 89 hráčů z celého kraje
si nejlépe vedli Denis Paškov (6. místo v kategorii
do 12 let) a Dan Šafář (10. místo v kategorii do 10
let). V krajském přeboru čtyřčlenných družstev v
šachu žáků 1. stupně obsadila naše škola v sestavě
Paškov Denis, Šafář Dan, Jírů Jakub a Gažar
David 4. místo (startovalo 13 škol).
Využili jsme výhodných sněhových podmínek a v
areálu školy jsme uspořádali školní závody v běhu
na lyžích. V jednotlivých kategoriích zvítězili tito
žáci – Ptáčková Adéla, Kolečkář Štěpán,
Topitschová Adéla, Křepelka Richard, Březinová Nela a Vitásek Jan. Běžeckou trať si vyzkoušelo
39 závodníků.
Největší sportovní akcí ve 2. pololetí bude přebor školy ve stolním tenise. Ve čtyřech kategoriích si
zahraje celkem 65 hráčů.
Mgr. Zdeněk Kamler
Kurz informatiky pro dospělé
I v tomto školním roce bude probíhat na Základní škole v Hrabišíně kurz informatiky pro dospělé
pod vedením paní učitelky Bc. Ivany Vamvakašové. Všichni účastníci kurzu tak budou mít možnost
se v průběhu deseti lekcí seznámit s obsluhou počítače a s jeho využitím v praxi. Naučí se např.
pracovat s textem, vyhledávat informace na internetu, či komunikovat prostřednictvím internetu.
Kurz bude zahájen ve středu 29. března 2017 v 15.30 v počítačové učebně ZŠ, kde bude také
každou středu pravidelně probíhat. Cena kurzu za deset lekcí činí 350,- Kč. Každý, kdo by si chtěl
poprvé vyzkoušet práci s počítačem, nebo si naopak prohloubit své dovednosti práce s počítačem, je
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
Návštěva Moravského divadla v Olomouci
Každý rok jezdíme se žáky do šumperského divadla. V letošním školním roce jsme se rozhodli
navštívit Moravské divadlo v Olomouci. Ve středu 12. října jsme vyrazili se žáky 2. stupně
do Olomouce na muzikál Šakalí léta. Před představením jsme měli možnost prohlédnout si naše
krajské město, a poté následoval hlavní program dne v podobě nádherného muzikálu.
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Chvíli nám trvalo, než jsme se všichni v divadle
usadili, protože některá místa byla v přízemí,
jiná v lóžích, další na balkonech. V 10 hodin
muzikál začal. Již od prvních minut nás zcela
pohltil. Mohli jsme slyšet několik rokenrolových
písní Ivana Hlase v podání olomouckých herců,
které živě doprovázela divadelní kapela.
Po krásném dvouhodinovém představení jsme
opustili divadlo a šli k autobusu, který nás
dovezl zpět ke škole. Všem se muzikál moc líbil
a už se těšíme na další představení v Moravském
divadle.
Mgr. Pavla Hrubá
Legiovlak
V pátek 2. prosince jsme se vydali se žáky 5. až 9. třídy na vlakové nádraží do Zábřeha, kde byl
přistaven Legiovlak. Tento vlak představoval
věrnou repliku legionářského vlaku z období let
1918 – 1920, kdy na Transibiřské magistrále
v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Každý vagon plnil jinou funkci
– lazaret, pošta, ubytovna, kovárna, opravna
zbraní, obchod, ústředna s telefonem… Také zde
byla ukázka polní kuchyně, děla, zbraní,
vojenských uniforem. Pan legionář nám velice
poutavě přiblížil tehdejší dobu. Uvědomili jsme si,
jak těžko se žilo vojákům v mrazech, které
mnohdy ukazovaly – 45°C. Velice často vojáci
trpěli nedostatkem jídla a měli omrzliny. Mohli
jsme také zhlédnout krátké ukázky filmů ze života
legií.
Mgr. Pavla Hrubá
Vánoční jarmark
V předvánočním čase, dne 9. 12. 2016, se v hrabišínské základní škole konal již druhý vánoční
jarmark. Na tuto akci se všichni organizátoři i zúčastnění opět velmi pečlivě a dlouho dopředu
připravovali a snažili se po zkušenostech z loňské premiéry jarmark návštěvníkům ještě více
zpříjemnit. Stejně jako loni i letos žáci společně s učiteli vyráběli nejrůznější rukodělné výrobky a
svým dílem opět přispěli i rodiče. Velké poděkování patří především maminkám a babičkám, které
pro jarmark napekly domácí cukroví. Děti ze všech ročníků nacvičovaly nejen společné vystoupení,
ale představilo se i několik sólistů.
Den konání akce odstartoval vánočními dílnami,
kde si žáci pod vedením učitelů mohli vyrobit
například vánoční přání, voňavá mýdla, dekoraci
z chvojek nebo napéct a nazdobit cukroví. Po
skončení vánočních dílen ještě proběhla generální
zkouška na večerní vystoupení, po které děti
odešly domů, aby se také mohly přichystat na
jarmark. Tímto okamžikem ovšem nastal ten
největší shon a přípravy pro všechny pracovníky
školy, kteří se postarali o to, aby večer vše
proběhlo hladce.
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Samotný jarmark byl zahájen v 16:30 hod. před
budovou školy. Účast byla hojná a na pozvání
pana ředitele dorazil dokonce i starosta města
Šumperka a senátor, pan Mgr. Zdeněk Brož.
Program zahájil pan ředitel Hořava se svým
vánočním poselstvím a ve stejném duchu
k návštěvníkům promluvil také Zdeněk Brož.
Poté následovalo pásmo vánočních koled a
písní v podání žáků školy. Netradiční
zpracování písně „Jingle Bells“ předvedla
skupina žáků pomocí plastových perkusních
nástrojů „Boomwhackers“, se kterými pracují
v hodinách hudební výchovy. Představil se i
školní kroužek flétny. Krásné vystoupení doprovázelo několik sólistů. Nela Březinová a Jiří Krahula
na klavír a Ondřej Hrubý na trubku a klavír. Vyvrcholením vystoupení byla vánoční píseň
„Hallelujah“ v podání Štěpánky Haley Körnerové, kterou doprovodil právě Ondřej Hrubý. Celé
vystoupení řídila a organizovala paní učitelka Březinová.
Poté se všichni pomalu přemístili do školy a
vánoční jarmark propukl v plném proudu. Učitelé
společně s některými žáky a rodiči zajišťovali
prodej nejrůznějších výrobků a pochutin ve
vánočně vyzdobených učebnách, v jídelně se
podávalo občerstvení a v přízemí si návštěvníci
mohli zkusit i výrobu dřevěných andělíčků.
Stejně jako minulý rok i letos se prodalo nejvíce
zboží s vánoční tematikou, jako například krásně
zdobené perníčky, nejrůznější ozdoby a dekorace,
jmelí, dárkové taštičky, ale i pochutiny v podobě
pečeného čaje, sušenek, zavařenin či aromatické
bylinky a sušené plody. To vše z kvalitních
domácích surovin a bez přídavků chemických
konzervantů a jiných látek.
Návštěvnost našeho jarmarku nás opět velmi potěšila. I přestože jde o druhý ročník akce a
organizátoři už mohli čerpat z loňských zkušeností, stále je na čem pracovat a zdokonalovat se.
Doufáme tedy, že každý ročník bude v něčem jedinečný a neopakovatelný a přitáhne další
příznivce. Celý jarmark proběhl v krásné a sváteční atmosféře, za kterou bychom chtěli moc
poděkovat všem, kteří se na akci podíleli – žákům, rodičům, návštěvníkům a pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkům školy. Část finančního výtěžku bude tentokrát věnována rodině
Pravdových na léčbu malé Terezky. Jsme rádi, že díky jarmarku můžeme alespoň málem pomoci
těm, kteří to zrovna potřebují. Věříme, že ve stejné atmosféře se odehraje i další ročník této akce.
Bc. Kristýna Zavadilová
Bruslení
Přišel prosinec a žáci naší školy zahájili již patnáctou sezónu na zimním stadionu v Šumperku.
Letos jsme se obzvláště těšili, protože nás přivítal stadion po první etapě své rekonstrukce. Ta
spočívala v modernizaci technologie chlazení a kolem ledové plochy jsou nové mantinely
s plexisklem. Vylepšené jsou i střídačky pro hráče. Na bruslení jsme již dobře připraveni, vlastníme
asi dvacet párů bruslí. Ale jako tradičně se vždy najdou žáci, kteří mají zájem o vypůjčení bruslí až
v den prvního výjezdu na led.
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Letos nás bylo poprvé na ledové ploše přes 100.
Opět jsme byli zvědaví na naše nejmenší. První
hodinu s bruslemi dosti bojovali, ale při
posledním bruslení někteří nechtěli led ani
opustit.
Další sezónu máme tedy zdárně za sebou a již se
těšíme, co nového nás bude na ledové ploše
čekat příští rok.
Mgr. Lenka Crhonková
Lyžařský výcvik
V týdnu od 9. 1. 2017 do 13. 1. 2017 se žáci prvního a druhého stupně ZŠ Hrabišín zúčastnili již
tradičního lyžařského výcviku ve SKI parku Hraběšice u Šumperka.
Podmínky pro lyžování byly letos ideální. Na začátku ledna napadal čerstvý přírodní sníh, a
mrazivé počasí nás odměnilo krásnými
slunečnými dny. Žákům se po celý týden
individuálně věnovali zkušení instruktoři místní
lyžařské školy, kteří je učili buď základům nebo
pokročilým lyžařským či snowboardovým
technikám. Pro hladové a zmrzlé byl k dispozici
místní bufet přímo u svahu. Komu chybělo vlastní
vybavení, mohl si ho vypůjčit a nechat na míru
seřídit v místní půjčovně. Každé ráno začínalo
slavnostním nástupem, veselým pokřikem a
rozcvičkou v lyžácích. Navozená dobrá nálada
nám vydržela po celý den. Celotýdenní lyžařské
úsilí bylo završeno pátečním závěrečným
slalomem v maskách, udílením diplomů a
čokoládových medailí. Lyžařský výcvik se moc vydařil a už teď se těšíme na příští.
Ivana Baková, DiS.
Školní závody v běhu na lyžích
V úterý 17. ledna jsme využili příznivých sněhových podmínek a uspořádali pro žáky druhého až
šestého ročníku školní závody v běhu na lyžích.
Mezi jednotlivými závodníky sice byly velké
rozdíly (někteří trénovali čtrnáct dní před závody
na svých vlastních běžkách nebo si je zapůjčili ve
škole a někteří naopak stáli na běžkách poprvé v
životě), přesto všichni nastoupili do běžecké stopy
s elánem a snahou doběhnout do cíle v co
nejlepším čase. Na organizaci závodů se podíleli
pan učitel Zdeněk Kamler, pan asistent David
Křenek a paní učitelka Lenka Crhonková.
Mgr. Zdeněk Kamler
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Přednášky minimálního preventivního programu
Během měsíce ledna a února proběhly pro naše žáky další přednášky v rámci preventivního
programu. Dvě přednášky zajistila Poradna zdraví ze Šumperka. Pro pátou třídu proběhla zajímavá
přednáška na téma Kouření-vznik závislostí. Žáci získali mnoho zajímavých informací. Dozvěděli
se, jak vypadají vnitřní orgány kuřáka, kolik stojí kouření a vyzkoušeli si také „vykouřit“ cigaretu.
Šestá třída měla přednášku o nebezpečí kyberšikany, což se ukázalo být velmi žhavé téma.
Doufáme, že si všichni vzali řádné poučení a budou se dle něj chovat při používání telefonu a
internetu. Další přednáška pro sedmou třídu s názvem „ Poruchy příjmu potravy“ byla neméně
zajímavá. Žáci se dozvěděli, jak se správně stravovat, a také co je to vlastně bulimie či anorexie.
Další přednáška byla pro osmou a devátou třídu s názvem „Rizikové sexuální chování“. Řešili
rozdíl mezi láskou a sexem, učili se rozpoznat rizikové sexuální chování a nebezpečí, které z tohoto
chování mnohou vyplynout. Poslední přednáškou, která proběhla 20. 2. pro šestou třídu, bylo klima
třídy, kdy přednášející s žáky řešil negativní vztahy ve třídě a role v třídním kolektivu. Všem
přednášejícím, v rámci minimálního preventivního programu 2016/2017, za zajímavé informace
děkujeme!
Mgr. Natálie Navrátilová
Ovoce do škol - vitamínová ochutnávka
V pátek 17. února si děti zpříjemnily den
ochutnávkou ovoce a zeleniny.
Program si pro ně připravili zaměstnanci MK
Fruit Šumperk. S dětmi si povídali o ovoci a
zelenině, namixovali pro ně různé koktejly. Děti si
mohly samy připravit ovocně-zeleninový špíz,
na kterém si moc pochutnaly.
Mgr. Jana Březinová
Školní ples
24. února 2017 proběhl již tradiční ples SRPŠ. Slavnostní večer zahájila paní Losová a pan ředitel
Hořava svými projevy. Poté následovalo taneční vystoupení skupiny Diamond stars. Zlatým hřebem
večera bylo taneční vystoupení našich žáků, které nacvičili s paní učitelkou Crhonkovou a
Korgerovou. Žáci krásně zatancovali a sklidili obrovský potlesk, za kterého odcházeli ze sálu
s kytičkou a čokoládou. Odměnou za vystoupení byl pro žáky připraven řízek s bramborovým
salátem. Dalším významným momentem bylo
šerpování našich nejstarších žáků, deváťáků.
V dějinách hrabišínské školy je to nejmenší
devátá třída, která má pouze 4 žáky. Všichni jsou
velmi šikovní a chtěli by dále studovat na
středních školách. Kdo měl hlad nebo chuť na
něco dobrého, mohl si v předsálí zakoupit večeři
nebo zákusky. Všichni se velmi těšili na půlnoc,
kdy proběhlo slosování tomboly. Šťastní výherci
si převzali své ceny, a poté pokračovala zábava
do ranních hodin. Po celý ples nás provázela
hudební skupina Toby band. Ples se vydařil a
obrovský dík patří všem, kteří se na jeho
organizaci a průběhu podíleli.
Mgr. Pavla Hrubá
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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.
Věra Vitásková
Akce MŠ
Cestování ve školičce
Nyní nás v MŠ provádí vagónek cestovatelský. Nejdříve jsme odletěli z Prahy do Afriky se třídou
Školička. Malé děti z Herničky odletěly
zanedlouho na Havaj. Děti nasály krásného počasí
a naučily se něco z nové kultury. Naučily se
africké a havajské tance, zazpívaly si, zaplavaly,
opalovaly se a ochutnaly exotické drinky. Školáci
se při výpravě na moři procvičili v plavání,
potápění, lovení ryb, sbírání mušlí. V Egyptě si
děti prošly pyramidu, objevily mumie. V poušti se
naučily bezpečnému pohybu na velbloudech po
oázách Sahary, kde viděly spoustu pouštních
živočichů. V hotelu si dobře odpočinuly mezi
jednotlivými výpravami. Můžeme říct, že si děti
výpravu za nevšedními zážitky naprosto užily.

Aromaterapie
V měsíci listopadu se děti v rámci tematického
vagónku zapojily pohádkou „Jak Krteček vyléčil
myšku“ v aromaterapii. Poznávaly různé vůně
přírody, vnímaly vůni rybníků, lesů a luk.
Nakonec si společně uvařily a ochutnaly
heřmánkový čaj a za svou pomoc si vysloužily
voňavou odměnu. Věříme, že všem přinesla
příjemnou náladu a možná i protáhnuté nosíky.
Pravěký den
Náš projektový vláček nás koncem ledna přivezl na zastávku Ledová a připojil nám Pravěký
vagónek, během kterého jsme se seznámili s minulostí, s pravěkými zvířaty – s dinosaury a také
s našimi prapředky. Vše, co jsme se dozvěděli, jsme využili během pravěkého dne, kdy jsme
všichni lovili mamuty 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.
Mgr. Marcela Vavřinová
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