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Základní škola a Mateřská škola Hrabišín 
 

Zpravodaj říjen 2017 

 

 
 

Vážení rodiče,  

dostává se Vám do rukou první Zpravodaj nového školního roku 2017/2018, který Vás 

seznámí s organizací a personálními změnami na naší škole. Předpokládáme, že Zpravodaj 

vyjde tak jako v uplynulých letech 3 krát za rok. Průběžné informace o naší škole a články 

s fotografiemi z akcí můžete sledovat na našich internetových stránkách: www.zshrabisin.cz. 

Naše škola začala školní rok 2017/2018 s 8 třídami, ve kterých je celkem 149 žáků (67 žáků 

na prvním stupni a 82 žáků na stupni druhém). Do jedné třídy jsou spojeny 1. a 2. ročník, 

ale dělí se na hlavní předměty.  

Uvádíme přehled tříd a učitelů: 

Třída/ročník:  Počet žáků:  Třídní učitel: 

I./1.     7   Mgr. Veronika Korgerová 

I./2.   13   Mgr. Veronika Korgerová 

III.   17   Mgr. Marcela Vetelská 

IV.   19   Mgr. Lenka Crhonková 

V.   11   Mgr. Kateřina Němcová, školní metodik prevence 

VI.   23   Mgr. Pavla Hrubá 

VII.   23   Bc. Kristýna Zavadilová 

VIII.   19   Mgr. Jitka Macháčková, výchovný poradce 

IX.   17   Bc. Ivana Vamvakašová, DiS., koordinátor ICT 

http://www.zshrabisin.cz/
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Kromě výše uvedených učitelů Vaše děti také učí Mgr. Dana Kropáčová – zástupkyně ředitele 

školy, Mgr. Zdeněk Kamler, který učí žáky na 2. stupni, Mgr. Jana Březinová, učící především 

dělené hodiny v 1. ročníku a hudební výchovy a Mgr. Zdeněk Hořava – ředitel školy. Na škole 

působí také asistenti pedagoga – paní Dana Boxanová v 2. ročníku a slečna Bc. Klára Šulová 

v 7. ročníku. Ve školní družině se dětem věnují Věra Vitásková a David Křenek, který je 

zároveň asistentem pedagoga ve 3. ročníku. 

Další zaměstnanci: 
Stanislav Fidra    školník 

Oldřiška Fidrová   uklízečka  

Naděžda Faltýnková   uklízečka 

Jana Křepelková   vedoucí ŠJ 

Dana Ptáčková   kuchařka 

Miroslava Jašková   pracovnice provozu ve školní jídelně 

Zaměstnanci MŠ: 

Mgr. Marcela Vavřinová   vedoucí učitelka 

Eva Salátová    učitelka  

Pavlína Koutná   učitelka 

Klára Štelcová   školnice, uklízečka, pracovnice provozu 

Organizaci a celoroční plán projednala již školská rada na svém zasedání dne 21. 9. 2017. 

Školská rada pracuje ve složení: Bc. Pavel Křepelka, Jana Krahulová, Mgr. Pavla Hrubá, 

Mgr. Zdeněk Kamler, Milena Hejlová a Stanislav Fidra. Školská rada navíc schválila Výroční 

zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 a projednala aktualizaci školního 

vzdělávacího programu „Objevujeme, poznáváme a chráníme svět“, která je platná 

od 1. 9. 2017. Volební období školské rady je tři roky, proto volby proběhnou již letos a to 

v období třídních schůzek. Ty jsou naplánovány na úterý 14. 11. 2017. 

Věřím, že se všichni těchto třídních schůzek zúčastníte. Stejně tak věřím, že se všichni 

zúčastníte a mnozí nám pomůžete připravit vánoční jarmark, který budeme pořádat již potřetí, 

a který se setkává s velice kladnými ohlasy. Letos jsme ho naplánovali na pátek 8. 12. 2017. 

Důležité upozornění: 

Připomínáme všem rodičům, že jsou povinni na základě školského zákona a školního 

řádu oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních 

dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Po příchodu žáka do školy písemně omluvit jeho 

nepřítomnost v žákovské knížce neprodleně, nejpozději opět do 3 dnů. Předem známou 

absenci je potřeba také předem omluvit, a to osobně nebo písemně. Po návratu žáka 

do školy ihned omluvit nepřítomnost v žákovské knížce. Uvolnit žáka během dne 

z vyučování lze jen na základě předem předložené písemné omluvenky, nebo osobního 

převzetí žáka ve škole zákonným zástupcem. 

Informace o projektu. 

V rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. naše škola řeší projekt s názvem ZŠ a MŠ Hrabišín 22. Tento projekt 

je dvouletý, byl zahájen 1. 9. 2017 a jeho cílem je posílení týmu o asistenta jak v MŠ, tak i 

v ZŠ, vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností, aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné 

logiky a deskových her a také doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše 

podpory je 791 056 Kč. V rámci tohoto projektu začala pracovat v MŠ od 1. 10. 2017 školní 

asistentka paní Stanislava Vamvakašová a na ZŠ paní Dana Boxanová. 

                   Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy 
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Vážení rodiče, 

ZŠ Hrabišín nabízí pro žáky v 1. pololetí ŠR 2017/2018 níže uvedené kroužky.  Pokud se 

dítě do kroužku přihlásí, je účast v kroužku v daném pololetí závazná. Cena kroužku za jedno 

pololetí činí 150 Kč. Žáci platí kroužky vedoucímu kroužku v termínu do 31. října 2017 

Den Čas Název Žáci Vedoucí 

Pondělí 13,15 - 14,15 Taneční (zdarma) 

6. tř. - 9. tř.  

od listopadu 

Mgr. L. Crhonková 

Mgr. V. Korgerová 

Pondělí 12,10 - 12,55 Pohybové hry 2. tř. - 5. tř. Mgr. L. Crhonková 

Úterý 13,15 - 15,00 Keramika 4. tř. – 9. tř. M. Hořavová 

Středa 12,35 - 13,05 Flétny začátečníci oslovení žáci Mgr. J. Březinová 

Středa 13,15 - 13,45 Flétny pokročilí oslovení žáci Mgr. J. Březinová 

Středa 11,15 - 12,00 Florbal I. 1. tř - 2. tř. Mgr. Z. Kamler 

Středa 12,10 - 12,55 Florbal II. 3. tř. - 5. tř. Mgr. Z. Kamler 

Pátek 13,10 - 14,10 Florbal III. 4. tř. – 9. tř. Mgr. Z. Kamler 

Čtvrtek 13,15 - 14,10 

Cvičení JČ/M 

(zdarma) 9. tř. 

Mgr. P. Hrubá 

Mgr. Z. Kamler 

Čtvrtek 11,15 - 12,00 Angličtina hrou  1. tř. - 2. tř. Mgr. K. Němcová 

Čtvrtek 13,30 - 14,30 Informatika 1. tř. - 5. tř. Bc. I. Vamvakašová 

Pátek 13,00 - 14,00 Výtvarný 4. tř. – 7. tř. Bc. K. Šulová 

Průběžně 

 

Šachy oslovení žáci Mgr. Z. Kamler 
     

 Mgr. Dana Kropáčová 

Sport na škole 

V uplynulém školním roce se 

škola zúčastnila v rámci 

možností všech sportovních 

soutěží, kde jsme mohli složit 

konkurenceschopné družstvo. 

Ve sportovní aktivitě škol za ŠR 

2016/2017, kde se účast v okres-

ním finále v jednotlivých 

sportech boduje, jsme v kate-

gorii malých škol (do 250 žáků) 

neobhájili loňské 1. místo, 

ale 2. místo je také velmi dobré. 

Pořadí nejúspěšnějších škol (1. NG Šumperk – 47 bodů, 2. ZŠ Hrabišín – 16 bodů, 3. ZŠ 

Dubicko – 14 bodů, 4. ZŠ Postřelmov – 12 bodů, 5. - 6. NG Zábřeh – 10 bodů, 5. - 6. ZŠ Štíty 

– 10 bodů). 

Body pro naši školu přinesla tato družstva: 

3 body - OF ve florbale mladší dívky – 2. místo - Glancová Nicol, Benešová Nicol, 

Hladilová Karolína, Kőrnerová Adriana, Mynářová Aneta, Mazuchová Adéla, Diblíková 

Kristýna, Hanáková Adéla, Jílková Veronika, Kunzová Martina, Kvapilová Nikola. 

3 body – OF v šachu družstev II. stupeň – 4. místo - Krahula Jiří, Benešová Nicol, 

Paškov Nico, Mazuchová Adéla. 
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3 body – OF ve stolním tenise mladší dívky – 1. místo - Mazuchová Adéla, Kvapilová 

Nikola. 

3 body – OF stolní tenis mladší chlapci – 2. místo - Paškov Denis, Štelc Ondřej, Gažar 

David. 

2 body – OF v šachu družstev I. stupeň – 2. místo -  Paškov Denis, Šafář Dan, Jírů Jakub, 

Gažar David. 

1 bod – OF ve stolním tenise starší chlapci – 4. místo -  Křepelka Vítek, Paškov Nico, Los 

Vladimír. 

1 bod – OF ve stolním tenise starší dívky – 2. místo -  Jílková Veronika, Hrubá Monika. 

 Mgr. Zdeněk Kamler 

Sběrové akce ve ŠR 2016/2017 

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

jarním termínu nasbírali celkem 14 971 kg. V projektu Recyklohraní jsme odevzdali 

k ekologické likvidaci 478 kg monočlánků a 835 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 334 kg vršků. Pomerančové a citronové kůry jsme nasbírali za 

3 765 Kč. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Školní družina 

Ve školním roce 2017/2018 jsou otevřena dvě oddělení školní družiny. V 1. oddělení je 25 

žáků z 1., 2. a 3. třídy, kterým se věnuje paní vychovatelka Věra Vitásková. V 2. oddělení je 

26 žáků 3., 4. a 5. třídy. Zde si žáci užijí plno zábavy s panem vychovatelem Davidem 

Křenkem. V září jsme se seznamovali s provozem školy a družiny. Také jsme hodně chodili 

ven, hráli různé hry, malovali jsme, zpívali a vyráběli. Od listopadu budeme navštěvovat 

každý měsíc místní knihovnu v Hrabišíně. Po celý školní rok budeme plnit úkoly podle 

celoročního plánu „Ať je teplo nebo zima, v družině je pořád prima“. 

Věra Vitásková 

Školní jídelna 

Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně, a to buď telefonicky 

na čísle 583 245 164, pro MŠ 583 245 187 nebo osobně ve školní jídelně nebo mateřské 

škole. 

V případě nemoci je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je 

považován za pobyt ve škole a v době od 10.00 do 10.45 hod. je možno stravu odebrat 

v jídelně nebo v případě dítěte MŠ je strava vydána v MŠ od 11.00 do 12.00 hod. V dalších 

dnech nepřítomnosti není možné stravu ve zvýhodněné ceně odebírat. V případě zájmu je 

možné nahlásit stravu za plnou cenu oběda. Pokud nebude žák ZŠ nebo dítě v MŠ 

odhlášeno ze stravy v době nepřítomnosti, bude muset uhradit náklady za stravné v plné 

výši. 

Výběr peněz za stravné probíhá dvěma způsoby:  

1. přes účet - platba se provádí na ten daný měsíc, kdy je platba s příkazem k hromadnému 

placení zadána v bance kolem 20. dne v měsíci 

2. hotově - platba se provádí vždy na měsíc dopředu tj. zálohově (v září je vždy dvojí platba) 

a musí být provedena vždy nejpozději do konce měsíce, jinak nebude strava poskytnuta 

Vyrovnání odhlášené stravy je vždy k datu platby. Na konci školního roku tj. v červnu je 

provedeno souhrnné vyúčtování jak odhlášek, tak plateb. 

Odhlašování stravy pro žáky ZŠ a ostatní strávníky – osobně ve školní jídelně nebo 

telefonicky na čísle 583 245 164 a to den předem do 13.00 hod., v případě nemoci ten samý 
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den do 6.30 hod. Odhlašování stravy pro děti MŠ – osobně ve školní jídelně, telefonicky 

na čísle 583 245 164 do 13.00 hodin den předem nebo ten samý den do 6.30 hod. nebo přímo 

v MŠ na čísle 583 245 187 do 15.00 hod. nebo písemně do sešitu tomu určenému opět den 

předem. 

Ceny obědů:  MŠ   8,- svačina ranní 

                               18,- oběd (3 – 6 let) 

                               21,- oběd (7 let) 

                                 6,- svačina odpolední 

                        ZŠ   25,-  (7 – 10 let) 

                                26,-  (11 – 14 let) 

                              27,-  (15 a více) 

                      Zaměstnanec   23,- 

                      Cizí strávník    50,- 

Kategorie strávníků se řídí vyhláškou 107/2005 sb. o školním stravování. Do cenové 

kategorie se žáci řadí dle dosaženého věku v daném školním roce, což je období např. 

od 1. září do 31. srpna. 

Něco málo o nás a skladbě jídelníčků 

V jídelně školního stravování se pro Vás snažíme uvařit jídla dle nejnovějších receptur a 

sledování nových trendů ve výživě a stravování. Na trhu se objevují stále nové potraviny, 

ať už známé nebo méně známé. My se snažíme alespoň malým podílem dětem přiblížit i ty 

méně známé a nepopulární potraviny. Nahlédnout do podrobnější skladby jídelníčku můžete 

na internetových stránkách školy. 

Jana Křepelková, vedoucí stravovny 

Základní škola 

Exkurze Praha 

Ve středu 20. září se žáci 4. třídy vypravili na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Ze Zábřehu jsme 

odjížděli za vydatného deště, ale v Praze na nás čekala modrá obloha a sluníčko. Naše první 

cesta vedla na Václavské náměstí. Odtud jsme se svezli metrem k Národnímu divadlu. Dále 

jsme pokračovali lanovkou na Petřín. 

Prohlídka Zrcadlového bludiště nás 

nadchla. Ale už jsme si museli dodávat 

odvahu, protože po 299 schodech jsme 

stoupali vzhůru na Petřínskou 

rozhlednu. Z Petřína vedly naše kroky 

na Pražský hrad. Ve 12 hodin jsme 

slyšeli loretánské zvony a zrovna jsme 

stihli výměnu hradní stráže. Před 

vstupem na hradní nádvoří jsme se však 

museli podrobit prohlídce našich 

zavazadel. Líbilo se nám, že policisté 

s námi i šprýmovali. Největším 

skvostem hradu je Chrám svatého Víta. 

Tato gotická stavba nás uchvátila 

všechny. Přes hradní nádvoří jsme došli po starých zámeckých schodech až na Malostranské 

náměstí. Už se těšíme na Karlův most, protože mnozí z nás máme tajná přání, která se nám 

splní, když si pohladíme sošku svatého Jana Nepomuckého. Cesta dále vedla na Staroměstské 

náměstí. Byla trošku škoda, že radnice i orloj jsou zrovna v rekonstrukci. Na Staroměstském 
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náměstí byla spousta lidí. V Praze začínal Laver cup a představovali zde hráče, kteří se této 

světové akce budou účastnit. Konečně slibované KFC! Těšili jsme se, že si dáme něco 

dobrého na zub. Okamžitě jsme pochopili princip bezedného nápoje. Nemohli jsme se odtud 

odtrhnout.  

Pomalu se blížíme ke konci našeho putování. Královskou cestou kolem Prašné brány 

na Náměstí republiky. Naše nožky nás již dost bolí a poslední úsek cesty si krátíme jízdou 

tramvají. Na nádraží nám zbývá chvilka času a ještě jsme neutratili všechny peníze, které nám 

maminky daly. Prodejnu s drobnými dárky jsme vzali útokem. RegioJetem jsme dojeli 

do Zábřehu, kde nás čekali rodiče. Po náročném dni jsme byli sice unaveni, ale plni zážitků 

z vydařeného výletu. 

              Mgr. Lenka Crhonková 

Moravské divadlo Olomouc 

2. října jsme se vypravili se žáky druhého stupně do Moravského divadla do Olomouce 

na představení o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Děj nás zavedl do Anglie ve 12. a 

13. století, kdy vládl král Richard Lví 

Srdce. Sledovali jsme příběh Robina 

Hooda, kterého princ Jan a šerif 

z Nottinghamu připravili o veškerý 

majetek. Robin odešel do Sherwood-

ského lesa, kde společně s Malým 

Johnem a dalšími uprchlíky začal 

okrádat bohaté šlechtice a uloupené 

zlato rozdával chudým. Ačkoli 

se jednalo o příběh ze středověku, byly 

tam zařazeny prvky ze současného 

života, které působily velmi komicky a 

vyvolávaly vlny smíchu. 

Divadelním představením jsme byli 

nadšeni, herci předvedli úžasné herecké výkony. A už nyní se těšíme na další návštěvu divadla 

v moravské metropoli. 

Mgr. Pavla Hrubá 

Drakiáda trochu jinak 

Ve čtvrtek 5. října si žáci z 2. stupně pod vedením paní učitelky Zavadilové připravili tradiční 

Drakiádu. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme byli nuceni děti zabavit v prostorách školy. 

Hry a soutěže se nesly v duchu draků a 

dráčat. Děti soutěžily v namotávání a 

chytání dračích ocásků, v hledání 

dračích vajec, hodem dračím vajíčkem 

na cíl, v přetahování se o dračí ocásek. 

Za každý splněný úkol dostal každý 

soutěžící sladkou odměnu. Největší 

těšení potom bylo na večerní Pyžamovou 

párty, aneb každý musí být v pyžamu. 

Pod vedením našich asistentů Kláry a 

Davida si děti ve svých pyžamkách 

zatančily v rytmu diska a byly 

vyhodnoceny a ošerpovány nejlepší 

pyžamové oděvy ve čtyřech kategoriích: 
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Jen růžová to může být, Elegant style, Blázínci a Velký superhrdina. V kategorii Růžová 

1.  místo obdržel Maxmilián Klemeš, 2. místo Ondřej Štelc a 3. místo patří Davidu Langrovi. 

V kategorii Elegant Style se na 1. místě umístil Patrik Niederle, 2. místo obsadil Václav 

Luňáček a 3. místo patří Jakubu Štodtovi. Kategorii Blázínci obsadili 1. místo Jakub Jírů, 

2. místo Jaroslav Körner a třetí příčku Josef Březina. Mezi Velkého superhrdinu se zařadili 

na 1. místo Adéla Topitschová, 2. místo Aneta Chlupová, 3. místo Jan Štodt. Vítězové si 

odnesli drobné dárečky a plni dojmů a zážitků se všichni odebrali do „svých postýlek“.   

Mgr. Marcela Vetelská  

Básnická soutěž 

Tak jako mají na začátku nového školního roku napilno všichni zaměstnanci školy, také žáci 

nezahálejí a s plným nasazením se pustili do školních povinností. Jednou z nich byl možná 

trochu neobvyklý domácí úkol z českého jazyka, který dostali naši sedmáci. Jednalo se o 

složení vlastní básničky do hodiny literatury a následná básnická soutěž. Ačkoli 

se povedených dílek sešlo velmi mnoho a rádi bychom představili všechny, níže zveřejňujeme 

první tři místa. Nutno podotknout, že zvítězily básničky o domácích mazlíčcích, kteří byli 

také nejčastějším námětem. 

1. místo 

Psí kamarád 
Jakub Toncr 

Máme doma Leontýna, 

ve dne, v noci dobře hlídá. 

Je to postrach pošťaček, 

čenich strká do tašek. 

Je to huňáč chlupatý, 

pořád hlídá za vraty. 

Hlídá tátu, hlídá mě, 

ať se něco nestane. 

Rád se koupe a rád plave, 

v létě jsme s ním na 

přehradě. 

Házíme mu míčky, klacky, 

ať si zmáčí všechny packy. 

Mokrý je až po paty, 

naše psisko chlupatý. 

Leontýna já mám rád, 

je to můj psí kamarád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo 

Fenka 
Nela Březinová 

Máme doma hodnou fenku, 

běhá čile po venku. 

Ráda skáče, skotačí, 

být venku s námi jí nestačí. 

Cpe se domů jako divá, 

na telku se s námi dívá. 

A pak se cpe do pelechu, 

kde nám způsobí neplechu. 

Polštář a peřina jsou na 

kusy, 

zkoušela asi nějaké pokusy. 

Binec všude velký byl 

a tatínek ji za to ven 

vyhodil. 

Příště, když chtěla domů jít, 

musela náhubek mít. 

Ochránili jsme tak polštář i 

peřinu, 

a netrpěli jsme zimou přes 

zimu. 

 

 

 

 

 

3. místo 

Můj domácí mazlíček 
Kateřina Štodtová 

Můj domácí mazlíček, 

je angorský králíček. 

Jmenuje se Lilinka 

jako jedna krásná květinka. 

Ráda chroupá travičku, 

ale občas jí dám i mrkvičku. 

Mám ji velmi ráda, 

jako svého velkého 

kamaráda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Kristýna Zavadilová 

 

Mateřská škola 

 

Mateřská škola 

Deutschland Projekt 

Dne 15. 9. 2017 nás navštívila rodilá mluvčí, Aneta Fischer, z Německa. Měla připravený 

program pro žáky, kteří se již učí německému jazyku, tedy pro 7., 8., a 9. třídu. Žáci si poslechli 

rodilou němčinu. Aneta nás seznámila s německými reáliemi, s německými zvyky a tradicemi. 

V druhé části projektu se žáci dotazovali na různé zajímavosti týkající se německy mluvících 

zemí a vyslechli si tradice německých Vánoc. 

Mgr. Jitka Macháčková 
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Mateřská škola 

Tak, a léto je pryč a prvním příznakem blížícího se podzimu je padající listí a deštivé počasí. 

I v letošním školním roce máme stále dvě oddělení, kdy v oddělení Školička se o 25 dětí stará 

p. učitelka E. Salátová a nová paní učitelka Pavlína Koutná a v oddělení Hernička o 10 

malých batolat pečují Mgr. M. Vavřinová a P. Koutná. Od 1. října nám také nastoupila 

pomoci paní asistentka Stanislava Vamvakašová. O zázemí se od května 2017 stará slečna 

Klára Štelcová za pomoci N. Faltýnkové. Z celkového počtu dětí dojíždí 15 dětí 

z Dlouhomilova a Benkova. 

Školní rok, ve kterém nás čeká spousta nového, jsme zahájili se 7 novými dětmi a tradičně 

vesele - hravým dopolednem a divadelním představením pro děti.  

Také jsme začali jezdit na plavání do Zábřehu s 11 dětmi a žáky ze základní školy. 

Překvapením po prázdninách byla pro 

všechny nově vymalovaná šatna a třída 

Školičky. Také jsme ocenili všichni 

výměnu osvětlení v šatně i třídě. 

I letos nás čeká spousta aktivit, jako je 

výroba štrůdlů, kompotů, bramboráků, 

hranolek pečených brambor, razítek, 

strašidelných dýní, svíček, kerami-

kování, malování vitráží, aromaterapie a 

muzikoterapie. Chtěli bychom už v říjnu 

zahájit cyklus návštěv v knihovně a 

v rámci projektů i různé exkurze a také 

nás čeká bramborový a dýňový den a 

jiné zajímavé aktivity. Jablečný den 

spojený se štrůdlováním se líbil dětem i rodičům, protože mohli naše výrobky ochutnat. 

V nejbližší době nás čeká: 

10. 10.  proběhne focení i se sourozenci 

18. 10.  proběhne drakiáda 

19. 10.  jedeme do MŠ v Libině 

23. 10.  mýdlujeme 

31. 10.  bude dýňový den  

02. 11.  začíná hodnocení soutěže o Nejstrašidelnější dýni 

02. 11.  přijede divadlo 

06. 11.  aromaterapie „Jak krtek uzdravil Myšku“ 

13. 11.  muzikoterapie 

20. 11.  svíčkování 

27. - 30. 11. předvánoční dílničky 

05. 12.  přijede divadlo  

11. 12.  malujeme vitráže  

a potom už začneme vyrábět dárečky, vánoční dekorace a těšit se na Vánoce.  

Bude probíhat polední školička pro předškoláky s menší potřebou spánku. I nadále bychom 

chtěli rozvíjet spolupráci se ZŠ v Hrabišíně, ale také se všemi, kteří se budou chtít zapojit 

do našich aktivit a děkujeme všem za pomoc a spolupráci. 

Mgr. M. Vavřinová 

Zpracování a tisk Zpravodaje: Bc. Ivana Vamvakašová, DiS. a Bc. Klára Šulová 


