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Základní škola a Mateřská škola Hrabišín 
 

Zpravodaj červen 2018 

 

 
 

Vážení rodiče, 

právě si čtete poslední Zpravodaj tohoto školního roku 2017/2018. Školní rok končí, čeká nás 

všechny doba prázdnin, dovolených a letních aktivit. Období, na které se většina z nás nejvíce těší.  

Druhé pololetí školního roku bylo poznamenáno mojí dlouhodobou nemocí. Pevně ale věřím, že to 

na průběh výuky nemělo negativní vliv. Mé poděkování patří všem učitelům a mé zástupkyni 

za zvládání úkolů, které jim v souvislosti s mojí nepřítomností přibyly. Zajišťovali tak výuku a řadu 

akcí školy jako jindy. Namátkou zmíním zájezd do Londýna, školní výlety, exkurze, řadu kulturních 

a sportovních akcí, řadu zájmových útvarů. Týká se to jak základní, tak mateřské školy. O některých 

z výše jmenovaných aktivit si více přečtete na jiném místě tohoto Zpravodaje. I v tomto roce 

dosáhli naši žáci mnoha úspěchů jak ve vědomostních, tak ve sportovních soutěžích V průběhu 

školního roku jsme naplňovali projekt „Šablony“. Díky nim mohl jak v MŠ, tak v ZŠ pracovat 

školní asistent, jehož práce byla velice přínosná. Probíhalo doučování, deskové hry, čtenářský klub 

a vzdělávání pedagogů v MŠ. Na škole nadále panuje vstřícná a přátelská atmosféra. Bohatý život 

naší školy můžete sledovat na našich internetových stránkách. 

Letošní školní rok končíme se 149 žáky (67 žáků na prvním a 82 žáků na druhém stupni). Po delší 

době vychází i více deváťáků – konkrétně 17. Všem z nich přejeme mnoho štěstí a úspěchů 

na středních školách a v dalším životě. V novém školním roce bychom měli přivítat 12 prvňáčků, 

několik nových žáků z Brníčka a z našeho okolí, takže očekáváme asi 153 žáků.  

Vážení rodiče, chci také vyjádřit poděkování všem z Vás, kteří se podílí na aktivní spolupráci s naší 

školou, ať už prostřednictvím SRPŠ, Školské rady či jiným způsobem. Přeji Vám i Vašim dětem co 

nejpěknější prázdniny a dovolené plné pohody a odpočinku. A v pondělí 3. září 2018, kdy začíná 

nový školní rok, na shledanou!      

Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy 
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Přehled klasifikace po ročnících za 2. pololetí ŠR 2017/2018 

Sport na škole ve 2. pololetí ŠR 2017/2018 

Škola se zapojuje do soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů s cílem uspět 

v celoroční soutěži Sportovní aktivity základních škol. Snažíme se obsadit všechny sporty  

a kategorie, kde jsme aspoň trošku konkurenceschopní a pro žáky je účast na soutěži přínosem. 

Většina sportovních akcí se odehrává na podzim, ale mladí sportovci mají možnost závodit i na jaře. 

Nejprestižnější akcí končícího školního roku bývá atletický čtyřboj žáků 1. stupně. Na něm se 
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x Σ O N Σ O N 

1. 7 3 4 7 0 0 0 37 6 0 0 0 0 0 0 0 1,12 7 0 0 0 163 163 0 23,29 23,29 0,00 

2. 13 12 1 13 0 0 0 81 10 0 0 0 0 0 0 0 1,11 13 0 0 0 336 336 0 25,85 25,85 0,00 

3. 17 8 9 11 6 0 0 102 25 6 3 0 0 0 0 0 1,34 17 0 0 0 404 404 0 23,76 23,76 0,00 

4. 19 11 8 12 7 0 0 107 51 9 4 0 0 0 0 0 1,47 19 0 0 0 895 895 0 47,11 47,11 0,00 

5. 11 7 4 7 3 1 0 68 32 7 1 2 0 0 0 0 1,52 11 0 0 0 629 629 0 57,18 57,18 0,00 

6. 22 12 10 10 11 1 0 174 89 32 5 0 0 0 0 8 1,55 22 0 0 0 1765 1765 0 80,23 80,23 0,00 

7. 23 10 13 10 13 0 0 186 66 46 24 0 0 0 0 0 1,71 23 0 0 0 1322 1322 0 57,48 57,48 0,00 

8. 20 6 14 8 12 0 0 165 90 38 10 0 0 1 0 0 1,65 20 0 0 0 1384 1384 0 69,20 69,20 0,00 

9. 17 7 10 7 10 0 0 140 45 40 13 0 0 0 0 0 1,69 17 0 0 0 1222 1222 0 71,88 71,88 0,00 

Σ 149 76 73 85 62 2 0 1060 414 178 60 2 0 1 0 8 1,46 149 0 0 0 8120 8120 0 50,66 50,66 0,00 

 
Počty výchovných opatření dle třídy a druhu 

 

Třída 
Počet 
žáků 

Počet 
výchovných 

opatření 

 
Třídní učitel 

 
Ředitel školy 

Důtka Napomenutí Pochvala Důtka Pochvala 

I. (1., 2.) 7,13 21 0 0 21 0 0 

III. 17 8 0 2 4 0 2 

IV. 19 29 0 1 25 0 3 

V. 11 19 0 4 14 0 1 

VI. 22 18 0 6 12 0 0 

VII. 23 17 2 2 12 0 1 

VIII. 20 15 0 5 10 0 0 

IX. 17 15 0 0 13 0 2 

Celkem - počet 149 142 2 20 111 0 9 

Celkem - % 100 95,3 11,76 13,42 74,5 0 6,04 
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nejvíc dařilo chlapcům ze 4. a 5. třídy. Sestava Josef Březina, Jakub Jírů, Dan Šafář  

a Pavel Ženčuch skončila hned za stupni vítězů. Děvčata z 2. a 3. třídy (Veronika Štelcová, 

Adéla Ptáčková, Kateřina Kubínová a Eliška Glancová) obsadila 6. místo. Shodně na 8. místě  

se umístilo družstvo chlapců z 2. a 3. třídy (Vojtěch Berlinský, Václav Luňáček, Maxmilián Klemeš 

a Jiří Pospíšil) a družstvo děvčat ze 4. a 5. třídy (Barbora Halmichová, Anna Boxanová, 

Timea Szijjartö a Natali Paškovová). Z jednotlivců nejvíc zazářili Josef Březina (2. místo v běhu 

na 60 m, 3. místo v dálce) a Václav Luňáček (2. místo v dálce). 

Nevynechali jsme ani mezi dětmi populární závod v přespolním běhu Rohelský cross. 

Na medailová umístění dosáhli Vít Halmich, Pavel Ženčuch, Josef Březina, Jakub Jírů, 

Jakub Pospíšil, Zuzana Urbanová, Tereza Kupčíková, Adéla Mazuchová, Štěpánka Körnerová, 

Martin Boxan a Michal Janů. 

Členové šachového klubu ŠK ZŠ Hrabišín jezdili 

na turnaje otevřeného krajského přeboru žáků 

v rapid šachu. Z výkonů jednotlivců je potřeba 

vyzdvihnout 2. místo Dana Šafáře na turnaji 

v Litovli a dvě čtvrtá místa Denise Paškova 

na turnajích v Hrabišíně a Zábřehu. V celkovém 

hodnocení všech turnajů se v kategorii do 10 let 

umístil Dan Šafář na 10. místě, v kategorii 

do 14 let byl Denis Paškov pátý a v kategorii 

do 18 let skončil Jiří Krahula na 10. místě. 

Paní vychovatelka Vitásková pořádá ve 2. pololetí 

v rámci školní družiny přebor 1. stupně ve stolním 

tenise.  Letos se ho zúčastnilo 22 chlapců  

a 12 děvčat. Pořadí nejlepších hráčů -   chlapci 1. stupeň – 1. Dan Šafář, 2. Josef Březina, 

3. Ondřej Štelc; děvčata 1. stupeň – 1. Aneta Chlupová, 2. Adéla Topitschová, 3. Timea Szijjartö. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Vědomostní soutěže a exkurze ve ŠR 2017/2018 

Matematický klokan 

Naše škola se zapojila do celostátní matematické soutěže žáků od 2. do 9. ročníku. Ve čtyřech 

kategoriích si 24 různě obtížných matematických úloh vyzkoušelo celkem 83 žáků. 

Jak dopadly jednotlivé kategorie? 

Kategorie Cvrček (účast 24 žáků 2. a 3. ročníku): 

1. - 2.  Veronika Štelcová (86 bodů), 1. - 2. Dana Klugová (86 bodů), 3. Radek Mazáč (84 bodů) 

Kategorie Klokánek (účast 17 žáků 4. a 5. ročníku): 

1. Ondřej Štelc (97 bodů), 2. Richard Křepelka (86 bodů), 3. Dan Šafář (72 bodů) 

Kategorie Benjamín (účast 25 žáků 6. a 7. ročníku): 

1. - 2. Tereza Kupčíková (75 bodů), 1. - 2. Tomáš Rygar (75 bodů), 3. Adéla Šafářová (67 bodů) 

Kategorie Kadet (účast 17 žáků 8. a 9. ročníku): 

1. Jan Vicenec (76 bodů), 2. Veronika Jílková (62 bodů), 3. Martin Boxan (60 bodů). 

Po zpracování všech výsledků z ostatních škol okresu Šumperk přišla velmi příjemná zpráva. 

 

V kategorii Cvrček obsadila Veronika Štelcová společně s Danou Klugovou první místo 

v okrese (jiní žáci tolika bodů nedosáhli) a Radek Mazáč se ve stejné kategorii dělil s dalšími žáky 

o třetí místo. 

Mgr. Zdeněk Kamler 
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Dějepisná olympiáda 

V měsíci listopadu proběhla na naší škole 

dějepisná olympiáda. V 9. třídě byli 

nejúspěšnějšími řešiteli Martin Boxan a Ondřej 

Hrubý, kteří postoupili do okresního kola 

do Šumperka. 17. ledna 46 nejlepších mladých 

dějepisců z okresu změřilo své znalosti z období 

První republiky. Ondra obsadil krásné 7. místo, 

postupuje do krajského kola, a Martin 18. Oběma 

chlapcům děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. Pavla Hrubá 

 

Soutěž Přírodověda – Vlastivěda pro žáky 5. ročníků 

V úterý 24. 4. 2018 se konalo okresní kolo soutěže Přírodověda - Vlastivěda pro žáky 5. ročníků, 

pořádané ZŠ Šumperk, Vrchlického 22. Naši školu reprezentovali nejlepší řešitelé školního kola 

Adéla Topitschová a Pavel Ženčuch, kteří získali v konkurenci vrstevníků z celého okresu 55% 

(Pavel) a 45% (Adéla) úspěšnosti řešení. Soutěž sice nevyhráli, ale přinesli si spoustu pěkných 

zážitků a zkušeností do dalších vědomostních zápolení. 

    Mgr. Kateřina Němcová 

Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce 

Dne 14. 2. se konala okresní soutěž v anglickém 

jazyce v Šumperku na Komíně. Soutěže se 

účastnili vždy dva nejlepší žáci z jednotlivých 

základních škol. Naši školu prezentovaly ve dvou 

kategoriích žačky Hana Šindlerová za kategorii 

II. A a Viktorie Dlouhá za kategorii I. A. Hanka 

Šindlerová získala ve své kategorii vynikající 

1. místo a Viktorka Dlouhá krásné 4. místo.   

Dne 26. 3. jsme společně s naší soutěžící Hankou 

Šindlerovou vyrazili na konverzační soutěž 

v anglickém jazyce do Olomouce. Soutěžního 

klání se účastnili pouze nejlepší žáci okresu 

Olomouc. Hanka získala plný a nejvyšší počet 

bodů jako jediná soutěžící v poslechu a umístila se tak na krásném 3. místě. 

         Mgr. Jitka Macháčková 

Exkurze do Helly v Mohelnici 

2. května 2018 žáci 8. a 9. třídy navštívili výrobní 

závod Hellu v Mohelnici v rámci výchovy k volbě 

povolání. Zde byli panem průvodcem seznámeni 

s vývojem a výrobou světelné techniky 

automobilového průmyslu, která se zde vyrábí. 

Na tréninkové lince si žáci vyzkoušeli 

jednoduchou montáž různých světlometů. 

Pracovali podle určených pracovních postupů 

s důrazem na pečlivost, která je nutná pro kvalitu 

hotového výrobku. Protože jim práce šla pěkně od 

ruky, vysloužili si pochvalu od některých 

zaměstnanců Helly a každý žák dostal i malou 

pozornost. Ve výrobní hale si všichni prohlédli 

http://5.ro/


5 

 

také výrobní linku a pozorovali neúnavnou a bezchybnou činnost velkých robotů. Exkurze se všem 

líbila, jen nám bylo trochu líto, že jsme nemohli v Helle setrvat déle a zhlédnout toho více. 

Bc. Ivana Vamvakašová 

Exkurze do Mladoňova – 1. stupeň 

V pátek 11. května jsme se s žáky prvního stupně vydali do ekologického centra v Mladoňově. 

Přestože nám počasí moc nepřálo, byli jsme zvědaví na program, který nám mladoňovští připravili. 

S velkým nadšením jsme se vrhli do připravených úkolů. Tentokrát jsme zkoušeli naše smysly. 

Ochutnávali jsme, poslouchali a hmatali, vyráběli, běhali, skotačili a smáli se celé dopoledne, 

které uběhlo jako voda. Exkurze se nám moc líbila a my se na podzim zase těšíme na viděnou. 

Mgr. Veronika Korgerová 

Exkurze sběrný dvůr a čistička odpadních vod 

 

Dne 19. 6. 2018 jela 4. třída na exkurzi  

do sběrného dvora a na ČOV do Libiny. Žáci zde 

viděli, jak pracovníci sběrného dvora třídili a poté 

lisovali odpadky. Paní průvodkyně také všechny 

informovala, jaký druh odpadu se zde vybírá  

a jak je důležité odpadky nevyhazovat do přírody 

a chránit tak životní prostředí. Na ČOV byli zase 

žáci panem průvodcem seznámeni s postupem 

čištění odpadních vod, které sem přitékaly 

z Libiny a Oskavy. 

Mgr. Lenka Crhonková 

 

Expozice času 

Ve středu 20. 6. 2018 navštívili naši deváťáci v rámci učiva fyziky Expozici času ve Šternberku. 

Součástí expozice je totiž i rozsáhlá ukázka vzniku a původu vesmíru. Rovněž jsou zde praktické 

interaktivní pomůcky. Žáci se dozvěděli poutavou a hravou formou velké množství informací o naší 

Sluneční soustavě. Všichni se mohli podívat, jak vypadá zblízka slunce, všechny planety a dokonce 

i měsíc z odvrácené strany.  

Tato expozice je také zaměřena na ukázky měření 

času a vývoj různých typů hodin od těch 

nejstarších, až po ty nejnovější. Vyzkoušeli jsme 

si, jak fungují nejrůznější kyvadlové i složitější 

hodiny na ukázkových modelech a poslechli si 

zvonění zvonů na věžních hodinách v různých 

melodiích. Prohlídku si všichni užili a náš 

průvodce, kterým byl pan ředitel muzea, také 

všechny pochválil, protože jsme byli opravdu 

vzornými posluchači. 

Mgr. Dana Kropáčová  

Školní družina 

11. června 2018 jsme byli s dětmi naposledy v tomto školním roce v knihovně v Hrabišíně. Vrátili 

jsme knihy a časopisy a pro paní Greplovou jsme přichystali malé překvapení. Děti ve školní 

družině vyrobily přání, na které každý namaloval malý obrázek. Moc děkujeme za ochotu  

a vstřícnost paní Soně Greplové. 

                                                                                                                           Věra Vitásková  
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Školní výlet 1. a 2. třídy 

Ve středu 6. června  jsme se s dětmi z 1. a 2. třídy 

vydali na dlouho očekávaný výlet. Volba byla 

jasná. Děti milují zvířátka, takže naše kroky 

zamířily do blízké ZOO na Svatý Kopeček  

u Olomouce. Počasí nám přálo. Den začal 

sluníčkem a mírným větříkem, který nás 

v průběhu dne doprovázel a příjemně ochlazoval. 

Nejvíce se dětem tradičně líbily opice, které 

předváděly svoje krkolomné kousky. Respekt 

budily mohutné žirafy, které se procházely  

ve výběhu. Taktéž vlci, mravenečník, papoušci 

ARA a netopýři neunikli naší pozornosti a obdivu. 

Završením výletního dne bylo řádné nakupování, 

utrácení, občerstvování a skotačení na hřišti.  

Mgr. Veronika Korgerová 

Školní výlet 4. a 6. třídy 

V úterý 12. června vyrazila společně 4. a 6. třída 

na školní výlet. První zastávkou byly Teplice nad 

Bečvou. Navštívili jsme Zbrašovské aragonitové 

jeskyně, které jsou nejteplejšími jeskyněmi 

v České republice. Průměrná teplota dosahuje 14,5 

°C. Jeskyněmi s unikátní výzdobou nás provedla 

úžasná průvodkyně. Velmi poutavě nám vysvětlila, 

jak jeskyně vznikaly, jaké útvary se v nich nachází. 

Vyzkoušeli jsme si také, jak vypadá absolutní tma. 

Po východu z jeskyně na nás čekala lázeňská 

kolonáda se spoustou pochoutek a občerstvení.  

Po krátkém odpočinku jsme se vydali k Hranické 

propasti. Po náročnějším výstupu do vrchu Hůrka 

se před námi objevila Hranická propast. Od roku 2016 je to nejhlubší zatopená propast světa. 

Hloubka vody je 404 metrů, ale dna stále nebylo dosaženo. Poté jsme slezli na teplické nádraží, kde 

je nově otevřeno infocentrum. Zde nám pustili dokument o zkoumání propasti. Kolem 13. hodiny 

jsme se vydali do Přerova, do Muzea Jana Ámose Komenského. Dva průvodci nás provedli třemi 

patry muzea a přiblížili nám školní docházku, vybavení tříd a pomůcky od 16. století po dnešek. 

Exkurze v muzeu byla skvělá. Za hodinu jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl zpět domů.  

Mgr. Pavla Hrubá a Mgr. Lenka Crhonková 

Školní výlet 5. třídy 

V úterý 19. června 2018 páťáci vyrazili 

hromadnou dopravou na celodenní výlet. Nejprve 

do Šumperka, kde v parku u Vily Doris posvačili  

a počkali na další spoj do Sobotína. Tam začala 

turistická trasa Granátová skála – Maršíkov – 

Velké Losiny. Granátová skála nabídla své 

poklady ve svitu dopoledního slunce a my 

opravdu našli granáty. Náš obdiv záhy získal více 

než 400 let starý dřevěný kostel v Maršíkově. 

V půl druhé nás příjemná průvodkyně seznámila 

s výrobou ručního papíru v Muzeu papíru ve 

Velkých Losinách a po návratu zpět do Šumperka 

jsme neodolali muzejní expozici nazvané Fyzika 
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hrou. Celý výlet provázela dobrá nálada, fyzickou aktivitu střídalo poznání v muzeích, 

občerstvovací pauzy a nákupy suvenýrů. Všichni máme o čem vyprávět a kdybychom přece jen  

na něco zapomněli, připomenou nám to pohlednice, které do pátku dojdou z Velkých Losin 

každému domů. 

   Mgr. Kateřina Němcová 

Školní výlet 7. třídy 

V pátek 8. 6. 2018 se žáci sedmé třídy vypravili 

na dvoudenní školní výlet do Mladoňova, kde je 

v Ústavu ekologického vzdělávání čekal bohatý 

zážitkový program. Po oba dny se o nás staral 

bývalý kolega a kamarád David Křenek  

ve spolupráci s ředitelkou ústavu Mgr. Lucií 

Pulterovou. Tímto jim znovu moc děkujeme  

za úžasné zážitky. Po příjezdu nás čekala krátká 

prohlídka ubytování a vzápětí již následoval první 

bod programu. Naším úkolem bylo samostatně 

podle mapy dojít z Mladoňova na místo určení, 

kde nás očekával lektor David. Nezabloudili jsme 

a úspěšně jsme dorazili do starého malebného 

lomu, ve kterém jsme strávili téměř celý den. Na tomto krásném místě si děti vyzkoušely řadu 

kolektivních her, střílely z luku, skákaly přes obří švihadlo a také prověřily své tábornické 

schopnosti, a to když musely samostatně rozdělat oheň pomocí křesadla nebo uvařit kotlíkový 

guláš. Celé odpoledne jsme si náramně užili. K večeru jsme se vrátili do areálu staré školy  

a vychutnávali chvíle volna a odpočinku, které si děti mohly zpříjemnit střelbou z luku, chůzí  

po laně nebo hraním míčových her. Po večeři následovala diskotéka a posezení u ohně. Opékali 

jsme špekáčky, povídali a také si zazpívali táborové písně. Večer jsme završili zdoláním stezky 

odvahy, kterou všichni zdárně překonali, a pak už se jen uložili ke spánku. Druhý den ráno už byl  

ve znamení balení a odjezdu, ale ještě před tím si děti stihly vyrobit přívěsky na památku a užít si 

poslední chvíle v areálu. Když nastal čas odjezdu, všichni jsme se rozloučili a poděkovali lektorům 

za skvělé zážitky, na které budeme určitě dlouho vzpomínat. 

Bc. Kristýna Zavadilová 

Školní výlet 8. třídy 

V pátek 15. června jsme se žáky  8. třídy absolvovali školní výlet do naší moravské metropole -  

Brna. Cílem jednodenní akce byla návštěva brněnského podzemí pod Zelným trhem a hrad Špilberk 

a jeho vojenské kasematy. Obě návštěvy byly domluvené i s průvodci. Dozvěděli jsme plno 

zajímavostí o brněnské historii, zejména nás všechny zaujal průvodce brněnského podzemí, jehož 

výklad byl nejen velmi poučný,  ale také zábavný. Všem nám připomínal známého Zdeňka Svěráka, 

a to nejen krásnou a spisovnou češtinou, ale i různými legračními historkami. V kasematech jsme se 

dozvěděli o utrpení vězňů odsouzených na doživotí a o obsazení Špilberku nacisty. Děti si také 

mimo jiné užily návštěvu „Vaňkovky“ – obchodního centra a drahou jízdu Českými drahami  

a jejich velmi nepříjemného průvodčího. 

         Mgr. Jitka Macháčková 

Školní výlet 9. třídy 

V pondělí 14. května 2018 jsme jeli na dvoudenní školní výlet do Mladoňova. Hned po příjezdu nás 

z Ústavu ekologického vzdělávání přivítal nám dobře známý David Křenek s velmi milou paní 

ředitelkou Mgr. Lucií Pulterovou. Jakmile jsme se ubytovali, následovala svačinka a první hra 

zaměřená na orientaci v terénu. Podle zeměpisných souřadnic jsme si nejdříve na nedaleké louce 

vyhledali mapu a poté, podle vyznačené trasy na ní, museli přejít na předem určené místo. Byli 

jsme rozděleni na skupinky a úkolem každé bylo, dostat se na dané místo co nejdříve. I když jsme 

se všichni rozprchli různými směry, nakonec jsme se všichni zdárně sešli tam, kde byl cíl cesty. 

Odměnou za splněný úkol nám byl výborný kotlíkový guláš, který jsme si sami uvařili 
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z ingrediencí, které jsme si museli najít v nedalekém lese. Vše se podařilo a my si náramně 

pochutnali. Po malém odpočinku v krásné přírodě a na sluníčku jsme si zahráli ještě několik 

zábavných her a poté se vydali zase zpět. Po večeři ještě následoval úžasný fotbálek s velkým 

plátěným míčem, který si díky větru dělal, co chtěl. Večer jsme ještě zhlédli pěkný film a poté šli  

na „kutě“. Druhý den ráno nás opět čekalo několik zajímavých her, ve kterých jsme si mohli ověřit 

naše schopnosti a dovednosti. Některé z nich vyžadovaly i vzájemnou spolupráci, která se nám také 

povedla. Po obědě jsme se sbalili, se všemi, co se nám tak pilně věnovali, rozloučili a odjeli domů. 

Tento výlet, který byl naším posledním na ZŠ v Hrabišíně, se nám velice líbil, protože nám umožnil 

zažít pěkné poslední společné chvíle. 

Bc. Ivana Vamvakašová, DiS. 

Mateřská škola    

Aktivní zapojení do projektu Česko čte dětem 

Mateřská školička se zapojila do projektu Česko čte dětem a v červnu jsme se stali aktivními členy. 

Realizaci jsme zahájili čtením babiček dětem.  

Každý den v týdnu nám před odpočinkem 

předčítala na pokračování jedna ochotná babička. 

V dalším týdnu budou číst maminky. Jsme 

přesvědčeni, že čtení maminek se bude dětem líbit 

přinejmenším tak, jako když četly babičky. Také 

k nám do školičky během celého týdne chodili 

číst, poprvé na pokračování, i žáci celého prvního 

stupně ZŠ Hrabišín. Bylo velice zajímavé 

sledovat, jak nejmenší děti se zaujetím a obdivem 

poslouchají velké kamarády ze školy.  Bylo pěkné 

vidět, že nynější žáci základní školy se rádi  

na chvíli vrátili do míst, kam chodili, kde to znali, 

když byli menší a že mohli s chutí a hrdostí 

ukázat mladším kamarádům, jak už umí pěkně číst. Všichni se moc snažili a moc jim i paním 

učitelkám ještě jednou děkujeme a doufáme, že i v příštím školním roce budeme nejen v tomto 

projektu společně pokračovat. 

Mgr. Marcela Vavřinová 

Výlet školičky do Vyškova 

V letošním roce rodiče vybrali spolu s dětmi výlet do Dinoparku ve Vyškově. Po velkém těšení  

a chystání nastal den D a do přistaveného autobusu jsme nastěhovali nejdříve všechny důležité 

věcičky, jako třeba jídlo, pití, lékárničku, polštářky, ale hlavně nastoupily všechny děti a paní 

učitelky a pomocnice paní uklízečky. Když jsme zamávali všichni maminkám, vyrazili jsme směr 

Vyškov. Cesta utekla velice rychle, a když jsme zastavili u ZOO, už nás nic nemohlo zastavit.  

Po rychlé svačince jsme nasedli na vláček a vyrazili do Dinoparku. Tam na nás už čekal pravěký 

svět, který se líbil všem dětem i dospělým. 

Dinosaury jsme si všichni prohlédli, osahali  

i pohladili. Hráli jsme si v pravěkých průlezkách. 

V 3D kině jsme se občas polekali. Ochutnali jsme 

mražené kuličky, pochutnali si na hranolkách 

s kečupem. Celé dopoledne uteklo jako voda a už 

jsme zamávali zvířátkům v malé ZOO. Když se 

objevila cedule Dlouhomilova a Hrabišína, únava 

nás všechny opustila. Výlet se nám vydařil, 

sluníčko nám svítilo a vrátili jsme se plní zážitků 

z netradiční cesty do historie… 

Mgr. Marcela Vavřinová 

Zpracování a tisk Zpravodaje:Bc. I. Vamvakašová 


