Základní škola a Mateřská škola Hrabišín
Zpravodaj únor 2019

Vážení rodiče,
školní rok se překlopil do druhého pololetí. Vaše děti obdržely výpisy vysvědčení za první pololetí
a prodlužující se dny předznamenávají brzký konec zimy. Než však zima skončí, čeká nás ještě
lyžařský výcvik na Červenohorském sedle a bruslení na Zimním stadionu v Šumperku. A také tradiční
ŠKOLNÍ PLES, který proběhne v pátek 22. února od 20:00 hodin. Srdečně Vás na tento ples zveme!!
Žáci mají za sebou jednodenní pololetní prázdniny a v březnu (11. 3. - 17. 3.) je čekají prázdniny jarní.
Já se chci ale ještě ohlédnout za předvánočním obdobím, kdy jsme se podíleli na rozsvěcování
vánočního stromu a organizovali jsme již poněkolikáté Vánoční jarmark. Ten svou návštěvností
a připraveností navázal na předcházející jarmarky a já ještě jednou děkuji všem, kteří tuto akci
připravovali a také těm, kteří se jej zúčastnili. I díky tomu jsme mohli vybrat 32.161,- Kč; čistý zisk
po odečtení nákladů činil 22.274,- Kč. Část tohoto výdělku ve výši 8.000,- Kč jsme darovali Domovu
pro seniory v Libině. Částku 3.000,- Kč jsme zaslali na charitativní činnost v rámci adventních
koncertů, které každou adventní neděli vysílala Česká televize. Zbývající část ve výši 11.274,- Kč
bude použita na zájmovou činnost žáků naší školy.
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 2018/2019
Uspokojivé

Neuspokojivé

Celkem

Neomluveno

Průměr třídy

Pochvala TU

Napomenutí
TU

Důtka TU

Pochvala ŘŠ

Důtka ŘŠ

1
2
6
4
5
9
12
13
52

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

Velmi dobré

Prospěli

18
12
10
15
9
10
10
6
90

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

ABSENCE

Průměr třídy

Vyznamenání

19
14
16
20
14
22
23
19
celkem 147

Třída

CHOVÁNÍ

Neprospěli

Počet žáků

PROSPĚCH

0
0
0
0*
0
3
1
0

1,06
1,23
1,44
1,47
1,45
1,71
1,75
1,85

19
14
16
20
14
22
23
19

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

551
601
455
922
781
1573
1068
1164

0
0
0
0
0
0
0
0

27,55
42,93
28,44
46,10
55,79
71,50
46,43
61,26

16
5
5
7
5
7
8
1

0
0
6
3
2
4
8
4

0
0
1
1
0
1
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
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1,495 147

0

0

7115

0

47,5

54

27

7

0
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Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 2. pololetí

Den

Čas

Název

Žáci

Vedoucí

6. – 9. do
konce února

Mgr. L. Crhonková
Mgr. V. Korgerová
Bc. Klára Hasmannová

Mgr. L. Crhonková
V. Halmich
Mgr. K. Němcová
M. Hořavová
Mgr. J. Březinová
Bc. I. Vamvakašová, Dis.
Mgr. Z. Kamler
Mgr. Z. Kamler
Mgr. P. Hrubá
Mgr. Z. Kamler
Mgr. Z. Kamler
Mgr. K. Němcová
Mgr. Z. Kamler

Pondělí

13:15 – 14:15

Taneční

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Úterý
Středa
Středa
Středa
Středa

12:10 – 12:55
13:00 – 15:00
12:10 – 12:55
13:00 – 14:45
12:35 – 13:05
15:30 – 16:30
11:15 – 12:00
12:10 – 12:55

Pohybové hry
Stolní tenis
Angličtina hrou
Keramika
Flétny začátečníci
ICT pro dospělé
Florbal I.
Florbal II.

2. – 5.
3. – 9.
1., 2.
4. – 9.
oslovení žáci

Čtvrtek
Průběžně
Čtvrtek
Pátek

13:15 – 14:10
11:15 – 12:00
12:15 – 13:15
13:10 – 14:10

Cvičení JČ/M
Šachy
Čtenářský klub
Florbal III.

9.
1. – 5.
1. – 5.
4. – 9.

1., 2.
3. – 5.

Mgr. Dana Kropáčová
Sport v 1. pololetí školního roku 2018/2019
V prvním pololetí (hlavně v měsících říjen a listopad) se konalo mnoho sportovních akcí pro žáky
prvního i druhého stupně.
V rámci možností jsme se zúčastnili turnajů, kde jsme měli šanci na úspěch, případně se těmto sportům
ve škole věnujeme.
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Zde je výčet našich účastí v okresním či krajském kole:
1. Šachy
a) 2. místo - okresní kolo v šachu družstev
6. - 9. třída: Paškov Denis, Gažar David,
Klemeš Maxmilián, Pospíšil Jiří
b) 3. místo - okresní kolo v šachu družstev
1. - 5. třída: Šafář Dan, Jírů Jakub,
Frank Radim, Halmich Vít
c) 8. místo - krajské kolo v šachu družstev
1. - 5. třída(startovalo 18 škol): Šafář Dan,
Jírů Jakub, Klemeš Maxmilián, Frank Radim
d) škola uspořádala jeden z turnajů krajského přeboru v rapid šachu (účast 89 hráčů):
7. místo – Jírů Jakub v kategorii do 12 let (hrálo 29 hráčů)
11. místo – Frank Radim v kategorii do 10 let (hrálo 29 hráčů)
2. Stolní tenis
1. místo - okresní kolo družstev mladší žáci: Štelc Ondřej, Šafář Dan, Březina Josef
3. Florbal
a) 2. místo - okresní finále chlapci 1. stupeň: Mazáč Radek, Chovanec Richard,
Klemeš Maxmilián, Březina Josef, Ptáček Adam, Šafář Dan, Jírů Jakub
b) 2. místo - okresní finále dívky 1. stupeň: Jílková Hana, Szijjartö Timea,
Halmichová Barbora, Mynářová Eliška, Glancová Eliška, Smejkalová Eliška,
Paškovová Natali, Štivová Anna
c) 3. místo - okresní finále dívky 8. - 9. třída: Hladilová Karolína, Körnerová Zuzana,
Krahulová Zdenka, Topitschová Tereza, Haitmarová Adéla, Benešová Nicol,
Glancová Nicol, Mazuchová Adéla.
Mgr. Zdeněk Kamler
Pišqworky
Školní kolo soutěže v pišqworkách se uskutečnilo
ve čtvrtek 25. 10. 2018. Naši žáci vytvořili celkem dvacet
týmů a hráli nespočet duelů. Na první místo se letos
probojoval zástupce našich nejmladších Ondřej Štelc
z 6. třídy, druhé místo obsadila Patricie Desnicová
z 9. třídy a na třetím místě se umístili Nela Březinová
(8. třída), David Langr (6. třída) a Tereza Topitschová
(9. třída). Letos poprvé se mohli okresního kola zúčastnit
i výherci z 6. a 7. třídy. Družstvo, které jsme vytvořili
z našich vítězů, nás v tomto kole skvěle reprezentovalo
v Šumperku dne 12. 11. 2018. Vítězům blahopřejeme.
Mgr. Dana Kropáčová
Search It
Letos jsme se s vybranými žáky 8. a 9. třídy zúčastnili celookresní soutěže pro žáky základních škol
s názvem SEARCH IT, která se konala na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole
v Šumperku. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií podle ročníků a zúčastnilo se jí zhruba 50 žáků.
Podstatou bylo vyhledávání informací na internetu, ale pouze v anglickém jazyce. Za naši školu
bojovali: Karolína Hladilová a Patricie Desnicová z 9. třídy, Vladimír Frank a Tomáš Rygar z 8. třídy.
Všichni se velmi snažili, obsadili jsme 10. místo za 9. třídu a 12. místo za 8. třídu.
Mgr. Jitka Macháčková
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Olympiáda z dějepisu a českého jazyka
Během měsíce listopadu si vyzkoušeli žáci 8. a 9. ročníku,
jaké mají znalosti v českém jazyce a dějepisu. Proběhla školní
kola olympiád v těchto předmětech.
V dějepisu dosáhli nejvyššího počtu bodů Adéla Šafářová a Tomáš
Rygar. V českém jazyce byla nejlepší děvčata Patricie Desnicová
a Nikol Benešová. Tito čtyři žáci postoupili do okresního kola
do Šumperka.
Okresní kolo dějepisné olympiády se konalo 16. ledna.
Adélka s Tomem předvedli skvělý výkon a od postupu
do krajského kola je dělily pouze dva body.
Paťa a Nikča si změřily své znalosti se žáky z okolních škol
v českém jazyce 28. ledna. Musely zvládnout test a slohovou
práci.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy v okresních
olympiádách.
Mgr. Pavla Hrubá
Besedy z programu prevence – podzim 2018
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 proběhlo hned několik besed. Pro žáky prvního a druhého ročníku Zdravá
výživa, kde byla dětem hravou formou zdůrazněna potřeba pestré a vyvážené stravy s ohledem
na zdraví. Ve třetím ročníku Proč je pohyb důležitý,
což byla přednáška s aktivitami, které dětem objasní
potřebu pohybu – četnost tělesné aktivity, změna tepové
frekvence při zátěži. Páťáci se dozvěděli o zásadách
bezpečné komunikace na sociálních sítích, o kyberšikaně,
jak ji řešit a kde hledat pomoc. Žáci 7., 8. a 9. ročníku
absolvovali interaktivní přednášku Než užiješ alkohol, užij
svůj mozek. V blocích s názvy Historie užívání alkoholu,
Alkohol a lidské tělo, Závislost na alkoholu – kdy a proč
vzniká a Rizika jednorázového nezvládnutého užití alkoholu
se seznámili se skutečnými riziky spojenými s užíváním
alkoholu v jejich věku.
Konečně v pondělí 26. 11. 2018 si zmapovali klima ve třídě žáci šestého ročníku. Beseda Klima v naší
třídě podpořila zdravé vztahy mezi spolužáky, skupinovou soudržnost a spolupráci.
Mgr. Kateřina Němcová
Akce ZŠ
Vánoční jarmark
Stejně jako každý rok i letos naše škola uspořádala tradiční Vánoční jarmark.
Po dlouhých přípravách byli žáci i zaměstnanci ZŠ a MŠ dne 7. prosince v 16:30 hod. připraveni
před budovou školy přivítat všechny návštěvníky této akce krátkým pěveckým vystoupením,
které přichystala paní učitelka Březinová. Zazněly zde klasické koledy v podání všech žáků,
ale také moderní písně upravené pro pěvecké trio či boomwhackers a další hudební instrumenty.
Poté byla škola zpřístupněna veřejnosti, pro kterou byly nachystány stolky s výrobky žáků,
jejich rodičů a učitelů. Kromě pohoštění v podobě punče a cukroví si bylo možné zakoupit různé
vánoční dekorace, jako například věnce, svícny, ozdoby apod., také nakládané sýry, pečený čaj,
4

bylinky nebo třeba šperky. Není tedy divu, že po dvou
hodinách už byly všechny výrobky vyprodané.
Částka, jež se z prodeje utržila, byla rozdělena
mezi projekt Ježíškova vnoučata plnící přání seniorům
umístěným v různých zařízeních (v našem případě Domovu
pro seniory v Libině), dále jeden z charitativních adventních
koncertů, které každoročně pořádá Česká televize a zbylá
částka byla použita pro naše žáky.
Za
všechny
příspěvky
děkujeme
a
doufáme,
že se zase všichni setkáme na příštím Vánočním jarmarku.
Anika Vykonalová
Návštěva domova důchodců
Dne 19. 12. 2018 jsme se s několika dalšími žáky a dvěma učitelkami vydali do Domova důchodců
v Libině.
Naším hlavním cílem bylo předat peněžní dar v hodnotě 8 000,- Kč, který jsme vybrali na Vánočním
jarmarku. Za něj budou důchodci jezdit na výlety atd.
Také
jsme
chtěli
rozdat
vánoční
náladu,
a tak jsme si připravili několik vánočních koled,
jak tradičních, tak moderních.
Důchodcům se vystoupení moc líbilo a při některých
koledách se i přidali. Velmi nás překvapili lidé, kteří jsou
i přes svůj zdravotní stav takto aktivní. Poté následovalo
předávání finančního daru. Jako dárek za vystoupení
dostal každý z žáků malé překvapení v podobě sladkostí
a keramických výrobků vyrobených důchodci. Celkově
nás výprava do Libiny velmi dojala.
Doufáme, že i v dalších letech budou žáci Základní školy v Hrabišíně jezdit rozdávat radost.
Zuzana Körnerová a Karolína Hladilová, žákyně 9. třídy
Koncert ZUŠ Zábřeh
V úterý 11. prosince jsme se vypravili do Kulturního domu do
Zábřehu na koncert základní umělecké školy. Dechový orchestr
ZUŠ Zábřeh nám připravil skvělý zážitek. Zahráli nám skladby
ze slavných filmů, které byly doplněny videoprojekcí. Slyšeli
jsme ukázky z filmů Vinnetou, Jurský park, Tři oříšky pro
Popelku, James Bond, Rocky, Fantomas… Některé skladby
zpestřili svým vystoupením žáci z literárně dramatického oboru.
Cílem výchovných koncertů ZUŠ Zábřeh je představit práci
učitelů a žáků školám a veřejnosti.
Všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu, patří velký dík. Svým vystoupením nám mile zpestřili
adventní čas. Už nyní se těšíme na další akce tohoto skvělého hudebního tělesa.
Mgr. Pavla Hrubá
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Čertí brko
To je název filmové pohádky, kterou naši žáci společně se žáky z Brníčka zhlédli v úterý 18. prosince
v kině Oko v Šumperku a tím si zpříjemnili předvánoční týden.
Příběh nás zavedl do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich
přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní
pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně
kouzelné čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.
Lucifer
se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka
na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce.
Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě.
Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností
je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí
řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci,
lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit
i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov,
Lucifera i získal srdce krásné Markétky.
Zdařilá filmová pohádka se nám všem líbila.
Mgr. Marcela Vetelská
Návštěva Moravského divadla v Olomouci
O líných strašidlech
Tento veselý pohádkový muzikál jsme se žáky 1. - 5. třídy měli možnost vidět 18. října v Moravském
divadle v Olomouci.
Ve starém zpustlém mlýně žije Hastrman s Ježibabou. Celé dny a noci
tráví zlomyslným pošťuchováním i utahováním si jeden z druhého.
Není divu, vždyť oba za ta léta už dávno zapomněli tajemství
roztodivných čar i kouzel a hádky i naschvály jsou jejich jediným
potěšením. Jednoho dne se však do mlýna vypraví kurážná dívka
Anička, aby tu objevila zázračný poklad, po kterém touží i obě
popletená strašidla. Ta se samozřejmě ztrátě čarovné truhličky brání
všemi možnými způsoby, a nebýt důvtipu a odvahy Aničky, kdo ví,
jak by to nakonec se všemi dopadlo.
Pohádka o líných strašidlech je plná vtipných textů, bláznivých
a nečekaných situací a také krásných a melodických písniček,
které si děti mohly zanotovat společně s postavami našeho příběhu.
Představení se našim žákům líbilo a už se všichni těšíme na další kulturní zážitek.
Mgr. Marcela Vetelská
Sluha dvou pánů
V pátek 2. listopadu jsme se vypravili se žáky 2. stupně do Moravského divadla v Olomouci. Všichni
jsme se těšili na představení Sluha dvou pánů, na které jsme dva roky čekali.
Celou cestu nás provázelo slunečné počasí. Před představením jsme si ještě stihli prohlédnout Horní
náměstí, a poté jsme šli do divadla. Usadili jsme se na místa a očekávali počátek představení.
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Když se mezi námi v hledišti objevil hlavní hrdina, sluha Truffaldino, začal téměř tří hodinový
maraton smíchu. Truffaldino se rozhodl, že bude sloužit zároveň dvěma pánům, aniž by na to přišli.
Představitel Truffaldina, Roman Vencl, předvedl neuvěřitelné výkony, ať už herecké nebo akrobatické.
Všichni herci a hudebníci nás celé představení úžasně bavili. Z divadla jsme odcházeli plni krásných
dojmů a shodli jsme se, že to bylo nejhezčí představení, které jsme zhlédli.
Noc na Karlštejně
Ve středu 23. ledna jsme se opět vypravili se žáky druhého
stupně do Moravského divadla, tentokrát na muzikál
Noc na Karlštejně. Autorem tohoto díla je Jaroslav
Vrchlický, který vypráví o životě našeho krále a císaře
Karla IV.
V romantické komedii plné známých a oblíbených melodií
nám byl přiblížen život na hradě Karlštejn, kam původně
nesměly žádné ženy. Setkali jsme se zde s Otcem vlasti,
jeho manželkou Eliškou Pomořanskou, Arnoštem
z Pardubic, králem cyperským, vévodou bavorským, panem
Peškem a jeho Alenou.
Po téměř dvouhodinovém představení jsme opustili divadlo a vydali se na autobusovou zastávku,
kde na nás čekaly autobusy, které nás dovezly domů.
Mgr. Pavla Hrubá
Akce MŠ
Pravěký den
Ve čtvrtek 24. 1. 2019 v naší mateřské škole proběhl v rámci
projektového vláčku Pravěký den. Děti si vyrobily pravěká zvířata
z netradiční hmoty, lovily pravěká zvířata, tancovaly u rozdělaného
ohně, vyráběly pravěké stopy dinosaurů. Po ulovení mamuta jsme
si připravili pravěkou hostinu, ochutnali chutné masíčko a na závěr
byli lovci odměněni pravěkou medailí.
Chvíle strávené v pravěku se nám všem líbily, ale jsme moc rádi,
že žijeme v dnešním století.
Eva Salátová
Sjeď, jak umíš
Dne 29. 1. 2019 se v mateřské škole uskutečnil závod „Sjeď,
jak umíš“. Dostatek sněhu a krásné slunné počasí nám přálo.
Nejdříve vyzkoušeli kopec naši nejmenší z oddělení Hernička.
Poté nastartovaly lopaty starší děti z oddělení Školička. Všechny děti
získaly diplom a zmrzlé „sněhové ražniči“ ve formě pěnových
bonbónů na špejli. Radovánky ve sněhu se dětem moc líbily.
Do školky se děti vracely unavené, ale spokojené.
Pavlína Koutná
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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 Bc. Ivany Vamvakašové. Všichni účastníci kurzu se měli možnost
v průběhu deseti lekcí seznámit s obsluhou počítače a s jeho praktickým využitím. Naučili se
např. pracovat s textem, provádět různé výpočty, komunikovat a vyhledávat informace na internetu.
Kurz byl zahájen v říjnu 2018 v počítačové učebně ZŠ, kde také každou středu pravidelně probíhal
a koncem ledna 2019 měl být ukončen. Pro zájem účastníků však bude i nadále pokračovat ve druhém
pololetí. Cena kurzu za deset lekcí činí 400,- Kč. Každý, kdo by si chtěl 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.
CO NÁS ČEKÁ:
 Bruslení
Chtěli bychom poděkovat panu Josefu Mazuchovi za přípravu bruslí
pro žáky naší školy, aby mohli absolvovat tradiční bruslení
na Zimním stadionu v Šumperku. Na vypůjčení máme ve škole
již 25 párů bruslí. Naši žáci budou letos jezdit bruslit v těchto
termínech: 5. února, 19. února a 26. února 2019.
Mgr. Lenka Crhonková





Lyžařský výcvik – 11. – 15. února 2019
Interaktivní hudební pořad ZENKL – 29. března 2019
Bubny – 20. června 2019 (I. stupeň), 21. června 2019 (II. stupeň)
Zpracování a tisk Zpravodaje: Anika Vykonalová
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