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Základní škola a Mateřská škola Hrabišín 
 

Zpravodaj červen 2019 

 

 
 

 Vážení rodiče, 

právě skončil školní rok 2018/2019 a Vy si čtete poslední letošní Zpravodaj naší školy. Věřím,  

že máte radost z vysvědčení Vašich dětí a že se spolu s nimi těšíte na prázdninové měsíce a společně 

strávený čas. 

Školní rok končíme se 147 žáky (70 žáků na prvním a 77 žáků na druhém stupni). Školu opustí  

20 vycházejících žáků. Všem přejeme mnoho štěstí a úspěchů na středních školách a v dalším 

životě. Když se za uplynulým rokem ohlédnu, uvědomuji si, kolik jsme toho všichni společně stihli 

vykonat a mohu opět říci, že tento školní rok byl úspěšný. Proběhla celá řada zajímavých akcí jako 

například vánoční jarmark, školní ples, lyžařský výcvik, pobyt v přírodě, spaní ve škole,  

různé kulturní akce, sportovní a vědomostní soutěže, exkurze, výlety atd. Žáci také navštěvovali 

nejrůznější zájmové útvary. Musím vyzdvihnout účast na mnohých soutěžích, kde se naši žáci 

umístili často velice dobře. V průběhu školního roku jsme naplňovali projekt „Šablony“. Díky nim 

mohl jak v MŠ, tak v ZŠ pracovat školní asistent, jehož práce byla velmi přínosná. Probíhalo 

doučování, čtenářský klub a vzdělávání pedagogů v ZŠ. Jednou z nejdůležitějších událostí bylo 

slavnostní otevření našeho hřiště, které už půldruhého měsíce slouží žákům a široké veřejnosti.  

Na škole nadále panuje vstřícná a přátelská atmosféra. Bohatý život naší školy můžete sledovat  

na našich internetových stránkách.  

V novém školním roce bychom měli přivítat 14 prvňáčků, několik nových žáků z Brníčka  

a z našeho okolí, takže očekáváme stejný počet žáků jako v letošním roce. Budeme se na všechny 

těšit v pondělí 2. září 2019, kdy začíná nový školní rok. 

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

 



2 

 

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

co nejpěknější prázdniny a dovolené plné pohody a odpočinku. Zároveň děkuji všem svým kolegům 

za svědomitou práci, lásku a elán, které škole a dětem každodenně věnují. Děkuji i paní starostce 

Ladislavě Holoušové a celému zastupitelstvu za dlouhodobou spolupráci. 

Zároveň se chci s Vámi prostřednictvím těchto řádků ve Zpravodaji rozloučit. Po pětiletém 

působení na naší krásné „rodinné“ hrabišínské škole se vracím „na sever“ do Javorníku  

a od 1. srpna budu ředitelem na Základní škole ve Vápenné. Moje rozhodování bylo velice dlouhé  

a těžké, ale srdce a city zvítězily. A Základní škole i mateřské škole v Hrabišíně přeji mnoho 

úspěchů a všem pod její střechou hodně štěstí a zdraví. 

Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy 

Přehled klasifikace a chování za 2. pololetí ŠR 2018/2019 
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I. (1., 2.) 19 18 1 0 1,10 19 0 0 651 0 32,55 19 0 0 0 0 

III. 15 11 4 0 1,34 14 1 0 575 0 38,38 13 0 0 0 1 

IV. 16 7 9 0 1,53 16 0 0 757 0 47,31 14 4 1 0 0 

V. 20 15 5 0 1,51 20 0 0 1142 0 57,10 20 3 2 4 2 

VI. 14 9 5 0 1,41 14 0 0 700 0 50,00 10 1 0 0 0 

VII. 21 10 11 0 1,70 21 0 0 1515 0 72,14 14 8 4 0 3 

VIII. 23 10 11 2 1,82 23 0 0 1342 0 58,35 12 6 2 0 1 

IX. 19 4 15 0 1,88 19 0 0 2045 0 102,50 6 4 1 0 2 

celkem 147 84 61 2 1,54 147 1 0 8727 0 57,29 108 26 10 4 9 

 

Mgr. Dana Kropáčová 

Sportovní soutěže ve 2. pololetí ŠR 2018/2019  

Ve druhém pololetí je sportovních soutěží, které se započítávají do Tabulky úspěšnosti škol,  

již podstatně méně. Přesto je o co bojovat, protože letos to vypadá, že skončíme v kategorii malých 

škol (do 250 žáků) na stupních vítězů. 

Hodně k tomu přispěli žáci 1. stupně. Chlapci v sestavě Radek Mazáč, Jiří Pospíšil, Maxmilián 

Klemeš, Václav Luňáček, Richard Chovanec, Dan Šafář, Josef Březina, Jakub Jírů a Adam Ptáček 

skončili v okresním finále ve florbalu žáků 1. stupně na 4. místě. 

Ještě úspěšnější byli mladí atleti na Atletickém trojboji žáků 4. a 5. třídy. Ve složení Josef Březina, 

Jakub Jírů, Timea Szijjartö a Barbora Halmichová vybojovali 3. místo v okresním finále a dařilo  

se jim i v kole krajském. Páté místo je velmi cenné. 

Mladí šachisté ukončili sezónu starty na dvou turnajích otevřeného krajského přeboru v rapid šachu. 

Nejvíce se nám dařilo v kategorii do 10 let. Na turnaji v Zábřehu skončil Vít Halmich na 5. místě  

a na turnaji v Grygově bral Radim Frank 7. místo. 

Dohrán byl již tradiční přebor 1. stupně ve stolním tenise. Pod dohledem vychovatelek školní 

družiny Věry Vitáskové a Marie Koníčkové si zahrálo 23 chlapců a 15 dívek. 
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Celkové pořadí chlapci: 1. Dan Šafář, 2. Jakub Jírů, 3. Josef Březina, 4. Samuel Dlouhý,  

5. Adam Ptáček. 

Celkové pořadí dívky: 1. Barbora Halmichová, 2. Veronika Štelcová, 3. Kateřina Kubínová,  

4. Natali Paškovová, 5. Eliška Glancová 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Jarní sběr papíru 

Škola uspořádala koncem května sběr papíru. Podařilo se nasbírat 7 160 kg sběrového papíru. 

Vyplatilo se třídění na vytříděný sběrový papír (noviny, letáky, časopisy) a kartony. Pokud bychom 

netřídili, získali bychom o zhruba 6 000 Kč méně. Děkujeme všem rodičům, žákům a občanům, 

kteří se do sběru zapojili. Výtěžek ze sběru bude použit na financování aktivit žáků školy.  

Ve školním roce 2018/2019 se v desítce nejlepších sběračů umístili: 

rodina Mackova, Eduard Dvořák, Zbyšek Vicenec, rodina Křepelkova, rodina Štodtova, rodina 

Hvižďova, Timea Szijjartö, Adam Haitmar, rodina Vitáskova a rodina Mazáčova. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Vědomostní soutěže a exkurze ve ŠR 2018/2019 

Školní kolo soutěže Matematický klokan 2019 

Vybraní žáci od druhé do deváté třídy si po roce zase zkusili poměřit síly v celostátní matematické 

soutěži Matematický klokan. Úlohy různé obtížnosti dokonale prověří žáky z aritmetiky  

i geometrie. Nabízím pořadí tří nejlepších řešitelů ve čtyřech věkových kategoriích i s porovnáním 

výkonů vítězů jednotlivých kategorií v rámci okresu: 

Kategorie Cvrček (žáci 2. a 3. třídy) – 1. Natálie Foltýnová – 62 bodů (67. místo z 1 584 řešitelů  

v okrese), 2. Vít Halmich – 57 bodů, 3. Vít Berlinský – 50 bodů. 

Kategorie Klokánek (žáci 4. a 5. třídy) – 1. Veronika Štelcová – 76 bodů (200. místo  

z 1 827 řešitelů v okrese), 2. Radek Mazáč – 74 bodů, 3. Josef Březina – 71 bodů. 

Kategorie Benjamín (žáci 6. a 7. třídy) – 1. Tereza Kupčíková – 78 bodů (49. místo z 1 066 řešitelů 

v okrese), 2. Tereza Křepelková – 72 bodů, 3. Denis Paškov – 66 bodů. 

Kategorie Kadet (žáci 8. a 9. třídy) – 1. Tomáš Rygar – 94 bodů (17. místo z 935 řešitelů v okrese), 

2. Zdenka Krahulová – 74 bodů, 3. Patricie Desnicová – 74 bodů. 

Mgr. Zdeněk Kamler 

Okresní soutěž v Anglickém jazyce 

Dne 13. května 2019 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili soutěže BE THE BEST na SOŠ 

v Šumperku. V první kategorii za naši školu 

soutěžil Denis Paškov ze 7. třídy, ve druhé 

kategorii žákyně 9. třídy Karolína Hladilová. 

Jednalo se o 1. ročník této soutěže. Soutěž  

se skládala z poslechu, práce s textem  

a konverzace s rodilým mluvčím. Karolína 

Hladilová se umístila na pěkném 5. místě 

s celkovým počtem 60 bodů. Výherce této 

kategorie získal 67 bodů. Denis Paškov  

se ve své 2. kategorii umístil na 8. místě s počtem 

44 bodů. Žáci byli odměněni dárkovým balíčkem. 

Byla to pro ně neocenitelná zkušenost. 

         Mgr. Jitka Macháčková 
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Finanční gramotnost v pátém ročníku 

V pátek 24. května se páťáci v rámci finanční gramotnosti seznámili s pojmy jako peníze - jejich 

historie a současnost, bankovky, mince, měna, rozpočet, finanční produkty, půjčka, účet, hypotéka, 

pojištění atd. Dvouhodinová beseda byla obohacena krátkým videem a prezentací.  Pracovník banky 

ČSOB připravil pro žáky pracovní listy, které si vyplnili na základě promítnuté prezentace. 

Nakonec byl dán prostor k diskuzi. 

                         Mgr. Kateřina Němcová 

Exkurze páťáků ve firmě PROBIO 

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 žáci pátého ročníku jeli autobusem a vlakem do Starého Města 

pod Sněžníkem, kde se seznámili s prací 

v jediném mlýně bezlepkových mouk v Evropě. 

Maminka Ríši, která zde pracuje, nám připravila 

ochutnávku karbanátku z pohankové lámanky, 

který chutnal znamenitě a byl k nerozeznání 

od masového. Součástí ochutnávky byl také 

mrkvový moučník. Touto cestou ještě jednou 

děkujeme! V závěru prohlídky jsme si mohli 

nakoupit výrobky v bio kvalitě se slevou 

v podnikové prodejně. Z exkurze jsme si přinesli 

mnoho nových poznatků, například poznáme 

značku bio kvality výrobků.                             

Mgr. Kateřina Němcová 

 

Vycházka s prohlídkou zemědělského družstva Hrabišín 

V pátek 26. 4. 2019 se páťáci spolu s žáky,  

kteří nebyli ve škole v přírodě, vydali  

na prohlídku Zemědělského družstva v Hrabišíně, 

kde je pozval spolužák z pátého ročníku,  

jehož dědeček tam pracuje. Eda nám ukázal 

vepřín, kravín i technické zázemí družstva. 

Popsal jednotlivé stroje a vysvětlil, k čemu 

slouží. Cestou k přehradě a do lesa jsme se 

zastavili v místním obchodě k malému 

občerstvení. Počasí bylo teplé a slunečné,  

proto jsme si mohli v lese pohrát. Vrátili jsme se 

k obědu. 

               Mgr. Kateřina Němcová 

První stupeň na ozdravném pobytu v přírodě  

23. dubna 2019 jsme jeli na Švagrov na pobyt v přírodě. Cestou jsme se bavili a vyprávěli si vtipy. 

Po příjezdu jsme se ubytovali a byla nám sdělena pravidla chování. A my jsme hned udělaly 

s holkami „průser“. Vysklily jsme sklo v koupelně.  
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Ve včelíně jsme byli rozděleni do družstev. Měli 

jsme tři lektorky. Každá pro nás měla připravený 

jiný program. S Káčou jsme si povídali o savčích 

mláďatech a hráli různé hry na lesním hřišti, 

s Eliškou jsme pozorovali ptáčky, a dokonce 

vyráběli ptačí budky a s Markétou  

to bylo zábavné, protože jsme v potoce lovili 

vodní živočichy. Každý den jsme vstávali kolem 

sedmé hodiny. V průběhu dopoledne i odpoledne 

se střídal program s lektorkami. V poledním klidu 

jsme si hráli piškvorky. Večerní program nám 

připravovaly paní učitelky. „Jé, to už je ráno?“ - 

jdeme na lesní ekostezku. Celkem jsme ušli  

asi 5 km, trvalo nám to téměř 5 hodin. Ale bylo to bezva. „Holky, vstávejte, dnes už jedeme domů! 

To nám to uteklo!“ Honem sbalit věci a uklidit pokoje, ještě zbývá zhodnotit s Pájou celý program  

a po obědě vyrážíme domů. Škoda, moc se nám tu líbilo.  

Eliška Glancová, žákyně 4. třídy 

Výlet do Lešné  

Ve středu 24. dubna jsme se ráno sešli před školou, abychom jeli do ZOO Lešná. Počasí bylo sice 

zamračené, ale nám to nevadilo. Nastoupili jsme do autobusu a mohlo začít naše dobrodružství. 

Čekala nás delší cesta, kterou si někteří z nás zkrátili spánkem. Takto posilnění energií a dobrou 

náladou jsme vstoupili do zoo. První zastavení bylo v Zámku Lešná. Zde byla pro nás připravená 

speciální prohlídka s názvem Zámecká šifra. 

Naším úkolem bylo hledat v zámeckých sálech 

šifry, které nás dovedly až ke klíči od zámeckých 

dveří. Pouze s klíčem jsme se mohli dostat zpět  

do zoologické zahrady. Hurááá!!! Záhadu jsme 

úspěšně vyřešili, a tak jsme mohli pokračovat  

v prohlídce zoo. Po malém občerstvení naše první 

kroky směřovaly do pavilonu rejnoků. Zde jsme si 

museli umýt ruce, abychom si je mohli pohladit. 

Někteří si koupili i krmení, čímž k sobě rychleji 

přilákali rejnoky. Pro všechny z nás to byl určitě 

největší a nejhezčí zážitek. Zoologická zahrada  

je rozdělena na expozice: Afriku, Asii, Austrálii  

a Ameriku. Afriku tvoří pavilony ve tvaru domorodých chýší. Viděli jsme zde například surikaty, 

kudu, hyeny, ovce somálské, supy, slony, žirafy, zebry. V Asii nás čekala místa s modlitebními 

zvony, sochy Budhy. Byla tu jezírka pro pelikány, tapíry. V pavilonu Austrálie nás přilákali 

papoušci, kivi, labuť černá. V expozici Amerika jsme obdivovali mravenečníka, tukany, tamaríny, 

ary, vydry obrovské, lachtany. Unaveni chozením po zoo jsme se museli posílit občerstvením  

na zpáteční cestu. Samozřejmě jsme podnikli i drobné nákupy. Výlet se nám moc líbil.  

Věra Vitásková 

Školní výlet 6. třídy  

Ve středu 12. června jsme s 6. třídou vyrazili na školní výlet do Mladoňova, kde se nachází Ústav 

ekologického vzdělávání. Ihned po příjezdu se nás ujal nám již dobře známý (pan vychovatel) 

David, který pro nás společně se svou kolegyní Luckou vymyslel celodenní zábavný program. 

Dopoledne nás vytáhli na výšlap. Cílem cesty byla vyhlídka Mrtvý muž. David nám procházku 

obohatil o mnoho zábavných her a nezapomněl ani na legendu, jež se k vyhlídce váže. Cesta nahoru 

byla poměrně náročná, avšak naše nářky se rozplynuly ve chvíli, kdy jsme dorazili do cíle. Výhled 

byl totiž opravdu dechberoucí.  
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Po návratu do střediska jsme dostali výborný 

oběd, a potom jsme chvíli odpočívali. Odpoledne 

jsme pak hráli spoustu zábavných her – protáhli 

jsme si těla na opičí dráze, potrápili své mozky 

nad plněním nejhrůznějších úkolů či jsme 

pokoušeli štěstí při hodech kostkou. Celý den jsme 

uzavřeli opékáním špekáčků a kladným 

zhodnocením dne, který jsme si všichni opravdu 

užili.  

Anika Vykonalová 

Školní výlet 7. třídy  

V pondělí 27. května se vydala 7. třída na výlet do Prahy. V Zábřehu jsme v ranních hodinách 

nasedli do vlaku, který nás dopravil do hlavního města. Prvním místem, kam jsme se vydali,  

bylo Václavské náměstí. Před sochou svatého 

Václava jsme se vyfotili a pokračovali jsme 

k Národnímu divadlu. Dalším návštěvním místem 

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. V poledne jsme dorazili 

k Pražskému hradu. Prohlédli jsme si Katedrálu 

svatého Víta a nádvoří Hradu. Po starých 

zámeckých schodech jsme sestoupili z Hradčan  

a vydali se po Karlově mostě přes řeku Vltavu. 

Prošli jsme také Staroměstské náměstí a prohlédli 

si opravený orloj. Jelikož někteří žáci ještě nikdy nejeli metrem, nemohli jsme tuto atrakci 

vynechat. Vysedli jsme na Můstku a přes Václavské náměstí se dostali zpět k Hlavnímu nádraží. 

Před pátou hodinou jsme nasedli opět do RegioJetu, ve kterém jsme si objednali řadu dobrot  

a uháněli zpět k Zábřehu. Zde si rodiče rozebrali svoje děti a suprový den byl u konce. 

Mgr. Pavla Hrubá 

Školní výlet 8. třídy  

Po noční bouřce zůstaly na cestě obrovské 

kaluže, ale obloha byla jasná a sluníčko,  

které nabíralo na síle, zaručovalo krásný, teplý 

den. A proto nám nic nebránilo vyrazit na cestu. 

Sešli jsme se v pátek 14. 6. na vlakovém nádraží 

v Šumperku, kde na nás čekal vlak směr Horní 

Lipová. Většina žáků jela tímto směrem poprvé. 

Z malého nádraží v Horní Lipové jsme se vydali 

na 1,5 km dlouhou cestu na Lesní bar, který je 

obklopen krásnou přírodou, řekou a množstvím 

laviček, dětských her a také Zaječí stezkou.  

Po malé svačince nás čekal výšlap na Horní bar, 

z kterého je krásný výhled na Jeseníky. Nesmělo 

chybět opékání buřtů, hra na schovávanou a došlo i na vodní bitvu, která díky studené řece byla o to 

veselejší. Při zpáteční cestě byli někteří z nás natolik unavení, že usínali už ve vlaku. Není se čemu 

divit, na konci výletu jsme měli za sebou téměř 15kilometrovou procházku. Všichni zničení,  

ale spokojení jsme se vrátili domů.  

 

Bc. Klára Hasmannová 
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Výlet 9. třída – Mladoňov 

Ve dnech 23. 5. a 24. 5. 2019 proběhl výlet  

9. třídy do Mladoňova, kam jsme dorazili  

po osmé hodině ráno. Od deváté hodiny byl  

pro žáky připraven zážitkový den. Po malé 

svačince byli rozděleni do dvou skupin. Zavázali 

jsme jim oči a odvezli je na neznámé místo. 

Odtud se pomocí mapy a souřadnic měli společně 

se svými vedoucími dostat zpět do ÚEV 

Mladoňov, kde jsme byli ubytovaní. Obě skupiny 

svůj úkol splnily na jedničku. Po obědě pro ně 

byly připraveny další aktivity. Zdolávali 

překážkové dráhy, soutěžili v různých aktivitách. 

Všichni žáci se zapojili a vše zdolávali s úžasným 

entusiasmem. Pak následoval klid před plněním dalších předem přichystaných úkolů. Na večeři 

jsme si dali báječné borůvkové knedlíky a opekli si všichni společně špekáčky. Spát se šlo až kolem 

jedenácté hodiny. Ovšem někteří možná nespali tu noc vůbec, protože jsme se dozvěděli,  

že v prostorách budovy ÚEV Mladoňov dříve strašilo. A možná i pořád straší!!! Ráno po snídani 

jsme se však společně přichystali, i když nevyspaní, na návrat domů. Všichni žáci si výlet ohromně 

užili, hlavně že ve zdraví přežili! 

         Mgr. Jitka Macháčková 

Workshop bubny  

Ke konci školního roku ve čtvrtek 20. června  

a v pátek 21. června 2019 nás ve škole navštívil 

muzikant a bubeník Ivo Batoušek. Ten k nám 

přijel z Olomouce, kde vede bubenickou školu  

a hraje s kapelou Jumping drums. Se skupinou 

cestuje po celém světě. Pro žáky si připravil 

workshop, ve kterém je seznámil s bubny, naučil 

je různé rytmy a hlavně dal prostor všem žákům 

si pořádně zabubnovat. Celý program doprovázel 

vtipy a historkami. Velice se nám workshop líbil 

a už se těšíme na další setkání v příštích letech.        

Mgr. Jana Březinová 

 

Branný den 

Celá naše škola se opět po roce sešla v hasičském 

areálu v Hrabišíně, kde proti sobě soutěžila 

smíšená družstva žáků od 1. po 9. třídu v jedenácti 

disciplínách. Soutěžilo se například ve střelbě  

ze vzduchovky, přenosu zraněného, zdravovědě, 

v poznávacích kvízech o kytkách, dopravní 

výchově, zvířecích stopách apod. Všichni žáci 

bojovali s plným nasazením a do školy se vrátili  

až na oběd. Poděkovat musíme nejen místním 

hasičům za perfektní zajištění areálu, ale také naší 

již několikaleté spolupracovnici paní doktorce 

Rendové za velikou ochotu vypomoct se 

zdravovědou. Počasí nám přálo, a tak se můžeme  

 těšit, že příští rok si tuto akci zopakujeme. 

Dana Boxanová 
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Uzly a pomeranče 

Před tropickými teplotami jsme se ve středu 26. června ukryli v šumperském kině. Zhlédli jsme 

předpremiéru filmu Uzly a pomeranče od Ivy Procházkové. Příběh vyprávěl o chlapci Darkovi, 

který prožíval svoji první lásku k dívce vonící po pomerančích, řešil svůj zauzlovaný vztah k otci, 

ukazoval obrovskou lásku k postižené sestře Emě a miloval koně. Děj filmu je zasazen do krásné 

podhorské přírody. Na Darkově příběhu jsme si uvědomili, jak někteří lidé mohou mít složité 

životní osudy. Tímto filmem jsme si zpestřili poslední týden letošního školního roku. 

Mgr. Pavla Hrubá 

Mateřská škola 

Návštěva v MŠ Libina  

Dne 16. 5. 2019 proběhlo v rámci projektu MŠ 

Libina společné setkání s předškoláky z naší MŠ. 

Po pohodové přepravě autobusovou dopravou nás 

čekalo milé přivítání. Děti se seznámily 

s prostředím, zaměstnanci a novými kamarády. 

Během návštěvy si zhotovily keramickou mísu, 

složily pohádkový obrázek, hrály si 

v jednotlivých hracích koutcích. Po výborném 

občerstvení nastal čas loučení s přáním brzkého 

společného setkání. Děkujeme všem rodičům  

za spolupráci při předávání dětí před odjezdem. 

Eva Salátová 

 

Rodinná slavnost v MŠ   

Dne 5. 6. 2019 jsme na školní zahradě MŠ 

uspořádali slavnost ke Dni matek, dětí a otců. 

Starší děti z oddělení Školička si připravily 

taneční vystoupení na známou písničku  

„Když nemůžeš, tak přidej víc.“ Mladší děti 

předvedly dramatizaci pohádky „O veliké řepě“. 

Naše nejmenší děti z oddělení Hernička si 

připravily taneční vystoupení na melodickou 

písničku „Beruško, půjč mi tečku.“ Potom 

všechny děti přednesly přání maminkám  

a tatínkům a předaly vlastnoručně vyrobené 

dárečky. Pro zpestření programu vystoupila 

s krásnou taneční sestavou mažoretek Gábinka F.  

Po skončení vystoupení započala zábavná část odpoledne. Skauti z Dlouhomilova si pro děti 

připravili různé soutěže. Děti s rodiči si mohli vyrobit krásné rodinné album,  

aby si uchovali své vzpomínky. A pokud byl někdo unavený, mohl se občerstvit kávou, čajem  

nebo osvěžit nanukem. Pro zasycení hladových bříšek si děti i rodiče mohli zakoupit párek 

v rohlíku a o velké hladovce se postaral pan školník, který griloval maso. Děkujeme. Všichni jsme 

si toto odpoledne moc užili a těšíme se na další slavnost. 

Kateřina Oulehlová 

 

 

Zpracování a tisk Zpravodaje: Bc. I. Vamvakašová a Anika Vykonalová 


