Základní škola a mateřská škola Dubicko,
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Ve Školním zpravodaji chceme informovat nejen žáky a jejich
rodiče, ale i veřejnost o tom, co děje v naší škole.
Školní zpravodaj a další informace naleznete také na našich
webových stránkách - www.zsdubicko.cz

Od začátku školního roku naše škola uskutečnila mnoho
zajímavých akcí pro žáky i pro veřejnost a proslavila své jméno také mimo
obec Dubicko. Žáci se zúčastnili několika soutěží, v nichž většina ve velké
konkurenci (dokonce v celostátním kole) obstála. Chtěla bych poblahopřát
žákům za příkladnou reprezentaci školy, vyučujícím za úspěšnou přípravu
žáků, a všem, kteří se zapojili do akcí mimo vyučování, bych ráda
poděkovala za vzornou propagaci Dubicka a naší školy, protože vím, kolik
úsilí a času museli vynaložit.
PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy
Divadelní kroužek
V tomto pololetí divadelní kroužek nacvičil hudební pohádku
Lotrando a Zubejda, jejíž předlohou byl stejnojmenný úspěšný film.
Vedoucí kroužku paní učitelky Ryšavá a Krausová nastudovaly s dětmi
i známé původní písničky, takže celé představení působí velice zpěvně.
Celkový dojem je ještě umocněn pestrými kostýmy, jejichž výrobu zajistila
paní učitelka Frýdová.
Děti se svým představením vystoupily poprvé na slavnosti
rozsvěcování vánočního stromu v Uničově. Byla to pro nás velká čest,
když město Uničov požádalo děti z Dubicka, aby zahrály svou pohádku
u příležitosti začínajícího adventu přímo na uničovském náměstí.
Další vystoupení děti chystají pro žáky z okolních málotřídních
škol z Hrabové, Bohuslavic a Lukavice. Pozvali jsme také žáky z Leštiny.
Úspěchy našeho divadelního kroužku přilákaly i Základní školu
v Medlově. Náš divadelní kroužek tam byl pozván, aby zahrál své
představení pro medlovské děti.
Obyvatelé Dubicka budou moci zhlédnout pohádku v pátek
16. ledna 2015 v sokolovně na Zimní slavnosti, která začíná v 16.30 hod.
Všechny srdečně zveme.
Uspávání přírody
Teplé podzimní počasí přilákalo v pátek 10. října 2014 děti, jejich
rodiče a některé prarodiče na další ročník oblíbené školní akce Uspávání
přírody. Průvod se svítícími lampiony se od školy vydal k místu zvanému
Loučení, kde na „broučky“ – Ferdu Mravence, mouchu masařku, chrousta,
ploštici, čmeláka, berušky i motýla – čekal domeček, do něhož s chutí
„hupsli“ a za zvuků ukolébavky, kterou jim zazpívaly děti, sladce usnuli.
Na plácku u fotbalového hřiště na "uspávače" čekal teplý čaj ze
školní jídelny a rozdělaný oheň všechny vybízel k opékání buřtů.
Mgr. Romana Grichwaldská

Výstava ovoce a zeleniny
Ve dnech 11. - 13. října 2014 se konala v Dubicku ve výstavní síni
Domu zahrádkářů Výstava ovoce a zeleniny, kterou uspořádala místní
organizace Svazu zahrádkářů.
Žáci ze ZŠ a MŠ Dubicko se na tuto výstavu, tak jako
každý rok, také připravovali. Již tradičně se tu mohli pochlubit množstvím
nádherných a kvalitních výtvarných prací, které tvořili v průběhu školního
roku. K vidění zde byly nejrůznější výtvarné techniky a materiály, které
ztvárňovaly podzim z různých úhlů. Své zdařilé výtvory zde předvedly také
děti ze ZŠ a MŠ Hrabová a z Bohuslavic.
V pondělí 13. října patřila výstava dětem. Po důkladné prohlídce
všech vystavených exponátů a zápisu do návštěvní knihy se děti přesunuly
do moštárny, kde se zájmem sledovaly výrobu moštu, který potom
ochutnaly. Na rozloučenou každý dostal jablíčko a sladký perník.
Mgr. Lenka Nováková
Žáci z Dubicka se představili Zábřehu
V měsíci listopadu se mohla veřejnost seznámit s výtvarnými
pracemi žáků naší školy v zábřežské Galerii Tunklův dvorec, kde byla
doprovodným programem výstavy dospělých výtvarníků. Výtvory našich
dětí tam byly k vidění po celý měsíc listopad.
Slavnostní zahájení výstavy se konalo ve čtvrtek 6. 11. a dubické
děti přispěly svým vystoupením i do programu, který vernisáž zahajoval.
Návštěvníkům se v krátkém vystoupení představili starší členové
divadelního kroužku a pěveckého sboru Dubínek.
Z kladných reakcí přítomných zástupců pořádající ZUŠ Zábřeh,
vystavujících výtvarníků i veřejnosti bylo vidět, že se vystoupení
a výtvarná dílka našich dětí všem velmi líbila.
Mgr. Marie Krausová

Vzpomínka na oběti 1. světové války
U příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války byl na konci
října pro děti dubické základní školy připraven celoškolní projekt. Nejprve
se jednotlivé třídy druhého stupně zúčastnily besed, na kterých kronikář
obce pan Koruna vyprávěl dětem nejen o průběhu válečného konfliktu, ale
i o dubických rodácích, kteří na frontách bojovali. Své povídání prokládal
promítáním úryvků z dokumentárních filmů a technickou stránku besedy
zajišťoval pan Josef Kopa.
Druhý den se někteří žáci 9. třídy stali „učiteli“ a svým mladším
spolužákům z prvního stupně vyprávěli, co se o válce dozvěděli v hodinách
dějepisu a během besedy. Zda si mladší spolužáci něco zapamatovali, to si
mladí „učitelé“ prověřili několika jednoduchými otázkami.
Na závěr celého projektu se všichni žáci i jejich učitelé vypravili na
dubickou náves k Pomníku obětem z 1. světové války, aby zde uctili
položením kytičky a minutou ticha jejich památku.
Mgr. Marie Krausová
Záložka do knihy
V tomto roce se naše škola zapojila do mezinárodního československého projektu, který vyhlásilo Národní pedagogické muzeum,
knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislavě pod názvem Záložka do knihy spojuje školy: Má oblíbená
kniha. Do projektu se zapojilo 220 českých škol, mezi něž patříme i my.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami
a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
Děti ve škole vytvořily záložky do knih, na kterých libovolnou
technikou ztvárnily svou oblíbenou knihu, a poslaly je do slovenské
partnerské školy. Organizátoři pro nás vybrali ZŠ a MŠ v Dlhém nad
Cirochou na východním Slovensku, odkud jsme obdrželi zásilku s jejich
záložkami. Doufáme, že se jedná o první krok v navázání vzájemné
komunikace a že spolupráce mezi našimi školami bude pokračovat
i v jiných oblastech.
Mgr. Jana Trnková

Michaelská slavnost ve 2. třídě
Michael jako rytíř bojující s drakem pro nás může být obrazem
boje člověka se sebou samým. Tím nám ukazuje, jak je důležité pěstování
odvahy, statečnosti a jasného myšlení.
Na slavnost jsme se s dětmi chystali asi dva týdny. Děti si vyrobily
meče a štíty, aby v boji s drakem obstály, a jednoho říjnového večera jsme
vyrazili na cestu za drakem. Děti si nejprve změřily svoji sílu v různých
disciplínách a pak jim drak vzkázal, že je očekává.
První odvážlivci mohli tedy vyrazit. Cestička označená bavlnkou
děti vedla až do sklepa. Ač byly děti vybaveny mečem i štítem, srdíčko
všem silně bušilo. Když k nim drak promlouval, že není důležité zvítězit
nad ním, ale mnohem důležitější je, že zvítězily samy nad sebou, že
překonaly svůj strach a vydaly se na cestu za ním, chvílemi ani nedýchaly.
Všechny děti se dokázaly u draka pěkně podepsat a za to od něj dostaly
oříšek a dračí pexeso.
Když se druháčci s drakem rozloučili, sdělili si své dojmy a dobře
povečeřeli, začali se pomalu ukládat ke spánku. Pro některé to byla první
noc bez rodičů. O to byli ráno všichni šťastnější, že to dokázali.
Milé děti, věřím, že tento společný prožitek ve vás vyvolal nejen
odhodlání k dobrým činům, ale pomohl vám odvážněji vykročit do
listopadového šera a z něho pak do světel adventního a vánočního času.

Mgr. Jana Skácelová

O naší škole se píše v tisku
Články o všech zajímavých akcích, které pořádá naše škola,
pravidelně zasíláme do redakcí novin. Naše příspěvky publikujeme také
v internetovém zpravodajství Rej. V tomto školním roce se o nás psalo již
pětkrát v regionálním tisku a dvakrát v celostátních tiskovinách.
Strašidelný týden v dubické škole
Již pravidelně je závěr měsíce října na naší škole spojený se
strašením. Nejedná se samozřejmě o strach ze zkoušení, písemek

a špatných známek, ale o opravdová strašidla. Ty se u nás touto dobou
pravidelně vyskytují v nejrůznějších podobách. Nejinak tomu bylo i letos…
První letošní strašidla se začala objevovat v učebně výtvarné
výchovy, kde vznikala za pomoci nožů, lžic a fantazie našich dětí.
Výchozím materiálem byly obyčejné dýně, které se však pod dětskýma
rukama postupně měnily v kouzelně strašidelné lucerny.
Během Strašidelného čtení se strašidla přemístila do prostor školní
družiny a vestibulu školy. Tradice společného předčítání knih se u nás již
natrvalo usadila, čteme pravidelně dvakrát během školního roku, přičemž
letos se konal už sedmý ročník. Aby se strašidelné literární postavy u nás
cítily jako doma, malí čtenáři (včetně těch velkých z řad pedagogů) je
podpořili vlastními strašidelnými kostýmy. Ve školní budově se tak v jeden
podvečer vyskytovalo asi třicet čarodějnic, čarodějů, čertů, duchů, víl
a příšer. Další strašidla se za děsivého vrzání a škrábání objevila v naší
školní jídelně. Děti ze školní družiny pak pod vedením paní vychovatelky
„jídelnová“ strašidla ztvárnily a vymyslely si výtvarnou soutěž Hledáme
ducha školní jídelny.
Poslední strašidla byla u nás k vidění v průběhu posledního
říjnového dopoledne, jejich výskyt byl hlášen po celé školní budově.
Nejvíce jich však bylo k vidění v jazykové učebně, neboť se zde slavil
anglický svátek Halloween, k němuž strašení zajisté patři. Některá
anglicky mluvící strašidla nakonec učebnu opustila a hromadně se vydala
šířit věhlas tohoto „strašisvátku“ mezi menší školáčky do tříd 1. stupně.
Budovu školy pak opustila po 13. hodině, čímž (jak doufáme) strašení na
naší škole pro letošní rok skončilo.
Mgr. Jana Trnková
Koncert vážné hudby
Ve středu 5. listopadu proběhl v naší škole pro děti ze ZŠ i MŠ
koncert žáků a profesorů konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže.

Podzimní tvoření
Děti, ale i rodiče, prarodiče, tety, strýcové… měli možnost
probarvit podzim – měsíc listopad svou tvorbou. Samotný výtvarný proces
byl cestou i cílem k uvědomění si, že „umělcem“ je každý, kdo se nebojí,
má chuť malovat, kreslit a umí se nechat okouzlit „tvořivým duchem“.
Listopadové čtvrtky byly prozářeny barevnými výkresy, které na počátku

měly podobný nádech, průběh výtvarné činnosti však přinesl různé
výsledky – tím se projevila jedinečnost každého ze zúčastněných.
Chvíle, kdy se malovalo a kreslilo, se nesly v příjemné atmosféře –
radost z tvorby a možnost být chvílí sám se sebou, či se svou rodinou.
Děkuji všem „výtvarníkům“ za účast a budu se těšit na další tvořivé
chvíle….
Mgr. Jarmila Krňávková
Den slabikáře
Čtvrtek 20. 11. 2014 byl pro všechny prvňáčky dubické školy
i jejich rodiče výjimečným a slavnostním dnem. Rodiče své děti
doprovodili až do třídy, kde společně strávili dvě vyučovací hodiny.
Vyvrcholením bylo slavnostní předávání Slabikářů.
Celou dobu děti provázela čarodějka Duběnka, která žáčkům
připomněla, co se již naučili, a sovička Ajá jim sdělila, jaké úkoly musí
splnit, aby získali svůj první Slabikář, který byl zamčen v truhle. Děti se
s nadšením hned pustily do práce a rodičům předvedly své dovednosti ve
čtení, psaní a počítání. Začaly rozcvičkou, při které ukázaly, jak umí slova
rozkládat, číst a vyjádřit písmenka prstovou abecedou. Kromě toho děti
formou her vyhledávaly písmenka podle obrázků, u toho si zpívaly
a tancovaly.
Na lavicích na děti čekaly nové písanky. Aby byly děti připravené
na pěkné psaní, přednesly rodičům několik básniček, při kterých si protáhly
a uvolnily ruce. Po krátké přestávce si děti procvičily své počtářské
dovednosti. Při hrách počítaly s peckami, tvořily příklady s kartičkami
a dokonce dokázaly vyřešit dvě slovní úlohy.
Pak nastal ten slavnostní okamžik. Paní ředitelka prvňáčky nejdříve
moc pochválila za to, jak byli šikovní a jaký pokrok udělali od začátku
školního roku, a potom společně s paní učitelkou dětem předala nejen
Slabikáře, ale také pamětní listy, záložky a perníkové klíče.
Popřejme tedy prvňáčkům, ať jim píle a chuť do učení vydrží a ve
Slabikáři mají jen samé jedničky!
Mgr. Lenka Nováková
Exkurze do Prahy
Začátkem prosince se zájemci ze 7. – 9. ročníku, vydali na
dvoudenní exkurzi do Prahy. Bohužel to bylo zrovna v době, kdy nastala
kalamita kvůli zamrzlému elektrickému vedení na železnici. Vzhledem

k tomu, že nocleh v pražském hostelu i vstupenky do Národního divadla
musely být zaplaceny dlouho dopředu a byly finančně nákladné, nemohli
jsme exkurzi odložit. Děti se však do Prahy i zpět domů dostaly v pořádku
a plánovaný program exkurze byl splněn.
Během své návštěvy hlavního města si děti prohlédly interiéry
Obecního domu a Staroměstské radnice, večer navštívily divadelní
představení Radúz a Mahulena v Národním divadle. Poté se ještě prošly
noční Prahou a mohly obdivovat nasvětlený Karlův most a Pražský hrad.
Na ten zavítaly druhý den. Vzhledem ke složité dopravní situaci se pak už
musely odebrat na vlakové nádraží. I přes nepřízeň počasí se exkurze
vydařila a všichni se z ní vrátili plni nových dojmů.
Mgr. Jana Trnková a Mgr. Marie Krausová
Výstavka Na křídlech andělů a vánoční jarmark
U příležitosti rozsvěcování vánočního stromu v Dubicku, v jehož
programu vystoupil pěvecký sbor Dubínek a členové divadelního kroužku,
naše škola uspořádala výstavku Na křídlech andělů.
Víme, že mezi rodiči a dalšími členy rodin našich dětí je mnoho
těch, kteří rádi tvoří a vyrábějí, a proto jsme jim nabídli možnost vystavit
své výrobky na téma „ANDĚL“. Výstavka byla otevřena pro veřejnost ve
vestibulu školy a byla doprovázena výstavou obrazů paní Jarmily
Krňávkové. Současně s výstavkou byl otevřen také prodejní jarmark
dětských výrobků. Byli jsme velice potěšeni zájmem veřejnosti o tuto akci.
Proto, aby byl zážitek z podobné slavnosti mnohem intenzívnější,
uvažujeme, že příští rok vybereme větší prostory pro výstavku a zajistíme
ozvučení pěveckého vystoupení.
Přesto nás atmosféra slavnosti svátečně naladila pro období
adventu a připomněla nám, že Vánoce se blíží.
Výsledky soutěží
Přírodovědný klokan
V okresním kole soutěže Přírodovědný klokan si nejlépe vedla
Dominika Suchá, která v konkurenci 354 řešitelů obsadila s 88 body
krásné 5. místo.

Přespolní běh
V nelehké konkurenci se podařilo našim mladším hochům
a starším dívkám postoupit z okrskového do okresního finále. Postup ml.
hochů byl korunován vítězstvím Dominika Kunerta v kategorii jednotlivců.
Dominiku Kunertovi se dařilo i v okresním finále, kde našel
pouze jediného přemožitele a skončil na krásném 2. místě. V okresním
finále se také dařilo družstvu mladších žáků ve složení: Vojtěch Hampl,
Dominik Kunert, Martin Plhák, Jakub Vejmola, Filip Prokop, Jan
Vaňourek. V tomto okresním finále obsadili báječné třetí místo.
Atletický čtyřboj v Šumperku
V okresním finále atletického čtyřboje, ve kterém žáci soutěžili
v běhu na 60 m, v běhu na 800 m, ve skoku do dálky a v hodu míčkem,
vybojovalo družstvo mladších chlapců bronzové medaile a dosáhlo tak
historicky nejlepšího umístění naší školy v této soutěži.
Toulky zábřežskou minulostí
Družstvo žáků 8. třídy, které tvořili Luboš Lutera, Barbora
Frýdová, Eliška Marková a Hana Suchá, se zúčastnilo 12. 11. 2014 již
III. ročníku dějepisné soutěže pro žáky základních škol a nižších gymnázií
nazvané „Toulky zábřežskou minulostí“. Děti soutěžily v různých
disciplínách, vyzkoušely si znalost hanáčtiny, poznaly život Jana Eskymo
Welzla a hledaly odpovědi na otázky týkající se období první světové
války. Nejvíce se našim žákům podařila dramatizace Welzlovy povídky,
ale protože podávali výborné výkony i v ostatních disciplínách, obsadili
nakonec nádherné 3. místo.
Výtvarná soutěž Obrázkový slovník
Soutěž pořádal Goethe-Institut Praha k mezinárodnímu Dni jazyků.
Děti měly za úkol vytvořit stránku do obrázkového slovníku a svůj obrázek
popsat anglickými slovíčky. Tereza Frýdová z 6. třídy si pro své tvoření
vybrala téma jídlo a se svou velmi zdařilou prací se umístila v této
celostátní soutěži na vynikajícím 2. – 3. místě.
PODĚKOVÁNÍ
všem dobrým lidem, kteří zakoupením vánoční hvězdy
přispěli dětem, které se léčí na Hemato-onkologickém
oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci.
Tento rok bylo z Dubicka odevzdáno 9.400 Kč.
Za sdružení Šance Helena Vysoudilová a Jana Nýdecká.

Informace ze školní jídelny
Paní vedoucí školní jídelny a paní kuchařky by chtěly v tomto roce
dětem i dospělým strávníkům zpestřit jídelníček a zkusily vařit nová jídla,
inspirovaná recepty ze zahraničí. V měsíci listopadu jsme ochutnali
speciality ze Slovenska. Velký ohlas měly halušky a drobné tvarohové
sladkosti. V prosinci se těšíme na maďarská jídla. Nezapomněli jsme však
ani na české tradice, a tak na svátek svatého Martina jsme měli možnost
ochutnat klasickou českou husu s červeným zelím a knedlíkem.
Těšíme se, jaká další překvapení nám paní kuchařky připraví
v novém roce.

Srdečně vás zveme na akce školy, které se uskuteční v nejbližší
době a kterými vám chceme zpříjemnit období přicházející zimy.

Základní škola a mateřská škola Dubicko
vás srdečně zve na

ZIMNÍ SLAVNOST,
která se koná
v pátek 16. ledna 2015
od 16:30 hod. v dubické sokolovně.

16. 1. 2015 v 16:30 v sokolovně – Zimní slavnost
25. 1. 2015 ve 14 v sokolovně – společný koncert pěveckých sborů
Dubínek, Sovička z Úsova a Carmen ze Zábřeha
14. 2. 2015 v sokolovně – školní ples
15. 2. 2015 v sokolovně – dětský maškarní karneval
26. 2. 2015 v 16 hod. v ZŠ Dubicko – Den otevřených dveří
(prohlídka školy nejen pro budoucí nové žáky a jejich rodiče)

V programu se představí:
1. děti z 1. - 5. třídy s krátkými vystoupeními
2. dramatický kroužek s pohádkou Lotrando a Zubejda
3. členové pěveckého sboru Dubínek

