1. školní časopis

březen / duben 2013

???
Jak jste si určitě všimli, náš školní časopis zatím nemá název.
Proto pro vás teď máme malý úkol.
Vymyslete ve třídě nějaký název, který by se pro náš časopis hodil. Udělejte to
nejpozději do 15. dubna, poté se bude hlasovat o ten nejlepší.

???

Práce vašich spolužáků
BŘEZEN
Ondřej Kuběnka
Březen je tu,
březen je tady.
Děti si hrají,
rozkvétají sady.
Kvetou už sněženky,
líhnou se kuřátka.
Jaro k nám přichází,
klepe nám na vrátka.

JARO
Amálie Králíčková
Na jaře kvetou květy,
už se těším na příjezd naší tety.
Děti volají jaro, jaro už je tu!
Odhodí teplé čepice,
na to se těšili nejvíce.

Už je jaro, květ kvetou,
sněženky už z trávy lezou.
Sníh už taje po kouskách
a my sázíme už hrách.
Nela Hrbková, 1. třída

VELIKONOCE
Amálie Králíčková
Velikonoční pondělí
je den, kdy se děti nejvíc veselí.
Kluci chodí na koledu,
za ni mají čokoládu.
Holky zdobí kraslice,
daří se jim velice.

Eva Vystrčilová, 3. třída
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PŘÍBĚH O BERUŠCE BARUŠCE
Bylo nebylo, žila jedna beruška a ta byla hodná, chytrá,
usměvavá, o vše se dělila a se všemi se kamarádila.
Jmenovala se Baruška Puntíčková.

A teď si poslechněte Baruščin příběh.
Bylo jaro a všecko všecičko kolem kvetlo. A ta tráva byla tak vysoká,
že se v ní Baruška ztratila jako v pralese. Kdyby nebylo cvrčka Jirky,
tak by tam Baruška zůstala navždy. Protože Barušku cvrček Jirka
zachránil, pozvala ho tedy na horkou čokolád a na sušenky. Až se
najedli dosyta, šel každý k sobě domů a pak šli spát.

Zazvonil zvonec a pohádky je KONEC.
Napsala a nakreslila Natálka Moravcová, 2. třída

ROČNÍ OBDOBÍ
Lucie Čepová
Jaro, léto, podzim, zima
to jsou roční období.
Když přijde zima,
všichni se hned nazlobí.
Už není teplo ale zima,
oblékni se teple nebo přijde rýma.
V zimě jsou na okně rampouchy,
už se těším, až vyrostou blatouchy.

VELIKONOCE
JARO
Klára Šišková

Lucie Čepová

Sníh už na zahradě roztává
a sněženka tam jen tak postává.
V trávě rostou bledule,
rostou si tam hezky plynule.

Když děti vstávají z postelí,
už se těší na Velikonoční pondělí.
Když slunce svítí do oken,
děti se těší, až půjdou ven.

Vlaštovky z teplých krajů odlétají
a k nám zpátky přilétají.
V březnu se rodí malá zvířátka,
jsou to pěkná holátka.

Když není venku hezky,
trápíme se třesky plesky.
Že nemůžeme jít ven,
trápíme se celý den
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ANKETA U ŽÁKŮ 3. TŘÍDY
Co si představíš, když se řekne JARO ?
Svítí slunce, je krásně. Ptáci
zpívají. V lese poběhují
koloušci. V potůčku se blýská
voda.
Míša Vrtělová

Představuju si kytky,
teplo, rybaření a tak
dále.
Honza Hradil
Představím si slunce,
nádherně rozkvetlou louku
a šumějící les.
Rozárka Knausová

Natálie Moravcová, 2. třída

Krásnou krajinu s ptáčky a s květinami a
s radostí všude kolem.
Anetka Nevtípilová

Květiny, motýly,
zelenou a jinak
barevnou přírodu,
živočichy, slunce a
hezké počasí.

Představuju si ho jako rozkvétající
zahradu s květinami.
Tomáš Berger

Začíná svítit sluníčko a
růst květiny.
Bětuška Gieslová

Barča Štefaníková

Květiny, svítí slunce, ježdění na
kole, bruslení, budu často chodit
ven, jezdíme na výlety,
Velikonoce.
Amálka Králíčková
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Marek Šulc

CO SE DĚJE VE ŠKOLE?

Barbora Štefaníková, 3.třída

KARNEVAL 2013
V sobotu 2. března se v Kulturním domě v Mariánském Údolí konal
karneval. Přišlo asi 400 lidí a z toho 200 dětí v kostýmech.
Hlavním programem byla show šaška Vikyho, také vystoupila taneční
skupina RYTMUS Olomouc.
V soutěži o nejlepší masku vyhrála zdravotní sestřička, která měla
výborně vybavený kufřík první pomoci. Na druhém místě byla vodní
víla a na třetím vodník Lucinka. Všichni z nich dostaly dorty.
Byla tam také bohatá tombola, první cena byl plyšový had a skoro každý
něco vyhrál.
Karneval se nám moc líbil a už se těšíme na další.

Napsali a nakreslili: Nikol Ditmarová (5.třída) a Jakub Hrubý (1.třída)
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POHÁDKA O DVOU SESTRÁCH
Pátá třída nacvičuje pohádku ,,O dvou sestrách“.
Každý má svou roli a moc se mu líbí.
Pohádku předvedeme předškolákům z mateřské školy
a učitelům.
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MÁME SE ČÍM POCHLUBIT!!!
Naše škola se úspěšně zúčastnila 4. ligového kola v miniházené mikroregionu Bystřička. Toto
turnajové kolo bylo zatím, co se do počtu přihlášených družstev týče, největší (celkem 12
týmů).
Naši chlapci porazili v základní skupině všechny své soupeře (Sv. kopeček, Babice, Velký
Újezd, Hlubočky) a postoupili tak do superfinále, kde se utkali s vítězem druhé skupinyVelkou Bystřicí. Bohužel v tomto utkání bylo družstvo Velké Bystřice nad naše síly, ale
obsadili jsme i tak skvělé 2. místo. Všem hráčům děkujeme za bojovnost…
Mgr. Lukáš Vaculík
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NĚCO NA PROCVIČENÍ HLAVIČEK

Vymyslela a nakreslila
Amálie Králíčková, 3.třída

Žaneta Klímová
Renata Šrámková, 2.třída

LESNÍ PLODY
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Lucie Čepová, 3.třída

KŘÍŽOVKA
1. Kdo má svátek 6.3.?

1.

2. Jarní květina, symbol
Holandska

2.
3.
4.

3. Domeček šneka
4. Žlutá jarní kytka

5.
6.

5. Co si zpíváme?
6. Kdo opyluje květy?

7.

7. Kdo se klube
z vajíčka?

8.

8. Děti jezdí na …

Vymyslela Barbora Štefaníková, 3.třída
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE?
DUBEN
1.4.
10.4.
10.4.
11.4.
12.4.
19.4.
19.4.
22.4.
22.4. – 24.4.
25.4.

Velikonoční pondělí
Třídní schůzky – klasické
Projektový den – Zdravé zuby
Fotografování
Miniházená
Sázení stromků
Hrajeme pro MŠ
Den Země
Sběr papíru
Princové jsou na draka

KVĚTEN
2.5.
3.5.
9.5.
10.5.
14.5.

16.5.
30.5.

Přednáška V LESE
Sportovní dopoledne
JUMPING DRUMS
Poznej svého psa – ZOO terapie
Divadlo Pejsek a kočička
ŠKOLIČKA – projekt
pro předškoláky
Soutěž hlídek mladých zdravotníků
MIKROREGION

ČERVEN
14.6.

HRAJEME SI SPOLU – zábavné
dopoledne
5.tř. ZŠ Hlubočky + Mar. Údolí

21.6.

SLAVNOST LETNÍHO
SLUNOVRATU
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NĚCO NA ZÁVĚR…
Na závěr bych ráda poděkovala všem dětem,
které do časopisu přispěly obrázkem, článkem,
básničkou nebo křížovkou.
Doufáme, že se vám náš časopis bude líbit a budete
se těšit na jeho další číslo.
Michaela Niklasová, vychovatelka ŠD
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