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Na tvorbě školního časopisu se podílí:
Zuzana Čubíková, Natálie Zaoralová (5.tř.), Tereza Sečková, Julie Šrámková,
Silvie Šrámková (3.tř.) do časopisu přispívají i ostatní žáci školy
Titulní stranu ilustrovala: Barbora Štefaníková (bývalá žákyně školy)
Časopis vychází čtyřikrát ročně a vydává ho ZŠ Hlubočky–Mariánské Údolí.
Svoje náměty, nápady a připomínky nám můžete posílat na e-mail:
casopis.marianek@seznam.cz.
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Co se děje ve škole?
95. slavnostní zahájení školního roku spojené se dnem
otevřených dveří
Dnes je 1. září 2016. Začíná nový školní rok, jako každým rokem, hymnou České
republiky. Škola se otevřela žákům již po devadesáté páté. V tento slavnostní den
přijali pozvání milí a vzácní hosté - pan starosta PhDr. Ivo Černík a pan senátor
Ing. Martin Tesařík. Po krátkém proslovu paní ředitelky školy, pana starosty i
pana senátora byl paní ředitelce Mgr. Lucii Hladíkové předán titul Etická škola –
bronzový stupeň z rukou Mgr. Zdislavy Vyvozilové z Etického fóra.
Všechny přítomné potěšil kulturní
vstup princezen a čarodějů naší
školy s písničkami a básničkami.
Děti i rodiče přišli v hojném
počtu. Pro budoucí prvňáčky bylo
nachystané spoustu překvapení a
hlavně milé uvítání – šerpování.
Poté se všichni rozešli v dobré
náladě do tříd.
Pro rodiče, ale i přátele školy
bylo připravené drobné občerstvení s videoprojekcí o škole. Rodiče a všichni
přítomní si mohli školu projít, nakouknout do všech tříd a místností, prohlédnout
úspěchy našich žáků – diplomy, výtvarné projevy i fotografie z historie i
současnosti školy.
Atmosféra byla příjemná a uvolněná. Začátek školního roku se vydařil a teď už
nás čeká deset měsíců spousta práce a učení, ale i zábavy a radosti.
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Kouzlo etiky
Ve středu 7. 9. 2016 jsme měli tu vzácnou příležitost pozvat rodiče, kolegyně
a hosty na ukázkové hodiny etické výchovy. Týká se to našeho projektu s
názvem KOUZLO ETIKY, v rámci získání dotací MŠMT.

Cílem bylo:
•
•
•

Seznámit pedagogy, zájemce, rodiče a hosty s některými tématy EV.
Názorná ukázka přímé práce s žáky.
Poukázat na smysl výuky EV.
Každý ročník měl svůj program na dané téma:

1.třída – Základní komunikační dovednosti – pozdrav, prosba…
2.třída – Jednoduchá komunikační pravidla
3.třída – Komunikace při vytváření výchovného kolektivu
4.třída – Způsoby komunikace –verbální, neverbální…(pantomima)
5.třída – Mezilidské vztahy a komunikace
Zájem ze strany rodičů byl velký a ukázkové hodiny se jim líbily.
Také nás navštívili vzácní hosté z obecního zastupitelstva, zejména Mgr. Anna
Prstková, místostarostka Mgr. Radomíra Stloukalová a paní Ing. Dagmar
Balharová, kterým děkujeme za účast a podporu.
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Soutěž ve sběru starého papíru
I letos vyhlásila naše škola tradiční soutěž ve sběru papíru, do které se zapojily
všechny třídy.
V letošním podzimním ročníku soutěže zvítězila 2. třída, která společnými silami
nasbírala 927 kilogramů. V kategorii jednotlivců nasbíral nejvíce Marek Zdražil
z 2. třídy – 256 kilogramů. Celkem se sesbíralo 2858,5 kg. Vítězům gratulujeme
a všem moc děkujeme nejen za účast, ale také za dodržení pravidel – starý papír
svázaný provázkem a bez lepenky.
Velké
poděkování
patří
také
všem
zaměstnancům školy za organizaci a hladký
průběh soutěže. Ti, kdo tentokrát nezískali
věcnou odměnu, už mohou shromažďovat
starý papír do dalšího ročníku, který
proběhne v dubnu 2017.
Přehled sběru v jednotlivých třídách

pořadí

třída

kilogramy

kg na žáka

1

2. třída

927

40,3

2

3. třída

732,5

31,8

3

1. třída

633

26,4

4

4. třída

195,5

10,3

5

5. třída

172

8,6

Přehled nejlepších sběračů školy

pořadí

Jméno a třída

kilogramy

1

Zdražil Marek 2. tř.

256

2

Nováková Katka, 2. tř

186

3

Šindler Petr, 3. tř.

149

4

Jiráková Natálie, 3. tř.

114,5

5

Šrámková Julie, 3. tř.

101

6

Šrámková Silvie, 3. tř.

101

7

Bugner Petr

95,5
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Den stromů
Víte, že i stromy mají svátek? My jsme ho oslavili tím, že jsme vyhlásili soutěž o
nejkrásnějšího lesního skřítka.
Dne 20. 10. 2016 jsme společně vyhodnocovali výsledky práce našich žáků a jejich
rodičů v rámci projektového dne „Den stromů“. Každá třída dostala pracovní list
s popisem jiného skřítka, kdy úkolem žáků bylo s pomocí rodičů daného lesního
tvora vyrobit z přírodnin.
1. třída vyráběla Chřastílka, vítězkou se stala
Barbora Kryštofová, 2. třída vyráběla Hýkouna,
vítězkou se stala Denisa Chocholová, 3. třída
měla za úkol vyrobit Stébelnici, vítězkou se
stala Natálie Jiráková, 4. třída vyráběla
Vřeštíka, vítězkou se stala Barbora Žídková a 5.
třída vyráběla Mrzoutka a vítězkou se stala
Kateřina Grivalská. Výherkyním gratulujeme.
Ocenění byli všichni žáci, kteří skřítka vyrobili a
dále žáci 1. – 5. tříd s nejvyšším počtem hlasů.
Škola díky tomuto dni krásně provoněla a
obohatila se o překrásné výrobky. Všem účastníkům děkuji za spolupráci.

Soutěž o ,,Etikáčka“
V prvním listopadovém týdnu byla na naší škole vyhlášena soutěž o Etikáčka
v rámci projektu KOUZLO ETIKY. Soutěž probíhala ve všech třídách a výsledné
práce byly zhodnoceny a odměněny.
Etikáček se všem představil, vysvětlil dětem, kdo vlastně je a požádal je, aby
mu pomohly získat podobu.
Dětem se kresby velmi vydařily a tak je náš školní maskot etické výchovy Etikáček - na světě.
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Vyhodnocení soutěže o Etikáčka
Tak a jsem na světě. Je vás hodně kluků a holek, kteří jste mě věrně nakreslili.
Řekl jsem si, že v každé třídě ocením aspoň jednoho z vás.
Vítězem je ale pouze jeden umělec.
ROČNÍK:
1) Rudolfská Valentýna

2) Frýdková Amálie

4) Žídková Barbora

3) Šrámková Julie

5) Půbalová Barbora

Vítězná práce: Žídková Barbora
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