4. číslo školního časopisu

prosinec / únor 2014

Co Vás čeká v dnešním čísle?
• články o akcích školy
• básničky, pohádky a slohové práce Vašich
spolužáků
• křížovka, čtyřsměrka, přesmyčky
• minipohádky
• rozhovor s paní učitelkou 5.třídy

Vaše názory a nápady nám můžete posílat na e-mail: časopis.marianek@seznam.cz

Co se děje ve škole?
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÁNOČNÍ DÍLNY
V pátek 13. prosince 2013 se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Od 10:00 h měli rodiče, prarodiče a všichni
ostatní „dveře do školy otevřené“.
Mohli se podívat na výuku žáků, prohlédnout si,
ale i zkusit naše výukové programy v počítačové
učebně, občerstvit se nebo si v kronikách
zavzpomínat na svá školní léta☺.
Po vyučování byla možnost nahlédnout i do obou
školních družin.
Škola zůstala pro veřejnost otevřená i odpoledne. V 15.30 h přišli na řadu
dílničky…
Všichni se sešli v tělocvičně, kde zazpívaly děti z kroužku Zpívánky.
Poté se rozešli vyrábět výrobky.
V první třídě se vyráběl svícínek ve
tvaru hvězdy nebo stromečku. Ve
druhé třídě se mohl zhotovit andílek
z krajkového papíru. Ve třetí třídě se
vyrábělo přáníčko s nápisem PF 2014,
na kterém se pomocí prstů tiskli
sněhuláci. Ve čtvrté třídě se
ozdobovaly magnetky a v páté třídě se
vyráběl papírový stromeček ve tvaru
spirály.
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Poté nebo i mezi tím se mohli všichni občerstvit do jídelny. Někteří vyplnili i
anketu do našeho časopisu, díky níž můžeme posoudit, jak se dílničky vyvedly.
Byla také možnost si koupit VÁNOČNÍ HVĚZDU. Každý, kdo si Vánoční hvězdu
koupil, přispěl do NADACE ŠANCE. Zájemci si mohli koupit 3. díl našeho časopisu
Mariánek. V jídelně byla televize, na které se promítaly všechny naše fotky a
mohli jsme si zde i prohlédnout kroniky naší školy.
Tělocvična byla taky v plném proudu, kde byla možnost, aby se děti pěkně
vyřádily.
Bylo to super! Doufáme, že se vyvede i příští rok…

Výsledky ankety:
1. Jak se Vám líbí naše škola?

3. Jaká třída je pro vás nejhezčí?

hezká, moc, líbí, velmi, útulná, ano

15 x třetí třída
15 x čtvrtá třída

2. Co byste chtěli na naší škole
změnit?

13 x první třída
10 x pátá třída
8 x druhá třída

19 x nic
2 x jídelnu

4. Líbí se Vám naše vánoční dílničky?

1 x akce každý den
2 x nevím

22 x ano

2 x tělocvičnu

7 x moc

1 x změnit dodavatele obědů

4 x líbí

1 x vchod

3 x krásné

1 x celou školu

2 x velmi

1 x samostatný vstup do jídelny
1 x pisoáry

5. Jak jste spokojeni s výrobky?

1 x zrušit zamknutou školu + zvonění
3 x krásné

9 x ano

2 x nic moc

4 x hezké

5 x velmi

3 x pěkné

10 x moc

2 x dobré

9 x ano

Ondra Kuběnka, Eliška Henklová,
Amálka Králíčková
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Příchod Tří králů
6. 1. 2014 kdy chodili Tři králové, si naši páťáci připravili
vystoupení o tom, jak šel Kašpar, Melichar a Baltazar
obdarovat Ježíška který ležel v jesličkách zavinutý
v plenčičkách. S pasáčkem přišlo i stádo oveček. Nad
betlémem zářila obrovská jasná zářící kometa. Všem se to
náramně líbilo.
Barča Štefaníková

Recitační soutěž
Ve středu 12.2.2014 se konal první ročník recitační soutěže Mikroregionu Bystřička
v Kulturním domě v Doloplazích. Žáci naší školy se zúčastnili v hojném počtu v obou
kategoriích.
V první kategorii soutěžili žáci 1. – 3. ročníku ZŠ a v druhé
kategorii žáci 4. – 5. ročníku ZŠ.
V první kategorii soutěžilo devatenáct žáků a ve druhé
dvacet jedna žáků z pěti škol: Doloplazy, Tršice, Velký
Újezd, Velká Bystřice a Mariánské Údolí. Ve velké
konkurenci se naše škola prezentovala velmi dobře.
V první kategorii jsme obsadili první tři místa:
1.místo: Alžběta Klímová
2. místo: Martin Hladeček
3. místo: Nela Hefková
V druhé kategorii jsme sice nezískali žádné umístění, ale naši žáci reprezentovali naši školu
velmi dobře.
Všechny děti, které se recitační soutěže zúčastnily, si zaslouží VELKOU POCHVALU!!!
Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy

Vítání občánků
V sobotu 15. 2. 2014 se na Obecním úřadě v Hlubočkách konalo slavnostní Vítání nově
narozených občánků.
S dětmi z naší školy jsme si připravili pro rodiče a jejich ratolesti krátké vystoupení. Jako první
děti v doprovodu kláves zazpívali milou písničku „Děťátko se narodilo“ od Inky Rybářové,
poté Barunka Štefaníková přednesla básničku Zdeňka Svěráka „Byl rodič a měl děcko“.
Rozárka Knausová a Amálka Králíčková si na flétnu nacvičily písničky „Spi děťátko, spi“ a
„Chovejte mě má matičko“ a program jsme završili veselou, opět Svěrákovou, písničkou
„Franta má narozeniny“.
Tímto náš program skončil a naše děti už jen předaly rodičům a jejich dětem dárečky na
památku od obce Hlubočky.
Bc. Monika Rýčková

Náš reportér na návštěvě v České televizi
EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI – 21. ledna 2014
V Praze jsme tak trošku bloudili, než jsme našli správnou ulici,
která nás dovedla do ulice Na Hřebenech v Praze 4. Na území
České televize, tedy do Kavčích hor jsme přijeli kolem 9.
hodiny ranní. Hlavním vchodem jsme vešli do budovy České
televize, museli jsme si však na začátek exkurze počkat
v čekárně. Na protějších sedačkách se několik lidí
připravovalo patrně na natáčení nějakého pořadu, mezi nimi
seděla i zpěvačka Monika Absolonová, hned po ránu velmi
upravená a krásná. Požádal jsem ji o autogram a také jsem se
s ní vyfotil :-). Samotná exkurze začala v 10:00 h a hned na
začátku nás přivítal sám maskot DUHÁČEK.
Naše paní průvodkyně se jmenovala Eva Moravcová. Po
odložení svršků v šatně jsme se vyfotili u pár plakátků a pak jsme vešli do velkého sálu,
který měl původní vybavení ze 70. let (což bylo vidět na obložení, na oponě, dokonce i
sedačky byly z té doby). Kromě toho, že se sál nyní používá na nejrůznější školení, slouží
také pro natáčení historických pořadů (např. při natáčení seriálu Vyprávěj se zde
natáčely různé schůze apod.) Paní průvodkyně nám na úvod pustila dokument o České
televizi, který „moderovali“ Jů a Hele. V krátkosti jsme se seznámili s historií
televizního vysílání v naší republice a s činnostmi současného vysílání. Poté jsme se
přemístili do velké chodby, kde byl vystaven
zmenšený model celé soustavy budov České televize.
Z tohoto ptačího pohledu na ten velký komplex bylo
krásně vidět, jak je hlavní budova opravdu velká.
Systém chodeb měří celých 35 km. Také jsme
zjistili, že má ČT své vlastní hasiče a restauraci ve
vedlejší malé budově ve tvaru rohlíku (však se také
této budově říká „Rohlík“). Na střeše jedné z budov
jsou dva obrovské satelity. Z jednoho ČT přijímá
zprávy ze světa a z druhého vysílá onu ČT do televizí.
Zjistili jsme také, že zpravodajství se připravuje a vysílá ze samostatné budovy ve tvaru
kostky. Po množství informací jsme si udělali pár fotek a pak jsme si šli prohlédnout
některá studia České televize, kde vznikají nejrůznější pořady. Cestou do prvního studia
jsme šli kolem jídelny, kam si chodí zaměstnanci ČT pro obědy a svačiny. Jako první jsme
viděli studio, odkud se živě vysílá pořad Sama doma. Protože bylo krátce před vysíláním,
byl na místě už pan režisér a několik lidí připravovalo květinovou dekoraci. Nebyly zde
zatím žádné velké kamery, protože ty jsme moc drahé a na místo je přivezou až těsně
před přímým přenosem. Mohli jsme si studio trošku prohlédnout a viděli jsme se na jedné
z malých kamer na velké obrazovce zobrazující moderátorkám čas. Během přímého
přenosu se prý zavřou obrovské dveře, aby nebylo vysílání ničím rušeno. Několikrát jsem
tento pořad v televizi viděl a velmi mě překvapilo, jak je studio maličké! V televizi vypadá
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minimálně 3x větší. Dle paní průvodkyně je to tím, že kamery rozšiřují, a to nejen
prostor, ale i lidi (proto v televizi všichni vypadají tlustší, než doopravdy jsou).
Zajímavostí je také to, že ve čtvrtek ihned po skončení pořadu Sama doma technici
bleskurychle přestaví dekoraci a připraví prostor pro pořad Máte slovo s paní Jílkovou,
který se vysílá ve čtvrtek večer také přímým přenosem. Cestou odtud jsme šli kolem
dekorací z dětských pořadů, např. ze Studia kamarád, z Planety Yó apod. Průvodkyně nás
zavedli do studia č. 3, kde se natáčí např. Kouzelná školka, Čtení do ouška, Taneční
hrátky s Honzou Onderem, Hýbánky atd. Protože se zrovna chystalo natáčení Kouzelné
školky, mohli jsme se zúčastnit zkoušky a pak i kousku samotného natáčení jednoho
z dílů pro příští týden (zrovna tam byla Majda s Františkem). Natáčelo se na tři kamery,
pan režisér dával pokyn, která kamera bude snímat detaily, která celky, kdy se mezi nimi
bude přestřihávat apod. Ve studiu byl přítomen samozřejmě i Tomáš Juřička (pán, co
propůjčuje hlas Františkovi), kterého jsem pak také požádal o autogram. Pan režisér
prozradil, že se tento díl bude vysílat ve středu 29. 1. v 17:00 na :Déčku. Odtud nás paní
průvodkyně zavedla do největšího sálu v budově ČT (sál č. 4), který je naproti menšího
sálu č. 5, odkud se například vysílalo volební zpravodajství. V tom největším sále bylo
nainstalované i hlediště pro diváky. Natáčí se tam třeba Zázraky
přírody nebo Pošta pro tebe a jiné pořady, kterých bývají účastni i
diváci. V tomto sále viselo ze stropu velké množství obrovských
reflektorů a mezi nimi i mnoho výstupů klimatizace. Takové množství
reflektorů vydává prý ohromné teplo (v sále by bylo asi 40°C), proto
musí teplotu vyrovnávat účinná klimatizace. Průvodkyně nám také
popsala, že v tomto velkém sále byly např. postaveny nejrůznější
byty ze seriálu Vyprávěj. Nejnověji tam byl nainstalován také celý
velký hrad z nového seriálu Mazalové. Proto také jsou vedle studií
obrovské truhlárny a malírny, kde zruční řemeslníci vytváří všechny
dekorace ze dřeva, z překližky, z polystyrenu apod. Pak jsme se
vrátili do sálu, kde jsme byli na začátku. Byla tam pro nás nachystaná kamera, se kterou
jsme si zkusili práci kameramana. Vypadá to sice jednoduše, ale není příliš snadné
správně zaostřit na snímaný předmět nebo postavu. A tady exkurze skončila. Dostali
jsme malé dárečky na rozloučenou (7.+ 8 a 9. číslo časopisu KOUZELNÁ ŠKOLKA 2013 a
brožuru StareDance) a paní průvodkyně nás zavedla zpátky k vrátnici.
Cestou k východu jsme ještě narazili na „létající kolo z Bezčasí“ ze seriálu Špačkovi
v síti času, takže jsme se u něho každý vyfotili. A také kolem nás „prosvištěl“ režisér
oblíbených filmů (např. Pelíšky) pan Jan Hřebejk.
Exkurze byla prostě úžasná! Rád bych se sem ještě jednou podíval a prohlédl si také
budovu zpravodajství, kterou jsem mohl vidět pouze z venčí. Alespoň mám důvod znovu
přijet na Kavčí hory!
Ondra Kuběnka
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Naše tvorba
SEDLÁCI A KRKAVEC
Daniel Šaich
Na větvi sedí krkavec.
Dostal chuť na mazanec.
Přišel sedlák,
Hodil po něm bodlák.
Krkavec si stěžuje,
Ten sedlák mi život znepříjemňuje.
Přišel druhý sedlák,
Má veliký bolák,
a v ruce mazanec,
uviděl ho krkavec,
klovl ho do boláku,
mazanec vzal do zobáku.
Sedlák vzal si páku,
Nadal mu: ,,Ty ptáku!“
A potom ho sněd.
Krkavec je samí hněv.
Dostal chuť na čočku
Šel pro ni do domečku.

nakreslila Natálka Moravcová

Třii krá
králov
lové
Ondra Kuběnka
Tři králové jdou si pěšky,
jsou odvážní, nemaj´vešky.
Pořád jdou a jdou
za dlouhou hvězdou.
Ta dlouhá hvězda
se jim moc nezdá.
Řekla jim totiž,
že se narodí Ježíš.
Narodí se v Betlémě,
položený na slámě.
Jenže oni utahaní
měli maličké zpoždění.

nakreslila Bětka Gieslová

Našli až ledna šestého
v jeslích Ježíška malého.
Přinesli mu zlato a mastičku,
pozdravili i Marii - Matičku.
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NĚCO TU NENÍ V POŘÁDKU
ROZÁRIE KNAUSOVÁ
V zimě svítí sluníčko,
V létě sněží maličko.
Už je zase jaro a prší nám málo.
Něco tu není v pořádku
Všechno je spíš pozpátku.
Kočka si v chatě v klidu běží
A myška leží na zápraží.
Nic tu není v pořádku,
Já snad mluvím pozpátku.
nakreslila Rozárka Knausová

napsala a nakreslila Danielka Tichá,1.třída

Trpasličí vesnice
Rozárie Knausová
Žil byl malý trpaslík Šmudla, bydlel v chaloupce u temného lesa. Na opačném
konci Temného lesa žil také osamělý trpaslík Mumla a měl chaloupku. Jednou si
Šmudla zašel na procházku a najednou kde se vzal, tu se vzal malý ježek. Šmudla
byl zvědavý a běžel za ním, volal na něj, skákal za ním a ježek se najednou
zastavil a Šmudla nestačil přibrzdit a bác spadl nohou na ježka .
,,Ach ty ježku zlobivá,
natlouk jsem si kolena.
A tu tvoji bodlinu,
mám zapíchlou v chodidlu.“
A najednou vidí něco špičatého a oválného, to je trpaslík
vzpamatoval se Šmudla. Ahoj já se jmenuji Mumla (a podal mu
ruku aby ho zvedl). Rád tě poznávám, řekl Šmudla. Moc se
omlouvám za tu bodlinu, řekl Mumla. Proč? Ježek je můj
jmenuje se Bodlinka. Nevadí, řekl a co chceš dělat? Řekl
Šmudla. Já chodím po celé Evropě a začal zpívat:
Poletíme letadlem,letadlem,
poletíme do Afriky
podívat se na sloníky .
Letadlem, letadlem
poletíme do Londýna
uvidíme mistra Beena
Le-ta-dleem,le-ta-dlem
po-letí-me zpět.

pokračování příště
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Práce žáků 4. třídy
Jednoslabičná minipohádka
Čáp
Bětka Gieslová
Čáp šel na lov.
Klid chtěl by mýt.
Byl tam však pes Brok a ten na něj vlít.
Čáp se lek a měl vztek, že mu ten pes lov sněd.
Brok byl rád a šel spát.

VLK
Rozárka Knausová
Vlk měl hlad a tak si řek, že je čas víc jíst a tak šel. Šel přes les, šel přes
ves a stál. Proč tak sám? Ptá se myš. A tak řek: Chceš jít se mnou? Jo!
Tak šli a stát. sssssss!! Slech vlk. Co to je? Áá had, řek vlk. Jo, jsem had
a mám hlad. Jsi sám? Jo, sám. Tak pojď se mnou. A tak šli a šli vlk, myš a
had. Šli a šli a stát. Tu je pes a řek: Chceš kost, chceš sýr, chceš dort?
Šli do vsi a pes řek? Tu to je. Vlk byl rád za svou kost. A myš a had též.

Kost pro psa
Lucka Čepová
Šel pes přes ves pro kost si.
Kost si vzal a šel zpět.
Kost si dal na zem před svůj dům.
Pes šel spát a spal a spal.
Ale co to?
Vlk se tu vzal a kost si vzal.
Kost dal pod strom a šel spát.
V tom šel a kost si vzal sněd ji a byl
rád,
že ji má jen on sám.

Pes a kost
Eva Vystrčilová
Byl pes a ten měl kost. Řek
mňam! A hned ji sněd. Pak šel
ven a bum na zem. Au!!! Co to
je? To je kost. Měl na ni zlost.
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POPIS DOMU
Tento opuštěný dům z předminulého století vypadá jako
zřícenina. Ve strakaté střeše má velkou díru jako
vrata. Nad domem zuří hromy a blesky. Děrami se do
domu valí voda.
Celá stavba z cihel působí velice velkolepě. Jen dřevěné
hranaté okno není na svém místě. Zahrada před domem
je zanedbaná a velmi zarostlá.
Obyvatelé tohoto příbytku jsou jen toulavé kočky.
Společnost jim dělají hladoví ptáci. Ze škvír a štěrbin
vylézají různé druhy hmyzu a pavouků. V oprýskané
garáži stojí rozbité zelené auto.
V tak smutné a opuštěném domě bych bydlet nechtěla. Nahání mi strach, že na
mě spadne zničený komín nebo ohnutá anténa.

ŽANETA KLÍMOVÁ

Popis pokoje
V našem rodinném domě mám svůj dětský pokoj, který je vedle pokoje
mého bratra. Můj pokoj je velký a útulný. Stěny mého pokoje jsou
bílé, pouze na jedné stěně jsou velké barevné grafity, na které vidím
z postele. Pod postelí je ještě jedna praktická vysouvací postel pro
kamarády. Naproti postele stojí psací stůl, u kterého se učím a píšu domácí
úlohy. Nad stolem i postelí jsou dvě dlouhé police na knížky, hračky a modely.
Vedle stolu je vestavná skříň, ve které mám uložené oblečení. Mám svůj pokoj
rád.
Marek Šulc

Rozhovor s paní učitelkou
Na otázky nám odpovídala paní učitelka Mgr. Martina Kopečná, třídní učitelka 5. třídy.
1. Jak se vám učí ve vaší třídě?
Svou práci mám ráda, je na ní pěkné, že je každý den jiný. Ve třídě se mi
pracuje dobře, někdy mám moc práce ty upovídané pusy utišit.

2. Chutná vám jídlo ve školní jídelně?
Jsem hodně vybíravá. Už jako dítě jsem neměla ráda polévky. To mi asi
zůstalo.

3. Jste ráda, že máte ve třídě interaktivní tabuli?
Domnívám se, že interaktivní tabule je velkým pomocníkem učitele. Učivo
se stává mnohem zajímavější a zábavnější pro žáky.

4. Jezdíte ráda na školní výlety?
Školní výlety i pobyty v přírodě mám velmi ráda. Paní učitelka má možnost poznat své žáčky i
z jiné stránky. Tyto akce mám ráda také proto, že se pořádají na konci školního roku.

5. Líbí se vám v naší škole?
Moc je světlá vymalovaná teplými barvami a velká tak akorát pro vytvoření příjemné
atmosféry pro děti.

6. Chtěla byste na naší škole něco změnit?
Líbilo by se mi vytvoření dětského hřiště (skluzavek a odpočívadel), abychom mohli více využít
okolí budovy a pobývat s dětmi více venku.

7. Chtěla byste jinou třídu?
Ne, s dětmi se mi pracuje už třetí rok . Je to hlavně chlapecká třída, tak tam musím občas
panovat vojenské povely.

8. Jak se vám líbí školní akce?
Na naší škole se v průběhu školního roku pořádají nejrůznější akce od strašení ve večerní škole
po sluníčkovou zahradní slavnost. Každá akce se mi líbí a když jsem v práci dokážu si užít.

9. Zlobí vás vaše třída?
Zlobí jako každé jiné děti.

10. Četla jste už některé číslo našeho časopisu? Jak se vám líbí?
Samozřejmě Mariánek znám, nakoukla jsem do každého čísla již od prvního výtisku. Vím, jak
náročné je vytvořit a vydat takové jedno číslo. Proto fandím všem mladým reportérům, kteří se
na přípravě školního časopisu podílí.
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Něco pro volnou chvíli

Hádanky
1.
2.
3.
4.
5.

Leze, leze přes dolíček, na zádech má jehelníček.
Hřebínek na hlavě má, ale nikdy ho nepoužívá.
Co pálí bez ohně?
Kde se učíš?
Co si nemůžeš dát na večeři?

NAJDI A VYLUŠTI
UTLIPÁN
MONPNĚKA
SICRAN
AKNPIVO
LIŠKAEPMPA
LKAIFA
NEŽSENKA
LINKAVAKON
SEDMKRÁSKAI
TINVĚYK

MICHAELA VRTĚLOVÁ

Křížovka
1. Jezdí po kolejích
2. Do písanky …
3. V noci je …
4. Když někdo odjíždí, tak mu ...
5. Když mi něco chutná, dělám…
6. Jeden z Tří králů se jmenoval…
7. K úklidu používáme ...
8. Na nebi je ...
9. Bydlíme na ...
10. Kobyla, hříbě a …
11. Karkulka nesla v košíčku …
12. Na nebi svítí malý…
13. Někdo rád čte …
14. Mamince dám k svátku …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
vymyslela Barča Štefaníková

Čtyřsměrka
počítač

salám

Eda

pěst

čáp

Dan

pomněnka

kolo

Dana

myš

tele

pleš

oko

mák

taška

nůžky

koš

Lucka

kuře

letadlo

sen

lachtan

čelo

cena

pusa

los

zlo

řasy

Amos
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TAJENKA: …………………………………
vymyslely Amálka Králíčková a Eliška Henklová
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