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Co Vás čeká v dnešním čísle?

•
•
•
•
•

články o akcích školy
básničky, pohádky
osmisměrka, spojovačka
dokreslovačka
kalendář akcí

POZOR, POZOR!!!
V tomto čísle časopisu soutěž
o odměny!!!

Co se děje ve škole?

KARNEVAL
I LETOS JSME SE SEŠLI NA TRADIČNÍM MAŠKARNÍM KARNEVALE, KTERÝ SE
KONAL DNE 22. ÚNORA 2014 V KULTURNÍM DOMĚ V MAR. ÚDOLÍ.
Ve 14. hod. karneval zahájil šašek Viky, který
celým karnevalem provázel. Poté na řadu přišly
děti z družin a zatančily nám taneček. Šašek
Viky se pořád za něco převlékal. Např.: za Bořka
stavitele, který vyprávěl pohádku O veliké řepě a
přitom děti hrály divadlo nebo za náčelníka
kmene Apaču - Velká huba - Smradlavá ponožka Kulivočko. Byla pro nás připravena spousta her a
soutěží, které jsme si užili.
V průběhu odpoledne také probíhalo hlasování o nejlepší masku. Cenu si nakonec odnesli:
Marge Simpsonová, dvojice mimů a malý motýlek.
Jako

doprovodný

program

nám

přišel

zatančit pár z KST QUICK OLOMOUC
8 latinskoamerických tanců. Během celého
karnevalu

jste

pochoutkami,

se

mohli

občerstvit

které nám upekly

některé

maminky a babičky.
Byla i možnost si vyplnit anketu, díky které
můžeme vyhodnotit karneval. Rodiče měli
zakroužkovat počet hvězdiček, které by karnevalu udělili.
Anketu vyplnilo 50 rodičů. Maximální počet hvězdiček za jednotlivé body byl tedy 250.
Šašek Viky, který karnevalem provázel, získal celkem 217 hvězdiček. Tombola byla
ohodnocena 221 a doprovodné vystoupení 220 hvězdičkami. Posledním bodem, který
hodnotili, byl karneval celkově, i tento bod získal krásný počet hvězdiček a to 224.
Ondra Kuběnka a Dan Šaich
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ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
Mezinárodní den vody se každoročně slaví 22. března. V tomto roce tento den připadl na
sobotu, žáci 4. třídy ho však prožili o den dříve.
Nejprve jsme si ve škole povídali o vodě, vytvářeli myšlenkovou mapu, vymýšleli různá
pojmenování vody a říkali si jaká je voda. A také proč je pro nás voda důležitá.
Poté jsme navštívili čističku odpadních vod. Napřed nám paní, která nás čističkou
prováděla, vyprávěla, jak to tam chod a šli jsme se podívat na nádrž, která strašně
páchla. Dozvěděli jsme se, čím vším musí voda projít, než může být vypuštěna do řeky.
Pak jsme šli do budovy, ve které bylo asi 150 pavouků. Jeden vysel nahoře, ale to není
podstatné. Skoro celá třída (až na nás) utekla ven, protože pod námi bylo bahno a tak se
báli, že se to propadne. Také nám paní ukázala, jak průzračná voda teče do řeky
Bystřice. Moc se nám to líbilo až na ten pach. Doufáme, že příští rok pojedeme znova.
(což se asi nestane).
Amálka Králíčková

SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ
- KRAJSKÉ KOLO
Prvním rokem píšeme školní časopis a paní
vychovatelka Michaela Niklasová nás přihlásila
do soutěže Školní časopis roku, která se konala
v Knihovně města Olomouce. Na úvod jsme si
zahráli hru, která měla tři části. V první části
jsme chodili a pojmenovávali jsme věci, tak jak se
jmenují např. knihovna - knihovna. V druhé části jsme ukázali na jednu věc, zapamatovali
si, jak se jmenuje, ukázali jsme na druhou věc a řekli jméno té předchozí věci, např.
podívám se na počítač, ukážu na květinu a řeknu počítač. A v třetí části jsme
pojmenovávali věci, jak jsme chtěli, např. podívám se na paní a řeknu kniha.
Potom následovalo vyhlášení všech kategorií soutěže. Paní nám pogratulovala a předala
diplom. Postoupili jsme do celorepublikového kola, protože jsme skončili na prvním místě.
Poskládali jsme si vlastní časopis v pořadí, v jakém by to mělo být. A na závěr jsme
vymysleli pozvánku na tradiční sportovní ples.
Eliška Henklová a Amálka Králíčková
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA
První den po velikonočních prázdninách jsme
věnovali dopravní výchově.
Každá třída se zabývala trošku něčím jiným. Ale
všechny používaly interaktivní tabuli, na které
měly výukové programy, různé hry, křížovky a
doplňovačky.
Páťáci měli dopravní výchovu již dříve a tak si
pro žáky 4. třídy připravili jízdu zručnosti.
Bylo to vskutku zajímavé!
Takže už asi každý ví, jak se má zachovat na silnici.

Natálka Moravcová

STRÁŽÍLKOVÉ
Dne 22. 4. 2014 k nám do školy přijelo dovadlo, aby nám zahrálo
pohádku STRÁŽÍLKOVÉ. Na začátku nás přivítali dvě paní Lenka
a Klára. Představili nám hlavní postavy tohoto představení,
kterými byli: Nobi, Mia, Abus, Slzálkové, Nytus, teta Gertruda a
osmiletá Terezka. Strážílkové měly za úkol od dětí odhánět
strach a trápení. Ale Slzálkové měly od malých i větších dětiček
sbírat slzičky. I v této pohádce nechyběl humor. Co by to jinak
bylo za pohádku, kdybychom se to mu vůbec nezasmály? Avšak
jako v každé správné pohádce dobro zvítězilo. Před úplným
koncem Strážílkové vyhlásily soutěž. Dali tři otázky, a když ten koho vyvolali, odpověděl
správně, mohl si vybrat, jestli chce strážílkovskou samolepku, nebo strážílkovskou
omalovánku. Podle mě se to všem moc líbilo, a na konci jsme všichni i paní učitelky dostali
2. Číslo jejich vtipného a pěkně udělaného časopisu. K odchodu z tělocvičny nám pustili i
písničku a naučili jsme se jejich básničku:
Prosím tě můj Strážílku,
Dej mi sílu na chvilku.

A naučili jsme se ještě jednu:
Prosím tě můj Strážílku,
Opatruj mou postýlku.
Barbora Štefaníková
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Naše tvorba
Jaro se blíží
Jaro už se blíží,
zvířátka se plíží
ze svých zimních pelíšků,
pohladím je na bříšku.
Nechoďte už spát,
musíte mít hlad.
Vylezte už zvířátka,

úkol č. 1 » __________ klepe na vrátka.
Hladný medvěd vylez´ hned
a už baští sladký med.
Paní kmotro __________,« úkol č. 2
naplňte si bříško.
Ovoce či zeleninu…
kozo, nesněz tu květinu!
Dej si radši jablíčko,
ať máš slaďoučké mlíčko.
Jezte, pijte, žvýkejte
a jaro si užijte!
_________________________________________________________________
ÚKOLY:
úkol č. 1 – Jaké roční období přichází po zimě?
úkol č. 2 – Jakému lesnímu zvířátku se říká „paní kmotro“?
NÁPOVĚDA
k úkolu č. 1 – ORAJ
k úkolu č. 2 – OKŠIL

složil i vymyslel Ondra Kuběnka
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VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Míša Vrtělová
Pepík se těšil, že půjde mrskat
děvčata,

utíkal

vzbudit

tatínka, ale tatínek spal tak
tvrdě,

že

ho

ani

budík

nevzbudil. Pepík se nasnídal a
byl to zkusit znovu, dal mu pod
nos kousek čerstvě upečené
bábovky a tatínek vyskočil
z postele a ani Pepík nestačil
mrknout, ukázal na hodiny a
tatínek byl v mžiku oblečený.
Vzal Pepíkovi buchtu a utíkal
do

kuchyně.

Oblekli

se

a

vyběhli s chalupy, utíkali k sousedům, aby vymrskali Alenku. Oběhli celou ves a vymrskali:
Haničku, Emilku, Leničku, Aničku, Zdeničku, Janičku a Gábinku.
Pepík nasbíral spoustu vajíček, a pak mu večer bylo špatně.

BÁSNIČKY ŽÁKŮ 3.TŘÍDY
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Něco pro volnou chvíli

PŘÍSLOVÍ S TAJENKOU
Znáš přísloví? Pokud ano, tak tento úkol bude pro tebe hračka a pokud přísloví neznáš,
tak se to hned naučíš!
Spoj správné přísloví a dostaneš písmeno a to poté doplň do tajenky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kdo lže...
Kdo šetří...
Bez práce...
Kdo pozdě chodí...
Kdo se bojí...
Kdo se směje naposled...
Kdo jinému jámu kopá...
Kdo dřív přijde...

...nesmí do lesa. – Á
...sám sobě škodí. – L
...ten krade. – P
...sám do ní padá. – K
...nejsou koláče. – M
...ten dřív mele. – A
...má za tři. – O
...ten se směje nejlépe. – Z

TAJENKA: Čeho se o Velikonocích holky bojí?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

vymyslel Ondra Kuběnka
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OSMISMĚRKA
z

t

a

m

o

t

u

a

Abeceda, automat, čáp, čolek, erb, jáma,

e

č

u

ž

á

b

a

k

kopí, kuře, lípa, lump, méďa, noc, péče, řeč,

a

ř

o

l

a

c

o

n

řeka, sněženka, tulipán, ulice, žába.

p

l

u

l

i

c

e

e

í

p

o

k

e

p

j

ž

l

j

é

í

b

k

á

ě

č

p

á

č

r

e

m

n

a

b

e

c

e

d

a

s

k

ř

e

k

a

ď

é

m

TAJENKA: _______________

DOMALUJ ZVÍŘÁTKŮM OBLIČEJE PODLE JEJICH PŘÁNÍ
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VELIKONOČNÍ SPOJOVAČKA
Spoj poloviny vajíček, které k sobě patří.

Spojovačka
1 . poslušný jako

sám do ní padá ,,č“

2 .pyšný jako

to srdce neželí ,,a“

3. kdo nic nemá

musí s němi výti ,,í“

4.kdo chce s vlky býti

o nic nepříjde

,,j“

5.kdo jinému jámu kopá

páv

,,a“

6.kdo se bojí

štěně

,,v“

7.co oko nevidí

nesmí do lesa

,,k“

Tajenka: Malovaná velikonoční

------- .
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Soutěž o odměnu
HÁDEJ, KDO JSEM
Každý z vás ví, jak vypadají paní učitelky, paní ředitelka a zaměstnanci naší školy dnes.
Ale jak vypadaly jako děti?
Vaším úkolem je uhádnout, kdo je na fotce.
A) Martina Vodičková

F) Lucie Hladíková

B) Irena Hrubanová

G) Michaela Niklasová

C) Dita Kozelková

H) Ludmila Erbesová

D) Lucie Molyneux - Dickinson

CH) Jana Niklasová

E) Martina Kopečná

I) Jitka Zbořilová

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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7)

8)

9)

10)

Své odpovědi můžete předat našim reportérům Elišce Henklové a Ondrovi Kuběnkovi.
Nezapoměňte je podepsat!
Soutěž bude probíhat v průběhu měsíce května. Malá odměna čeká na všechny, kdo
správně přiřadí všechny fotky. Pokud by se to však nikomu nepovedlo, odměníme ty, kteří
budou mít nejvíce správných odpovědí.
Vyhlášení výsledků proběhne na Slavnosti letního slunovratu 20.6.2014

Těšíme se na Vaše odpovědi!
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Co nás čeká a nemine
KVĚTEN
6.5.

Návštěva ZŠ Hlubočky – 5. třída

9.5.

Projektový den Péče o zdraví

14.5.

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků

22.5.

Dopravní hřiště – 1. – 3. třída

10.5 –
21.5.

Vládce nebes II. – turnaj v hodu vlaštovkou

ČERVEN
2.6. –
6.6.

Škola v přírodě – 1., 2., 5. třída

9.6. –
13.6.

Škola v přírodě – 3., 4. třída

4.6.

Třídní schůzky – 3., 4. třída

11.6.

Třídní schůzky – 1., 2., 5. třída

19.6.

Slavnostní rozloučení s páťáky

25.6.

Divadlo Tramtárie – O Pračlovíčkovi

26.6.

Návštěva hasičů

27.6.

Slavnostní ukončení školního roku
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