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Co se děje ve škole?
Výstava Bodies revelaed
Už jste někdy viděli, jak vypadá lidské tělo zevnitř?
My ne a protože nás to hrozně zajímalo, vydali
jsme se 25.11.2014 na výstavu Bodies revelaed
do Brna.
Sešli jsme se v 7:25 a od školy jsme jeli autobusem
až na místo. Cesta nám trvala docela dlouho,
protože na silnici byla veliká zácpa.
Hned jak jsme přijeli na místo, vešli jsme do
budovy, kde se výstava konala. Paní učitelka koupila
lístky a šli jsme si všechno prohlédnout. Jako první
nás čekala kostra a k tomu asi 5 modelů lidského
těla. Bylo to velice zajímavé, vidět takhle lidské
tělo. Jednotlivé části byly rozděleny do skupinek,
např. oběhová soustava, rozmnožovací soustava,
atd.. Některé exponáty jsme si však neprohlédli,
protože pro nás nebyly moc vhodné.
Tuhle úžasnou výstavu jsme zakončili závěrečnou
místností, kde bylo prakticky od všeho kousek. Nikomu z nás se vůbec nechtělo
domů.
Barbora Štefaníková

Den s ARPOKEM
Už jste někdy slyšeli o ARPOKU? My ano. Je to organizace, která kromě jiného
pořádá různé výukové programy pro školy.
V úterý 18.11.2014 k nám do školy přišli s jedním z nich Anička s Kubou. Jmenoval
se ,,Po stopách ztraceného mobilu“. Jako první jsme se rozdělili do skupinek.
Skupinky byly čtyři. V těch skupinkách jsme vyplňovali pracovní listy o různých
státech. Hráli jsme tři hry. První hra se jmenovala přetahovaná, která se hrála ve
dvojici. Stoupli jsme si proti sobě, dřepli jsme, chytli jsme se za ruce, mezi námi
ležel provaz a cílem této hry bylo zabránit soupeři, aby se dostal na vaše území.
Druhá hra se hrála tak, že z každé skupinky se vybral jeden dobrovolník. Ostatní
dali papuče na jednu hromadu. Ty papuče se potom rozmístily po třídě. Vybraným
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dobrovolníkům se zavázaly oči a museli se dostat na druhou stranu bez toho, aby
šlápli na nějakou minu (papuči). Ve třetí hře šla polovina dětí za dveře a druhá
polovina dětí zůstala ve třídě. Děti, které zůstaly ve třídě, ze sebe udělaly sochy
a ty které šly za dveře, skládaly puzzle. Potom je zavolali, ať se jdou podívat na
ty sochy. Až si je prohlédly, vrátily se zpět za dveře. Za chvíli našly vzkaz, ať se
vrátí do třídy, že je zemětřesení. Když se vrátily do třídy, sochy se rozpadly a
děti je musely vrátit do původního stavu. Na konec jsme vyplňovali dotazníky.
Ptali se nás tam, jestli se nám to líbilo, jestli by jsme chtěli pomoct lidem
v chudých zemích a na spoustu dalších otázek.
Moc mě to bavilo a doufám, že někdy přijedou zase.
Amálie Králíčková

Mobilní planetárium
Všechny nás zajímalo, jak to vypadá ve vesmíru. A proto pro nás paní ředitelka
objednala mobilní planetárium, které k nám do školy přijelo 1.prosince 2014. Když
jsme přišli do naší malé tělocvičny,
čekalo nás veliké překvapení. Přes půl
tělocvičny stál veliký stan až ke stropu.
Při vstupu do něj jsme museli dávat
pozor, abychom nepotrhali materiál, ze
kterého byl vyroben. Ve stanu byly vedle
sebe poskládány žíněnky, na ty jsme si
pohodlně lehli a ,,cesta do vesmíru“
mohla začít. Žáci 1. – 3. třídy viděli film Astronomie pro děti a žáci 4. a 5.třídy
shlédli 3D animovaný dokument Původ
života. Bylo to velmi zajímavé
a poučné, moc se nám po líbilo.
Žaneta Klímová
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Vánoční kapr
Jako každý rok i tento jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené O vánočního kapra.
Proto jsme se ve středu 3.prosince 2014 vydali do sportovní haly Základní školy
Hlubočky. V první části zápasu se nám moc nedařilo a prohráli jsme. V druhé
části se nám podařilo získat bod. Skóre se vyrovnalo a nás čekala krátká pauza
před závěrečným rozhodujícím kolem. Všichni naši hráči byli postupně vybití a už
nastupoval kapitán. Žáci z Hluboček už se těšili z vítězství, ale jejich radost byla
předčasná. Měli jsme to štěstí, že jsme měli výborného kapitána, kterým byl
Martin Ambrož z 5.třídy.
Ten postupně vybil všechny
protihráče. Fanoušci fandili
jako o život. V poslední minutě
se Martinovi podařilo vybít i
posledního protihráče a kapr
byl náš! Všichni byli šťastní a to
velmi. Hráči dostali za odměnu
něco dobrého a krásného keramického kapra,kterého jsme si vystavili ve škole.
Barbora Štefaníková

Mikulášování ve škole a školce
Byl u vás doma Mikuláš? A byli jste
hodní?
Ve škole byl v pátek 5.12. také a rovnou
dvakrát. Na podruhé to byli naši páťáci,
kteří navštívili také naše malé kamarády
v mateřské škole. Ve škole i ve školce se
našlo hodně zlobivců, ale hlavně spousta
hodných a šikovných dětí, které andělé
odměnili bonbony. Zato ty zlobivé si
čerti označili černou šmouhou na tváři a
dostaly uhlí a bramboru. Ale protože
nakonec slíbily, že se polepší, dostaly od Mikuláše balíček všechny děti.
Michaela Vrtělová
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Strážílkové
Pamatujete si, jak k nám v loňském školním
roce přijeli Strážílkové s jejich divadelním
představením? Určitě ano, protože u vás
mělo velký úspěch. Proto k nám do školy
zavítali i 11.12. s jejich dalším příběhem.
Nejprve se nám představili a řekli, že
příběhy nejsou jen o strážících, kteří děti
chrání. ale také o Slzálcích, kteří sbírají
dětské slzičky pro Nituse. Už z minulého
příběhu známe tři strážílky – Miu, Nobiho a
Abuse. Ti chrání děti ze všech sil a odhání slzálky.
Divadlo se nám všem moc líbilo a odměnili jsme ho velkým potleskem.
Lucie Čepová

Vánoční dílničky
Také rádi vyrábíte různé výrobky?
Jestli ano, měli jste příležitost v naší
škole. Tradiční vánoční dílničky se
konaly 11. prosince 2014. Zahájeny byly
v tělocvičně krátkým vystoupením
našich žáků.
Poté se děti se svým doprovodem
vypravily do tříd,kde si mohly vyrobit
malé vánoční dekorace.
Tohle tvořivé odpoledne jsme zakončili v jídelně školy, tam bylo pro všechny
návštěvníky připraveno malé občerstvení a tradiční vánoční punč. Probíhal zde
také prodej vánočních hvězd, jejichž zakoupením jsme přispěli na onkologicky
nemocné děti ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Dílničky se všem moc líbili.
Žaneta Klímová
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Vánoční hrad Šternberk
Znáte všechny vánoční zvyky a tradice? My ano, protože jsme jako již tradičně
navštívili vánoční hrad Šternberk. Tohoto výletu se zúčastnila celá škola,
tedy 1.- 5. třída. Cesta autobusem nebyla obzvlášť dlouhá, když jsme vystoupili
z autobusu, nemohli jsme se dočkat až budeme na hradě. Protože většina hradů
stojí na kopci, čekal nás také výstup do jednoho takového.
Když jsme byli na místě, rozdělili jsme
se na dvě skupinky, 1., 2. a část 3. třídy
šly na prohlídku hradu a 4., 5. a zbytek
3. třídy čekalo malování sádrového
svícínku – kapříka.
Poté jsme se prostřídali.
Prohlídka hradu se nám moc líbila. Hrad
byl krásně vyzdoben, skoro v každé
místnosti byl stromeček, ozdobený tak,
abychom viděli klasickou výzdobu
dřívějších dob. V některých místnostech byly krásné šaty a brnění. V jiných bylo
zavěšené jmelí, na stole stála miska s vodou, ve které plavaly ořechové skořápky
nebo krásné betlémy z perníku či ze skla. Prohlídka a vyprávění paní průvodkyně
nás krásně naladily na vánoce, které nás za 12 dní čekají.
Michaela Vrtělová

Babička MORAVA vypraví
Zajímá vás historie místa odkud pocházíte tedy
Moravy? Jestli ano, tak jste měli být u nás ve
škole 15.1. 2015, protože k nám přijel pán
z Rožnova pod Radhoštěm, aby nám udělal
takové dá se říct divadlo Babička Morava.
Vyprávěl nám historku o Svatém Jiří, který
zachránil princeznu z moci zlého draka. Také
nám ukázal jeho vyřezanou sošku, kterou našel
v jedné staré chaloupce. Zazpívali jsme si spolu
taky spoustu lidových písní právě o tom drakovi,
princezně a o tom Jiřím. Ukázal nám také hodně
hudebních nástrojů na které se dříve hrávalo
např. kobza, píšťaly: koncovka, dvojačka a další různé nástroje. Ten pán měl taky
okouzlující hlas jako operní pěvec. Líbilo by se to i dospělým.
Barbora Štefaníková
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Timedance
Víte, co je Street Dance? Je to tanec, který nás přišli naučit Nikča a Timo
z taneční školy Pardubice. Ze začátku jsme si dali rozcvičku. Potom nás Nikča
naučila skvělou sestavu. Začátky byly jednoduché. Potom přišly i cviky, které nám
trošku dělaly problémy. Ale nakonec jsme to všichni zvládli na jedničku. Na závěr
přišla na řadu soutěž kluci proti holkám. Vždy proti sobě soupeřili dvě holky a dva
kluci. Do finále se dostala Eva Bradová (4. Třída) a Tomáš Berger (5. Třída).
Vítězem se stal Tomáš Berger a tomu gratulujeme. A Evička a ostatní holky
nemusí smutnět, protože i když nevyhrály, tak taky byly výborné. A jak se blížil
konec tak jsme dostali lízátko a letáček o letním táboře právě v této taneční
škole. A protože jsme chtěli vidět, jak tančí profíci, ukázali nám zase svoje
sestavy jenže trochu jiné. Byla to BOMBA. Timo zvládl i hvězdu. Samozřejmě jim
patří velký DÍK za to, že si na nás udělali čas.
Barbora Štefaníková
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Soutěž Školní časopis roku 2014
CESTA DO BRNA A SOUTĚŽ
Protože náš školní časopis získal první místo v krajském kole soutěže Školní
časopis roku, tak se paní vychovatelka Michaela Niklasová s třemi zástupkyněmi
naší školní redakce Natálkou Moravcovou, Amálkou Králíčkovou a Luckou Čepovou
vypravila do Brna na republikové kolo
této soutěže.
Vyrazily jsme 1.12.2014 brzy ráno a do
Brna přijely v 9:00. Nejdříve jsme
bloudily, ale potom jsme konečně našly
Střední polytechnickou školu, kde se
konala tato soutěž. Jakmile jsme
vstoupily do budovy, odložily jsme si
bundy a vydaly jsme se do horního
patra školy, kde jsme si prohlédly
časopisy jiných škol a hlasovaly jsme pro dva časopisy, které se nám líbily
nejvíce. Jeden z nich se jmenoval TAMTAM. Všechny byly velice hezké! Jakmile
jsme měly odhlasováno, tak jsme si šly sednout do velké místnosti, kde nám
představili všechny sponzory a všechny lidi, kteří se do tohoto projektu zapojili.
Jelikož jsme do Brna nejely jenom hlasovat, tak si pro nás pořadatelé připravili
WORKSHOPY. My jsme šly na ,,Nebezpečný internet“. Jestli se chcete o tomto
WORKSHOPU dozvědět více, tak si
přečtěte článek s názvem NEBEZPEČNÝ
INTERNET, který najdete v našem
časopise. Poté následovalo vyhlášení. My
jsme sice nevyhrály, ale získaly jsme cenu
poroty, za kterou jsme moc rády.

CESTA Z BRNA
Když jsme odcházely z místa konání soutěže, netušily jsme, že to největší
dobrodružství dne nás teprve čeká. Počasí venku bylo pod psa, pršelo a při tom
mrzlo, ale vůbec nás nenapadlo, jak by se mohla cesta domů zkomplikovat.
Počítaly jsme s tím, že budeme doma v 17:30, ale nebyly jsme. Přijely jsme
v 23:30. Jak je to možné? To se dozvíte, když budete číst dál.
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Přišly jsme na nádraží a na tabuli ještě nebyl náš vlak a tak jsem se šly podívat po
nádraží a asi tak za 15 minut se na tabuli objevil s 5-ti minutovým zpožděním,
tak jsme ještě čekaly dál. Za chvíli se objevilo 30-ti minutové zpoždění a potom
už vlak konečně přijel a sedly jsme si do něj. Ale neseděly jsme dlouho. Asi po 5ti minutách nám oznámili, že vlak byl zrušen! Tak jsme si tedy šly stoupnout
do odbavovací místnosti s ostatními lidmi, kterým také zrušili vlak. Paní
vychovatelka už váhala jestli dojedeme domů vlakem a tak přemýšlela nad
autobusem. Ale tahle úvaha jí nevydržela dlouho, protože jsme se dozvěděly, že
na dálnicích je to v podobném stavu. Jsou tam bouračky, doprava stojí apod., a
tak jsme tedy čekaly na nádraží. Jedna hodná průvodčí nám říkala a dávala vědět,
jak to na kolejích vypadá. A tato průvodčí nás pustila do čekárny první třídy. Bylo
to tam úžasné!!! Paní vychovatelka už byla zoufalá, zato mi holky jsme měly tolik
energie a vůbec jsme to nevnímaly a užily jsme si to! Hrály jsme úžasnou hru,
sami nevíme, jak se jmenovala. No a tak jsme čekali 2 hodiny. Vlak konečně přijel,
dokonce se i rozjel, ale na dlouho NE. Moc rychle, asi za 15 minut se zastavil a
stál víc jak hodinu za Brnem v poli, potom jsme jely 10 minut a zase stály asi 2
hodiny, ale ve Vyškově. Tento vlak se už s námi nerozjel. Přijel pro nás autobus a
zavezl nás do Olomouce na hlavní nádraží. Tam nás čekal tatínek Natálky
Moravcové, který nás rozvezl k našim domečkům a za to mu moooooooooc
děkujeme!!!!!!!!!!!!!
Lucie Čepová
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Rychlé zprávy

II.oddělení školní družiny se
zapojilo do akce, jejímž cílem
bylo seznámit děti s nemocí
s názvem cystická fibróza.
Děti, které touto nemocí trpí
mají až pětkrát slanější pot
než my a nedokáží roztočit
foukáním větrník. Proto bylo
úkolem dětí větrníky vyrobit.

V měsíci listopadu jsme
se také dozvěděli něco
o etice, o tom jak bychom
se k sobě měli chovat.
Povídali jsme si o našich
pocitech, pravidlech
komunikace a vzájemné
spolupráci.

Abychom věděli, jak správně
poskytnout první pomoc, navštívili
nás záchranáři z Vojenského
útvaru v Přáslavicích. Dozvěděli
jsme se něco z teorie a spoustu
úkonů jsme si mohli i prakticky
vyzkoušet.
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Jako každý rok i letos se žáci
naší školy pod vedením
p.uč.Kozelkové zúčastnili akce
Vánoční zpívání v kostele.
Nabitým kostelem se nesly
nejen krásné vánoční koledy,
ale i básničky, které nacvičily
děti ze všech škol a školek
v naší obci.

Za kulturou se v prosinci
vypravili žáci 1. a 2. třídy.
V olomouckém divadle
pro ně byla připravena
Malostranská pohádka.
Po představení se děti
podívaly na vánočně
vyzdobené náměstí,
kde si zazvonily na
zvoneček přání a
ochutnaly dětský punč.

Na konci ledna se ve škole
konal zápis dětí do 1.třídy.
Zápisu se zúčastnilo
29 dětí, které paní
učitelky vyzkoušely
ze znalostí, které musí
budoucí prvňáčci mít.
Děti si s rodiči mohli
prohlédnout celou školu,
aby věděli, na co
se mají těšit.
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Naše tvorba

Kamarádky na sněhu
Natálie Zaoralová a Zuzana Čubíková
(3.třída)
Kamarádky na sněhu,
rády si tu hrají.
Nedělají neplechu,
pořád se jen smějí.
Zamrzlé rybníky tu jsou
a děti se radujou.
Vločky padají na zem
a to byl můj sen.

nakreslila Rozárie Knausová

Mráz
Lucie Čepová
Mráz na okna maluje,
pěkně si tu kraluje.
On je zimy velký král,
každý by se ho hned bál.
Když napadne na zem sníh,
tak je slyšet dětský smích.
Mráz je štípe do tváří,
atmosféru vytváří.

Vánoční čas
Barbora Štefaníková
Už se blíží Vánoce,
hurá, ty chci nejvíce.

A tomu se nedivte,
není to vůbec podivné.
Vždyť se blíží Vánoce,
zase přijdou po roce.

Šťastné a veselé každý mi přeje,
tatínek s pilkou pro stromek jede.
Vánoční čas už přichází
a věnce visí na dveřích.
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Akce v roce 2014
Barbora Štefaníková
V září jsme tu přivítali
naše nové prvňáčky,
ať si také vyzkouší,
jaké je být školáčky.

Školní měsíce

V říjnu akce nebyly,
stále jsme se učili.

V září jsme tu uvítali,
nové žáčky naší školy.

V listopadu Bodies v Brně,
navštívily dvě třídy.
Lidské tělo a orgány,
zvěčnili nám modely.

V říjnu jsme se zasmály,
kamarády poznaly.

Prosinec je hodný měsíc,
zavolá nám Ježíška.
A o svátcích nacpeme si
spoustu jídla do bříška.
Do školy nám donesl,
Také dlouhé prázdniny.
Silvestra jsme slavili
každý v kruhu rodiny.

Natálie Moravcová

V listopadu v lavicích,
poznaly jsme toho víc.
V prosinci jsme čekali,
a dárečky dostali!
V lednu doba zimní je,
na zahradě teď sníh je.
V únoru si jaro počká,
v březnu zase zima kleká.
V dubnu kvítí rozkvete,
v květnu se jaro nesplete.
V červnu je doba před prázdninová,
do září si škola počká.
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Něco na procvičení hlaviček
OSMISMĚRKA – vyškrtejte slova z nabídky, ze zbylých písmen vám vznikne
tajenka
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nabídka:
AVATAR
BAGR
CÍSAŘ
DEN
DLAHA
KÁJA
KARMA
KOKODÁK
KOKOS
KOLOTOČE
KOP
KREV
KRMÍTKO

KROJ
KVÁK
LÁKÁNÍ
LANO
LOS
LYSKA
MECH
MÍT
MRAK
NIC
NOHA
NOVINKA
OKNO

TAJENKA:……………………..

OMEGA
OSTROV
OVÁL
PES
POŘEKADLO
POUZDRO
REK
RISK
SAKO
SLABIKA
SLÁMKA
SLON
STÍN

SUK
SVÁTEK
SYSEL
UCHO
USÍNÁNÍ
VANA
VLAK
VLEK
ZÍVÁNÍ
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KŘÍŽOVKA

1.
2.

5.

1. V Popelce byla……..Rozárka.
2. Každý rok máme narozeniny a …..
3. V létě svítí hodně a v zimě málo.
4. Dárky máme pod vánočním……
5. Co dělá zvoneček?
6. Kdo nosí dárky?

6.

TAJENKA: Nejkrásnější svátky v roce jsou ………………………

VYLUŠTI NÁZVY KVĚTIN
NÁVOD: písmeno v názvu květiny musí ležet vždy za písmenem X , poskládáním
těchto písmen za sebe získáte název květiny
Např. OVALXRUOFKMS XŮÁDDJUIFLOXŽHJGIOHLCXEKLDTERW ( růže )
1. NODHXPDKLBXAXMOPQBXPEŠODUXEKRAXLOVUWXIFCARRXŠDOKOL
FNYXKNYWDLBOXAKON
2. XTOVŘXUČKAIUDRKOWXLFGASVNFGJSXIPOIUZTREXPNMBHEKKÁLS
JGHIDBXÁJHKGDNELPOSVNNTWEWPTJKLAXNNHKWSIKW
3. JDHYXPTKLZXOMGJURKĚŠNCXMJGHUROEŽSMCKXNKDEORLOSDXĚK
FJDUUSXNKDJZETŽŘWSYXKHFZRTEUSXA
4. TZRUEJEWXSNFJFZTÝŽUŘXNWERUTIXĚXŽNGJUTIRJEXENVJRIRL
XNKRTŘŽŠIXKFGDJSJAADFREZXAMNKOGLFJJE
5. ASPXSMHJOTŽRÝÁEYXEDJFILFMVCJXDMNKRIEHCBNXMKFORLOWN
XIHGURŽTUEOXKDFREZXRMNJFXÁDJSUAJAXSKFIEJENCXKNVHXA
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KŘÍŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
1. Od 1. září chodíme do …
2. 27 písmeno abecedy i s háčkem
3. Když jdeme do školy, na zádech máme …
4. Když máš narozeniny, tak máš narozeninovou …
5. Má barevná křidélka, je hodně křehký a známe třeba běláska.
6. Kdo má svátek 14.7.?
7. Na zahrádce máme krásné voňavé …
8. Na čem si osmažíme míchaná vajíčka?
9. Když sněží, padají …
10. Jaké prázdniny byly v prosinci?
11. K umývání používáme vodu a …
12. Ve škole píšeme …
13. Čím se díváme?
14. Na rukou v zimě nosíme …
TAJENKA: Přejeme vám ………………… !
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Nebezpečí číhající na internetu
Nebezpečný internet
Určitě všichni víte co je to internet. A jak víme na internetu můžeme zažít
spoustu zábavy, hrát hry, zjistit si rychle informace aniž bychom museli hledat
knihu v knihovně a potom hledat informace v ní.
Ale pozor, číhá na něm i spousta nebezpečí, například vydírání přes sociální sítě
nebo závislost na hrách.
Většina z vás už určitě slyšela výraz šikana, ale slyšely jste výraz
KYBERŠIKANA???
Kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou
mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy apod. Řada jejich projevů může
spadat do oblasti kriminálních činů.
PROJEVY – urážející či útočné maily a SMS
Díky kyberšikaně můžou nést oběti velké následky ( i smrt ) jejich psychika se
může zcela zhroutit. Kyberšikana je velkým problém v řadě zemí. Hodně z nich
musí přijímat nové opatření a zákony. Například Polsko filtruje na školních sítích
přístup k internetu a zakáže používat dětem na školách mobilní telefony. V USA
je kyberšikana od roku 2006 federálním zločinem.

A PROTO ABY JSME TAKHLE NEDOPADLI NEODPOVÍDÁME NA CIZÍ,
NEZNÁME A NEBEZPEČNÉ E-MAILI ČI SMS !!!!
zdroj: Wikipedie
Lucie Čepová
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Omalovánka
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SRPŠ při Základní škole Hlubočky-Mariánské Údolí
Vás zve na

V SOBOTU 28.ÚNORA 2015 OD 14:30 hod.
NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU V MARIÁNSKÉM ÚDOLÍ

PRO DĚTI JE PŘIPRAVEN ZÁBAVNÝ PROGRAM,
KTERÝ ZAJIŠŤUJE AGENTURA GONG OLOMOUC.
ČEKÁ VÁS OBČERSTVENÍ, VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH MASEK
A BOHATÁ TOMBOLA.
DĚTI
DOSPĚLÍ

30,-Kč
50,-Kč

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY DĚTI, RODIČE A PŘÁTELE ŠKOLY.

Rezervace míst je možná na e-mailu karneval.mar.udoli@seznam.cz, cena 10,-Kč za osobu.
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