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Na tvorbě školního časopisu se podílí:
Žáci ze zájmového kroužku Clever, učitelé a pedagogičtí pracovníci školy, 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?
S čerty nejsou žerty – celodružinová akce
V pátek 1. 12. 2017 proběhla
celodružinová akce S čerty nejsou
žerty. Děti byly rozděleny do
smíšených družstev, aby si lépe
pomáhaly s plněním úkolů. Mezi
úkoly patřilo třeba složit čertí
hlavolam, vyzkoušet čertí dech,
skákat v čertovských pytlích, nebo
třeba také házet ohnivou koulí do
čertovského kotlíku. Odpoledne si
děti moc užily a všechny úkoly se
jim podařilo společnými silami splnit. Po vyhlášení výsledků se děti za odměnu
dočkaly báječných čertovských perníčků. Některé měly v soutěžích opravdu z
pekla štěstí.

Vánoční setkání
Vánoční atmosféru jste mohli nasát z VÁNOČNÍHO SETKÁNÍ NA LETNÍM,
které se konalo 2.12.2017.
Z vystoupení jednotlivých škol a
školek a z koncertu Pavla Nováka
s názvem Krásné svátky,
za sborového doprovodu našich
dětí. Pro všechny návštěvníky bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Na prodej bylo velké množství
dárkových předmětů, některé
z nich byly vyráběny společně
s dětmi. Ve vestibulu kulturního
domu byly vystavené práce dětí a spousta s krásných přání pro Ježíška.
V průběhu odpoledne probíhala soutěž o nejlepší punč, kterou se podařilo vyhrát
naší škole. Po vyhlášení proběhlo rozsvícení stromečku a bohatý ohňostroj.
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Pro zpříjemnění večera pro děti i jejich rodiče bylo připravené na sále promítání
pohádky Anděl Páně 2 a poté večerní zábava pro rodiče. Všichni zúčastnění si
zajisté akci užili a těšíme se společně na další.

Vánoční dílny
Ve středu 6. 12. 2017 jsme velice rádi
přivítali naše žáky, jejich maminky, tatínky,
prarodiče, naše bývalé žáky a přátele školy
na již tradičních vánočních dílnách. Byly
zahájeny hudebním vystoupením žáků pod
vedením paní učitelky Mgr. Dity Kozelkové.
Jejich sněhulákový taneček byl opravdu
roztomilý. Paní ředitelka všechny přítomné
přivítala a pozvala rodiče s dětmi do tříd,
kde na ně čekalo vánoční tvoření v příjemné
adventní atmosféře.
V 1. třídě se vyráběl zápich andílek, ve druhé třídě přáníčko, třetí třída zvolila
krásnou, ale náročnější vánoční hvězdu, ve čtvrté třídě si děti mohly vyrobit
papírovou baňku a z páté třídy odcházely s krásným vánočním kolíčkem.
V jídelně byl pro všechny návštěvníky
připraven výborný punč a cukroví,
které napekly hodné maminky,
babičky, děti ze školní družiny
a kroužku Mladý kuchař. Také zde
probíhal prodej keramických výrobků,
svíček, školního časopisu, ale také
vánočních hvězd pro Sdružení Šance.
Jejich zakoupením bylo přispěno na
léčbu hematologicky a onkologicky
nemocných dětí.
Děkujeme všem za návštěvu našich vánočních dílen, za napečení lahodného
cukroví. Přejeme vám příjemně prožitý advent, pohodové Vánoce a do nového roku
jen to nejlepší.
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Vánoce na zámku Náměšť na Hané
Stalo se již pěknou tradicí, že se v předvánočním čase vydáme na tento zámek,
kde se seznámíme s historií a zvyky adventu. Interiéry zámku byly krásně
vánočně vyzdobeny, nechyběly stromečky, betlémy i vánoční cukroví. Zajímavou
prohlídku dětem zpestřilo vystoupení místních dobrovolných herců s ukázkami
několika pohádek. Na zámku byla pro děti připravena také výtvarná dílna, kde si
každý sám mohl vyzdobit svou vánoční baňku. Tu si také krásně zabalenou odnesli
všichni domů.
Po zdobení již byl čas na nákupy,
které ke každému školnímu výletu
neodmyslitelně patří. V místních
malých krámcích byla dětem
nabídnuta ručně dělaná mýdla,
výrobky z keramiky i dřeva.
Zpáteční cesta autobusem všem
rychle uběhla. A jistě se už všichni
těší na opravdové Vánoce.

ARPOK
„Po stopách ztraceného mobilu“ se vypravili žáci 4. a 5. třídy
v zajímavém programu organizace ARPOK. V průběhu dvou vyučovacích hodin s
lektorem děti procestovaly 4 státy: J. Koreu, Kongo, Japonsko a Indii.
V úvodu byli žáci motivováni dopisem od pana prezidenta, ve kterém stálo, že se
mu ztratil mobil a že vyzývá detektivy k nalezení jeho součástek. Psalo se v něm:
Vážení detektivové, byl mi ukraden
mobilní telefon a organizaci Interpol
se podařilo zjistit, kde jsou jeho
zbytky – součástky. Vkládám do vás
naději, že mi pomůžete tyto najít. Váš
prezident.
Poté byli žáci rozděleni do skupinek „
detektivních kanceláří“ a po čtyřech
součástkách začali pátrat. Interpol jim
radil, kde hledat ztracený procesor,
kde baterii, kde displej a kam zajet pro poslední součást – kryt. Procesor byl
nalezen v J. Koreji, baterie v Kongu, displej byl nalezen až ve vzdáleném
Japonsku a kryt v Indii. Součástí pátrání bylo poznávání charakteristik daných
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států, získání řady informací o obyvatelích, o plodinách, nerostných surovinách,
bohatství či chudoby, životní úrovni apod.
Vše bylo protkáno hrami, křížovkami, luštěním rébusů s daným klíčem a díky
vyluštění křížovky se našim „detektivům“ podařila záhada rozluštit.
Beseda se nám velice líbila a přinesla nám nové zajímavé informace a poznatky.

Lednové radovánky ve školní družině
Konečně venku napadl sníh a tak jsme toho se školní družinou využili a uspořádali
jsme celodružinovou akci s názvem Lednové radovánky. Děti byly rozděleny do
čtyř týmů, které se mezi sebou utkaly v typických zimních disciplínách. Nejdříve
si vyzkoušely lyžování ve dvojicích, na improvizovaných lyžích se musely přemístit
ze startu do cíle a poté lyže předat další dvojici. Některým se dařilo více, pro
některé byla synchronizace nohou poněkud náročnější, ale nakonec to zvládli
všichni. Dalším úkolem bylo vytvořit co nejdelšího šálového hada, párkrát se nám
šálohadi sice přetrhli, ale nakonec jsme mohli určit nejdelší exponát tohoto
nového zimního tvora. Při třetí disciplíně si děti chystaly munici pro poslední
soutěž, musely si totiž vytvořit sněhovou kouli a co nejrychleji se vrátit do svého
týmu. Na závěr našeho soutěžního klání jsme vyzkoušeli děti v hodu do dálky.
Do všech disciplín se děti
pustily s nadšením a chutí
získat co nejvíce bodů. I když
zvítězit může jen jeden tým,
všichni byli na závěr oceněni
diplomem a malou sladkostí na
doplnění sil.
Jsme rádi, že jsme si tohle
lednové sněhové odpoledne
krásně užili.
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Dětský maškarní karneval 27.1.2018
Zažili jste v sobotu něco zábavného, legračního a nezapomenutelného? My ano,
nechyběli jsme totiž na Dětském maškarním karnevale. Ten již tradičně pořádá
SRPŠ při Základní škole Hlubočky – Mariánské Údolí.
Všechny děti (a že jich bylo) trávily
tohle sobotní odpoledne ve
společnosti šaška Vikyho z agentury
Bavi, který pro ně měl připravenou
spoustu her, soutěží, tance a hlavně
zábavy. Kromě animačních tanečků
se mohly děti zúčastnit soutěže v
napodobování známých zpěváků, náš
karneval tedy navštívili Karel Gott,
Pepa Vojtek, Leoš Mareš, Justin
Bieber, Eva Farna a Barbora Poláková. Děti tančily nejen pod podiem, ale i na něm
a tak se pro dnešní den mohl každý stát hvězdou.
Přišla mezi nás strašná spousta krásných a originálních masek, na které jsme se
nemohli vynadívat. A tak bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší. Nakonec jsme se
rozhodli ocenit popcornovou Vanessku, černošku Valinku, malé kuřátko a Pata a
Mat.
Na všechny návštěvníky karnevalu čekala také bohatá tombola, v níž bylo bez
mála 200 cen, za což patří velký DÍK všem našim sponzorům. Menší ceny mohly
děti vyhrát v ruličkové tombole, kde se ihned dozvěděly, zda vítězí. Pro trpělivé
a soutěživé děti jsme připravili klasickou tombolu s většími cenami.
Na závěr tohoto odpoledne se konala
menší diskotéka, tančili úplně všichni,
děti, rodiče i paní učitelky.
Troufám si říct, že to bylo velmi
vydařené odpoledne, které by se ovšem
neuskutečnilo bez rodičů a přátel
školy, kteří nám pomohli s organizací
karnevalu. Tímto bychom vám rádi
ještě jednou poděkovali za vaši ochotu.
A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na ty, kteří se rozhodli strávit nějaký
čas v naší společnosti a na karneval přišli se svými dětmi. Děkujeme za návštěvu a
budeme se těšit za rok na shledanou!
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Recitační soutěž – školní kolo
Jako každý rok, tak i letos jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže. Konalo
se ve čtvrtek 22. února 2018. Žáci přišli natěšení, připravení i plní očekávání a
nervozity, jak už to na soutěži bývá. Neztratili však své odhodlání a touhu vyhrát.
Učitelky je povzbuzovaly svými úsměvy a hřejivými slovy.
Soutěž začala. Paní učitelka Dita Kozelková všechny přivítala, popřála dětem, aby
se jim přednes vydařil a představila porotu v podobě učitelek, paní ředitelky a
jedné zástupkyně z řad žáků 5.třídy. Nejprve nastoupila první kategorie, tedy
žáci a žákyně 1. – 3. třídy. Jejich hlásky se nesly celou místností a přednes
porotce okouzlil. Zazněly básně od J.Žáčka, L.Štíplové, Z. Kriebla, M.
Kratochvíla, J. Kainara a J. Vodňanské. Již tito autoři nám zaručili krásný
zážitek svou tvorbou. Občas sice někdo pospíchal, jiný byl nejistý, ale nikdo
nechyboval a předvedl pěkný výkon.
Po krátké přestávce přednášeli žáci druhé kategorie (4. – 5. třída). Zde byla už
znát ostřílenost účastníků, jejich zkušenosti z předchozích let recitování se
zúročila. Následovalo vyhodnocení celé soutěže.
V I. KATEGORII se umístil na 1. místě žák z
druhé třídy s básní Nemalujte čerta na zeď, na
2. místě žákyně také z druhé třídy s básní
Smutný čmelák a nakonec třetí místo umístila
šikovná prvňačka s básní Sněžný muž neboli
Yetti.

Ve II. KATEGORII se nejvíce líbily
tyto básně: Hokejista od J. Kainara
přednesená žákem čtvrté třídy.
Ztracená teta od M. Kratochvíla
přednesená žákem páté třídy.
Strýček Jean od J. Žáčka
předvedená žákyní čtvrté třídy.
Všichni recitující byli odměněni za svou snahu malou odměnou a velkou pochvalou,
a vítězové pak krásnou knihou, deníčkem apod. Všem jsme popřáli mnoho úspěchů
do dalších soutěží.
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Rychlé zprávy

Jako každý rok i letos navštívil
naši školu Mikuláš v doprovodu
čerta a andělů. Ve všech třídách
se našly děti, které se musely
písničkou nebo básničkou
vykoupit, aby si je čert neodnesl
do pekla.

Žáci 5. třídy měli možnost seznámit s pravidly bezpečnosti
na silničním provozu, když navští –
vili dopravní hřiště Semafor.
První lekce byla pouze teoretická,
praktická část je čeká v květnu.
To si už vyzkouší i jízdu na kole
či koloběžce. A pokud vše dobře
zvládnou, získají ,,Průkaz
mladého cyklisty“.

Mnoho zajímavostí o ptáčcích
se dozvěděli žáci 1. a 2. třídy
během výukového programu
,,Na ptačím krmítku“.
Prohlédli si vycpaniny ptáku,
ukázali si, jak má vypadat
správné krmítko, vhodnou
potravu pro ptáčky a na závěr
si vyrobili krmítka
z kelímků od jogurtů.
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Naše tvorba
Kalendář

Amálie Frýdková
Viktorie Ema Knausová
Co děláš v pondělí?
Honím holky po údolí.
Co děláš v úterý?
Sleduji semafory.
Co děláš ve středu?
Chodím sbírat višně do sadu.
Co děláš ve čtvrtek?
Čtu si hodně pohádek.
Co děláš při pátku?
Skládám velkou pohádku.
Co děláš v sobotu?
Říkám slova pozpátku.
Co děláš v neděli?
Chystám se do školy.

Já a hodiny
Adéla Hrubá

Bylo léto a já si užívala prázdnin.
,,Ajéje, prázdniny končí, co budu
dělat?“ přemýšlí Adélka. ,,Mami, jdu
do obchodu.“ ,,Dobře, tak jdi“ řekla
maminka. Adélka v obchodě potkala
kamarádku Kristýnku. ,,Kam jdeš?“
,,Jen tak se procházím po obchodě a
hledám něco, čím bych mohla
zastavit čas.“

Kalendář

Lada Frydryšková
Lucie Hefková
Jakub Kostka
Nicolas Nevtípil
Co děláš v pondělí?
Jedu do Mariánského Údolí.
Co děláš v úterý?
Mám ve škole maléry.
Co děláš ve středu?
Koupím brýle pro dědu.
Co děláš ve čtvrtek?
Zaryju se jako krtek.
Co děláš v pátek?
Oslavuju svátek.
Co děláš v sobotu?
Kopu míčem do plotu.
Co děláš v neděli?
Válím z kopce kotouly.

Anička a hodiny
Adéla Bublíková

Jednou když Anička zlobila, tatínek
jí vzal pár hraček. Anička si myslela,
že kdyby vrátila čas, bylo by to lepší.
Šla na půdu a tam našla staré hodiny.
Otočila ručičkami a najednou vrátila
čas a doopravdy to bylo lepší.
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Staré hodiny jdou zastavit?
Viktorie Ema Knausová

Kdysi dávno žila byla jedna holčička Bella, která bydlela se svojí babičkou na
kraji lesa. Ve sklepě měly staré hodiny, ale babička zakázala Belle si s nimi hrát.
Babička jednou šla nakoupit a řekla Belle, ať je hodná a ať nechodí do sklepa.
Myslíte si, že Bella babičku poslechla? Jasně že ne! Bella šla do sklepa a hledala a
hledala, až našla staré hodiny. Nejprve se na ně dívala a potom na ně začala
sahat. Začaly se hýbat a všechno se začalo zastavovat. Jenom ona ne. Zrovna
venku pršelo, tak se šla podívat, ale kapky se zastavily. Šla se podívat ven na trh a
viděla svoji babičku ale ona ji ne. Tak šla domů a lehla si….Když se vzbudila, stála
pře ní babička a Bella jí hned obejmula a na kraji lesa žijí zdravě až do teď.

Žáci 3. třídy měli ve slohu za úkol napsat svoje kladné a záporné
myšlenky, čeho je bojí a co jim dělá radost:



Bojím se, že na vysvědčení dostanu samé pětky, pak se ještě bojím,
že někdy na narozeniny nedostanu ani jeden dárek.
Obávám se, že nestihnu seriál Modrý kód.
Bojím se nočních můr.
Bojím se, že na mě rodiče nebudou mít čas.
Chmurné myšlenky: zkazím písemku, nebudu umět nic z gymnastiky, dostanu
jako jediná ze třídy pětku.



Těší mě, když dostanu dobré známky.
Radost mi dělá, když mluvím s nejlepší kamarádkou.
Těší mě, že jsem na Vánoce dostala vše, co jsem si přála.
Příjemné myšlenky: že dostanu morčátko, budu trávit prázdniny s rodinou,
potěším paní učitelku.
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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
B) Irena Hrubanová
C) Dita Kozelková
D) Lucie Molyneux - Dickinson
E) Nikol Petrovičová

F) Lucie Hladíková
G) Michaela Niklasová
H) Ludmila Erbesová
CH) Jana Niklasová
I) Jitka Zbořilová
J) Veronika Kubíčková

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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7)

10)

8)

9)

11)

Své odpovědi můžete předat paní vychovatelce Niklasové.

Nezapomeňte je podepsat!
Soutěž bude probíhat v průběhu měsíce března. 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 30.března 2018.

Těšíme se na Vaše odpovědi!
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Něco pro zábavu
Křížovka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Květina podobná sněžence
2. Poslední zimní měsíc
3. Období před jarem
4. Brzy rozkvetou
5. Ježek má na zádech
6. Druhý jarní měsíc

8. Co se slaví na jaře?
7. Strom, na kterém rostou žaludy
9. V pohádce O dvanácti měsíčkách
poslala macecha Marušku pro …
10. Kdo slaví svátek 21.3.?
11. Žlutá jarní květina
12. Z vajíčka se vylíhne
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