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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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Drsná a záhadná Namibie
Ve čtvrtek 15. března 2018, navštívili všichni žáci naší školy představení ,,Drsná a
záhadná Namibie“, které se konalo v kině Metropol v Olomouci. Děti se velmi
těšily na cestovatelské vyprávění tentokrát o daleké africké Namibii.
Pořadem provázeli Kateřina a Miloš
Motáni – cestovatelé, kteří procestovali
snad celý svět. Jejich poutavé vyprávění
bylo proloženo fotografiemi, videem a
místní hudbou. V tomto cestovatelském
pásmu žáci viděli Namibskou poušť,
spousty afrických zvířat mimo jiné
bílého pavouka, duhového gekona,
písečnou zmiji, plameňáky, lachtany a
pouštní slony. Dále naši cestovatelé děti
zavedli mezi prapodivné rostliny,
opuštěné diamantové město a záludné Pobřeží koster. Na úplný závěr pořadu děti
viděly, jak žijí některé domorodé kmeny a jejich děti.
Na konci představení byli nejlepší posluchači, kteří uměli odpovědět na otázky,
odměněni dárky. Ostatní děti si po představení mohly také koupit drobné
suvenýry.
Malým i větším dětem se představení moc líbilo a už se těší na další.

Zkus to zdravě
Ve středu 11. a ve čtvrtek 12. dubna 2018 se uskutečnil na naší škole projekt
Zkus to zdravě. Projektu se zúčastnili žáci druhého a čtvrtého ročníku. Projekt
měl několik částí. V první části se děti seznámily se dvěma kamarády Zdravíkem
a Jedlíkem a prožily s nimi prázdniny u strýce Tomáše na farmě.
Ve druhé části pak vytvářeli žáci druhé
třídy z letáků koláž. Starší děti
vyskládaly z letáků výživovou pyramidu.
V závěrečné části se žáci popovídali o
sportu a také o důležitosti pohybu v
životě zdravého člověka. Na úplný
závěr programu uviděli, jak to vypadá
pokud se diety přehánějí.
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Tento program byl součástí projektu Péče o zdraví, který máme na naší škole
celoročně. Zapojili se do něj všichni žáci naší školy různými aktivitami. Děti z
prvního ročníku 21. března měli samostatný projekt zdravé zoubky. A žáci 3. a 5.
ročníku si ve středu v průběhu dvou posledních vyučovacích hodin zapojili do
projektu a to vycházkou do okolí a výtvarnou technikou koláže.
Myslím, že se projekt se vydařil a všichni zúčastnění se pokusí žít zdravě…

OVOV
Dne 27.4.2018 se naše škola zúčastnila každoroční akce v Olomouci na
Lokomotivě v Olympijském víceboji. Devět statečných dětí poměřilo své síly se
soupeři v pěti disciplínách, které se bodově sčítali jak pro jednotlivce, tak i pro
družstvo. Výborně si vedly dívky i chlapci ve všech disciplínách, které byli fyzicky
i psychicky náročné. Zúčastnili se běhu na 1 km, trojskoku z místa, kliků v
intervalu dvou minut, skákání přes švihadlo na čas a počet přeskoků a
basketbalového driblingu. I přes letošní rekordní účast 23 škol si naši žáci vedli
úspěšně a bojovali s veškerým nasazením do poslední chvíle.

Štafetový běh
Poslední pracovní den v prvním květnovém týdnu se konal
Štafetový běh v Olomouci na Lokomotivě, kterého se
zúčastnilo našich 16 dětí ve věkovém rozmezí 1. – 5. třída.
Každý z dětí běžel dva závody. První byl ve své věkové
kategorii a druhý byla smíšená štafeta. S veškerým nasazením se naše štafetová
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výprava umístila na krásném 17. místě z celkových jednadvaceti škol. V časových
prostojích se děti účastnili mimoběžeckých soutěží trojskoku z místa a s
rozběhem a hodu medicimbalem. V hodu medicinbalem se naše žákyně Adriana
Nevtípilová umístila na 1. místě ze všech zúčastněných dívek. Tímto ji i všem
ostatním gratulujeme a do příštích ročníků přejeme stejné a lepší úspěchy.

Naši mladí zdravotníci opět na stupních vítězů
Každý rok se žáci naší školy účastní soutěže v poskytování první pomoci, kterou
pořádají oblastní spolky Českého červeného kříže. Letošní oblastní kolo se konalo
10.května 2018 v areálu Domu dětí a mládeže v Olomouci a v přilehlých
Bezručových sadech.
Pro soutěžící družstva je vždy připraveno pět stanovišť, na kterých můžou
předvést, své znalosti o první pomoci.
Po slavnostním zahájení jsme vyrazili na první stanoviště. Zde museli soutěžící
ošetřit dívku, která utíkala po schodech
a poranila si nohu. Soutěžící měli poznat,
že se pravděpodobně jedná o zlomeninu.
Na dalším stanovišti byly dvě děti, ty
dělaly hlouposti kolem ohně a popálily se
na rukou. A na posledním stanovišti první
pomoci se poprala dvě děvčata, jedna z
nich měla tepenné krvácení na ruce a
druhá krvácela z nosu. Ani letos
nechybělo stanoviště z obvazovou
technikou a transportem raněných.
Čekání na výsledky jsme si krátili v areálu DDM, kde je spousta atrakcí, takže
nám čas rychle utíkal. V letošním roce naši školu reprezentovaly dva týmy
mladých zdravotníků, složené ze žáků 4. a 5. třídy. Oběma týmům se na
stanovištích velmi dařilo a chválili je i jednotliví rozhodčí. Všechna poranění se
jim podařilo ošetřit a zraněné zachránit, což se nedá říct o našich soupeřích,
doslechli jsme se, že jednomu týmu dokonce zraněný ,,nepřežil“ a vykrvácel.
Proto jsme netrpělivě čekali, jak se umístíme, body našich obou týmů byly
neustále vyrovnané a boj to byl opravdu těsný. Do poslední chvilky jsme netušili,
jak dopadneme.
Musím říct, že jsem na naše zdravotníky pyšní, jsou to jedničky, i když oficiálně
se na prvním místě umístil jen tým A a tým B získal 2. místo, pro nás jsou první
oba. Rozdíl byl totiž opravdu těsný jen pár bodů. Všichni byli velmi šikovní a
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troufám si říct, že ne všichni dospělí by dokázali poskytnout první pomoc tak jako
naše děti.

Dopravní hřiště – projektový den
Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti
silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z
priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt
nazvaný – Jsem chodec pro 1. – 3. ročník a Jsem cyklista pro 4. – 5. ročník.
Projekt se prolíná celým kurikulem na 1. stupni. Zaměřuje se především na
předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně
pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při
budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí,
zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků
silničního provozu.
Letošní projektový den připadl na 11. května. Žáci
společně se svou paní učitelkou strávili příjemné
dopoledne, ve třídě, v okolí školy i na školním hřišti.
Pro 1. – 3. třídu bylo na dvoře školy připraveno mobilní
dopravní hřiště se spoustou aktivit. Žáci si vyzkoušeli
i roli policisty a občas se udělovaly pokuty za
porušování pravidel.
Žáci 4. a 5. ročníků si dovezli svá kola a helmy.
Zkontrolovali jsme povinnou výbavu a také správné
nasazování přilby. Nakonec žáci absolvovali jízdu zručnosti, která nebyla vůbec
snadná. Zahrnovala slalom, přenesení kelímku s vodou, objetí kruhu mezi čarami,
projetí úzkou překážkou, zastavení na čáře, ale také odpověď na otázky: Co
uděláš, když budeš někoho předjíždět?, Smíš vozit na nosiči místo brašen
kamaráda? apod. Tři nejlepší byli odměněni diplomem. Moc gratulujeme úspěšným
cyklistům. Ve čtvrté třídě Ondřeji Sciegelovi za 1. místo, Vojtovi Sojákovi za 2.
místo a Janu Sciegelovi za 3. místo, v páté třídě pak Martinu Hladečkovi za 1.
místo, Ondřeji Moravcovi za 2. místo a Václavu Prečovi za 3. místo.
Výstupem celého našeho snažení jsou pracovní listy v osobním portfoliu. V
neposlední řadě si děti odnášejí cenné informace, jak se chovat bezpečně v
provozu jako chodec či cyklista.
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Soutěž mladých zdravotníků – regionální kolo
Jako vítězové okresního kola soutěže v poskytování první pomoci jsme postoupili
do regionálního kola. To se konalo v sobotu 2. června v olomoucké Pevnosti
poznání a v jejím okolí.
Pro soutěžní družstva bylo opět připraveno 5 soutěžních stanovišť, na kterých
předvedli své znalosti v poskytování první pomoci, obvazové technice a transportu
poraněných. Abychom neměli mezi jednotlivými úkoly velké časové prodlevy, byla
soutěžní stanoviště proložena nesoutěžními. Na těch si děti vyzkoušely poskládat
puzzle s obrázky lidského těla a
hlavolam, do plyšového medvídka
umisťovaly jeho vnitřní orgány a
zahrály si různé hry.
Co se týče soutěžních stanovišť, děti
ošetřovaly chlapce v bezvědomí,
neslyšícího chlapce s poraněním nohy
a jeho kamarádku s odřeninami, která
byla v šoku. A na posledním stanovišti
řeznou ránu na ruce a mdlobu.
Čekání na vyhlášení výsledků jsme si krátili v Pevnosti poznání, ta nám byla zcela k
dispozici a mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet všechny expozice. Když jsme se
konečně dozvěděli, že se má me seřadit na nástupu, vůbec jsme netušili, jak se v
konkurenci z celého regionu umístíme. Bylo pro nás tedy velkým překvapením,
když jsme název naší školy uslyšeli jako poslední. Výsledky se totiž četly od 10.
místa a naši mladí zdravotníci opět zabodovali a získali úžasné 1. místo. Tím
pádem postupujeme do republikového kola, které se bude konat 16. června v
Ostravě.
Našim mladým zdravotníkům patří velký dík a gratulace za výbornou reprezentaci
školy!

Mikroregion Bystřička 2018
Ve čtvrtek 7. června se konal Sportovní den Mikroregionu Bystřička.
Mikroregion Bystřička vznikl seskupením jedenácti spádových obcí: Bukovany,
Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká
Bystřice, Velký Újezd a Doloplazy.
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V letošním školním roce se akce pořádala v naší obci tedy v Hlubočkách. Za naši
ZŠ Hlubočky – Mariánské Údolí soutěžilo 30 dětí a to v disciplínách vybíjená a
fotbal. V obou disciplínách jsme měli dvě družstva – mladší a starší žáky.
V úvodu se žáci museli rozdělit na svá sportoviště. Soutěž ve fotbale probíhala na
místním hřišti. Tam je také uvítal starosta obce, Děvčata měla své sportoviště na
Dukle
Soutěže probíhaly za velmi hezkého a
teplého počasí. Ve fotbale v mladší
kategorii žáků do třetí třídy jsme
získali stříbrnou medaili a ve starší
kategorii čtvrtá a pátá třída jsme
získali třetí místo.
Ve vybíjené jsme si věřili. Žákyně v
kategorii prvního až třetího ročníku
skončily na pěkném druhém místě, také
starším žákyním se dařilo a nakonec jim
zlato uniklo jen o vlásek a skončily také na druhém místě.
V celkovém pořadí škol získala naše škola vynikající třetí místo a tím i bronzový
pohár.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a již nyní se těšíme na příští
ročník.

Soutěž mladých zdravotníků – republikové kolo
Naši mladí záchranáři ze 4. třídy se vydali v sobotu 16.června 2018
reprezentovat nejen naši školu, ale celý
olomoucký kraj do ostravského Landek
Parku. Zde se konalo republikové kolo
soutěže mladých zdravotníků. Soupeři
jim byli týmy z Českých Budějovic,
Litoměřic, Třebíče, Vsetína, Chrudimi,
Klatov, Mladé Boleslavi a Prahy.
Síly zde změřilo celkem 90 mladých
záchranářů I. a II. stupně, jejichž
úkolem bylo na jednotlivých stanovištích
prokázat své znalosti v poskytování první pomoci. Museli tak ošetřit poraněného
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cyklistu, zlomený nos, otřes mozku, vymknutý kotník, bodnutí vosou, předvést své
dovednosti při obvazové technice a transportu raněných.
Konkurence mladých zdravotníků byla opravdu silná a rozhodčí měli nelehkou
úlohu při hodnocení provedených úkonů. Proto museli být přísní a každá
maličkost, kterou zdravotníci neprovedli, nebo jim trvalo dlouho, než ji provedli,
byla hodnocena ztrátovými body. Přece jen se jednalo o republikové kolo a to
museli vyhrát opravdu jen ti nejlepší z nejlepších.
Zdravotníci z naší školy se velmi snažili a ošetřovali, jak nejlépe mohli. Nakonec
se umístili na 7. místě. Není to sice medailová pozice, ale my jsme na ně pyšní i
tak. Vždyť měli odvahu a znalosti k tomu, aby dokázali ošetřit zraněné v
autenticky sehraných situacích. Dokázali pohotově reagovat, spolupracovat a
pomoci lidem, kteří to potřebovali (i když tentokrát jen jako). Věříme, že tato
zkušenost bude pro děti velmi přínosná a v případě, že by se ve skutečnosti
dostaly do podobné situace, budou si vědět rady.

Oslava Královského slunovratu
Na 21. června připadá na první letní den. My jsme si tento den užili oslavou
Královského slunovratu. Naši králové a královny se předvedli v celé své kráse a
ukázali ze sebe jen to nejlepší. Paní učitelky, paní vychovatelky a další si
přichystali opravdu povedené odpoledne, plné sluníčka, které zářilo a svítilo až
příliš J .
Naši druháci nám připomněli, jak moc máme všichni rádi čokoládu a zatancovali
nám taneček na oslavu čokolády. Poté si připravili naši nejmenší poctu pro krále
popu, Michaela Jacksona. Třeťáci nezapomněli na všemi milovanou Abbu a
připomněli nám jeden z nejslavnějších hitů této
kapely a to byl a pořád je hit Dancing Queen.
Čtvrtá třída nás do poslední chvíle napínala a
nakonec nám předvedla souboj krále s draky.
Alespoň trošku pomyslného ochlazení nám
přineslo vystoupení princezen z II. a III.
oddělení školní družiny. Ty zatančily na známé
písničky z Ledového království. Na závěr přišlo
na řadu vystoupení žáků 5. třídy a jejich pasování
na žáky 2. stupně.
Přesto, že sluníčko sálalo až příliš, všichni jsme si
slavnost užili ve společnosti svých blízkých a přátel, za přítomnosti dobré zábavy
a drobného občerstvení.
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Rychlé zprávy

Žáci 5. třídy absolvovali výuku
na Dopravním hřišti v Olomouci.
Po zvládnutí teoretické i
praktické části čekali na páťáky
testy získaných znalostí.
Ten, kdo test splnil, získal
Průkaz mladého cyklisty.

I na jaře probíhala na naší škole
soutěž ve sběru starého papíru,
do které se zapojily všechny třídy.
Celkem se sesbíralo 3334,5 kg.
V letošním ročníku soutěže
zvítězila 4. třída,
která společnými silami nasbírala
1060 kg. Gratulujeme.

Dne 5.6. se vypravili žáci 1. a 2.
třídy na školní výlet na hrad
Helfštýn. Zde je čekalo vtipné
divadélko, prohlídka mincovny,
výšlap na věž, ze které byl
krásný výhled a nesměl
samozřejmě chybět nákup
suvenýrů. Počasí jim přálo
a tak si výlet krásně užili.
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Pátý červen byl den výletů. A tak
se v tento den vydali na výlet i naši
třeťáci. Na ty čekaly s otevřenou
náručí Čechy pod Kosířem. Žáci
si za doprovodu princezny a víly
prohlédli zámek i jeho zámeckou
zahradu. Prohlídku zakončili
na výstavě Svěrákových filmů,
která se jim moc líbila.

Žáci 4. a 5. třídy se ve stejný
den jako ostatní vydali do Památníku Velké Moravy a do areálu
ŽIVÁ VODA Modrá. Viděli a
zažili toho spoustu a celý výlet
si náramně užili.

Jakub Gábor ze 4. třídy se
zúčastnil soutěže na podporu
kampaně Rosteme s knihou
na téma Stalo se ve 20. Století
aneb Událost 20. století, kterou
považuji za převratnou. Vyhlášení
probíhalo na veletrhu Svět knihy
Praha 2018 a Kuba získal
úžasné 2. místo. Gratulujeme!
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Něco pro zábavu
Křížovka

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1. Pomůcka na rozčesání vlasů
2. Dopravní prostředek
3. V červenci a srpnu máme …
4. Na cestu si sbalím …
5. Třetí roční období
6. V létě si do pití dáváme …
7. Proti spálení od sluníčka nám pomůže opalovací …
8. Někteří z nás pojedou o prázdninách na …
9. Z tábora píšeme …
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