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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

Návštěva knihovny města Olomouce
První týden nového školního roku, a to ve čtvrtek 6. 9. 2018, si žáci 4. třídy oživili
návštěvou Městské knihovny v Olomouci. Cesta vlakem uběhla rychle, a jelikož
naší čerství čtvrťáci jsou sportovně založení, z hlavního nádraží do knihovny
jsme došli pěšky. Cestou paní učitelka dětem ukazovala důležité budovy města
Olomouce.
V knihovně na nás už paní knihovnice čekala a program mohl začít. Dvouhodinová
beseda se zdála dlouhá, ale utekla jako nic. Děti se seznámily s encyklopediemi
zvířat a popsali si různé zajímavosti, které jsou k nalezení právě pouze v
encyklopediích. Následovala přestávka na svačinku a pití.
V druhé části se žáci učili orientovat v knihovně. Zkoušeli si, jak najít knihu podle
autora a také, jak se v celé místnosti dětského oddělení chovat a pohybovat.
Nakonec od paní knihovnice dostali velikou pochvalu za vzornou práci. Žáci byli
nadšení, a proto děkujeme Knihovně města Olomouce a doufáme, že se brzo zase
shledáme.

Podzimní sportovní den
Ve čtvrtek 20. září se na naší škole konal sportovní den. Sraz všech byl před
školou v osm hodin, poté jsme se po jednotlivých třídách odebrali směrem
Radíkovská věž.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku museli jít rychleji,
protože již v 9 hodin měli domluvenou schůzku se
správcem Fortu v Radíkově. Jedná se o pevnostní
objekt, který byl součástí Olomoucké pevnosti. Od
pana správce se žáci dozvěděli, že byl vybudován v
roce 1876, nebyl však nikdy dokončen. Žáky nejvíce
zaujala děla s dostřelem až 5 kilometrů.
Žáci nižších ročníků došli svým tempem pod
rozhlednu později. Tam v místním areálu jsme
se nasvačili, pohráli si na dětském hřišti a nakoupili
drobné suvenýry. Nejvíce si menší děti oblíbily
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výběh, kde žijí malé kozy a děti je mohou krmit. Potom již následovala cesta
zpět ke škole. Po malém zastavení na Posluchově dorazily všechny děti ke škole
zdravě unavené. Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni užili den strávený
společně v přírodě.

Výstava ovoce a zeleniny
V pondělí 1. října žáci naší školy navštívili výstavu podzimního ovoce a zeleniny,
místního svazu zahrádkářů v Mariánském Údolí, Hlubočkách. Výstava se konala
tak jako v předešlých letech v místním kulturním domě – Na Letním.
Tady bylo vystaveno mnoho exponátů od
místních pěstitelů, převážně se jednalo
o podzimní ovoce a zeleninu. K vidění
bylo nejen tradiční ovoce, ale i různé
exotické plody. Nejčastěji byla
vystavena jablka, ale také ořechy,
hrušky a švestky. V letošním roce se
obzvláště dařilo různým druhům paprik,
vystaveny byly od malých pálivých až po
velké kapie. Dětem se ale nejvíce líbily
okrasné papričky a obří cuketa ve tvaru
písmene S. Výstava byla doplněna krásnými aranžemi podzimních kytic a také
rukodělnými výrobky z přírodnin.
Děti se nejvíce těšily na ochutnávku některých vzorků nakrájených jablíček a v
letošním roce nově každý dostal kelímek výborného moštu. Za rok zase na
shledanou!

Dýňodlabání
Ve čtvrtek dne 4. 10. 2018 se
vybraní žáci 4. a 5. třídy
účastnili soutěže v dlabání dýní
– Dýňodlabání v rámci podzimní
výstavy Flora Olomouc.
Soutěžilo se ve dvou
kategoriích, naši žáci si vybrali
už vypěstovanou dýni a tu ve
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dvojicích na místě pomocí nástrojů vydlabali. Na vydlabávání dýní měli dostatek
času – cca 3 hodiny, poté hodnotila porota nejkrásnější vyřezanou dýni.
Počasí nám letos přálo více než loni, dostali jsme k svačině bagetu, tatranku a
pití, po celou dobu byl zajištěný teplý čaj. Poté mohli žáci navštívit expozice na
podzimní výstavě Flora Olomouc.
I když jsme se neumístili na prvních třech pozicích, dostali jsme tašku s
odměnami za účast. Gratulujeme vítězům, děkujeme organizátorům a těšíme se na
další ročník Dýňodlabání.

72 hodin
V pátek dne 12. 10. se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili celorepublikové akce 72 hodin,
jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé.
Kdykoliv během těchto 72 hodin (11. – 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se
dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či
jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých
pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Cílem této akce je
zapojit co nejvíce
mladých lidí a ukázat
jim, že stačí málo, aby
dokázali mnoho!
Přesvědčit je, že jsou
sami schopní změnit
věci, které se jim nelíbí.
Naučit je spolupracovat
a víc vnímat svět kolem
sebe.
Stejně jako v minulých letech, tak i letos podpořila naše škola tento skvělý
projekt. Podařilo se nám zaregistrovat a zorganizovat projekt pod názvem „Úklid
v okolí naší školy“. Přispěli jsme tak dobré věci a podíleli jsme se na odstranění
odpadků v našem nejbližším okolí. S úderem desáté hodiny mladší žáci prošli školní
zahradu i hřiště. Poté se vydali kolem školního plotu. Starší žáci vyčistili okolí
obchodního střediska, kulturního domu a několika panelových bloků. Společně
jsme se pak těšili z dobře odvedené práce. Žáci obdrželi placky a náramky s
logem tohoto projektu. Všem pomocníkům moc děkujeme!
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Oslava výročí založení republiky
Letos už je to 100 let, co byla založena Československá republika. Naše škola se
rozhodla do oslav zapojit projektovým dnem a Dnem otevřených dveří. Akce
proběhne 24. října, kdy na školní zahradě zasadíme náš Strom svobody – lípu
srdčitou.

8,00 - 9,40 nahlédnutí do výuky, prohlídka školy, občerstvení
10,00 sázení lípy srdčité, vystoupení žáků naší školy
10,55 – 11,40 nahlédnutí do výuky, prohlídka školy, občerstvení
11,40 – 13,00 přestávka
13,00 – 14,00 nahlédnutí do činnosti školní družiny, prohlídka školy, výukové
programy na interaktivní tabuli, občerstvení, video + fotografie o škole, výstavka
žákovských prací, tabule ke 100. výročí vzniku ČSR
14,30 – 15,45 přivítání všech přítomných, vystoupení žáků naší školy
15,45 -16,00 prohlídka školy, výukové programy na interaktivní tabuli,
občerstvení, video + fotografie o škole, výstavka žákovských prací, tabule ke 100.
výročí vzniku ČSR
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ZAJÍMAVOSTI
připravili: Julie Šrámková a Radek Vyroubal

VÍTE, ŽE…
1. …první autobus v Praze vyjel 7. března 1908.
2. …Pražský hrad je největší starobylý hrad na světě.
3. …v České republice je přes 2000 zámků, hradů a zřícenin.
4. …do roku 1920 mělo ČSR stejnou vlajku jako Polsko.
5. … 97% piva v ČR pochází z Plzně.

SOUTĚŽ
– PREZIDENTI ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ REPUBLIKY
připravila: Tereza Sečková
Zapojte se do soutěže a jména prezidentů zapište ve správném pořadí od prvního
po současného. Své odpovědi odevzdejte pí. vychovatelce M. Niklasové
nejpozději do konce listopadu. Nezapoměňte se podepsat.

EDVARD BENEŠ
VÁCLAV HAVEL
LUDVÍK SVOBODA
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
EMIL HÁCHA
ANTONÍN NOVOTNÝ

MILOŠ ZEMAN
GUSTAV HUSÁK
ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ
VÁCLAV KLAUS
KLEMENT GOTTWALD
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Pozvánka

Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí
pro své žáky pořádá

STRAŠIDELNOU
ŠKOLU
Kdy: 1.11.2018

pro žáky 1. a 2. třídy 16,30 – 17,30 , pro žáky 3. – 5. třídy 17,30 – 18,30
Čeká Vás spousta zajímavých úkolů a malé občerstvení v jídelně školy.
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