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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

Když jsem já sloužil to první léto…
Svátek svatého Martina byl jedním
z nejoblíbenějších svátků roku. Děti
i hospodáři čekali na první sníh,
hospodyně pekly posvícenskou martinskou
husu a martinské rohlíky nebo podkovy,
zvané martiny, roháče, zahýbáky –
prostě posvícení jak se patří.
Svatomartinský den měl v Čechách bohatou tradici – čeledi končívala sjednaná
služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok prodlužovala
dohodu. A tak jsme motivovali letošní Svatomartinské soutěžení. V úvodu našeho
běhacího odpoledne jsme si s prvňáčky zazpívali „Když jsem já sloužil to první
léto, vysloužil jsem si…“.
Děti pak byly rozděleny do skupinek, každé velel jeden hospodář. Čeledínové a
děvečky měli za úkol vysloužit si zvířátka, boty i děvčátko. Běhali po školní
zahradě a sbírali rozstřižené obrázky, které hospodář lepil do tabulky. Za
odměnu dostali sladkost.
Děti hra velmi bavila a některé by ji chtěly hrát každý den.

Strašidelná škola
Strašidelná
škola
se
odehrávala
v ZŠ
Hlubočky
–
Mariánském Údolí už po několikáté.
Rozdělovala
se
na
dvě
kategorie. První skupina byla složena
z 1. – 2. třídy a druhá 3. – 5. třídy.
Chodilo se po skupinkách 5 – 6 dětí.
V budově se nacházelo pět stanovišť.
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V první třídě bylo za úkol rozeznat bylinky a rozluštit vzkaz v hlaholici. Ve druhé
třídě jsme zase hledali netopýry. Třetí stanoviště se odehrávalo ve třetí třídě,
kde jsme ochutnávali slizké hady. V další neboli čtvrté třídě ležely na stole
záhadné sklenice. V jedné z nich se nacházel klíč. Když jste měli štěstí, našli jste
ho a splnili jste úkol. V páté a poslední třídě jsme museli vyluštit strašidelné
pexeso.
Když jsme splnili všechna stanoviště, šli jsme pod schody a tam na nás čekala
hlavní čarodějnice. Ta nám dala čarodějnické medaile a bonbóny a pochválila nás,
jak jsme vše zvládli.
Strašidelná škola byla výborná jako ostatně každý rok.

Napsali: žáci 5. třídy

Školní časopis roku
Již šestým rokem vydává naše škola školní časopis Mariánek, který jsme opět
přihlásili do soutěže Školní časopis roku 2018. Tu pořádá Asociace
středoškolských klubů ČR.
Celorepubliková soutěž školních časopisů
je postupová soutěž. Je otevřená pro
všechny, kteří vydávají časopisy nebo
noviny v tištěné nebo elektronické podobě
pro své spolužáky a kamarády. Ať už
v podobě školních periodik nebo
klubových či oddílových. Pro účast
v celorepublikové části soutěže je potřeba
úspěšně projít krajským kolem, které je
organizováno pro každý kraj.
Vyhlášení výsledků soutěže bylo letos spojeno s Multimediálním dnem, který se
konal 9.11. na Katedře mediálních studií a žurnalistiky v Brně. Kromě vyhlášení
výsledků nás zde čekala i spousta zajímavých workshopů, jako například Jak se
dělají Zprávičky, kde jsme tvořili reportáž do pořadu Zprávičky na Déčku.
Do již 12. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 428 časopisů. Soutěž je rozdělena
do kategorií dle stupně školy a v rámci kategorie se udělují ceny za Titulku,
Grafiku, Obsah a Celkový dojem. Náš školní časopis se umístil v kategorii Obsah
na 3. místě a celkově jsme získali úžasné 2. místo. Výsledky nás velmi potěšili a v
tvorbě školního časopisu určitě budeme pokračovat i nadále.
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Den s ARPOKEM
ARPOK je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové
vzdělávání. Pomáhá nám učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba,
migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví se žáky. O těchto
tématech informuje i veřejnost, a tak podporuje otevřenou a tolerantní
společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.
V pátek 9. listopadu 2018 jsme na naší školu pozvali lektory z ARPOKU v
Olomouci. Zajímavé dopoledne bylo realizováno u žáků 4. – 5. ročníku. Na toto
zajímavé dopoledne jsme zvolili výukový program „ Příběh banánu“.
Program trval 2 vyučovací hodiny a
snažili jsme se o naplnění těchto dílčích cílů:
* zprostředkovat kontakt mezi rozvojovým
a rozvinutým světem
* poskytovat pedagogům nástroje pro
začleňování globální rozvojové vzdělávání
do vzdělávacích kurikul a do výuky
* potírat extremistické názory
nerespektující lidská práva
* poskytovat informace veřejnosti a přispět k veřejné debatě o aktuálních
globálních tématech
Nejprve se děti seznámily s lektory a připomněly si různé druhy ovoce, které v
dnešní době máme dostupné. Poté se rozdělily do skupinek a snažili se najít
odpovědi na nejrůznější otázky týkající se banánů, např. jaké pokrmy lze z banánu
připravit, co potřebuje banán, aby rostl a plodil banány.
Paní lektorka děti seznámila s banánovníky, které dorůstají do výšky až 15 metrů,
jeho květy jsou narůžovělé a trsy banánů, které na nich rostou, mohou vážit až
70 kg. Banánovníky rostou v Jižní Americe a Africe.
V další části pracovaly děti v kroužku a pomocí fotografií mapovali cestu banánu z
místa, kde vyrůstají až k nám domů. Zajímavé byly informace o nálepkách, které
můžeme na banánech najít, když si je kupujeme. Jednou z nálepek je Fairtrade,
která označuje banány z plantáží respektujících přírodu, a lidé pracující na
těchto místech jsou náležitě ohodnoceni za svou práci. V rámci besedy proběhla
samozřejmě také ochutnávka.
Beseda se nám velice líbila a přinesla nám nové zajímavé informace a poznatky.
Nakonec děti dostaly dáreček v podobě záložky.
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Příběhy pana Tydýta
V úterý 13. 11. se žáci 3. třídy účastnili představení s názvem Příběhy pana
Tydýta, který byl realizován v rámci projektu zaměřeného na inkluzi ve školách.
Velmi poutavým způsobem byli všichni začleněni do příběhu plyšových hraček,
které se vydaly do světa hledat kamaráda, kterého předtím z kolektivu vyčlenily.
Hračky i děti společně řešily nejrůznější úkoly a situace, které měly jasný cíl, a
to posílit vztahy v kolektivu a vzájemně si vážit druhých i sám sebe.

Celý projekt byl zaměřen na stmelení
kolektivu – a to všech dětí bez rozdílů.
Dvě hodiny utekly jako voda, žáci byli
Nadšeni, a protože byli moc šikovní,
dostali plyšáka Tydýta jako dárek.
Teď má ve třídě své místo a hlídá,
Jak se děti k sobě chovají.

Pevně věřím, že příležitostí k tomu,
aby se na ně musel dívat smutně, bude
méně než těch, kdy bude radostný a usměvavý.

Výstava pro nezaujaté oči
Pondělní odpoledne 19. 11. 2018 strávila všechna oddělení školní družiny na
Výstavě pro nezaujaté oči v KD Na Letním. Výstavu navštěvujeme každý rok a
opět se bylo na co dívat. Děti velice zaujaly mandaly. Samy je vymalovávají a tady
viděly precizně odvedenou práci. U obrázků Jiřího Frýdka jsme si povídali, co je
karikatura a v brzké době se pokusíme nějaké karikatury namalovat. Líbily se i
fotografie, dřevěný nábytek a uklidňující malby paní Šumberákové. Možná
výstavu navštívil budoucí významný výtvarník nebo fotograf :)
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DEN ETIKY aneb ETIKA MĚ BAVÍ
Ve středu 21. 11. 2018 jsme ve spolupráci s Obcí Hlubočky a Rodinným centrem
Broučci zorganizovali projektový den. Naše etické vyučování tento den bylo
spojeno s aktivitami a činnostmi podporujícími mezilidské vztahy, pak jsme také
absolvovali besedy s dětmi na téma spolupráce a nakonec jsme zdobili svícny a
dřevěné kolíčky, které jistě někomu udělají radost.
Žáci se dozvěděli mnohé o sobě, o svých kamarádech a spolužácích. Dozvěděli se,
že každý má svou hodnotu a že není vůbec malá. Naučili se, že mnohé činnosti v
životě vyžadují onu spolupráci. Někdy se bez ní opravdu neobejdeme. Pomocí
pracovních listů pochopili, jak důležité je vzájemné ocenění, vztahy v rodině,
přátelství.
Nakonec i potěšit někoho jen úsměvem, vlastním výrobkem, vlídným slovem může
mít zásadní vliv na druhé.
Usilovali jsme o tyto cíle:
* Rozvoj tvořivosti a kreativity
* Rozvoj etického cítění, rozvoj
spolupráce, empatie
* Pečovat o lepší klima třídy
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Vánoce, Vánoce přicházejí…

VÁNOČNÍ ZVYKY
připravily: Kristína Červáková, Terka Sečková
Zlaté prasátko – zlaté prasátko vzniklo jako motivace pro děti, aby děti vydrželi
celý den o hladu. Říká se, že kdo to vydrží tak s první hvězdou uvidí i zlaté
prasátko.
Pouštění lodiček – pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Do lavoru
s vodou se dají lodičky se zapálenou svíčkou. Majitele té lodičky, která svítí
nejdéle, čeká dlouhý život.
Házení střevícem- svobodné dívky v období vánoc házeli střevícem za hlavou
směrem ke dveřím. Pokud se špička boty otočí směrem ke dveřím, znamená to,
že se dívka vdá.
Barborka – na svatou Barborku 4. 12. každá dívka, která se chce vdát, trhá
barborku. Jestli vykvete do Štědrého dne, dívka si najde svého ženicha.
Krájení jablka – tato klasická a známá tradice věštila, zda daného čeká život nebo
smrt. Život znamená nález pěticípé hvězdičky a křížek smrt.

Jak se slaví Vánoce v Americe?
připravily: Viktorie Ema Knausová, Silvie Šrámková
Nejvýznamnějším obdobím v roce jsou pro Američany bezesporu Vánoce.
Obchody přetékají kýčovitou výzdobou a dekoracemi. Lidé mezi sebou soutěží
kdo bude mít více ozdobený dům. Dětem v USA nosí dárky Santa Claus; na rozdíl
od ČR a našeho Ježíška až v noci na 25. prosince. Ke stromečku si hledá cestu
komínem, cestuje výhradně na saních, které táhne osm sobů. Aby na děti Santa
Claus nezapomněl, nechávají u krbu nachystanou sklenici mléka s talířem sušenek
pro soby pak i pár mrkví. Santa nespoléhá na American Airlines, Deltu ani jiné
aerolinky.
do výuky, prohlídka školy, občerstvení
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ZAJÍMAVOSTI
připravili: Julie Šrámková a Radek Vyroubal

VÍTE, ŽE…
1. … slovo vánoce pochází z Německa!?
2. … jesličky se objevuji v kostele sv. Klimenta od roku 1560.
3. … 25. prosinec byl uváděn jako datum Kristova narození už od 3 století.
4. … některé tradice spojené s vánocemi pocházejí z předkřesťanských dob.
5. … přesné datum Kristova narození není známo.
6. … někteří lidé využívají vánoce jako svátek a někteří aby přemýšleli o pánu
bohu.
7. … zdobení vánočního stromku pochází z německých měst.
8. … koledy a jejich historie sahá až do 13. století.

KŘÍŽOVKA
připravily: Silvie Šrámková, Terka Sečková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. V zimě z nebe padají sněhové……
2. Ježíšek nám nosí ……
3. Každou adventní neděli zapalujeme svíčku na adventním ……
4. Na Vánoce se jí sušené ……
5. Před vánočními svátky pečeme vánoční ……
6. Vánoční dárky dostáváme pod ……
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Vánoční spojovačka
připravily: Adéla Bublíková, Katka Nováková
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Omalovánka
připravily: Adéla Bublíková, Katka Nováková
Všichni určitě vidíte anglická slovíčky a vedle nich čísla. V baňce jsou také čísla.
Vybarvěte tedy baňku podle návodu.
1 – pink, 2 – red, 3 – orange, 4 – green, 5 – blue, 6 - purple
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Rozhovor s…
… paní učitelkou Mgr. Evou Simčákovou
Reportéři: Adéla Hrubá, Matěj Mizerák
Paní učitelka Simčáková se vrátila na naši školu po šestileté mateřské dovolené a
my jsme si pro ni připravili pár otázek na tělo.

Změnilo se něco ve škole po 6 letech?
Ano, škola se změnila. Je modernější a mám iŠkolu.

Jaká byla Vaše mateřská dovolená?
Mateřská dovolená byla dlouhá, pěkná a někdy náročná.

Jak se jmenují Vaše děti?
Moje děti se jmenují Štěpánek a Adélka.

Dala jste někdy pětku?
Ano, pětku jsem už dala.

Jak byste popsala svou třídu?
Moje třída je živá, upovídaná a je nás hodně.

Bylo pro Vás zase těžké vstávat do práce?
Ano, bylo těžké se zase do toho dostat.

Jaká je Vaše nejoblíbenější barva?
Moje oblíbená barva je vínově červená.

Jaké je Vaše nejoblíbenější zvíře?
Moje nejoblíbenější zvíře je pejsek.

Jaký sport máte nejraději?
Můj oblíbený sport je turistika.

Jaké je Vaše nejoblíbenější divoké zvíře?
Mé nejoblíbenější divoké zvíře je srnka.

Jaká je Vaše nejoblíbenější kytka?
Má nejoblíbenější kytka je gerbera.
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Slohové okénko 4. třídy
Sářina a Simonina sobota
Adéla Bublíková
Sára se Simonou si společně skládají sobotní snídani. Snídají sýrový sendvič se
salámem. Sobotu stráví společným sportováním. Skáčou se Sářiným synovcem
Samem. Společně se smějí. Sára se Simonou sledují Sama skotačícího se svým
sporťákem.

Milovaná morčata
Lucie Hefková
Moje morčátko moc miluje mrkvičku, mazlení.
Musím mu měnit mnohokrát misku mňamek. Moje
morčátko mělo mnoho malých mláďátek. Malá
mláďátka milují mateřské mléko. Mláďátka mají
milující majitele. Miluju moje morčátko.

Moje milá Máša
Veronika Herchelová
Moje máma měla milou Mášu. Máša měla málo mléka. Miska má málo mléka, myslí
Máša. Máša má malá mláďata. Musí mít mnoho mléka. Mňau, mňau, mňau, mňančí
mášata. Máša musí mít mléko, myslí máma. Milá Máša mlaská mléko. Má milou
mámu, Máša má mimo mámy mě. Moje milá, milá malá Máša!

Zdeňkova zahrada
Katka Nováková
Zahradník Zdeněk zvelebuje zahradu. Zalévá záhony zelí. Zhynulé zelí zahazuje
za zídku. Zítra záhony zryje, zahradu zazimuje.
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Milá maminka
Adéla Hrubá
Moje milá maminka myje modrou misku. Míchala mrkvové
muffiny. Mou milovanou mňamku. Muffiny mazala meruňkovou
marmeládou. Meruňkovou moc miluji.

Matějova motorka
Marek Zdražil
Malý Matěj měl malou motorku. Motorka měla moc malý motor. Malý Matěj moc
malou motorku miloval. Motorka milovala Matěje. Motorka Mařenka musí mít
modrou!

Petr
Nicolas Nevtípil
Petr přeběhl přes pole. Potom přeskočil přes potok. Přesekal poleno. Pařezy
poblíž překročil. Poté pokračoval pěšinou podél propasti. Pozor propast!, pravil
přítel Patrik.

Bělin Ben
Denisa Chocholová
Běla bydlí blízko Brna. Bělin Ben bydlil blízko Benešova.
Bělin Ben běhá bez blafání. Ben bude bystrý bígl.
Benova bouda bude brzy bílá. Běla bílila bílou barvou byt.

Markéta a Michael
Matěj Mizerák
Michael miloval Markétu, měli moc miminek. Michael má malá morčátky. Markéta
miluje morčata. Markéta má mega mísu. Michael, Markéta mají malý motocykl.
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