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Na tvorbě školního časopisu se podílí:
Natálie Moravcová (4.tř.), Lucie Čepová, Alžběta Gieslová, Žaneta Klímová,
Rozárie Knausová, Amálie Králíčková, Barbora Štefaníková, Michaela Vrtělová
(5.tř.)
Titulní stranu ilustrovala: Barbora Štefaníková
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?
KARNEVAL
Jako každý rok, i letos konal dětský
maškarní karneval. Akorát měl trošku
jiný název - MAŠKARNÍ
MAXIHRÁTKY. Tentokrát nepřijel
Šašek Viky, ale agentura Gong. Navštívili
nás 28. 2. 2015 v Kulturním Domě.
Program začal v 14:30 hod. Našimi
baviči byli: pán v modrém plášti, který
celý program uváděl, paní Šašková, která s námi moc nepobyla a šašek. Ale ten
k nám nepřišel. Ten k nám jako každý šašek přijel na jednokolce. A málem bych
zapomněla na Pekelného DJ. Také se vybírali nejlepší masky a to tak, že jsme si
stoupli do kruhu, představili jsme se a řekli, za jakou masku jsme převlečeni a
porota mezi tím, co jsme tancovali s pánem v modrém plášti vybrala nejlepších 10
masek. Poté následoval POHÁDKOVÝ KVÍZ. Spočívalo to v tom, že k nám přišla
pohádková postava, zazpívala písničku a my jsme hádali, v které pohádce zazněla.
Jako první nás navštívila panna s krásnými zlatými vlasy. Víte, o koho se jedná???
No samozřejmě. Je to Zlatovláska. Jako druhá k nám přišla princezna Lenka
z pohádky Princové jsou na draka. A jako třetí přišla princezna z pohádky Ať
přiletí čáp, královno! A zazpívala píseň Když se načančám. Potom šla za námi
z pódia a zazpívali jsme si společně. A aby si karneval užili i rodiče. Zahráli jsme
si hru. Zády k sobě jsme doprostřed postavili židle. Potom děti na parket vytáhly
své rodiče, kteří si posadili na židle uprostřed parketu a na klín si posadili své
dítě. Pravidlem hry bylo, že když hrála hudba, rodiče s dětmi chodili kolem židlí a
u toho tančili. Když hudba hrát přestala, měli si sednout na nejbližší židli a jejich
dítě si rychle měli dát na klín. Byl to velký souboj. No a byla tu HLAVNÍ
TOMBOLA. Hlavní cenou byl tablet. Postupem času všechny výhry ubývaly a přišel
čas na tablet. Vyhlásili číslo (pozpátku) a nikdo se o tablet nepřihlásil. Nakonec
se zjistilo, že tablet vyhrál Pekelný DJ, a protože by to vůči dětem nebylo fér,
tabletu se vzdal a losovalo sepodruhé. Tak vyhlásili druhé číslo a už si pro tablet
utíkala Natálka Zaoralová. Gratulujeme, Natálko! No a vy ostatní nesmutněte. I
když jste třeba nic nevyhráli, tak to nevadí, protože Vám děkujeme, že jste přišli
a dělali nám skvělé publikum. A agentuře Gong děkujeme za skvělou zábavu!!! A
veliké DÍK patří našim maminkám, že si udělali čas a něco upekli nebo připravili
nějaké občerstvení.
Barbora Štefaníková
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Ochrana člověka za mimořádných událostí
Už víme, že jsou mezi námi i případy těžkých zranění, která se nám přihodí
z neopatrnosti nebo i z důvodů, za které mi nemůžeme. Proto je důležité znát
základy PP (První pomoci). A tak jsme se 9.3. 2015 vydali do školy jen s batůžky,
protože naučit se obvazovat, resuscitovat, ukládat pacienta např. do
stabilizované polohy není zase taková sranda. Přišli jsme tedy do třídy, nachystali
jsme si psací potřeby a PROJEKTOVÝ DEN mohl začít. Do velké přestávky jsme
zůstali ve třídách. U nás v 5. třídě jsme dostali tři pracovní listy, které jsme
společně vyplnili. A potom k nám zavítala gumová figurína, na které se trénuje
masáž srdce. Poté holky donesly staré obvazy z družiny paní, vytvořili jsme
dvojice a někteří šli resuscitovat a někteří se šli obvazovat. Naším úkolem u
resuscitace bylo 30krát za minutu stisknout hrudník figuríny. Byla to celkem
makačka. No a poté jsme se šli obvazovat. Obvazovali jsme si nohy, ruce, ramena,
hlavy a všechno možné. Začala velká přestávka tak jsme začali svačit. A najednou
k nám do třídy vtrhla paní školnice a křičela: HOŘÍ!!! A houkala i siréna. Tak jsme
se fofrem seřadily ke dveřím a utíkali jsme ven, abychom neuhořeli. Naštěstí to
byla jen zkouška, kdyby se to neštěstí někdy stalo. Šli jsme si do třídy pro klíče a
hurá ven. Byli jsme na sídlišti na hřišti, kde jsme si zkoušeli transport zraněného
a zahráli jsme si i různé hry.
Barbora Štefaníková

Recitační soutěž
Míváte trému, když musíte recitovat na
pódiu před mnoha lidmi? Měly ji i děti,
které dne 12. března vystupovaly ve
finále recitační soutěže. Soutěž se
konala v Mariánském Údolí v Kulturním
Domě. Vystupovaly zde děti z Velkého
Újezdu, z Doloplaz, ZŠ Hlubočky, Velká
Bystřice a samozřejmě z naší školy.
Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. Uvaděči se pro dnešní den stali Jan
Pajunčík a Amálie Králíčková. V první kategorii z naší školy vystoupili: Nela
Hefková, Tobiáš Provazník a Daniela Tichá. V druhé kategorii recitovaly Žaneta
Klímová, Natálie Moravcová a Alžběta Klímová. Pro porotu bylo velmi těžké
rozhodnout, kdo je nejlepší recitátor, ale přesto se nakonec rozhodli
v 2.kategorii ocenit 2. místem Natálii Moravcovou a 3. místem Alžbětu Klímovou.
V první kategorii jsme vítěze bohužel neměli. Ale i tak všem gratulujeme za velmi
pěkné výkony.
Žaneta Klímová
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Super farmář
Naše obě školní družiny si smíšeně mezi sebou
zasoutěžily v tom, kdo je lepší farmář. Do finále
se dostali: Julie Šrámková, Barbora Žídková,
Adam Čecháček a Natálie Moravcová. Po dlouhé
době se super farmářem stala Natálie
Moravcová, druhý skončil Adam Čecháček,
třetí byla Julie Šrámková a o chlup za ní byla
Barbora Žídková. Dne 9.4. jeli Natálie
Moravcová a Adam Čecháček do Olomouce na
okresní kolo v super farmáři. Zúčastnilo se 36
soutěžících. Oba dva se dostali do čtvrt finále,
ale štěstí nepřálo Adamovi a ten skončil na
9.místě. Natálie Moravcová se dostala až do
finále a skončila jako 2., ale i přesto, že Adam
skončil 9., dostali oba úžasné ceny, které potěší.
Natálie Moravcová

Kytička pro maminku
Každý máme rád svou maminku, protože nám dala život a proto slavíme Den
matek, který se koná 10.května. Aby jsme mamince nepřáli jen tak, tak si na
tento den musíme připravit nějaký krásný dárek. Ve třídách jsme dělali různé
krásné výrobky, např. v 1., 4. a 5.třídě jsme si vyrobili keramické srdíčko .
A i letos za námi přišli žáci 9.třídy ze
Základní školy Hlubočky Ves, a
zasadili s námi kytičku. Před naši školu
vynesli několik lavic, na které položili
hlínu, květináče a kytičky. Nejdříve
jsme si každý vzali květináč do
kterého jsme si dali hlínu a rostlinku
zasadili. A aby jsme si užili nejen
sázení, ale i trochu legrace, tak si
s námi zahráli i různé hry. Velmi jsme
se pobavili a patří jim veliké DÍK, že
si na nás udělali čas.
Barbora Štefaníková
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Soutěž hlídek mladých zdravotníků (HMZ)
Školní kroužek mladých zdravotníků se přihlásil
do soutěže Hlídek mladých zdravotníků, kterou
pořádá Český červený kříž. Celý rok jsme se učili,
jak obvazovat, ošetřovat krvácení a přenášet
zraněné. Paní vychovatelka se rozhodla, že pojede
jenom jedna skupina. Kterou tvořily: Amálie
Králíčková, Lucie Čepová, Eva Vystrčilová,
Rozárie Knausová, Alžběta Gieslová. Čekalo na nás
pět stanovišť, která obsahovala: 3x první pomoc,
1x transport a 1x obvazová technika. Po jejich
splnění jsme se šli podívat do Pevnosti poznání, ve
které to bylo úžasné ☺. Poté jsme se přesunuli
k domu dětí a mládeže, kde probíhalo vyhlášení.
Umístily jsme se na 2. místě. Ale to nám nevadí, protože hlavní je, že jsme si
mohly vyzkoušet, jestli dokážeme poskytnout první pomoc zraněnému.
Lucie Čepová a Amálie Králíčková

Soutěž školních časopisů – krajské kolo
Už dva rok se pravidelně scházíme a pracujeme na našem školním časopise. A je
to i druhým rokem, co jsme se rozhodli náš časopis přihlásit do soutěže Školní
časopis roku. Časopis jsme zaslali Asociaci středoškolských klubů do Brna, která
také vyhodnotila výsledky. Náš školní časopis se umístil na prvním místě
v kategorii I. stupeň ZŠ, získali jsme také cenu za nejlepší titulku, obsah a
grafiku roku. Díky vítězství jsme postoupili do republikového kola, které se bude
konat v prosinci 2015 v Brně. Doufáme, že uspějeme i tam.
Lucie Čepová

Mikroregion Bystřička
Už několikátý rok jsme se zúčastnili sportovních her Mikroregion Bystřička,
které se letos konaly 12.6. v Přáslavicích. Naše škola se zúčastnila dvou disciplín,
vybíjené a fotbalu. Ve vybíjené 1.-3. třída jsme se umístili na 3. místě. Ve
vybíjené 4.-5 třída jsme se umístili na 4.-5. místě. Ve fotbalu 1.-3. třída jsme se
umístili na 3. místě a ve fotbalu 4.-5. na 1. místě. Pořadatelé nám poskytli
svačinku v podobě chlebu s řízkem, tatrance a jablku. Gratulujeme vítězům a
děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Lucie Čepová
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Rychlé zprávy
Vybraní žáci naší školy se
zúčastnili soutěže OVOV =
Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Naši školu
v šestiboji reprezentovali:
M. Ambrož, M. Šulc, L. Bodinek,
J. Grauer, M. Kuběnka, B. Pallová,
L. Čepová a E. Vystrčilová.
I když nezískali medaile,
gratulujeme jim k výkonům.

Ve středu 22. 4. 2015
slavila naše škola Den
Země. Vyučování bylo
tento den pojato formou
projektů zaměřených
na ochranu životního
prostředí, ekologii,
třídění a využití odpadů.

Na konci dubna jsme se zúčastnili
fotbalového turnaje Mc Donalďs
Cup. Náš tým podával ve všech
zápasech skvělé výkony. Naši školu
reprezentovali: T. Provazník,
J. Gábor, M. Hladeček, F. Výmola,
Š. Provazník, O. Moravec, A. Motúz,
J. Frýdek a J. Grauer. Gratulujeme
jim za získání krásného 4. místa!
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V květnu do naší školy
přijela zajímavá návštěva.
Byli to tři psi v doprovodu
jejich pánů.
Ti nám o pejscích něco
pověděli a vysvětlili nám,
jak se k nim správně
chovat, aby pro nás byli
bezpeční.

Na konci školního roku se každá třída
vydává na školní výlet. Naši žáci ze 3.,
4. a 5. třídy se vypravili do Rožnova
pod Radhoštěm, kde je čekal zajímavý
program. Čekala je prohlídka Muzea
v přírodě, návštěva dobové třídy,
procházka poznávací cestou
k rozhledně, jízda na koni, práce
s ovčí vlnou a hledání pokladu.
Moc si to užili.

Žáky 1. a 2. třídy čekal výlet
do ZOO Zlín Lešná. Kde pro ně byla
připravená prohlídka části Vodní
svět s průvodcem. Největším
zážitkem pro všechny byla
možnost pohladit si rejnoky.
Poté prošli celou ZOO,nakoupili
suvenýry a mohlo se vyrazit
zpět domů. Výlet se všem
moc líbil.
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Naše tvorba
REDAKCE
napsala Redakce ☺
U tiskárny dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
Bodejž si jen trochu tiskla,
Ty tiskárno, ničemo!

Davy už se uklidnily,
tiskárna se probrala,
všechny stránky na nás chrlí,
snad nás čeká pochvala.

V čem ten problém asi vězí,
že se stránky netisknou.
Spravíme to asi stěží,
hlavu máme svěšenou.

Jestli chcete, tak si kupte,
naše dnešní číslo,
snad se vám to bude líbit,
všechno dobře vyšlo.

Tiskni honem, vždyť za rohem,
stojí zástup čtenářů,
nedočkavých až jim nové
školní číslo ukážu.
Dalo nám to práce mnoho,
než jsme články napsaly.
Psaly jsme je nejdřív ručně,
ruce už nás bolely.
Pak jsme sedly ke ,,kompjůtru“,
každý článek přepsaly,
námaha to byla velká,
my jsme se však nevzdaly.
Centimetry, milimetry,
písmenka a čtverce
vymyslet vám křížovky,
nejde až tak lehce.
Přidáme pár osmisměrek,
obrázků a básniček,
z hlavy se nám trochu kouří,
propiska už nepíše.

nakreslila Žaneta Klímová
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Andulka a rudá růže
Zuzana Čubíková
Byla jednou jedna andulka.A ta andulka měla ráda růže.
A zpívala si pořád jednu písničku.

Kdybych viděla rudou růži
to by jsem měla husí kůži.
Tralala tralala ,
denně jedna fiala.
Andulce bylo smutno,protože si myslí že nikdy neuvidí
růži a že si nikdy nepostaví hnízdo mezi růžemi.Vyletěla nad rybník a viděla
lekníny,a řekla si:
Růže budou určitě taky tak krásné jako lekníny.A v tu chvíli uviděla rudou růži.
Panečku to je krása,pomyslela si.
A hned se pustila do stavby hnízda.Je ráda že má nové hnízdo,a že si splnila svůj
sen.
Už jsem viděla rudou růži,
už mám husí kůži.
Tralala tralala
denně žádná fiala.
Přišel podzim a růže odkvetla,andulka si šla chytit něco na zub.
Jé moucha,zakřikla.Vyletěla nad rybník,foukl vítr a andulka
spadla do rybníka.Naštěstí ji chytil myslivec a ten ji donesl do tepla.
Na jaře ji vypustil zpět do volné přírody.

Andulka se šťastně vrátila domů. Poučila se že už nikdy nebude lovit
nad rybníčkem.Ale je zpátky doma,už nelétá nad rybníček…
Našla si kamarádku sojku. RŮŽE!

Tak končí příběh růží,
máte s něho husí kůži.
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Bělouš a zimní víla
Zuzana Čubíková
Byla jednou jedna víla a ta víla se jmenovala Modrovločka. Když jednou šla do
lesa, uviděla bělouše.
„Páni ten je krásný“ vykřikla.
Běžela za ním a volala:“ Počkej na mně!“
Běžela a běžela, ale bělouše nedohnala.
„Ach jo“ řekla.
„Ach ne, už vychází měsíc, musím se
vrátit domů do jeskyně. V jeskyni mám
svou růži. Doufám že neodkvete.“
Má zimní růže nesmí odkvést,
kdyby odkvetla už by nikdy nebila
zima. Je tam ještě vůbec?
To by mně zajímalo.

Zimní růže chrání zimu před teplem. Musím si
pospíšit. Zítra se pokusím chytit toho bělouše.
2.den
Modrovločka vstala brzy, aby mohla chytit bělouše. Nemohla se dočkat, protože
viděla koňské stopy. Věřila, že to jsou stopy bělouše.
Nakonec bělouše chytila a dala mu jméno Snížek.

Tak končí příběh vílí,
máte hodně síly?
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Něco na procvičení hlaviček
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Procvič si angličtinu, vybarvi stejnou pastelkou balonky, které k sobě patří.

Spočítej, kolik je v obrazci trojúhelníků.
..................................
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Tajný kód
Tvým úkolem je odhalit názvy zvířat podle tajného kódu:
A = 1, Á = 2, B = 3, C = 4 atd.
Aby se ti úkol dobře řešil, máš dole napsanou abecedu.
18 19 23 18 1 21 _________________________________________
29 19 23 21_____________________________________________
42 15 27 1 11 1 __________________________________________
31 39 12 27_____________________________________________
25 8 19 15 18 2 21________________________________________
19 1 14 31 1 21___________________________________________
42 8 19 36 1____________________________________________
A, Á, B, C, Č, D, Ď, E, É, Ě, F, G, H, CH, I, Í, J, K, L, M, N, Ň, O, Ó, P, Q, R, Ř, S,
Š, T, Ť, U, Ů, Ú, V, W, X, Y, Ý, Z, Ž,

Doplň křížovku
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Najdeš slovo?

Vypočítej a vybarvi
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Spojovačka – spoj čísla, jak jdou za sebou

Dokreslovačka – dokresli druhou polovinu obrázků
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