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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 

 

Slavnostní zahájení šk. roku 2019/2020 

 

V pondělí 2. září proběhlo v prostorách školní jídelny slavnostní zahájení školního 

roku 2019/2020. Paní ředitelka Mgr. Lucie Hladíková úvodním slovem přivítala nejen 

rodiče a stávající žáky školy, ale 

především prvňáčky, kteří letos 

usedají do školních lavic poprvé. Na 

tvářích prvňáčků bylo patrné velké 

očekávání a věříme, že si tohoto 

okamžiku užili a měli radost ze všech 

dárečků, které si odnesli jako 

vzpomínku na první školní den. 

U příležitosti zahájení nového 

školního roku navštívili naši školu 

zástupci obce paní tajemnice Ing. 

Dagmar Balharová a pan 

místostarosta Pavel Samek. Pozdravit žáky přišel i zástupce SRPŠ JUDr. Václav Stehlík 

a stejně jako ostatní hosté popřál všem žákům úspěšný školní rok. 

Naše nové prvňáčky přišel uvítat i pan generální ředitel společnosti Honeywell 

Ing Martin Šebesta, který pro ně přinesl krásné dárečky. 

V letošním roce do první třídy nastupuje 21 žáků, které si paní učitelka Mgr. Eva 

Simčáková společně s paní vychovatelkou Bc. Ivetou Pastuškovou po slavnostním zahájení 

odvedla do jejich nové třídy. Žákům, rodičům i pracovníkům školy přejeme, aby nový 

školní rok byl ještě lepší než ten předcházející a aby všem vydržel počáteční 

optimismus. 

 

Sportovní den na Posluchově 
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Ve čtvrtek 5.září proběhl  na naší škole sportovní den . Hned ráno, v osm hodin, 

všichni žáci naší školy vyrazili pěšky na Posluchov. Po půl hodině ostré chůze do 

kopce  byli žáci v cíli, tedy na Posluchově. 

Nejdříve všichni posvačili a potom žáci páté třídy spolu s paní učitelkou 

Vodičkovou označili trať a rozešli se na 

jednotlivá stanoviště. Nyní již mohl závod 

začít. Žáci byli rozděleni do družstev po 

osmi. V každém družstvu byli žáci 1. až 4. 

ročníku. Na prvním stanovišti závodníci 

skákali v pytli, na druhém poznávali 

jehličnaté a listnaté stromy, dále si 

procvičili důležitá telefonní čísla a 

zopakovali některé dopravní značky, na 

závěr je čekala Kimova hra, tedy 

zapamatování si předmětů v určitém 

čase.  Všechna družstva doběhla do cíle v 

co nejrychlejším čase. Po sečtení bodů a časů byla tři nejrychlejší družstva 

vyhodnocena.  

Počasí závodu přálo a tak všichni využili krásného počasí k delšímu přesunu ke 

škole, kde už na ně čekal dobrý oběd. 

     zpracovala : Mgr. Martina Vodičková 

 

Beseda s příslušníkem policie ČR 

V pátek 13. 9. 2019 proběhla ve čtvrté třídě beseda s tiskovým mluvčím a 

preventistou   Policie ČR por. Mgr. Bc. Petrem Piňosem na téma „Osobní bezpečí“ a 

„Kyberšikana“. 

To, že internet nemusí být žádná legrace, se žáci nedávno dověděli v projektovém 

dni. V dnešní besedě si oživili, jaké nástrahy na ně číhají na sociálních sítích, v hrách 

nebo mobilních aplikacích. Vyslechli si na příkladech z praxe, jaké důsledky může mít 

původně zamýšlená nevinná hra. 
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V tématu osobního bezpečí byly děti seznámeny se správnými zásadami 

bezpečného chování na silnici, při setkání s cizími lidmi, cizími psy apod. 

Děti napjatě poslouchaly zajímavé příběhy a mnohé si kladly otázky, jak 

konkrétnímu nebezpečí čelit nebo raději předcházet. 

Závěrem byli žáci ještě seznámeni s tím, co je to přestupek, trestný čin, co je 

trestní právní zodpovědnost. Na své dotazy, kterých 

bylo opravdu hodně, vždy získali profesionální 

odpovědi. 

Beseda byla velice přínosná a jen doufejme, že 

se děti s žádnou nebezpečnou situací nesetkají a že 

dobře míněné rady nebudou muset využít.  

Mgr. Irena Hrubanová 

Bezpečně on-line 

( projektový den – 4. třída ) 

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k velkému 

množství informací všeho druhu – a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje 

také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména 

dětským uživatelům vážně ublížit. 

V průběhu dvou vyučovacích hodin se v pátek 6. 9. 2019 žáci 4. třídy seznamovali 

s tím, jak se bezpečně chovat na stránkách internetu. Cílem tohoto projektu byla 

prevence. Dětem bylo doporučeno, jak se správně rozhodovat, čemu se vyhnout, aby 

neublížili sami sobě, někomu jinému, nezpůsobili škodu a nedostali se do zbytečných 

problémů. 

V první hodině žáci sami sdělovali 

své kladné zkušenosti s používáním 

internetu, ale také zmiňovali možná 

rizika, které internet přináší. Každý žák 

měl za úkol napsat na lístek 1 výhodu a 

jednu nevýhodu. Výsledek dopadl téměř 

nerozhodně, mnohé nápady se opakovaly. 

Děli zjistily, že nic není ani černé, ani 

bílé a že je třeba vždy zvažovat pro a 

proti. 
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V druhé hodině proběhlo seznámení s tzv. desaterem bezpečného internetu. 

Dvojice žáků si četla jednotlivé body a označovala je značkami I.N.S.E.R.T. Společná 

reflexe odhalila, kterou zásadu je třeba blíže vysvětlit, které zásady byly novinkou a 

které už byly pro děti známé. 

V závěru projektu byl řešen průměrný denní čas strávený na PC, tabletu či 

mobilu. Překvapením bylo, že se ve třídě našly některé děti, které taková zábava 

nezajímá a dokáží svůj volný čas řešit jiným způsobem – pobytem venku, četbou knih, 

kreslením, sportováním apod. Děti po dnešku budou zcela jistě opatrnější, protože 

zjistily, že je na internetu čeká spousta prima věcí, které je baví nebo se třeba hodí do 

školy. Také si ale uvědomily, že je dobré vědět, na co si dát pozor a jak se zachovat v 

případě, když je potká  něco nepříjemného.             

Mgr. Irena Hrubanová 

Ježčím krokem celým rokem 

Tak se jmenoval výukový program, který nám přišla ve středu 18. 9. ukázat Mgr. 

Tereza Pacovská z organizace Děti na větvi. 

Programu se zúčastnily děti z prvního a druhého ročníku a dozvěděly se spoustu 

informací o ježkovi. Například kolik druhů u nás žije, co jsou to vlastně bodliny, jestli umí 

plavat, jak si staví pelíšek a jak musí být velký, aby přežil zimu. 

Děti zjistily, jak ježek tráví jednotlivá roční období, čím se živí, vytvořily si pracovní list 

a nechyběl ani samotný živý ježek. Žáci měli příležitost sáhnout si na bodliny ježka a 

pozorovat jeho chování. A protože hodně funěl, děti snadno uhodly jeho jméno Fouňa. 

Program se nám moc líbil a na ježka Fouňu budeme rádi vzpomínat. 

Mgr. Eva Simčáková 
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Oslavy lesa na Flóře 

V pátek 4. 10. 2019 se žáci ze 4. třídy zúčastnili oslav Dne stromů tentokrát s 

mottem „Obnovujeme les pro další generace!“ 

Lesníci ani tento rok nezklamali a pro všechny připravili den plný zážitků, 

zajímavostí a her. Oslavy probíhaly opět ve Smetanových sadech a volnou vstupenkou byl 

námi vytvořený plakát, který se týkal důležité a náročné práce lesníků. Tento den se děti 

seznámily s tím, jak se obnovuje les po kůrovcové kalamitě a proč přibývá listnatých 

stromů na úkor jehličnatých dřevin.  

Zajímavou podívanou byla ukázka uměleckého řezbáře a také vystoupení sokolníka. 

Obohacením programu se stalo vystoupení mysliveckých trubačů. Po absolvování několika 

stanovišť, kde žáci úspěšně zvládli jednoduché úkoly, na každého čekala sladká odměna a 

milá pozornost od pořadatelů. Akce se všem líbila a už se těšíme na další ročník! 

Mgr. Irena Hrubanová 

Dýňodlabání 

Ve čtvrtek 4. 10. 2019 se vybraní žáci ze 4. 

a 5. třídy zúčastnili soutěže „Dýňodlabání“ 

pořádané při Podzimní etapě Flory Olomouc. Akce 

se zúčastnilo 49 soutěžních týmů žáků z deseti 

různých škol. Soutěžilo se v několika kategoriích 

http://www.zsmarianskeudoli.eu/wp-content/uploads/DSC_0672-1.jpg
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buďto s vlastní vypěstovanou dýní nebo s dýní dodanou pořadateli akce. Úkolem našich 

žáků bylo za 180 minut vyřezat co nejkrásněji obdrženou soutěžní dýni. Hodnotila se 

hlavně kreativita, nápad originalita a způsob provedení. 

Všichni svůj úkol zastupovat naši školu zodpovědně přijali a ještě doma 

vypracovali své návrhy.  Přes první ranní mrazíky se celou akcí nesla veselá atmosféra a 

dobrá nálada. Při pohledu na tvorbu starších ročníků jiných škol, děti nepřepokládaly 

úspěšné umístění. Dlabání dýní jsme si hlavně všichni užívali, protože právě to je smyslem 

dětské tvorby. Při vyhlašování se nás dramatická nejistota držela do poslední chvíle. Tu 

pak vystřídaly překvapené pohledy kluků, když pan moderátor vyhlásil „ Lukáš Šulc a 

Petr Bugner získávají 3. místo.“ Poté se strhla vlna euforie, protože vzápětí zazněla 

jména dalších žáků školy v Mariánském Údolí. „Na 2. místě jsou Ema Výmolová a 

Valentýna Rudolfská.“ 

Osobitá klučičí dýně s doutníkem z klacíku a jehličím místo vlasů udělala na 

porotce dojem, tak jako podzimní dýně, které bylo nejspíš trochu nevolno. Soutěže se 

také zúčastnila strašidelná krvavá dýně Viktorie Emy Knausové a Denisy Chocholové, za 

kterou si dívky zasloužily alespoň účastnickou odměnu. 

 Všem zúčastněným gratulujeme! Děkujeme také pořadatelům za organizaci a 

bohaté odměny. 

Bc. Veronika Beránková 

  

Podzimní výstava 

zahrádkářů 

V měsíci říjnu probíhá 

každoročně podzimní výstava 

výpěstků místních 

zahrádkářů. V pondělí 

čtrnáctého ji žáci naší školy 

navštívili. 

 

Výstava se konala v 

místním kulturním domě –  Na 

Letním. Tady bylo vystaveno 

mnoho exponátů od několika 

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 
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ořechy, hrušky, švestky i různé druhy fazolí. Dětem se ale nejvíce líbily okrasné 

papričky a také okrasné dýně. Výstava byla doplněna krásnými  aranžemi podzimních 

kytic. V  průběhu dopoledne se na výstavě vystřídaly všechny třídy. 

Na závěr děti měly možnost  ochutnat vzorky z vystavených odrůd jablek a také 

ochutnaly výborný jablečný mošt. Všem dětem jablíčka chutnala a některé si i přidaly. 

Společně se těšíme již na příští ročník. 

zpracovala: Mgr. M. Vodičková     

 

Zajímavosti o… 

 

Oslava Halloweenu v různých zemích 

Zpracovala: Viktorie Ema Knausová 

 Víte, že Halloween se slaví převážně v anglosaských zemích v předvečer 

křesťanského svátku Všech svatých? 

IRSKO 

Děti ve strašidelných kostýmech obchází domy s výkřikem „Koleda“ nebo „lumpárna“ a 

čekají na sladkosti. Pokud se jich ale nedočkají, pomalují dveře zubní pastou, či je 

potřou syrovými vejci. 

BELGIE 

V Belgii se uctívají svatí rozsvícenou svíčkou za oknem. 

ČÍNA 

V Číně jsou rozsvícené svíčky a ohně v domech i na ulicích, aby osvětlovaly cestu duchům. 

Zde věří, že duchové zemřelých násilnou smrtí, utonutím nebo při úraze se potulují mezi 

lidmi a jsou nebezpeční. Osvětlením mají najít cestu do nebe. 

ŠPANĚLSKO 

Lidé zdobí oltáře ve svých domech a uctívají mrtvé sladkostmi a pitím. Pořádají pikniky u 

zdobených hrobů svých rodinných příslušníků. 

KANADA 
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V Kanadě se již také ujala koleda dětí od domu k domu včetně lumpáren. Kanaďané také 

vyřezávají dýně a domy zdobí suchým kukuřičným listím. 

MEXIKO 

Místní oslavují 1. Listopadu tím, že se převlékají do dobových kostýmů a staví soukromé 

oltáře. K těm následně přináší dary zesnulých – od podomácku vyrobených lebek 

z třtinového cukru až po tequillu. 

Zdroj: Internet 

Zábava 

 

KŘÍŽOVKA 
připravila: Ema Výmolová 

 
1. Obvyklá barva čokolády je… 

2. „Koledu, nebo něco provedu“ se v angličtině řekne… 

3. Když přijdu o Halloweenu k domu, kde mi nedají sladkost, jejich dům omotám… 

4. Na Halloween dostáváme … 

5. Na Halloween nejčastěji nosíme místo běžného oblečení… 

6. Jaké je 30. Písmeno v české abecedě? 

7. Co na Halloweenu nejčastější teče za tekutinu? 

8. Co se vydlabává? 

 

          1.              

2.                        

       3.                 

         4.               

         5.               

          6.              

        7.                

        8.                

 

 

OMALOVÁNKY 
Připravily: Ema Lucie Molyneux-Dickinson, Ema Výmolová 
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Vybarvi si obrázky s Halloweenskou tématikou podle pokynů: 

 

obr. č. 1.  1 BLUE   obr. č. 2 1 RED 

2 RED      2 BLUE 

3 BLACK     3 BLACK 

4 WHITE     4 WHITE 

5 ORANGE     5 GREEN 

6 DARK GREEN    6 GREY 

7 LIGHT GREEN    7 ORANGE 

 

Obr. č. 1 
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Obr. č. 2  

Rozhovor s… 
 

… našimi novými posilami 
Reportéři: Adéla Hrubá, Viktorie Ema Knausová, Matěj Mizerák 

 

Tentokrát jsme se zeptali našich nových zaměstananců. 

 

Paní asistentka Bc. Veronika Beránková 

 
Slavíte dušičky, a jestli ano, tak jak? 

Ano, slavím. Jezdíme na hřbitov zapalovat svíčky. 

Víte, jak se slaví Halloween v USA? 

Děti chodí v kostýmech po domácnostech. 

Víte kdy je den České státnosti? 

Vím, 28. Září. 

Báli jste se jako malí  Halloweenu? 

Ne. 
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Jakou máte oblíbenou barvu? 

Béžovou. 

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 

Pes. 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Malířkou, modelkou a veterinářkou. 

Jaký je váš oblíbený sport? 

Volejbal. 

Jaká je vaše oblíbená kytka? 

Kopretina. 

 

Paní vychovatelka a asistentka pedagoga Mgr. Dagmar Julíčková 
Slavíte dušičky, a jestli ano, tak jak? 

Ano. Chodíme na hřbitov. 

Víte, jak se slaví Halloween v USA? 

Ano, vím. 

Víte kdy je den České státnosti? 

28. září. 

Báli jste se jako malí  Halloweenu? 

Halloween nebyl.  

Jakou máte oblíbenou barvu? 

Modrou a zelenou. 

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 

Mořští savci. 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Popelářka. 

Jaký je váš oblíbený sport? 

Tanec. 

Jaká je vaše oblíbená kytka? 
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Kopretina a luční kvítí. 

 

 

Paní vychovatelka Bc. Iveta Pastušková 
Slavíte dušičky, a jestli ano, tak jak? 

Slavím. Zapaluji doma svíčky. 

Víte, jak se slaví Halloween v USA? 

Ano. 

Víte kdy je den České státnosti? 

28. září. 

Báli jste se jako malí  Halloweenu? 

Ne. 

  

Jakou máte oblíbenou barvu? 

Modrou. 

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 

Pejsek. 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Malířkou. 

Jaký je váš oblíbený sport? 

Horolezectví. 

Jaká je vaše oblíbená kytka? 

Tulipán. 

 

 

Paní vychovatelka Zdeňka Výmolová 
Slavíte dušičky, a jestli ano, tak jak? 

Chodím na hřbitov, kam dávám vlastnoručně dělané věnce. 

Víte, jak se slaví Halloween v USA? 

Ano. 

Víte kdy je den České státnosti? 



15 

 

 

 

28. září. 

Báli jste se jako malí  Halloweenu? 

Ne.  

Jakou máte oblíbenou barvu? 

Modrou. 

Jaké je vaše oblíbené zvíře? 

Delfín. 

Čím jste chtěla být jako malá? 

Princeznou. 

Jaký je váš oblíbený sport? 

Výlety s kamarády. 

Jaká je vaše oblíbená kytka? 

Narcis. 

 

Slohové okénko  
 

 

Zlatá rybka – co by sis přál/a, kdybys chytil/a zlatou 

rybku? 
 

J.S. 

 

Chtěl bych se stát profesionálním běžcem. Mým snem je být profesionálním fotbalovým 

brankářem. Přál bych si robota, který bude na mě kopat míče. 

 

V. J. 

 

Přála bych si, aby se mamka uzdravila. Chtěla bych, aby se máma s tátou nehádali. Mým 

snem je být v reprezentaci České republiky v hasičském sportu. 
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