10. číslo školního časopisu

září / prosinec 2015
cena: 10,- Kč

Obsah
Co se děje ve škole
Nový školní rok začíná ... ...................…………………………………………………………
Soutěž ve sběru starého papíru..............……………………………………………........
Projekt 72 hodin.....……………………………………………………………………………………….
Strašidla ve škole……………………………………………………………………………………………
Jazykový pobyt v Anglii..............……….....………………….………………………………….
Soutěž Školní časopis roku.............................................................................

str. 3
str. 4
str. 5
str. 5
str. 6 – 7
str. 8

Rychlé zprávy ……………………………………………………………………………… str. 9
Čtenářský koutek aneb doporučujeme ..................................... str. 10
Naše tvorba …………………………………………………………………………………… str. 11 -14
Něco na procvičení hlaviček ……………………………………………………… str. 15

.
Na tvorbě školního časopisu se podílí:
Natálie Moravcová, Renata Šrámková, Adéla Šimková, Michal Chochola (5.tř.),
Zuzana Čubíková (4.tř.), 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?
Nový školní rok začíná...
Zahájení nového školního roku 2015/2016
proběhlo již tradičně v tělocvičně naší školy,
kde jsme přivítali všechny žáky, jejich
rodiče a hlavně naše nové prvňáčky. Prostory
tělocvičny nám málem nestačily i pan
starosta PhDr. Ivo Černík, který přišel
s námi nový školní rok zahájit, byl příjemně
překvapen.
Co nás čekalo letos nového?
Snad to nejviditelnější – nový vstup do školy, který je pro všechny příjemnější a
hlavně bezpečnější. Jsme hrdí na novou vlastní vlajku školy a máme i svoje
žákovské knížky a deníčky. Budeme si moci hrát ve zcela nových družinkách a
odpočívat v relaxačním koutku, který jsme mohli vybudovat díky finančnímu
sponzorskému daru od Honeywellu.
Také máme od letošního školního roku rozšířenou výuku anglického jazyka. Již
druháčci se s tímto jazykem seznámí v jedné hodině týdně a čtvrťáci budou mít
o hodinu více, tedy čtyři hodiny angličtiny.
Získali jsme dotaci z fondů EU OP VK výzva č. 56 – Zahraniční jazykové kurzy
pro učitele a zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky. Ta umožnila v době
letních prázdnin dvěma vyučujícím anglického jazyka absolvovat čtrnáctidenní
intenzívní kurz angličtiny na Maltě. Naše páťáky čeká v listopadu týdenní studijní
a poznávací pobyt přímo v hlavním městě Velké Británie – Londýně a jistě se
všichni moc těší.
Věříme, že letošní školní rok bude úspěšný jak pro žáky, tak i pro zaměstnance
školy a všem přejeme, aby se jim v naší školičce líbilo a dařilo.
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Soutěž ve sběru starého papíru
Ve dnech 22. – 24. září 2015 proběhla soutěž ve sběru starého papíru, do
kterého se zapojily všechny třídy.
V letošním podzimním ročníku soutěže zvítězila 2. třída, která společnými silami
nasbírala 1 541 kilogramů. V kategorii jednotlivců nasbírala nejvíce Barbora
Půbalová ze 4. třídy – 529 kilogramů. Od našeho odběratele, firmy MAD PAPÍR a.
s., jsme letos obdrželi částku 10 584 Kč. Vítězům gratulujeme a všem moc
děkujeme nejen za účast, ale také za dodržení pravidel – starý papír svázaný
provázkem a bez lepenky.
Velké poděkování patří také všem zaměstnancům školy za organizaci a hladký
průběh soutěže. Ti, kdo tentokrát nezískali věcnou odměnu, už mohou
shromažďovat starý papír do dalšího ročníku, který proběhne v dubnu 2016.
Přehled sběru v jednotlivých třídách

pořadí

třída

kilogramy

kg na žáka

1.

2. třída

1 541

67

2.

3. třída

914

43.52

3.

4. třída

868

41.3

4.

5. třída

801,5

42.18

5.

1. třída

679.5

30.88

Přehled nejlepších sběračů školy:
1. Barbora Půbalová, 4 tř., 529 kg
2. Tobiáš a Šimon Provazníkovi, 2. a 3 tř., celkem 687 kg
3. Jakub Gábor, 2. tř. 253 kg
4. Renata Šrámková, 5 tř., 225 kg
5. Monika Vrtělová 3. tř., 178 kg
6. Kristýna Šolková 1. tř., 176 kg
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Projekt 72 hodin
O jakou dobrovolnou akci jde?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po
čtvrté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. – 11. října 2015) a zároveň
jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou
druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů,
radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
Letošní motto zní: „Zasaď strom třeba se starostou…“ a tak se letos budou
především sázet stromy. A proč sázet strom právě se zástupcem z obecního
úřadu? Cílem projektu je také podpořit vztahy s radnicí. Naše školička pro tuto
dobrou věc oslovila paní Ing. Balharovou, která samozřejmě, naše pozvání ráda
přijala. A tak to ve čtvrtek 8. října 2015 vypuklo! Společně se žáky 3. – 5. třídy,
paní Balharovou i paní ředitelkou Hladíkovou jsme si připomněli cíl této
dobrovolné akce. Žáci 4. ročníku již dopředu připravili na zahradě školy vhodné
místo, kde se bude náš společný strom vyjímat. Společnými silami jsme jej
zasadili a popřáli mu, ať nám krásně roste a příjemně zdobí školní zahradu. Na
závěr mu žáci zazpívali oslavnou písničku s názvem Ochrana přírody, kterou sami
složili.

Strašidla ve škole
Málokdo má možnost podívat se do školy po setmění, ale nám se to letos opět
povedlo. Konala se v ní totiž akce Strašidla ve škole.
U vchodu nás uvítala čarodějnice, která nás rozdělila do skupinek, dala nám
čarodějné karty a poslala nás hledat strašidla. V celé škole se ukrývalo 8
strašidel, která si pro nás připravila úkoly. Objevili jsme upírku, čertici,
čarodějnice, Polednici, kostru a další tajemné bytosti. Na jednom ze stanovišť
jsme vytahovali pavouky ze slizu, na dalším počítali netopýry, na jiném zase
prolézali tunelem. Jedním z úkolů bylo házení do dýní a dokonce jsme i
ochutnávali a hádali potraviny. Na dalším stanovišti jsme skládali puzzle.
V páté třídě jsme na interaktivní tabuli hráli
pexeso a u půdy jsme se učili zaklínadla.
Po zvládnutí všech úkolů jsme dostali pavoučí
medaili a mohli jsme se jít občerstvit
do jídelny. Celý večer jsme si moc užili.
Zuzka Čubíková
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Jazykový pobyt v Anglii
Žáci páté a tři žáci čtvrté třídy se s paní ředitelkou Hladíkovou, paní učitelkou
Kozelkovou a paní učitelkou Kopečnou vypravili luxusním klimatizovaným
autobusem do Velké Británie přesněji do Londýna. Po rozloučení s rodiči jsme
nasedli do autobusu. A VYJELI JSME!!! Cesta byla velice zdlouhavá, ale naštěstí
nám řidiči dělali po 3:30 (třech a půl hodině) přestávky na WC. Na FrancouzskoBritánských hranicích jsme vystoupili na pasovou kontrolu. Po kontrole jsme vjeli
na trajekt a jeli jsme 1:30 (hodinu a půl). Když autobus vyjel z trajektu
samozřejmě s námi. Začal nám týden v LONDÝNĚ. Sice jsme jeli ještě hodinu a
půl no skoro dvě. Ale čekání se vyplatilo konečně mohl začít náš vysněný týden
v LONDÝNĚ!!!
1. den
V pondělí jsme se šli podívat na LONDON
EYE, byla to obrovská výška, mohli jsme
vidět až Big Ben. Potom následovala
procházka k němu. Vyfotili ho a prošli
Čínskou čtvrtí, ze která nás dovedla
k Buckinghamskému paláci. Když jsme si
všechno prohlédli, šli jsme na domluvené
místo a tam si nás vyzvedly rodiny.

2. den
V úterý jsme zamířili do školy, která se jmenovala Twin. Naučili jsme se nová
slovíčka a po škole jsme šli do muzea lodí. Také jsme se tento den podívali na
poledník.

3. den
Ve středu jsme jeli do Oxfordu, kde byla spousta zajímavých památek.
V Oxfordu jsme se podívali do Oxfordské university, kde se natáčel Harry
Potter. Potom jsme šli do obchodního centra, kde bylo mnoho zajímavých věcí
k nakoupení. Byl to nezapomenutelný zážitek.
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4. den
Ve čtvrtek jsme šli do moderní školy. Po škole jdeme nakupovat do suvenýrů a
poté do přírodovědného muzea. V přírodovědném muzeu byla k vidění spousta
zajímavých věcí. Viděli jsme zeměkouli obalenou alobalem, otřesy v Číně a jak se
brousí diamant.
5. den
V pátek jsme neměli moc náročný den. Čekalo nás jen balení věcí a byli jsme na
nákupech v suvenýrů.
Po prohlédnutí (nejspíš) všech památek jsme v pátek nasedli do autobusu. A
VYJELI DO ČR!!! Samozřejmě na nás padla únava a skoro celý autobus usnul. Tím
pádem nám cesta rychleji utíkala. V pozdních večerních hodinách jsme opět vjeli
na trajekt. Jeli jsme opět hodinu a půl. Vyjeli jsme z trajektu a tentokrát usnul
celý autobus!!! Učitelé a řidiči nás ale budili na 15 minutové přestávky na WC. Do
Česka jsme dojeli chvíli před obědem. V Praze jsme náš návrat do ČR oslavili
Pepsi colou. Ke škole jsme dojeli asi v šest hodin a deset minut. Rozloučili jsme se
s řidiči a uvítali jsme se s rodiči. Rodiče si nás odvezli domů a my jsme jim vše
povyprávěli.

A TÍM ZKONČILA NAŠE DLOUHÁ POUŤ
DO ZAHRANIČÍ :-)
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Soutěž Školní časopis roku – republikové kolo
S paní vychovatelkou Niklasovou jsme se vypravily na soutěž školní časopis roku
2015. Ta se konala 30.11. v Brně. V tento den jsme musely vstávat dříve, protože
sraz u školy byl už v 6:20. V 6:40 jsme nasedly do vlaku a frčely jsme do
Olomouce. Tam jsme přesedly na rychlík který nás dovezl až do Brna. Po příjezdu
na místo konání jsme se zapsaly a poté nás čekala prohlídka všech školních
časopisů, které se dostaly až do finále soutěže.
V 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení. Po té jsme se rozdělili na různé
workshopy a my jsme se rozhodly pro orientální tance. Naše lektorka se
jmenovala JANA BAGAROVÁ, je jí 27let a její nejoblíbenější barvou je zlatá.
Orientální tance tančí od svých 17 a to je 10let. Jejím největším úspěchem je to
že se zúčastnila soutěže v Americe tam se dostala až do finále a umístila se na 4.
místě. Nejdříve nám popovídala něco o svém životě a předvedla nám jeden
z tanců. Poté nás naučila základní prvky.
Po skončení workshopu nás čekalo občerstvení. Pak už jsme netrpělivě očekávaly
vyhlášení výsledků. Kolem 1 hodiny jsme se konečně dočkaly, náš časopis se
umístilo na úžasném 2. místě. Měli jsme obrovskou radost a příští rok se určitě
přihlásíme zase. Cesta domů nám utíkala rychle a vesele.
Natálka Moravcová, Zuzka Čubíková a Renča Šrámková
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Rychlé zprávy

Žáci 4. třídy si nenechali
ujít zajímavou akci s názvem
Oslavy lesa na Floře aneb
„Lesy v Olomouckém kraji
jsou lesy pro lidi“ . Děti zde
plnily úkoly na 18 stanovištích.
Mohli si například pohladit živá
zvířata, naučit se rozeznávat
stromy, prohlédnout si zblízka
dravce a jiné.

Již tradičně jsme přijali
pozvánku na místní
výstavu ovoce a zeleniny.
Mohli jsme vidět 94
vzorků tradičních i méně
známých odrůd od 14
vystavovatelů.
Na závěr děti mohli
některé vzorky
ochutnat.

V říjnu nás navštívili obyvatelé
Plastožroutí planety, aby nám
pomohli vyčistit planetu od plastů
a dalšího odpadu, kterého je na
naší planetě spousta. Jednalo se
o divadelní představení, které bylo
doprovázeno písničkami.

V letošním školním roce
se opět školní družinka
zapojila do akce
s názvem Větrníkový den
pro slané děti. Zjistili,
kdo to vlastně slané děti
jsou a jakou mají nemoc.
A na jejich podporu
vyrobili větrníky, které
ozdobily školu.
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Čtenářský koutek aneb doporučujeme
Zde najdete několik typů na zajímavé čtení od vašich spolužáků.

Typ č. 1
Název knihy: Lentilka pro dědu Edu
Autor:

Ilona Březinová

Obsah:

Začalo to tím, že dědu Edu přivezla domů
policie, protože prý
nevěděl, kudy domů. Nejdřív si mysleli, že má

sklerózu, ale

nakonec se ukázalo, že má alzheimera. To je nemoc, při které se
hodně zapomíná.Jeho nemoc se stále zhoršovala, zapomínal i že
před chvílí užíval léky a proto mu Honzík dával lentilky.
Když Honzík začal chodit do školky, děda Eda někdy chodil do
klubu důchodců a moc se mu tam líbilo. Ve školce Honzík vyprávěl
ostatním dětem o svém pradědovi a ty se rozhodly, že najdou tu
správnou lentilku ne vyléčení jeho nemoci.
Doporučuje:

Zuzka Čubíková ze 4.třídy

Typ č. 2
Název knihy: Poslední divočina
Autor:
Obsah:

Piers Torday
Holubi, Polly, kočka, polní myš a jelen se spolu
vydají za Kesterovým tátou a najednou za bažinou
uvidí farmu. Tam potkají Ma, která znala
Kesterova otce. Ale pak zjistí, že má další přátele.
Když uvidí jelena, rozhodnou se uspořádat večírek, na který se
snaží jelena chytit, aby ho mohli sníst. Polly a Kestera zavřou do
železné místnosti. Oni se však dokázali odtamtud dostat a
proplížili se na večírek. Ma uviděla Kestera a dala mu nůž do ruky,
a řekla mu, že má rozříznout jelena. Pak tam šla Polly a hodila
voskovou kuličku do ohně, když místnost zaplnil kouř, všichni
utekli.

Doporučuje: Viktorka Bubelová ze 4.třídy
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Typ č. 3
Název knihy: Zuzanka a malý host
Autor:

Jan Machač

Obsah:

Zuzanka má na starost pohlídat svého
bratrance Ondřeje, protože
jeho máma jde nakoupit. Hned co se Ondřej probudil, nastaly
problémy, začal plakat. Zuzanka si myslela, že má Ondřej hlad a
tak mu dala čokoládovou šlehačku. Ondřej ale neměl hlad a tak
hodil talíř se šlehačkou na zem. Naštěstí to jejich pejsek Ňufka
slízal. Pak přišla maminka a položila na stůl 20 vajec, Ondřej přilezl
ke stolu a shodil všechna vejce. Jak to maminka uviděla, vyhnala
Ondřeje i Zuzanku na zahradu, že tam toho nemůžou tolik
způsobit. Zuzanka ukázala Ondřejovi králíky, on zatáhl za klec a ta
se otevřela. Všichni králíci utekli, ale naštěstí se je podařilo
pochytat a zavřít zpět do klece.

Doporučuje:

Terka Čubíková ze 4. třídy
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Naše tvorba
Umazaná klika

Roční období

Silvie Šrámkova

Renča Šrámková, Zuzka a Terka
Čubíkovy

Čerte,čertičku,
nesahej nám na kličku!

Ať je teplo nebo zima,
spolu je nám vždycky prima.

Klika by se zašpinila,
Ze zlosti by vyskočila.

Na jaře se sází kvítí,
v létě zase slunce svítí.

Vánoční čas
Renata Šrámková

Už je tady podzimní čas,
pak k nám přijde Děda Mráz.

Vánoční čas nastal,
Starostma nás dostal.

Tak to běží každý rok,
nemám z toho žádný šok.

Na náměstí punč si dáme,
Vánoce pak prozpíváme.
Stromeček,koledy a cukroví,
dopis Ježíškovi napoví.
Za dáreček děkuji,
budu hodná, slibuji.

Děda Mráz
Renča Šrámková, Zuzka a Terka
Čubíkovy

Bramboroví salát s kaprem,
Snad mi neprofrčí kost krkem.

Už je tady zimní čas,
přijde s ním i Děda Mráz.

Štěstí, zdraví celý rok,
Hlavně žádný velký šok.

Pokreslí nám okenice,
navleču si rukavice.
Vyběhnu ven do sněhu,
zazpívám si koledu.
Koledy má hodně rád,
je to dobrý kamarád.
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Komiksové vzpomínky na Londýn

Natálka Moravcová

Míša Chochola
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Verča Janišová
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Omalovánka

Julinka Šrámková, 2. třída
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