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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?
Maškarní karneval
Máte rádi hudbu, tanec a zábavu?
Pak jste určitě nechyběli na karnevale, který
pořádalo SRPŠ při naší základní škole. Ten se
konal v sobotu 27. února na sále Kulturního domu.
Již před druhou hodinou se ve vstupní hale začali
shromažďovat rodiče s dětmi v rozmanitých
maskách, přišla jich opravdu spousta. Na sále už
na ně netrpělivě čekal šašek Viki, který k nám
opět zavítal po roční pauze. Všechny děti se na
něj moc těšily, protože věděly, že je čeká spousta
her a legrace.
Velmi obtížné bylo letos vyhodnocení nejlepších
masek, každá totiž byla něčím krásná nebo
zajímavá. Tajná porota se nakonec po dlouhém váhání shodla na těchto 5-ti:
Rumcajs s Mankou, Gejša, Šebestová, malý myšáček a indiánka Adélka.
Pro zpestření odpoledne jsme požádali děvčata Šrámkovy z naší školy, zda by nám
předvedla něco málo z toho, čemu se věnují ve volném čase. Navštěvují totiž
taneční skupinu Lolaʼs dance v Olomouci. Jejich vystoupení sklidilo velký potlesk.
A zábava nebylo zdaleka vše, co bylo pro děti připraveno. Na závěr programu
přišlo na řadu losování tomboly, která letos byla opravdu bohatá, zahrnovala
bezmála 200 cen od našich sponzorů. Polovinu cen mohly děti získat už během
odpoledne v ruličkové tombole. Zbylé ceny se losovaly z velkého bubnu a čekání,
zda bude vylosováno právě jejich číslo a barva, bylo opravdu napínavé.
Bohužel nemůže vyhrát každý, ale
snad zklamání z prohry rozehnala
taneční hudba na diskotéce a
animační tanečky. Doufáme, že si
všechny děti karneval užily a těšíme
se za rok na shledanou.
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Okresní kolo recitační soutěže
V úterý 2. 3. 2016 odjeli vítězové školního kola recitační soutěže do DDM v
Olomouci, kde se konalo okresní kolo. V kategorii žáků 1., 2. a 3. tříd nás
reprezentovala Amálka Frýdková, Adélka Hroščaníková a Jakub Gábor. Adélka
Šimková a Natálie Moravcová bohužel onemocněly, a tak ve starší kategorii
zůstala reprezentace školy na Zuzance Čubíkové. Vedla si velmi statečně. Do
krajského kola, které se koná 1.4. 2016 postoupila Adélka Hroščaníková. V
konkurenci 36 dětí z celého okresu Olomouc je to opravdu velký úspěch a my
Adélce gratulujeme a držíme palce v krajském kole recitační soutěže. Ostatní
děti se sice neumístily mezi nejlepšími, jejich vystoupení se však velmi líbila
a jsou jistě příslibem do dalších ročníků.
Odvážné čtveřici, která ukázala, že na naší škole máme skvělé recitátory, patří
naše poděkování.

Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička
Čas utíká opravdu rychle. Není to tak dávno, kdy jsme
recitační soutěž pořádali my a dnes 17. března jsem se
šesti žáky naší školy jela do Velkého Újezdu, kde se
konal další ročník. Bylo příjemné se zase setkat s
dětmi ze sousedních škol i s jejími pedagogy. Opět se
soutěžilo ve dvou kategoriích. V první kategorii 1. – 3.
ročníků recitovalo 21 soutěžících. Naši malí recitátoři
Amálka Frýdková, Adélka Hroščaníková a Tobiáš
Provazník se ve velkém počtu dětí neztratili a naši
školu úspěšně reprezentovali. Jejich výkony byly
výborné, a i když nestačily na stupně vítězů, zaslouží
velikou pochvalu a uznání.
Ve druhé kategorii 4. – 5. ročníků bylo soutěžících “jen“ o devatenáct, zato
konkurence byla obrovská. Všechny tři recitátorky byly perfektní. Básničky měly
přiměřené věku i délka byla pro zapamatování náročná a přednes? SUPER.
Dokázaly se velmi dobře do básniček vžít a podat je na profesionální úrovni a to
opravdu nepřeháním. Důkazem je druhé místo, které získala Renatka Šrámková. I
naše dvě účinkující Natálka Moravcová a Zuzanka Čubíková se neměly za co
stydět. Byly hodnoceny vysokými body.
Můžeme být na naše žáky opravdu pyšní. Naši školu reprezentovali se ctí!
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Štafetový běh
Běhání je v módě, běh je jeden z nejzákladnějších pohybů lidského těla. K běhu
nepotřebujeme téměř žádné vybavení a dá se provozovat v každém počasí. Jarní,
ale přesto chladnější a občas i deštivé počasí nás provázelo v úterý dopoledne 3.
5. na atletickém stadionu TJ Lokomotiva Olomouc, kde se žáci naší školy poprvé
zúčastnili okresního kola Štafetového poháru 2016.
Družstvo, které tvořilo 16 žáků se
skládalo z 8 děvčat a 8 chlapců. Běžely
se celkem 3 štafety. První osmičlennou
štafetu vytvořili kluci a děvčata z 2.3.třídy, druhou tvořilo 8 žáků ze 4.5.třídy. Každý běžel 100metrový úsek –
8x100m. Třetí štafetu tvořilo smíšené
družstvo, to už běželo 8x200m. Časy se
sčítaly. Konkurence škol byla silná. Žáci
zjistili, že ačkoliv úsek, který mají běžet
se zdá opticky krátký, uběhnout ho v
plné rychlosti není nic snadného. Závody probíhaly plynule a po sečtení výsledků
jsme obsadili konečné 6. místo, které stačilo k postupu do krajského kola.
Děkujeme našim malým sportovcům za obrovské nasazení, odvahu, statečnost a
vzornou reprezentaci naší školy.

Matematická soutěž Klokan
Na naší škole se této matematické soutěže také pravidelně účastníme se žáky 2.
-5. ročníku ve dvou věkových kategoriích. Letos připadlo školní kolo na pátek 18.
března 2016. Žáci byli rozdělení do kategorií – Cvrček a Klokánek. Zadávané
úkoly se týkají matematických dovednost,í ale také schopnosti logického myšlení
a prostorové orientace. 24 soutěžních úkolů nebývá občas vůbec jednoduchých.
Však se zeptejte svých dětí! Nejúspěšnější žáci jednotlivých kategorií jsou:
Nejlepší řešitelé – Cvrček
Počet úspěšných řešitelů: 40
Jméno a přijímení

Třída

Počet bodů

Hroščaníková Adéla

3.

71

Cacarová Michaela

3.

67

Preč Václav

3.

64
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Nejlepší řešitelé – Klokánek
Počet úspěšných řešitelů: 27
Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

Jan Hrubý

5.

90

Natálie Zaoralová

4.

77

Natálie Moravcová

5.

75

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Soutěž mladých zdravotníků
Mladí zdravotníci z naší školy se letos opět vypravili do Olomouce, kde si mohli na
vlastní kůži vyzkoušet, jak by dokázali poskytnout první pomoc zraněnému.
Soutěž se konala 5. května v areálu
Domu dětí a mládeže v Olomouci a v
přilehlém parku. Na děti čekalo 5
soutěžních stanovišť, na třech z nich
měly ošetřit různá zranění – např. střep
v paži, odřeniny, řeznou ránu, dívku v
bezvědomí a dívku, která se poranila při
pádu z kola. Další dvě stanoviště
obsahovala
obvazovou
techniku
a
transport raněných.
Tým našich mladých zdravotníků, ve složení Tereza a Zuzana Čubíkovy, Tereza
Sečková, Vašek Štolba a Martin Hladeček, byl velmi šikovný. Dvě stanoviště
zvládl ošetřit bez ztráty jediného bodu, na dalších nám pár bodíků uniklo. Po
absolvování všech stanovišť byla soutěžícím odměnou návštěva Pevnosti poznání,
kde jsme trávili čas před slavnostním vyhlášením výsledků. To přišlo na řadu
přesně ve 12. hodin, rozdíly mezi celkovým počtem bodů jednotlivých družstev
byly velmi těsné. Náš tým se umístil na krásném 2. místě, z čehož měly děti
obrovskou radost. Patří jím ještě jednou velká gratulace a poděkování za
reprezentaci naší školy.
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Rychlé zprávy

O tom, jak se chovat za
mimořádných situací
a jak poskytnout první pomoc
jsme se dozvěděli 7. března
na projektovém dni Ochrana
člověka za mimořádných situací.

Čtvrťáci se vypravili na
exkurzi do Čistírny
odpadních vod. Dozvěděli
se tam spoustu
zajímavých věcí, včetně
složitého procesu
úpravy vody.

Jako každý rok proběhly
na naší škole Velikonoční dílny,
ve kterých si děti připravily
velikonoční dekorace.
Povídali jsme si o tradicích
a zvycích a o tom, proč
vlastně Velikonoce slavíme.
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Aprííííl!!!
To znělo ze všech tříd
1. dubna, kdy se konala
Aprílová škola. V tento den
přišla každá třída oblečená
do jiné barvy. Výuka
probíhala zábavnou formou.
A pro všechny byla
překvapením návštěva
paní inspektorky (paní
vychovatelka byla
k nepoznání :-) ).

I letos se na škole soutěžilo
ve sběru starého papíru, do které
se zapojily všechny třídy.
Vítězem letošního ročníku
byla 2. třída, nasbírala 868,5 kg
starého papíru. Soutěž jednotlivců
vyhrála Jakub Gábor z 2. třídy,
donesl 162 kg papíru.
Za odevzdaný papír jsme získali
částku 5380,- Kč.

Jak pečovat o své zuby,
jsme se dozvěděli
7. dubna
při projektovém dni
Péče o zdraví. Studentky
medicíny – budoucí zubařky
nám ukázaly, jak si
správně čistit zuby,
aby byly zdravé.
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Škola má narozeniny
V letošním školním roce slaví naše škola 95. výročí od jejího založení, na její
počest jí někteří žáci 5. třídy napsali přání, nebo složili básničku.

Škola
Eva Bradová
Tady je ta naše škola,
učíme se hola hola
poslední rok se vidíme
a pěkně se rozloučíme.
Učení je mučení
ale i zábava
pokud je dobrá nálada.
K narozeninám ti přeji
Hodné žáčky, né
poškoláčky.

Bára Půbalová, 4. třída
Škola je důležitá,
děti, važte si jí,
bez školy by jsme byli jen malé děti bez znalostí.

Naší škole
Naší škole přeji mnoho úspěchů a štěstí. Ať si žáci užívají těch pět let, které zde
prožijí a vzpomínají na tuto školu v dobrém. Ať paní učitelky a páni učitelé učí
s láskou a naučí žáky co nejvíc vědomostí, které budou potřebovat do života. Ať
paní vychovatelky, školnice, uklízečka a kuchařky učí děti dobrým věcem a ať se
z dětí stanou dobří lidé
Přeji ti mnoho zájemců a uchazečů, kteří se budou chtít hezky učit a né zlobit.
S láskou Bětka Klímová
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Škola
Verča Janišová
Školo, školo, hezká jsi,
přejiti vše nejlepší.
Přeji také hodně štěstí,
ať tu stojíš ještě chvilku.
Chodila tu stovka dětí
odcházeli s radostí.
Chodili jsem naše tety, možná i
babičky.
Tento rok už odcházíme snad se
ještě uvidíme.

Pro naši školu
Přeji ti hodně peněz.
Jelikož už mi páťáci odcházíme, tak ti přeji
všechno nejlepší, ať máte dobré páťáky, jako
jsme byli zřejmě my. Máš dobré paní učitelky,
výbornou paní ředitelku, hodné paní vychovatelky,
sympatickou paní školnici a paní uklízečku. Máme hezký
altánek, super prolézačky. Je to tady hezké, až odejdu
tak se mi bude mooooc stýskat. Budou mi chybět kamarádi.
Nikdy nezapomenu na to jak mám paní ředitelka
na poslední chvíli zařídila super pobyt v LONDÝNĚ,
byl to úžasný zážitek nikdy na to nezapomenu,
i když budu starší budu na tebe a na ten zážitek vzpomínat.
Ještě úžasný zážitek byl na škole v přírodě, taky
nezapomenutý zážitek.
Jsi úžasná škola. Nikdy na tebe nezapomenu.
Hodně moc ti přeji k tvým 95. narozeninám.
Barča Pallová
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Naše tvorba
O DVOU SOVÁCH MÁNĚ A TÁNĚ
První den ve škole
Máňa a Táňa už měly šest let a proto se chystaly do školy.
S maminkou šly do nedalekého obchodu nakoupit pomůcky do školy.
Pomozte Máně a Táně nakoupit pomůcky do školy (vypište do tabulky, co si mají
koupit).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Když sovičky nakoupily, tak se vrátily domů. Večer se jim zdálo o tom jak bude
vypadat škola, třída , paní učitelka... Ráno, když se probraly, už měly nachystanou
snídani, po snídani si vyčistily zoubky a začali se balit do školy. Moc se těšily.
Máňa byla oblečena v bílých krajkových šatech s červenou růží na pravé straně
hrudníku a Táňa měla bílé šaty s modrou růží na levé straně hrudníku. Aktovky
měly fialové s černými puntíky. První den je šla doprovodit maminka do základní
školy Hlubočky - Mariánské Údolí. Posadily se do tělocvičny a postupně první
třída dostávala šerpy a malý dáreček. Poté si prohlédly školu a paní učitelka je
zavedla do třídy. Třídu měly úplně vzadu u ředitelny . Rozdaly si sešity a
učebnice, když udělaly co je třeba, šly na oběd. Měly zeleninovou polévku a na
druhé jídlo rizoto . Po obědě si je vyzvedla maminka . Ve škole se jim moc líbilo.

Renča Šrámková a Adélka Šimková
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Vybarvi Táňu a Máňu podle zadání

1

oranžová

2

žlutá

3

červená

Nejlepší maminka
Zuzka Čubíková

Jarní píseň
Mám tu nejlepší maminku,
co vždycky dá mi pusinku.
Pohladí mě po tváři a mile se zatváří.

Zuzka Čubíková
Slunce svítí, slunce svítí
na travičce voní kvítí.
Motýlek list přivítá
a hned letí do světa.
Včelička květ opyluje,
slunce na ni vykukuje.
Vylezou i střevlíci,
i ti brouci maličcí.
Dnes je první jarní den,
vyběhněte děti ven.

(zazpívat s ji můžete podle písničky Prší, prší)

Tonda Motúz
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Něco pro zábavu
Do následujícího příběhu doplňte jméno, které zjistíte, pokud si vyluštíte
čtyřsměrku.

O Skřítku ...............................................
Skřítek .......................................... byl moc hodný. Rád pomáhal ostatním skřítkům a
dalším obyvatelům lesa. Jednoho dne si .............................................. usmyslel, že se
vydá do lesa na houby. Myslel si: ,, Až se vrátím, maminka mi určitě uvaří
houbovou polévku“. Ale to se ukrutně mýlil.
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Z čtyřsměrky vyškrtej tato jména:
Adéla, Albert, Amálie, Eliška, Ema, Eva,
Lucie, Mikuláš, Míša, Natálie, Nikola,
Oliver, Ondřej, Renata, Roman, Rozárka,
Soňa, Šárka, Šimon, Tomáš, Zdena

Tajenka: ....................................................

Vymyslela Natálka Moravcová

Sudoku

Řešení na straně 14.
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Vybarvi obrázek podle zadání, políčka bez čísel můžeš vybarvit, jak chceš.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

žlutá
oranžová
fialová
červená
modrá
růžová
zelená

Řešení sudoku:
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