3. číslo školního časopisu

září / prosinec 2013

Co se stalo od posledního čísla?
Určitě si vzpomínáte, že v loňském školním roce proběhla anketa, ve které
jste hlasovali pro název našeho časopisu. Nejvíce hlasů získal název
Mariánek a to celkem 37, na druhém místě se umístil název Školníček
s 18- ti hlasy a na třetím Poškolák s 13-ti hlasy. Jasně tedy zvítězil
Mariánek, který se k naší škole výborně hodí.
Ale teď k věci…
Na začátku října vznikla nová redakce časopisu složená ze žáků 3. – 5.
třídy. Ti v dnešním čísle časopisu představí nejen sami sebe, ale i práci,
kterou za poslední tři měsíce odvedli.
Máme tu tedy 3. číslo školního časopisu. Možná se divíte, že se časopis vydal
až 3 měsíce po začátku školního roku?! Kroužky začínají vždycky v říjnu,
takže jsme v něm začali i my. A ,,vyrobit“ časopis je opravdu těžké, proto
tedy první číslo vychází až teď.
Ale už nebudu moc povídat. Ať se vám náš časopis Mariánek líbí!!!

Ondra Kuběnka a Vaše redakce ☺

Tak to jsme my – Vaši redaktoři... ☺
Ahoj, jmenuji se Ondra Kuběnka.
Mám 11 let. Moje přezdívka je
Ondrášovka. Chodím do 5. třídy.
Můj nej předmět je AJ (anglický
jazyk). Jsem moc rád, když se
naučím nový slovíčka. Rád bych si
zajel do Londýna (to je hlavní město
země, ve které se mluví anglicky).
Hraju na klavír. Nemusím (spíš
nesnáším) sport – je to hrozná
nuda. Tak ať se ti náš časopis
Mariánek líbí!!!

Ahoj jmenuji se Eliška Henklová. Chodím do
5.třídy a je mi 11 let. Moji kamarádi mi
říkají Ela.
Můj nejoblíbenější předmět je VV. Mám ráda
fialovou a modrou barvu. Moje oblíbené
zvíře je kůň.
Ráda trávím svůj volný čas s moji nejlepší
kamarádkou. Můj nejoblíbenější pořad je
Disney Channel a déčko(:D).

Ahoj, jmenuji se Natálie Moravcová a je mi 9
let. Moje záliby jsou hra na kytaru a na
klavír. Moje nejoblíbenější barva je fialová.
Mám křečka Bleska a moje nejoblíbenější
zvíře je kůň. Můj volný čas trávím
s kamarádkami. V budoucnu bych chtěla
pracovat se zvířaty.

Ahoj jmenuji se Amálka a je mi 10 let.

.

Mám ráda žlutou a zelenou barvu
Moje oblíbené zvíře je pes.
Doma mám pejska, který se jmenuje
Dášenka.
Chodím do 4. Třídy.
V budoucnosti bych chtěla pracovat se
zvířaty.
Můj nejoblíbenější předmět je VV a Pč .
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Jmenuji se Míša je mi 10
let. Chodím do 4 třídy. Můj
nejoblíbenější předmět je
vlastivěda. Moje nejméně
oblíbená hodina je matika.
Baví mě psát na počítači.

Jmenuji se Rozárie je mi
10 let. Mám ráda
modrou barvu. Moje
záliba
je ježdění na koni,
zpívání, malování. Chodím
do 4.tř. Mám doma
králíka a rybičku.

Ahoj jmenuji se Dan
Šaich. Je mi 11 let
chodím do 5 tř. Baví mě
tančit, zpívat, kouzlit, a
skládat origami. Můj
nejoblíbenější kanál je
Disney Channel. Můj
nejoblíbenější seriál je
Violetta.
V budoucnu bych chtěl
být chemikem. Hrozně
mám rád časopis
Ábíčko (ABC).

Jmenuji se Barča, je mi 10 let.
Chodím do 4. Třídy. Mám ráda
koně a velmi se mi líbí
společenské tance. Moje
nejoblíbenější hodina ve škole je
hodina tělesné výchovy a
výtvarná výchova. Nebaví m mě
matematika. Moje oblíbené
zvířátko je můj milovaný Bubla.
Je to rybička, která pochází
z Číny. TO JSEM PROSTĚ JÁ…

AHOJ, Jmenuji se Bětka a je
mi 10 let. Mám ráda
růžovou barvu. Miluji kočky
a mám kozu Julču…A
velkou farmu. Hraji na
housle.
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Co se děje ve škole?

OSLAVY LESA NA FLOŘE
V pátek 4. 10. 2013 jsme se s 4. třídou
zúčastnili akce s názvem Oslavy lesa. Den
na Floře jsme zahájili lidovými písněmi.
Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny.
Chodili jsme po stanovištích. Na jednom
stanovišti jsme si hrály
na čápy. Moc se nám to líbilo. Doufáme, že
příští rok pojedeme zase.
Amálka Králíčková

HVĚZDÁRNA PROSTĚJOV
Výlet do hvězdárny Prostějov měli pouze čtvrťáci a páťáci a to v úterý 22. října.
Když jsme přijeli, měli jsme přestávku na svačinu.
Po skončení přestávky jsme měli besedu o: Slunci, Merkuru, Venuši, Zemi,
Marsu, Jupiteru a Saturnu, Uranu a Neptunu a TRP. Pluto, proč se střídá
den a noc, změna ročních období, proč je zatmění slunce a měsíce,
co jsou komety. Při besedě bylo velké horko a přitom topili.
Po skončení besedy jsme šli do observatoře, kde
nám vysvětlili, jak funguje dalekohled. Potom
nasadil filtr na dalekohled, aby nám Slunce
neporanilo oči. Po té se odhrnula střecha. A
sledovali jsme Slunce. Celé dopoledne jsme si
moc užili.
Dan Šaich
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STRAŠIDELNÁ ŠKOLA
Strašidelná škola, která se konala 31.10.2013, byla opravdu strašidelná.
Po příchod do školy dostaly děti od čarodějnice čarokartu, na kterou se jim
zapisovaly body ze stanovišť. Potom už mohly vyrazit na strašidelnou prohlídku,
kde je čekalo plnění úkolů.
U Hejkala musely přivonět k bylince nebo ochutnat tajemný lektvar a zjistit, co
to je. Na stanovišti u Posledního výkřiku zpívaly a tančily na karaoke. V sídle Bílé
paní si zkoušely zapamatovat co nejvíce předmětů a potom je vyjmenovat. U
čaroděje Viga hledaly v knize zašifrované zaklínadlo, v v jedné ze tříd ležela
Mrtvá nevěsta, které měly děti do kasičky přenést mince. U Vřískotu musely
prolézt tunelem a zjistit, jaký předmět se skrývá na konci. Na půdě číhala
čarodějnice s tajemnou truhlou a děti měly podle hmatu určit, co se v ní skrývá.
Upírka je zkoušela ze sání krve a u Strašikuželky se snažily shodit co nejvíce
kuželek.
Po splnění všech úkolů dostali všichni sladkou odměnu a ti nejlepší malý dáreček.
V jídelně bylo připraveno občerstvení, na kterém se podílely maminky a babičky.
Tady jsme také dělali anketu, ptali jsme se rodičů a dětí, jak se jim Strašidelná
škola líbila.
V anketě jsme pokládali 5 otázek, na které nám odpovědělo celkem 15 účastníků
strašidelné školy. A zde jsou výsledky:
1) Jak se Vám líbila STRAŠIDELNÁ ŠKOLA?
odpovědi: super, líbilo, překvapilo
2)Jaké se Vám líbilo nejvíce strašidlo?
odpovědi:
Mrtvá nevěsta
Upír

Kostra
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3)Báli jste se? My ano!
odpovědi: 3 se báli
3 se strašně báli
8 se vůbec nebálo
1 se trochu bál
4)Jakého strašidla jste se nejvíce bál/a?
Nejvíce jsme se báli MRTVÉ NEVĚSTY.
5)Co se vám nelíbilo?
Vše se nám líbilo, až na tmu, chaos a na občerstvení za peníze.

Článek i anketu zpracovali: Ondra Kuběnka a Eliška Henklová

nakreslil Dan Š.
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Naše tvorba

Zima
Eliška Henklová
Zima už se blíží,
děti ven se plíží.
Už si běží pro boby,
Sníh jim padá na nohy.
Jezdí dolů z kopečka,
Mají hezká kolečka.
Čepice si nasazují,
šály už si oblékají,
rukavice též už mají,
sněhule si obouvají.

Příchod sněhu
Barča Štefaníková
Zima se už blíží,
Auta se nám mlží.
Děti v teplých kabátech,
Už se vidí na bobech.
Martin přijíždí se svým bílým koněm,
A lidí volají:šup sem se sněhem!!!!!!
Sníh už se nám hromadí,
a děti volají: jupí budou sněhuláci,
tak šup chytneme po práci.

Chodí bruslit na ledě,
v hodně dobré náladě,
lyžují i snowboardují,
na vleku už všichni jezdí.
Punč už zase popíjejí,
hezky si to užívají.
Staví velké sněhuláky,
bambulaté panďuláky,
mají hezké mrkvičky
a na rukách větvičky,
oči, uši, knoflíky,
jsou to hezké puntíky.
Pod stromeček
dostaneme všichni
hezké dárečky
a to je konec mé básničky.

Nakreslila Natálka M.
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Podzim

LUCIE NOCI UPIJE

Natálka Moravcová

Ondra Kuběnka

Podzim ten je plný barev,
Jedna barva za druhou,
na listech se vyklubou.
Jeden list je červený,
Druhý zase zelený
Třetí čtvrtý jenom hnědý
Pátý šestý barevný.

Paní učitelka říká:
„Dneska má svátek Lucka“.
Ale Lucka naříká,
že její bráška kucká.
Bráška už se těší,
až se vyspí z nemoci,
jde mu to ale stěží
Lucka se dostává do moci.
Lucka už upíjí noc,
bráška se rozplakal moc.
Lucka poučuje brášku:
„Kdybych neupíjela noc, Vašku,
nebyl by v létě den,
a ty, bys nemohl chodit ven“.

Adam Polzer

Mikuláš
Barča Štefaníková

Mikuláš k nám přichází,
andělé ho provází.
S velkou knihou v náruči,
moc nám není do řeči.
Čerti nesou velké vidle,
šup se zlobivými do pytle!
Děti chtějí Vánoce,
dopisy píšou po roce.
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2.díl o berušce Barušce
Napsala a nakreslila – Natálie Moravcová
Berušku Barušku už zajisté znáte z prvního dílu a
cvrčka Jirku asi taky. Tak si přečtěte jejich
dobrodružství.

Jednoho dne se vydala beruška Baruška a cvrček Jirka na procházku do
lesa a tady pohádka začíná. Jdou, jdou a jdou a co to? Kde se vzala, tu
se vzala, stojí před nimi včelka Adélka. Dobrý den
včelko dobrý den beruško a cvrčku. Pojďte ke
mně, je léto a já už se vidím v bazénu, říká včelka
Adélka. Tak dobře říká beruška Baruška a cvrček
Jirka. Šli a šli a šli. Tady bydlím. Dáme si závody k bazénu, navrhla
včelka. Raz… dva… tři… teď. První byla včelka, druhá byla beruška,
třetí byl cvrček. Hop. Ahoj!!!! Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Na shledanou příště!!!!

Lukáš Nemrava

9

Něco pro volnou chvíli

Barča Štefaníková

Křížovka pro volný čas
1. Jak se řekne anglicky slon?
2. Nosí poštu
3. Co se učíme ve škole?
4. Jeto bankovka s Karlem Čtvrtým
5. Je to na úvodní stránce časopisu?
7. Roste to na dubu
8. Má svátek 2.září

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Křížovku vymyslely Natálka M. a Rozárka K.
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nakreslily Natálka Moravcová
a Rozárka Knausová

nakreslila Rozárka Knausová
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A=α

H= η

O= ο

B=β

I = ι

P= π

C=χ

J= ϕ

R= ρ

D=δ

K=κ

S= σ

E=ε

L= λ

T= τ

F= φ

M= µ

U= υ

G= γ

N= ν

V= ϖ

Z= ζ

Ρεδακχε χασοπισυ µαριανεκ ϖαµ πρεϕε
ϖεσελε ϖανοχε α σταστνψ νοϖψ ροκ.

__________________________________________________.

12

