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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? 
 

 

Vánoční dílny a Den otevřených dveří 

První svíčka na adventním věnci již hoří a to znamená, že se pomalu blíží čas 
Vánoc. Ten, kdo se chtěl vánočně naladit, měl možnost 3.prosince v naší škole, kde 
se konaly tradiční Vánoční dílny, tentokrát spojené se Dnem otevřených dveří. 

Všichni rodiče, prarodiče, žáci, bývalí 
i budoucí, mohli nahlédnout od 10 hodin do 
výuky a prohlédnout si celou školu. Rádi jsme 
přivítali také vzácnou návštěvu  
z Obecního úřadu – pana starostu PhDr. Iva 
Černíka a Ing. Dagmar Balharovou.  
Na všechny návštěvníky čekalo  
v multifunkční učebně drobné občerstvení 
a také si zde mohli zakoupit výrobky dětí 
z kroužků Dovedné ruce a Keramika, nebo 
vánoční hvězdu na podporu onkologicky 
nemocných dětí. Byly zde k nahlédnutí kroniky školy, fotografie a naše školní 
časopisy. 

V odpoledních hodinách přesně v 15,30 
hod. jsme se sešli v tělocvičně školy, 
kde byly proslovem ředitelky školy 
Mgr. Lucie Hladíkové a krátkým 
vystoupením žáků školy slavnostně 
zahájeny Vánoční dílny. Poté se 
návštěvníci rozešli do jednotlivých 
tříd, aby si vyrobili krásné vánoční 
dekorace. V 1. třídě si pod vedením p. 
uč. Navrátilové vytvořili krásného 

andílka na špejli, p. uč. Vodičková si pro ně v 2. třídě připravila vánoční přáníčko, 
p. uč. Hrubanová měla dílničky v multifunkční učebně, zájemci si zde mohli 
vystřihnout z papíru hvězdy, které pak slepili do tvaru svícínku. Ve 4.třídě s p. 
uč. Kopečnou ,,pekli“ vánoční perníčky a u páťáku se s p.uč Kozelkovou z krásných 
papírů skládal vánoční ministromeček. 
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Vysílení tvořivci se chodili občerstvovat do jídelny školy, kde je čekal již tradiční 
punč pro malé i velké a drobné občerstvení, které nám připravily šikovné 
maminky, za což jim moc děkujeme. Byly zde také k zakoupení výrobky dětí a 
vánoční hvězdy. 

Celý den se nám krásně vydařil, doufáme, že se všichni příjemně vánočně naladili 
a ještě jednou všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší. 

 

 

Mikulášování v MŠ a ZŠ 

V pátek 4. 12. 2015 k nám do základní školy přišel Mikuláš. Nebyl sám, měl s sebou 
čerty i anděly. Všechny děti se už těšily, co jim přinese, ale některé se i bály. No, 
není divu, občas někdo opravdu trošku zlobil. 

   V každé třídě děti zarecitovaly krásné básničky a v té první i zahrály 
k básničce ‚taneček‘. Mikuláš byl moc spokojený. Malé zlobivce požádal, aby už 
byli hodní a ty šikovné děti moc pochválil. Za odměnu pak dostali všichni lízátko. 
Když Mikuláš s čerty a anděly odcházel, usmálo se na něj mnoho tváří a sem tam 
nějaká ta ušmudlaná.  

   Celá družina pod vedením Mikuláše zavítala 
také do místní mateřské školky, kde se 
v Broučcích, Beruškách i v největším oddělení 
– Včeličkách dětem rozdávaly balíčky. Děti 
tam byly úžasné, statečné a i když se 
zpočátku bály, pak se všechny radovaly a 
tancovaly Mikulášovi, andělům i čertům. 

Do naší školy pak zavítal Mikuláš ještě jednou, 
od ZŠ Hluboček. Tentokrát jen s jedním 
andělem a dvěma většími čerty. Znovu se 
přesvědčil, že naše děti jsou hodné a tak čertům nezbylo než odcházet 
s prázdným pytlem. Anděl tedy rozdal perníčky a všichni se s Mikulášem rozloučili 
zase až do příštího roku. 
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Turnaj ve vybíjené  

Je snad již tradicí, že se v prosinci setkáváme se sousední školou z Hluboček Ves 
na turnaji ve vybíjené. Proto se čtvrtek 10. 12. 2015 nesl v lehce sportovním 
duchu. V úvodu utkání škol nás přivítala paní učitelka Alexandra Michalcová. 
Připomněla nám pravidla hry, která se výrazně obměnila. Dále nás seznámila s 
hřištěm a ujala se pozice rozhodčí celého zápasu. 

Hra začala, již od počátku soupeři ukázali 
dobrou přípravu a propracovanou herní 
techniku. Ale letos jsme se nenechali zaskočit 
velkou tělocvičnou, obrovským prostorem a 
spletí různobarevných čar. Hned na začátku 
jsme se ujali vedení. Je velká škoda, že naši tři 
vybití žáci odešli za kapitánem pouze proto, že 
se při bití míčem dostali za červenou čáru. 
Podle nových pravidel to znamená, že je žák 
vybitý. První zápas jsme ale nad očekávání 

 snadno vyhráli. 

 Druhý zápas pro nás nezačal příliš dobře. Po státě míče se žáci z pořádající školy 
ujali vedení.  Najednou jakoby lapli druhý dech a začali bodovat. Nechtěli nás 
nechat vyhrát. Štěstí však je vrtkavé, naši se vzchopili a začali posílat soupeře za 
čáru velmi svižně. Druhý zápas jsme také vyhráli. Třetího zápasu tedy letos 
nebylo potřeba! 

Ano, trofej- O Vánočního kapra jsme tak uhájili a OPĚT putuje do školy 
v Mariánském Údolí.  Naše šance byly veliké, vítězství nám zaručilo i celkové 
prvenství! 

Náš vítězný tým tvořili: kapitán M. Kuběnka, B. Pallová, N. Moravcová, D. Vraga, 
N. Králová, L. Bodinek, J. Grauer, E. Bradová, J. Frýdek, T. Hanyk a F. Navrátil. 

Našemu týmu blahopřejeme, hráli čestně a podle pravidel fair play. 
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Vánoční zámek Náměšť na Hané 
 
V předvánočním čase, tedy ve středu 
16. prosince všichni žáci naší školy 
navštívili zámek Náměšť na Hané. 
Do zámku je odvezly autobusy v devět 
hodin. Cesta netrvala dlouho. 
Na zámku již na děti čekali a  po 
krátkém uvítání byly děti rozděleny do 
dvou skupin.  

První skupina šla  nejdříve na prohlídku 
zámku na které se děti dozvěděly 
spoustu zajímavostí,  jak na zámku 
slavili Vánoce nebo jaké zvyky a 
obyčeje se k vánočnímu času vážou. 
Prohlídku zámku dětem zpestřila 
ukázka z pohádky Sůl nad zlato.  
Druhá skupina dětí zatím vyráběla 
vánoční ozdobu ve tvaru rybky 

,navštívila vánoční jarmark a nakonec si děti prohlédly výstavu betlémů. Obě 
skupiny se po čase vyměnily.  
Ke každému výletu patří nákupy. Na ty se děti těšily nejvíc. Zámecký obchůdek 
byl dostatečně zásoben, každý si tedy mohl dobře vybrat. 
 Výlet se všem zúčastněným líbil a hlavně zkrátil dětem čekání na Ježíška. 
 

 

 
 
Rock do škol 
 
Poslední den 28. ledna před jednodenními 
pololetními prázdninami, kdy žáci dostali 
výpis z vysvědčení, jim slavnostní den 
zpříjemnil výchovně vzdělávací projekt 
ROCK DO ŠKOL. Zábavnou formou žáci 
poznali trochu z historie rocku a jeho 
propojení s jednotlivými uměleckými 
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druhy a žánry s video-ukázkami (např. KISS, Pink Floyd). Moderátoři dětem 
nastínili aktuální směry rockové hudby s pro děti známými a oblíbenými 
interprety a ukázkami. Děti byly zapojeny do činnosti pohybovými aktivitami, 
které je velice bavily. Poslední část projektu byla zaměřena zasvěcení práce 
v rádiu a médiích. Dětem byly rozdány drobné dárky – tematické magnetky, 
hudební časopisy, drobné promo předměty Rádia ROCK MAX. 

 
 
 
 
Návštěva z OVOCENTRA 
 
Máte rádi ovoce a zeleninu tak jako děti z naší školy? 
Jestli ano, pak můžete litovat, že jste 11. února nebyli 
u nás v tělocvičně. Zavítala k nám totiž návštěva 
z OVOCENTRA, které nám dvakrát měsíčně dodává 
ovoce a zeleninu v rámci projektu Ovoce a zelenina do 
škol. A tato jejich návštěva nebyla jen tak ledajaká. 
Přijel k nám moderátor Šimon, který s sebou přivezl 
svého kamaráda Mrkvouna. Od nich se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací o ovoci a zelenině, o 
tom, jaké vitamíny obsahují a k čemu jsou dobré. 
Získané vědomosti poté měly možnost uplatnit při 
kontrolních otázkách, za které je čekala odměna v podobě ovoce, zeleniny nebo 
dárkových předmětů OVOCENTRA. Někteří žáci měli dokonce možnost vyzkoušet 
si takové malé moderování a předat informace o jednom ovoci svým spolužákům. 
Zjistili, že to není žádná legrace, ale nakonec to perfektně zvládli, za což je 
čekala malá odměna. Na závěr se mohly všechny děti s Mrkvounem vyfotit na 
památku. Přednáška měla úspěch a už se těšíme na příští návštěvu. 
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Rychlé zprávy 
 

 

 

   
   Před Vánocemi se u nás ve škole 
     konala sbírka pro psí útulek  
    v Olomouci. Děti mohly nosit  
      pamlsky, granule a konzervy,  
        které poté byly prostřednictvím 
         p. Vytáskové předány psímu  
         útulku, kde určitě udělaly 
             pejskům radost. 
 
 
 
 
 
 
          Ve středu 13.ledna naši 
         školu navštívili předškoláci 
         z místní mateřské školy. 
         Naši prvňáčci se na ně 
         velmi těšili, ukázali jim,  
              co vše se od září ve škole  
              naučili. Děti měly možnost  
              zapojit se a zkusit si,  
                                                                          jaké to bude, až se  
                                                                           do lavic posadí i oni. 
 
 
 
                       Jako každý rok, tak i od letošního  
                        2. pololetí, jezdí žáci 2. a 3. třídy 
                          na Plavecký bazén do Olomouce. 
                           Kde probíhá jejich základní 
                          plavecký výcvik. Každý čtvrtek 
                           je tedy ve znamení plavek 
                            a koupacích čepic. Děti jezdí 
                               na bazén rády a vždy si 
                                     to užívají. 
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                                                                    9. a 10.2. se ve škole konal  
                                                                  orientační běh. Zúčastnili se ho  
     žáci 2. – 5. třídy.  
                                                                    Protože únorové počasí tomuto 
 sportu nepřeje, seznámili se  
 s ním děti v teple tělocvičny. 
 Běh byl rozdělen na dvě části, 
                                                                      v úterý teorie, ve středu závod. 
 
 
 
 
  
 
 
 
V úterý 23.února se vydali  
žáci 3. třídy na výlet vlakem  
do olomoucké Pevnosti poznání. 
Kde na ně čekal zajímavý 
program týkající se vody, který 
měl dvě části – výtvarnou a  
část týkající se experimentování 
 s vodou. 
 
 
 
 
          
       Nové akvárium  
                                                                     ve II.oddělení ŠD 
 
                                                             Děti z II. odd.  
                                                             si přály do družinky  
                                                             akvárium a přání jim 
                                                              bylo splněno. Novým 
                                                              přírůstkům se zatím  
                                                           daří, tak doufejme, 
                                                              že bude i nadále. 
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Naše torba 
 

     RŮŽE       
     Natálie Moravcová a Renata Šrámková 
 
     Červená je růže, 
                               v dáli vidím muže. 
                                V ruce drží růži, 
                                rudou jako kůži. 
 
                               Červený má nos, 
                               na rameně mu sedí kos. 
                               Je to trochu šašek, 
                               jmenuje se Vašek. 
 
                              Ale teď už zpátky k růži, 
                               muži se zabodla v kůži.  
                               Ten muž rychle zčervenal, 
                               na útěk se honem dal. 
                              
                               V tom rozruchu pustil růži, 
                               trn už neměl ve své kůži. 
                                                                 

Šašek VIKI 
Renata Šrámková, Natálie Moravcová, Tereza Čubíková a Veronika Janišová 
 
Karneval má každý rád, 
šašek je náš kamarád! 
Jmenuje se VIKI, 
umí pěkné triky. 
 
Přijede k nám každý rok, 
užijem si každý krok. 
Minulí rok nepřijel, 
málem jsem se rozbrečel! 
 
Tento rok to napraví, 
všechny děti pobaví! 
Těší nás to velice, 
on nás baví nejvíce!!!                                                      
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Něco pro zábavu 
 

Křížovka 
 
Do prázdných políček doplň názvy ovoce, po vyluštění tajenky si můžeš obrázky 
vybarvit. 
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Najdi v balóncích ukrytá slova. 
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Oprav pravopis v básničce: 
 

                               SMÍŠEK BAZILIŠEK 
 
                               Copak ještěr bazylišek, 
                               to je teda pěkní smišek. 
                               Občas ho y od smíhu 
                               pýchá někde na břychu. 
                               Když cho v nose hloupek lehtá, 
                               tak se tonu taki hechtá. 
                               Smněje se i se zpaní, 
                               zdá ze mu o chehtání. 
 
 
 

Sudoku 
 

1      8 5  

5 4  7      

       9 4 

   3  2 5  7 

 5      8  

7  8 1  9    

4 6        

     3  6 9 

 3 7      8 
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Vybarvi obrázek podle čísel 
 


