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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 školního roku 

 

Prázdniny rychle utekly a nový školní rok 2017/2018 právě začal. Žáci se do školy 

těšili na paní učitelky nebo své kamarády. Pro koho je tento den výjimečný, jsou 

prvňáčci a jejich rodiče. Dnešním den jim začíná nový život, budou mít více 

povinností, ale také si najdou další kamarády a naučí se číst, psát i počítat. 

Všichni byli krásně nastrojení, plni elánu a očekávání. 

Prvňáčky jsme všechny náležitě přivítali. 

Každý dostal kornoutek se sladkostmi a 

pro vzpomínku odznáček žáka první třídy. 

Paní místostarostka Mgr. Radomíra 

Stloukalová prvňáčkům popřála samé 

jedničky a předala jim drobný dárek. 

Obec každým rokem přispívá na každého 

žáka prvního ročníku částkou 500,- Kč, 

za kterou pro ně byly nakoupeny učební a 

výtvarné potřeby a barevné sedáky na 

židličky. Moc děkujeme za štědrý 

příspěvek. 

Dalším vzácným a milým hostem byl Ing. Martin Šebesta – ředitel společnosti 

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o., která školu již několik let finančně 

podporuje. Symbolicky nám předal 20 000,-Kč na nábytek do ŠD. Jejich podpory 

si velice vážíme, děkujeme za ni a těšíme se na další spolupráci. 

Přeji všem úspěšný vstup do nového školního roku, všem žákům jen pěkné známky 

a pochvaly a rodičům spoustu trpělivosti a pohody a paním učitelkám hodně sil, 

energie a úsměv na rtech po celý školní rok. 

Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy 
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Škola v přírodě 2. a 3. třída 2. – 4. 10. 2017 

 

Žáci druhé a třetí třídy za sebou mají tři dny plné zážitků prožitých na škole 

v přírodě v ekologickém středisku Sluňákov. Kde prožili spoustu dobrodružství, 

zábavy a zjistili spoustu zajímavých věcí o přírodě. 

Už při příjezdu jsme byli plní očekávání. 

Seznámili jsme se nejen s krásným okolím, 

ale i s příběhem ostrova, kde vybuchla 

sopka. Děti ji modelovaly a na praktickém 

pokusu viděli, jak by výbuch mohl vypadat.  

Následující den jsme strávili objevováním 

semínek, rostlin, místní chráněné krajiny a 

drobných živočichů. Právě lovení těchto 

živočichů z tůňky bylo pro všechny velkým 

zážitkem. Vidět pijavku, vodní berušku, nebo larvu brouka pod lupou je velmi 

zajímavé.  

Expedice do přírody se střídaly 

s aktivitami pod střechou Sluňákova 

jako třeba výtvarná tvorba, 

dramatizace líhnutí motýlů nebo luštění 

rébusů. 

Každý den pak ve volných chvílích děti 

pracovaly na velké mapě ostrova. Na ní 

vypracovávaly různé zajímavé úkoly, 

které souvisely s činnostmi za daný 

den. 

Večerní program se nesl v duchu promítání tematického filmu o ostrově. Na úplný 

závěr pobytu proběhla diskotéka plná her, soutěží a tance. 

Děti si podzimní školu v přírodě velmi užily a některým se dokonce nechtělo domů. 
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Škola v přírodě 4. a 5. třída 9. – 13. 10. 2017 

Velmi jsme se těšili na tento výjimečný týden na SLUŇÁKOVĚ a hned po příjezdu 

na místo jsme se nemohli dočkat svých pokojů. Ovšem jako všichni výletníci i my 

jsme byli podrobně seznámeni s okolím, 

pravidly a s programem, který nás 

čekal. Pojmenovali ho pro nás BOBŘÍ 

POBYT nebo BOBŘÍ PUTOVÁNÍ. 

Následovaly dny plné poznávání, her, 

zajímavých aktivit a tvoření. 

Prozkoumali jsme bobra skrz naskrz. 

Navštívili jsme vodní živočichy, bobří 

domov a jeho okolí. Moc nás bavilo lovit 

a zkoumat malé tvory a také odlévat 

bobří stopy. „Bobr“ nám také vyprávěl o hvězdách, slunci či ročních obdobích. 

Vytvářeli jsme také LandArt – umělecká díla z nalezených přírodnin. Seznámili 

jsme se i s životními příběhy dětí z různých koutů světa. Dozvěděli jsme se, jak 

žijí, co je trápí.   Poznali jsme, že si lze hrát i se zcela obyčejnými věcmi namísto 

drahých hraček. Důkazem je i malá hračka, 

kterou jsme si vyrobili z víček nebo kelímku. 

Pro mnohé z nás byla zajímavá informace o 

značce FAIRTRADE. Výrobky takto označené 

totiž podporují zdravý vývoj dětí z těchto 

zemí a zdraví jejich rodičů. 

Moc se nám líbil i středeční výlet s opékáním 

špekáčků a vylepšený spoustou her. Všechny 

poznatky jsme si mohli připomenout v Bobřím 

deníku, který každý z nás dostal. 

Také všechny večerní programy byly poutavé, plné energie a legrace. Procházky 

do okolí nám ukázaly spoustu zajímavých věcí z přírodních zákonitostí. Pomohli 

nám k tomu stavby jako Sluneční hora, Rajská zahrada, Kouzelný les poznání 

a zvuků nebo Lesní chrám. Následovaly programy jako Talentmánie, Filmový 

večer, večerní Kvíz a ze všeho nejoblíbenější Diskotéka. Ta byla skvělým 

zakončením našeho týdenního pobytu. Úplně poslední tečkou bylo zábavné 

závěrečné shrnutí týdne.  Věřím, že děti budou dlouho vzpomínat na společné 

zážitky a co víc, vznikají díky nim i další – nové. 
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Soutěž ve sběru starého papíru 

Ve dnech 17. – 19. října 2017 vyhlásila naše škola tradiční soutěž ve sběru papíru, 

do které se zapojily všechny třídy. 

V letošním podzimním ročníku soutěže zvítězila 2. třída, která společnými silami 

nasbírala 1345,5 kilogramů. V kategorii jednotlivců nasbírala nejvíce Michaela 

Zaoralová z 2. třídy –  471 kilogramů. Celkem se sesbíralo 4080,6 kg. 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 2018. 

Přehled sběru v jednotlivých třídách 

 

pořadí třída kilogramy kg na žáka 

1 2. třída 1345,5 56,04 

2 3. třída 931 42,3 

3 1. třída 738,5 26,37 

4 4. třída 696,7 30,29 

5 5. třída 294,9 16,38 

 

Přehled nejlepších sběračů školy 

 

pořadí Jméno a třída kilogramy 

1 Zaoralová Michaela 2. tř. 471 

2 Zdražil Marek, 3.tř. 337 

3 Nováková Katka, 3. tř. 229 

4 Celá Lucie, 1.tř 224 

5 Justra Filip, 2. tř. 193 
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Projekt 72 hodin 

Jednalo se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během 

těchto 72 hodin (12. – 15. října 2017) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po 

celém Česku pustili do aktivit, které pomohly druhým, přírodě, či jejich okolí. 

Výsledkem těchto projektů je jistě mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z 

vykonané práce. 

Cílem projektu bylo zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, 

aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim 

nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání 

jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit 

hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také 

navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích. 

Stejně jako v minulých letech, tak i 

letos podpořila naše škola tento 

celostátní projekt. Podařilo se nám 

zaregistrovat a zorganizovat projekt 

pod názvem 

„Úklid ve škole i okolí“. 

Přispěli jsme tak dobré věci a podíleli 

jsme se na úklidu v našem nejbližším 

okolí. V pátek 13. 10. 2017 jsme se 

 NA TO vrhli! S úderem desáté hodiny si žáci 2. a 3. ročníku pomyslně rozdělili 

rajony. Mladší žáci prošli školní zahradu i hřiště. Poté se vydali kolem školního 

plotu. Starší žáci vyčistili okolí obchodního střediska, kulturního domu a několika 

panelových bloků. Společně jsme se pak těšili z dobře odvedené práce. Všem 

pomocníčkům moc děkujeme! 

 

Sportovní den na Posluchově 

V úterý 17.října 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. 
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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. 

 

Letem světem s malířem 

Na setkání s panem Lubomírem Dostálem jsme se všichni moc těšili. 

Je to nesmírně milý, laskavý, pohodový a profesionální kreslíř, malíř, učitel 

výtvarné výchovy a taktéž autor mnoha omalovánek a puzzlí pro děti. 

Všechny naše žáky – postupně po třídách – nechal během 45 minut 

jednoduchou a humornou formou nahlédnout do tajů kreslení. 

Menší děti zasvětil do kresby zvířátek a ty starší  si mohly vyzkoušet také 

kresbu postav tvořící Betlém. 

 

Byla to velká paráda a navíc po 

programu s úspěchem odcházeli i ti, co 

nejsou zrovna výtvarně nadaní. Z 

ohlasů většiny zúčastněných bylo 

patrné nadšení z příjemně strávené 

hodiny. Paní učitelky neskrývaly 

překvapení, co vše se dá v tak krátkém 

čase žáky naučit. 

 

Děkujeme za úžasný zážitek. 
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Rychlé zprávy 

 

 

 
 V pondělí 9. 10.  navštívili 

 žáci 1. – 3. třídy podzimní 

 výstavu výpěstků místních  

                  zahrádkářů. Výstava se konala 

 v Kulturním domě Na Letním. 

 K vidění bylo nejen tradiční ovoce  

 a zelenina, ale i různé exotické 

  plody. Na závěr výstavy mohly 

   děti ochutnat vzorky 

   z vystavených jablek. 

 

 

 

           Dne 21.11. jela 1. a 2. třída  

            autobusem do Pevnosti poznání 

           Na první třídu čekal vzdělávací 

           program s názvem Voda v jednom 

            kole. A druhá třída navštívila  

              Lidské tělo jako puzzle.  

        Exkurze se všem moc líbila  

                A už se těší na další. 

 

 

 

 

      Žáci páté třídy se zúčastnili 

        Logické olympiády, při níž  

         na počítači plnili úkoly, při  

        kterých nepotřebovali znalosti, 

         ale spíše rozvahu a logické  

         myšlení. Do krajského kola 

          postoupila Adéla Hroščaníková, 

 kde se umístila v první  

  polovině ze 45 žáků z kraje. 
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    V pátek 10.11. se sešla všechna  

    oddělení školní družiny v tělocvičně, 

     aby si připomněla den svatého  

      Martina. Děti byly rozděleny 

       do 4 družstev a plnily 4 úkoly –  

       složit obrázek svatomartinské 

       husy, skákat na bílém koni,  

       posbírat co nejvíce vloček a  

          složit krátkou básničku 

                se sv. Martinem.   

 

 

 

 

 

 

                                                               Společně se školní družinou 

                                                    ze ZŠ Hlubočky – Dukla jsme vyu- 

                                                    žili možnosti navštívit kino, které 

                                                     vzniklo v našem kulturním domě. 

                                                      Na promítání jsme se vypravili 

                                                      ve středu 29.11. a na programu 

                                                      byl film Mimi šéf. Všechny děti 

                                                             film zaujal a pobavil, takže 

                                                               jsme si to náramně užili. 

 

 

 

 

 

     V sobotu 2.12. proběhlo v naší 

      obci tradiční  VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 

       NA LETNÍM. Mohli jste se zde 

        vánočně naladit při vystoupení 

         dětí ze škol a školek, koupit si 

         různé vánoční dekorace a ochutnat 

         několik druhů vánočního punče a  

          poté zvolit ten NEJ… Naší škole 

                 se v soutěži dařilo a získali  

                  jsme nejvíce hlasů!!! 
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Něco pro zábavu 
 

 

 

 

Vyhledejte v osmisměrce všechna slova z anbídky, ze zbylých písmen poskládejte 

tajenku: 

 

 VÁNOCE 

 DÁRKY 

 STROMEČEK 

 CUKROVÍ 

 LODIČKY 

 OZDOBY 

 ZVONEČEK 

 SVÍČKY 

 KAPR 

 SALÁT 

 JEŽÍŠEK 

 PRASÁTKO 

 RYBÍ POLÉVKA 

 PERNÍK 

 OLOVO 

      OVOCE 

RODINA                                 SEN    ZVYKY  

PRSKAVKA                                ŘÍZEK    CITY 

PUNČ                                ANDĚL    SÁŇKY 

MŠE                                ZVONY 

      

 

Do nového roku Vám přejeme:______________________ 
                                                                 tajenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

V H Y K Ň Á S A L Á T O R 

D Á R K Y D V P U N Č N Y 

S E N J E Ž Í Š E K Ě P B 

S T R O M E Č E K A P R Í 

Í O V O C E K Š E R R S P 

Z V O N Y E Y M Č O A K O 

Z D O Z D O B Y E D S A L 

K Í N R E P Y K N I Á V É 

Ř Í Z E K R T Y O N T K V 

L Ě D N A U I V V A K A K 

A O V O L O C Z Z V O Í A 
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Vypočítejte příklady a podle výsledku zapište písmena do rámečků. Pokud budete 

počítat správně, vyjde Vám tajenka. 

 
 

A 
 

B 
 

C 
 

Č 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H 
 

CH 
 

I 
 

J 

15 30 1 8 33 28 10 5 32 2 18 25 

 

K L M N O P Q R S T U V 

23 6 20 11 16 29 3 13 24 31 17 19 

 
 

W 
 

X 
 

Y 
 

Z 
 

Ž 
 

Ě 
 

Í 
 

É 
 

Á 

27 7 12 4 35 37 36 21 51 

 

 

Tajenka: 

 

35-15 22+15 12+12 20+16 100-99  30-11 14+14   

          

 

43-20 17+14 35-7 26-13 29-8 45-25 

      

 

10+14 30-24 36-21 11+8 24+12 54-34 21+7 

       

 

26-7 60-9 30-19 8+8 20-19 19+9  12+12 36-8 

         

  

32-7 10+10 22+6 20-9 13+4 19+6 14+14 

       

 

14+15 21-8 35-19 11+13 26-8 20-9 22+6 19-18 

        

 


