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Chcete vědět, co Vás čeká v posledním 
čísle letošního školního roku? 

 

Tak neváhejte a otočte na další stranu ☺☺☺☺ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co se děje ve škole? 

                                

ČARODĚJNICKÝ REJ – FILIPOJAKUBSKÁ NOC 

Poslední dubnový den se v naší škole konal Čarodějnický rej. Ti, co chodí do 
Školního časopisu, paní vychovatelka Niklasová krásně namalovala a rozcuchala. 
Poté probíhalo normální vyučování, ale paní učitelky neučili jen čarodějnice a 
čaroděje, ale také i děti bez masek.  

Ve třídách jsme si povídali o 
Filipojakubské noci, čarodějnicích, 
seznamovali jsme se s různými zvyky a 
tradicemi. Někteří si také vyzkoušeli 
vytvořit různé čarodějné letvary a 
soutěžili jsme v různých čarodějných 
disciplínách.  Před koncem vyučování se 
v každé třídě hlasovalo o nejhezčí 
masku. Gratulujeme našim šťastným 
výhercům. Myslím, že i když nějaké 
masky neměly ani jeden hlas, nemusí být smutné, protože i oni si dali na maskách 
záležet.  

   Barča Štefaníková 

KYTIČKA PRO MAMINKU 

Blížil se den maminek a my jsme se rozhodli, 
že mamince uděláme radost a zasadíme jí 
kytičku. A proto k nám do školy v pátek 2. 5. 
2014 přišli žáci 9. třídy ze ZŠ Hlubočky, aby 
nám se sázením pomohli. Dostali jsme 
květináč, rostlinku a začali jsme sázet. Všem 
se to moc povedlo a maminkám se kytičky 
moc líbily. 

 Bětka Gieslová a Barča Štefaníková 

 



STAVBA ZAHRÁDKY 

Díky hlasům, co jste poslali našemu projektu, jsme vyhráli finanční částku, kterou 
jsme použili na bylinkovou zahrádku a hmatovou stezku. Čtvrtá, pátá a třetí třída 
se aktivně zapojila do práce. Nejdříve jsme vykopali záhonky a vybrali jsme 

kamení a žížaly. Jak byla práce hotová, natáhly 
jsme přes ostrůvky černou plachtu a dali jsme 
na okraj šedé cihličky. Následujícího dne jsme 
utvořili dvě skupiny. První skupina sázela 
jahody (to byli kluci) a druhá skupina sázela 
kytičky a stromečky (to byli holky). Paní 
učitelka Lucie Molyneux – Dickinson nám 
ukázala, jak se kytičky sázejí. Poté se udělali 

jednotlivým rostlinkám popisky. A bylo hotovo! 

       Barča Štefaníková a Bětka Gieslová 

 
 

DEN DĚTÍ 

Víte, kdo slaví svátek 1. června??? No přece 
děti. A proto si pro nás Obecní úřad, připravil 
v kulturním domě šaškovské představení. Byli 
tam různé soutěže, písničky, u kterých jsme si i 
zatancovali a taková malá diskotéka. Spousta 
dětí se pořádně rozhýbala. Zpívali spoustu 
krásných a známých písniček např. Když se 
načančám. Podle mě se to všem moc líbilo. 

    Barča Štefaníková  

 

 

 



 

SEIFEROS 

Mnoho z nás ví, že v přírodě žije spousta dravců, 
ale málokdo je viděl naživo. My jsme tuto možnost 
dostali, a tak se celá škola 16. 6. vydala na výpravu 
na fotbalové hřiště do HLUBOČEK. Kde si pro nás 
Pracovníci záchranné stanice Seiferos z Brna 
nachystali ukázku a povídání o dravcích.  Podívali 
jsme se na dravé ptáky např. orel bělohlavý, sova 
pálená, včelojed lesní, sova sněžná.  Pán, který nám 
o nich vyprávěl, nás potom vyzkoušel, jak jsme si 
zapamatovali různé zajímavosti. Někteří si podrželi 
dravce na ruce a pohladili si je.  

MOC SE NÁM TO LÍBILO :D!!!!!!!!!!!!  

                                                                                       Rozárka Knausová a Evička Vystrčilová 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
 
Abychom věděli, jak se mají správně chovat účastníci silničního provozu, věnovali 
jsme jeden vyučovací den dopravní výchově. 
Nejprve jsme měli besedu s panem policistou, který nám ukázal, jak se chovat na 
silnici, chodníku a na cyklostezce. A také co má mít správný policista vždy u sebe. 

Pak jsme dostali reflexní pásku 
s nápisem Policie České 
republiky. A mohli jsme se 
podívat do policejního auta. 
Potom jsme šli za školu, kde pro 
nás bylo nachystané dopravní 
hřiště. Mohli jsme si vyzkoušet 
jízdu na koloběžce, kole nebo 
v mini autě. 
Tento den jsme si náramně užili 
a ještě jsme se něco naučili. 

 

Natálka Moravcová 



MLADÍ ZDRAVOTNÍCI AŽ V PRAZE 

Začalo to tím, že jsme se přihlásili do kroužku Mladý zdravotník (který vede paní 
vychovatelka M. Niklasová), kde jsme celý rok pilně pracovali a učili se. 

Jako vždy jsme se na konci roku (květen) přihlásili do soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků – regionální kolo za Olomouc. Nejdřív se kroužek musel rozdělit na 2 
skupiny.  

1. Skupina (A): Lucka Čepová – kapitánka, Amálka Králíčková, Eliška Henklová, 
Evička Vystrčilová a Ondra Kuběnka.  

2. Skupina (B): Dan Šaich – kapitán, Rozárie Knausová, Honza Hrubý, Míša 
Vrtělová a Karolína Škrdová.  
 

Soutěž se uskutečnila v Bezručových sadech 
v Olomouci ve středu 14. května 2014. V tomto kolo 
se utkalo 35 zdravotníků. Skupin bylo celkem 6.  

Z PP (první pomoc) tam bylo např.: pád při jízdě na 
bruslích, pořezání nožem při krájení rohlíku aj. Toto 
kolo bylo jednoduché! 
Skupina B vyhrála… 3. místo. 

Skupina A vyhrála… 1. místo, a tím pádem jsme postoupili do krajského kola v 
Opavě. 

Výsledky regionálního kola (3 nejlepší): 

ČÍSLO 
SKUPINY ZŠ BODY ZA PP 

BODY 
CELKEM POŘADÍ 

č. 2 
ZŠ Hlubočky – 

Mariánské 
Údolí A 

-5 bodů 23 bodů 1. 
č. 5 ZŠ Štěpánov -25 bodů 2 body 2. 
č. 3 

ZŠ Hlubočky – 
Mariánské 

Údolí B 
-48 bodů -21 bodů 3. 

 



OPAVA – KRAJSKÉ KOLO 

Do Opavy jsme se vydali ve skupince paní vychovatelka, paní školnice, Ela 
Henklová – kapitánka, Lucka Čepová, Evička Vystrčilová, Amálka Králíčková  
a Ondra Kuběnka. Když jsme přijeli do Opavy, trošku jsme bloudili, než jsme se 
dostali do Střední zdravotnické školy – kde to mělo všechno vypuknout.  
Jak jsme se tam ocitli, nastaly problémy. Neměli totiž pro nás obálku, ve které 
bylo vlastně všechno. Následovalo zahájení soutěže. Po zahájení soutěže nám bylo 
vylosováno číslo 8 a přiřazena hosteska Verča. S hosteskou Verčou – která se 
v Opavě neztratí - jsme se konečně mohli vydat soutěžit. Kromě obvazové 
techniky a transportu, se soutěžilo např. v bezvědomí, pád z kola, střep 
v obličeji. Mimo jiné se nám moc líbil tzv. Ptačí vrch… 

   

 

 

 

 

 

 

 

Při vyhlášení výsledků nás čekal velký šok, umístili jsme se na 1. místě a tím 
pádem postoupili na Republikové kolo soutěže do Prahy. 

 

Zážitky z republikového kola v Praze očima jedné z maminek  

Vše začalo v pátek, a to velmi slibně, 
rychlíkem jsme frčeli kolem Prahy – Libně. 
 
Ve vlaku nám zejména Sprite zachutnal, 
proto také po kupé stále koloval. 
 
Na Hlaváku bylo plno lidu, 
ani jízdenky nešlo koupit v klidu. 
 
 



Šalinou jsme jeli rovnou do Strašnic, 
pak na ubytovnu svorně jako parta Hic. 
 
Šli jsme cestou strmou a potulnou, 
mimo jiné i ulicí Útulnou. 
 
Na spolubydlící Turky dělali mnozí cukrbliky, 
my však raději skoukli závěr První republiky. 
 
Vychovatelku Mišku večer migréna skolila, 
naštěstí se v sobotu plná elánu opět vzbudila. 
 
Lanovka nás všechny odvezla na Petřín, 
kde jsme pak bojovali opravdu ze všech sil. 
 
Soutěžili s námi žáci z Brumova i Lidečka, 
krásná tu byla nejedna cérečka. 
 
Byla nám přidělena hosteska Lenka, 
patrně zasloužilá ČČK členka. 
 
Chodili s námi deváťáci z Hradce 
a těm to také nešlo zrovna hladce. 
 
Naštěstí měli skvělého Milana, 
což byla mnohdy jejich poslední záchrana. 
 
Oběd od Meka naše žaludky jen podráždil,  
hranolkám dle vzhledu došly všechny zbytky sil. 
 
 
Odpoledne v Senátu jsme se pak všichni 
usadili,  
aby nám s velkými poctami výsledky oznámili. 
 
I když jsme v této soutěži nevyhráli, 
malé odměny nás stejně potěšili. 
 
Společně jsme se pak vydali k Baráčnické 
rychtě, 
kde jsme měli konečně pojíst po té celodenní šichtě. 
 



Po Malé Straně jsme pak dosti bloudili,  
mnoho velvyslanectví jsme cestou minuli. 
 
Přestože nám biftek a hranolky slíbili, 
nakonec nás všechny vtipně přelstili. * 
 
Než jsme nabrali novou sílu, 
bavili jsme sympatického číšníka Mílu. 
 
Večer byl věnován muzejní tradici, 
my však raději přes Karlův most došli až ke  Staroměstské radnici. 
 
V Pařížské nic kloudného pro nás neměli, 
zato památečních zrcátek jsme si spoustu odnesli. 
 
Zatímco i v noční hodině Praha naplno tepala a žila, 
naše očka se již únavou stěží jen klížila. 
 
Metro sice naše bolavé nožky zachránilo, 
teprve v postýlkách večer nám však dobře bylo. 
 
Neděle již byla ve znamení balení, 
však jsme pořád byli docela znavení. 
 
Zpět na vlak kolem Olšanských hřbitovů jsme přec jedno rozptýlení měli: 
 před Ordinací v Růžové zahradě jsme se hromadně zvěčnili! 
 
Cesta domů Detvanem byla také veselá, 
i když se naplno ozvaly naše chodidla a kolena. 
 
Oblíbený Sprite jsme zase všichni svorně pili,  
přestože jsme od Janičky snad všichni opar 
získali. 
 
Každý z nás si to v Praze jistojistě užil, 
suma sumárum – výlet se vydařil! 
 

 

 

 biftek * biftek s hranolkami po pražsku = pečené kuřecí stehno s maštěným bramborem 



 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Na začátku června čekala naše žáky výprava na školu v přírodě,  1., 2. a 5. třída 
vyrazila  v termínu 2.-6.6. a 3. a 4. třída v týdnu od 9. do 13.6. Program byl pro 
obě školy v přírodě stejný, aby si děti vzájemně nezáviděly.             

 

Pondělí: 
 
První den školy v přírodě nás hned po příjezdu 
paní učitelky Eliška a Monča provedly celým 
Sluňákovem. Šli jsme na střechu Sluňákova, 
kde jsme si zahráli hru, která se jmenovala  
Kukátko. Naučili jsme se, jak se dá vyrobit sopka  
a její výbuch.  

 
Úterý: 

 
Dnes jsme se učili o semínkách, jak 
se šíří, v čem je jíme a také jsme 
hledali různá semínka v přírodě. 
Zjistili jsme, jak se orientovat 
v mapě, podle které jsme se potom 
vydali hledat karty s obrázky rostlin. 

 

 
 
Středa: 
 
V 9:00 hodin jsme se vypravili na výlet na 
Loveckou chatu. Po cestě jsme se naučili 
poznávat  
turistické značky. Mohli jsme se podívat 
do Bobřího hradu. Procházeli jsme  CHKO 
Litovelské Pomoraví a naučili jsme se, jak se zde správně chovat. 
 

 



Čtvrtek:  
 
Ve čtvrtek jsme se dozvěděli, že na 
ostrov Krakatou se dostal malý 
pavouček a sním život. Při odpoledním 
raftování a „osidlování ostrova ″jsme se 
naučili, jak je velmi důležitá spolupráce. 
Některým to trvalo trošku déle, ale 
nakonec jsme všichni „táhli za jeden 
provaz″. Dále jsme si vyzkoušeli postavit 
stan, rozdělat oheň a postarat se o 
jídlo. 

 

Pátek: 

Prohlíželi jsme si fotky z celého týdne 
a zjistili jsme, že jsme vlastně skvělá 
parta. Naučili jsme se spolupracovat, 
nehádali jsme se a táhneme za jeden 
provaz. 
 

 

 

  ZAHRADNÍ SLAVNOST  

Blíží se konec roku a proto, jsme se ve čtvrtek 19. června 2014 slavnostně 
rozloučili s našimi nejstaršími žáky, tedy páťáky. Jako první se před rodiče 
postavili Kačka a Michal Grivalští 
jako uvádějící. Museli mít velikou 
odvahu postavit se před takovou 
velkou spoustu rodičů. Jako druzí se 
na podiu objevili dva šikovní 
recitátoři Nelinka Hefková a 
Martínek Hladeček. Nelinka nám 
zarecitovala básničku VLASTNÍ 
PODOBIZNA a Martínek nám 
básničku SNĚŽNÝ MUŽ NEBOLI 
YETY. Také si spolu se svými spolužáky a paní učitelkou zazpívali písničku  



My jsme malý řemeslníci.  Po našich řemeslnících vstoupili na jeviště děti 
s 2. oddělení ŠD od paní vychovatelky Niklasové. Měli připravený krásný 

taneček ve dvojicích na písničku Když 
jdou děti do města z české 
pohádkové komedie V peřině. Když 
naši výletnici doskákali z města 
zpátky do školy, tak před diváky 
předstoupili děti z 1. oddělení ŠD od 
paní vychovatelky Erbesové. Ty nám 
ukázali scénku na písničku HELEME 
SE, NEMELE SE. Hlavní hrdinkou 

této scénky byla Natálka Moravcová ze 3.třídy. Jakmile měla Nátálka 
pomleto svým skákáním po zrní, společně se svou třídou a paní učitelkou nám 
předvedli pantomimu o tom, jak si neoblíbený klučina, kterým byl Matyáš 
Kuběnka, chtěl s někým hrát, a proto 
chodil za svými spolužáky, ale oni ho 
vždycky odstrčili. Na konec to dopadlo 
dobře, protože když Matyáš se svojí 
kolegyní Simonou Pichovou všem 
v nesnázích pomohli, byli nejoblíbenějšími 
mezi svými kamarády. A po skončení 
pantomimy jsme se společně vrátili do 
pravěku, 4.třída nám předvedla scénku 
jménem Lovci mamutů. Všichni byli 
špinaví, rozcuchaní a většina byla na boso. Jako poslední nám zatančili naši 
páťáci. Předvedly nám úžasný tanec s černou, kudrnatou a krátkou parukou 
na písničku Boney M - Daddy Cool. Všechna vystoupení sklidila od rodičů 
zasloužený bouřlivý potlesk. 

Na závěr proběhlo pasování páťáků na žáky druhého stupně. Když bylo 
dopasováno, kluci si šly pro zaměstnankyně naší školy (paní učitelky, paní 
uklízečku a školnici, i paní ředitelku s paní asistentkou), nabídli jim rámě a 
zatancovaly si.  

Poté následovala volná zábava a občerstvení. BYL TO MOC HEZKÝ 
DEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

        Barbora Štefaníková 



   Naše tvorba 

 

Naše zahrádka 

Barča Štefaníková 

Když jsme tvořili zahrádku, 
Vybírali jsme kamení. 
Když někdo našel žížalku, 
Pustil ji zpátky do hlíny. 
 
Zasadili jsme bylinky, 
A také pár jahůdek. 
A děti hned volali: 
Mňam! To bude lahůdek. 
 
 
Slon 

Míša Vrtělová 

Slon je velké zvířátko,  
chobot má jak poupátko. 
 
Vodu si do chobotu nabere, 
Potom se taky probere. 
 
Po savaně běhají, 
Na písek si lehají. 
 
V ZOO bydlí také 
a prsty má jaké? 
 
To já nevím 
A i kdybych věděl, nepovím. 

 
 
Pro maminku 
Bára Půbalová 
 
Mámo, mámo, maminko, 
mám Tě ráda, Ty to víš, 
a když zlobím maličko, 
tak mi rychle odpustíš. 
 
 
 
Mamince 
Kačka Grivalská 
 
Ty má zlatá maminko, 
máš mě ráda malinko? 
K Tvému svátku chci Ti přát, 
Celé srdce chci Ti dát. 
 
 
 
Z lásky 
Zuzka Čubíková, Natálka Zaoralová 
 
Pletu velké srdíčko, 
Milovaná matičko. 
Dnes je Den matek, tak hezký 
svátek. 

 
 
 
 

 



Prázdniny 

Eliška Henklová, Amálka Králíčková 

Konec školy už se blíží 
a nám to srdíčka vůbec netíží. 

 
Začínají prázdniny, 

odbíjejí hodiny. 
 

Nastává čas lenošení, 
a aktovek nenošení. 

 
Dva měsíce bez učení, 
dostaneme vysvědčení. 

 
Budeme jezdit na tábory, 

hrát si tam přitom s kamarády. 
 

Také pojedeme na dovolenou, 
budeme ji mít pohodlnou. 

 
Půjdeme i do moře, 
podívat se na úhoře. 

 
Budeme se potápět, 
a poznávat celý svět. 

 
Škoda že pojedeme domů, 

jezdili jsme na člunu. 
 

Už je konec slunění, 
začíná zas učení. 

 

 

 

 

 



   Něco pro volnou chvíli 

 

Křížovka 

1. Na stromech jsou …….. (listy to nejsou) 
2. Jedna noha se veze, druhá odráží. N čem jedu? 
3. Kdo slaví svátek 30.11.? 
4. Kdo je nazýván králem zvířat? 
5. Kdo slaví svátek 19.11.? 
6. Když je podzim, fouká…… 
7. Jaká je princezna Krasomila? 
8. Stromy mají pod zemí…. 
9. Jak se jmenuje Žanetka ze 4. Třídy příjmením? 
10.  Krkonoše jsou….. 
11. Samice od kozla je ….. 
12.  Když mám zlomenou ruku mám….. 
13.  Tatínek mého tatínka je můj….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vylušti tajenku: 
1. Jsou hlavní prázdniny od července do srpna? 
P: ano          B: ne 
 
2. Jak nazýváme jiným slovem pampelišku? 
A: Prvosenka jarní          R: Smetanka lékařská 
 
3. Je chytrý jako: 
Á: liška          D: straka 
 
4. Naší školu uklízí paní: 
O: učitelka          Z: uklízečka 
 
5. Maminka mojí maminky je moje: 
S: sestra          D: babička 
 
6. Jsem červená a mám na sobě sedm teček černých jako eben. Kdo jsem? 
J: jahoda          N: beruška 
 
7. Jaký pták v noci houká? 
I: sova          F: holub 
 
8. Mám ploutvičky a žiju ve vodě. Kdo jsem? 
R: želva          N: ryba 
 
9. Na konci roku dostanu: 
E: ředitelskou dutku          Y: vysvědčení 
 
 
 
 

TAJENKA: Hurá už jsou tady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !         
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           

 

 

 


