
Co bylo dnes ve škole? 
 

Co bylo dnes ve škole? - Nic, pohoda! 

Máš učení? - Ne! 

Umíš to? - Jo! 
 

     Ne kaţdý rodič, který právě zakopl o aktovku 

v předsíni, je s odpověďmi spokojen. Kdo se chce více 

dozvědět o vzdělávání svého dítěte, musí začít u sebe 

a připravit si lepší otázky. Jakou jsi dostal dnes 

známku a proč? Co budete psát tento týden? Jaké jsou 

opakovací okruhy? Ukaţ mi učivo v sešitu. 

Vyzkouším tě. Zapojil ses do nějaké soutěţe? 

Potřebuješ poradit?... A přitom můţe nenápadně 

zkontrolovat texty v sešitu, obsah pouzdra či vyhodit 

týden starou svačinu.  

     A rodič s velkým ,,R“, pro kterého je toto 

samozřejmost, se můţe na školním webu seznámit 

s výroční zprávou za uplynulý rok, v kanceláři školy 

blíţe seznámit se Školním vzdělávacím programem 

(ŠVP) „Cesta do ţivota“, podle kterého úspěšně učíme 

jiţ čtvrtým rokem (letos ještě s výjimkou 5. třídy). 

ŠVP obsahuje například charakteristiku školy, druţiny 

a školního klubu, výchovné a vzdělávací strategie, 

vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a ţáků nadaných, učební plán a osnovy 

jednotlivých předmětů s formulovanými výstupy, 

učivem a kompetencemi, které jednotlivé předměty 

naplňují. Dále je moţno nahlédnout do kronik školy, 

prohlédnout si na chodbě školy výstupy 

z projektového dne, pročíst si školní časopis Smajlík, 

sledovat webové stránky školy, podpořit aktivity dětí  

a jejich různá vystoupení - čeká nás např. Jarmark 

naděje, Adventní koncert - nebo s nimi trénovat  

na sportovní soutěţe a hlavně si udělat pro vlastní děti 

čas! 

    Mgr. Martina Šrubařová 

 

 
 

Co se stalo? 

17. 9.  Den církevních škol - Spálov 

21. 9.  Třídní schůzky  

říjen  Testy SCIO (6.tř.) 

18.- 22. 10. Projektové dny na 1. stupni 

25. 10.   Projektový den na 2. stupni 

5. 11.   Muzikály - vystoupení pro MŠ  

 

Co nás čeká? 
23. – 24. 11. Třídní schůzky, Jarmark naděje  

25. 11.  Výroba adventních věnců - učitelé 

25.- 27. 11. Adventní duchovní obnova (8. tř.) 

6. 12.  Mikulášská nadílka 

12. 12.   12. adventní koncert  

23. 12.   Vánoční turnaj ve stolním tenise 

14. 1. 2011  Společenský večer pro rodiče 

 

 

 

 

Projektový týden na 1. stupni 
 
 

Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům… 
 

Ve středu 20. října se první třída proměnila na planetu 

medvídků. Byli zde lední medvědi, hnědí medvědi, 

pandy i mývalové. Čekalo nás medvědí počítání, 

doplňovačky i multimediální učebna. Vyrobili jsme si 

obrázek zimní krajiny s medvídkem. Ale největší 

úspěch měla práce v kuchyňce. Díky ochotným 

maminkám se podařili upéct piškotoví medvědi, Míša 

řezy i perníčky. A o svačinu na další dny bylo 

postaráno. Závěrem nás čekalo překvapení – 

marcipánový dort v podobě jak jinak neţ medvěda.  

 Mgr. Vladimíra Kupčíková 

 

Čokoládový den 
 

V úterý 19. října se ve 2. třídě rozvoněla čokoláda. Děti 

se dozvěděly něco o tom, kde „čokoláda roste“, jak 

vypadá kakaovník a kakaové boby a jaká dlouhá cesta  

je od kakaových zrn aţ ke sladké čokoládě. Ţe není jen 

k jídlu, ale také k masáţím a ke kreslení. Pak se děti 

rozdělily do čtyř skupin. Jedna skupina oblehla kuchyň 

(sladké čoko-mufinky a Margot řezy), druhá skupinka 

nalévala roztavenou čokoládu do košíčků, třetí skupina 

počítala v multimediální učebně. Poslední skupina  

ve třídě vyráběla Sachrův dort z papíru a hrála hru 

„Hamoun“. Čokoládování pak dětem vydrţelo ještě  

do konce týdne a vůně kakaa a čokolády je ve třídě stále 

cítit alespoň z obalů. 

Mgr. Helena Obadalová  

Dům 
 

Dne 19. října se uskutečnil ve 3. třídě projektový den 

Dům. Děti se dozvěděly, jak se domy staví, co je k tomu 

zapotřebí. Jednotlivé skupinky si postavily ve třídě své 

domy a plnily úkoly. Děti hrály pohádku o domečku, 

pekly domečky z lineckého těsta. Vytvářely papírový 

model města i domů.      Mgr. Radka Buzková 

     

Hračky 
 

Čtvrťáci měli pro svůj projektový den téma velmi 

oblíbené - hračky. V pátek 22.10. si je mohli do školy 

donést a celý den se jim věnovat. Vytvořili společně 

plakát s obrázky, navštívili opravdové hračkářství, svou 

oblíbenou hračku si nakreslili i vymodelovali a napsali 

si i krátké povídání o tom, odkud ji mají, jak se jmenuje, 

proč ji mají rádi.         Mgr. Mata Bárová 

 

Moravskoslezský kraj 
 

Ve čtvrtek 21. října proběhl v 5. třídě projektový den. 

Byl zaměřen na náš kraj. Zjišťovali jsme informace o 

osobnostech, památkách a pověstech Moravskoslez-

ského kraje. Zabývali jsme se krajským městem 

Ostravou. Seznámili jsme se s kulinářskými specialitami 

a taky jsme napekli chutné preclíky. Děti se učily hledat 

informace a prezentovat výsledky svého bádání. 

        Ing. Mgr. Miluše Goldová 
 

 



Projektový den na 2. stupni 
 

Proběhl 25. října. Ţáci se více zaměřili na získávání 

vědomostí a dovedností v jednotlivých předmětech. 
 

Reálie anglicky mluvících zemí 
 

Ţáci šestého ročníku zkoumali ve skupinách historii 

a způsob ţivota anglicky mluvících zemí – Velké 

Británie, USA, Kanady, Austrálie, Jihoafrické 

republiky a Nového Zélandu. Informace čerpali 

z různých encyklopedií a z internetu. Z historie 

jednotlivých zemí bylo nejdůleţitějším úkolem 

zjistit, proč je anglický jazyk v dané zemi úředním 

jazykem. Dále bylo zajímavé zkoumání zvyků  

a obyčejů jednotlivých zemí, jejich státních svátků, 

významných osobností. Nakonec se ţáci jednotlivých 

skupin podělili o zjištěné informace s celou třídou.  
Ing. Dana Seibertová 

Ptáci 
 

Takto zněl název projektu VII. třídy. Ţáci se rozdělili 

do několika skupin, kdy kaţdá z nich řešila jiný úkol. 

První skupina zpracovala ucelené obecné informace  

o ptácích. Další skupiny se specializovaly na pěvce, 

dravce, vodní ptáky a nelétavé ptáky. Ţáci  

se v průběhu zpracování získaných informací  

a při závěrečné prezentaci dověděli o ptácích, jako 

taxonomické skupině ţivočichů, mnoho zajímavého. 

Některé druhy také namalovali. Z jejich výtvarných 

prací nakonec vznikla před VII. třídou na chodbě malá 

voliéra. Ţáci tam také pověsili psané broţury, které 

vytvořili a ve kterých si mohou ţáci jiných tříd přečíst, 

co se podařilo sedmákům zjistit.  
 RNDr. Ivana Kociánová 

Karel Čapek 
 

Projektový den se nám vydařil. Zpracovávali jsme 

téma Karel Čapek. Na začátku nám paní učitelka 

rozdala zadání a potom jsme se rozdělili do libo-

volných skupin. Vyhledávali jsme informace v textu  

a vše si nakonec zapsali do portfolií, které teď visí  

na nástěnce vedle sborovny. Pak jsme ve dvojicích 

recitovali úryvky z divadelní hry Ze ţivota hmyzu,  

u toho jsme se celá třída pobavili. Na konci 

projektového dne jsme si napsali písemku, která 

dopadla celkem dobře. Děkujeme za přípravu projektu 

paní učitelce Tvarůţkové.  
       Lenka Sovadinová, VIII. tř. 

Není sůl jako sůl 
 

Projektový den byl pro IX. třídu ve znamení chemie  

a učiva o solích anorganických kyselin. Byli jsme 

rozděleni na dvě pracoviště. V odborné učebně jsme 

prováděli pokusy, např. jsme připravovali vodík  

a „faraonovy hady“. Ve třídě kaţdý vyplňoval svůj 

pracovní list a ve dvojici jsme tvořili domino  

ze vzorců. Na závěr kaţdý prezentoval pokus, který  

si připravil.              Mgr. Jana Bernátková 
 

 

Postřehy: Víte, co pijí vaše děti? 
 

Ţe dodrţování pitného reţimu je ţivotní nutnost, víme 

všichni. Ne všichni ale ví, co vlastně pijí. Děti školního 

věku by měly pít minerálku, vodu nebo čaj. Ve škole 

jsme si všimli, ţe stále častěji nepijí děti ani jeden ze tří 

zmíněných nápojů. Velmi populární se staly 

nejrůznější energetické nápoje. Jsou přeslazené, plné 

chemických látek a také drahé. Dodají tělu velké 

mnoţství energie, coţ se u ţáků negativně projevuje ve 

vyučování – jsou neklidní, neposední, vyrušují.  

Rodiče, víte, co ve škole pijí vaše děti? Za co utratí 

peníze, které jim dáváte na svačinu? 

            RNDr. Ivana Kociánová 
 

Pěvecký sbor mateřským školám 
 

V pátek 5. listopadu se naše školní tělocvična 

proměnila v pohádkový les, ve kterém Karkulka 

potkala zlého a hladového vlka a Budulínek byl unesen 

liškou do liščí nory. Pohádky však mají dobrý konec,  

o čemţ se přesvědčilo asi 150 dětí z mateřských škol. 

Pěvecký sbor Holoubci a hrdličky si totiţ pro ně 

připravil dvě muzikálová vystoupení autorské dvojice 

Svěrák – Uhlíř : Červená Karkulka a Budulínek. 

Některé děti ze sboru vystupovaly před obecenstvem 

poprvé. O tanečně-pohybovou přestávku se postarala 

třetí třída s písní Mami, vem mě do ZOO. 

            Mgr. Helena Obadalová 
 

Základní škola 

svaté Zdislavy Kopřivnice 
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Projektový den na 1. stupni 
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Školní družina – rok řemesel 
 

Během celého školního roku budeme společně 

poznávat stará řemesla. Kaţdý měsíc se seznámíme 

s několika řemesly, a to i s těmi zapomenutými. V září 

jsme poznávali práci poţárníků a četníků, v říjnu jsme 

se stali košíkáři, dráteníky, parukáři a v listopadu 

truhláři, řezbáři a tesaři. A co uţ umíme? Tak třeba 

telefonovat hasičům, navrhnout paruku, vyrobit štětec 

z koňských ţíní, uplést košíček nebo povídat o dřevě. 

Na konci měsíce, po absolvování úkolů a aktivit, 

dostává kaţdé dítě výuční list.  

Děkujeme panu Radimu Kořenému, který nám 

přiblíţil profesi hasiče a dětem připomněl, jak  

je důleţité dodrţovat pravidla a dbát na bezpečnost. 

Také děkujeme za čas, který nám věnovala paní 

učitelka Vlaďka Kupčíková a dětem ukázala, jak pletli 

košíkáři koše. Velkým přínosem a inspirací pro nás 

jsou návštěvy lidí, kteří se starým řemeslům i v dnešní 

době věnují. Tímto děkujeme za návštěvu panu 

Arnoštu Barvíkovi, který dětem přinesl na ukázku 

modely starých tatrovek a spoustu zajímavého nářadí 

pro práci se dřevem. Poutavé bylo jeho povídání  

o tom, jak modeláři v Tatře vyráběli formy a odlitky. 

Na závěr chceme vyjádřit vděčnost i panu Janu 

Müllerovi, jenţ nám umoţnil prohlídku policejní 

stanice a připravil poutavé povídání o práci policistů. 

Největším záţitkem bylo pozorování lidí 

prostřednictvím kamerového systému. 

Zveme všechny, kdo se věnují nějakému řemeslu,  

aby navštívili naši školní druţinu a podělili se s námi  

o své umění a zkušenosti. Rádi vás přivítáme!  

        Ludmila Bajerová, Bc. Pavla Oujeská 

Čteme bibli 
 

Na konci měsíce září se rozběhla celoroční biblická 

soutěţ. Do soutěţe se zapojilo téměř 60 ţáků školy. 

Soutěţ není znalostní, proto mohou soutěţit  

i mladší ţáci. Těm pomohou rodiče, přečtou text  

a společně pak vyplní soutěţní lístek. Cílem soutěţe 

je vypěstovat návyk pravidelné četby bible a získání 

nových znalostí. Na svědomité ţáky čekají odměny. 

    Mgr. Jan Ţiţlavský 

Školní družina – rok řemesel 
 

Během celého školního roku budeme společně poznávat 

stará řemesla. Kaţdý měsíc se seznámíme s několika 

řemesly, a to i s těmi zapomenutými. V září jsme 

poznávali práci poţárníků a četníků, v říjnu jsme se stali 

košíkáři, dráteníky, parukáři a v listopadu truhláři, řezbáři 

a tesaři. A co uţ umíme? Tak třeba telefonovat hasičům, 

navrhnout paruku, vyrobit štětec z koňských ţíní, uplést 

košíček nebo povídat o dřevě. Na konci měsíce, po 

absolvování úkolů a aktivit, dostává kaţdé dítě výuční 

list.  

Děkujeme panu Radimu Kořenému, který nám přiblíţil 

profesi hasiče a dětem připomněl, jak je důleţité 

dodrţovat pravidla a dbát na bezpečnost. Také děkujeme 

za čas, který nám věnovala paní učitelka Vlaďka 

Kupčíková a dětem ukázala, jak pletli košíkáři koše. 

Velkým přínosem a inspirací pro nás jsou návštěvy lidí, 

kteří se starým řemeslům i v dnešní době věnují. Tímto 

děkujeme za návštěvu panu Arnoštu Barvíkovi, který 

dětem přinesl na ukázku modely starých tatrovek  

a spoustu zajímavého nářadí pro práci se dřevem. Poutavé 

bylo jeho povídánío tom, jak modeláři v Tatře vyráběli 

formy a odlitky. Na závěr chceme vyjádřit vděčnost  

i panu Janu Müllerovi, jenţ nám umoţnil prohlídku 

policejní stanice a připravil poutavé povídání o práci 

policistů. Největším záţitkem bylo pozorování lidí 

prostřednictvím kamerového systému. 

Zveme všechny, kdo se věnují nějakému řemeslu,  

aby navštívili naši školní druţinu a podělili se s námi o 

své umění a zkušenosti. Rádi vás přivítáme!  

        Ludmila Bajerová, Bc. Pavla Oujeská 

 

Čteme bibli 
 

Na konci měsíce září se rozběhla celoroční biblická 

soutěţ. Do soutěţe se zapojilo téměř 60 ţáků školy. 

Soutěţ není znalostní, proto mohou soutěţit  

i mladší ţáci. Těm pomohou rodiče, přečtou text  

a společně pak vyplní soutěţní lístek. Cílem soutěţe je 

vypěstovat návyk pravidelné četby bible a získání 

nových znalostí. Na svědomité ţáky čekají odměny. 

    Mgr. Jan Ţiţlavský 

Školní družina – rok řemesel 
 

Během celého školního roku budeme společně poznávat 

stará řemesla. Kaţdý měsíc se seznámíme s několika 

řemesly, a to i s těmi zapomenutými. V září jsme poznávali 

práci poţárníků a četníků, v říjnu jsme se stali košíkáři, 

dráteníky, parukáři a v listopadu truhláři, řezbáři a tesaři.  

A co uţ umíme? Tak třeba telefonovat hasičům, navrhnout 

paruku, vyrobit štětec z koňských ţíní, uplést košíček nebo 

povídat o dřevě. Na konci měsíce, po absolvování úkolů  

a aktivit, dostává kaţdé dítě výuční list.  

Děkujeme panu Radimu Kořenému, který nám přiblíţil 

profesi hasiče a dětem připomněl, jak je důleţité dodrţovat 

pravidla a dbát na bezpečnost. Také děkujeme za čas, který 

nám věnovala paní učitelka Vlaďka Kupčíková a dětem 

ukázala, jak pletli košíkáři koše. Velkým přínosem  

a inspirací pro nás jsou návštěvy lidí, kteří se starým 

řemeslům i v dnešní době věnují. Tímto děkujeme  

za návštěvu panu Arnoštu Barvíkovi, který dětem přinesl 

na ukázku modely starých tatrovek a spoustu zajímavého 

nářadí pro práci se dřevem. Poutavé bylo jeho povídání  

o tom, jak modeláři v Tatře vyráběli formy a odlitky.  

Na závěr chceme vyjádřit vděčnost i panu Janu Müllerovi, 

jenţ nám umoţnil prohlídku policejní stanice a připravil 

poutavé povídání o práci policistů. Největším záţitkem 

bylo pozorování lidí prostřednictvím kamerového systému. 

Zveme všechny, kdo se věnují nějakému řemeslu,  

aby navštívili naši školní druţinu a podělili se s námi o své 

umění a zkušenosti. Rádi vás přivítáme!  

        Ludmila Bajerová, Bc. Pavla Oujeská 

 

Čteme bibli 
 

Na konci měsíce září se rozběhla celoroční biblická 

soutěţ. Do soutěţe se zapojilo téměř 60 ţáků školy. 

Soutěţ není znalostní, proto mohou soutěţit  

i mladší ţáci. Těm pomohou rodiče, přečtou text  

a společně pak vyplní soutěţní lístek. Cílem soutěţe je 

vypěstovat návyk pravidelné četby bible a získání 

nových znalostí. Na svědomité ţáky čekají odměny. 

    Mgr. Jan Ţiţlavský 

 
 

 



Soutěžíme - sport 
 

V letošním školním roce se nám také daří  

ve sportovních soutěţích. Začátkem října jsme se 

zúčastnili okresního kola v přespolním běhu,  

kde se naši mladší ţáci neztratili mezi ostatními 

velkými školami a z 19 zúčastněných jsme obsadili 

10. místo. Z 94 závodníků doběhl Petr Gold (6. tř.) 

na 15. místě, Ondřej Imrich (6. tř.) byl v cíli 

devatenáctý. 

V říjnu jsme organizovali okrskové i okresní kolo 

ve stolním tenise. Okrskové kolo naše čtyřčlenné 

druţstvo s přehledem vyhrálo a v okresním kole 

obsadilo skvělé 2. místo. 

Listopad se jako kaţdoročně řídí florbalem.  

Jiţ tradiční ORION FLORBAL CUP se bez naší 

účasti neobejde. Mladší ţáci porazili ve své skupině 

téměř všechny své soupeře a 2. místem vybojovali 

postup do okresního semifinále, které se bude konat 

26. listopadu na ZŠ Emila Zátopka. Druţstvo 
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Zakoupením výrobku  
vašeho dítěte  
umoţníte studium  
devatenáctileté indické 
dívce Shashikale 
(adopce na dálku). 

 
Shashikala studuje  střední školu a chce se stát 
řádovou sestrou, aby mohla pomáhat chudým. 
 
Prodej: Út  23. 11.      14:30 – 16:30     
   ST  24. 11.         7:30 – 10:00 
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