
Úspěchy v celostátním testování  

žáků 6. tříd 
 

 

Kaţdoročně v říjnu probíhá testování ţáků  

6. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií. Toto testování z českého 

jazyka, matematiky a obecných studijních 

předpokladů (OSP) probíhá v rámci projektu 

STONOŢKA, do kterého jsou zapojeny školy z celé 

ČR. Letos se testování zúčastnilo 10 217 ţáků z 350 

škol.  

Kaţdý testovaný ţák obdrţel individuální zprávu 

z testování. Součástí zprávy z testování, ze které 

cituji, jsou i výsledky naší školy: Výsledky Vaší 

školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte 

mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 70% 
zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu 

z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, 
že studijní potenciál žáků v českém jazyce  

je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají 

jejich studijním předpokladům.  
Výsledky Vaší školy v matematice jsou 

nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte 

lepší výsledek než 80% zúčastněných škol. 
Porovnáním výsledků testů z matematiky s výsledky 

testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní 
potenciál žáků v matematice využíván dobře, jejich 

výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá 

úrovní jejich studijního potenciálu, učitelé s ním 
zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad 

svoje možnosti.  
Dalším obrovským úspěchem v tomto testování je, 

ţe žák 6. třídy Ondřej Imrich se umístil v testu 

matematiky jako druhý nejlepší v Moravskoslez-

ském kraji mezi ţáky základních škol i víceletých 

gymnázií. V MSK se testování zúčastnilo 42 škol, 

62 tříd a 1 264 ţáků.  
Děkujeme vyučujícím za kvalitní výuku, ţákům  

6. třídy za dobrou přípravu na vyučování a Ondřeji 

Imrichovi za výbornou reprezentaci školy. 

Ing. Mgr. Miluše Goldová 
 
 

 

 

 

Soutěžíme 
 

Matematika 

Pythagoriáda – školní kolo: 

6. ročník: H. Machů a T. Dobiášová 1. – 2. místo,  

M. Tichavská – 3. místo. 

7. ročník: P. Dobiáš – 1. místo, K. Sopuchová –  

2. místo, T. Vojkůvková – 3. místo. 

8. ročník: M. Šrubařová – 1. místo, V. Staněk –  

2. místo, P. Tůma – 3. místo 
 

Český jazyk 

Olympiáda v českém jazyce (8. a 9. roč.) – školní kolo: 

1. Patrik Hudek (15 b), 2. Dorota Machů (13 b),  

3. Radim Honeš (12 b) 

V okresním kole nás bude reprezentovat Patrik Hudek.  
 

Recitační soutěž:  

V okrskovém kole nás úspěšně reprezentovaly  

T. Holubová (V. třída) a K. Kupčíková (IV. třída),  

které postupují do okresního kola v Novém Jičíně. 
 

Dějepis 

Dějepisná olympiáda: 1. února letošního roku se Patrik 

Hudek, ţák IX. třídy, zúčastnil okresního kola dějepisné 

olympiády. Zde se mu ve velké konkurenci podařilo 

získat krásné umístění - 7. až 8. místo. 
 

Angličtina 

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce 

V závěru ledna proběhlo školní kolo soutěţe v anglickém 

jazyce. Soutěţ měla část konverzační, kde se zpracová-

vala různá témata – rodina, město, ve kterém bydlím, 

oblíbené jídlo, záliby, můj pokoj, moje šatní skříň a část, 

která prověřila znalost reálií anglicky mluvících zemí. 

Soutěţilo se ve dvou kategoriích. Kategorie I. A byla 

určena pro ţáky 6. a 7. ročníku a kategorie II. A pro 8. a 

9. ročník. Soutěţe se zúčastnili všichni ţáci druhého 

stupně naší školy.  

V kategorii I. A se nejlépe umístili Patrik Dobiáš 

ze 7. třídy, Ludmila Jurečková ze 7. třídy a Pavel 

Chechelský z 6. třídy. V kategorii II. A se nelépe umístili 

Michaela Šrubařová z 8. třídy, Dorka Machů a Patrik 

Hudek, oba z 9. třídy. V únoru proběhlo okresní kolo 

soutěţe v Novém Jičíně, ve kterém Patrik Dobiáš obsadil 

v kategorii I. A 15. místo a v kategorii II. A Michaela 

Šrubařová 9. místo.       

                                                           Ing. Dana Seibertová                         

Námořnický karneval 
 

V neděli 27. února odpoledne se celá škola začala 

hemţit námořníky, piráty, princeznami, čaroděj-

nicemi a dalšími oblíbenými postavami našich dětí. 

Po krátkém úvodu a tanečku námořnic ze sedmé třídy 

uţ dětem nic nebránilo v tom, aby do posledního 

místečka zaplnily taneční parket - palubu  

a rozpohybovaly svá tělíčka v rytmu veselých 

písniček. Nejoblíbenějšími chvilkami karnevalu bylo 

losování tomboly, ve které vyhrál opravdu kaţdý, 

plnění úkolů a soutěţení na stanovištích. Pěkným 

zpestřením bylo také vystoupení našich hostů, kteří 

dětem zatančili historické tance a dokonce je naučili 

několika figurám i krokům. Vyvrcholením 

maškarního odpoledne byla nevídaná světelná show, 

která sklidila veliký potlesk a stala se efektní tečkou 

letošního karnevalu.  
Mgr. Pavla Oujeská 

    

Lyžařský výcvikový kurz 2011 
 

Těsně před jarními prázdninami se naši sedmáci, 

stejně jako kaţdý rok, zúčastnili lyţařského výcviku. 

Ač na začátku kurzu mohlo s jistotou říct „Ano, 

umím lyţovat“ jen asi šest z nich, domů odjíţděli 

s touto větou všichni.  

Letos nám opět přálo počasí – i kdyţ sníh byl jen 

technický, bylo ho dost a ve stínu lesa nám zbytek 

toho přírodního dovolil potrápit i běţky. Také 

sluníčko se nešetřilo a teploty zůstávaly nad nulou 

celý týden. Etapová hra „Yetti, Yetti, jak je ti Yetti?“ 

se také vydařila, přestoţe některé etapy musely projít 

kvůli nedostatku sněhu výraznými úpravami. 

Na večery plné her, večerníčkových představení  

a hlavně legrace, si myslím, také dlouho nikdo 

nezapomene. 

Škoda jen, ţe týden je tak krátký a všechno,  

i to pěkné, jednou skončí, a tak ještě zamávat svahu, 

chatě a tradá domů.  
    Mgr. Renáta Kopecká                                                                                                                                     

 

 



 

Zveme všechny rodiče, příznivce  

a pamětníky na 
 

 
 

V sobotu 9. dubna 2011 
od 9 – 15 hodin 

 
  9.30  historie a současnost budovy, 
 dobové fotografie a kroniky, 

 vyhodnocení vítězného  
 projektu Vysněná Kopřivnice 

  
11:00 muzikál v podání žáků školy 
 

Během celého dne možnost  
prohlídky školy. 

 

 

 

 

Ve středu 23. března 

od 16:00 hodin 

proběhne přednáška a diskuse 

 

Sexuální výchova dětí  
               … v rodině? 

                      … ve škole? 
 

Naším hostem je MUDr. Marie Fridrichová, 

která nás seznámí s aktivitami MŠMT, 

názorovými proudy v současné společnosti  

a křesťanským pohledem. Akci spolupořádáme 

s Centrem pro rodinu. 

 

Přednáška je určena především rodičům, 

pedagogům a všem, kteří pracují s mládeţí. 

 

Co se stalo? 
 

14. 1.  Společenský večer pro rodiče 

6. - 11. 2.  Lyţařský výcvik 7. třídy  

10. - 11. 2.  Zápis do první třídy 

27. 2.   Námořnický karneval 

8. 3.  Projektový den na 2. stupni 

7. 3. – 18. 3. Testy SCIO (klíčové kompetence) 

9. 3.  Začátek postní doby 

 

  Co nás čeká? 
 

18. 3.  Matematický klokan 4. – 9. třída 

23. 3.  Sexuální výchova v rodině, ve škole? 

9. 4.  Den otevřených dveří 

14. – 15. 4.  Duchovní obnova Stará Ves (9. třída) 

19. 4.  Třídní schůzky 

20. 4.  Den Země 

1. -6. 5.  Škola v přírodě pro ţáky 1. stupně 

 

 
 

Vítězný projekt 8. třídy Vysněná Kopřivnice  
získal nejen cenu odborné komise, ale i veřejnosti, 

která hlasovala po celý únor na kopřivnické radnici. 

Práce osmáků není pouze výtvarným dílem, ale 

zároveň projektem hodnotícím současnou situaci 

v centru města a předkládajícím nápady k jeho 

vylepšení.  
 

 

 

Upozornění – škola v přírodě 
 

Ţádáme rodiče, aby sledovali webové stránky naší 

školy (www.zdislava.net), kde budou zveřejněny 

předběţné informace o škole v přírodě na 1. stupni. 
 

 

Základní škola 

svaté Zdislavy Kopřivnice 
  

ŠŠtteeffáánniikkoovvaa  111177  

774422  2211  KKooppřřiivvnniiccee  

  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Obřad udílení popelce 
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tel/fax: 556 821 457     e-mail: zdislava@zdislava.net 
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