
KOPRSTAR 2013 je Anička Sochová 
 

Ve školním kole porota ocenila a do městského kola 

vyslala 6 zpěvaček: Marii Besedovou z 1. třídy, Annu 

Sochovou z 2. třídy, Evu Gansovou ze 3. třídy, Marii 

Davidovou z 5. třídy, Kláru Kupčíkovou ze 6. třídy  

a Petru Besedovou z 9. třídy. Konkurence byla velmi 

kvalitní a naše dívky zpívaly nádherně. Do závěreč-

ného kola deseti finalistů však postoupila pouze jedna 

zpěvačka - Anička Sochová. Ta se nakonec k velké 

radosti nás všech stala i vítězkou KOPRSTAR 2013.  
 

Gratulujeme Aničce i rodičům a děkujeme  

za reprezentaci školy všem děvčatům a za přípravu 

zvláště p. učitelce Obadalové 

Zápis do 1. třídy  

 

Celostátní přehlídka zájmové umělecké 

činnosti studentů církevních škol v Odrách 
 

V úterý 19. března vyrazil pěvecký sbor naší školy  

na jubilejní 20. ročník Celostátní přehlídky zájmové 

umělecké činnosti studentů církevních škol do Oder. 

Přihlášeno bylo 27 škol a 91 vystoupení. Studenty 

čekal bohatý doprovodný program. Úterní program 

byl ve znamení základních škol. Naši školu 

reprezentoval pěvecký sbor Holoubci a hrdličky  

pod vedením p. učitelky Mgr. Heleny Obadalové. 

V jejich podání zaznělo několik písní, které sklidily 

bouřlivé ovace. Záznam vystoupení můžete zhlédnout 

na našich webových stránkách. 

 
 

Soutěžíme 
 

 Tělesná výchova 

Ve středu 13. 3. 2013 se družstvo naší školy zúčastnilo 

základního kola soutěže ve stolním tenise. Tříčlenná 

družstva ZŠ Milady Horákové a naší školy bojovala  

o postup do okresního kola. Zápasy byly vyrovnané,  

ale vyhráli jsme a postoupili do okresního kola. 

V okresním kole jsme obsadili druhé místo. Naši školu 

reprezentovali Antonín Kvita, Tomáš Holub (oba 9. tř.) 

a Petr Gold (8. třída)  
 

 Český jazyk 

Olympiáda v českém jazyce   
V okresním kole konaném v Novém Jičíně reprezen-

tovaly naši školu K. Bergerová (8. třída) a P. Besedová 

(9. třida). 
 

Recitační soutěž: v okresním kole v Novém Jičíně nás 

reprezentovaly Klára Kupčíková (6. tř.) a Terezie 

Holubová (7. tř.). A právě Terezie Holubová uspěla  

a postupuje do krajského kola.  
 

 Bible a my  

Ve středu 6. února se konalo na Velehradě celostátní 

finále biblické olympiády s názvem Bible a my. Školními 

koly letos prošlo 4 943 žáků a studentů, z naší školy  

to bylo 85 žáků, z nich postoupilo 10 do okresního a 3  

se probojovali do celostátního kola. Nikodém Přádka  

(8. tř.) ve své kategorii obsadil 9. místo, Klára 

Kupčíková (6. tř.) 13. místo a Vít Buzek (5. tř.)  

25. místo ze 40 postupujících účastníků z ČR v každé 

kategorii. Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy 

a všem ostatním přejeme krásné chvíle nad četbou Bible. 
 

 Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

V kategorii I. A (pro žáky 8. a 9. třídy) školního kola 

konverzační soutěže zvítězila Veronika Kupčíková  

(9. tř.), druhé místo vybojoval Patrik Dobiáš (9. tř.)  

a třetí místo získal Pavel Chechelský (8. tř.). 

V kategorii II. A (pro žáky 6. a 7. třídy) získala vítězství 

Klára Sochová (7. tř.), druhý byl Jiří Beseda (7. tř.)  

a třetí Petr Štusek (6. tř.). 

Do okresního kola postoupily vítězky každé kategorie – 

Veronika Kupčíková a Klára Sochová, které 

vybojovaly v Novém Jičíně 16. a 23. místo. 
 

Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy  

a jejich učitelům za přípravu na soutěže. 

Ocenění ke dni učitelů 2013 
 

Z rukou starosty města přijala za naši školu ocenění  

za pedagogickou činnost ke Dni učitelů Mgr. Renata 

Kopecká. Paní učitelka připravuje pečlivě žáky zvláště  

na sportovní soutěže a žáci její nasazení a přirozenou 

autoritu respektují. Největším úspěchem bylo loňské  

3. místo v soutěži Street hockey. Jako třídní učitelka šesté 

třídy se zajímá o to, co prožívají žáci a při tom všem  

si uchovává lidský přístup a srdečný vztah k žákům  

i kolegům. 

Paní učitelce gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hasiči v 1. třídě 
 

Lyžařský výcvik 2013 
 

Poslední lednový týden jsme prožili na horách. Počasí  

si s námi pěkně pohrálo. Přijeli jsme do bílých sněhových 

peřin. V dalších dnech jsme zažili husté sněžení, vítr, 

bohužel i deštivý den. Sluníčko na nás vykouklo  

až při odjezdu domů. Na sjezdovce se vystřídaly všechny 

druhy sněhu - prašan, mokřan i ledovka. Kromě lyžování 

jsme měli bohatý program. Hned v 7:20 jsme mohli chodit 

na dobrovolné hry venku. Ranní modlitby spojené  

s příběhy, které si pro nás připravil o. Jiří Ramík, zůstanou 

jistě dlouho v našich srdcích. Odpoledne jsme hráli 

celolyžákovou etapovou hru družstev. A večerní program? 

Ten prostě neměl chybu! Legrace a smích při hrách 

nebraly konce. Chtěli jsme zůstat ještě aspoň týden. Jedině 

vidina jednodenních pololetních prázdnin nás přiměla 

nastoupit do autobusu a vrátit se domů k rodičům, 

sourozencům a kamarádům.    

    Mgr. Renata Kopecká                                                                                                  



Projektový den na 2. stupni – dne 5. 3. 
 

Květ a jaro 
Do projektu jsme se přihlásily proto, že nás baví vyrábět 

a přitom zpracovávat levný odpadový materiál. Celému 

projektu předcházela domácí příprava – něco vyhledat, 

sepsat a podle kreativního časopisu zkusit vyrobit. Nejvíc 

jsme se těšily na výrobu narcisů a zajíčků z papírových 

obalů od vajec, které nás naučily Karolína a Scholastika 

ze sedmičky. Uvědomily jsme si, že vyrábět hezké věci 

je pracné a když chceme pěkný výsledek, vyplatí se 

pečlivost a trpělivost. Také se nám líbilo opalování 

šifonových okvětních lístků nad svíčkou. Ze všech 

povedených květů jsme společně s paní učitelkou 

Šrubařovou měli radost.         Holky ze šestky 
 

Víte, co jíte a proč jíte? 
Dne 5. března se sešla ve třídě naše skupina dvanácti 

„kuchařů", abychom zahájili tu méně zábavnou,  

ale důležitou teoretickou část projektu. Byla však 

překvapivě zajímavá. Zjišťovali jsme informace o pitném 

režimu, mase, rybách, přílohách, ale taky o tom, co jsou 

to vlastně éčka. Po vytvoření portfolia, na kterém byly 

shrnuty uvedené informace, jsme se konečně vydali  

do cvičné kuchyně. Všechny suroviny byly připraveny  

a my jsme byli celí žhaví do práce. Každý dostal svůj 

úkol a naše kuchtění se brzy blížilo k vytouženému 

konci. Výborný oběd byl hotov.  Asi o půl dvanácté jsme 

začali obědvat a ukázalo se, že jídla bylo tolik, že jsme 

ho i přes všechno úsilí nedokázali sníst. Zbylo asi půl 

hrnce výborné zelňačky. To ovšem nikomu nevadilo,  

ba naopak. Všichni jsme byli rádi, že jsme se další den  

o velké přestávce mohli nacpat zbylou zelňačkou.   

             Ondřej Janek, 9. třída 

Den plný tance 
Mně se nejvíce líbilo, jak jsme tančili všichni 

pohromadě, a dokázali jsme se spojit. Byl to den plný 

tance, smíchu, zábavy… a to se mi líbilo, bylo to fajn. 
 

Jsem ráda, že jsem se naučila plno nových druhů tanců. 

Nejvíce se mi líbily ty tance, když jsme tančili v kruhu. 
 

Nejlepší pro mě bylo závěrečné vystoupení. 
 

Byla jsem ráda, že jsem mohla strávit den s lidmi,  

se kterými do třídy nechodím. Líbilo se mi, že jsme se 

všichni snažili vydat ze sebe to nejlepší a pořádně  

si to užít.         Dojmy žákyň z 8. a 9. tř. 
 

Co se stalo? 
 

7. - 8. 2.  Zápis do první třídy 

26. - 31. 1.  Lyžařský výcvik 

25. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny 

5. 3.  Projektový den na 2. stupni 

11. 3. – 22. 3. Testy SCIO (8. třída) 

19. 3.  Odry – celostátní přehlídka zájmové 

umělecké činnosti církevních škol 

27. 3.   Jarní koncert kopřivnických škol 

 

Co nás čeká? 
16. 4.  Třídní schůzky 

22. – 23. 4.  Přijímací zkoušky na SŠ 

13. 5. – 7. 6. Celostátní testování žáků 5. a 9. ročníků 

6. 6.   Školní akademie 

7. 6.   Ředitelské volno 

 

Treasure island  
My, které zaujala plavba přes oceán, jsme přišli do jazykové 

učebny. Po odevzdání seznamu deseti věcí, které jsme měli 

v batohu, jsme dostali lodní lístek a rozdělili se do skupin. 

Obhlédnutí plachetnice (video z Pirátů z Karibiku)  

a následující hra s lanem byla rychle za námi. Abychom  

se na lodi nenudili, naučili jsme se písničku o opilém 

námořníkovi. Pak přišla bouře a loď ztroskotala  

u neobydleného ostrova. Ve zmatku se pomíchaly batohy, 

tak nám „k přežití“ musely pomoct úplně jiné věci, než jsme 

měli na začátku. Zmapovali jsme ostrov, našli nejlepší místo 

k bydlení a začali psát deník. Ve své fantazii jsme prožili 

různá dobrodružství a zachytili do deníku šest dnů. Kdo  

se dožil šestého dne, objevil láhev se zašifrovanou zprávou 

od pirátů. Zjistili jsme, že v jeskyni na pobřeží se ukrývá loď 

pirátů s pokladem. Piráti se z touhy po bohatství navzájem 

pozabíjeli, takže nám stačilo jen najít loď a sladký poklad  

a mohli jsme odplout domů. Při projektovém dnu jsme  

se zasmáli, vyrobili skvělé mapy, a ani nám nevadilo,  

že se vše odehrávalo v angličtině . 
 

Kuba Kostelník, Petr Štusek, Vojta Marek (6. třída)
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