
 

 

 

Ve dnech 17. - 19. 10. jsme byli ve Staré Vsi nad 

Ondřejnicí na zážitkovém pobytu zvaném Orientační 

dny. Pracovníci diecézního střediska mládeže pro nás 

připravili velmi pestré 3 dny. Po ubytování ve starém 

lůžkovém vagóně zvaném Anežka jsme se seznámili 

s vybavením fary a zajímavým programem. Snad 

nejvíce nás zaujala hudebna, kde byly k dispozici 

hudební nástroje. Protože máme ve třídě několik 

muzikantů, tak jsme měli při bohoslužbách vlastní 

hudební doprovod. Ve volných chvílích jsme mohli 

skákat na trampolíně, hrát fotbal, kroket, kalčo nebo 

kulečník. Také jsme pomohli při úklidu a údržbě 

prostor kolem fary a na faře. Program se nám moc 

líbil. Škoda jen, že to tak rychle uběhlo a v pátek 

odpoledne jsme museli odjet domů.  

 Kateřina Sopuchová, 9. tř. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se stalo? 

14. 9.  Den církevních škol 

25. – 27. 9.  Orientační dny, 6. třída 

říjen  Testy Scio, 6. třída 

7. – 12. 10.  Škola v přírodě 

11. 10.       Projektový den na 2. stupni 

17. – 19. 10. Orientační dny, 9. třída 

listopad  Testy Scio, 9. třída 

 

Co nás čeká? 
15. – 17. 11. Duchovní obnova ve Pstruží, 8. třída 

20. 11.  Třídní schůzky, Jarmark naděje 

5. 12.  Mikulášská nadílka 

16. 12.   Adventní koncert  

18. 1. 2013  Společenský večer pro rodiče 

 

 

 

Letošní šesťáci přivítali mezi sebou sedm nových 

spolužáků, a tak pobyt v Diecézním středisku mládeže  

ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se jim náramně hodil 

k bližšímu poznání se, ale určitě je i osvěžil po náročném 

přestupu na druhý stupeň. Od úterka do čtvrtku si užívali 

stmelovacích aktivit, sportovali, pracovali, bavili se. 

Počasí jim vyšlo na jedničku, takže i když některé 

činnosti byly opravdu náročné, z tváří všech účastníků  

se nakonec dala vyčíst jen a jen obrovská spokojenost. 

Nejvíce se bude asi vzpomínat na Hodinu pravdy, kdy 

většina z nich překonala sama sebe, a to i přestože  

se některým zadaný úkol splnit nepodařilo.  

No, a spaní ve vagónu? – prostě paráda. Už teď se těšíme  

za tři roky na viděnou.    Mgr. Renata Kopecká 
 

 
 

Naše škola se zapojila do charitativní akce Sběr víček  

pro Michalku. Víčka od PET lahví odkupuje firma, která  

je dále zpracovává. Za peníze od firmy se nakoupí speciální 

zdravotní pomůcky pro Michalku z Holešova. Více na: 

http://www.michalka-lanikova.cz/cz/. 

 

 

Na Prostřední Bečvě se konala indiánská škola v přírodě ve 

dnech 7. - 12. října.  Přijeli jsme tam dvěma autobusy. 

První jsme se nastěhovali do pokojů a vybalili si věci. 

Ráno jsme šli do školy a před obědem jsme byli venku.   

Líbily se nám bizoní zkoušky, zkoušky bystrého orla  

a moudré sovy. Byl tam i náčelník Medvědí zub, říkal nám, 

co máme dělat. Hráli jsme různé hry v přírodě a našli jsme 

ježka a bedlí ráj. Stavěli jsme si v lese domeček ze dřeva. 

Šli jsme také do kostela sv. Zdislavy a tam byla mše svatá. 

Škoda, že už příští rok nepojedeme. Bylo tam moc fajn  

a naštěstí se nikomu nic nestalo. Moc jsme si to užili. 
 

M. Davidová, D. Horáková a M. Macko z 5. třídy 
 

 
 

Na začátku října si všechny děti z prvního stupně sbalily 

kufry, daly mamince pusu na čelo a společně se svými 

učiteli odjeli na školu v přírodě. Ba co víc, na Indiánskou 

školu v přírodě.  Jeli i malí prvňáčci, mnozí poprvé z domu 

od maminek a tatínků, proto přibrala paní učitelka 

Kupčíková pomocníky z řad rodičů, paní Ilonu Přádkovou 

a mě. 

Čekal nás tak bohatý program, že dětem nezbyl čas  

na zlobení, natož na nějaký stesk.  Aby to tak ale bylo, 

museli všichni učitelé a asistenti obětovat mnoho času  

a nervů dlouhé přípravě, která se ovšem vyplatila  

a přinesla ovoce. 

Myslím, že jsme všichni byli spokojení díky indiánskému 

programu, krásnému počasí a skvělému společenství dětí  

a dospělých. Naposledy tedy vdechnout do plic vzduch 

z nekonečných prérií, a teď zpátky do lavic!                                                                                                            

Gabriela Holubová, účastnice z řad rodičů

Škola v přírodě 

Orientační dny žáků 6. třídy 
 

Pomáháme potřebným 
 

Orientační dny pro žáky 9. třídy 
 

http://www.michalka-lanikova.cz/cz/


 

 

Proběhl 11. října a byl zaměřen na získávání 

vědomostí a dovedností v jednotlivých předmětech.  
 

Kraje České republiky 

Žáci 9. třídy si letos v rámci projektového dne vzali 

na mušku – Českou republiku. Pracovali většinou  

ve dvojicích. Každá z nich pak vyhledávala  

a zpracovávala informace jednoho kraje. 

Z výsledné nástěnné prezentace se teď můžeme 

dozvědět, jaké se v kraji nacházejí přírodní 

zajímavosti a které historické památky zde můžeme 

navštívit. Najdeme tam i nejznámější firmy, výrobky 

a také známé slavné osobnosti, které v kraji žily 

nebo pracovaly. Projekt jsme zakončili ústními 

prezentacemi.               Mgr. Renata Kopecká 
 

Baroko 

Osmá třída žila v průběhu projektového dne 

barokem. Pracovní týmy zpracovávaly informace  

o životě jednotlivých vrstev obyvatel v době baroka. 

Po prezentaci získaných informací skupinky také 

předvedly scénky na téma život v době baroka. 

Jedna skupinka se zabývala barokní kulturou  

a uměním. Její členové nám na závěr své prezentace 

zahráli také barokní píseň a předvedli barokní tanec.
              Anna Murková, 8. třída 

Projektový den práce a matematiky 

Na tomto projektovém dni jsme se rozdělili  

do skupinek. V těchto skupinkách jsme měřili  

a počítali obvod a obsah určené místnosti. Skládali 

jsme kachličky do určitého obsahu. Vyplňovali jsme 

pracovní list na téma zaměstnání. Na konci 

projektového dne jsme prezentovali svou práci  

ve skupinkách.       Terezie Holubová, 7. třída 
 

Zvířátka 
V angličtině žáci 6. třídy pracovali s tématem zvířátka.  

Byly vybrány aktivity, které na sebe navazovaly – 

práce s obrázky, přiřazování, video, doplňovačky, 

písně. Aktivity se střídaly, takže děti se vůbec 

nenudily. Rychlejší žáci měli možnost připravit 

následující aktivitu pro ostatní.  
Mgr. Bronislava Zátopková

 

 

Svátek svaté Ludmily je Dnem církevních škol. Letos jsme jej 

slavili poutním zájezdem na svatý Hostýn. Po pěším výstupu  

z Bystřice pod Hostýnem jsme se občerstvili u hostýnského 

pramene. Po krátké zastávce a odpočati jsme slavili bohoslužbu 

společně s příchozími poutníky v bazilice Nanebevzetí Panny 

Marie. Mši vedl školní kaplan otec Jiří Ramík, u oltáře 

přisluhovali ministranti navštěvující naši školu. Otec Jiří zaujal 

posluchače poutavým příběhem o významné pomoci Panny 

Marie, jak v minulosti na svatém Hostýně, tak i v dnešní době. 

Po skončení obřadů následoval rozchod po poutním areálu  

a odjezd domů.              Mgr. Jan Žižlavský 
 

 

 
 

V úterý 2. října se deset chlapců z 6. – 9. třídy zúčastnilo 

okresního kola v přespolním běhu ve Frenštátě p. R. Ve velmi 

silné konkurenci si letos vedli lépe starší žáci, kteří celkově 

obsadili 10. místo. Nejrychlejší z našich byl Petr Gold  

z 8. třídy a Jan David ze 7. třídy.           Mgr. Renata Kopecká 

 

 
 

Dne 6. listopadu se konala v Domu dětí a mládeže 

v Kopřivnici Soutěžní přehlídka lidové písně. 

Z první třídy se této akce zúčastnily D. Pešková, A. Kyselá, 

K. Holubová a M. Besedová. Pro mnohé z nich to byla 

vůbec první opravdová soutěž.  

Za druhou třídu zpívaly M. Buzková, N. Kyčmerová,  

K. Chechelská. M. Marková si vyzpívala 3. místo  

a A. Sochová si vyzpívala 2. místo.  

Ze třetí třídy se přihlásila E. Gansová a od poroty získala  

3. místo. Ve čtvrté třídě máme nadanou zpěvačku  

K. Šprochovou. Nezklamala nikoho a všechny přítomné 

přesvědčila o kvalitě svého hlasu. Získala 1. místo!!! 

V páté třídě se dívky V. Imrichová a M. Davidová rozhodly 

zazpívat v duu a umístili se na 3. místě. Děkujeme  

i D. Michálkovi za jeho účast. Jeho výkon byl velmi kvalitní. 

Z druhého stupně se soutěže zúčastnily dvě dívky:  

K. Kupčíková (6. třída) získala 2. místo a M. Kupčíková  

(8. třída) 3. místo.     Mgr. Helena Obadalová 
 

Všem dětem blahopřejeme a děkujeme za nádhernou 

reprezentaci.

 

Základní škola 

svaté Zdislavy Kopřivnice 
 

Štefánikova 117 
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Den církevních škol - bohoslužba na sv. Hostýně 
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Projektový den na 2. stupni 
 


