
Projektový týden na 1. stupni 
 

1. třída 
Ve čtvrtek 20. října měli svůj první projektový den  
i prvňáčci. Byl to opravdu jiný den než ty ostatní školní 
dny. Do školy mohly přijít i maminky, aby byly k ruce, 
a v aktovkách nebyly žádné učebnice, jen pouzdro, 
zástěrka, svačinka a pár jablíček. Svůj den věnovali 
těmto čtyřem tématům: jablko, ježek, jméno, jehla. 
Nejoblíbenější dílna byla v kuchyni, kde děti chystaly 
jablečnou přesnídávku a jablíčko v županu.  Zkusily 
i vyšívat jablíčko barevnou bavlnkou, povídali jsme si  
o ježcích, vymodelovali jejich bodlinatá tělíčka a taky 
jsme si povídali o jménech svých a našich svatých 
patronů.        Mgr. Helena Obadalová 
 

2. třída 
Ve středu 19.10. jsme měli ve druhé třídě projektový 
den. Tématem bylo: jablko, ježek, ořech, veverka.  
Ve čtyřech skupinách jsme soutěžili o nejdelší slupku, 
počítali jsme oříšky a zjišťovali zajímavosti o veverce  
a ježkovi. Víte, že ježek umí plavat? My to také 
nevěděli. Za pomoci maminky jsme upekli ořechové 
žabí huby a jablkový štrůdl. Byla to následující den 
dobrá svačina. Vyrobili jsme si ježka z podzimního listí 
a jablíčko s červem.     Mgr. Vladimíra  Kupčíková  
 

3. třída 
Ve středu 19.10. proběhl ve 3. třídě projektový den 
s názvem Bramboráci. Žáci pracovali ve čtyřech 
dílnách. Upekli si bramborový placek, natiskli si 
ubrousky za pomoci bramborových tiskátek, 
z nakrájených brambor vyrobili korále a společně  
ve skupince vypočítali bramborovou matematiku. 
            Mgr. Pavla Poláčková 
4. třída 
Ve čtvrtek 18. října se uskutečnil ve 4. třídě projektový 
den "Život v lese". Děti třídily a snažily se rozlišovat 
živé přírodniny, zjišťovaly o nich informace z encyklo-
pedií, malovaly lesní známky a pekly lesní stromky, 
listy, ježky, zajíčky z perníkového těsta.  

          Mgr. Radka Buzková 
5. třída 

Pro projektový den si žáci vybrali téma Domácí 
mazlíčci. Každý žák si připravil informace o tom, jak  
se jeho mazlíček jmenuje, jak vypadá, co mu chutná, 

Co se stalo? 
 

21. - 23. 9.  Adaptační pobyt 6. třída  
10.- 21.10.  Testy SCIO (6. tř.) 
17.- 21.10.  Projektové dny na 1. stupni 
19.- 21.10.  Orientační dny 9. třída 
24.10.       Projektový den na 2. stupni 

  2.11.       Muzikály - vystoupení pro MŠ 

7. - 16. 11. Testy SCIO (9. tř.) 

10. - 12. 11. Adventní duchovní obnova (8. tř.) 
 

Co nás čeká? 
18. 11.  Ředitelské volno 
22. 11.  Třídní schůzky, Jarmark naděje  
24. 11.  Vázání adventních věnců  - učitelé 
  2. 12.  Ředitelské volno 
  6. 12.  Mikulášská nadílka 
11. 12.   13. adventní koncert  
23. 12.  Vánoční turnaj ve stolním tenise 
  5.  1.   Den otevřených dveří 
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jak se o něj majitel stará apod. Mnohé informace museli 
vyhledat v encyklopediích o zvířatech. Někteří  
si přinesli mazlíčka do školy, aby jej představili  
na školní výstavě domácích mazlíčků.  Na výstavu 
pozvali své mladší i starší spolužáky.  Aby se dozvěděli 
ještě více o tom, jak dobře pečovat o různá zvířátka, 
navštívili žáci zverimex. Zde paní prodavačka 
zodpověděla všetečné dětské dotazy.  Z ankety  
o nejoblíbenějšího domácího mazlíčka žáků 5. třídy 
vyšli nejlépe kočka a králíček. Anketní údaje byly 
zaznačeny do diagramu. Nakonec si vytvořili šplhající 
papírovou kočičku a upekli z piškotového těsta pejsky. 
Všichni odcházeli domů spokojeni.  

        Ing. Mgr. Miluše Goldová

 

Projektový den na 2. stupni 
 

Proběhl dne 24. 10. Žáci se více zaměřili na získávání 
vědomostí a dovedností v jednotlivých předmětech. 
 

Zvířata 
V 6. ročníku se děti seznamovaly s výrazy spojenými  
s popisem zvířete a jeho životem. Následně toho využily 
při hře ve skupinách, při tvorbě vlastní ‚obludy‘. Učily se 
překládat text, třídit pojmy, hledat ve slovníku a efektivně 
spolupracovat. Na závěr děti vytvořily plakát s charak-
teristikou zvířete v jeho přirozeném prostředí. 

      Mgr. Bronislava Zátopková 

 

Karel Čapek 
Tak znělo téma projektového dne pro sedmáky. Žáci  
si během dne vyzkoušeli kooperativní učení - pracovali  
ve skupinách, vyhledávali a zpracovávali informace, 
zprostředkovávali je svým spolužákům. Také si vyzkoušeli 
dramatizaci úryvku Čapkovy hry  Ze života hmyzu.  
Na nástěnce na druhém patře si můžete prohlédnout 
výsledky jejich práce.       

Mgr. Lucie Tvarůžková, Mgr. Martina Šrubařová 
 
 

Baroko 
Osmá třída se proměnila v barokní dílnu. Žáci  
ve skupinkách zjišťovali, jak se žilo na barokním zámku, 
v podzámčí, ve městě a na vsi. Seznámili se také 
s hlavními znaky baroka jako uměleckého a architektonic-
kého slohu a tvůrci barokní hudby. Ve druhé části 
nacvičovali hudební doprovod a píseň od Adama Michny 
z Otradovic. Ostatní si připravovali dramatizaci svatby  
na zámku a na vsi v době nevolnictví. V závěru 
projektového dne měli žáci možnost si vyzkoušet,  
jak se kdysi bavily děti. Hrály vrhcáby, točily káču apod. 

   RNDr. Ivana Kociánová, Mgr. Renata Kopecká 
 

 

Není sůl jako sůl 
Ne každá sůl je ta, co ji máme v kuchyni. 
Pro IX. třídu byl projektový den ve znamení chemie  
a učiva o solích anorganických kyselin. V odborné učebně 
žáci prováděli pokusy, např. připravovali vodík  
a „faraonovy hady“. Všichni si také vyzkoušeli elektrolýzu 
NaCl a vytvořili si na PC hru domino na názvosloví solí. 

Mgr. Jana Bernátková 
 
 
 



Zakoupením pěkného výrobku přispějeme 
na vzdělání adoptované dívce s křestním 

jménem Ruth z Ugandy. 
 

 
 
Do projektu Adopce na dálku je naše škola zapojena  
od roku 2002. Nejprve jsme platili sedm let školné  
a pomůcky do školy Palasikovi z Ugandy, který byl 
z velmi chudých poměrů a díky nám se naučil číst, psát 
a počítat. Od roku 2009 jsme platili vzdělání již starší 
dívce z Indie Shashikale, která dále studuje bez naší 
podpory. A letos nově budeme podporovat dívku 
z Ugandy Ruth Nakato. Tato devítiletá žačka 3. třídy 
má pět sourozenců, ráda čte, chodí do kostela, zpívá a 
hraje košíkovou. Jejím snem je stát se lékařkou. Protože 
její rodina nemá peníze na vzdělávání, naše škola  
se rozhodla pomoci jí přes projekt Adopce na dálku.  
Na studium, školné, pomůcky a neodkladnou zdravotní 
péči jí přispějeme z peněz získaných prodejem výrobků 
žáků, které si připravili na Jarmark naděje a který 

proběhne 22. listopadu ve škole. A tradičně také 
výrobou a prodejem adventních věnců (příspěvek 
učitelů). Věnce se budou prodávat 25. – 27. listopadu 
v kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici. 
Potřebujeme minimálně 7000 Kč ročně. Celý projekt 
Adopce na dálku organizuje Arcidiecézní charita 
v Praze.        Mgr. Martina Šrubařová 
 

 
 

Pěvecký sbor pro mateřské školy 
 

Ve středu 2. listopadu se naše školní tělocvična 
proměnila v pohádkové království, ve kterém usnula 
Šípková Růženka a hodná Maruška si našla ve zmrzlém 
lese kamarády, kteří jí pomohli nasbírat fialky, jahody  
a jablíčka pro zlou macechu. Pohádky však mají dobrý 
konec, o čemž se přesvědčilo asi 240 dětí z mateřských 
škol. Pěvecký sbor Holoubci a hrdličky si totiž pro ně 
připravil dvě muzikálová vystoupení autorské dvojice 
Svěrák – Uhlíř: Šípková Růženka a O dvanácti 
měsíčkách. Některé děti ze sboru vystupovaly  
před obecenstvem poprvé. O tanečně-pohybovou 
přestávku se postarala třetí třída s písní Cowboy Joe.  

    Mgr. Helena Obadalová 
 

 
 

Soutěžíme – sportovní klání 
 

Letošní podzim byl mimo jiné protkán také 
nejrůznějšími sportovními soutěžemi. Hned začátkem 
října jsme se zúčastnili okresního kola tradičního 
přespolního běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm,  
kde naše družstvo mladších chlapců obsadilo krásné  
5. místo. Ani nadšenci stolního tenisu však nezůstali 
pozadu a v okrskovém kole vybojovali skvělé 2. místo. 
Také fotbalu jsme nezůstali nic dlužni a s ostatními 
kopřivnickými školami jsme vyzkoušeli zbrusu nový 
umělý povrch na hřišti u ZŠ Milady Horákové. 
Posledním soutěžním kláním byla atletická disciplína – 
skok do výšky. Pomyslné zlato si vybojovali Tereza 
Tillová  a Ladislav Guman (oba 6. tř.). Do konce 
kalendářního roku nás čeká ještě florbal, tak držte pěsti!  

       Mgr. Renata Kopecká 
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