
Kritéria pro hodnocení  
 

S probíhající reformou bylo zapotřebí vytvořit  
i nová kritéria pro hodnocení vzdělávání žáků. 
Předkládáme Vám je, aby bylo jak učitelům, tak  
i žákům a rodičům zřejmé, jak je utvořena známka 
na vysvědčení. Na vyučujících záleží, jakou váhu 
dají jednotlivým kritériím. 
 

� Znalosti a dovednosti (např. prokázané 
v individuálním testu, samostatné práci, ústní 
zkoušce, osobním výkonu, každý sám za sebe,..)  

� Práce podle pokynů učitele (např. činnosti  
v jednotlivých hodinách, práce ve skupinách, 
práce novými metodami, dodržování pravidel, 
řádů učeben, předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví, domácí úkoly a pravidelná příprava, 
pomůcky... ) 

� Postoj k předmětu (např. zájem o předmět, 
aktivita, tvořivost, utváření příjemné atmosféry, 
vhodné využití času pro daný úkol a činnost, 
úroveň komunikace, snaha zlepšovat výsledky své 
práce, sebehodnocení, účast na soutěžích, …) 

� Vedení písemností (např. sešit, soubor 
pracovních textů a vizuálně obrazných 
vyjádření, portfolio, laboratorní protokoly, ...) 

 

Multimediální u čebna 
 

Ti, kdo procházeli školou v době konání třídních 
schůzek, si zřejmě všimli, že v prvním patře  
ve „starých šatnách“  se něco buduje. A protože přišla 
neočekávaně o den dříve firma na podlahy, bylo 
lepidlo cítit v celé škole.  
Po delším rozvažování jsme se rozhodli vybudovat 
v zadní části nevyužitých prostor sklad a v přední části 
multimediální učebnu. Její součástí by měla být 
interaktivní tabule, to je odolná zobrazovací plocha 
reagující na dotyk, propojená přes počítač 
s dataprojektorem a ozvučením. Tuto učebnu by 
mohly od nového roku využívat jednotlivé třídy  
a odpoledne školní družina a klub. Naší snahou  
je zakoupení druhé interaktivní tabule s možností 
využití v odborných předmětech na druhém stupni.  
    Ing. Pavel Janek 

Co se stalo? 
  8. 9. Vernisáž výstavy ve vestibulu MÚ  

15. 9. Den církevních škol - Soláň 
23. 9. Tříd. schůzky, Valná hromada KR,  
 volby do Školské rady 
16.-20. 10. Projektové dny na 1. stupni 
24. 10. Vystoupení na Slavnostním večeru 

kopřivnických škol 
30. 10. Projektový den 2. stupeň 

18. 11. Třídní schůzky, Jarmark naděje 

   

Co nás čeká? 
25. 11. Recitační soutěž - 1. stupeň  
27. 11. Výroba adventních věnců - učitelé  
27.-29. 11. Adventní duchovní obnova (8. tř.) 
  5. 12. Mikulášská nadílka 
  7. 12.  10. adventní koncert  
10. 12. Stříbrná jedlička – recitační soutěž 
  8. 1. Den otevřených dveří 
23. 1. Společenský večer pro rodiče 
 

Turnaj v elektronických šipkách 
 

V říjnu jsme se sešli v tělocvičně a začali hrát první 
turnaje, ve kterých se vystřídalo 15 členů školního 
klubu.  
Ze všech utkání známe tedy 3 vítěze a nejlepší 
střelce:   Dominik Žižlavský 7. tř., 

Martin Sopuch 9. tř.  
a Jirka Bajer 9. tř. 

     Vítězům patří poděkování za sportovní  
chování a gratulace za úspěch, všichni tři získali 
zajímavé ceny.Všem děkuji za účast a sportovní 
nasazení !!!☺☺☺  
    Irena Skalická 

Projektový týden na 1. stupni 
 

Hyjé, hyjé, ozývá se z první třídy vedle. 
Je to pravda nebo zdá se, že sedíme v sedle? 
První projekt už je tu, buch, buch, klepu podkovu. 
 
Ve druhé třídě se dětem nejvíce líbilo pečení a vaření. 
Jablíčka se kutálela do hrnců na jablečnou přesnídávku  
a listové šátečky schovaly v sobě půlky jablíček.  
Děti vyplňovaly pracovní listy, hrály na klavír, 
vytvořily jablíčkovou kuchařku a hrály jablíčkové 
pohádky.  
 
Třeťáci četli o vlaštovkách a jiřičkách. Zjišťovali, jaký  
je mezi nimi rozdíl. Počítali vlaštovčí příklady, zpívali  
o vlaštovce. Nakonec kreslili a vystřihovali vlaštovky,  
a pak je lepili na dráty. 
 
U čtvrťáků každý vám to poví, 
že když je den projektový, 
máme radost, těšíme se,  
co nového dozvíme se. 
Letos to byla elektřina, 
pro čtvrťáky žádná dřina, 
zapojit drátky, žárovku, spínač a blik. 
Svítí! Pane Edisone, dík. 
 
V páté třídě zavládli obratlovci. Skupinky se proměnily  
na plazy, obojživelníky, ryby, savce a ptáky. 
Objevovaly zajímavosti a specifika živočišné říše. Děti 
si upekly perníkové medvídky a vyráběly lososovou 
pomazánku. 
    učitelky z 1. stupně 
 

Halloween 
 

V rámci oživení výuky anglického jazyka si 31. 10. 
šestá  a osmá třída aktivně připravily ukázku oslav 
Halloweenu v anglicky mluvících zemích pro své 
mladší kamarády na 1. stupni. V maskách čarodějnic 
a duchů je vystrašili, zazpívali si s nimi a zasoutěžili 
si. Dětem se akce moc líbila. 
  Mgr. Miroslava Majerová 
 



Projektový den na 2. stupni 
 

Tentokrát zaměřený více na učení. Proběhl  
ve čtvrtek 30. října. 
Oblíbená kniha  
Šesťáci si mohli vybrat  knížku, kterou někdo 
z nich četl a která se mu líbila. Podle toho  
se rozdělili do čtyř skupin. Knížku si donesli  
do školy, od paní učitelky dostali podklady  
o spisovateli a práce mohla začít. Po úvodních 
aktivitách žáci četli samostatně i ve skupinkách, 
hovořili o přečteném, zapisovali nejdůležitější  
informace, podle vybrané kapitoly zpracovávali 
komiks. Každá skupinka na závěr odprezentovala 
výsledky své práce. Všichni žáci pracovali pilně  
a svědomitě.  Mgr. Lucie Tvarůžková 
 

Ekologický projekt  
Žáci 7. třídy zpracovávali ekologický projekt, který 
vyhlásilo pro 4. a 7. třídy město Kopřivnice. Projekt 
se týká klimatického systému Země, zdrojů 
znečištění ovzduší, vlivu znečištění ovzduší  
na zdraví lidí a přírodu a také možností,  
jak znečištění ovzduší omezit. Žáci se postupně  
ve skupinách věnovali výtvarnému zpracování 
tématu a pak také konkrétním odborným 
informacím, které se uvedených témat týkaly. Žáci 
se dověděli mnoho nového a také mohli sami  
na základě svých zkušeností plánovat způsoby,  
jak životní prostředí zlepšit. Doufejme, že mnohé 
z nápadů dětí se budou moci alespoň z části 
uskutečnit.  RNDr. Ivana Kociánová 
 

Voda a vzduch 
8. třída se ponořila do záhad vědy zvané chemie.  
Ve skupinkách jsme společně tvořili portfolia 
z předem připravených materiálů. Naše portfolia 
obsahovala témata okolo vody a vzduchu. 
V hodinách jsme se mimo jiné podívali na zajímavé 
video o čistotě vody. Všem se nám také povedl 
pokus, při kterém jsme dokázali, že kyslík 
podporuje hoření. Nakonec jsme všichni své práce 
odprezentovali.   Lucie Havlásková, 8. tř. 

Paralympiáda 
Část žáků 9. třídy si letos na projektovém dnu vzala  
na mušku sportovce, a to ne ledajaké. Potrápili svoji 
šikovnost u internetu, aby našli a dozvěděli se něco víc 
o sportovcích, kteří to mají nejen v životě o něco těžší.  
     Zjišťovali, jaké existují kategorie, v jakých druzích 
sportu se soutěží, kteří naši handicapovaní sportovci 
reprezentují ČR i na mezinárodních soutěžích, jakých 
výsledků dosáhli na letošních paralympijských hrách  
a mnohé další. 
    Mimo jiné se seznámili i se speciálními hrami, které 
jsou uzpůsobeny či upraveny pro nevidomé, vozíčkáře 
či mentálně postižené. Zjistili, že ty nejznámější  
se jmenují Bowle, Boccia a Goal ball. Tu posledně 
jmenovanou si na závěr projektového dne zkusili sami 
zahrát. Jde o míčovou hru pro nevidomé, která se hraje 
se zvonícím míčem. Mnozí si poté jistě uvědomili,  
že duševní a tělesné zdraví není samozřejmostí. 

Mgr. Renata Kopecká 
 

 

Vodnice, vodárna, vodní dýmka  
 
Tato pokušitelka svádějící ke srandám s kámoši  
je jednoznačně škodlivá, poškozuje zdraví více než 
cigarety. Zvyšuje riziko rakoviny, způsobuje 
závislost, napomáhá šíření oparů rtů. Lidé si mylně 
myslí, že voda ve vodní dýmce všechny škodliviny 
zachytí a dým se stane čistým nebo dokonce 
zdravým. Voda není filtr, pouze ochlazuje a možná 
snižuje hladinu nikotinu, ale dehet a karcinogenní 
těžké kovy několikrát přesahují hodnoty obsažené 
v cigaretách (20x i vícekrát). Tyto látky způsobují 
rakovinu jazyka, plic, onemocnění srdce… 
Některé prameny uvádějí, že jedna hodina vodárny 
je jako vykouřit 60 cigaret. Je logické, že majitel 
čajovny nebude svoje zboží kritizovat, ale kvůli 
kšeftu vychvalovat. ,, Když tě nachytám s cigaretou, 
urazím ti hlavu!“ říká obyčejně (a ví proč) rodič 
kuřák. Rodič nekuřák spoléhá většinou na sílu 
osobního příkladu. A co vy?  

Mgr. Martina Šrubařová 
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