
Vyu�ování jinak 
 

Loutkové divadlo 
 

Pro tento projekt bylo pot�eba nejen manuální zru�nost  
a výtvarný talent, ale i výrazný jazykový projev. Uvítali 
jsme však každého odvážlivce, který si cht�l i p�es 
všechna tato úskalí loutkové divadlo zahrát. Po rozd�lení 
rolí si jedna skupina žák� trénovala repliky svých postav 
a druhá zhotovovala a malovala kulisy. Následovalo 
prost�ídání skupin, pak spole�ná generálka v koutku  
na 1. stupni a nakonec samotné p�edstavení s názvem 
Diamantová sekera. Žáci ji zahráli pro všechny t�ídy 
prvního stupn�. Za p�kné výkony jim d�kují vedoucí 
projektu.  

L. Tvar�žková a M. Šruba�ová 
 
Stojánek na fotografie 
 

Ve školních dílnách jsme procvi�ovali praktické 
dovednosti p�i opracování d�eva. Vyráb�li jsme stojánek 
na fotografie z dubového d�eva. D�ti krom� �ezání, 
pilování a šroubování musely ur�it podle klí�e druh d�eva 
a vyhledat bližší informace o využití d�eva. Všichni žáci 
pracovali s vysokým nasazením a výrobek dokon�ili. 
Jsme rádi, že nám rodi�e pomáhají obstarávat pot�ebný 
materiál.               J. Žižlavský 
 
Riflování 
 

Nikdo p�íliš nev�d�l, co z toho bude, a ú�astníci p�išli 
ráno se smíšenými o�ekáváními. Po úvodním 
brainstormingu jsme vyhledali v nekone�ném sv�t� 
internetu pro nás zajímavé pojmy a tajuplné klubí�ko  
se za�ínalo rozmotávat. 
Poznatky o tom, kdo rifle vymyslel, kde mají sv�j p�vod, 
jak se vyrábí látka, co všechno je m�že zdobit, jaké jsou 
zna�ky, druhy st�ih�, nás nemálo p�ekvapily.  
V druhé �ásti našeho „riflování“ jsme se vydali  
na pomyslnou cestu vzniku jedn�ch konkrétních 
riflových kalhot. Napo�ítali jsme tém�� 20 zemí 
v r�zných �ástech sv�ta, odkud se dovezly jednotlivé 
suroviny a sou�ásti. Pro názornost jsme vše zakreslili  
do mapy a na záv�r jsme vytvo�ili graf. Kolik z kone�né 
ceny dostane výrobce, d�lníci, vlastník zna�ky, prodejce? 
Zkuste si tipnout. Asi byste prohádali nejen své poslední 
rifle. Ahoj p�íšt� na jiné „oby�ejné“ … . 

R. Kopecká 

Are you healthy eater? Jíš zdrav�? 
 

Anglický projekt se nám letos vyda�il. Ve cvi�né kuchy�ce 
jsme upekli výborné anglické bramborové kolá�ky, 
procvi�ili si slovní zásobu o jídle a shlédli video o p�íprav� 
typického anglického jídla. Sou�ástí portfolia, které jsme 
vytvo�ili, bylo sestavení zdravého jídelní�ku v angli�tin�. 

M. Majerová 
Asijské bojové um�ní 
 

 Žáci se blíže seznámili s technikou i historií asijského 
um�ní (aikido, taichi, kendo, karate..). Host, který  
byl pozván, se v�nuje tomuto sportu (sám však �ekl tanci) 
již p�es 25 let. Den všichni zakon�ili na výstav� Samurajská 
sláva. 

J. Bernátková 
Zdravá výživa 
 

Když tato dv� slova uslyší v�tšina lidí, p�edstaví si n�jaký 
blaf, kde se o chuti nedá moc hovo�it. Skupina žák� 
druhého stupn� se snažila toto tvrzení vyvrátit. Nejd�íve 
jsme se teoreticky seznámili se surovinami, které jsme 
pozd�ji použili p�i va�ení. Žáci zjiš�ovali, jaké zdravotní 
ú�inky mohou mít jednotlivé potraviny. Následn� jsme 
uva�ili brambora�ku a t�stovinový salát s dr�bežím masem. 
N�kterým chutnalo tak, že si dokonce p�idali. 

I. Kociánová 
 
  
Renarkon - program prevence 
 

V tomto školním roce jsme pro žáky druhého stupn� 
objednali u ostravské spole�nosti Renarkon preventivní 
program z oblasti prevence sociáln� patologických jev�. 
Program byl vytvo�en ze t�í blok� pro každou t�ídu. Lekto�i 
se s žáky v�novali témat�m, která se týkala komunikace  
a vztah� v t�ídních kolektivech a šikany. T�etí téma  
v 6. a 7. t�íd� bylo zam��eno na zdravý životní styl  
a 8. s 9. t�ídou �ešila formou diskuze drogovou 
problematiku. Program byl veden odborn� vyškolenými 
lektory a žáky zaujal. Také lektor, který vedl program 
s tématikou komunikace a vztahy, byl velmi p�íjemn� 
p�ekvapen a chválil dobrou atmosféru ve t�ídách.  
Aniž bychom cht�li, vystavili tak naší žáci škole velmi 
dobrou vizitku. 

I. Kociánová 
 

Dílny k Velikonoc�m 
 

Po�átkem dubna prob�hly na 1. stupni velikono�ní dílny. D�ti 
si m�ly možnost vybrat dv� ze sedmi nabízených dílen, které 
vedly paní u�itelky a vychovatelky školní družiny za vydatné 
pomoci ochotných rodi�� a také žák� 6. a 8. t�íd. A co všechno 
d�ti zvládly? Velikono�ní zají�ky, jarní kv�tinky, zdobený 
velikono�ní v�nec z proutí, nasely zrní a vytvo�ily velikono�ní 
dení�ek s recepty, r�znými technikami zdobily vají�ka a také 
pletly sluní�ka a koší�ky z pedigu. V t�chto dílnách d�ti 
projevily svou zru�nost a p�edevším trp�livost. Odm�nou jim 
byly krásné velikono�ní dekorace, které si d�ti hrd� odnesly 
k výzdob� svých domov�.  
    

Sout�žíme 
 

� Recita�ní sout�ž 
Okrskové kolo vyhrála Terezka Holubová (1. kategorie,  
3. t�.) a Kristýna Holubová (4. kategorie, 9. t�.). Ob� nás 
reprezentovaly dne 4. 3. v okresním kole v Novém Ji�ín�.  
 

� Olympiáda v �eském jazyce  
Do okresního kola, které se konalo 17. 3. v Novém Ji�ín�, 
m�ly postoupit Lucie Kyselá a Daniela Lasotová (ob�  
8. t�.). Jelikož Lucka onemocn�la, zastoupila ji Lucie 
Havlásková. Daniela se v okresním kole umístila na velmi 
p�kném 6. míst� (z 59 ú�astník�).  
 

� Zem�pisná olympiáda 
V únoru prob�hlo školní kolo zem�pisné olympiády. Z šes�ák� 
byl nejlepší Václav Stan�k, v 7. t�íd� Patrik Hudek  
a ve spojené kategorii 8., 9. t�ídy vyhrál Martin Sopuch. 
Poslední dva jmenovaní reprezentovali naši školu v okresním 
kole v Novém Ji�ín�. Patrik Hudek obsadil krásné 6. místo 
(z 28 ú�astník�). Martin Sopuch obsadil v silné a po�etné 
konkurenci 39 sout�žících také krásné 9. místo. 
 

� Matematické sout�že 
Matematický Klokan, kategorie Benjamín: 1. Patrik Hudek, 
2. Vojt�ch Kup�ík, 3. Josef Mach�, kategorie Kadet:  
1. Martin Sopuch, 2. – 3. Václav Najzar a Jan Kup�ík. 
V sout�ži Pythagoriáda postupují do okresního kola Václav 
Stan�k a Anna Janková. 
 

� D�jepisná olympiáda 
V okresním kole d�jepisné olympiády naši školu reprezentoval 
Vašek Najzar z osmé t�ídy. Ve velké konkurenci získal spolu 
s n�kolika dalšími ú�astníky 12. - 17. místo.  



Ano 94%

Nevím 1%Ne 5%

Škola v p�írod� 
 

Škola v p�írod� prob�hne od 31. kv�tna do 5. �ervna 
v rekrea�ním st�edisku �eských drah v Kun�icích  
pod Ond�ejníkem. Letošní škola v p�írod� bude sledovat 
stopy života sv. Pavla - Dobrodruha víry. Více informací 
o pobytu a aktivitách se dozvíte od svých t�ídních u�itel� 
na t�ídních sch�zkách. 
Cena je stanovena na 2 000,- K�. B�hem února jsme 
vybírali zálohu ve výši 1000,- K�, doplatek uhra�te 
t�ídním u�itel�m nejpozd�ji do 15. kv�tna. Po ukon�ení 
pobytu m�žete požádat sekretá�ku školy o vydání 
potvrzení o ú�asti dít�te na škole v p�írod�. Na základ� 
tohoto potvrzení finan�n� p�ispívají n�které zdravotní 
pojiš�ovny a odbory na pobyt d�tí ve škole v p�írod�. 
    U�itelky 1. stupn� 
 

N�m�ina jako druhý cizí jazyk 
 

Polovina žák� 7. t�ídy si vybrala jako volitelný 
p�edm�t n�mecký jazyk. Tito žáci, kte�í jsou 
vzd�láváni podle nového školního vzd�lávacího 
programu, budou mít tedy krom� angli�tiny i n�m�inu, 
a to t�i hodiny týdn� v osmém a devátém ro�níku.  

P. Janek 
 

Rališka 2009 - vzpomínka na lyžák 
 

Už je to sice n�jaký pátek, ale na lyža�ský výcvik  
v 7. t�íd� se prost� nezapomíná. A tak tomu bylo i letos. 
	ady letošních sedmák� sice pro�ísla ch�ipka, ale i tak  
je na co vzpomínat. Sn�hová nadílka byla št�drá, a tak i ti 
nejzatvrzelejší nelyža�i na konci týdne sjížd�li náš 
„rališkový“ svah nejen stylov� �ist�, elegantn�,  
ale i ost�e.  
První družstvo potrápila instruktorka Marta r�znými 
lyža�skými „špeky“ a všichni se snažili alespo� malinko 
napodobit její úžasný styl. V napínavém závod� zvít�zil 
nakonec Petr Minar�ík, který projevil nejen obrovskou 
houževnatost, ale p�iklonilo se k n�mu i št�stí�ko. Také 
na poslední ve�er s dopl�ováním p�ísloví se nedá 
zapomenout. Ješt� dnes nás bolí „smací“ svaly. 
Klasikové by se divili – jeden p�íklad za všechny. „Co se 
v mládí nau�íš,…. v stá�í jako když nenajdeš.“ 

R. Kopecká 
 

Co se stalo? 
 

  8. 1. Den otev�ených dve�í 
23. 1. Spole�enský ve�er pro rodi�e 
22. 2. D�tský maškarní ples 
5. - 6. 2. Zápis do první t�ídy 
1. - 6. 3. Lyža�ský výcvik 
  7. 4. Jarní koncert kop�ivnických škol 
20.a 21. 4. Školní mše, �tvrtletní hodnocení 
 

Co nás �eká? 
duben Testy SCIO (7. a 8.t�.) 
od 22. 4.  P�ijímací zkoušky na st�ední školy 
24. 4. Den Zem� 
28. 4. T�ídní sch�zky  
31.5.-5.6. Škola v p�írod� 
�erven Školní výlety 
 

Palasiko skon�il … a jak dál? 
 

Ve školním roce 2002 jsme „ na dálku“ adoptovali chlapce 
z Ugandy Palasika Kajakyelu. Palasiko navšt�voval školu 
Nkompe až do roku 2008. Dnes umí dob�e psát, po�ítat, �íst 
n�která slova a vyslovovat správn� n�která anglická slova, 
zodpoví ústní otázky. A�koliv mu u�itelé poskytovali 
speciální pé�i, jeho výsledky z�stávaly stejné, proto byla 
jeho školní docházka ukon�ena. Proto po�átkem dubna 
prob�hla ve škole anketa, zda žáci naší školy cht�jí  
„na dálku adoptovat“ nové dít�. Anketa dopadla takto: 
 
 
 
  
 
 
 
 
Nov� adoptované dít� vybere v nejbližší dob� rada žák�. 

 P. Polá�ková 

Základní škola 

svaté Zdislavy Kop�ivnice 
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