
Setkání ředitelů církevních škol 
 

Koncem října proběhlo na naší škole setkání ředitelů  
a zástupců ředitelů církevních škol zřizovaných 
biskupstvím ostravsko-opavským. Sešlo se nás i se 
zástupci biskupství a kaplanem celkem šestnáct. Byly 
zde zastoupeny mateřská škola, tři základní školy, 
střední školy (gymnázium, odborná škola  
i konzervatoř), základní umělecká škola a střediska 
volného času. Úvod patřil bohoslužbě, poté 
následovalo pracovní setkání. Předmětem pracovního 
setkání byly požadavky zřizovatele, informace  
o jednání školské komise při České biskupské 
konferenci, zkušenosti ředitelů se školní inspekcí. 
Nakonec se hovořilo o rekonstrukcích školních budov 
a o obtížích s tím spojených. Před obědem proběhla 
prohlídka naší školy, kterou všichni přítomni chválili. 
Líbily se jim barevné odpočinkové koutky, taneční 
koberečky, interaktivní tabule a další vybavení školy. 
V odpolední části si ředitelé vyměnili své zkušenosti. 
Příští setkání se uskuteční za půl roku na ZŠ Přemysla 
Pittra v Ostravě. 

   Ing. Mgr. Miluše Goldová 
 

Adopce na dálku 
 

Protože byla v uplynulém školním roce ukončena 
adopce Palasika, rozhodla Rada žáků v červnu  
o novém adoptivním dítěti. Je to děvče a jmenuje se 
Shashikala. Pochází z Indie a letos oslavila 18 let. 
Navštěvuje střední školu Sacred Heart. Chce se stát 
řádovou sestrou, aby mohla pomáhat chudým  
a ubohým lidem. 

 
Dopravní výchova 
 

Žáci 4. a 5.třídy pravidelně navštěvují dopravní hřiště 
v Příboře. Na začátku školního roku poznávají 
pravidla silničního provozu na kolech, procvičují 
znalosti dopravních značek a křižovatek. V jarních 
měsících plní praktickou i teoretickou část, aby získali 
průkaz mladého cyklisty. Těší nás, že žáci naší školy 
jsou „úspěšní mladí cyklisté“.  
   Mgr. Pavla Poláčková 

 

Co se stalo? 
16. 9.        Den církevních škol   

19. -  23. 10. Projektové dny na 1. stupni 
24. 10.  Svatováclavská réva 
27. 10.  Projektový den na 2. stupni 
28. – 30. 10. Podzimní prázdniny 
říjen  Testy SCIO (6. tř.) 
  

 

Co nás čeká? 
24. 11.  Třídní schůzky  
24. 11.  Jarmark naděje  
26. 11.  Vázání adventních věnců 
listopad  Testy SCIO (9. tř.) 
13. 12.  Adventní koncert 
22. 12.   Ředitelské volno 
23. 12. – 1. 1.  Vánoční prázdniny 
22. 1.  Společenský večer 

 
 

Den církevních škol 
 

Letošní svátek sv. Ludmily, patronky církevních škol 
jsme oslavili poutí do katedrály Božského Spasitele 
v Ostravě. Po mši svaté, kterou sloužil otec biskup 
František Václav Lobkowicz, jsme po skupinách 
navštívili televizní studio Telepace a vychutnali jsme si 
rozhled na město z věže Nové radnice. Mezitím žáci 
prvního stupně spěchali za zvířátky do ostravské ZOO. 
Všem se nám v Ostravě líbilo. Posuďte fotky na školní 
webové galerii.  
      Mgr. Jan Žižlavský 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
   

Stejně jako v loňském školním roce i letos v rámci 
prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme  
se společností Renarkon z Ostravy. Odborní pracovníci  
ve dvouhodinových blocích pracují s žáky druhého stupně. 
Šesťáci mají program zaměřený na komunikaci a vztahy  
ve třídě, prevenci šikany a zdravý životní styl. Témata  
pro vyšší ročníky jsou zaměřena na problematiku drog. 
Cílem je předat žákům co nejvíce odborných informací  
a vysvětlit, jak co nejlépe čelit případnému nebezpečí, 
které se skrývá právě v podobě drog. 
 RNDr. Ivana Kociánová, školní metodik prevence 
 
 

 
 

Svatováclavská réva 
 

V sobotu  24. října se 11 našich  žáků zúčastnilo  
18. ročníku ústřední soutěže v přednesu křesťanské poezie 
a prózy - Svatováclavská réva. Soutěž se konala 
v Katolickém domě v Lubině. V první kategorii  (do 9 let) 
se na 2. místě  umístil Martin Macko a na 3. místě  
Vít Buzek, oba ze druhé třídy. 
         Mgr. Vladimíra Kupčíková 
 

Oznámení 
 

Vázání adventních věnců 
Ve čtvrtek 26. listopadu od 14:00 proběhne v učebně 
výtvarné výchovy vázání adventních věnců. Zveme 
všechny, kteří by chtěli pomoci. Adventní věnce jsou 
určené k prodeji a výtěžek putuje na adoptivní dívku 
Shashikalu z Indie. Pokud máte doma přírodní materiál 
vhodný k dozdobení věnců (sušené květy, mahon, malé 
makovičky, atd.), vezměte s sebou. Těšíme se na Vás. 
Jarmark naděje 
V úterý 24. 11. od 14. 30 hod. proběhne ve škole Jarmark 
naděje. Zakoupením výrobku svého dítěte ( všechny jsou 
podepsané)  přispějete také na vzdělání naší adoptivní 
dívky. 
 



Projektové dny na 1. stupni 
 

Poslední říjnový týden před podzimními prázdninami 
proběhly na I. stupni projektové dny. Nejmladší 
prvňáčci zažili modrobílý „Šmoulí den“ a v kuchyni 
to vonělo jako ve Šmoulí cukrárně. Ve druhé třídě 
nastoupilo 11 dětí do pomyslného vláčku a v projektu 
„M ůj vláček“ si užily celkem 7 vláčkových tratí! 
Třeťáci, kteří měli den nazvaný „Moje zahrádka“, nás 
přesvědčili, že mají šikovné ruce a kromě učení   
si smlsli na jablkovém závinu a nachystali ovocný 
salát. Ve čtvrté  třídě se děti naučily, jak se třídí 
odpad z našich domovů a proč je to nutné. V páté 
třídě žáci odcestovali na planetu Zdraví. A zjistili,  
že ne vše, co nám chutná, našemu zdraví prospívá.  
Ve skupinách si připravili 4 druhy salátů a jasným 
vítězem se stal fazolový salát.   

Mgr. Helena Obadalová 
 

Projektový den na 2. stupni 
 

Cesta do pravěku 
Tak by se dal nazvat projekt naší šesté třídy. Projekt 
byl rozdělen na dvě části. V první polovině jsme 
s paní učitelkou Šrubařovou vyhledávali v textu 
důležité informace o výtvarném umění pravěkých lidí 
a pak jsme se pokusili malovat tak, jako to dělali 
pravěcí lovci. Ve druhé části jsme pracovali s paní 
učitelkou Kociánovou. Vylosovali jsme si skupiny  
a témata, která se týkala života v pravěku – naleziště, 
způsob života, náboženství, způsob obživy, používané 
nástroje. Vyhledali jsme informace, které jsme pak 
zpracovali, a každá skupina vyrobila malou knížku. 
Projektový den byl velmi zajímavý, protože jsme se 
dozvěděli spoustu nových informací o našich 
předcích.   Jakub Šafář, 6. tř.  
 

 
Jules Verne 
Sedmá třída se zabývala životem a dílem Julese 
Vernea, francouzského spisovatele. Žáci měli možnost 
poznat jeho životní osudy a přečíst si zajímavé ukázky 
jeho knih. Zjistili, že Verneovy knihy jsou nejen 
dobrodružné, ale že v nich předpověděl několik věcí, 
které v jeho době ještě neexistovaly – např. ponorka a 
skafandr. Žáci pracovali metodou skládankového 

učení. Zahráli scénky a zpracovali brožuru tvořenou 
pracovními listy.             Mgr. Lucie Tvarůžková 
 
Evropa 
Téma projektového dne osmáků se letos nabídlo samo. 
Učivem  prvního pololetí je totiž Evropa. Jak se ale 
podívat téměř všude a co nejvíce si zapamatovat? Nic  
se nedá dělat – rozdělíme se. A ouha, tady to trochu 
zaskřípalo, ale nakonec, ač vznikly trochu nevyrovnané 
skupinky, jsme se rozjeli: šest oblastí Evropy – šest týmů 
– šest vybraných států: Velká Británie a Irsko, Německo, 
Rusko, Švédsko, Španělsko, Bulharsko.  
Už doma jsme prolezli skříně i půdy a hledali vše,  
co se k dané zemi vztahuje. Zážitky takového objevování 
neznaly mezí, no a ten kdo nic nenašel, musel vzít zavděk 
internetem. 
Základní informace o dané zemi byly samozřejmostí, naší 
pozornosti však tentokrát jen těžce unikaly světoznámé 
osobnosti, výrobky a historické památky. Z donesených 
upomínkových předmětů, různých výrobků, knížek  
a pohlednic jsme uspořádali malou výstavku a s výsledky 
našich bádání pak seznámili ostatní. 
Na závěr jsme zhodnotili výkony své i ostatních a nabyté 
vědomosti si vyzkoušeli v malém testu.  

Mgr. Renata Kopecká  
 

Není sůl jako sůl 
Není sůl jako sůl bylo téma pro IX. třídu. Týkalo  
se chemie a učiva o uhličitanech, síranech, chloridech,… 
Tvořily se grafy, vyplňovaly pracovní listy, prováděly 
pokusy. Nejzajímavější byla elektrolýza, příprava chladící 
směsi nebo Faraonovi hadi. Na závěr pak každý seznámil 
ostatní s výsledky svého několikahodinového úsilí. Naše 
prezentace sklidila úspěch.  Bylo prý opravdu poznat,  
že tohle neděláme poprvé.      Tomáš David, 9. tř. 

 
Techno 2012 

 

je název projektu, který uspěl s žádostí o dotaci 
z evropských fondů. Žadatelem je Centrum rozvoje  
a podnikání a partnery téměř všechny základní školy 
v Kopřivnici.  
Projekt si klade za cíl pomoct při odhalování zvláště 
technického nadání žáků a při výběru střední školy 
v devátém ročníků. 

Základní škola 

svaté Zdislavy Kopřivnice 
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Projektový den ve druhé třídě 
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