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ZŠ  SVATÉ   ZDISLAVY    V    KOPŘIVNICI    VYDÁVÁ   ŠKOLNÍ   ČASOPIS   PRO   ROK     2010/11 

 

 

                       

                                        

 V V V Vššššechny vás zdravímeechny vás zdravímeechny vás zdravímeechny vás zdravíme    

 v v v v    novém školním roce!!!novém školním roce!!!novém školním roce!!!novém školním roce!!!    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Co nás čeká v prvním vydání? 

1. str. - Představujeme staronovou redakční radu 

2. str. - Jaké byly prázdniny 2010/nejlepší zážitek/ – anketa u nás ve škole /Míša, Luky/ 

3. str. - Veterány Kopřivnice a legendární automobily ČSSR /očima redaktora Michala/ 

4. str. - Sportovní okénko /Lukáš, Eman/ 

5. str. - Vtipy a perličky ze školních lavic 

6. str. - Naše družina 

 

ZAJÍMAJÍ  NÁS   NÁMĚTY  ŽÁKŮ  I  UČITELŮ  NA  ČLÁNKY,  OBRÁZKY  DO  SOUTĚŽÍ,  ZAJÍMAVOSTI                      

A STŘÍPKY  ZE  ŠKOLNÍCH LAVIC… 

 

Příspěvky do časopisu  -      vhazujte do schránky důvěry na 2. patře vedle 7. třídy  

nebo 

- dávejte členům REDAKČNÍ RADY ŠKOLNÍHO ČASOPISU: 

šéfredaktorka – p. uč.  Irena Skalická 

reportéři a redaktoři – Míša Macíčková, Michal Novotný, Lukáš Fajmon, Eman Juřík, Lukáš Nacházel 

Kopřivnice, říjen 2010 

Smajlík 1. 

číslo 
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                                                         Jaké byly prázdniny 2010  

 

1. třída – Darek – Byli jsme na dovolené na Slovensku s kamarádem 

               Denisa – Byli jsme na koupališti a u babičky v Kopřivnici 

2. třída – Adélka – Byli jsme s tetou  v nějákém městě a něco jsme si koupili  

               Láďa – Byl s taťkou na prázdninách 

3. třída – Martin – Byli jsme v Chorvatsku 

                Viki – Jezdili po Moravě na lodi,  byli tam 4 dny, chytali žáby 

4. třída – Patrik – Prázdniny u tety, jezdili s kamarádem na kole 

               Lucie – Byla Na Slovensku a v Polsku 

5. třída – Petr – Byli jsme v Klatově a v Polsku 

                Tereza – U moře v Chorvatsku a opalovala se 

6. třída – Terka – Byli jsme v Chorvatsku 

                Petr – Byl na táboře v Čechách, hrál fotbal  

7. třída – Míša D. – Byla jsem na fotbalové škole Petra Čecha 

               Michal – Byl u babičky a jezdil  ŽIGULEM  

8. třída – Lenka – Byla v Krnově s Dorkou, Minou a Dudym 

                Lukáš – Stanoval 

9. třída – Mina – Byl v Brně na hradě 

               Katka – Dovolená v Chorvatsku 

Učitelé:  

p. uč. Obadalová – Návštěva Terezína 

p. uč. Bernátková – Byla v Česko – Sazském  Švýcarsku v období povodní 

p. uč. Šrubařová – Byli v Rakouských Alpách 

Pan Školník – Byl jsem doma 

 

Celý časopis je také vyzdobený obrázky z prázdnin jak je zachytili žáci 7 tř. 
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4. Veterány Kopřivnice a legendární automobily ČSSR /očima redaktora Michala/ 

/stará auta neboli veterány jsou velkým koníčkem jednoho z našich redaktorů/ 

Vaz  2106 žiguli  

VAZ nebo Lada je označení vozů vyráběných v ruském městě Togliatti ve Volžském automobilovém 

závodě. Značka Lada byla vybrána pro export automobilů, které byly na tehdejším sovětském trhu 

prodávány pod značkou Žiguli. Od 80. let se toto označení používalo i v Sovětském svazu.  

      

 

 

  

 

Moskvič 408 

Moskvič 408 (rusky: Москвич-408) byl osobní automobil, který vyráběla automobilka MZMA 

(Moskevský Závod Malolitrážních Automobilů).  Jednalo se pouze o facelift předchozího modelu, 

Moskviče 403. Vůz dostal zcela nový vzhled, nezměnily se pouze detaily jako u předchozích modelů. 

Motor byl převzatý z Moskviče 403. 

 

 

Tatra 603 

Tatra 603 byl osobní automobil, vyráběný automobilkou Tatra v letech 1955 až 1975. „Šestsettrojka“, 

jako nástupce Tatry 600 Tatraplan byla posledním vozem slavné řady osobních vozidel firmy Tatra       

s proudnicovou karosérií (prvním byla Tatra 77 z roku 1933). 

 

 

        A co by vás zajímalo příště o autech? 

 

motor – vidlicový čtyřválec 

rok výroby – 1964 až 1975 

max.  rychlost- 117 km/h 

výkon – 46 KW 

motor-vidlicový  čtyřválec 

rok výroby – 1970 až dodnes       

max.  rychlost – 155 km/h 

výkon – 68 KW 

 

motor – vidlicový osmiválec 

rok výroby – 1956 až 1974  

max.  rychlost – 160 km/h 

výkon 74 KW 
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                                                       Kopřivnické   sporty 

Kopřivnice je poměrně významná svým sportovním zázemím, sami 

posuďte………. 

 

                                                          FBC   Vikings  Kopřivnice                                  

                                              Florbalový Club pod místním krytým bazénem.                             

Vikingové nejlepší borci ve florbalu Kopřivnice. Hrají i holky a ženy!! 

 

 

                                                                                                         FC Kopřivnice      

                                                                                                       Fotbalový  Club                        

                                                                 Velmi úspěšný sport v Kopřivnici.                                                     

 

HC  Kopřivnice                                                                                                              

                                 Hokejový   Club  na zimním stadionu na náměstí TGM.                      

 Kromě profesionálů zde můžete bruslit i vy, někdy v sobotu a někdy v neděli vždy odpoledne. 

 

                                                                         KH Kopřivnice 

                                                       Házenkářský  Club sídlí na hale ZŠ E. Zátopka 

 

Házená patří k nejúspěšnějším sportům v Kopřivnici. 

           

A o které sporty se zajímáte vy? 

Můžete přispět svým vlastním zajímavým článkem. 
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VTIPY A PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

 

Při kontrole žákovských knížek se některým učitelům naskytl nevídaný pohled na různé formy slov,   

co vy na to: 

Zemjepis   místo ZEMĚPIS       

Chemije  místo  CHEMIE 

Fizika, fizyka, fyzyka  místo FYZIKA               ☺☺☺ 

O tom, jak někteří  popletli jména svých vyučujících raději psát nebudeme, bylo by to na dlouho ….. 

V 5. třídě zase žáci odpovídali na otázku „co jsou to korálové útesy“, paní učitelka jen kulila oči  

Odpověď totiž zněla: jsou to korále na skále……  

------------------------------------------------------------------------------------- 

"Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné tubě?" 

"Nevím." 

"Já už to vím: od gauče až k televizi."  

Ptá se jeden rybář druhého: "Chtěl by si chytit zlatou rybku?" 

"Vůbec ne, mně by úplně stačilo, abych po dlouhé době chytil alespoň tu normální zelenou.“ 

Vyloví rybář zlatou rybku a rybka říká: "Pusť mě, splním ti tři přání." 

A rybář na to: "To máš smůlu, já jsem kouzelný dědeček."          

Profesor chemie napsal na tabuli vzorec HNO3 a vyvolal Járu, který podřimoval v lavici:                      

"Co je to za vzorec?" "Nooo," koktá Jára, "mám to na jazyku..." "tak honem to vyplivni, to je 

kyselina!" 

Tati, tati,  já už umím psát! 

A co jsi napsal? 

Nevím, ještě neumím číst.  
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Naše Družina 

 

Celý měsíc jsme se společně učili být dobrými požárníky a četníky. Tělocvična se proměnila v policejní 

cvičiště, družinku zdobila spousta obrázků, policejních čepic, šerifovských odznaků a hasičský aut. 

Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a také si zahráli několik scének, ve kterých jsme si zkoušeli, 

jak bychom se zachovali, kdyby hořelo nebo kdybychom byli svědky dopravní nehody. Mezi největší 

zážitky patřila návštěva policejní stanice. Pan policista nám ukázal kamerový systém, půjčil nám vesty, 

obušky i opravdové pistole. Na konci září nás navštívil profesionální hasič. Seznámil nás se svou práci 

a připomněl, jak je důležité  dodržovat pravidla a dbát na bezpečnost.         

 

 

Obr. Policejní auto 

Hasiči 

Záchranná služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


