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

                   Kopřivnice,  květen  2011 

 

                            

                        

 

                 Zdravíme vás                                                

 

 

 v posledním čísle !!! 

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

Co se dozvíte z pátého čísla? 

      1. Něco z historie táborů,  str. 2 

            2. Netradiční domácí mazlíčci očima Michala, str. 3 

            3. Duchovní okénko Otce Jiřího Ramíka, str. 4 

4. Street Hockey, str. 5 

 

5. Letní pranostiky, str. 6 

 

6. Naše družina – příběhy ze školy v přírodě, str. 7 

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 tohoto čísla – 7.  tř. -  Michal Novotný, Luky Fajmon   

                                         -   6.  tř. Luky Nacházel 

 

Smajlík 

5. číslo 
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Tak co, spolužáci, jezdíte rádi na tábory? A chystáte se i tyto prázdniny na nějaký 

ten letní pobyt třeba s kopřivnickým DDM? 

Tábory mohou být dvou nebo třítýdenní a obvykle mimo město, ve kterém 

bydlíme. Hlavně pro malé děti jsou pořádány příměstské tábory, což znamená, že ráno 

dají rodiče své dítě do rukou instruktora a odpoledne si jej zase vyzvednou, děti tedy spí 

doma. Na táborech se obvykle spí ve stanech, v chatkách nebo v jedné společné budově 

se samostatnými pokoji. Na tábory se může jezdit i k moři, do hor nebo do zahraničí     

pro zdokonalení cizího jazyka. 

 

Dětský tábor je místo, kde v mnoha zemích tráví spousta dětí letní prázdniny. Děti a mládež, kteří 

se táborů účastní („táborníci“) se během tábora účastní mnoha různých aktivit, které by jinak mnohdy 

během školního roku nezažily. Tradiční obrázek dětského tábora je louka nebo paseka uprostřed lesa, kde 

děti hrají přes den hry či chodí na výlety po okolí a večer si zpívají při kytaře u táboráku. Existují však i 

dnes novodobé specializované tábory. Například tábory umělecké, hudební, počítačové, s koňmi nebo pro 

děti se zdravotními omezeními či s dietami. V dnešní době jsou táborové aktivity dostupné i lidem, kteří 

překročili „táborový věk“, ve formě tábora pro dospělé. 

Historie 

První dětské tábory pocházejí pravděpodobně ze Spojených států. V roce 1861 tam první založil 

Frederick W. Guán. O další rozvoj se zasloužily dětské organizace, hlavně skautské. První skautský tábor 

se konal už v roce založení organizace 1907, v Čechách byl první v Lipnici v roce 1912. 

Zásadní význam pro současnou podobu dětských táborů měly i pionýrské tábory. Byly zakládány 

ve všech státech socialistického bloku, v Sovětském svazu jich bylo na 40 tisíc. Nejznámější byl stále 

existující tábor Artěk, založený v roce 1925. Za dobu jeho existence jím prošel milion dětí, včetně mnoha 

z Československa.  

 

 

            Luky N., Irena 

Co takhle večerní táborák 

s kamarády, dobré buřty, 

kytara a fajn zábava… 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1zdniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Louka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Deficity_schopnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skauting
http://cs.wikipedia.org/wiki/1907
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lipnice_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/1912
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pion%C3%BDrsk%C3%A1_organizace_Socialistick%C3%A9ho_svazu_ml%C3%A1de%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/1925
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2. Netradič ní  doma čí  mazlí č či 

 

 

 

 

1. Fretka 
 

Původně ji lidé využívali k chytání a vyhánění myší, králíků, škodlivých hlodavců z nor, k protahováním lan 

dlouhým potrubím a v kožešnickém průmyslu. Dnes se fretky chovají jako laboratorní zvířata a čím dál více jako 

domácí mazlíčci. Fretky mají milou a hravou povahu a silnou osobnost podobně jako kočky.  

 

 

 

2. Potkan 
 

Potkan nebo potkan obecný (Rattus norvegicus) je hlodavec rodu Rattus často zaměňovaný s krysou obecnou 

(Rattus rattus). Základním rozpoznávacím znakem je jeho lysý a šupinatý ocas, u kořene nápadně zesílený, který je 

kratší než tělo. Hlava je zepředu mírně zaoblená, oči jsou drobné. Slabě osrstěné ušní boltce jsou krátké (při 

přehnutí nedosahují k očím). Ve zbarvení hřbetu převládá šedohnědý až hnědý odstín, spodní strana těla je 

šedavá. Ocas je svrchu tmavší než vespod. Samice má 6 párů mléčných bradavek. Potkan se dožívá 3–4 let v 

laboratorních podmínkách, v přírodě až dva roky. 

 

 

 

3. Tarantule 
 

Název tarantule pro sklípkany je špatný. Mnohé zřejmě mate anglický název pro sklípkany - tarantulas, který je 

podobný s českým slovem tarantule. Název Tarantula patří řádu bičovce Amblypygi, kterého tak nazval v roce 

1793 přírodovědec Johan Christian Fabricius. Tento bičovec je velký 20-40mm s nočním způsobem života. Nemá 

žádný jed a nevylučuje ani žádnou obrannou tekutinu. Svou kořist během několika sekund roztrhá chelicerami 

/klepety/. Naproti tomu sklípkani zabíjejí svou oběť jedem a posléze do ní napouštějí trávicí enzymy, které vnitřek 

kořisti rozpouští a sklípkan pak takto natrávenou potravu nasává.     

/Michal/ 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img4.rajce.idnes.cz/d0404/2/2050/2050595_cba63c05787cef129688d070f9134ea6/images/potkal_potkan_potkana.....jpg&imgrefurl=http://jpapes.rajce.idnes.cz/Co_je_videt_po_Praze/&usg=__1bSODZdPTeEevm3HYS_18P7SsU8=&h=469&w=700&sz=58&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=ZCaPkTxv9ksgkM:&tbnh=166&tbnw=224&ei=BK-2TYuwOIXUsgaq-aHdDQ&prev=/search?q=potkan&hl=cs&sa=X&biw=1276&bih=849&gbv=2&tbas=0&tbs=ic:specific,isc:black&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=560&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:0&tx=119&ty=67
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.serenityanimalhospital.net/images/Exotics/ferret-natural-pet-skin-car.gif&imgrefurl=http://321mfrench.com/squash-black-footed-ferrets-for-sale-rochester-ny/&usg=__MozjPza2lywtsndVfUhMjoUYlW8=&h=346&w=347&sz=44&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=YgxbwS6M3ETKBM:&tbnh=141&tbnw=133&ei=mq62TcvwJc7HswbKrpDBDQ&prev=/search?q=fretka&hl=cs&biw=1276&bih=849&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=170&page=1&ndsp=33&ved=1t:429,r:24,s:0&tx=82&ty=77
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img4.rajce.idnes.cz/d0404/2/2050/2050595_cba63c05787cef129688d070f9134ea6/images/potkal_potkan_potkana.....jpg&imgrefurl=http://jpapes.rajce.idnes.cz/Co_je_videt_po_Praze/&usg=__1bSODZdPTeEevm3HYS_18P7SsU8=&h=469&w=700&sz=58&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=ZCaPkTxv9ksgkM:&tbnh=166&tbnw=224&ei=BK-2TYuwOIXUsgaq-aHdDQ&prev=/search?q=potkan&hl=cs&sa=X&biw=1276&bih=849&gbv=2&tbas=0&tbs=ic:specific,isc:black&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=560&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:0&tx=119&ty=67
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.serenityanimalhospital.net/images/Exotics/ferret-natural-pet-skin-car.gif&imgrefurl=http://321mfrench.com/squash-black-footed-ferrets-for-sale-rochester-ny/&usg=__MozjPza2lywtsndVfUhMjoUYlW8=&h=346&w=347&sz=44&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=YgxbwS6M3ETKBM:&tbnh=141&tbnw=133&ei=mq62TcvwJc7HswbKrpDBDQ&prev=/search?q=fretka&hl=cs&biw=1276&bih=849&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=170&page=1&ndsp=33&ved=1t:429,r:24,s:0&tx=82&ty=77
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img4.rajce.idnes.cz/d0404/2/2050/2050595_cba63c05787cef129688d070f9134ea6/images/potkal_potkan_potkana.....jpg&imgrefurl=http://jpapes.rajce.idnes.cz/Co_je_videt_po_Praze/&usg=__1bSODZdPTeEevm3HYS_18P7SsU8=&h=469&w=700&sz=58&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=ZCaPkTxv9ksgkM:&tbnh=166&tbnw=224&ei=BK-2TYuwOIXUsgaq-aHdDQ&prev=/search?q=potkan&hl=cs&sa=X&biw=1276&bih=849&gbv=2&tbas=0&tbs=ic:specific,isc:black&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=560&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:0&tx=119&ty=67
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.serenityanimalhospital.net/images/Exotics/ferret-natural-pet-skin-car.gif&imgrefurl=http://321mfrench.com/squash-black-footed-ferrets-for-sale-rochester-ny/&usg=__MozjPza2lywtsndVfUhMjoUYlW8=&h=346&w=347&sz=44&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=YgxbwS6M3ETKBM:&tbnh=141&tbnw=133&ei=mq62TcvwJc7HswbKrpDBDQ&prev=/search?q=fretka&hl=cs&biw=1276&bih=849&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=170&page=1&ndsp=33&ved=1t:429,r:24,s:0&tx=82&ty=77
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Fabricius
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Nechat si anebo se rozdělit? 

 

V zemi, kde žil Ježíš jsou na řece Jordán dodnes dvě velká jezera, kterým se říká moře. Řeka na 

své cestě nejprve vtéká do Galilejské moře. Je krásné. Kolem jsou města, spousta zeleně, stromů a 

průzračná voda je plná ryb. Voda pomaloučku protéká celým jezerem (nebo jak říkají místní – mořem) a 

na druhé straně řeka Jordán zase vytéká dál.  

 

 

 

 

Teče úzkým údolím, až po dlouhé cestě vteče do druhého jezera, kterému se říká Mrtvé moře. A 

ono skutečně mrtvé je. Jeho voda je tak slaná, že se nejen nedá pít, ale nenajdete v ní ani jedinou rybičku. 

Mrtvé jsou i břehy. Nerostou na nich žádné stromy ani květiny, a všude je jen poušť.  

Jak je to možné? Na stejné řece dvě jezera, která se tak liší? Vysvětlení je jednoduché. Z toho 

druhého jezera už voda nikam neodtéká a tak v něm zůstává i to všechno nedobré, co se v řece může 

objevit.  

První jezero vodu dostává, ale také ji dává zase dál a proto je krásné a živé. Kdežto to druhé vodu jen bere 

a nic nedává dál. A proto je mrtvé. 

A tak je to i s námi lidmi. Ti, kteří umí dávat a rozdělit se, bývají radostní a šťastní, ale ti kteří si 

vše nechávají pro sebe, zůstávají sami a smutní. 

o. Jiří 

Mrtvé moře 
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CHARAKTER TURNAJE 

Jedná se o masový hokejový turnaj, hraný v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům 

do 13 let. Turnaj nevyžaduje speciální výbavu a jako takový bude dostupný širokému okruhu dětí. Školní kola se mohou hrát 

na ulicích, hřištích, ve školních tělocvičnách s tenisovým nebo florbalovým míčkem, na libovolné branky a v běžném 

sportovním oblečení. Turnaje se účastní pětičlenná družstva s náhradníkem. Nabídkou k účasti na tomto turnaji budou 

osloveny základní školy a víceletá gymnázia v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín. Do turnaje chceme 

zapojit co největší počet dětí. Dát příležitost zahrát si na turnaji i dětem, které nejsou organizovány ve sportovních oddílech. 

A zahrála si tam i naše škola a vůbec neskončila špatně, umístila se v 16. Nejlepších týmech       

Naši školu reprezentovali :  Lukáš Fajmon, Petr Gold, Antonín Kvita, Tomáš Holub, Ondřej Janek a hlavní náš 
brankář Pavel Chechelský 

Můžete se podívat sami buď na internetových stránkách http://hockey.polar.cz  

A nebo tady                          3.kolo (16 družstev) osmifinále 

 

 

 

 

ZŠ Demlova, Olomouc - Olomouc 
 

1:2 
 

ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí - 
Valašské Meziříčí 

ZŠ Edvarda Beneše - Opava 
 

3:0 
 

ZŠ Dlouhá Loučka - Dlouhá Loučka 

ZŠ Mlýnská - Mohelnice 
 

4:2 
 

ZŠ Klegova - Ostrava - Hrabůvka 

ZŠ Osecká, Lipník nad Bečvou - Lipník 
nad Bečvou  

0:2 
 

Gymnázium Ostrava - Zábřeh - Ostrava - 
Zábřeh 

ZŠ Paskov - Paskov 
 

4:2 
 

ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice - 
Kopřivnice 

ZŠ Štěpánov - Štěpánov 
 

0:4 
 

ZŠ Jubilejní, Nový Jičín - Nový Jičín 

ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice - Kopřivnice 
 

1:5 
 

ZŠ Vsetín- Luh - Vsetín 

ZŠ Velké Heraltice - Velké Heraltice 
 

0:2 
 

ZŠ Opavská 222, Bohuslavice - 
Bohuslavice 

http://hockey.polar.cz/
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Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blaží. 
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 

Červen studený - sedlák krčí rameny. 
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdí. 

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko. 

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí. 

 
 
 

Když dne ubývá, horka přibývá. 
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. 
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 
Slunce peče - déšť poteče. 
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. 
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! 
Jaký červenec, takový leden. 
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. 

 

 
 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. 
Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká. 

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. 

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 
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6. Příběhy ze školy v přírodě žáků I. stupně naší školy 
 

Na škole v přírodě jsme se každý den učili o jednom svatém sv. Cyril a Metoděj, sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Anežka 

a sv. Zdislava. 

Dopoledne jsme se učili a odpoledne byla zábavy. Měli jsme rytířské hry a přijeli i koně. Se sv. Zdislavou jsme 

poznávali bylinky a dělali léčivé masti. 

Měli jsme mši svatou, kterou sloužil otec Jiří Ramík. Mše se uskutečnila na Prostřední Bečvě, na kterou jsme šli 

pěšky asi hodinu. 

To vše se odehrálo 1. 5. – 6. 5. 2011.     

Marie Jáchymová a Marie Kupčíková /5. tř./ 


