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ZÁŘÍ 

 

 „patronáty“ starších spolužáků nad dětmi z prvních tříd 

 dopravní výchova - IV. AB, V. AB 

 zahájení plaveckého výcviku - III. AB 

 Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu - VII. AB 

 „Kopřivnice 2014“ - 9. ročník fotbalového turnaje, který pořádá 

naše škola 

 Setkání s psycholožkou - pro rodiče žáků ŠD 

 „MINIZÁTOPEK“ - sportovní akce pro MŠ 

 štafetový běh Zátopkova desítka a Zátopkova pětka 

  

 

    
 

 

ŘÍJEN 

 

 přespolní běh - okresní finále - Frenštát pod Radhoštěm 

 Coca-cola Cup - 1. kolo fotbalového turnaje 

 Projekt Zuby - prevence – MŠ, III. AB, IV. AB, V. AB, VI. A 

 Projekt „Brána k úspěchu“ - IX. A 

 divadelní představení Tři čuníci nezbedníci - MŠ 

 Projekt „NatTech“ - VII. A, VIII. A, IX. A 

 návštěva Městské policie - VI.A 
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 adaptační kurz - V. A 

 divadelní představení Kytice - V. AB, VI. A, VII. AB 

 sběrové dny - sběr starého papíru 

 Den prevence - všechny třídy 2. stupně 

 vystoupení skupiny Seiferos - ukázka dravých ptáků 

 návštěva Záchranné stanice ptactva v Bartošovicích – MŠ 

 

 
 

LISTOPAD 

 

 dopravní výchova – IV. AB, V. AB 

 „Bijásek“ - filmová představení pro školní družinu 

 Projekt „NatTech“ -  VI. A 

 Hasík – požární prevence – II. AB. VI. A 

 Projekt „NatTech“ - VIII. A 

 adaptační kurz - V. B 

 Motýlek 2014 – přehlídku navštívili žáci 1. stupně 

 exkurze – Nattech – VII. AB – Šošovice, Petřkovice 

 Miniházená 

 halová kopaná  

 STANLEY´S DIXIE STREET BAND – koncert kopřivnické 

kapely -  VII. AB, VIII. A, IX. A 

 Florbal – 5. ročníky – děvčata postoupila do krajského finále 

 Divadlo Ententyky – představení pro ŠD 

 Zavírání zahrady – MŠ 

 exkurze na MÚ – VIII. A 

 divadelní představení Zahrada – 1. – 4. ročník 

 školní kolo dějepisné olympiády 

 Logická olympiáda - krajské kolo –  

            Petr Aujezdský, VIII. A - postup  

            do celostátního kola  
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Od září učí na naší škole paní učitelka Pavlína Škrabalová. Položili jsme jí 

několik otázek. 

 

 

Jaké předměty učíte? 

Tělesnou výchovu a zeměpis. 

 

Proč jste si vybrala zrovna naši školu? 

Škola oslovila mě, na doporučení volejbalových trenérů. 

 

Jaký byl váš oblíbený předmět, když jste chodila na ZŠ?  

Samozřejmě tělesná výchova. Měla jsem ráda gymnastiku i hry. Do 4. 

Třídy jsem gymnastiku dělala závodně, poté jsem přešla do oddílu 

volejbalu. Volejbal mě oddaně provází celý život. 

 

Jaký předmět jste neměla ráda? 

Nevzpomínám si, že bych některý předmět vyloženě neměla ráda. 

 

Jaký jste typ učitelky? 

Jsem souhrnem několika typů. Pokud je někdy má reakce z vašeho 

pohledu nepřiměřená, pak vězte, že je to tím, jak dovedete vyjádřit 

úctu k  člověku staršímu, než jste sami. 
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Líbí se vám na naší škole, nebo byste něco změnila? 

Ráda pracuji s mladými lidmi, inspiruji se nápady. Kdybych mohla, tak 

bych změnila agresivní chování některých žáků, dále postoj žáků 

k potravinám tak, aby se nepovalovaly na zemi cestou z jídelny. 

 

Co vás na učení nejvíc baví? 

Variabilnost hodin, když žáci reagují na dotazy, když mají všechno 

v pořádku, když zbyde čas na legraci.  

 

A co mě nebaví? 

Když do věcí vkládám víc energie, než se mi vrací. 

 

Jaký máte koníček? 

Tak těch je více: 

– cvičení s gymnastickými míči, s overbally, s obručí, s pilatos míčky a 

gumou 

- fascinuje mě jakýkoli tanec 

- jízda na kolečkových bruslích – po rovině 

- cestování – hlavně na kole i pěší turistika 

- lyžování – na běžkách je větší legrace 

- poznávání nových oblastí a kultur 

- francouzský jazyk – vracím se k němu po 25 letech. 

 

Děkujeme za rozhovor.  
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Od září pracuje na naší škole nová školní psycholožka  

Mgr. Markéta Nováková. Položili jsme jí několik otázek. 

 

 

Jak dlouho pracujete jako psycholožka? 

Jako psycholožka pracuji krátce, ale psychologií se zabývám dostatečně 

dlouho. 

 

Co vás k této práci přivedlo?  

K psychologii mě přivedla práce s malými dětmi.  Na SŠ jsem pomáhala 

jako dobrovolník v dětském stacionáři pro děti s kombinovanými vadami. 

Když jsem se pak rozhodovala pro další studium, psychologie byla jasná 

volba. 

 

Co je podle vás na vaší práci nejzajímavější? 

Domnívám se, že je to různorodost a pestrost, co činí tuto práci 

zajímavou. 

 

S jakými případy se nejčastěji na naší škole setkáváte? 

Stále častěji se setkávám s problémy, které pramení z nedostatku 

emoční inteligence. Ta se týká schopnosti ovládat vlastní emoce, ale 

také empatie a sociálních dovedností.   

 

Chtěla byste u nás něco změnit? 

Na škole působím velice krátkou dobu na to, abych mohla něco hodnotit.  
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Umíte cizí jazyky? 

Umím trochu anglicky. 

 

Jaké jídlo máte nejraději? 

Každé, které si nemusím připravovat sama. 

  

Máte nějakého domácího mazlíčka?  

Momentálně ne. 

 

Jaký je váš životní sen? 

Zdraví a spokojenost mých nejbližších, což si přejeme asi všichni. 

 

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. a 17. 10. 2014 se uskutečnil adaptační kurz žáků 5. A.  

 

Dnes je čtvrtek a začíná adaptační kurz. Zatím jsme ve třídě a 

vysvětlujeme si pravidla.  

Jupí, jdeme na školní hřiště a hrajeme různé hry: kámen, nůžky, papír, 

slepou řadu, draky a rybáře. A už zase zpátky do třídy. Vytáhneme si 

pastelky a kreslíme erby. Jdeme na oběd. Mňam, mňam, říkám si, už 

jsem měla hlad. Po obědě vyrážíme směr Štramberk. Všichni si něco 

koupili. Jako například kamínky podle znamení. Ale pak nastalo něco 

hrozného. Musíme domů! Byl to hezký den. 

Už jsem se nemohla dočkat. Dnes je totiž zase adaptační kurz. Sešli 

jsme se v učebně. Nejprve jsme začali hrát hru na reportéry. Měli jsme 

si vymyslet dvě otázky a vyzpovídat alespoň pět svých spolužáků. Byla to 

sranda. Mé otázky zněly: jaké máš záliby a koho nebo co máš nejraději. 

Pak přišlo něco zábavného. Měli jsme napsat dvě otázky pro paní 
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učitelku a hodit je do krabice. Paní učitelka pak rozbalovala a 

odpovídala. Co Vám dozvěděla! Potom jsme hráli hru „Trosečnici“ a 

„Uličku důvěry“. Následovalo sepisování pravidel. 

Na závěr paní třídní učitelka Hana Ďurčová a paní psycholožka Markéta 

Nováková řekly pár slov. Tím skončil náš adaptační kurz. Většina z nás 

uronila slzičku. Všichni byli zklamaní, že je konec.  

 

    Justýna Hruškovská, 5. A 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ve dnech 10. 11. a 11. 11. 2014 proběhl adaptační kurz třídy V. B. Cílem 

bylo vzájemně se lépe poznat a také se blíže seznámit s naší paní třídní 

učitelkou. První den dopoledne jsme hráli hry zaměřené na postřeh a 

rychlost. Nejvíce nás zaujala netradiční hra na honěnou s názvem 

Pneumatika, špendlík a balónek. Taky jsme se zasmáli a pobavili, když 

jsme vytvářeli draka, kdy hlava chytala ocas. Celí vyhladovělí jsme pak 

spěchali na oběd. 

Poté nás čekala výprava směr Štramberk, kde pro nás byl připraven 

program s výšlapem na Trúbu a opékáním špekáčků. Dostali jsme za úkol 

spočítat schody z náměstí k Trúbě. Počty se mírně lišily, 192 nebo 197. 

Po zdolání schodů jsme si zakoupili malé suvenýry a čekaly nás opět 

schody. Výhled byl úžasný, vítr nahoře svištěl a paní učitelka měla děs v 

očích. Bála se, abychom nespadli dolů. Následovalo opékání špekáčků. 

Někteří otesánci stihli sníst i pět „buřtů“. V 16 hodin jsme vycházeli 

zpátky do Kopřivnice. Kráčeli jsme pomalu, cestou hráli hry. Odměnou 

byl návrat v pološeru. Druhý den už nebyl tak veselý, protože jsme 

věděli, že kurz končí. Jelikož bylo překvapivě 

hezké  počasí, šli jsme na hřiště a zahráli si uličku důvěry. Nebylo vůbec 

jednoduché spoléhat 

se na druhé a  důvěřovat jim. Ve škole jsme si pak zkusili, jak jsme 
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empatičtí. Zjistili jsme, že na tom nejsme zas tak špatně a jsme schopni 

vcítit se do „kůže“ naší třídy. Na závěr jsme 

společně vytvořili strom třídy. Děkujeme paní psycholožce Markétě 

Novákové a paní učitelce Kamile Küfferové za organizaci kurzu a 

přejeme všem, aby něco podobného zažili také. 

                                                                                                       

Žáci V. B ve spolupráci s paní učitelkou 

 

 

Články byly převzaty ze školního webu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rádi bychom vám představili naši novou redakci, vlastně staronovou, 

protože někteří pokračujeme v práci a někteří se teprve zaučujeme. 

 

 

       
 

 

Jmenuji se Petr a je mi 13 let. Chodím do osmé třídy. Bydlím 

v Kopřivnici. Mezi mé zájmy patří PC a televize. Mám staršího bratra. 

Moje nejoblíbenější předměty jsou matematika, angličtina a dějepis. 
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Jmenuji se Zuzana a mám čtrnáct let. Můj nejoblíbenější předmět ve 

škole je ruský jazyk. Ve svém volném čase navštěvuji taneční, hraji na 

klavír a flétnu. Většinu času trávím na internetu.  

 

 

Jmenuji se Eliška a je mi 13 let. Mezi mé zájmy patří koně jezdectví, 

chov papouška Žako a bruslení. Chodím do jezdeckého klubu TJ 

SLOVAN ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jsem zaměřená na parkurové 

skákání, drezuru a hippologii. 

 

Jmenuji se Danek, je mi 14 let a chodím do 8. třídy. Chovám doma agamu 

a papouška. Mám rád scifi a zvířata. 

Svůj volný čas věnuji jízdě na kole a hraní her na PC. 

Můj oblíbený předmět je ruština a tělocvik.  

 

Jmenuji se Natálie a mám třináct let. Mezi moje hobby patří skaut a 

hra na klavír. Kromě koníčků navštěvuji ve svém volném čase také psí 

útulek ve Vlčovicích. Ve škole mě nejvíce baví angličtina a čeština. To je 

vše.  

 

Jmenuji se Daniel. Je mi 14 let. Chodím do 8. A.  

Soutěžím v jízdě na kole a na lyžích za klub Ski Kopřivnice. 

Ve volném čase se věnuji tancování a jízdě na kole. 

 

Jmenuji se Kateřina a je mi třináct let. Hraji volejbal už čtyři roky. 

Mám jednoho mladšího bratra a dva starší sourozence. Můj 

nejoblíbenější předmět ve škole je ruský jazyk.  

 

Jmenuji se Kristýna, je mi 12let a chodím do třídy 7. A. Mezi mé zájmy 

patří fotbal a ostatní sporty. Mám dva bratry a tři sestry. Ve škole mi 

nejlépe jde tělocvik. 

 

Jmenuji se Monika. Je mi 12 let. Baví mě fotbal a bruslení. Bydlím 

v Kopřivnici. Nechodím do žádných zájmových kroužků. Ráda chodím 

nakupovat. Jako domácího mazlíčka mám králíka.                V budoucnu 

bych chtěla být oděvní návrhářkou.  
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Jmenuji se Taťana, ale všichni mi říkají Táňa. Je mi 12 let a chodím do 

třídy 7. A. Mezi mé zájmy patři malování a jízda na kole. Mám jednoho 

bratra. Ve škole mi jde matematika a výtvarná výchova.  

Mé jméno je Adéla. Je mi 12 let. Chodím do 7. A.  

Baví mě volejbal a kreslení. Bydlím v Kopřivnici. 

Jsem jedináček. Narodila jsem se ve znamení Blíženců. 

Mám doma psa. 

    

Jmenuji se Karel. Je mi 14 let. Věnuji se sportovní střelbě už třetím 

rokem. Soutěžím za klub SSK Tatra Kopřivnice.  

Můj největší úspěch je 48. místo na mistrovství republiky. 

Ve škole mě nejvíc baví tělocvik a v něm florbal.  

Rád chodím s kamarády ven a jezdím na kole.  

 

Jmenuji se Aneta, je mi 13 let a bydlím v Kopřivnici. Už pět let se věnuji 

orientálnímu tanci. Zajímám se také o koně a jezdectví, bohužel nemám 

možnost chodit do jezdeckého klubu, ale trénuje mě přítelkyně mého 

taťky. Chtěla bych se zaměřit na chov koní a pohodové ježdění do 

terénu. Mám doma kočičku Majký a bydlím s mamkou.  

 

Jmenuju se Marianna. Je mi 12 let. Chodím do 7. A. 

Bydlím v Kopřivnici. Mám sestru a dva bratry. Mým mazlíčkem je pes 

Samík. Jsem Vodnář. Baví mě volejbal a tančení. 
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Dostali jsme za úkol vymyslet zprávu o neuvěřitelném objevu, můžete 

posoudit, jak se nám to povedlo. 

 

 
Nález v Kopřivnici 

 

Dne 6. 10. bylo v Kopřivnici při stavbě domu vykopáno mrtvé tělo. Na 

staveniště se okamžitě rozjeli policisté, aby zajistili oblast a zjistili, o 

čí tělo se jedná. Odborníci odhadli stáří těla na pár století. Krátce po 

rozšíření této zprávy na místo dorazili archeologové, kteří odhadnuté 

stáří potvrdili, a dále se z téměř dokonale zachovaného těla dozvěděli, 

že se pravděpodobně jedná o sv. Václava. Historikové stále nechápou, 

jak je možné, že se jeho tělo nachází právě v tomto městě. 

Petr 

             

 

Na území České republiky bylo vykopáno… 

 

Vědci na území České republiky objevili zcela neporušené dinosauří 

vejce. Odhaduje se, že může pocházet z období křídy.  Muž, který vejce 

objevil, vypověděl, že v lese sbíral houby, když šlápl na něco moc 

tvrdého. Nejdříve si myslel, že je to jen kámen, ale když odhrnul část 

hlíny, všiml si, že na kámen je to příliš pestré. Šel na městský úřad a 

starosta zavolal na místo nálezu archeology. Asi za hodinu byl nález 
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vykopán. K úžasu všech shromážděných to bylo obrovské dinosauři vejce. 

Starosta města se rozhodl vejce darovat do muzea v Praze.  

Eliška 

 

 

Neobvyklý objev 

 

Včera odpoledne američtí archeologové vykopali záhadný předmět. Byl 

to šampón na vlasy z doby kamenné. Vzorky šampónu byly předány 

nejúspěšnější laboratoři v Kanadě. Mamutí výkaly, chrup šavlozubé 

veverky a larvy prehistorického motýla – to jsou podle této organizace 

hlavní ingredience vykopaného objevu. Místo objevu se zatím nesmí 

zveřejňovat, je totiž stále neprohledané a objevitelé se nechtějí dělit o 

další možné nálezy. Údajně se ale jedná o zatím „neobjevenou“ část 

Austrálie.  

Natálie 

 

Mrtví vojáci 

 

Při novostavbě rodinného domu byla vykopána hrobka, ve které bylo 

nalezeno přibližně 20 osob. Archeologové zjistili, že se jedná o muže, 

jejich těla byla pečlivě uložena. Archeologové se na místo vrátili a o pár 

metrů dál našli truhlu, ve které bylo nalezeno několik mečů a brnění. 

Archeologové se domnívají, že šlo o vojáky, kteří byli zabiti a zakopáni. 

Daniel 

 

 

Nález v Ostravě 

 

Dne 13. 3. 2013 ve 13:00 hodin v Ostravě našli stavbaři dvě mrtvá těla, 

stavbaři byli v šoku a ihned kontaktovali policii. Policie přijela ihned a po 

chvíli jednání zavolali soudního patologa. Ten určil věk ženy i dítěte. Věk 

ženy odhaduje na 30 let, věk dítěte šokoval všechny, protože dítěti byly 

teprve 2 měsíce. Policie se snažila dopátrat identitu ženy, ale bylo by to 

zbytečné, protože policistům volali ze služebny, že se pohřešuje žena 

s dítětem. 
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Kristýna 

 

 

 

Smaragdy na dně Kopřivničky 

 

Dne 7. 10. 2014 v 12:00 do klenotnictví přišla žena s jedním 

deseticentimetrovým smaragdem. Údajně ho našla v Kopřivničce, když 

se s dcerou procházela po mostě, zahlédla třpytivý zelený předmět. 

Odhaduje se, že pod dnem Kopřivnicky může být největší naleziště 

smaragdů na zemi. Smaragd byl poslán do laboratoře, aby se vědci 

ujistili, že je pravý. 

O 12 hodin později vědci posílají zprávu, že smaragd je opravdu pravý, a 

proto policie zabezpečuje místo nálezu, aby se mohl zbytek smaragdů 

vytěžit.  

Monika 

 

Vykopávky v České republice 

 

Dne 6. 10. 2014 v Kopřivnici na poli byl vykopán iPhone 26. Vědci zjistili, 

že tento mobilní telefon je z budoucnosti a zanechal ho tu člověk, který 

cestoval v čase. Zřejmě mu vypadl z kapsy nebo z tašky. Našel ho občan, 

kterému spadl jeho vlastní telefon do díry, a tak kopal a kopal, až našel 

svůj telefon a ještě jeden navíc. Muž, který telefon našel, se bude o něj 

soudit s vlastníkem půdy, protože tento telefon může mít hodnotu až   

1 000 000 000 $.  

Adéla 

 

Živý velociraptor 

 

Na území Šumavy archeologové nalezli obrovskou 

jeskyni pod zemí v hloubce 70 metrů. Kromě srn, zajíců a jezevců se zde 

nalezl unikátní objev, živý exemplář velociraptora, který údajně vyhynul 

na konci druhohor.  Jedná se o zdatného samce, jeho výška je 3, 2metru 

a váha 459 kilogramů. Jeho stáří se odhaduje na 70 let. V jeskyni byly 
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nalezeny i ostatky stovek dalších velociraptorů.   

         Karel 

 

 

 

V Českém lese byla vykopána… 

 

V Českém lese byl objeven šokující nález. Šestnáctiletá Natálie 

Kremrová se v lese procházela se svým malým bráškou, když šlápla na 

něco ostrého. Později se u nálezu shromáždila polovina města a začali 

kopat. To, co objevili, překonalo realitu. Před nimi ležela skvěle 

zachovaná kostra jednorožce!!!!! Vědci zkoumali, jestli roh není umělý, 

ale byl to pravý kosterní výrůstek. Historikové ověřovali, zda se na 

území Českého lesa tato magická stvoření vyskytovala. Podle pověsti zde 

žilo zhruba před deseti miliony let stádo divokých koní, kteří kvůli 

nedostatku pastvin a suchu byli na pokraji vyhladovění. Patron koní svatý 

Martin se nad nimi slitoval a očaroval poslední pramen, ze kterého se 

chodili napájet a z koní se stali jednorožci. Pomocí své kouzelné moci si 

mohli vybudovat domov. Pak je ale lidé vyhubili a dnes už neexistuje 

nikdo, kdo by vlastními slovy potvrdil existenci jednorožců. To, že 

jednorožci byli tvorové kouzelné moci, potvrzuje, proč byla kostra a 

hlavně roh čistá a neporušená. Je možné, že by nalezená kostra opravdu 

patřila magickému zvířeti, které dodnes existovalo jen v pohádkách? 

Aneta 
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šťastné a veselé Vánoce! 

 

 

 

 

 
 


