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Slovo ředitele školy
Vždy, když se Vám dostává do rukou tento časopis, je zřejmé, že další školní rok se
chýlí ke konci. Žáci naší školy Vás provedou formou básniček, vypravování, glos a říkanek
uplynulými deseti měsíci. Je obtížné vyjmenovat všechny uskutečněné aktivity či projekty
a na nic nezapomenout. Snahou všech zaměstnanců bylo po celé období vytvářet
podmínky pro rozvoj osobnosti každého jednotlivce, ať již to bylo dítě mateřské školy
v předškolním vzdělávání či žák základní školy v základním vzdělávání. Naším společným
cílem je nejen dobře vzdělávat a vychovávat, ale také v rovnocenném partnerství
žák – učitel – rodič prezentovat výsledky práce na veřejnosti prostřednictvím soutěží,
vystoupení a společných setkání s Vámi, zákonnými zástupci a partnery školy. Pevně
věřím, že se nám vše daří k oboustranné spokojenosti, že naše škola poskytuje pevné
základy pro další celoživotní vzdělávání. V závěru roku se žáci podíleli na vytváření
školního loga a já osobně jsem ze srdce rád, že většina zúčastněných se ztotožňuje s mou
hlavní myšlenkou – otevřená škola – škola jako součást života obce.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají společnou myšlenku naplňovat. Odcházejícím
žákům přejeme mnoho úspěchů a na všechny ostatní se budeme těšit v novém školním
roce.
Za zaměstnance školy Mgr. Daniel Matyášek
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Výlet do ZOO

Planetárium a Zoo
Nejvíce se mi líbil výlet do planetária a do Zoo. Nejdříve jsme
navštívili planetárium. Byl tam pěkný příběh o Ufíkovi
a různých planetách. A ještě se tam ukazovala souhvězdí.
A jak se ty hvězdy začaly točit, tak jsem si myslel, že se točí

sova
. Jiný je v
rychlý jako gepard. V
ryby

celé planetárium.
(Vojtěch Petruška, 4. třída)

Potom jsme jeli do Zoo Ostrava. Viděli jsme tam slony, lvy,
ptáky, opice, zebry, žirafy a velbloudy. Mohli jsme se vyfotit

silný jako lev. Po chodbách máme chodit jako
a nedupat jako sloni.
hezky a nedrápeme jako
v uklízení pomalí jako .

v umělém krunýři želvy a v dřevěné soše klokana. Také jsme
si prohlédli pavilon s hrochy a krokodýly. V pavilonu slonů
jsem si koupila pamětní minci, na které je vyražen slon
indický. Venku se pohybovaly kozy, pávi, a jeleni. Na jelenech
se mi líbilo jejich krásné paroží. Nakonec jsme navštívili

pozorovat.
(Vít Grussmann, 3. třída)

obchůdek se suvenýry.
(Adéla Pierní=ková, 4. třída)

tuace a vydali se
na
chodila do
líbilo.
Cekal nás velký úkol -

!!!

!!!
(Nikol Današová, 1. třída)

Fotbalový „McDonald´s Cup“
2. května 2012 jsem se zúčastnil
fotbalového turnaje ţáků 1. – 3. tříd.
Zápasy proběhly v krásném areálu
místního fotbalového oddílu
TJ Tatran Štítina. I kdyţ jsme
spolu s kamarády nevyhráli,
bylo fajn zaţít atmosféru
tohoto dne. Fotbal je mým
velkým koníčkem, a proto
jsem rád, kdyţ si mohu
obléknout fotbalový dres a hrát.
Jak říká můj taťka, ještě se musím
naučit pořádně zavazovat tkaničky. Ale to
není jen můj problém…
(Jan Ulrich, 1. třída)

Všechny akce ve škole byly super, moc
se mi líbily. Ale nejvíc minikopaná
McDonald's Cup, a to protoţe mám
strašně rád fotbal a hraju
za miniţáky starší. Na tom
fotbalu jsme byli 4 druţstva
- my Štítina, Komárov, Háj
a Kravaře. Bojovali jsme
a pěkně si zahráli i v tom
vedru, i kdyţ jsme skončili
poslední, mrzelo mě to, ale
dostali jsme medaile s Petrem
Čechem. Moc se mi ten den líbil, uţil
jsem si ho a byl jsem nadšený. Pak jsem
to doma celý týden doma odleţel.
Těším se na podobné akce ve škole.
(Matěj Majvelder, 2. třída)

né sportovní akce a jedna z nich se
."
áky. V
mojí

(Adam Málek, 1. třída)

Petra Magerová, 7. třída

Dopravní soutěž

(Petra Kaštovská, 4. třída)

Vyprávění o Afgánistánu
Dne 16.5. 2012 naši školu navštívili vojáci, kteří
s námi spolupracují. Vyprávěli o dětech
v Afgánistánu a jak jim vojáci pomáhají.
Dozvěděli jsme se, že tam staví studny, aby lidé
měli nějakou vodu, staví školy, aby se děti měly
kde vzdělávat. A díky naší škole vybavili
i školku. Peníze se nasbíraly na Vánočních
trzích, které naše škola pořádala. A za tuto
sbírku dostala naše škola tři obrázky, které
malovaly děti v Afgánistánu do soutěže, díky
které získaly školní potřeby a učebnice.

Ráno jsme se setkali
na nádraží a koupili si lístky.
Potom jsme nastoupili do vlaku
a vyjeli jsme do Malých Hoštic
na dopravní výchovu. Když jsme
přišli, povídali jsme si
o značkách a různých pravidlech
a pak jsme psali test. Protože
jsme testem všichni prošli, dostali
jsme průkazy cyklisty. Potom
nám rozdali kola a šli jsme
na dopravní hřiště. Tam jsme
jezdili podle značek a semaforu.
Protože neměli tolik kol, museli
jsme se střídat – někdo dělal
chvíli cyklistu a někdo chodce.
Když jsme skončili, odvezli jsme
kola a pak jsme šli na vlak
domů.
(Veronika Žůrková, 4. třída)

(Monika Kinnertová, 5. třída)

Školní výlet 5. a 6. třídy
Letošní výlet byl super akční. Jmenoval se Poklad
v delfíní zátoce. Ráno jsme šli pěšky do Hlučína.
Cestu nám zpestřila užovka. Byli jsme rozděleni
na týmy a plnili jsme úlohy, jako například
střelba ze vzduchovky, pantomima, fotbal a lana.
Nejvíc mi šla střelba ze vzduchovky. Potom nás
čekal rafting a jízda plachetnicí. K obědu jsme si
opékali špekáčky. Tento výlet se opravdu povedl
a budu na něj rád vzpomínat.
(Ondřej Grussmann, 5. třída)
žáci 5. a 6. třídy na plachetnici

Loni jsme odevzdali k recyklaci:

15 televizí
6 monitorů
168 kg drobného elektra
Program Recyklohraní nejenţe vzdělává a motivuje
naše ţáky v oblasti ekologie, ale přináší také moţnost
přímo přispět k ochraně ţivotního prostředí. Nyní můţeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili ţivotnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme sníţili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, ţe naše
škola a ţáci v loňském roce vytřídili 15 televizí, 6 monitorů a 168 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 7,25 MWh elektřiny, 351,07 litrů
ropy, 32,01 m3 vody a 0,29 tun primárních surovin.
Navíc jsme sníţili emise skleníkových plynů o 1,61
tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 6,34 tun.
Kdyţ si uvědomíme, ţe například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí
a přispívají tak k ochraně ţivotního prostředí, zaslouţí obrovský dík.

„NAKRMTE PLASTOŽROUTA“
Naší škole se podařilo „nakrmit Plastožrouta

383 kilogramy

plastových víček z PET
lahví. Soutěž byla ukončena v pondělí 28. května.

Žebříček vítězů:
1. místo - 5. třída (Celkový počet 50,5 kg; 4,2 kg na ţáka)
2. místo - 1. třída (Celkový počet 47 kg; 2,35 kg na ţáka)
3. místo - 6. a 7. třída (Celkový počet 50,5 kg a 69kg pro kg; 2,35 kg na ţáka)

a moc nám fandila.
V regionálním kole v Loutkovém divadle jsem ve své
kategorii vyhrála spolu s
(Adéla Klubalová, 1. třída)

2. třída o návštěvě
Školního statku v Opavě

Den m
V pátek 20.4. jsme se vydali na
Opavy jsme
jeli vlakem a z
O své účasti na akci ŠTÍTINSKÝ SLAVÍČEK
nám do časopisu přispěla žačka 1. třídy

kachny, kozy, selata, telata, králíky
a
v ch
v sou
na
za

uklidit planetu Zemi.
(Klára Kinnertová, 2. třída)

(Jolana Muchová, 2. třída)

A zas je tu recitační soutěž
Myslím, že už mnozí z Vás vědí, že jsem
letos prošla dlouhou cestou v recitační soutěži. Jednoho dne nám
Na jejím konci jsem spokojená, ale když si
vzpomenu na samotný začátek…
První kolo bylo velice náročné.
Představte si – školní kolo, a málem jsem
neprošla dál! Bylo to pro mě velice náročné,
protože mi moc nešel text. Naštěstí mě paní
učitelka Hulvová a další učitelé z poroty přesto
poslali dál, za což jim děkuji.
Do okrskového kola v Kravařích jsem
postoupila já, Adéla Mrákotová, Vítek
ve své kategorii postoupila s Honzou Valentou
z naší školy. Měli jsme proti sobě jen další čtyři
soutěžící, tak jsme měli velkou šanci na výhru.
A povedlo se! Postup do okresního kola byl
zaručen. Ale konkurence stoupá.
V okresním kole bylo už mnohem víc
soutěžících, asi 13. Z těch 13 jsem byla určitě ta
nejnervóznější. Čekám, pot
mi
teče
po
obličeji nás to b
i při vyhlašování výsledků:
„Do dalšího kola postupuje
(Natálie Glabazňová, 3. třída)
z druhého místa Aneta
Oplerová!“ Cože? Ještě před chvilkou jsem byla přesvědčená, že jsem to
totálně zpackala! To snad není možné, z celého okresu vybrali ze šesťáků
a sedmáků jenom dvě holky a já jsem ta druhá? Jupí, postup do kraje,
pojedeme do Ostravy!!! Na přípravu jsem měla asi tři týdny. Pilně jsem cvičila a podle reakce
paní učitelky Hulvové to vypadalo, že jsem se dost zlepšila. Osudný den přišel 26. dubna.
Myslím, že jsem recitovala výborně, ale neuspěla jsem. Bylo mi to líto, ale budu to zkoušet dál.
Jednou to třeba vyjde. Musí!
(Aneta Oplerová, 6. třída)

Gymnastika
itelka
pou
(Kamila Sojková, 2. třída)

uvolnily. Pa
i na
(Katka Ignácová, 2. třída)

Gymnastika
Tento rok je můj nejoblíbenější,
protoţe jsem se naučila tolik věcí.
Ţíněnky, hrazda, trampolína,
já totiţ nejsem vůbec líná.
Na ţíněnce jsem se naučila kotouly
a stojky,
bohuţel mi nejde most,
musíme volat pohotovost!
Na hrazdě výmyk a toč,
tak proč?
Proč nechodit do gymnastiky,
kdyţ se můţu naučit další cviky!!!
(Karolína Lacková
a Petra Kaštovská, 4. třída)

Balet

Balet

e
hrajeme si na mrkanou,
alky,
skákání a tak dále.

Balet, ten nás baví,
chodíme tam rády.
(Vendula Heřmánková, 2. třída)

Keramická dílna
16. listopadu jsme se
společně s mnohými rodiči našich
prvňáčků znovu vrátili do školních
lavic. Ovšem, tentokrát již naše
kroky nebyly provázeny oním
nepříjemným pocitem mrazení
v břiše a otázkou: „Co na nás
dnes učitelé zase chystají…?“ - ba
právě naopak. Odpoledne jsme
výrobky rodiny Hlavicovy
strávili velmi kreativně a myslím,
že všichni jsme příjemnou atmosféru, která zavládla ve třídě po 15. hodině,
přivítali s nadšením. Místnost se na více než čtyři hodiny proměnila
v improvizovanou keramickou dílnu a společně s našimi ratolestmi jsme si
“uplácali” všechny členy své rodiny z keramické hlíny. Zpočátku možná panovaly
jisté obavy, zda to zvládneme, ovšem již po chvíli se nejistota rozplynula jako
pára nad hrncem a mnozí z rodičů opravdu překvapovali, s jakou iniciativou
a kreativitou se po hlavě vrhli do práce a vypodobnili sebe I své nejbližší vskutku
věrohodně se všemi proporcemi.
Fantazii se meze nekladly, a tak
po překonání počátečních obav
z vlastních nezdarů jsme se mohli
všichni pochlubit velmi zdařilými
výtvory.
Uvolněná a milá atmosféra
a přátelská nálada, kterou se paní
učitelce K. Grussmannové podařilo
navodit,
navíc
napomohly
výrobky rodiny Paverovy
k vzájemnému seznámení se
s ostatními rodiči a v tomto ohledu I k určité podpoře projektu Rodina. Vždyť
přece teď budeme na 9 let tak trochu velká “rodina”i my.
(Veronika Žurková, hrdý rodič)

Letos jsme se ve vánočním čase už po sedmé sešli ve škole, abychom
si odpočali, zhlédli vánoční besídku žáků a potěšili své oči jejich
krásnými výrobky.

Jak jsem konferoval
(uvádění Vánočních trhů 2011)

Vánoční trhy měly tentokrát téma
„Rodina“, a tak jsme i my, moderátoři, měli
vystupovat jako členové jedné rodiny. Coby
otec měl původně moderovat Martin Otlík,
ale nakonec se to vyvrbilo tak, že jsem to
musel vzít já, i když jsem měl rýmu jako
hrom. Měl jsem uvádět program s Hankou
Halfarovou (mamka), Eliškou Kubánkovou
Aleš Vocílka (8. třída) a
(dcera) a Jakubem Valentou (syn). Začalo to
Hana Halfarová (6. třída), moderátoři
společným sezením s paní učitelkou
Hulvovou, kde jsme si ujasnili svoje role. Potom začalo takzvané „šrocení“.
Opakování pořád dokola bylo úmorné, ale já jsem to zvládl. Podle mě to malí
dali taky dobře - na to, že jsou tak malí. Pak jen malé vychytávky, jako například:
nástupy, odchody, pohyby atd.
Ani jsme se nenadáli a už tu byla
generální zkouška. Ta proběhla neočekávaně
dobře. Večer přišlo tzv. finále. Ten dlouhý
čas, který jsme do moderování vložili, se měl
ukázat na jevišti. Samozřejmě jsme měli
všichni čtyři obrovskou trému, ale i to jsme
zvládli. Nakonec přišel konec, sklidili jsme
potlesk a šli domů, už všichni natěšení
na přicházející Vánoce. Člověk má dobrý
pocit, když dobře zvládne těžký úkol…
Petra Slaninová (8. třída) hraje na housle
(Aleš Vocílka, 8. třída)

O zářijové návštěvě
sokolníků v Mokrých
Lazcích napsaly báseň
žákyně 7. třídy.
Jako již tradičně, i v roce 2011 nás na konci
října čekal Halloween a s ním spojený večer
plný strašidelných her, lampiónový průvod
a ohňostroj.

Dravci

k
s

Zahnutý zobák, dlouhé drápy,
učit se všechny dravce,
to je na etapy.
Vybereme si třeba supa,
má dobrý zrak,
a mně musí pomoci lupa.

,

!!!

Ani pan ředitel neunikl
halloweenskému řádění.

(Petr Sixta, 2. třída)

A co takový sokol?
Na něj by byl krátký
i policejní protokol,
lovec je to vskutku dravý,
kachny a holubi
jsou hlavní složkou jeho
potravy.
Jejich výraz odpovídá názvu
DRAVCI,
nejsou totiž žádní krasavci.
Zlý pohled v jejich očích,
to mi hned husí kůže naskočí.
Dlouho by se o nich dalo psát,
já už radši končím, abych se
přestala tolik bát.

Bez pomoci žáků 9. třídy by
to snad ani nešlo...

Halloween

(Sára a Klára Mikettovy, 7. třída)

(Jakub Rádek, 2. třída)

Lyžák

Plavání

bazénu vydovádíme.
Pod vodu se potopíme,

a u toho opravdu nikdo neusíná.
Zvládli jsme i Titanik,
(Jakub Stoniš, 3. třída)

Lyžák, to je príma věc,
pokud nejsi jezevec.
Každý den jezdit na svahu,
a to jen tak pro zábavu!
Šlapem pěšky do kopce,
na vlek z nás už každý chce!
Konečně se vezeme,
občas na zem spadneme.
Každý večer jsme hry hráli,
Přitom jsme se moc, moc smáli.
Ve čtvrtek pak slalom byl,
z kluků Matěj zvítězil.
V pátek jsme se sbalili,
S chatou jsme se loučili.
(Natálie Měchová,
Klára Lasáková
a Nikola Heřmánková, 7. třída)

auta to bylo taky velice zajímavé. Nakonec jsme si

(Jolana Muchová, 2. třída)

Od listopadu do konce školního roku, vždy jeden den v měsíci,
probíhal na škole projekt s názvem Matematická a finanční
gramotnost. Žáci 3. -5. ročníku a žáci vyššího stupně byli mezi
sebou vzájemně promícháni do skupin. Úkolem bylo navrhnout co
nejúčelnější dům. Nejprve vytvořit jeho papírový model, následně
zalepit, koupit kotel, vybavit nebo navrhnout zahradu. Dalším
a důležitým úkolem bylo zažádat o dotaci, včetně výběru
vhodného úvěru. K tomu měla pomoci přednáška. Součástí projektu
bylo také plnění zdánlivě snadných logických úloh. Za splnění
úkolů se získaly body, neboli peníze, a ty posloužily k nákupu
vybavení domu.
Projekt nás vedl ke vzájemné spolupráci
ve skupině a snad nám dal i něco do praktického života.
(Aneta Martykánová, 9.třída)

Planetárium

Pod hvězdnou oblohou jsem se
moudra dozvěděla,
o vesmíru, o planetách, dost
z toho jsem nikdy neslyšela.
V planetáriu se i malý žáček
naučí,
že hvězdy nelze unést
v náručí.
Kolik je na obloze hvězd, to
neví nikdo na světě,
možná ani nikdo ve vesmíru,
natož na naší planetě.
Já je počítat nemám v plánu,
ráda bych je viděla
z raketoplánu.
(Kateřina Fucimanová
s rodinou, 4. třída)

na
m je
do

i v
pravítko.
(Martin Radek, 3. třída)

Na začátku října se vydala v rámci projektu
"Rodina" celá škola na výlet do Beskyd.
Cílem výletu bylo nejen soutěžit a dovídat
se nové poznatky, ale především projít
krásami našich hor a ještě více stmelit
školní kolektiv. A jak to dopadlo? To se
můžete dočíst zde.

Beskydy
Celá

jsme jeli na výlet do Besky

k

Pustevny
Na podzim jela celá naše škola na výlet
do Beskyd – na Pustevny. Po příjezdu
na Pustevny
jsme
byli
rozděleni
do skupin. V každé skupině byli žáci
z různých tříd. Cestou k soše Radegasta
jsme plnili úkoly, např. ošetřování tržné
rány, hledání a zapamatování si
odpadků.
Když
jsme
došli
k soše
Radegasta, která se mi moc líbila, paní
učitelka nás u ní vyfotila. Počasí se
vydařilo, byl krásný výhled do okolí.
Všem se výlet líbil.
(Monika Palzerová, 4. třída)

(Jakub Kubíček, 2. třída)

spolužáci ze 7. a 8. třídy

