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Na začátku října jsme si vyjeli na výlet. 

Cílem byl Velký Javorník . Cesta ubíhala, 

protože s námi byl pan družinář. Nikdy 

nezapomenu na jeho větu: „Držte se, 

předjíždíme hovnocuc!“   

Z výšlapu k rozhledně  mě trochu bolely 

nohy, ale výhled byl úžasný.                                                                                               

(Eliška Prossová,  1. A) 
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Velký Javorník  

 

Den v horách 

V říjnu vyrazila celá naše škola na školní vý-

let. Akce se konala v rámci projektu „Den v 

horách“. První stupeň šel na Velký Javorník, 

druhý stupeň na Lysou horu. Autobus nás do-

vezl na okraj lesa. Dál jsme už museli šlapat 

pěšky. Cesta byla krásná, dlouhá a vysilující. 

Plnili jsme nejrůznější úkoly ve skupinkách po 

třech. Naše skupinka si dala jméno „Kůrovci“. 

Asi za dvě hodinky jsme kopec Velký Javorník 

zdolali a vyplňování pracovních listů zvládli. 

Nahoře jsme se nasvačili. Odměnou za naše 

úsilí byl krásný výhled z nové dřevěné roz-

hledny. Prohlédli jsme si celé Beskydy. Počasí 

se vydařilo, bylo opravdu krásně, a tak jsme si 

výlet všichni moc užili. 

(Tomáš Hulva, 5. třída) 

  

(Jakub Kubánek, 3. třída) 

Milí čtenáři, 

zajímá Vás, co se ve štítinské škole děje? 

Zalistujte prosím v našem časopise, který 

právě držíte v ruce.  

Samozřejmě nemůžeme zachytit vše, ale 

snažili jsme se Vám předat prostřednic-

tvím příspěvků žáků to, co jim v hlavě zů-

stalo nejvíc. Všem Vám přeji příjemné 

prázdniny.  

Už teď se těšíme na další školní rok.  

 

Za zaměstnance školy  

Mgr. Daniel Matyášek, ředitel školy 



 

 

Začátkem září jsme jeli na Lysou horu. Po-

pravdě moc se mi tam nechtělo, nejsem 

sportovní typ, který furt jezdí na kole nebo 

dělá výšlapy. Já raději sedím doma u kníž-

ky, zalezlá v pokoji, a sluchátka v uších.   

Ráno kolem osmi jsme vyjeli k hotelu Petra 

Bezruče. Když jsem viděla ty kopce, měla 

jsem chuť jít zpátky. Po úvodních slovech 

pana učitele Drkala jsme se vydali na cestu. 

Když jsme po dlouhém a namáhavém kopeč-

ku šli konečně po rovince a uviděla jsem ten 

vršek (no to byl ještě kus), byla jsem už 

mrtvá a neměla jsem sílu. Taky proto jsem 

byla mezi posledníma. Na vrcholu foukalo a 

já tam byla v krátkém rukávu. Někteří si 

dali čaj  nebo něco teplého na zahřátí.  

Cesta zpátky už tak veselá nebyla. Cestou 

zpátky jsme sešli z cesty, ale s pomocí uči-

telů a turistů jsme se dostali zpátky 

k autobusu. No prostě výlet, na který neza-

pomenu.       

(Klára Mikettová, 9. třída)  

                                                                      

 

Odpoledne plné her 

Výlet                          Branný závod  
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S panem družinářem je legrace, 

je to prima senzace!!  

Skáčeme a dovádíme, 

skoro vůbec nezlobíme. 

Kreslíme a vyrábíme 

a přitom se něco naučíme. 

Dřevo, papír, modelínu, použijem i tu hlínu. 

Nejsme žádní lenoši, kteří jenom lenoší! 

Sportujeme hrozně rádi, 

protože jsme kamarádi! 

Paní Dana spravedlivá je, 

vždy s dobrou náladou funguje. 

V družině je prima, 

je tam velká psina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adéla Syková, 3. třída)  

Už od pětky máme radost,  

poběžíme branný závod. 

V pěti utíkáme od školy 

 a plníme úkoly. 

21 družstev nastoupilo,  

o vítězství se pobilo. 

Díváme se do mapy,  

pak házíme granáty. 

Střelba z pušky  - fakticky!   

zkoušíme oblek chemický. 

Naše třída zaválela, 

na 2. místě se umístila. 

Vojáci nám gratulovali 

a diplomy předali. 

 

(David Kokoř +  

Jakub Lischka, 6. třída) 

  

(Magdaléna Kudelová, 8. třída) 



 

 

 

  

 

Dneska je náš velký den, 

pozor, děti, nechoďte už ven! 

Vylézají z různých děr, 

strašidel je habaděj. 
 

Hejkalové, lesní víly, 

už i čerti na Štítině byli. 

Černá tma, vítr kvílí, 

ježibaba na koštěti šílí. 
 

Po roce se sešli spolu, 

vypili si coca-colu. 

Nestrašte nás celou noc, 

strašidýlka, dobrou noc. 

(Adéla Kostrhounová , 2.B) 
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Halloween 

Strašidelná show  

Halloween mě hodně baví.  Proč? 

Protože je tam skákací hrad, stezka odvahy a 

bludiště. 

Střílel jsem z luku a dělal pokusy.  

Nechal jsem si namalovat Batmana na obličej. 

Letos byli učitelé za víly.  

Dokonce i pan ředitel měl sukni. Bylo to bezva. 

   (Šimon Jantošík, 2. A) 

Magický Halloween  

zaplní celou síň.  

O Halloweenu nutno lucernu míti,  

která pěkně a zářivě svítí. 

Masku strašidelnou si každý vyrobí,  

chce takhle oklamat duchy ze záhrobí. 

 

 

Všelijaká zábava tu je,  

učitelé v maskách, a jéje! 

Za strašidla se vymódili  

a v maskách nás pak vyděsili. 

(Lucie Exnerová, 7. třída) 

 

(Natálie Bunčková, 1. A) 

(Marie Paatrňáková, 1. B) 



 

 

13. 12. 2013 se ve Štítině odehrála velkolepá 

akce – „Vánoční trhy“.  

My, deváťáci, jsme prodávali v místních stán-

cích. Odměnou za pomoc s úklidem  

i přípravou nám byly kuřecí hamburgery, které 

potěšily nejeden mlsný jazýček či hladový žalu-

dek. Všichni z devítky tahali za jeden provaz 

už od rána. 

Díky vánočním trhům se vybralo asi 30 000,- 

Kč na dobročinné účely. 

 (Vojtěch Adamčík, 9. třída)   

Jedno listopadové odpoledne jsme se sešli 

v naší třídě s paní učitelkou a rodiči na před-

vánočních dílnách. Vyráběli jsme svícny 

s andělíčky z keramické hlíny. Přišlo nás hod-

ně. Paní učitelka nám nejdříve ukázala tři 

druhy andělíčků a poradila nám, jak je vytvo-

řit. Potom už jsme se pustili společně 

s maminkou nebo tatínkem do výroby jednoho 

z nich. Čas rychle ubíhal. V pracovní a milé 

náladě jsme postupně dokončovali naše vý-

robky.  Všem se svícen s andělíčkem povedl. 

(Michaela Palzerová, 2. A) 
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Naše třída 2. A na vánoční  besídce 

představila Vánoce v Rusku. Setkali jsme 

se na letišti a povídali si o svých Váno-

cích. Byli jsme Češi, Rusové a Havajky. 

Rusko slaví Vánoce 31. 12. a dárky jim 

nosí Děda Mráz. Na Havaji zdobí vánoční 

palmu místo smrku. 

(Mikuláš Balner, 2. A) 

Vánoce ve škole, jak je vidí děti z 2. A      

 

 

VÁNOČNÍ TRHY 

(Ivana Kalousová, 8. třída) 



 

 

Extra třída 
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Rok školní začal dobře, 

cítili jsme se velmi moudře. 

Paní učitelka nás přihlásila 

do projektu „Extra třída“. 

 

Nad projektem jsme dlouho dumali, 

ale potom jsme si vybrali 

Dětské centrum Čtyřlístek, 

plesalo pár srdíček. 

 

Když jsme si kampaň udělali, 

hned jsme se za dětmi vydali. 

Pan ředitel nás uvítal mile, 

ty děti byly tak roztomilé! 

 

Jarní slavnosti jsme uspořádali, 

Princeznu ze mlejna jsme tam zahráli. 

Tak snad naše snažení cenné bylo, 

pro dětský úsměv se všechno dělo. 
 

(Tereza Vocílková, 7. třída) 

Usměvavé lyžování 

Volá na mě paní Zima,                           

výstroj oblékáme spolu. 

Lyžování že je prima!    

A už jedu z kopce dolů. 

Ve školičce lyžování,     

po týdnu už je konec, 

instruktoři jsou tam s námi, 

„Táto, mámo, jsem sportovec!“ 

(Antonín Mik, 1. A ) 

   Lyžák 

V pondělí jsme jeli na lyžařský výcvik. Všichni 

jsme se moc těšili. Ubytovali jsme se v hotelu 

Figura. Hned první den jsme šli lyžovat.    

Mně to moc nešlo, ještě jsem totiž nikdy nely-

žoval. Byljsem  

ve 3. skupině s paní učitelkou Bohdanou Fried-

lovou. Prvně jsem se naučil zvedat při pádu, 

stoupat do kopce a nakonec zatáčet... Druhý 

den už jsme šli na kopec a zkoušeli prvně sjíž-

dět. Dole na kopci byl vlek. Naučil jsem se na 

něm konečně jezdit. Nakonec jsem šel z trojky 

do skupiny 2B.  

Na lyžáku byla sranda, moc jsem si ho užil.  

                                                                                  
(Ondřej Grussmann, 7. třída)  

(Jan Valenta, 9. třída) 



 

 

Jednoho dne k nám do školy přijelo mobilní planetárium. 

Všichni jsme byli zvědaví, jaké to bude. Když jsme vešli do 

sálu, viděli jsme nějakou kouli, která se nafukovala a nafu-

kovala. Do koule jsme vstupovali po třídách. Museli jsme 

si tam všichni lehnout, protože film se promítal na strop, 

který připomínal oblohu. Příběh byl o skřítkovi a jeho uči-

teli. Skřítek se zajímal o vesmír a Slunce. Učitel mu vyprá-

věl, kolik let by trvalo, než by se dostal ke Slunci pěšky, 

autem, letadlem nebo raketoplánem. Pak vytáhl z garáže 

svou vesmírnou loď a vydal se společně se skřítkem do 

vesmíru. Jako první prozkoumali Merkur, pak Venuši, 

Mars, Jupiter, Saturn. Na Uran a Neptun už neletěli, proto-

že jim docházelo palivo a protože je tam velká zima. 

(Daniel Mucha, 2. A) 
 

 
  

Děti se převlékly do kostýmů pla-

net, 

líbil se mi ten od Anet. 

Ještě jsme mohli být bohové- 

ti nebyli žádní srabové. 

Měli jsme zábavné cvičení, 

ale čekalo nás i učení. 

Potom jsme si lepili rakety, 

co poletí na planety. 

V knížce jsme hledali souhvězdí, 

byla krásná, to se ví. 

Známe hodně informací, 

poradíme si s písemnou prací. 

(Veronika Šimečková, 3. třída) 

Pojízdné planetárium          
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Planetárium bylo v sále. 

Promítalo se to 

v nafukovacím stanu. Byly 

tam dvě postavy skřítků. 

Jmenovali se Všeználek a 

Zvídálek. Skřítkové nám 

říkali, jak se jmenují pla-

nety a jak vypadají. Jak 

přistáli, Zvídálek si všiml, 

že jedna hvězda padá 

z oblohy! Nejvíc se mi líbi-

lo všechno. 

(Nathan Štivar, 2.B) 

Planetárium 

Putujeme vesmírem 

3. třída 



 

 

Na Slavíčka se chystáme,   

písničky si zpíváme. 

Kdo vyhraje, nevíme, 

všichni se však těšíme.  
             (Eva Balcarová, 1. B) 

Olympijské hry 
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Štítinský slavíček               Soutěž ve šplhu 
                   

Ve škole máme celý rok projekt zaměřený na 

zdraví a tělesnou zdatnost. Jedna část byla sou-

těž ve šplhu. Nejdřív jsme se roztřídili do růz-

ných kategorií podle tříd. Každý soutěžící měl 

dva pokusy a ten lepší se počítal. Já měl časy 

6:28 a 6:76. Skončil jsem v naší kategorii jako 

třetí - přede mnou byl Ondřej Bednařík a Zby-

něk Tomáško, oba ze 7. třídy. No co, byli větší 

než já a rychlejší. Ale i tak jsem rád za 3. místo. 

Po skončení ve tři hodiny jsme se oblékli a šli 

domů.        

    (Petr Kohan, 6. třída) 

ZOH 2014 v 1. třídách jsme měli,  

ve třídě i v tělocvičně jsme soutěžili. 

Slalom mezi číslicemi, 

taky skibob jsme měli,  

na lyžích jsme jezdili 

a do dálky skákali. 

Drželi jsme palce všichni 

a dobré umístění vybojovali pro svou zemi. 

Pěkně jsme si závodili 

a radostí poskočili, 

když se dobře umístili.  

(Hynek Martínek, 1. A) 

(Barbora Miechová, 7. třída) 

(Alice Fojtíková, 1. B) 



 

 

Lovci 

Mladí lovci v pravěku 

dělaj samou neplechu. 

Maminky jim nasekají 

úlovek, co nachytají. 

Potom všichni sednou k oknu, 

upečou si masíčko. 

Škoda jen že přijde podzim 

a mají ho maličko. 

(Loris Gonelotto, 4. třída) 

Viděli jsme podobizny zvířat, které 

v pravěké době žily, např. mamuty, nádo-

bí z hlíny, zbraně, které tehdy lidé pou-

žívali na lov zvířat. Mohli jsme si vyzkou-

šet, jak tehdy vyráběli mouku - kamenem 

drtí zrní, boty - kůží zvířat omotali nohu 

a pak ji obvázali provazem. Přednáška se 

mi líbila, bylo to fakt bájo!  

     

   (Jiří Gebauer, 1. B)  
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Pravěk 
17. února v naší tělocvičně proběhla ex-

kurze pravěkem. Byla tam k vidění chýše 

z mamutích klů, pravěké zbraně, vycpaný 

smilodon (šavlozubý tygr), vycpaný mamut 

a pravěké kresby. Nejvíc se mi líbila ma-

keta pravěkého lovce.  

Bylo to velice zajímavé a poučné.  

                                                                                                                                  

(Ema Kačenová, 1. A) 

Exkurze pravěkem                        Divadlo 

O kouzelném prstu strýčka Stolaříčka 

Divadelní mánie právě začíná, 

pan Benda vybírá, hráti chce většina. 

Role jsou zadány, texty se učíme, 

jak nám čas dovolí, na zkoušky chodíme. 

Kostýmy pro skřítky, kostýmy pro víly, 

pohádku hrajeme, děti, už za chvíli 

pohádku o tom, že lháti se nemá! 

Rozeta Skřítková, víly a Ema. 

(Vendula Heřmánková, 4.tř.) 

Dravci 

21. května 2014 proběhla akce s názvem „Dravci“. 

V 9:00 se celá škola přesunula na sportovní areál ve 

Štítině. Zde už byli připraveni dva sokolníci. Jakmile 

všichni usedli, program začal. Bylo zde mnoho druhů 

dravců – od sokolů po orly. Bylo to velmi zajímavé.  

(Radim Tylšar, 8. třída ) 

Pán nám o dravcích všechno řekl a ukázal, jak 

dravci létají, jaký mají způsob lovu. Ke konci vy-

hlásil soutěž. Kdo mu zodpoví všechny otázky, 

dostane pírko sokola. 

(Natálie Friedlová, 5. třída) 
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Fotbalisti 

Florbal Cup 

Pondělí a pátek mám moc rád, 

protože chodím fotbal hrát. 

Když budu dobrý 

půjdu do brány 

a pochytám i prudké rány 

(Ludvík Popek,  1. B) 

Báseň 

Ve středu po škole jsem 

se šel převléci a 

s ostatními spoluhráči 

jsme se sešli a domluvili 

se, jak budeme hrát.  

Potom jsme šli pro flor-

balky a roztrénovali se. 

V našem týmu bylo jenom 

pět hráčů, takže jsme ne-

mohli střídat — na rozdíl 

od jiných. I tak jsme hráli 

dobře, ale na vítězství to 

nestačilo. I když jsme 

jednou vyhráli!  

Diplom jsme dostali a 

sladkosti jsme si rozdali.  

Domů jsem šel spokoje-

ně. Nevadí, že jsme ne-

vyhráli… 

 

 (Jan Lindovský, 6. třída) 

My, fotbalisti, jsme odehráli 3 mistrovské zápasy. 
První mistrák skončil remízou 9:9 s SFC, Opava B. 
Druhý s SFC, Opava A jsme prohráli 3:24. Třetí 
s Holasovicemi jsme vyhráli 11:5 . Dvě  utkání byla od-
ložená. S Hradcem nad Moravicí z důvodu nemocných 
hráčů z Hradce. S Budišovem nad Budišovkou pro ne-
příznivé počasí. 

Těšíme se na zápasy! 

(Vojta Drὂssler, 2. B) 

(Jana Hlavicová, 3. třída) 
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Zvládneme to 

Školní projekt „Zvládneme to“ nás baví - 

je poučný a hravý. 

Učíme se, jak si vážit zdraví. 

V JČ do kolečka jsme si ve třídě sedli 

a o klukovi Augustovi jsme si četli. 

V chráněných dílnách jsme také byli 

a lidi s postižením jsme navštívili. 

Pracovali s hlínou i hračky šili, 

vodícího psa jsme si pohladili. 
(Jonáš a Vítek Grussmannovi, 1. a 5. třída)  

Chodící lidé 

V únoru letošního roku jsme se 

zúčastnili projektu Chodící lidé. 

Přijel za námi do školy handica-

povaný pán. Jmenuje se Tomáš 

a je mu 28 let. Od dětství trpí 

mozkovou obrnou. Kvůli tomu 

se neudrží na nohou, a proto je 

odkázaný na invalidní vozík. 

Spolu s ním přijela i asistentka 

Aneta. Ta nám předvedla spous-

tu zajímavých předmětů, které 

lidem s postižením usnadňují ži-

vot. Nejvíce mě zaujal podavač 

věcí. S ním si postižení podávají 

věci, když na ně nedosáhnou. 

Seznámila nás i s pomůckami 

pro nevidomé. Líbila se mi sle-

pecká hůl. Když jsem si ji vy-

zkoušel, bylo to hodně obtížné. 

Díky tomuto projektu jsem si 

uvědomil, jaké mám štěstí, že 

jsem zdravý. 
(Lukáš Martiník, 5. třída) (Nikola Martiníková, 9. třída) 



 

 

Letos naše ZŠ ve Štítině pořádala 1. ročník soutěže „Štítina má talent“. Do této soutěže se 

mohl přihlásit každý, kdo měl nějaký talent a také odvahu. Účast byla opravdu velká. Mezi 

přihlášenými jsem byla také já a mé dvě kamarádky. Rozhodly jsme se, že předvedeme, jaký 

máme „tanec v krvi “.  

Porota měla opravdu těžkou práci vybrat z tolika úžasných vystoupení, ale postoupit mohlo 

pouze 10 vystupujících.  Bohužel jsme nepostoupily, ale nám to vůbec nevadilo. Důležité bylo, že 

jsme si to pořádně užily, a to jak nacvičování u nás doma, tak samotné vystoupení.  S naším čís-

lem jsme také vystoupily jako čestní hosté ve finálovém kole této soutěže. Také si nás vybral 

pan družinář, abychom vystoupily u příležitosti setkání štítinských důchodců. Všechna vystoupení 

se nám povedla a už nyní vám můžu slíbit, že příští rok se zúčastníme znovu.  

(Karolína Těžká, 3. třída)    

utekl jako voda, když jsme si 

zahráli různé hry pro nevidomé. 

A viděli jsme i Braillovo písmo.  

Mají můj velký obdiv, že se to 

dokázali naučit. Viděli jsme, jak 

nevidomí vytváří z keramiky vý-

robky, které byly opravdu zda-

řilé. Nevidomým přeju, aby si 

splnili svoje sny. 

 (Lenka Adamčíková, 7. třída)  

V březnu jsme se se třídou vy-

dali do Chráněných dílen ve 

Vlaštovičkách, kde jsou nevido-

mí lidé. Všechny nás zaujalo, 

jak zvládají život. Mohli jsme si 

vyzkoušet, jak je těžké si tře-

ba namazat rohlík anebo nalít 

vodu. Poté jsme zjistili, jak ne-

vidomí vidí, jsou totiž různé 

stupně jejich vidění. Pak čas 
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Chráněné dílny Vlaštovičky 

Štítina má talent                         

ke konci jsme se o vý-
hru rvali. 

Vyhlášení pro-
běhlo, 

všechno se moc 

povedlo. 

 

 

 

(Patrik Halfar, 6. třída) 

Nejrychlejší Štítiňák,  

nebyl tam jen je-
den žák. 

Zapsat jsme se 
museli 

a pak už jsme bě-
želi. 

Fanoušci se schá-
zeli, 

hned povzbuzovat začali. 

Kategorie postupně ubývaly, 

Nejrychlejší Štítiňák 

Do „Štítina má talent“ jsme se 
přihlásili, 
do finálového kola jsme postou-
pili. 
Já, Nikoš a Kuba jsme tři 
„jojeři“ 
a byli jsme velcí frajeři. 
Sice jsme soutěž nevyhráli, 
ale hodně jsme si ji užívali. 
„Jojování“ je velké umění, 
mysleli jsme, že to porota ocení. 
Nakonec gymnastky to vyhrály, 
co po žíněnkách se „kulaly“. 
 

(Nikolas a Matyáš Vykydalovi,  
Jakub Stoniš, 5. třída) 

(Adéla Mrákotová, 5. třída) 



 

 

Naše třída byla na podzim v opavské 

knihovně. 

Maminky a tatínci nám dali vyni-

kající svačinu. 

Jeli jsme vlakem do Opavy. 

Mladá paní knihovnice nám ukáza-

la pěkné knížky. 

Mně se knížky moc líbily, chtěl 

bych je mít ve své knihovně. 

Na závěr jsme si mohli číst knížky. 

Nejvíce ze všech knížek se mi líbily 

komiksy. 

A to je konec. 

(Vojta Martínek, 3. třída) 

Fotili jsme se na koberci, 

jako mladí pohádkoví  herci. 

Pak jsme šli do lavic, 

byli jsme tam jakoby nic. 

Dostali jsme pracovní listy, 

tím jsme si byli úplně jistí. 

V kostýmech jsme pracovali, 

pohádky poznávali. 

(Adéla Klubalová, 3. třída)                               

Návštěva knihovny 

Projekt Pohádky         

14. dubna jsme absolvovali přednášku  

v knihovně v Kateřinkách na 

téma Staré řecké báje a pověsti. 

Bylo to zajímavé a naučili jsme 

se mnoho nového. Paní Martiní-

ková nám nejprve vypravovala 

a četla. Poté jsme si udělali skupinky, ve 

kterých jsme hledali knihy a plnili úkoly. 

Ale došlo i na to, že jsme museli pracovat 

sami. Dostali jsme pracovní list, který jsme 

museli pomocí knihy, počítače a našich vě-

domostí vyplnit. Pro toho, kdo poslouchal a 

dával pozor, to bylo snadné, ale pro toho, 

kdo se tam bavil a nedával pozor, to bylo 

těžší. Myslím, že si to každý užil a aspoň 

trochu se mu to líbilo. Mně osobně se to lí-

bilo moc a těším se, až se do knížky Staré 

řecké báje a pověsti začtu. 

(Adéla Mrákotová, 5. třída) 

Paní učitelka nám nabídla, že kdo chce, může jet s ní do divadla v Opavě na představení Bo-

řík a spol. Bylo by to v neděli a cena byla asi 80 Kč. Je zajímavé, že jeli jenom kluci a paní 

učitelka. Do Opavy jsme přijeli vlakem, a protože jsme měli ještě trochu času, proběhli jsme 

si obchodní dům Breda, který rádi navštěvujeme. 

Před divadlem jsme si rozdali vstupenky. Představení se mi líbilo, Brňáci byli skvělí. Pořád-

ně jsem si to užil, protože jsem seděl v první řadě. Připadal jsem si, že jsem přímo na jevišti. 

Bylo to fajn a pak hurá na vlak a domů. 

(Martin Radek, 5. třída) 

Výlet do Slezského divadla v Opavě 
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bolický hřbitov se jmény vojáků a oby-

vatel, kteří zemřeli za války. 

V památníku nám paní průvodkyně vy-

právěla o životě generála Píky. Viděli 

jsme vojenské uniformy, zbraně a fot-

ky z války. Zpátky ke škole nás vezl au-

tobus. Na výletě se mi moc líbilo. 

(Valerie Dokoupilová, 2.B) 

Dne 9. května jsme se školou 

vyrazili na pochod generála He-

liodora Píky. Ten den zrovna ne-

bylo hezky, ale naštěstí nezača-

lo pršet. Jen foukal silný vítr. 

Na památník do Hrabyně jsme 

šli ze Štítiny přes Nové Sedlice 

asi 9 kilometrů lesem. U památ-

níku jsme viděli vojenskou tech-

niku používanou během 2. světo-

vé války a viděli jsme sym-

Pochod gen. Heliodora Píky — výlet do Hrabyně 

života, ze skutečného života. 

Scénka byla totiž z knihy 

Memento od Radka Johna podle 

skutečné události. Nebylo to 

jako obyčejné divadlo, kam při-

jdete, odsedíte si představení a 

odejdete domů. Nad Mementem 

jsme měli možnost se zamyslet. 

(Hanka Halfarová, 8. třída) 

Drogy. Jsou nebezpečné?  

Jistěže ano. O jejich nebezpečí 

nás 26. března přesvědčil muž, 

který se toxikomanií zabývá. Bě-

hem zhruba hodinové scénky nám 

(8. a 9. třídě) ukázal, jak těžký je 

život feťáka. Nejen jeho, ale i 

jeho rodiny. Viděli jsme život 

těžce závislého mladého člověka. 

Od jeho úplně první zkušenosti 

s drogou až po skoro absolutní 

konec. Viděli jsme záběry z jeho 

Drogová prevence—Memento 

(Vít Grussmann, 5. třída) 



 

 

Prázdniny 
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Devět let v této škole           

Už se těším na prázdniny, 

nejsem však jediný. 

Plno smíchu bez pláče, 

nejlepší jsou borůvkové koláče. 

Do bazénu skočím „HUP“, 

prázdniny jsou tu coby „DUP“. 

 

(Martin Dobruš, 2. B) 

Letos to je už devět let, co docházím do 
této základní školy. Letos vycházím a če-
ká mě střední škola v Krnově. Hrozně se 
tam těším, protože poznám nové lidi, nau-
čím se něco nového. Sice se mi malinko 
bude stýskat, ale přijdu tady na návštěvu 
a popovídat žákům deváté třídy, jaké by-
ly moje první dojmy na nové škole… Tahle 
škola mi nedala ponaučení pouze v oblasti 
vědomostí, ale také i pár rad do života. 
Hlavně nezapomenu na ostatní kamarády 
z nižších ročníků. Doufám, že je někdy 
potkám a prohodíme spolu pár slov. Děku-
ji všem učitelům za znalosti, které mi da-
li, ale hlavně paní učitelce Slovákové, 
která mě naučila, že se život nemá brát 
tak černě. 

                                                                                                           

(Klára Mikettová, 9.třída) 

Devět let jsme tady byli, 

mnoho zážitků si užili. 

Teď už ale odcházíme, 

nic jiného nezbývá, 

byli jsme tu jako jedna velká 

školní rodina. 

Tolik výletů, divadel, projektů a her, 

ne vždy jsme měli ten správný směr. 

Však nyní už každý víme, 

na jakou školu míříme. 

Už jen nacvičit poslední vystoupení, 

ale tenhle úkol splnit lehké není. 

Tak až ho tady zahrajeme, 

všichni do jednoho odejdeme. 

Proto na nás v dobrém vzpomínejte. 

A v srdcích si nás zachovejte. 

                                                                                                                               

(Petra Magerová,  9. třída ) 

Devítka 

(Jan Valenta, 9. třída) 
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