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Milí přátelé,
po roce máte opět možnost držet ve svých rukou časopis Rok v naší škole. Prostřed-

nictvím našich žáků jsme v něm letmo monitorovali průběh školního roku v myšlenkách, 
vzpomínkách, obrázcích a fotografiích. Nemohli jsme však touto formou zachytit vše, co 
se v naší škole událo. O dalších aktivitách jste průběžně informováni prostřednictvím škol-
ních webových stránek či Štítinského zpravodaje. 

Na závěr školního roku bych rád všem poděkoval za spolupráci a pevně věřím, že nám 
zachováte přízeň i v následujících školních letech. Přeji za všechny zaměstnance nejen žá-
kům, ale i Vám všem pěkné, slunečné prázdniny a těšíme se na viděnou v novém školním 
roce, odpočatí, zdraví a plní elánu. Mgr. Daniel Matyášek, ředitel školy

Příspěvky tvořily děti přímo ve vyučování, starší žáci (od 4. ročníku) si je sami 
opravovali jak po stránce stylistické, tak i pravopisné.

Akce naší školičky 
Co se stalo v naší škole,

shrneme to v jednom díle.
Začalo to Sportem pro děti,

o ty jsme se zajímali od nepaměti.
Odpoledne sice bylo deštivo,
ale nám se tam stejně líbilo.

Hodně peněz jsme vybrali
a v jejich srdcích jsme vyhráli.

Další akce nás čekala,
3. října na dveře klepala.

Braňák jsme si zaběhli
a medaile si rozdali.

A co bylo dál?
Halloween nás pěkně vylekal.

Převleky jsme si oblékli,
aby se nás všichni lekli.

Rolničky už slyšíme, 
na trhy vánoční se těšíme.

Naše škola je dáma v letech,
šedesát pět na krku,

všechna naše vystoupení 
slavila mnoho úspěchů.

(Tereza Vocílková, 
Jaroslav Stanovský, 
Lenka Adamčíková, 

Barbora Kostřicová, 8. tř.)

Opavské Slezsko
Na soutěži se mi líbilo všecko. Strašně se 

mi líbilo na zahradě, kde chovali různé ptá-
ky. Kluci z cimbálky byli na mě hodní a moc 
dobře hráli. Nejlepší byl cimbál. Na pódiu 
bylo pěkně. Byla jsem šťastná, že jsem vy-
hrála a dostala jsem dárečky. 

 (Nela Benová, 1. tř.)
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Projekt 72 hodin – Návštěva domova 
pro opuštěné a týrané psy v Ostravě Heřmanicích 
Začátkem školního roku se naše třída 

zapojila do projektu 72 hodin a naším 
prvním úkolem bylo uspořádat sbírku 
pro opuštěné a týrané psy. Mnoho lidí 
přispělo pamlsky, hračkami a různými 
dekami na zimu. Po ukončení sbírky jsme 
jeli navštívit paní Synkovou a pomoct jí s 
úklidem. Taky jsme jí předali dary v rám-
ci naší sbírky, která se uskutečnila 11. 10. 
2014. Nejdříve jsme se vrhli na úklid a 
potom jsme si hráli s pejsky. Na tento den 
vzpomínáme s obdivem, protože starat se 
o 50 psů není vůbec jednoduché, taky je 
to nákladné na finance.  

 (Lucie Exnerová, Klára Muchová, 8. tř.)

Strašidelná show
„A je to tady! Konečně!“ Jako každý rok 

organizují deváťáci a učitelé ke konci října 
strašidelnou show. Já (Denisa), Nikol, Iva, Viki, 
Jirka a Aleš jsme s paní učitelkou Bitomskou 
předváděli chemické pokusy. Dělali jsme 
například pokus sloní pasta, Faraonovi hadi 
a plno dalších. Tradičně se pořádá i stezka 
odvahy, kterou jsme chystali sami. Užívali 
jsme si to, byla to zábava. Měli jsme pro děti 
nachystané úkoly a kdo je nesplnil, ten se 
dál nedostal. Klidně bychom tam byli celou 
dobu, než by se všechny děti vystřídaly, ale 
po hodině a čtvrt za námi přišel náš třídní, že 
show končí. Byli jsme naštvaní a ukřivdění. 
Všichni jsme si to i přesto na 100% užili. 
(Denisa Pavlišáková, Aneta Oplerová, 9. tř.)

Oblíbený kroužek
Můj nejoblíbenější kroužek je fotbalová 

akademie. Jsme nejlepší tým, protože jsme 
výborní fotbalisté a dobří kamarádi. Líbí 
se mi, že vyhráváme. Já hraju v obraně, ale 
umím střílet i velké „perdy“ a dal jsem už 
nejmíň deset gólů.  
 (Ondřej Drössler, 1. tř.)

Družina
V družině se nám líbí nejen to, že máme 

nejlepší paní družinářku a nejlepšího 
pana družináře, ale i to, že nás berou na 
různé výlety. Třeba jsme šli pro kapra, také 
jsme se byli podívat na daňky, u hasičů 
nebo jsme na Obecním úřadě zpívali do 
rozhlasu. Prostě družina je to nejlepší, co 
je v naší škole, a víte co? Ahoj a zase příště.    
 (Alexandra Stašková, 3. B)
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Drakiáda
Draci letí, straší vrány, vlaštovky a čápy.

Těma očima a zubama.
Ale vrány vlaštovky a čápi se jim vysmáli.

Byli přece z papíru. Há ha ha.
 (Agátka Papežová, 2. A)

„Dravec“ (Sára Šimperská, 6. tř.)

Betlém 
Betlém, to je téma Vánoc,

připomínáme si velkou noc.
My jsme ho však nehráli,

vyřezat se ho chystali.
V dílně stolařské dřevo řezali

a doma jej pak malovali.
Když už postavy v krajině stály,
rychle jsme se do Bredy vydali.
Betlém tak stál na svém místě 

a hlasování proběhlo,
i když jsme soutěž nevyhráli,

moc se nám to povedlo.
 (Monika Kinnertová, 8. tř.)
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Mrazík 
Mrazík byl pěkný a srandovní, na Mrazíka 

jsem se moc těšil. A byli tam bandité, měli 
banditky a mačety. Mrazík měl sáně a mrazící 
hůl.  (Petr Vávra, 2. A)

Vánoce – rodinná dílna
Nejprve jsme zdobili baňky. A potom 

jsme vypichovali věnečky. Byl tam ještě 
Tonda Mik, Ema Kačenová a Nela Današo-
vá a další. Potom za vydělané peníze jsme 
si koupili věci do třídy: hodiny a výtvarné 
potřeby. Maminky a tatínci si mohli dát 
kafe nebo čaj a nějakou dobrotu. 

 (Pepa Ulrich, 2. A, Toník Mik, 2. A)

Vánoce  (Nela Benová 1. tř.)

Vánoční laťka
Těšil jsem se na skok, ale neskočil jsem 

105 centimetrů. Ale skočil jsem 55, 65, 75, 
85 95, 100. A už jsem byl na 1. místě z 2. A. 
Byl jsem šťastný, že jsem se zúčastnil. Vydr-
žela Verča první z 2.B z holek.

 (Michael Valenta, 2. A)

Na 2. místě jsem byla, je to krása. Skákat 
před lidmi. Paní učitelky hodné zapisují, dí-
vají, měří, posouvají tyč. Moc se mi to líbilo. 
Z druháků jsem 2. nejlepší. Byla paní učitelka 
na mě hrdá. Skočila jsem 90 m. 

 (Eliška Johančíková, 2. A)

Lyžařský kurz
Ze školy na hory jedeme,

žlutým autobusem se vezeme.
Lyže, boty, helmy máme,

kdo z nás si asi ruce poláme?
Ubytování pěkné je, 

na kopci se dobře lyžuje.
Vedoucí jsou stále skvělí,
morálce vždy přísně velí. 
Z kopce rychle svištíme,

smrčky, jedle míjíme. 
 (Jan Vidomec, Jan Lindovský, 7. tř.)

Štítina 
má talent
Mně se soutěž moc 

líbila. Tanec se mi 
krásně povedl a skon-
čila jsem první. Dosta-
la jsem diplom a pou-
kázku do Sportisima. 
Všechny vystoupení 
byly nádherné. Pak 
jsme pozvali trenérku 
domů a dali jsme si 
zmrzlinu. 

 (Amálka Vaňková, 
 1. tř.)
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Pepa stavitel 
Stavím, stavím, stavím,

protože se bavím. 
Jsem to ale stavitel,

co postavím, je na pytel.
Ať se snažím sebevíc,

já nepostavím zhola nic. 
 (Vojtěch Drössler, 3. B)

Přesně 19. 2. proběhlo třídní kolo Pepa sta-
vitel. Postoupila jsem jako jediná holka ze tří-
dy. Byla jsem šťastná, ale také smutná, protože 
žádná jiná holka nepostoupila. V tom třídním 
kole jsem stavěla auto, ale čtyř ne třípatrové. 

20. 3. se odehrávalo školní kolo. Ještě 
bych vám chtěla říct, že v tom školním kole 
jsem stavěla rozhlednu a sice jsem nepo-
stoupila, ale až tak smutná z toho nejsem. A 
navíc jeden kluk ze třídy postoupil. Umístil 
se na 3. místě a byl to Štěpán Both. Tak ahoj 
a příští rok zas.  (Alexandra Stašková, 3. B) „Pepa Stavitel“  (Tereza Miechová, 3. B)

Salát 
Každý si dal před sebe men-

ší misku a dával do ní suroviny, 
třeba jahody a mandarinky. Vše 
jsme nakrájeli a dali do velké 
nerezové misky. Ten salát byl vý-
borný.  (Lukáš Sedláček, 2. B)

Nejprve jsme si nachystaly misku. Niki nastrouhala okurku a dala ji do misky. Pak druhá Niki na-
krájela ředkvičky a já jsem strouhala mrkev, Anička mi pomáhala. Míša nakrájela papriku a skoro 
všechny jsme natrhávaly salát. Pak jsme to všechno zamíchaly.  (Maruška Pastrňáková, 2. B)
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Pythagoriáda
25. 3. školní Pythagoriáda se konala,

doufám, že budu mít pocit 
“Dobře jsem to napsala“.

Sešli se tam žáci z různých ročníků,
dar počítání dostali do vínku.

Pravítka,kružítka rýsují,  
tužky vše dopisují.                                                                                

Hodinu jsme na to měli
a potom vše odevzdali. 

Z naší školy postoupili dva,
vybrali mě a Kubíčka Jakuba.

Pan družinář nás vezl do Opavy
na okresní kolo Pythagoriády. 

A pak jsme psát začali.                  
První jsme se neumístili,

ale s dobrým pocitem se navrátili.
 (Nela Jantošíková, 5. tř.)

„Boj“ s inteligenty
„Já a olympiáda z českého jazyka? Co tady dělám?“ Kolem mě sedělo asi třicet inteligentů 

mého věku. Měla jsem chuť utéct. „Vítám vás na Základní škole Englišově v Opavě,“ přerušila 
mé myšlenky ředitelka školy, „… a přeji vám hodně štěstí.“ 

Mluvnická část mi nepřipadala příliš obtížná, ale ten sloh… Zadání bylo napsat o nějakém 
historickém místě v okolí našeho bydliště, které jsme v nedávné době navštívili, a navíc pří-
běh musel obsahovat strašidla ve spojitosti s vybraným místem. Prostě nechápu, jak tohle 
mohl někdo vymyslet!

Nějak jsem to splácala a myslím, že i celkem dobře, protože když asi o týden později při-
šly výsledky, paní učitelka byla celkem nadšená. Dostala jsem se na 11. místo. Pro mě to byl 
nejen úspěch, ale také velmi dobrá zkušenost do budoucna.  (Kateřina Vildomcová, 9. tř.)

Hasík
7. 5. byly u nás hasičky. Povídali jsme 

si o ohni. Říkaly nám, jak ohni máme se-
brat vzduch. Ještě o zlém ohni a dobrém 
ohni. Dávaly nám otázky. Byli jsme ve 
skupinách na holky a kluky. Moc se mi to 
líbilo.  (Aleš Prda, 2. B)

 „Iluze“ (David Kokoř, 7. tř.) (Jolana Muchová, 5. tř.)
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Recitační soutěž

Z deníku kocoura Modroočka 
„Ahoj kočky…“ touto větou uváděl Modroočko představení v divadle Loutek v Ostravě. Bylo 

to představení o kočkách. Vystupovali tam: Kiki, Zelenoočka, Franta Šramota, Natrhouško, kr-
tek a hlavně Modroočko. Jeli jsme autobusem. Byl to krásný den 20. 2. 2015. Autobus stál 92 
Kč. Když byla pauza, mohli jsme si koupit ve stánku Modroočkův deník. Stál 25 Kč. Toto před-
stavení trvalo asi hodinu a půl. Moc se mi to líbilo, a když jsme přijeli, tak jsme si četli knížku Z 
deníku kocoura Modroočka.  (Adéla Kostrhounová, 3. B)

 (Michaela Buchlová, 2. B) (Eva Balcarová, 2. B)

Byla jsem na recitační soutěži a recitovala 
jsem O dvanácti měsíčkách. Dala jsem do 
toho všechno, abych aspoň postoupila. Vy-
hrála jsem 2. místo a jela jsem do Ostravy. 
Na začátku jsem byla nervózní, ale na pódiu 
jsem byla obklopena světly a už to bylo snad-
né. Skončila jsem zase druhá.

 (Věra Samolejová, 1. třída)
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Na začátku školního roku jsme začali nacvi-
čovat představení Wahurka. Divadelní kroužek 
vede rejža Lukáš Vlček. Divadelní hra je o indiá-
nech a hru napsal Vlastimil Peška. Do hry jsme 
si přidali různé srandičky. Moje role nebyla pří-

liš těžká. Účinkoval jsem jako bubeník a uva-
děč. Má řeč byla jednoduchá. Když jsme si naše 
srandovní představení nacvičili, zahráli jsme 
ho ve dvou dnech pro školu. Celé škole se to 
líbilo, takže jsme si mohli vychutnat velký po-

tlesk. Zúčastnili jsme 
se i okrskové soutěže 
dětských divadelních 
souborů OPAVSKÁ 
ROLNIČKA. Po diva-
dle nám rejža koupil 
v cukrárně něco dob-
rého. Na přehlídce se 
nám hodně líbilo.

 (Tomáš Hulva, 
 6. tř.)

Přijímací zkoušky
15. 4. 2015 jsem se vydal psát přijímací 

zkoušky na vybranou školu do Ostravy. Byl 
jsem strašně nervózní a bolelo mě břicho. 
Když jsem tam přijel, vše se zhoršilo. Měl 
jsem zvláštní pocit, že to nezvládnu. Posadil 
jsem se do předposlední lavice, poslední už 
byly obsazené. Pak vešel do třídy učitel, který 
nám vysvětlil pravidla, co můžeme a co ne. 
Jako první jsme psali matematiku. Původně 
jsem si myslel, že to bude těžké, ale zase tak 
těžké to nebylo. A to mě uklidnilo a psal jsem 
dál. Mezi testy byla třicetiminutová pauza 
na svačinu. Druhý test jsme psali češtinu, tu 
jsem stihl celou, na rozdíl od matematiky. A 
pak začal ten strašný týden, kdy jsme museli 
čekat na výsledky. (Matěj Střílka, 9. tř.)

První zkouška tvého života?
Přijímací zkoušky na střední školu. Někteří to mají zdárně za sebou, některým se podařilo 

přijímacím zkouškám vyhnout dokonalým obloukem (učební obory). Nikdo ti neřekne, že 
příprava není důležitá. Rodiče i učitelé ti budou vštěpovat, ať se učíš, (ikdyž máš pocit, že 
všechno umíš, v pozdějším momentu si uvědomíš, že ne) ať dáváš větší pozor ve škole, ať 
chodíš na doučování z češtiny a z matematiky, na přípravné kurzy. Ale i kdyby ses snažil sebe-
víc, tak v té třídě plné tvých konkurentů jde o štěstí. Nemusíš vědět všechno. Tady nejsme ve 
škole. Nemáš za to známku.  (Hana Halfarová, 9. tř.)

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Když televizní vysílání bylo,

všem se to moc zalíbilo.
Někteří se hodně báli,
ale pak to překonali. 

A jak Vaněk s Lischkou řekli,
řízek nám pak upekli.

V dějepise pak jsme mluvili
o státech Asie a Persii.

Taky vlastní program jsme stvořili,
poté ho TV Racek nazvali.
Hodně videí jsme natočili
a dost se při tom pobavili.

Hned když jsme to dokončili,
na web školy to přidali. 

 (Tadeáš Balnar, 7. tř.)

Wahurka
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U6 – úžasný svět techniky
Kdo to jede do Vítkovic,

osmáci ze Štítiny,
soutěžit už pospíchají,

ubíhají vteřiny.
S Tršicemi se utkají,

porazit se nenechají.
Vyhrají, jak je v pokřiku

a tablety najdou v kufříku.
 (Monika Kinnertová, 8. tř.)

Osmáci vyhráli v televizní soutěži.

Svět techniky Ostrava
Když jsme společně se 7. třídou na-

stoupili do autobusu a vyjeli na cestu 
do Ostravy, byli jsme nadšeni. Jakmile 
jsme vyjeli do dolní oblasti Vítkovic, byli 
jsme ohromeni, kolik materiálů (převáž-
ně železa) zde bylo použito.Vyšli jsme do 
budovy a hned za vrcholem byl kolotoč, 
který se točil do všech směrů. Jízdu si 
užila spousta žáků, i pan učitel Schreier. 
Jednomu z účastníků výpravy se však 
udělalo nevolno. V areálu byly přichystá-
ny pokusy z fyziky, přírodopisu, matema-
tiky, v půlce jsme navštívili představení o 
fyzice. Všichni tvrdili, že se jim výlet líbil. 
 (Martin Radek, 6. tř.)

Knihovna
V úterý 5. 5. 2015 jsme byli v Opavě. Museli 

jsme jet vlakem do Opavy a jít pěšky do Kate-
řinek. V Kateřinkách byla knihovna. V knihovně 
jsme si povídali o spisovatelce Astrid Lingreno-
vé a o knížce Děti z Bullerbynu a Pipi dlouhá 
punčocha. Potom byla přestávka a my jsme se 
mohli nasvačit i podívat se na nějaké knihy a 
komixy. Samozřejmě, že jsme je museli vrátit! 
Po přestávce jsme přisedli ke stolům a dělali 
jsme křížovky. Po dlouhém luštění jsme vyrá-
běli větrníky. Větrníky se nám povedly, tak jsme 
si je odnesli domů. Když jsme všechno splnili, 
šli jsme si koupit do města něco na zub. Poté 
jsme šli na vlak a jeli do Štítiny. Celý den se 
nám moc líbil. Paní učitelka měla určitě dobrý 
nápad.  

 (Patrik Kupka,  Nathan Štivar, 
 Martina Lindovská, Daniel Mucha, 3. A)
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Konečně výlet
Konečně!  Poprvé tento rok jsme někam 

jeli. Bylo to divadlo. A nebylo nejhorší. Po di-
vadle většina jela domů, naše němčinářská 
skupina ale zůstala v Opavě. Sešli jsme se s 
paní učitelkou a jejím kamarádem kamera-
manem.                                  

V naší škole probíhá projekt Komunikace a 
každá třída má natočit nějakou reportáž na 
dané téma. My točili rozhovory na téma byd-
lení. Bylo to fajn. Já byla reportérka a zasta-
vila jsem „náhodného“ kolemjdoucího (tak-
že svou spolužačku) a kladla jsem jí otázky. 
Když bylo natočeno, párkrát jsme se vyfotili 
na památku a pak nás paní učitelka Richtero-
vá pozvala na zákusek. Reportérka bych sice 
být nechtěla, ale to odpoledne jsem si užila. 
 (Magdaléna Kudelová, 9. tř.)

Joy Run 
Jednu neděli v dubnu jsme ráno popadli bundu.

A za jednu sekundu jsme se ocitli v auťáku.
V Městských sadech se Joy Run konal, 

kde každý dobrý skutek konal.
Trať dlouhá šest kilometrů

nám připadala dlouhá 10 km.
Handicapovanou Haničku nám přidělili,

dobrou náladou jsme ji pozlatili.
V našem týmu deset členů bylo,

Haničku to naplnilo.
Šrája s Jirkou běželi,

co jim síly stačily, 
Lenka, ta to vzala taky,

běžela rychle jako mraky.
Barča se předběhnout nenechala,

To, co šlo, to vykonala.
Zbyněk s Markem rychlí byli,
ale na Šráju s Jirkou nestačili.

Hanička, ta šťastná byla,
protože hezký zážitek měla.

Joy Run – běh s handicapem je,
my však nelenili a dobré skutky vykonali. 

 (Barbora Topinková, 
 Daniela Heczková, 8. tř.)

U6
Byla tam stará motorka,

ale mně se líbila nejvíc ponorka.
Do ponorky jsem zalezl

a na rozhlednu jsem vylezl.
V kole jsem se jako křeček točil,
z mašinky jsem na zem skočil.

 (Stefan Škurhan, 1. tř.)
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Čím budu?  (Ema Kačenová, 2. A)

Výlet ke koním
Ve středu 29. 5. 2015 jsme šli se třídou do Nových Sedlic na ranč paní Štivarové. Učili jsme 

se jen dvě hodiny a pak jsme vyšli. Když jsme tam přišli, přivítala nás Nathanova maminka. 
Potom jsme jezdili na Baronovi a Popelce. Projížďka byla na jejich poli. Měli tam i další dva 
koně. Jmenovali Cat a Daizy. Byly tam i jiné zvířata – pes Perla a kocour Mourek. Se psem 
Perlou jsme si pohráli a s kocourem Mourkem pomazlili i s míčem jsme si zakopali. Jak jsme 
se všichni svezli, tak jsme dali koním suché chleby a jablka. Šli jsme zpátky a cestou jsme se 
zastavili v obchodě a poté jsme šli na hřiště a hráli jsme si tam. Lozili jsme na průlezkách, hou-
pali se, jezdili po skluzavce. Po cestě zpátky do školy jsme si povídali. Když jsme došli ke škole, 
paní učitelka otevřela dveře. Tím skončil náš procházkový den. 

 (Nathan Štivar, Jindřich Šimeček, Martina Lindovská, David Kostřica, 
 Daniel Mucha, Mikuláš Balner, Valérie Hoňková, 3. A)

Návštěva dopravního hřiště v Malých Hošticích
Jeli jsme na hřiště, doma jsme si nachystali 

věci. Měli jsme i různé průpravy v prvouce a 
v třídnických hodinách. 

Vlakem jsme jeli do Opavy a do Malých 
Hoštic. Šli jsme na obecní úřad kde byla 
přednáška, byla velmi poučná. Cesta na 
hřiště netrvala dlouho, protože jsme jeli 
na kolech nebo na koloběžkách. Jak jsme 
uviděli hřiště, chtěli jsme hned jezdit i bez 

helmy. Chvíli trvalo, než se rozsvítily se-
mafory. Někdo jel rychle a potom spadl  
a odřel se. Když jsme měli jet domů, vůbec 
se nám nechtělo. 

Druhý den jsme šli do školy a povídali jsme 
si o tom, jak jsme jezdili. Dopravní hřiště je  
o tom, aby jsme se naučili jezdit podle znače-
ní. Bylo to super! (Veronika Šimečková, 

 Andrea Závišková, 4. tř.)
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ZŠ Eglišova v Opavě připravila akci ,,TO JE  
HLÍNA‘‘.  Za naši školu se zúčastnili  Vít Grus-
smann a Natálie Friedlová za šestou třídu a 
Lucie Exnerová s Monikou Kinnertovou za 
osmou třídu. Tvořili jsme z hlíny na téma 
‚,SEN‘‘. Myslím, že se nám to povedlo, i když 
jsme byli nervózní, ale zvládli jsme to.

Vypálené výrobky budou vystaveny v obec-
ním domě v Opavě. (Vít Grussmann, 6. tř.)

Výlet do DinoParku  
v Ostravě 

Dne 9. 6. jsme jeli spolu s 1. třídou do Di-
noparku v Ostravě. Vstupenka na jedno dítě 
stála 80 korun. Mezitím, co paní učitelky ku-
povaly vstupenky, my jsme radostně a nad-
šeně prozkoumávali zdi z gumové hmoty a 
automat na Coca - colu. Potom jsme vešli do 
Dinoparku, kde nás čekala hlava Tyranosaura 
Rexe. Odpočinuli jsme si a posvačili u laviček. 
Poté jsme vyrazili k dinosaurům. Nejvíce se 
mi líbil tzv. Dino Expres. Projížděli jsme jim 
kolem letadla, kolem kterého byli dinosauři 
požírající se navzájem. Jeli jsme kolem Pachi-
cepaosaurů, Triceratopů, Stegosaurů a mno-
ha dalších báječných dinosaurů. Také jsme 
šli stegosauří stezkou, hustým pralesem a na 
most, vedle kterého létali dva pterodaktylo-
vé a jedné držel most tak, že se nakřivil. Šli 
jsme i kolem dinosaura v bažině, do bludiště 
a parku. Dělali jsme i spoustu jiných věcí. Byli 
jsme i v 3D kině.  (Tereza Miechová, 3. B)

Plavání
Plavání bylo úžasné. Já a Elen jsme 

byly ve 2. Market a ostatní byly ve 3. 
Šli jsme na 10 lekcí. Měly jsme hodnou 
plavčici. Už nás pouštěli samy do velké-
ho bazénu. Na plavání jsme jezdili do 
Opavy vždycky ve čtvrtek na 2 hodiny. 
Nakonec jsme všichni dostali mokré vy-
svědčení. (Ema Kačenová, 2. A)

„Sen“ 
 (Vít Grussmann a Natálie Friedlová, 6. tř.)

Den dětí

Akce ,,TO JE HLÍNA‘‘
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HODNOCENÍ projektového dne 
„Prezentace společně přečtené knížky“ 

(v rámci celoškolního projektu KOMUNIKACE)

Prezentace přečtené knihy  (čtvrťáci)

 19. května 2015 jsme se 3. - 4. hodinu 
sešli v kostýmech v sále. Sál byl přeplněný 
jako vždy. Každá třída měla k prezentaci kníž-
ku, jedinečné kostýmy, hudbu a písničky.

 My čtvrťáci jsme to měli nadherné, hlav-
ně ten tanec se nám povedl. Možná, že někte-
ré děti mluvily, trošku potichu, ale to nevadí. 
Hlavně musíme poděkovat naší paní učitelce.

 Šli jsme do sálu odprezentovat knížku 
„Lovci mamutů“. Nešli jsme tam sami, šel 
celý nižší stupeň. 

 My čtvrťáci jsme tančili, zpívali a předvá-
děli scénku o pravěku. Myslím, že se nám to 
skvěle povedlo, a doufám, že všichni budete 
číst tuto knihu. 

 5. třída měla knihu Staré egyptské a 
mezopotámské pověsti. Měli to hezké, ale 
i poučné. Nejlepší bylo, že to páťáci měli nej-
napínavější. Šlo to strašně pochopit.

 Nejlepší představení bylo asi od prvňá-
ků. Líbilo se mi to, protože prvňáci mluvili 
hlasitě, nemleli to, mluvili rázně… Nejvíc by 
mě zajímalo, jak se to naučili. Na jejich místě 
bych to nedal. Ještě se mi líbilo, jak si uměli 
pomáhat. Jako třeba ta koza rohatá. 

 Každá třída si připravila představení. Ně-
které třídy mluvily potichu, například 3. A, 
která si připravila knížku Mach a Šebestová, 
kterou ilustroval Adolf Born a napsal Miloš 
Macourek. Hudbu zopakovali 2x, takže dob-
ré.

 A hele, žene se sem Mach a Šebestová. 
Hledali brýle a potom je našli, za to dostali 
kouzelné sluchátko.

 Nejlepší představení měla 2. B Křemílka a 
Vochomůrku. Dobré bylo, jak jeden žák řekl 
„Kde to jsme“ a řekli to i ostatní. Do předsta-
vení zakombinovali komunikaci a hudbu. Lí-
bilo se mi, jak hráli na flétnu a hezky zpívali 
rázně. Měli to nejvíce propracované.

 2. A hrála veverku Zrzečku. Dozvěděli 
jsme se hodně o lesních zvířátkách. Bylo to 
ale asi tak trošku nudné (bez urážky).

 A přichází 3. B kocourek Modroočko. 
Moc hezká písnička a vyprávěli i něco o ilu-
strátorovi.

 Já to hodnotím, že to celé bylo fajn. 
Všechny třídy byly výborné! Chtěl bych, aby 
byly další projekty.
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Výlet ve Štramberku
Hola hola pátek  je tu,

čtvrťáci vás zdraví z výletu.
Do Štramberku jedem autobusem,

nepoběžíme přece klusem.
Z autobusu vystoupíme

a trošku posvačíme.
Navštívíme jeskyni Šipku,
možná vystřelíme si šipku.

Do jeskyně jukneme,
na pračlověka kukneme. 

Byla to veliká zábava,
nebyla to otrava.

Na rozhlednu vylezeme.
Pozor! ať s ní nespadneme!

Vyrobíme si štramberské uši,
hodně nám to sluší.

Prostě je nakonec pojíme,
krásně si v přírodě hovíme.

 (ČTVRŤÁCI)

Výlet
Jeden den se naše třída účastnila společně 

se sedmou třídou výletu do Štramberka. Po 
vystoupení z autobusu se obě třídy vydaly 
ke škole ve Štramberku, kde čekaly průvod-
kyně, poté se třídy rozdělily a každá šla jinam. 
Náš první cíl byla Štramberská trúba. Museli 
jsme sice vyjít 206 schodů, ale stálo to za to. 
Na vrcholu trúby jsme si vyrobili náramky a 
zjistili jsme, že nějací Američané chtěli roz-
hlednu použít na reklamu, ale majitelé jim to 
nedovolili. Další bod výletu byla taková malá 
ZOO jménem Aquaterra. Kde jsme si mohli 
vzít hada kolem krku nebo jsme viděli, jak se 
krmí dravá želva potkanem. Dále jsme šli do 
pekárny na Štramberské uši, kde jsme si je 
sami upekli a ochutnali jsme např. Chilli uši. 
Dále jsme si šli zajezdit na Čtyřkolkách. Nej-
dříve bylo cvičné kolečko a pak jsme jeli na 
ostro. Výlet se mi líbil a odvezli jsme si spous-
tu zážitků. (Vojtěch Malohlava, 6. třída)

 „Hasič“ (Jonáš Grussmann, 
 2. tř. –2. místo v okresním kole)
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