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Vážení přátelé školy,
máme za sebou školní rok 2017/2018, jenž se nesl nejen  

v duchu plnění výchovně-vzdělávacích cílů, ale rovněž byl napl-
něn spoustou doprovodných aktivit pro žáky i širokou veřejnost,  
o kterých se dočtete  v našem školním časopise. V letošním škol-
ním roce jsme se rozhodli pro jiný koncept našeho časopisu,  
a tak Vás veškerým děním provedou nejen naši žáci, ale nově  
i vyučující, dokonce nám svůj pohled na školu formou příspěv-
ků poskytli i někteří zákonní zástupci. Škola prostřednictvím 
svých pedagogů vytváří žákům vhodné podmínky pro jejich ak-
tivní zapojení se do výuky, a navíc motivuje žáky pro celoživot-
ní učení a připravuje je k tomu, aby se realizovali jakožto samo-
statné a zodpovědné osobnosti, které znají nejen svá práva, ale  
i povinnosti. Vedeme žáky k rozvíjení vlastního talentu, ukazujeme 
jim jejich silné stránky, ale také rezervy, na kterých mohou zapra-
covat. Jsem přesvědčen, že většina žáků se snaží co nejlépe pra-

covat se svým potenciálem na základě individuálních schopností, 
nadání, talentu, vůle či píle. Já osobně si vážím všech žáků, kteří se 
i přes určité handicapy snaží „dostat ze sebe maximum“. V životě 
totiž nerozhoduje jen samotný talent, ale také snaha jít za svým 
cílem a neustále se zdokonalovat. Chtěl bych, aby žáci odcházeli  
z naší školy připraveni nejen na další stupeň vzdělávání, ale  
i na život samotný – na ohleduplné soužití s jinými lidmi, na umění 
radovat se i z maličkostí, na schopnost nevzdat se při neúspěchu, 
ale naopak setrvat v další snaze za zlepšením, na rozvíjení odpo-
vědného rozhodování o vlastním životě. Z toho důvodu přeji od-
cházejícím žákům mnoho štěstí a úspěchů v dalších etapách jejich 
života. Děkuji žákům, zaměstnancům, partnerům za spolupráci  
při plnění stanovených úkolů a Vám všem za krásné chvíle, které jsem  
v uplynulém školním roce mohl s Vámi strávit. Budu se těšit  
na nové zážitky v dalším školním roce. Přeji Vám krásné a ničím 
nerušené prázdniny.  Mgr. D. Matyášek 

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

NAŠI ZAMĚSTNANCI

 

 

 

 

    
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

„Je to váš život.“  
„Zkoumáš nesmrtelnost 
brouka?“  
„ Tvůj život, tvůj boj.“  

„Maminko, ty to vidíš.“  
„Zapíšemeš.“  
 

„Výtvarná výchova je o 
soustředění a má tu být 
ticho.“  
„Sorry .“ 
„Chápeš, jo?“  
 

Mgr. Daniel Matyášek 
ředitel školy, M 

 

Mgr. Eva Klubalová 
zástupkyně ředitele, M + Př 
 

PaedDr. Ludmila Hulvová 
výchovná poradkyně, ČJ + VV + PČ, OV 
 

Mgr. Kateřina Kudelová 
třídní učitelka 1. A 

 

„Ticho, rande si dáte až po 
škole.“ 

„Kuřátka, děťátka moje…“ 
„Spící strana se probudí.“ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dej si tužku!“  
„Kde máš aktualitu?“

 

„To je ale krásný balonek 
pro Jacka!“ (pes paní 
učitelky) 
 

„Dejte si pět koleček!“  
„Jsi normální jako?“

 

„Hej, děcka, ale klid!“

 

 
 

„Kdo nedal peníze?“ (po 
půl roce) 
„Tichučko!“  
 

 „Ty už jsi jak středoškolák, 
chodíš do školy jen ve 
středu.“  
 

„ Máš čárku!“  
„Buďte už konečně 
zticha!“
„Schov to!“  
 

„Neříkejte čára, je to 
přímka nebo úsečka.“

 „Vypněte monitory!“  
 

Mgr. Petra Zapletalová 
třídní učitelka 6. B, ČJ + Př + OV 
Český jazyk, přírodověda 

Mgr. Lucie Veličková 
třídní učitelka 7.  třídy, TV + Př + VkZ 

 

Mgr. Michal Schreier 
třídní učitel 8. třídy, TV + Př + PČ 

 

Mgr. Petr Drkal 
 

Mgr. Kristýna Ješinová 
AJ, M 

 

Mgr. Bc. Libor Klubal 
Inf, M 

 

Mgr. Hana Richterová 
AJ + RJ + NJ 

„Jedna, dvě, tři…“ 
„Pánové a dámy!“
„Jsi normální?“  
 

p. Dana Baranová  
vychovatelka v ŠD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Aktovku si odlož do kredenca!“  
„Paní máma přišla!“  
 

p. Lukáš Vlček  
vychovatel v ŠD 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Děláš si ze mě už srandu?“  
„Můžeš mi říct, co to 

děláš?“  
„Ticho už tu bude!“  

 

„Tak já si počkám.“  
„To je poslední člověk, 
kterého pouštím na 
záchod.“ 
„Nemáš ruku? Hlas se!“  
 

„Jako já fakt už nevím.“  
„Žákovskou na stůl!“  
„Neruším tě?“  
 

„Zpívej s námi, nebo 
budeš zpívat sám.“

 

„Počkejte na druhém 
stupni, ještě si na mě 
vzpomenete.“

 

„Kdo jde zpívat první?“  
 

„Brouci! Gizdíci !“  
„Babizny, nebavte se!“

 

„Dělejte, než tady 
zapustím kořeny.“  
 

„Omluvňák na stůl!“  
„Tak zavoláme rodičům.“  
„Můžeš být laskavě 
zticha?“  
 

„Smích? Přejde.“  
„Mlčkins!“  
„Heeeeeeeeeeej.“

 „Rozsviťte ! Ať je mezi námi 
jasno.“  
 

Mgr. Veronika Týnová 
třídní učitelka 1. B 

 

Mgr. Veronika Čížová 
třídní učitelka 2. třídy, Vla 

 

Mgr. Jana Vaňková 
třídní učitelka 3. A, HV 

 

Mgr. Kateřina Grussmannová 
třídní učitelka 3. B, Vla 

 

Mgr. Zuzana Řimáková 
třídní učitelka 4. třídy, HV 

 

Mgr. Jana Slimáčková 
třídní učitelka  5. A, ČJ + VV + OV + AJ 
 

Mgr. Eva Hymlárová 
třídní učitelka 5. B, AJ + OV 
 

Mgr. Bc. Ondřej Pika 
třídní učitel 6. A, M + F + CH + HV 

 

„Co ty tam brbleš? “ 
„Už ani slovo!“  

„Ve škole se nespí.“  
 

„ Vidíš přes ty vlasy?“  
„Nebav se!“

 
„Dávej pozor!“

třídní učitel 9. třídy, D + Z + Inf, Ek



strana 3
„OTEVŘENÁ ŠKOLA”

MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Jana Otáhalová – asistent pedagoga
Mgr. Vladimír Pavlík – učitel náboženství

paní Dana Buroňová – vedoucí učitelka
Bc. Oto Polášek – učitel MŠ
Bc. Michaela Škumátová – učitelka MŠ
paní Marie Tichá – učitelka MŠ
paní Leona Jirsová, Dis. – učitelka MŠ
paní Markéta Malohlavová – chůva

SPRÁVNÍ A OBCHODNĚ PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

paní Monika Hanzlíková
paní Veronika Dobrušová
paní Lenka Stankeová
paní Lucie Grundzová 
paní Hana Paroulková
pan Petr Šimeček
paní Jana Beilnerová
paní Michaela Kupková
paní Adriana Hřivnáčová

Atletický čtyřboj
Jako každý rok se konal atletický čtyřboj pro žáky 6. – 9. tříd. Je to sportovní 
soutěž, která obsahuje 4 atletické disciplíny. Jedná se o skok do dálky, hod 
kriketovým míčkem, běh na 60 m a vytrvalostní běh na 1000 m. Žákům se 
za výkony v jednotlivých disciplínách přičítají body a ti s největším po-
čtem zvítězí. Žáci jsou rozděleni do 4 kategorií podle věku a pohlaví.  
V průběhu dne si mohou žáci zahrát volejbal, fotbal a nohejbal. Věřím, 
že si žáci tuto aktivitu oblíbili a budou na ni dlouho vzpomínat.
 Mgr. M. Schreier

Branný závod Wolfram
Osm žáků z naší 8. třídy se zúčastnilo branného závodu s názvem 

Wolfram. Akce se konala v areálu Dukelských kasáren v Opavě. Byli jsme 
rozděleni do 2 družstev. Jako tým jsme museli zvládnout 9 stanovišť,  
z toho 1 hasičské stanoviště dobrovolně. Začínali jsme otázkami z histo-
rie a poté jsme mohli vyrazit na trať, kde nás čekala zdravověda, 2 bojo-
vé dráhy, hod granátem, běh na 800 m, posilování v týmu, minové pole  
a hasiči. Den se nám moc líbil a všichni jsme si to užili. H. Galová

SPORTOVNÍ, VĚDOMOSTNÍ, TALENTOVÉ SOUTĚŽE A DIVADLO

Štítinský sniper (T. Říčný)
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Sportovní aktivity
Sportovní aktivity naší školy odkrývají zájmy a nadání žáků v různých 

sportech. Během celého školního roku máme zařazeno několik sportov-
ních soutěží a turnajů. Ve školních kolech sportovních soutěží si mohou 
žáci porovnat vzájemně své výkony a také se mohou nominovat do okrs-
kových nebo okresních kol. V letošním roce školu reprezentovali žáci 
ve florbalových a fotbalových turnajích, vybíjené, několika atletických 
soutěžích a branném závodu Wolfram. S žáky I. stupně jsem se v dubnu 
účastnila okresního kola Štafetového poháru v Opavě na Tyršově stadi-
onu. Všichni členové týmu bojovali o každý metr na trati a v konkurenci 
šestnácti škol se naši žáci umístili na 10. místě. V doplňkové disciplíně pro 
jednotlivce, hod medicinbalem, se dařilo hlavně děvčatům, kde jsme stá-
ly dokonce na nejvyšším stupni vítězů. Mgr. L. Veličková

Nejrychlejší 
Štítiňák

Dne 8. 5. jsem se zúčastnil sou-
těže „Nejrychlejší Štítiňák“. Kaž-
dý měl 3 šance zlepšit svůj čas  
v běhání. Startér byl pan družinář 
a časoměřiči dva učitelé. Běhalo 
se podle věku na 20 – 60 metrů. 
Nevěděl jsem, jaký mám čas. Když 
vyhlašovali výsledky, byl jsem 
překvapený, protože mě zavolali 
na 3. místo. Dostal jsem diplom  
a medaili. Rodiče mě pochválili. 

 L. Dominik

Fotbalový turnaj 
Jednoho dubnového dne jsme se vydali do Opavy. Byl zde  

na fotbalovém hřišti uspořádán turnaj v malé kopané. Po přícho-
du na hřiště už na nás čekaly seřazené týmy. Byli jsme vylosováni  
do skupiny B spolu se ZŠ Otickou, Mařádkovou, TGM a MGO. Turnaj 
byl jednokolový, takže hrál každý s každým po dobu patnácti mi-
nut. I tak krátká doba stačila na rozhodnutí utkání. V zápasech ně-
které týmy inkasovaly až patnáct gólů, naštěstí to nebyl náš případ.  
I když jsme skončili čtvrtí, pan učitel byl spokojený a pochválil nás. 
Trochu nás mrzelo, že jsme prohráli jeden rozhodující zápas, který 
by nás posunul až na druhé místo. Ale to je sport… Z celého turna-
je jsem měl fajn pocit. Po dlouhé době jsem si zahrál dobrý fotbal.
 V. Grussmann

Rychlobruslař – J. Hoňková
U nás doma – V. Grussmann

Vědomostní, talentové a jiné soutěže
Ve škole máme spoustu šikovných dětí. A co 

se nám letos nejvíc povedlo? Nebývalého úspě-
chu dosáhl J. Grussmann, který zvítězil v okres-
ním kole matematické olympiády! Velkou radost 
máme z 1. místa v krajské soutěži Policejní pohád-
ky, které získala skupinka žáků ve složení T. On-
derková, An. Stašková, M. Šimečková a J. Zapletal. 
Pochlubit se můžeme také umístěním v krajském 
kole literární soutěže Živá voda. Mezi prvními 
třemi, bez udání pořadí, se umístila v katego-
rii do 10 let K. Popková a v kategorii 10 – 11 let  
A. Vaňková. Do regionálního kola Opavského skři-

vánka se letos probojovala E. Riedlová, J. Vaňková  
a M. Zíková. Emilka s  Jasmínkou získaly druhé mís-
to, Marianka skončila třetí. Jasmínka a Marianka 
byly úspěšné i v recitační soutěži. Postoupily z okrs-
kového kola, které se konalo v Kravařích, do okres-
ního kola v Opavě. Poprvé jsme letos zabodovali 
také ve Velké ceně ZOO, kde nás reprezentovaly  
J. Hlavicová, V. Hoňková, E. Hřivňacká a K. Rád-
ková, a také ve státním kole soutěže Videopo-
hlednice z mého města, kde předvedli své zna-
losti anglického jazyka N. Glabazňová, T. Hulva  
a V. Malohlava. Mgr. Z. Řimáková

Matematický 
klokánek

Když jsem se ráno dozvěděla, že bude-
me psát Matematického klokánka, hned 
jsem si nachystala potřeby. V hodině na nás 
dohlížel pan učitel Klubal. Když nám rozdal 
papíry, začali jsme psát. Matematický klo-
kánek byl podle mne dost těžký, ale náš 
spolužák skončil 4. v kraji. Každý se s tím 
popral dle svých možností. E. Balcarová
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Recitační soutěž

Loutkoherci (J. Gebauerová) 

Soutěž učíme se s Honzíkem  
aneb Policejní pohádky hrou

Činoherní a loutkové divadlo

Pepa stavitel
Dne 20.2.  bylo školní kolo soutěže Pepa stavitel, téma jsme měli Zimní olympiáda. 

První soutěžil nižší stupeň a potom vyšší. Já jsem stavěl  z lega, také tam stavěli z Mer-
kuru a dalších stavebnic. Stavěl jsem skokanský můstek, lyžaře a stupeň vítězů. Stav-
by jsme poté, co jsme je dodělali, dali na stůl. Skončil jsem 9. Moji spolužáci skončili  
na 7. a 1. místě. Š. Šimeček

Baletka (E. Herberová)

Vánoční laťka

Poctivě jsme trénovali už od druhé tří-
dy. Soutěž Fanda záchranář, která probíhala  
na naší škole, se totiž hrozně podobala této 
soutěži. Na začátku 4. třídy jsme měli tříd-
ní kolo. Postoupili jsme my: T. Onderková,  
M. Šimečková, J. Zapletal a An. Stašková. Dřeli 
jsme, až se z nás kouřilo. Krajská soutěž se ko-
nala ve Fulneku. V prvním kole to bylo super.  
Z patnácti družstev postupovalo jen pět. 
Dostali jsme se do druhého kola jako pátí.  

V druhém kole jsme se moc snažili. Při vyhlá-
šení jsme byli nervózní. Vyhráli jsme taktak, 
protože druhé místo mělo jenom o půl bodu 
méně! Byli jsme moc rádi! Výtečnou podporu 
nám dával pan družinář Lukáš Vlček. Za náš 
úspěch jsme byli hrdí, proto jsme si objed-
nali výborný „smažák“. Chceme poděkovat 
paní učitelce Řimákové, že s námi dřela a 
měla z nás velkou radost. T. Onderková, 

 An. Stašková, M. Šimečková J. Zapletal

Jako každý rok Vám hrajeme my, 
štítinští dětští divadelníci, loutkové  
a činoherní divadlo. Činoherní sou-
bor tentokrát nastudoval příběh Naše 
bábi a loutkoherci pohádku Žabí 
princ. Nejprve jsme si rozdali role. 
Následovaly zkoušky, nejdříve s tex-
tem v ruce a později jsme se naučili 
text zpaměti. V únoru jsme vyráběli 
a malovali kulisy. První představení, 
které jsme odehráli, bylo před na-
šimi spolužáky ze Štítiny. Obrovskou 

trému měl každý z nás. Co si o něm 
kamarádi, spolužáci a učitelé pomys-
lí? Nakonec všechno dopadlo tak, jak 
mělo, a my byli spokojení. Následova-
la představení pro veřejnost a na Šti-
vadle. Před pár dny jsme vystupovali 
pro okolní školy a školky. Děkujeme 
Vám, naši milí diváci, za váš obrovský 
potlesk. Děkujeme i rejžovi Lukáši Vlč-
kovi za to, že nás vedl. A jak říká rejža: 
„Zlomte vaz a čert Vás vem!“ 

 L. Vlček a vaši štítinští divadelníci
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V dnešní době se často setkáváme s tím, že žáci ztrácí zájem  
o jakoukoliv formu četby. Z toho se později stává problém, jelikož 
se poté neumí správně orientovat v textu, hledat nejdůležitější 
informace a vlastními slovy popsat obsah právě přečtené knihy, 
článku apod. Proto mezi specifické úkoly kontrolované Českou 
školní inspekcí patří soubor činností podporujících čtenářskou 
gramotnost žáků. Jinak tomu není ani na naší škole, kde se tuto 
oblast gramotnosti snažíme podporovat, a to různorodými for-
mami. Třídní učitelky nižšího stupně tedy celý rok vybíraly knížky, 
které společně v rámci třídy děti četly. Své poznatky, vypracované 
pracovní listy, zápisky, obrázky atd. si děti vkládaly do svých čte-
nářských portfolií. Projekt se prolínal také jinými předměty. Žáci si 
tedy čtenářskou gramotnost trénovali i několikrát týdně. Taktéž si 
připravovali pro spolužáky referáty svých doma přečtených knih či 
si vytvářeli záznamy o knize a sami svou práci v hodinách hodno-
tili.  Projekt se týká také druhého stupně a téměř všech předmětů, 
které jsou na něm vyučovány. V přírodovědě vytvářejí žáci bioma-
gazíny, v informatice upoutávky na přečtenou knihu, v angličtině 
žákům pomáhají v orientaci pracovní listy, a dokonce se pokouší 
číst knihu přímo v cizím jazyce. V občanské výchově zase prezen-
tují svým spolužákům vlastními slovy aktuality ze světa. Mezi akce 
realizované v rámci čtenářské gramotnosti vyššího stupně patřilo 
také LiStOVáNí, soutěž o nejlepšího hlasitého čtenáře, prezentace 
státních svátků a testování úrovně čtenářské gramotnosti, které  
na vyšším stupni proběhlo hned dvakrát.

 Mgr. V. Čížová a Mgr. P. Zapletalová

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Biomagazíny (J. Grussmann)

LiStOVáNí  
s Lukášem  
Hejlíkem

Dne 19. 10. 2017 proběhl v sále školy 
5. a 6. vyučovací hodinu pořad s názvem 
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem. Vyprávěl 
nám o dvou knížkách „Svět kluků“ a „Svět 
holek“, kde si vybral kapitolu puberta. 
Mluvil o různých změnách nálad a na co 
se v pubertě zaměřují kluci a na co holky. 
Představení skončilo tím, že jsme si knížky 
mohli koupit. S. Muchová

Čtenářská  
gramotnost

Celý školní rok jsme měli projekt Čtenářská 
gramotnost. Četli jsme zajímavé knihy a moc 
nás bavily. Společně jsme přečetli knížky:  
Z deníku kocoura Modroočka, Pohádky Kře-
mílka a Vochomůrky, Povídání o pejskovi a ko-
čičce. Dělali jsme pracovní listy, hodnotili si své 
čtení, vyprávěli si, dělali jsme referáty, naučili 
se používat metodu myšlenkové mapy a pě-
tilístek. Každý si vytvořil svůj čtenářský deník  
a do něj jsme si ukládali všechny úkoly. Nejvíce 
se nám líbila knížka Z deníku kocoura Modro-
očka.  

M. Mik, V. Seidl, T. Žurek, K. Herrmannová

Prezentace společně přečtené knihy 

Bohumil Hrabal (portrét) – O. Schwan



Každý školní rok si vybíráme téma 
dlouhodobého projektu, pro letošní to je 
mj. sociální gramotnost. Díky používání 
moderních informačních technologií děti 
spolu čím dál tím méně dokáží mluvit, pře-
dávat si své myšlenky a vyjadřovat názory. 
Naší snahou je pracovat na zlepšení ko-
munikace mezi dětmi a rozvíjet spolupráci 

mezi nimi. Po žácích chceme, aby se sami 
vyjadřovali k aktuálním problémům, navr-
hovali řešení, komunikovali v kolektivu, a 
tím rozvíjeli své kompetence. Proto jsme 
se rozhodli sledovat a hodnotit práci ve 
skupině – přínos konkrétních žáků, schop-
nosti vedení, nebo naopak narušování a 
neplnění společných úkolů. Výchovné a 
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SOCIÁLNÍ GRAMOTNOST

Mediální výchova,  
školení pedagogů

Svět kolem nás je stále více řízen pomocí chytrých zařízení a žáci se s nimi 
setkávají denně. Proto se je snažíme v hodinách informatiky seznámit s tím, 
jak fungují například robotické vysavače, 3D tiskárny, chytrá zařízení v au-
tech atp. A aby to nebylo jen o povídání, podařilo se nám jako jedné z prv-
ních škol v České republice zajistit sadu programovatelných robotických 
koulí Sphero, pomocí kterých je výuka o mnoho zábavnější. Letos jsme  
s šesťáky v matematice vyzkoušeli trochu něco jiného. Poté, co jsme zvlád-
li základní postupy v geometrii, rozhodli jsme se vyrobit vlastní učebnici  
pro mladší žáky. Naším cílem bylo natočit sadu videonávodů, podle kterých 
se žáci dozví, jak sestrojit výšku nebo těžnici, obraz v osové či středové sou-
měrnosti, narýsovat kružnici vepsanou a opsanou atp. Jak se práce žákům 
dařila, se můžete přesvědčit na stránce videomatika.webnode.cz. V hodi-
nách informatiky zkoušíme i vytvořit stránky o své oblíbené knize, hudební 
skupině. Dalším moderním způsobem komunikace jsou i videoreportá-
že. Díky projektu EU získali naši učitelé možnost rozšířit si své dovednosti  
v práci s novými technologiemi. Vzhledem k tomu, že je škola vybavena sa-
dou tabletů iPad, bylo školení zaměřeno na využití těchto tabletů v přímé 
práci s žáky, ale i jako pomůcky pro učitele. Učitelé se tak mohli zdokona-
lit v práci s videem, ve způsobech netradiční tvorby žákovských výstupů,  
ve tvoření mnohem zábavnějšího testování než obyčejnou písemkou atd.

 Mgr. Bc. L. Klubal

Upoutávka 
na knihu 

V informatice jsme 
začali dělat upoutávku  
na knihu. Jako první jsme 
si museli vytvořit osnovu, 
podle které jsme to dělali. 
Tuto osnovu jsme vytvářeli  
v češtině a poté přepisova-
li na speciální papír. Když 
byla hotová osnova, mohli 
jsme začít dělat výslednou 
upoutávku. Vytvářeli jsme 
ji na iPadech v aplikaci iMo-
vie. Moje knížka, na kterou 
jsem vytvářela upoutávku, 
se jmenuje „Volání netvora“. 

Když už jsem měla hoto-
vou osnovu, tak to šlo rych-
le. Přepsala jsem ji do iPadu, 
vložila obrázky, které jsem 
nafotila přímo z knížky,  
a bylo hotovo. Jako úplně 
poslední krok bylo uložit si 
hotový výsledek a zveřejnit 
ho na Youtube kanálu. 

 H. Seidlová 
Hunger Games – A. Melecká 

Robotické koule SPHERO (R. Bělica, M. Valenta)

Tajemný strom – V. Kinnertová 

vzdělávací strategie zaměřené na sociální gramotnost obsahu-
je náš školní vzdělávací program Otevřená škola. Vyjadřovat se  
k problémům ve třídě, diskutovat o svých názorech a podávat 
podněty mohou žáci v třídnických hodinách. Mgr. P. Drkal



strana 8
„OTEVŘENÁ ŠKOLA”

MŠ

VOLBA POVOLÁNÍ 

PROJEKT EMISE

Naši deváťáci volí střední školu
Na kterou školu mám jít? Dostanu se tam? Zvládnu to? Otázky, které si kladou deváťáci už od září. 

Váhají, rozhodují se, až nakonec přijde 1. březen a přihlášky jsou odevzdány. Samozřejmě to nejdů-
ležitější teprve přijde v dubnu – rozhodnutí o přijetí. Nebo o nepřijetí… Naše škola se žákům v této 
situaci snaží pomáhat, zodpovídáme jejich dotazy, seznamujeme je s důležitými informacemi. Jsme  
k dispozici i jejich rodičům – během konzultačních hodin, na schůzce s výchovnou poradkyní i jindy.  
V rámci předmětu „Pracovní činnosti“ přicházejí do výuky zástupci různých středních škol a firem, aby 
se prezentovali a vzbudili zájem žáků o studium nebo práci v určitém oboru. Pravidelně také vyjíždíme  
s dětmi na exkurze do podniků a škol. Pomáháme žákům i v přípravě na přijímací zkoušky, např. otevře-
ním přípravného kurzu v českém jazyce, zařazováním testových úloh do výuky, konzultacemi atd. Jsme 
velmi rádi, že se naše společné úsilí vyplatilo a že se nakonec všichni žáci dostali na zvolené školy. Teď jim 
jen popřejme, aby se na střední škole uvedli dobře a vytrvali až do konce. Ale především – aby je studium 
či učení zaujalo a dobře se pak uplatnili v životě. PaedDr. L . Hulvová, výchovná poradkyně

Exkurze  
na opavské 

střední školy
V letošním školním roce se naše 

třída zúčastnila několika exkurzí  
na středních školách. Na všech jsme 
byli nejprve seznámeni s obory, kte-
ré je zde možné studovat, a poté nás 
provedli po škole. Nejdříve jsme zaví-
tali na SPŠ STAVEBNÍ, kde nás seznámili 
hravou formou s obory, které nabízejí.  
Dále jsme navštívili SŠ TECHNICKOU, 
kde se zrovna konal veletrh středních 
škol – INFORMA. Naposledy jsme pod-
nikli exkurzi na STŘEDNÍ  HOTELO-
VOU  ŠKOLU,  kde jsme byli rozděleni  
do dvou skupin. První skupina zavítala 
do Schinzelova domu, kde jsme zhléd-
li praxi učňů (pekařů, cukrářů, řezní-
ků, kadeřníků). Tato skupina si upekla 
spolu s pekaři vánočky. Druhá skupina 
navštívila hlavní budovu školy, v níž 
se nacházejí studijní obory. Nakonec 
jsme ochutnali výrobky místních cuk-
rářů. Na školách se mi líbilo a myslím si, 
že to někomu mohlo pomoci při volbě 
střední školy. T. Hulva

Jelikož nám ani našim žákům není stav ovzduší lhostejný, zapojila se naše škola i v tomto školním roce  
do projektu Emise, který mají pod patronátem studenti a pedagogové Slezského gymnázia v Opavě. O co se 
vlastně jedná? Tento projekt si klade za cíl osvětu v oblasti znečišťování ovzduší a nově také i v oblasti světelného 
smogu. Mimoto pořádají vyučující a studenti Slezského gymnázia pro žáky základních škol přednášky a školení,  
a to z fyziky, chemie či meteorologie. Naši žáci byli v tomto školním roce přítomni několika takovýmto školením. 
Kromě pravidelných školení se skupina našich „emisařů“ zúčastnila také dvoudenní akce s názvem Envofórum. 
 Mgr. O. Pika

Emise
V tomto školním roce 

jsme se účastnili v rámci 
projektu Emise několika 
školení na Slezském gym-
náziu v Opavě. Školení 
většinou obsahovalo 4 – 6 
pokusů a každý si je mohl 
vyzkoušet. Školení byla jak 
z chemie, tak i z fyziky. Nej-
větší akcí tohoto školního 
roku bylo Envofórum. Tato 
akce byla rozdělena na dva 
dny. První den se konala  
v kulturním domě Na Ryb-
níčku. Při této akci jsme se 
dozvěděli samé zajímavé 
věci a zhlédli jsme mnoho 
pokusů studentů Slezské-
ho gymnázia. Druhý den se 
odehrával ve víceúčelové 
hale Slezského gymnázia. 
Školy zde ukazovaly své pre-
zentace o tom, co udělaly  
za rok 2017. Na tuto akci při-
jely školy až z druhého kon-
ce republiky. Jedna škola 
přijela až z Ústí nad Labem.
 O. Malohlava

Den povolání

Emise a školení z chemie 
Hodina kreslení – E. Janošková
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Vánoce s bajkou
Týden před Vánocemi proběhly již tradiční vá-

noční trhy spojené s programem pro veřejnost, 
který nesl název “Vánoce s bajkou“. I tentokrát 
na toto předvánoční odpoledne dorazilo hoj-
né množství návštěvníků, kteří se mohli potěšit 
vystoupením žáků školy. Děti zpívaly, tančily  
a hrály divadlo. Programem provázeli N. Gla-
bazňová a T. Hulva. Rodiče i prarodiče se poté  
s dětmi přemístili do prostor tělocvičny, kde 
mohli společně vyzkoušet svou šikovnost v pra-
covních dílnách (např. malovali na dřevo nebo 
vyráběli sněhuláky) a nakoupit v prodejních 
stáncích. Pro návštěvníky bylo také připraveno 
posezení s občerstvením, což umožnilo nejedno 
pěkné předvánoční setkání.  Mgr. E. Hymlárová

Tento rok jsem měla možnost mo-
derovat společně s mým spolužákem 
T. Hulvou tuto akci. Byla to pro mě 
velká zkušenost, která mě bavila, a 
proto se s vámi chci podělit o průběh 
této akce. Přípravy začaly týden před 
samotnými trhy. Největší oříšek pro 
nás byl text, bojovali jsme s ním. Mu-
seli jsme si to několikrát přečíst, aby-
chom během programu navázali oční 

kontakt s divákem, ale myslím si, že se 
nám to podařilo zrealizovat. Přišel den 
D a my jsme se museli psychicky i fy-
zicky připravit. Měli jsme velké obavy, 
ale byly zbytečné, protože při každém 
výstupu jsme sklidili potlesk, což nás 
velmi potěšilo. Byla to pro mě velká 
zkušenost a můžu říct, že to nebylo 
jednoduché, ale stálo to za to. 

 N. Glabazňová

Den Země

Den země svůj svátek slaví,
dneska má svůj velký den.

Proto si teď pojďme říci,
proč by měl být oslaven.
Země je planeta velká,
umožňuje život všem,

dodává nám čistou vodu
a živiny každý den.

Každým rokem plodí nové
stromky, květy, rostliny.

Díky nim pak máme kyslík,
plyn k dýchání jediný.

V. Heřmánková

Dětský den s klauny 
První červnový den se opět postavily skákací hrady. 

Tentokrát na hasičském hřišti. Nechyběla ani stanoviště,  
na kterých si mohli malí i velcí zasoutěžit. Střílelo se  
ze vzduchovek, hrál se fotbálek, házelo na plechovky, jez-
dilo se na koloběžkách, zdobily se balonky. Každé dítě do-
stalo nanuk, odměnu a od hasičů párky. Vydařily se také 
útoky dětských malých a větších hasičů. Nejprve se nám 
kazilo počasí. Skoro to vypadalo, že kvůli dešti se akce pře-
sune do tělocvičny. Nakonec se však vyjasnilo a sluníčko 
nám přálo až do konce. D. Baranová, vychovatelka ŠD

Je již tradicí, že se naše 
škola zapojuje do oslav 
Dne Země. Každý rok  
se zaměřujeme na někte-
rou oblast, která souvisí 
s využíváním přírodních 
zdrojů, ochranou život-
ního prostředí nebo  
se zdravým životním sty-
lem. Letos byl ve znamení 
člověka a planety Země. 
Členové školního Eko-
týmu a několik dalších 
dobrovolníků připravili 
projektový den, během 
kterého si všichni žáci ško-
ly prošli různá stanoviště. 
Seznámili se tak například  
s deskovou hrou Ekopo-
lis, která upozorňuje na 
dopady lidské činnosti na 
životní prostředí, ochut-
nali potraviny ze zdra-
vých přírodních surovin, 
zjistili, jaká zvířata pozna-
jí jen podle jejich hlasů, 
díky různým fyzikálním 
a chemickým pokusům 
mohli lépe porozumět 
přírodě a svému tělu. Své 
tělo si pak děti protáhly  

na lekci street dance a jógy.  
Na závěr projektového 
dne si každá třída vysadi-
la záhon bylinek a okras-
ných květin, aby měly 
včelky co sbírat. A protože 
chceme mít trochu příro-
dy i uvnitř školy, vyzdobili 
jsme si stěny spoustou 
vystřižených květin.

 Mgr. E.  Klubalová

Ráno jsme se sešli ve ško-
le a hned jsme vyrazili na 
první stanoviště – poznávali 
jsme hlasy zvířat. Také jsme 
křídami kreslili na silnici, 

paní učitelka navrhla sluníč-
ka, to se nám líbilo. Zajíma-
vé bylo stanoviště, kde jsme 
se učili tančit. Také jsme se 
najedli, ochutnali zdravé 
saláty a buchty. Dokonce 
jsme šli na školní pozemek  
a zaseli si semínko do hlíny. 
Mrzelo mě, že někteří kluci 
zlobili, a dokonce utrhli vět-
vičku ze stromu. To by dělat 
neměli! O přírodě jsme se 
dozvěděli nové věci. Byl to 
zajímavý den a užili jsme si 
ho! 
 A. Zíková, J. Kubíčková, 

 V. Ulmanová

Sjezdařka – Al. Stašková

Vánoční besídka
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AKCE PRO VEŘEJNOST 

Den matek  
a soutěž Štítina má talent

Na oslavu Dne matek škola uspořádala finále soutěže Štítina má ta-
lent. Celý program uváděli kluci Škurhanovi. Celkem bylo deset vystou-
pení a my jsme tancovaly první. Měly jsme trému. Bály jsme se, že udělá-
me chybu. Všechno dobře dopadlo a maminky tleskaly. Ze zákulisí jsme 
sledovaly zbývajících devět vystoupení. Každé vystoupení se nám líbilo. 
Když program skončil, následovala dvacetiminutová přestávka, během 
níž se porota rozhodovala o vítězi. Během přestávky jsme se dívali  
na loutkovou pohádku a taneční vystoupení. Potom už přišel pan ředitel  
a vyhlásil vítěze. My jsme nevyhrály, ale užily jsme si to. 

 K. Popková, K. Janováčová

Z pohledu moderátorů

Strašidelná show

Vánoční trhy
Dne 15. 12. 2017 se ve Štítině konaly Vánoční trhy. Teď vám prozra-

dím, co všechno tam bylo. V sále školy se konala představení tříd. Naše 
třída, představte si, byl tam Mikeš, včelky, koně, divočák, medvěd a tak 
dále. Letošní téma bylo Vánoce s bajkou. Tohle byly letošní Vánoční trhy.
 L. Volná

Strašidelná show se konala dne 31. 10. 2017. 
Tato školní akce se měla konat původně ven-
ku, ale kvůli nepříznivému počasí se konala  

v tělocvičně. Když jsme tam přišly, tak tam 
bylo hodně lidí a atrakcí. Začaly jsme na sta-
novišti “překážková dráha“, u které byla naše 
třídní učitelka. Tam se nám moc líbilo. Pak 
jsme šly do fotokoutku, kde byly různé masky, 
které jsme si mohly dát na sebe. To byla sran-
da. Potom jsme mohly obalit jednoho člověka 
toaletním papírem. Také jsme šly na stezku 
odvahy v šatnách. Tam nás paní družinářka 
pouštěla po dvou. Nebylo to moc strašidelné, 
ale přesto se nám to líbilo. V 18:30 vystoupil 
kouzelník. Předváděl hodně zajímavých kou-
zel. A zajímavá byla i soutěž ve vydlabávání 
dýní, kterou vyhrála 7. třída. Tato akce se nám 
moc líbila a už se těšíme na příští rok. 

 A.Pastrňáková, A. Fojtíková, 
 V. Janošková

Květinová louka – A. Onderková

Strašidla ve škole!
Po setmění dne 31. 10. 2017 jsme se sešli  

v tělocvičně školy, abychom oblečeni v straši-
delných kostýmech zahájili “Strašidelnou show”. 
K vidění byli upíři, čarodějnice, duchové nebo 
třeba mumie. Všude byly dýně a strašidla! Hned 
po příchodu k tělocvičně jsme mohli obdivovat 
výrobky z dýní jednotlivých tříd, se kterými se 
soutěžilo o ten nejhezčí a nejvtipnější. Děti dále 
navštívily různá stanoviště, kde se mohly vyfotit 
ve svých kostýmech, nechat se zkrášlit v „kouzel-
nickém salónu krásy”, projít si stezkou odvahy  
a trochu se bát. Tancovalo se také na strašidelné 
diskotéce. Nakonec přišel i kouzelník! Všichni se 
bavili a smáli, třídy si odnesly plno krásných cen 
a diplomů za vytvořené výrobky z dýní. Všichni 
jsme si to užili, zažili mnoho zábavy a těšíme se 
na příští rok. Mgr. K. Ješinová

Černokněžník – K. Hlavica

Paní učitelka Slimáčková nám 
dala text, abychom uváděli finále 
soutěže Štítina má talent. Byl to 
těžký text. Každý den jsme se učili 
půl hodiny. K tomu textu jsme si 
připravili rekvizity: klaunský nos, 
„mažoretskou“ hůlku, sluneční 
brýle, havajskou sukni a havajský 

věnec. Uvedli jsme dohromady 
deset vystoupení. Repovali jsme, 
tancovali, zpívali. Naše uvádění se 
nám moc povedlo. Diváci se na-
smáli a „natleskali“. Za náš výkon 
jsme dostali peněžní poukázku  
a šli jsme spokojeně domů.

 M. a S. Škurhanovi
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KROUŽKY 

Žáci naší školy si mohou vybrat z pestré 
nabídky kroužků. Děti, které se rády hýbou, 
navštěvují kroužky se sportovním zaměře-
ním (fotbal, florbal, cvičme v rytmu, kruhový 
trénink). Žáci od 4. třídy hrají volejbal pod ve-
dením D. Magerové a M. Maláta. K procvičení 
jemné motoriky je v nabídce  Lego kroužek 
pana učitele P. Drkala a kroužek řezbářský  
s panem družinářem. Mladí divadelníci hra-
jí divadlo a vodí loutky s panem L. Vlčkem. 
Žáci 3. B a čtvrťáci dochází do dramatického 
kroužku, připravují se na besídky. Hudebníci 
se scházejí s panem učitelem O. Pikou, tvoří 

tak malý orchestr. V nabídce jsou i kroužky 
jazykové. Pro naše „deváťáky“ byl určitě pří-
nosný kroužek „Příprava na přijímací zkoušky 
– JČ“, kde je paní učitelka J. Slimáčková při-
pravovala na testy. Už stálicí je na naší škole 
kroužek pěvecký. S žáky zpívá paní učitelka  
Z. Řimáková, která své skřivánky připravuje 
do soutěží. Zájmové kroužky v naší škole ur-
čitě přispívají nejen k tomu, aby se žáci měli 
možnost věnovat svým zálibám ve volném 
čase, ale také k utužení přátelství a navazová-
ní nových kamarádství. 

 Mgr. K. Grussmannová

Práce  
s dyslektiky

S dětmi se scházíme vždy ve čtvrtek 
po 5. vyučovací hodině. Pro děti tohoto 
věku je to pro udržení jejich soustředění 
časově náročné. Práce je jim zpříjemňo-
vána hravými a zajímavými činnostmi. 
V úvodu si procvičujeme učivo formou 
hry – hra v kruhu s kutálením balónků, 
slova s obrázky. Jindy začínáme rytmic-
kým cvičením v kruhu či  procvičováním 
pravolevé orientace – nejčastěji na svém 
těle (ve stoji či někdy vleže). Pak násle-
duje ústní příprava na krátkou samo-
statnou práci. Děti mají poslední dobou 
nejraději soutěž s kaštánky. K samostat-
né práci využívám pracovní sešity nebo 
listy, jindy pracuji na iPadech nebo s po-
můckou LOGICO. Na závěr podle času si 
opět zahrajeme nějakou hru, nejčastěji 
tzv. „Šibenici“.  Děti zde musí uhádnout 
dané slovo. Poslední dobou si tuto hru 
rády připravují pro ostatní samy. Kromě 
mě se dyslektikům napříč všemi třída-
mi věnují Mgr. Veronika Čížová, Mgr. 
Jana Slimáčková, Mgr. Petra Zapletalová  
a PaedDr. Ludmila Hulvová.  

 Mgr. J. Vaňková

Chodíme tu rádi, protože se rádi vidí-
me s paní učitelkou a hrajeme různé hry. 
Taky tady chodí někteří naši kamarádi. 
Procvičujeme tvrdé y, měkké i,  LOGICO, 
děláme aktivity na tabletu a všechny 
další činnosti, u kterých přemýšlíme  
a jsme pak chytřejší.  

 skupinka dyslektiků

Australské kmeny – J. Grussmann

Pirát – P. Hančil 

Mikulášské tvoření
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BESEDY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KULTURNÍ POŘADY, AKCE MIMO BUDOVU ŠKOLY

Naše škola se snaží zpestřit žákům výuku širokým spektrem 
výchovných, kulturních a jiných pořadů, které pro ně objednává. 
Dbáme přitom na to, aby dané akce nebyly jen jakýmisi prázdnými 
„požírači času“ a pouhou možností, jak se „ulít“ z výuky, ale aby se 
jednalo o hodnotné pořady související pokud možno se vzdělá-
vacími a výchovnými cíli. Pravidelně k nám např. přijíždí skupina 
Pernštejni zpracovávající zábavnou a poučnou formou historické 
etapy naší země. Již druhým rokem k nám zavítal populární herec 
Lukáš Hejlík se svým pořadem na podporu četby LiStOVáNí. Nově 
měli někteří žáci možnost zahrát si hru Strom života pod zášti-
tou SmVaK poukazující na problematiku nedostatku vody. Přišli  
za námi i pejsci, kteří byli součástí pořadu o canisterapii, poznali 
jsme rodilého Australana, ten nám vyprávěl o své zemi. Samozřej-
mě jsme pravidelně navštěvovali divadla, knihovny, prostřednictvím 
školních výletů jsme poznávali krásy naší země a mnoho dalšího.  
A jaké byly dojmy žáků? To si přečtěte níže.  Mgr. J. Slimáčková

Návštěva Knihovny  
Petra Bezruče v Opavě

Jeli jsme s třídou do Knihovny PB v Opavě na přednášku o knize Analfa-
beta Negramotná. Hlavní postavou byla holka Alžběta Panenková, kterou 
přezdívali Analfabeta Negramotná. Nechtělo se jí totiž číst a psát. Alžběta 
bydlí s maminkou a babičkou. Tatínka má, ale nic o něm neví. Maminka 
s babičkou jí to nechtějí říct. Jednoho předvánočního večera uteče z do-
mova hledat tatínka a kvůli zimě se schová do knihovny. Tam se najednou 
objeví oživlé pohádkové postavy. Každá postava jí vypráví o své pohádce  
a poté zmizí. Maminka s babičkou si dělají starosti a informují policii. Alž-
běta zatím v knihovně spustí alarm, přiběhne policista a ptá se jí na otázky: 
Jak se jmenuješ? Kolik ti je let? Kde bydlíš? Z Alžbětiných odpovědí si uvě-
domí, že je to jeho dcera. Tak se s tatínkem nakonec najdou. 

Výlet se mi moc líbil. J. Riedl

Velký svět techniky
Jednoho dne jsme se rozhodli, že bychom jeli na výlet. Ale byl tady 

háček, nikdo nevěděl kam. Tak jednou přišla paní učitelka s nápadem, 
že bychom mohli jet do U6. Ráno jsme vyjeli vlakem do Ostravy. Tam 
nám vytvořili program s názvem: Proč? Svět v otázkách a odpovědích. 
Popisovali jsme různé části těla, jídlo, přírodu aj. Zahráli jsme si na re-
portéry, vědce i  kameramany. Byla tam zábava, která nadchla nás i naši 
třídní paní učitelku Slimáčkovou.  Nakonec jsme byli za výlet rádi, ale 
byl moc krátký. Když jsme přijeli zpátky ke škole, rozešli  jsme se plni 
zážitků domů. Nel. Današová, N. Bunčková

Školní výlet
V květnu jsme jeli na školní výlet na Hradec nad Moravicí. Byli 

jsme na vyhlídce Petra Bezruče. Potom jsme byli na zámku a tam 
jsme viděli pohádku  Jak se peče písnička. Viděli jsme krále, čertici 
a navštívili jsme i černou kuchyni. Šli jsme si něco koupit. Potom 
jsme šli na vlak, ale ještě před tím jsme dělali úkoly ve skupinách. 
Výlet se mi moc líbil, bylo to všechno fajn. 

 N. Masiariková, A. Šuráňová

Š. BothU6
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Jedno pondělí se naše třída vy-
dala do Opavy na akci s názvem 
„Den otevřených dveří tísňové 
linky 155.“ Nejdříve nám záchra-
náři pustili prezentaci o pomoci 
lidem, pomoci zvířatům, ale také 
nám ukázali několik zajímavých 
statistik. Poté jsme přešli k druhé-
mu stanovišti, kde jsme se učili, 
jak postupovat v případě srdeč-
ního selhání či infarktu. Byla také 
ukázka defibrilátorů na figuríně. 
Dále jsme viděli opravdovou sa-
nitku, ve které jsme se procháze-
li a mohli se na všechno zeptat.  
Ze sanitky jsme přešli k lékařské-
mu autu, kde jsme opět viděli vše 
potřebné k zákroku. Mohli jsme  
si také zahoukat, ale jenom krát-
ce, protože záchranná služba je Zátiší s květinou – M. Šimečková

Svět klíčovou dírkou - M. Bubela

Na hokeji – M. Vykydal

Den otevřených dveří záchranářů

E. Hřivňacká, L. Kalousová

hned vedle nemocnice. Jako poslední bod programu byla 
zastávka u kurzu první pomoci, kde jsme si mohli vyzkou-
šet stlačovat hrudník. Nakonec jsme se rozloučili a šli zpát-
ky na vlak. Tento výlet se mi moc líbil. T. Slivka

Lyžák
 Dvanáctého druhý V Olomouci jsme byli,
 psal se den osudný, u Číňanů všichni nakoupili.
 do busu jsme nasedli, Adam mekáč hledal,
 rodiče si oddechli. Petr ho tam nechal.

 Modrý reprák jsme zapínali, Lada pádem brzdila,
 společně si k tomu zpívali. všechny tyčky shodila.
 Když nám řekli, že jsme v cíli, Učitelé trpěliví byli,
 nabrali jsme hodně síly.  potlesk by si zasloužili.

 Zastavili jsme před mostem, Vzpomínky pěkné máme,
 obava byla před nosem. doteď na to vzpomínáme.
 Každý z nás všechno nes, V našich srdcích zůstanou,
 jenom Honza lyže vez. i když budem za vodou.
 
 Jak jsme přišli ke svahu,
 hned jsme měli dobrou náladu.
 Když jsme prožívali první rozcvičku,
 Honza si nalomil svoji tyčku. 
 D. Kostřica, A. Melecká, Š. Fiala
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CHARITATIVNÍ ČINNOST 

Naši žáci
a dobročinnost

Tvrzení, že charita je jen pro ty, kdo mají peníze 
nazbyt, nebo je dokonce považována za vyhazo-
vání peněz, je přinejmenším krátkozraké. Vždyť čas  
od času někomu přispět nikomu z nás neublíží. Ko-
neckonců jedná se o pomoc potřebným. V rozhodnu-
tí přispět na dobrou věc hrají obrovskou roli emoce 
a lidská solidarita. Do charitativní činnosti lze zapojit 
dobrovolníky různého věku, proto také žáci naší ško-
ly každoročně podporují nejrůznější charitativní pro-
jekty a aktivně se jich účastní. Během nich se učí po-
máhat, a získávají tak cenné zkušenosti. Také letos se 
naše škola zapojila do celonárodní květinové sbírky 
„Český den proti rakovině“, jejímž cílem je shromáž-
dit prostředky na boj proti rakovině. Prostřednictvím 
Fondu Sidus a nadace Život dětem o.p.s. se snaží naši 
žáci pomoci vážně nemocným dětem. Tradicí se stala 
účast našich žáků v asistovaném závodě „Joy Run“, je-
hož hlavní myšlenkou je začlenit handicapované děti 
a mladé lidi mezi zdravé vrstevníky. Jsme rádi, že se 
žáci naší školy podobných akcí zúčastňují, a podílí se 
tak na pomoci druhým. Upřímný dík patří tedy všem, 
kteří konají dobré skutky a jakoukoli formou podpo-
rují dobročinné projekty na naší škole!

 Mgr. H. Richterová

„Pomáháme sportem“
Srdečně zveme na akci, která proběhne dne  

13. 9. 2018 v areálu TJ Tatran Štítina.

Joy Run Joy Run 2018
Rozhovor se svěřenkyněmi 

štítinského týmu
Reportérka Joli: Právě se nacházíme na asistovaném 
běžeckém závodě handicapovaných Joy Run 2018, je 
sobota 2. června a já bych Vám chtěla představit naše 
svěřenkyně štítinského týmu, takže holky, můžete se 
představit?
Vendulka: Vendula Golková
Verunka: Veronika Golková
Joli: Kolik vám je let?
Obě: Čtrnáct.
Joli: Odkud jste?
Obě: Z Opavy.
Joli: Do jaké školy chodíte?
Verunka: Základní škola Havlíčkova.
Joli: Jak se vám dnes běželo?
Vendulka: Dobře.
Verunka: Velmi dobře.
Joli: Zvládly byste to dnes běžet ještě jednou?
Obě: Ano.
Joli: Jaké máte pocity?
Obě: Pocit štěstí.
Joli: Trénovaly jste na tento závod?
Verunka: Ano.
Joli: Běžely jste už někdy Joy Run?
Vendulka: Ano, teď běžíme podruhé.
Joli: A jak myslíte, že jste běžely?
Obě: Hodně rychle.
Joli: Chtěly byste běžet třeba i příští rok?
Obě: Ano.
Joli: A chtěly byste běžet znova zase se Štítinou?
Obě: Ano, chtěly.
Joli: Chtěly byste se i třeba podívat do naší školy nebo  
i do výuky, podívat se, jak se učíme?
Obě: Jo.
Joli: Tak se na vás budeme těšit, já vám moc děkuju  
za rozhovor.
Obě: Taky děkujeme.
Joli: Přeji vám hodně štěstí, ať se daří a krásné prázdniny.
Obě: Děkujeme, vám taky. J. Muchová

Na začátku června jsme 
se s vybranými žáky vyš-
ších ročníků vydali na Joy 
Run – asistovaný běžec-
ký závod. Akce se konala  
v Městských sadech v Opa-
vě. Běželi jsme za kategorii 
„školy“. Nejprve jsme se šli 
zaregistrovat, pak každý  
z nás dostal tričko, ve kte-
rém jsme běželi. Dostali 
jsme i vak. Potom nám 
přidělili dvě super hol-
ky, se kterými jsme bě-
želi. Jmenovaly se Verča  
a Vendy. Obě se musí prát 
s autismem, ale jsou velmi 
statečné a užili jsme si to  
s nimi. Dokonce s nimi 
Joli Muchová udělala  
i rozhovor, který si můžete 
přečíst níže. Na trati byla 
stanoviště s občerstvením. 
Každý na konci závodu 
dostal pamětní medaili  
a každé družstvo pohár. Sice  
na začátku závodu pršelo, 

Český den 
proti 

rakovině
Na den proti rakovině

všichni se už moc těšíme,
prodáváme květinky
pro otce i maminky.
Barva stužky vínová

je i letos zas nová.
Na otázky kolemjdoucích 

někteří jsme se ptali,
spolužáci a kamarádi, 

všichni se zajímali.
 K. Kinnertová

Vznášíme se

Konev – M. Lindovská

ale počasí se vyjasnilo a bylo 
krásně. Všichni z týmu si to 
užili a odnesli si spoustu 

krásných zážitků, na které 
budeme ještě dlouho vzpo-
mínat. Nik. Današová 

T. Harasimová, 
H. Seidlová, 

V. Schwan, M. Kostřica
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První rok je za námi
Stejně jako naši prvňáčci, tak i my jsme ve škole 

prožily první školní rok. Během tohoto roku se žáci 
naučili nejen číst, psát a počítat, ale také komuniko-
vat, spolupracovat, tvořit, dodržovat pravidla a sluš-
ně se chovat. Začátky byly těžké, než si žáci zvykli  
a neztráceli se na chodbách. V rámci tohoto školního 
roku jsme se zúčastnili spousty akcí, které byly pro 
žáky nejen poučné, ale také zábavné. Na závěr školní-
ho roku nás ještě čeká pasování prvňáčků na čtenáře 
a školní výlet. S žáky se těšíme na prázdniny a další 
školní rok. Mgr. K. Kudelová, Mgr. V. Týnová

Co na to 
prvňáčci

Ve škole je to fajn. Je su-
per být školákem. Mnoho 
věcí se naučíte. Třeba číst, 
psát, počítat. Co mi nejde, 
tak se to naučím. Baví mě 
tělocvik. Mám tu nové 
kamarády. Každý den se 
těším do školy. Jezdíme  
na výlety. Můžu si hrát  
v družině. Ve Štítině je nej-
lepší škola.  (žáci 1. B)

Mně se líbilo, jak nás 
paní učitelka učila. Že 
jsem se naučil číst, psát  
a počítat. Mně se líbil celý 
školní rok. Mně se líbil Den 
Země, jak jsem třídila od-
padky. Mně se líbilo, jak 
jsme se seznámili. Mně se 
líbilo, jak jsme si pouštěli 
pohádky.  (žáci 1. A)

MINIZOO
Mně se líbili hadi a když jsme sbírali razítka.  Š. Malohlava
Mně se líbilo, co jsem zažila v minizoo, bylo to super. 

Mně se líbili hadi. Mně se líbila všechna zvířata. Líbily se 
mi myšky. Líbilo se mi, jak jsme dostali odměnu. Bavilo 
mě hledat razítka.  (žáci 1. B)

Veselé zoubky
Mně se líbilo, jak jsme si donesli zubní kartáček. Mně 

se líbilo, jak jsme se dívali na Hurvínka. Mně se líbilo, jak 
jsme se bavili o zoubkách. Mně se líbilo, jak jsme si čistili 
zoubky. (žáci 1. A)

Čištění zoubků byla zábava.  Dobře jsem si vyčistila 
zuby.  Líbilo se mi, že jsme dostali dárek. Nejvíc mě bavi-
lo povídání o zubech. Líbil se mi Hurvínek.  (žáci 1. B)

Zápis
V letošním školním 

roce bylo téma zápisu 
„povolání“. Děti si vy-
zkoušely různá povo-
lání od zedníka až po 
učitele. Během aktivit 
ukázaly, co všechno 
se ve školce naučily  
a jak jsou připravené 
na školu. Za odměnu 
si odnesly malou po-
zornost. 

Ve školním roce 
2018/2019 nastoupí  
k základnímu vzdělání 
do 1. třídy 27 žáků. 

Schůzka s rodiči  
budoucích prvňáčků

Na této schůzce se rodiče dozvěděli potřebné infor-
mace o tom, co budou jejich děti potřebovat v 1. třídě.

Školákem 
nanečisto
I letos jsme nabídli dě-

tem, které byly přijaty  
do 1. třídy, možnost zú-
častnit se projektu Ško-
lákem nanečisto. Setkání 
s dětmi proběhlo celkem 
4 krát v období květen 
až červen, vždy v pondělí  
od 13:00 do 14:00 hod. 
V každé z hodin jsme se 
věnovali jinému tématu. 
Cílem těchto setkání bylo, 
aby se děti navzájem po-
znaly, zvykly si na sebe  
a dokázaly spolupracovat.

Prvňáčci (A. Riedlová, Š. Malohlava)

Beseda v knihovně Kočička – T. Bittnerová
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Školní družina pracuje již několik let 
ve dvou odděleních. Družinu navštěvuje 
60 dětí pod vedením dvou vychovate-
lů – Dany Baranové a Lukáše Vlčka. Jsme  
v okolí asi jediná družina, která je bez-
platná. Obě oddělení velmi úzce spolu-
pracují, proto si děti samy mohou vybrat 
momentální činnost podle svého uvážení 
– zda chtějí pracovat s paní vychovatel-
kou nebo panem vychovatelem. Pro nás 
to však znamená, že musíme znát všech-
ny děti, jejich individuální zvláštnosti, 
odchody z družiny nebo časy kroužků. 
Po celý rok se snažíme s dětmi vykonávat 
činnosti tak, aby se dětem líbily a do dru-
žiny chodily rády. D. Baranová a L. Vlček

Co se děje v družině (I. Černá, K. Falharová)

Pepa stavitel Společné tvoření 

Loď ka – B. Kopf Vyšehrad – L. Hulva

Rozhovor 
s Janem 
Riedlem  

a jeho garde
Otázka:  Honzo, jak dlouho cho-
díš do školní družiny?
Honza:   Už tři roky.
Otázka:  Líbí se ti v družině?
Honza:  Ano, moc. Hlavně, když 
hrajeme různé hry.
Otázka:  Letos máš tady posilu, 
koho?
Honza:   Moje sestry, chodí  
do první třídy, Anetku a Emilku.
Otázka:  Holčičky, co se vám  
v družině nejvíce líbí?
Anetka:  Líbí se mi, jak si kreslím.
Emilka:  Mně se nejvíce líbí, když 
si hraju s kamarádkami.
Otázka:  Honzo, každý rok stavíme 
kamennou pec. Letos jsi byl hlavní 
stavbař. Co nám k tomu řekneš?
Honza:  Z kamení a bláta jsme po-
stavili pec. Byl tam i komín. Všich-
ni „zedníci“ pracovali dobře.
Otázka:  Tys letos přinesl i těsto 
na placky, které jsme na peci pek-
li. Dělal jsi ho sám?
Honza:   Dělal jsem ho s taťkou 
– mouka, cukr, vajíčka, mléko. Na-
horu jsme mazali nutelu.
Otázka:  Chtěl bys to dělat i v příš-
tím roce?
Honza:   Ano, moc bych chtěl. 
Jen doufám, že budu moct chodit  
do družiny.
Děkuji za rozhovor. D. Baranová
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METODIK PREVENCE A VÝCHOVNÝ PORADCE 

Rizikové chování

Nejsme stejní
Často v životě chceme, aby s námi lidé jednali spravedlivě, aby ne-

zvýhodňovali druhé a „měřili všem stejným metrem.“ Zrovna ve ško-
le to ale neplatí bez výjimky, protože – jak je to v nadpisu – nejsme 
stejní. Nemáme stejnou startovací čáru, nadání, povahu… Ve škole 
tedy musíme podmínky upravit na míru dítěte tak, aby dosahovalo 
maximálního možného pokroku. Ve znalostech, v logickém uvažo-
vání, komunikaci, v chování… A také aby si vážilo úspěchu a mělo 
chuť se zlepšovat. K tomu všemu směřuje tzv. inkluze. Znamená to, 
že na jedné straně pomáháme dítěti, které má obtíže, zvládat úkoly 
(např. doučováním), ale na druhé straně těmto žákům upravujeme 
podmínky – snižujeme rozsah a náročnost učiva, volíme jiné meto-
dy, pomůcky apod. Letos pracujeme s přibližně 30 žáky, kteří vyža-
dují speciální přístupy. Každého z nich posoudil odborník a my se 
řídíme jeho doporučením. Často učíme podle individuálního plánu, 
který – ve spolupráci s výchovnou poradkyní a dalšími vyučujícími – 
vypracuje dyslektická asistentka, jež s žákem pracuje i mimo výuku. 
Už tři roky využíváme také asistentku pedagoga. Její práce je hod-
nocena jako velmi přínosná nejen pro daného žáka, ale pro celou 
třídu, v níž působí. PaedDr. L. Hulvová, výchovná poradkyně

Policie ve škole
Přijela nás navštívit Policie ČR. Mohli 

jsme si prohlédnout vybavení auta, ob-
léct neprůstřelnou vestu, nasadit helmu 
a vyzkoušet pouta. Mohli jsme si na chvíli 
zapnout vysílačku, houkačku a zatroubit. 
Vyzkoušeli jsme si brýle, kterými jsme vi-
děli, jako bychom byli opilí nebo jsme uži-
li drogy. Nakonec nám paní instruktorka 
vysvětlila, jak se máme chovat na silnici.
 N. Prokšová

Hasík
Ve dvou dnech jsme se v naší škole setkali s hasiči. První den 

jsme si povídali o práci hasičů, ale i o policii a záchranné službě. 
Také o tom, že nemáme zneužívat tísňovou linku, protože na druhé 
straně může být někdo, kdo pomoc opravdu potřebuje. Dále nás 
hasiči naučili, jak volat na tísňovou linku. Hasiči nás také varovali, 
ať před odchodem z domu vypneme všechny elektrospotřebiče  
a zhasneme všechny svíčky, abychom zabránili vzniku požáru. Po-
volili nám vyzkoušet hasičskou výstroj. Za pár dní přišlo naše další 
setkání. Pustili nám videa zásahů hasičů a dívali jsme se, jak fun-
guje hlásič požárů. To nám dokonce i předvedli. Ukázali nám, jak 
se máme chovat při požáru. Když jsme se blížili ke konci, tak nám 
věnovali nálepku Hasíka do třídy. O. Slunský

Mobilní dopravní hřiště
Jednou jsme se třídou šli do tělocvičny na dopravní hřiště. Nejdříve 

jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla. Také nás tam učili poznávat 
dopravní značky a jak se správně chovat na silnici. Jezdili jsme tam  
v autech a na tříkolkách. Hráli jsme si na policisty a rozdávali pokuty.  
Na čtyřkolkách jsme oproti minulému roku museli rukou ukazovat změ-
nu směru. Při nedodržení dopravních předpisů jsme dostali pokutu – 
razítko na ruku. Užili jsme si spoustu legrace a naučili jsme se hodně 
nového. Moc nás to bavilo. H. Macášková, J. Šimeček, F. Pazdera

Valdštejnský palác – K. Kinnertová

Na koni – I. Černá

Prevence rizikového chování probíhá  
na naší škole ve vyučovacích hodinách  
a skrze preventivní programy. Třídní učitelé 
se scházejí s žáky na třídnických hodinách, 
řeší aktuální problémy. Pro I. stupeň se usku-
tečnily besedy a přednášky Policie ČR a žáci 
navštívili dopravní hřiště. II. stupeň se formou 
interaktivních technik zaměřil na nebezpečí 
šikany,  kyberšikany, bezpečné sexuální cho-
vání v dospívání, drogy. Zajímavou prezenta-
cí pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd 

byl Preventivní vlak, který připravily České 
dráhy. Prvňáci a šesťáci byli na adaptačních 
pobytech, aby se lépe poznali mezi sebou 
a se svými třídními učiteli. Dlouhodobě  
se koná Hasík – akce pořádaná Hasičským zá-
chranným sborem. Projevům rizikového cho-
vání nelze nikdy úplně zabránit, jsou součástí 
našeho života. Měli bychom je umět co nej-
více minimalizovat a o to se, i ve spolupráci  
s Vámi, zákonnými zástupci, snažíme.

 Mgr. P. Drkal, metodik prevence
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AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Další úspěšný školní rok za námi a hurá na prázdniny! 

Erasmus

MŠ - Den Země MŠ - Den superhrdinů

Jak se vidím – N. Lemešániová

V každém školním roce se zabýváme celoroč-
ním projektem, tématem. Letos nás inspirovala 
celoroční motivovaná hra v časopise Pastelka, 
která nabízela deset tzv. „Pastelkových svátků“. 
Témata těchto činností nás zaujala a krásně 
se snoubila s probíhajícím projektem „Morální 
hodnoty a oslavy předškolního vzdělávání“. 
Téma prvního svátku byl Mix her, děti se sezna-
movaly a adaptovaly. Součástí byla již tradiční 
Drakiáda. Svátek Trikolora byl oslavou státních 
barev. Děti poznávaly symboly českého státu, 
oslavily svátek vzniku republiky a účastnily se 
lampionového průvodu. V listopadu nás čekala 
oslava „poštovní obrázkové karty“. Vlastní vyro-
bené pohlednice jsme zaslali těžce nemocné 
dívce, která je jejich vášnivou sběratelkou. (Po)
čteníčko, téma pohádek, příběhů, dramatizací 
je jako stvořené pro období Vánoc. Četli jsme 
dětem my, babičky, dědové. Do školky zavítalo 

nejedno divadlo s pestrou nabídkou pohádek. 
Pozvání do naší školičky taktéž neodmítly děti 
z Dětského domova Srdce z Karviné, které nám 
zahrály pohádku O poslušných kůzlátkách.   
V období plesů jsme zařadili svátek tance 
„Mazurka a spol“. K Mazurce jsme přidali řadu 
tanečních her, vystoupení dětského folklor-
ního souboru Malá Bejatka a vyvrcholením 
tématu byl maškarní karneval. V únoru jsme si 
připomněli, jak „hezký je jazyk český“. Oslavu 
si zcela určitě zasloužilo i „Muzicírování“. Děti 
poznaly tradiční i netradiční nástroje, zpívaly 
řadu písní, zhlédly koncert žáků ZUŠ, účastnily 
se hudebního pořadu „Královská hostina“. Du-
ben patřil oslavě lidské práce, řemesel „Zlaté 
ručičky“. Součástí se stal Den Země s motivo-
vanou vycházkou do přírody. V čase rozkvet-
lých stromů jsme zařadili téma: Strom „CZ“. 
Stromy jsme poznávali, pozorovali, zkoumali.  

S nacvičeným pásmem „O jabloni a jablíčkách“ 
jsme potěšili seniory v domovech důchodců,  
ve MLÝNĚ VODNÍKA SLÁMY, při zahájení di-
vadelní přehlídky, na folklorním odpoledni 
„Před sušedovym zeleny ořech“ i při Vítání 
jara. Poslední svátek byl kulatý. Slavili jsme 
nádherný vynález – míč.  Cílem tématu bylo 
v dětech vzbudit zájem o hry s míčem, který 
je skvělým prostředkem k navázání komuni-
kace, zlepšení tělesné kondice, ale i zdrojem 
radosti, individuál ní i skupinové zábavy. Zába-
va nekončí – vše, co se děti za celý školní rok 
naučily, snad bude pro ně inspirací i v nastáva-
jících prázdninových dnech. A po prázdninách? 
To se opět setkáme a budeme se těšit na další 
společné, radostné chvíle a nezapomenutelné 
zážitky prožité v MŠ. K zápisu do školky přišlo  
v letošním roce 24 dětí, z toho bylo k předškol-
nímu vzdělávání přijato 18.  D. Buroňová

Projekt „Morální hodnoty  
a oslavy pro předškolní vzdě-
lávání“, který je financován 
programem Erasmus+, se 
chýlí po dvou letech ke kon-
ci. Jednalo se o inovativní 
projekt zaměřený na rozvoj 
morálních hodnot v předškol-
ních zařízeních nejen v České 
republice, ale také v jiných zemích, 
jako například Bulharsko, Itálie a Turecko. 
Šlo o to vytvořit v rámci spolupráce sva-
zek výstupů obsahující návody, postupy, 
odkazy, metody aj., které by vedly k no-
vému systému práce s dětmi předškolní-
ho věku na poli etické výchovy bez ohle-
du na tvárnost školních kurikul nejen  
v Evropě, ale i ve světě. Díky podpoře 
rodičů MŠ a finanční podpoře programu 
Erasmus+  jsme mohli realizovat řadu 
vzdělávacích aktivit pro děti a ostatní za-
interesované příznivce MŠ. Mimo infor-
mační semináře pořádané pro širokou 
veřejnost jsme uskutečnili také například 
etický workshop pro rodiče s dětmi, po-

znávací a naučné výlety pro děti, 
oslavy založené na morálních  

a etických principech či osla-
vy k poznávání kultur a oby-
čejů spřátelených organizací.  
Navíc jsme mohli realizovat 

pracovní cesty do spřáte-
lených zemí, díky nimž jsme 

pochopili a poznali vzdělávací 
systémy různých škol, seznámili se  

s prostředím,  poznali jejich tradiční kul-
turu zblízka a nahlédli do mentality a po-
vahy jiných národů. Výsledkem je soubor 
osmi studijních spisů, metodologie etické 
výchovy pro předškolní vzdělávání v čes-
ké a anglické verzi, dále digitální učební 
materiály, články a další informace týkající 
se projektu. Vše naleznete na projekto-
vých stránkách http://www.moralvalue-
sandcelebrations.eu. Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem lidem, učitelům, rodi-
čům i dětem, kteří se na projektu jakkoliv 
podíleli. Bez jejich pomoci by byl tento 
projekt realizován jen velice těžko.

 Bc. O. Polášek
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NÁZORY RODIČŮ

Základní škola  
ve Štítině očima 

obyčejného rodiče

Jak to vidí rodič prvňáka

Jsem ráda, že mne o příspěvek do školního časopisu 
požádal pan ředitel zrovna v tomto období, protože již 
delší dobu doma probíráme klady a zápory studia naší 
Věrky na ZŠ Štítina až do konce deváté třídy ve srovnání 
s jejím možným přestupem na gymnázium již od šesté 
třídy. Takže bych nyní mohla psát celé strany o tom, co 
se mi na naší škole líbí, ale vyberu jen to nejdůležitější, 
proč jsem nyní více nakloněna variantě první. 

Líbí se mi, že jsou tady učitelé přátelští k dětem a zá-
roveň si dokážou udržet jejich respekt. 

Líbí se mi, že pan ředitel i učitelé, kteří ve škole půso-
bí více let, znají většinu dětí křestními jmény. 

Líbí se mi, že nám učitelé pomáhají s výchovou, když 
děti kárají za nezdravení, násilnosti či vulgarismy.  

Líbí se mi, že jsou děti vedeny k sociálnímu cítění a 
zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, když se 
účastní mnoha souvisejících sbírek a podpůrných akcí. 

Líbí se mi, že jsou děti podporovány v kreativitě, 
vlastní iniciativě a vlastně i v kladném vztahu ke kultuře 
v rámci originální soutěže „Štítina má talent“. 

Obdivuji učitele za to, kolik kroužků a soutěží, ať už 
hravých či vědomostních, pod záštitou školy pořáda-
jí. Neberu je jako samozřejmost. Na kolech recitační 
soutěže jsem potkala plno maminek, které musely své 
děti hlásit a připravovat do soutěže samy, protože je-
jich školy tak nečiní. A v neposlední řadě jako pedagog  
na vyšším vzdělávacím stupni velmi vítám, že jsou děti 
již od počátku svého vzdělávání v rámci projektové 
výuky vedeny k týmové práci, která je mj. učí zodpo-
vědnosti nejen za sebe a své výsledky, ale i za výsled-
ky svých kamarádů. Já od základní školy očekávám, 
že nám rodičům pomůže dětem vštěpovat a rozvíjet 
základní životní hodnoty, jako jsou slušnost, poctivost  
či ohleduplný vztah k lidem i životnímu prostředí.  
V jejich dětských letech to považuji za důležitější než 
striktní dodržování výukových osnov a předpisů. Věřím 
ale, že základní škola ve Štítině (a před ní už také skvělá 
mateřská škola Štítina) dokáže skloubit obojí – připra-
vit naši dceru co nejlépe pro střední školu a zároveň jí 
v maximální míře dopřát hezké dětství plné přátelství, 
her a radosti. A. Samolejová

Pár vět o štítinské škole

Pomalu končí další škol-
ní rok. Ještě jeden a mladší 
dcera odejde ze základní 
školy. Ze školy, kam jsem 
ráda chodila na třídní schůz-
ky, protože přístup učitelů 
byl vždy vstřícný a dokázali 
rodičům poradit a povzbudit 
je v případě problému. Těšili 
jsme se na besídky, na školní 
akce, které vždy byly a jsou 
velice podařené. Štítinská 
škola mi připomíná tu, kterou 
jsem absolvovala já. Bezpeč-
ná, vstřícná, přátelská. Jsem 
ráda, že obě naše dcery v této 
škole strávily krásné chvíle,  
na které budou vždy vzpo-
mínat s úsměvem. Ty špatné 
se totiž většinou vytratí. Přeji 
učitelům hodně pracovitých 
žáků a pevné nervy, protože 
jejich povolání je opravdu ná-
ročné. L. Heřmánková

Při výběru školy pro syna jsme váhali 
mezi ZŠ ve Štítině a prestižní  „Engliškou“ 
v Opavě. První kontakt s novou školou  
a lidmi v ní byl pro nás jakožto rodiče vel-
mi důležitý a jednoznačně zásadní pro 
rozhodnutí, kam syna umístit. Musím kon-
statovat, že zápisem ZŠ Štítina opavskou 
školu převálcovala absolutně ve všem, a to 
ať už se jedná o organizaci, přístup, průběh, 
komunikaci s dětmi či prostředí atd. Byli 
jsme opravdu mile překvapeni a  následné 
rozhodování již nebylo složité. První školní 
den probíhal venku v uvolněné a příjemné 
atmosféře. Hezké bylo poděkování učitel-
ského sboru řediteli školy za realizované 
investiční akce. Myslím, že toto není vůbec 
nic běžného, ba naopak, a buďte na to  
v té vaší školičce patřičně hrdí! Vnímám, že  
ve škole je sympatický kolektiv učitelů, vy-
chovatelů, škola působí útulně, byť jsem se 
tam v počátcích ztrácel. Kluk má dle mého 
názoru akční třídní učitelku, která to s dětmi 
umí, získala si jejich sympatie a přirozenou 

autoritu. Vnímám, že ji to baví, což je dů-
ležité pro práci s dětmi. Možná někdy děti 
dostávají moc domácích úkolů, ale je prav-
děpodobné, že to má souvislost s tím, jak 
byly aktivní v hodinách. Ono dělat úkoly  
s prvňáčkem je pořádný adrenalin a zápřah 
i pro rodiče       . Kladně hodnotím řadu zpes-
tření výuky  formou  například „barevného 
týdne“, besed, výletů a dalších akcí. Taktéž 
velmi vydařené „poškolní“ akce, jako na-
příklad „Talent“ a jiné, svědčí o tom, že tato 
škola a lidé v ní  nemají  nouzi o invenci  
a organizační schopnosti. Za tím vším je 
hromada práce a já děkuji za sebe i syna.  
I družina a vychovatelé zaslouží poděko-
vání. A co říci závěrem? První rok utekl jako 
voda a já se těším na ten další, na starosti  
i radosti, jedničky i jiné známky,  na  kroužky 
a akce pořádané školou.  Panu řediteli, uči-
telům, vychovatelům a všem dalším pra-
covníkům děkuji a přeji úspěchy do dalšího 
školního roku a v neposlední řadě samé 
vzorné, chápající děti i rodiče. R. Švarc

Štítinská základní škola ze tří úhlů pohledu
Na štítinskou školu se mohu podívat  

z několika pohledů. Nejprve jsem ji zažila 
před několika lety jako učitelka, kdy jsem 
v rámci mateřské dovolené učila pár hodin 
chemie. První, co mě příjemně překvapilo, 
byla podpora vedení v tom, že okamžitě 
bylo zorganizováno zavedení plynu do che-
mické učebny, abych mohla prakticky vyu-
čovat. Chemie bez praxe se dá přece jenom 
těžce představit a naučit. Druhé překvape-
ní byli žáci, kteří chtěli pracovat, a když jsem 
jim zadala, že si  mohou najít vlastní pokus, 
který následně předvedou, měli jsme na-
jednou praxe v hodinách opravdu požeh-
naně. Změnou pro mě byla velká sborovna, 
kde se denně potkáváte se spoustou lidí, to 
jsem z gymnázia neznala. Tam jsem buď  
ve třídách, nebo v laboratoři, popř. v kabi-
netu. Samozřejmě to má svá pro a proti, ale 
vzpomínám, že kolegové byli velmi vstřícní  
k jakémukoli mému dotazu. Další můj 
pohled na štítinskou školu je pohled ro-
diče. Denně spoustu povinností, denně 
řešíte domácí úkoly a učení, stále hledáte 
doma vhodné oblečení, všelijaké rekvi-
zity a pomůcky pro divadlo, školní akce, 
projektové dny..., ale jsem za to moc 
ráda. Protože vidím, že se ve škole stále 
něco děje, že se děti účastní spousty akcí  
a hlavně že je to baví. I když velmi kuri-
ózní pro mě bylo, když jedna z dcer měla  
na druhý den do školy přinést tři špunty 
od vína. No, občas si víno dám v rámci ně-
jaké rodinné oslavy, ale schováváte doma 
špunty? My určitě ne. Tak začalo shánění 
po širší rodině. Ještě že je nás v Kravařích 
tolik! Když se podívám na školu z pohle-
du zastupitele a člena školské rady, první, 
 co mě napadá, je komunikace. Opravdu 
výborná komunikace mezi školou a členy 
školské rady, otevřenost a pohodová prá-

ce. Také jsem ráda za to, že při vzájemném 
vytížení vždy umíme najít termíny pro 
naše setkání, protože škola je díky panu 
řediteli otevřena prakticky stále. Je fajn 
pracovat s lidmi, kteří nemají problém se 
sejít v sedm ráno či v půl šesté večer, když 
se vracíte z prezentace ve Světě techniky.  
U pana ředitele vidím neskutečné pracovní 
nasazení, ať už je to při přípravě projektů, 
akcí školy, starostí o finance, komunikaci 
s úřady, opravy a chod školy. Za mě jako 
učitele oceňuji, že se škola účastní spous-
ty projektů, jako je tandemová výuka, mini 
clil (výuka v angličtině) atd., protože tím se 
zlepšuje kvalita výuky. Žáci základní školy 
mají také možnost navštěvovat doučová-
ní, takže je postaráno o žáky, kteří dlou-
hodobě chyběli nebo kteří mají problémy  
s učivem. Jako člen školské rady také velmi 
pozitivně vnímám vybavenost naší školy, 
ať už jsou to dataprojektory v každé třídě, 
žáci mají možnost pracovat s tablety, in-
teraktivními tabulemi atd., což je opět zá-
sluhou ředitele školy a jeho týmu, protože 
vybavení lze zajistit díky tomu, že pracujete 
v projektech a také že efektivně využíváte 
prostředky zřizovatele. Ráda vídám žáky 
školy na školních akcích, a také na našem 
gymnáziu, kam přijíždí na chemická ško-
lení se svými učiteli. Je skvělé vidět jejich 
nadšení a radost dělat věci navíc, věno-
vat se novým věcem nebo pilovat, v čem 
jsou dobří. Ne vždy je vše perfektní, to ani  
v životě nelze. Je běžné, že máme jako ro-
diče, učitelé, lidé rozdílné názory, že občas 
děláme chyby. Důležité je, že si uvědomu-
jeme, že právě chyba nás v životě posou-
vá dál a že v naší škole jsou lidé, kteří se 
nebrání komunikaci. Přeji všem žákům  
a učitelům ZŠ Štítina pohodové prázdniny 
plné slunce a radosti.  A. Hoňková

Můj pohled 
na školu

Se základní školou jsem 
se blíže seznámila před 
pěti lety, kdy dcera do ško-
ly nastoupila. Líbí se mi, že 
školák zde není jen jedním 
z mnoha, a já oceňuji bližší 
přístup k dětem. I doba strá-
vená po vyučování s dětmi 
v různých zájmových krouž-
cích vedených kantory dává 
příležitost se vzájemně po-
znat. Chybí mi zde sportov-
ní kroužek pro děti nižšího 
stupně (kromě gymnastiky). 
Nelíbí se mi zavedení elek-
tronické žákovské knížky  
(i když chápu, že je to nejspí-
še jedno z mnoha nařízení 
min. školství). Letos bude 
dcera školu opouštět a já vě-
řím, že na léta zde strávená 
bude ráda vzpomínat.

 E. Balcarová



„OTEVŘENÁ ŠKOLA”

MŠ

NÁZORY RODIČŮ

TABLO 9. TŘÍDY

Rodinný erb
N. Halšková

Rodinný erb
E. Kačenová

Rodinný erb
K. Ignácová

Ohlédnutí 
Je to už dlouhá řádka let, kdy jsem 

poprvé se svými dětmi vstoupila  
do Základní  školy generála Heliodora 
Píky a Mateřské školy ve Štítině. Dcera  
v letošním roce složila maturitní zkouš-
ku a bude dále studovat na VŠ, syn kon-
čí 9. třídu a chystá se na střední školu. 
Ráda vzpomínám, jak jsme v MŠ s rodiči 
připravovali zábavné programy pro  nej-
menší. Nejkrásnější zážitky si odnáším  
z dětských vystoupení pro rodiče, kdy 
celý sál se slzami v očích sledoval, jak 
děti rostou a co všechno dovedou. Za-
pomenout nemohu ani na první školní 
dny naplněné nadšením, nervozitou  
a očekáváním. Se školními povinnost-

mi přišly první úspěchy i klopýtnutí…
vzpomínek je spousta. Sladkých i hoř-
kých. Obě děti navštěvovaly nejrůznější 
zájmové kroužky, reprezentovaly školu  
na řadě soutěží. Při mimoškolních akcích 
jsme měli možnost poznávat učitele, 
spolužáky našich dětí i jejich rodiny. Bá-
ječná byla školní družina! Roky ubíhaly, 
děti rozvíjely své zájmy. Zde bych ráda 
poděkovala za vstřícnost a pochopení 
učitelů k synově mimoškolní sportovní 
aktivitě. Velmi jsem uvítala  modernizaci 
webových stránek školy. Zlepšila se tím 
informovanost rodičů o aktivitách školy 
i samotných dětí. Jenom mi v posled-
ním roce scházela klasická papírová žá-

kovská knížka, na kterou jsem byla léta 
zvyklá. Připravila obě strany o společné 
dobrodružství. Dětem vzala šanci tajit  
a rodičům objevovat        . Ale to je zkrát-
ka daň pokroku. Díky tomu, že léta pra-
cuji v Knihovně Petra Bezruče v Opavě, 
mám možnost se s učiteli a jejich žáky 
setkávat také profesně. Jsem ráda, že si 
najdou čas přijet do Opavy na připravo-
vané vzdělávací a zábavné programy. 
Podporují tak čtenářskou gramotnost 
dětí a prohlubují kladný vztah k literatu-
ře. Se školou ve Štítině se proto nelou-
čím, naopak se těším na další vzájemné 
setkávání s jejich žáky a pedagogy.

 R. Martiníková

Lyžařský výcvik 
Pipi – V. Ulmanová


