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Milí přátelé školy,
do rukou se Vám opět po dlouhé době dostává náš školní časopis. 

Jsme rádi, že jsme tuto tradici mohli obnovit a že se očima žáků naší 
školy dozvíte o tom, co se u nás od září událo. Věřím, že Vás při listování 
potěší nejen jejich příspěvky, ale také obrázky a fotografie z akcí. 

Děkujeme za zachování přízně a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
V neposlední řadě Vám všem přeji krásné a pohodové prázdniny.

 Mgr. Daniel Matyášek, ředitel školy

PROSÍME, ABYSTE RESPEKTOVALI, ŽE V AUTENTICKÝCH NASKENOVANÝCH TEXTECH ŽÁKŮ SE MOHOU VYSKYTOVAT GRAMATICKÉ CHYBY.

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY

1. A třída

Návštěva knihovny - R. Nováková, 
D. Hon, E. Broďáková, D. Onderka

Recitační soutěže - O. Ston, A. Bartůška

Recitační soutěž

Školní výlet

Čarodějnice - 
L. Jantošíková Kvítka - O. Ston

Kočky - E. Šimečková
Zuby - K. Kostřicová

Den a noc - D. Hon

Exkurze do zahradnictví

Pěvecké soutěže - L. Jantošíková

Školní výlet

Návštěva knihovny
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1. B třída

Co se mi líbí ve škole - R. Bartošková

Návštěva divadla - N. Gebelová
Projekt Divadlo

Hasiči - P. Ondra

Z pohádky do pohádky - A. Benová

Ptáček - M. Hřivnáč

Ježibaba - J. Macášek

Školní výlet - ZOO

Velikonoční laťka - D. Langer

Podzimní tvoření

Projekt Připravujeme pomazánky

První den ve škole - E. Suchánková

Dopravní hřiště
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2. A třída

Třídní projekt Včely
Tento projekt se mi moc líbil, protože včely jsou zajímavé 

a užitečné. Včely na tomto světě žijí už sto milionů let, určitě znaly 
dinosaury, stejně jako komáři se našly v jantaru. Dozvěděli jsme 
se, že včely mají medový váček, ve kterém přenášejí nektar z kvě-
tů, který nosí do úlu. Zároveň sbírají pyl do košíčků na nožkách, 
a tím květy opylují. Také nás mohou bodnout svým žihadlem. Včely 
si vyrábí z vosku plástve a ty plní medem. Ten máme rádi, a proto 
lidi včely chovají. Paní učitelka nás naučila písničku Včelka Mája. 
A taky jsme vyrobili papírové včely. Ať žijí včeličky!

 V. Berousek

Čarodějnice
29. 4. 2022 jsme zase měli 

projektový den. Téma bylo 
pálení čarodějnic. Mohli jsme 
přijít v kostýmu. Já měla oble-
čené černé legíny, tričko, ča-
rodějnický klobouk. Přes záda 
jsem měla zavázaný dlouhý čer-
ný plášť. Celý den jsme pracovali 
ve skupinách. Zpívali jsme pís-
ničku Pět ježibab. Říkali jsme 
si, jak čarodějnice vypadají, 
a pak jsme je museli nakreslit. 
Projektové dny mám ráda. 

 J. Šuráňová

Projekt Včely

Dopravní soutěž - V. Stoklasová

Výlet do Dinoparku

Z deníku kocoura Modroočka

Plavání - Š. Janeček

Halloween Andělé strážní

Mikulášská nadílkaAndělíček strážný
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2. B třída

Opavský skřivánek
Dne 25. 3. se zúčastnili vybraní žáci, kteří vyhráli školní kolo, okresního 

kola pěvecké soutěže ve Středisku volného času v Opavě. Na soutěž nás 
připravovala Zuzana Řimáková, paní učitelka z 1. A. Soutěž byla rozděle-
na do pěti kategorií podle věku a hodnotila ji odborná porota. Základní 
škola Štítina měla úspěch, postoupilo tam více dětí a postoupil tam můj 
bratr Viki, který chodí ještě do mateřské školy, a i já jsem tam postoupi-
la. A 29. 4. jsme jeli do Loutkového divadla v Opavě. Byli jsme tam také 
rozděleni do čtyř kategorií a také podle věku. V každé kategorii byla tři 
místa. A já jsem ve svojí kategorii vyhrála první místo a můj bratr Viki vy-
hrál druhé místo. Dostali jsme za to zvonek skřivánka, čokoládu a diplom 
za účast. Moc se mi to líbilo a jsem šťastná, že jsem vyhrála. 

 E. Steuerová

Abeceda peněz
Na této akci nám paní z banky vysvětlovala, jak rodiče 

a my hospodaříme s penězi. Co je příjem a co výdaj. Příjem je, 
jak se k nám peníze dostanou, a výdaj je, za co peníze utrá-
címe. Nejprve je třeba zaplatit vše důležité. Maminka a tatí-
nek dostanou výplatu na účet za to, že chodí do práce, zaplatí 
za bydlení, obědy ve škole, cestu do práce, oblečení, boty, inter-
net, mobil. Pak si můžeme koupit něco pro radost nebo šetřit. 
Já dostávám peníze jako dárek k narozeninám nebo za vysvědče-
ní. Udělám si pak radost a koupím si třeba hračky. Nejvíc utrácím 
za nanuky a zmrzlinu. Šetřím si do pokladničky. Akce byla zají-
mavá. 

 V. Stružíková

Školní výlet - E. Solnařová

Dinopark - T. Pawlorek

Dopravní hřiště

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka - L. Stoklasa

Štaflík a Špagetka - A. Malohlavová

Mach a Šebestová - K. Malohlavová

Štítina má talent

Olympijský den Školní výlet

Křemílek a Vochomůrka - E. Steuerová Sněhulák - T. Pawlorek
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3. třída

Recitační soutěž
Moje báseň se jmenovala Pivo shop u medvěda. Nebyla jsem si jistá, že mi taková báseň bude 

sedět.  Byla jsem strašně nervózní, ale uklidnilo mě, že tam se mnou pojede moje kamarádka 
Terka, ale byl to těžce skonatelný soupeř. Ale dopadlo to dobře, postoupila jsem dvakrát. Bylo 
to úžasné a doufám, že mě paní učitelka na recitaci vybere znova.

 E. Krettková

Štítina má talent
Dne 12. května proběhla soutěž Štítina 

má talent. Chystaly jsme s kamarádkou 
hudbu a úbory, co mají barvu perly. Měly 
jsme velkou trému. Byly jsme úplně posled-
ní. Dělaly jsme gymnastiku. V pátek pro-
běhlo vyhlášení. Měly jsme velkou radost 
a 26. května jsme bavily porotu.

 J. Kříbková

Pěvecká soutěž
Tento rok jsem byl na soutěži ve zpěvu neboli Opav-

ský skřivánek a ta soutěž začínala 1. března. A postou-
pil jsem třetí do semifinále, ale na to finále jsem nebyl, 
protože jsem byl nemocný, kašlal jsem, chrchlal jsem 
a měl jsem horečky. Ale užil jsem si to, ale tréma byla. 
A velká. Ale byl jsem se sebou spokojený. A zpíval 
jsem dvě písně. Porotci byli super a jeden z těch po-
rotců mě pozval do Prahy. Ale ještě abych nezapo-
mněl, postoupil jsem ze Štítiny.

 V. Jantošík

Pepa stavitel
První kolo Pepy bylo takové pomalé. Postavit jsme měli 

vesmírný dopravní prostředek, postavil jsem spíš normál-
ní dopravní prostředek. Někteří si ode mě půjčovali tro-
chu lega. Pak bylo vyhodnocení, byl jsem nervózní, ale 
nakonec jsem postoupil s Edou a Matyášem. Druhé kolo 
se odehrávalo v sále. Měli jsme postavit ZOO nebo dino-
park. Ani nevím, co jsem postavil, a pak na vyhodnocení 
byl jsem druhý!

 F. Dubný

Štítina má talent - N. Falharová

Štítina má talent

Dinosaurus - E. Žídková

Zdravá avokádová pomazánka

Čarodějnice - M. Berousek

Návštěva divadla - A. Bendová

Výlet do Lhoty - B. Kupková

Adaptační výlet

Hory - T. Broďáková
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4. třída

Plavání
Milá paní učitelko,

chtěla jsem vám poděkovat, že jste celou naši třídu přihlásila 
do plavání, protože se mi tam líbí. Když jsem začínala v plaveckém kur-
zu, měla jsem strach, do jaké skupiny mě zařadí. Nebyla jsem dlouho 
plavat a doufala jsem, že jsem to nezapomněla. Nakonec mě zařadili 
do čtvrté skupiny. Nejdřív jsem se bála skákat do vody. Jako první 
jsme se učili splývat s destičkou v malém bazéně a potom na zádech. 
V hlubokém bazénu jsme trénovali kraula. Naučila jsem se ho a pře-
plavala jsem celý bazén. Paní trenérka mě pochválila. 

 K. Kolářová

Každý čtvrtek jezdíme se třídou na plavání. Předtím jsem plavání moc 
neměla ráda, ale teď bych si týden bez plavání neuměla představit. Po-
každé se na vodu těším už ve středu večer. Další den vyletím z postele 
jako střela. Vždycky, když z autobusu vystoupím před školou, přivítají 
mě spolužáci, kteří jsou na bazén natěšeni stejně jako já. Při koupání 
si to vždy užijeme. A občas si koupíme v bufetu nějakou dobrotu.

 V. Kačenová

I když mám vodu ráda a myslím si, že plavat umím, trošku jsem 
se plavání bála. Ale další týdny už jsem se neuměla dočkat. Učíme 
se různé styly, hlavně ty, které ještě moc neumím. A to je styl kraul. 

Chtěla bych se do konce plavání naučit i potápět a vydržet chvíli 
pod vodou, protože bych chtěla o prázdninách pozorovat podmoř-
ský svět. 

 T. Ondrová

Plavání je super věc. Chodíme do kraulové školy v Opavě. Naučí nás 
tam plno nových věcí, např. jak správně plavat kraula. Taky je super, 
že se zchladíme, když nám je horko. Instruktoři jsou na nás milí, pro-
tože je posloucháme. Důležité je, že nás to baví.

 M. Kalus
 
Na plavání mě nejvíce baví potápění pro kroužky a skákání šipek. 

Také je zábavné plavat s žížalami. Ke konci hodiny máme volno a mů-
žeme si hrát ve vodě. Házíme si míčky, potápíme se, kdo vydrží déle 
pod vodou. Srandovní je plavat na polystyrenových podložkách. 
Často se převracíme do vody a máme z toho velkou srandu. Plavání 
mě baví a jezdím tam rád. 

 R. Horčička

V plavání jsme rozděleni do čtyř skupin podle toho, jak kdo umí 
plavat. Učíme se plavat styl, který se nazývá kraul. Je to vlastně ta-
kové máchání rukama kolem uší. V naší skupině používáme různé 
plavecké pomůcky, jako jsou gumové hadice a podložky. Plavání mě 
hodně baví.

 R. Ston

Dopis škole
Milá školo,

jsem žákem této školy a chodím do 4. třídy. Mezi moje oblíbené před-
měty patří matematika, protože mě baví počítat. Informatika je také 
moc fajn, neboť rád pracuji s počítačem. Naopak mi moc nejde vlastivě-
da. Našel jsem si tady spoustu kamarádů. Občas po škole hrajeme různé 
hry. Učitelé jsou na nás moc hodní. Děkuji, školo, že nás všechny učíš.

 D. Říčný 

Ahoj školo, stojíš tady už dlouho, ale já tě znám jen čtyři roky. 
Na začátku jsem nechtěl k tobě chodit. Učení mě nebavilo a nešlo. Pak 
tě zavřeli kvůli covidu. Na začátku to bylo fajn, ale trvalo to dlouho. 
Zjistil jsem, že se za tebou těším. Je v tobě sranda, máš spoustu super 
kamarádů. Nová fasáda na tělocvičně ti bude slušet. Přál bych si, abys 
měla i nové moderní školní hřiště. Měj se hezky a buď tady ještě dlouho. 

 Š. Šuráň

Divadlo
Se třídou jsme jeli na divadelní představení. Hráli příběh Babič-

ky drsňačky. Představení se mi líbilo, protože bylo vtipné a napí-
navé. Nejvíce mě bavily historky babičky, ve kterých popisovala 
neuvěřitelná dobrodružství. Nejlepší scénkou pro mě byla krádež 
korunovačních klenotů a následné setkání s královnou. 
 M. Klimeš

Výr velký - M. Klimeš

Zimní sporty - D. Říčný Cyklisté

Světový den bez tabáku

Ježibaba - K. Kolářová

Plavecký výcvik
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5. A a 5. B třída

Výlet na Pustevny
Na podzim jsme jeli na výlet. Cestou autobusem jsme se velice 

pobavili. Když jsme dojeli a vystoupili, byla mi zima. Bylo tam krás-
ně, šel cítit čerstvý vzduch. Parádně jsem si to tam užil, s kluky jsme 
házeli po sobě sněhové koule a jezdili na sáňkách. Cestou zpátky 
jsme sjeli obrovský kopec na saních a šli k autobusu, ale měli jsme 
mokré boty. Přitom jsme museli přebrodit potok. Kdyby s námi ne-
byl pan učitel Kaštovský, tak bychom byli uvěznění v lese.
 J. Hajduk

Noc s Andersenem
Tato noc se zahájila v 18:30. Poté, když jsem dorazila na místo, jsem 

se vybalila a tančili jsme. Dýdžej byl pan učitel Matěj Kaštovský. Pak 
jsme si objednali pizzu. Po objednání nastal chaos. Začala polštářová 
bitva a najednou v tom chaosu dorazila pizza. Všichni jsme jásali a vrhli 
jsme se na ni. Poté pan učitel pustil pohádky od Andersena. Pak jsme 
si lehli a spali. Ráno jsme šli uklízet okolí školy na téma Ukliď Česko. 
Děkuji paní učitelce Strýčkové za tento zážitek. 

 V. Kupčíková

Návštěva knihovny
Ráno v 8 hodin jsme se společně s 5. A sešli před školou. Jakmile jsme byli všichni, vyrazili jsme na vlak. Zhruba po patnácti minutách jsme do-

jeli do Opavy. Naštěstí knihovna byla od nádraží kousek, takže jsme nepřišli pozdě. Jako první nás pokaždé uchvátí vysoké stropy. Pak nás paní 
knihovnice zavedla do takového sálku, ve kterém jsme už byli, ale nám to nevadilo. Paní knihovnice nás dokázala vnést do každé knihy, co nám 
nachystala. Poté jsme měli čas, abychom se rozhlédli po dětském oddělení v knihovně. Za chvíli jsme se rozloučili s paní knihovnicí a šli jsme 
do přízemí, kde jsme si koupili horkou čokoládu. Ale najednou jsme museli utíkat na vlak, protože jsme měli zpoždění. Líbil se mi celý výlet, byl krásný.

 I. Lisníková

Noc s Andersenem

Návštěva divadla - V. SchwanDopravní hřiště - T. Bittnerová Inspirace Julesem 
Vernem - I. Lisníková

Pepa stavitel - Š. Malohlava

Jean-Claude Van Damme - F. 
Kupka, 5. A; Johnny Depp - N. 

Horklová, 5. B

Beseda v knihovně - A. Moravcová

Dopravní hřiště - T. Švarc
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6. A a 6. B třída

Adaptační den
Dne 3. 9. 2021 se uskutečnil adaptační výlet naší školy 

po okolí Štítiny a přilehlých obcí. Trasa obou šestých tříd vedla 
po cyklostezce směrem na Mokré Lazce. Tam jsme dostali prv-
ní přestávku, a to na místních tenisových kurtech. Tady jsme 
se poprvé seznámili. Sedli jsme si na lavičky a jeden po druhém 
jsme se postupně představili ostatním – řekli jsme své jméno, 
jaké máme koníčky a co máme rádi. Poté jsme pokračovali dál 
v cestě, prošli jsme kolem školy v Mokrých Lazcích, odkud k nám 
do třídy přišli někteří noví spolužáci. Sotva jsme opustili are-
ál školy, už jsme vcházeli na lesní cestu, která vede do Nových 
Sedlic. Poslední zastávkou na naší cestě byla malá hospůdka 
na fotbalovém hřišti, poblíž kterého stojí obchůdek Hruška. 
Do něj ihned zamířili jedinci, které honila mlsná.

Když si všichni nakoupili dobroty a občerstvili se, sešli jsme 
se zase na hřišti. Tam jsme si zahráli poslední hru. 

Po ukončení hry jsme se sebrali a společně se vydali na ces-
tu zpět ke škole. Prošli jsme Novými Sedlicemi a po přechodu 
pro chodce jsme bezpečně přešli silnici, která spojuje Opavu 
s Ostravou. Sešli jsme kopeček a už jsme byli ve Štítině. 

Celý den jsme si báječně užili a moc se nám líbil.

 T. Kubín, T. Žurek

Pepa stavitel
Konečně! Je to tady! Plný nadšení, ale i obav jsem si ráno 

vzal velkou tašku plnou lega a vyrazil do školy na soutěž. 
Těšil jsem se, až budu pokládat první kostičky lega na sebe. 
V třídním kole jsme dostali téma „Zvíře“. Po chvíli mě to na-
padlo. Postavím kuře. Začal jsem žlutým tělem a hlavičkou. 
Pak jsem přidal oranžové nožičky a zobák a nakonec bílá 
očička. Můj výběr se vyplatil. Postoupil jsem do školního 
kola, za což jsem byl moc rád. Se mnou postoupil i můj 
starší brácha.

Školní kolo proběhlo o pár dní později. Téma bylo ná-
ročnější. Znělo „Pohyb“. Vymyslel jsem bazén a dráhu 
pro motorky. Bazén šel hravě, protože mám velkou mod-
rou plošinu. Kolem plošiny jsem postavil okraje a do něj 
panáčky. Dráha byla složitější, protože jsem musel posta-
vit trať, semafor, kameramana atd. A brácha postavil velký 
motor s převodovkou.

Bylo to napínavé až do konce. Krásných výtvorů bylo 
hodně a porota to měla opravdu těžké.

My nakonec nevyhráli, ale to vůbec nevadí, protože 
jsme si to moc užili. Už se těším na příště!!

 M. Mik, s formulacemi pomohl M. Žídek

Výlet na Pustevny
Dne 18. 2. 2022 se naše třída 6. A a 5. A vydaly na výlet na Pustevny. Plánem bylo 

jít na stezku Valašku a vylézt k soše Radegast. Všechna očekávání se vyplnila. Nejvtip-
nější bylo, když jsme šli na stezku Valašku. Museli jsme však zdolat dlouhý, kluzký ko-
pec, abychom se tam dostali. Hodně dětí padalo, ale pan učitel ani paní učitelky ne-
spadli. To není fér!!! Když jsme byli na místě, povzdechli jsme si: „Uff, už jsme tady, 
to byl ale kopec.“ Stezka byla nádherná, fotek byla spousta, stejně tak i zážitků. 
Po stezce jsme se vydali k soše Radegast. Pak jsme došli k dalšímu kopci, který jsme sjeli 
po sněhu buď na pytli nebo starou dobrou klasikou po zadku („zcela bezpečné!!!!!“). Když 
jsme ho všichni sjeli, dá se říct, že jsme byli v pořádku. Pak jsme přešli přes řeku a vydali 
se k autobusu. 

 T. Kučerová, Z. Hájková

Dětský den
V pátek 3. 6. se konal Dětský den na místním fotbalovém hřišti. Vše bylo v pohád-

kovém stylu. Mohli jsme vidět např. Rumcajse, Boba a Bobka, Berušku, vodníka, víly, 
čarodějnice, Fionu a spoustu dalších. U vstupu nás přivítaly dvě bytosti, které nám 
předaly kartičku s názvy stanovišť a malou sladkost. Stanoviště byla rozmístěna 
po hřišti. Za každý splněný úkol byl dětem předán bonbon. Mezi nejzajímavější stano-
viště patřila střelba vzduchovkou, zorbing nebo chození po laně. Po celé odpoledne 
byly nafouknuté tři skákací hrady. U holek z deváté a osmé třídy jsme si mohli nechat 
zaplést copánky nebo si nechat něco namalovat na obličej. Byl tam i stánek se slad-
kým nebo slaným popcornem. Tento den se velmi vydařil. Děti odcházely spokojené 
a s úsměvem na tváři.

 A. Šuráňová, V. Bruknerová 

Sázení stromů na cyklostezce

Safari - A. Žídková, 6. B 
a T. Kučerová, 6. A

Noc s Andersenem - B. Střížová, N. Masiariková

Znamení zvěrokruhu - K. Herrmannová
a S. Knoppová

Můj batoh - A. Šuráňová, 6. B
a J. Gebauerová, 6. A

Noc s Andersenem

Opavský skřivánek - T. Kubín
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Velká cena ZOO
Jednoho dne paní učitelka přírodopisu v hodině řekla, že se může deset 

z nás a pět z 9. B ve skupinách po pěti zúčastnit soutěže Velká cena ZOO Ostra-
va. Všichni jsme se bedlivě připravovali na téma Lichokopytníci, které nám přišlo 
v pozvánce na soutěž.

Nastal den soutěže a všichni jsme byli v očekávání, jak soutěž proběhne. Jaké 
bylo překvapení, že úkolem bylo vyplnit patnáctiminutový test na téma Lesy ČR. 
Všichni jsme ztuhli, jak nám vedoucí soutěže dávala pokyny k vyplnění testu. Ale 
i tak jsme si řekli, že to nevzdáme a společnými silami vyplníme test, jak nejlépe 
umíme. Po uplynutí patnáctiminutového limitu jsme test odevzdali. Už nám ne-
zbývalo nic jiného než čekat. Po třech dnech přišla paní učitelka do třídy a řekla: 
„Neuvěříte, postupujete!“ Tato zpráva nám doslova vyrazila dech. S výhrou jsme 
vůbec nepočítali, o to víc nás potěšilo, že jsme se probojovali do top třináctky 
škol z našeho kraje.

Finále probíhalo ústní formou ve čtyřech kolech. V této krajské soutěži jsme 
uspěli na krásném sedmém místě.

Jsem na náš tým pyšná, protože jsme dokázali porazit i týmy gymnázií. I když 
jsme nezvítězili, tak jsme zjistili, že umíme použít naše vědomosti ze školy a skvě-
le pracovat jako tým. Jsem ráda, že jsme výborně obstáli, a tím se nám podařilo 
potvrdit dobré jméno naší školy. 

 E. Kuncová

Soutěž Bajtík
Koncem dubna se na naší škole objevil plakát ohledně sou-

těže Bajtík. Vybral jsem si kategorii Gigabajtík, ve které se pro-
gramovalo v programu Scratch. Někteří mě odrazovali, abych 
šel radši do kategorie Megabajtík, protože proti mně stáli 
osmáci a deváťáci, ale já jsem si stál za svým. 

Ve školním kole bylo úkolem naprogramovat animaci nebo 
hru na téma Hasiči.  Na vyhlášení jsem se dozvěděl, i když 
jsem se tomu divil, že jsem skončil na 2. místě a postupuji 
do  Opavy do okresního kola. To padlo na pověrčivý den, 
na pátek 13. května. Do Opavy jsem vyrazil vstříc novému dob-
rodružství společně s pěti žáky a paní učitelkou Klimešovou. 
Byly zadány dva úkoly - vytvořit program, který vykreslí dome-
ček, a animaci nebo hru na téma „Byl jednou jeden domeček“. 
První úkol se mi povedl, ale ten druhý už jsem nestihl celý.

Jednou přijde mamka domů a říká: „Ty jsi postoupil do finále! 
A ve středu jedeš obhajovat svoji práci!” To jsem opravdu ne-
čekal. Nastal den D. Najednou padla řada na mě. Šel jsem pre-
zentovat svoji práci. A toto vše mi vyneslo krásné bramborové 
čtvrté místo v okrese a Microsoft batůžek jako výhru. V okres-
ním kole jsem byl jediným sedmákem a jako jediný ze Štítiny 
jsem postoupil do finále.

 J. Riedl

Lyžařský kurz
V posledním dni únorovém
7. A a 7. B u školy se potkaly.

Do autobusu nasedly
a na lyžák se vydaly.

Chata v horách na nás čeká,
z autobusu chvátáme.
Vybalíme všechny věci
a na svah se chystáme.

Strmý kopec před náma,
hurá, to je paráda.

Na lanovku nastoupíme
a na svah vyrážíme.

Obloučky se učíme
a pomalu sjíždíme.

Ke konci lyžáku už žádné pády,
všichni lyžujeme rádi.

 
Lyžovačka, koulovačka

a po večerech tancovačka.
Týden utekl jako voda,

už jsme zase všichni doma.

Moc se nám tam líbilo,
škoda že to skončilo.
V lavicích zas sedíme

a opět se učíme. 

 J. Halfar, J. Hoňková

Barevný týden

Kouzelné stromy - R. Bunček a J. Nábělek

Rotunda - A. Žídková

Štítina má talent

Školní výlet

Lyžařský kurz
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Školní výlet
Před sedmou ráno jsme se sešli se třídou na nádraží. Měli jsme 

pro sebe celý vagón, ve kterém jsme si to náramně užili. Tanči-
li jsme, zpívali, povídali a užívali si výhled z okna na krásnou příro-
du. Když jsme dorazili do Bruntálu, vydali jsme se na zámek. Od paní 
průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Naše 
třída také vyrazila do překrásné zámecké zahrady. Na vyvýšené te-
rase jsme nafotili spoustu krásných fotek. Po obědě jsme vyrazili 
na motokáry. Všichni fandili jedoucím spolužákům, bylo to moc fajn. 

Když si všichni odjeli svou de-
setiminutovou jízdu, tak jely 
paní učitelky, to byla nejví-
ce napínavá jízda. Poté jsme 
se sbalili a vyrazili na nádraží 
a domů.

 V. Ulmanová, V. Hoňková

Lyžařský výcvik
Náš lyžák začal 28. února. Ráno jsme se sešli u školy, všude byla za-

vazadla různých velikostí. Mezitím se dělo moc věcí – rodiče se loučili 
se svými dětmi, prováděly se antigenní testy, přišel se na nás podívat 
dokonce i pan ředitel. Pak přijel autobus a hurá do Beskyd! Na jedné 
autobusové zastávce nám učitelé řekli: „Vystupovat, kluci pomůžou 
vyložit zavazadla, holky půjdou s panem učitelem na chatu!“ Cesta 
byla nekonečná, pořád do kopce. Jediné pozitivum byl výhled a čers-
tvý vzduch. Na pokoji jsem byla s Amálkou – byl to dvoulůžkový pokoj 
s krásným střešním oknem, večer jsem se z něj koukala na hvězdy. Od-
poledne jsme byli rozřazeni do skupin podle toho, kdo jak umí lyžovat. 
A lyžovalo se. Večer si pro nás učitelé připravili program. Takhle to šlo 
každý den kromě středy – to jsme šli na túru na Bílý kříž. Byl by to oprav-
du nádherný výlet, kdybych neztratila klíče od pokoje. Naštěstí tam byl 
pan učitel Kaštovský, který tam večer zaběhl s čelovkou a klíče našel! 
Za mě je to hrdina celého lyžáku. Bylo to úžasných pět dnů ve Starých 
Hamrech, ale přece jen doma je doma. 

 V. Marková

Lyžák
V pondělí ráno vstáváme,

na autobus čekáme.
Lyže do kufru naházíme 
a směr hory vyrazíme. 

Po hodinové cestě vystoupíme,
kufry v pokoji vybalíme.

Pak na svah běžíme, 
lyže přitom držíme. 

Ze svahu teď sjíždíme,
přitom všechny srážíme. 

Ve čtyři se vracíme,
do kopce se potíme. 

Večer máme večeři,
co bylo na jídlo, to většina 

nevěří. 
Ráno dobrá snídaně,

na svah jsme však šli vyčerpaně. 

Valili jsme z kopce dolů,
potom zase zpět k vrcholu. 

Jednou jsme měli procházku,
pak nám nohy visely na vlásku.

Pak už jen v pátek ukázka 
horské služby,

domů nás nezavezly taxislužby,
nýbrž velký autobus,
co byl od hotelu kus.

 D. Volný, J. Šimeček

Lyžařský kurz
Autobus nás odvezl,

smích na nás lezl.
V Hamrech jsme se vylodili,
na sjezdovku jsme chodili.

Na vleku jsme padali,
sjezdovku jsme klouzali. 

Na túry jsme chodili
a večeři jsme skolili. 

Bufet tam byl taky 
a džusů jsme měli mraky. 

Dankova data jsme pobili,
když wifi nám shodili. 

Slzy z očí nám začaly vyjíždět,
když jsme autobus viděli přijíždět.

Vzpomínky z lyžáku máme,
rádi na něj vzpomínáme.

 J. Hájek, J. Kostřica

Výletní radovánky

Vlčí máky - J. Kubíčková

Iniciála - A. Dluhošová

Hrad Kost - M. Hlaváčová

Školní výlet

Gotická iniciála - A. Zíková
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Zábavná chemie a fyzika
na VŠB - Zlepši si techniku

V pátek 1. dubna jsme se vydali na VŠB v Ostravě. Podívali jsme se, jak to na vysoké 
škole vypadá, a prošli si připravená stanoviště s nejrůznějšími úkoly v rámci akce „Zlep-
ši si techniku”. Mohli jsme si ověřit, zda víme, jak se správně recykluje, vytvořili jsme 
si vlastní formu do bublifuku, zjistili jsme, co všechno víme o nanovláknech nebo mine-
rálech, a to zdaleka nebylo všechno. Celý program byl velmi pestrý a naučný. Na závěr 
ale přišla nejlepší část, show od Michaela Londesborougha a Smokemana. Představení 
bylo zábavné a poutavé, návštěvníci mohli vidět zajímavé pokusy, ale nás zaujaly pře-
devším ty s ohněm.

Zábavnou formou jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, naučili se nespo-
čet nových věcí a odvezli si hezké vzpomínky.

 G. Římanová

Stres a sudoku
Bylo úterý, když nám učitelé oznámili, že se bude ve čtvrtek konat soutěž 

v sudoku. Když jsem to slyšela, zajásala jsem. Odjakživa mě totiž sudoku baví 
a docela mi jde. Navíc to byla jediná školní soutěž po dlouhé době, ve které 
jsem mohla ukázat, co umím.

Dva dny uběhly jako voda a místo úterý tu byl čtvrtek. Radost, kterou jsem 
ještě ty dva dny zpátky měla, byla rázem pryč. Jediné, co jsem pociťovala, byl 
stres, který se ve mně hromadil až k prasknutí mé hlavy.

„Zvládnu to vůbec? Však jsem v tom dobrá, ne? Ale co když to bude sudoku 
těžké úrovně? Už nejsem prvňák, abych dostala tabulku 4x4 . Když nad tím 
tak přemýšlím, má se zapojit celá škola, že? Bože, co když mě i ten prvňák 
v čase předežene? To bude hanba!” mumlala jsem si pro sebe. 

„Sakra, Andy, to zvládneš. Jsi přece chytrá holka. A i kdyby, tak se svět 
nezboří!” těmito slovy jsem sama sebe podpořila, dlaněmi pleskla svoje 
líce a dávala si pozor na to, co dělám. „Crrrr!” zazvonilo na chodbě. Ani jsem 
se nenadála a přede mnou na lavici ležel otočený list papíru. Všichni byli po-
tichu. Některým se oči pohybovaly ze strany na stranu, někteří měli hlavu 
až v oblacích a někteří se na papír dívali s tak upřenýma očima, až jsem 
si málem myslela, že jim z očí vyprsknou lejzry a místo papíru na lavici zbyde 
jen pouhá černá vypálená díra. 

„Tak pozor, budu počítat do tří, dobře?” řekla nahlas paní učitelka. Kouka-
la se na papír přede mnou. Byl to ten papír, kvůli kterému jsem se celý den 
stresovala.

„1, 2, 3!” vykřikla paní učitelka a všichni obrátili papír. Nastalo ticho. Jenom 
tikání našich třídních hodin šlo slyšet. Ale moje hlava myslela více než kdy 
jindy. Zapojila jsem všechny své mozkové buňky a jela rychlostí blesku. Ne-
myslela jsem na nic jiného než na čísla, sloupce a řádky. 

„Hotovo!” zařvala jsem po chvíli. „Coooo?” ozvala se celá třída. Já se rychle 
podívala na obličej paní učitelky, vypadala překvapeně. „Jako fakt?” „Jo.”  „Pojď 
mi to ukázat a napiš si zezadu čas 0:56.”

Vstala jsem, odevzdala sudoku a po zkontrolování jsem dostala jas-
né kývnutí, že mám všechno v pořádku a můžu si jít sednout. V tu chvíli 
se mi zase objevil úsměv na tváři. Ať už se mi zdálo, že jsem luštila snad celou 
věčnost, měla jsem nejlepší čas ze třídy. Navíc byl pod 1 minutou, z čehož 
jsem měla ještě větší radost. Tak skončil sudokový čtvrtek.

V pondělí bylo v sále školy vyhlášení. A i přesto, že jsem byla v kategorii 
proti deváťákům, kteří jsou silně nadaní a chytří, umístila jsem se na prvním 
místě. Paní učitelky, které mi předávaly diplom, si ze mě dělaly srandu, že jsem 
papír se sudoku jenom převrátila a měla hotovo. Já se na ně pouze usmála. 
„Zvládla jsi to na jedničku, holka!” řekla jsem si sama pro sebe.

 A. Stašková

Sudoku
Matika je krásná, 

když je jasná.
Nemám rád složité počítání, 

proto mám malé přání.

Sudoku nám dejte,  
učitelé, počkejte,

neberte nám sudoku, 
budeme smutní půl roku.

Učitelé nás nechali soutěžit
a David to chtěl zpeněžit. 
Andrea měla nejlepší čas

a křičela nahlas.

Sudoku máme rádi,
a proto jsme tak mladí.

Lehké přemýšlení má rád každý,
a proto tady bude sudoku 

navždy.
 E. Benek

Krajské kolo recitační soutěže -
V. Samolejová

Proudění - M. Stuchlíková

Vincent van Gogh - A. Kupčíková

Dáma se slunečníkem - A. Stašková

Kouzlo podzimu - C. Tomečková

Projektový den
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Český den proti rakovině
Dne 11. května se jako každý rok konala charitativní akce 

Český den proti rakovině. Hlavní téma letošní sbírky bylo 
prevence nádorů děložního čípku a varlat. Hned ráno jsme 
se vydali prodávat kytičky na naší škole. Děti byly velmi štěd-
ré a skoro každý přispěl. Nejvíce kytiček se prodalo ve 4. tří-
dě. Poté se dobrovolníci z devátých tříd, mezi kterými jsme 
byly i my, vydali na tajuplnou cestu do zdejších ulic. Hodně 
lidí nás odmítlo a naše sociální fobie nám to vůbec neuleh-
čovala. I přes nízkou cenu kytiček se našlo jen pár lidí, kteří 
byli ochotni přispět. Když se akce blížila ke konci a my se vra-
celi zpět ke škole se spoustou neprodaných kytiček, zastavil 
nás sympatický pán v modrém autě. Byl velmi štědrý a vy-
koupil všechny zbylé kytičky, kterých bylo 135. S úsměvem 
na tváři nám předal 2700 Kč a vyfotil se s námi. A k čemu jich 
koupil tolik? To už se asi nikdy nedozvíme, ale udělal nám 
obrovskou radost a my máme nezapomenutelný zážitek. 
Jsme rády, že jsme se mohly něčeho takového zúčastnit, 
a pomoct tak jiným lidem. 

 L. Kubesová, N. Današová

Co přijde po základní škole
V každé třídě občas uslyšíte slova typu: „Už se těším, až odsud vypadnu.“ Jen-

že ve finále se žáci mnohdy odchodu obávají, neboť toho dobrodružství, které 
na základce zažili, se těžko vzdává. Party se rozpadají, někteří přátelé se snaží 
spolu dále zůstat v kontaktu, ale většinou to dlouho nevydrží. Co nového tedy 
prožijeme jinde? A nahradí nám to to ztracené? Střední škola nemusí zname-
nat nutně peklo, z něhož se domů vracíte s posttraumatickou poruchou. Záleží 
na vaší schopnosti se opět socializovat. Všichni víme, že to nemusí být snadné. 
Pokaždé se v novém kolektivu najde někdo s předsudky, což ale nutně nemusí 
znamenat, že vás bude nenávidět napořád. Přechod na střední školu je jedna 
velká neznámá. A tak přenechejme nové dějství osudu a doufejme, že se zde, 
na půdě základky, za pár let třeba všichni zase shledáme. Možná si nakonec 
i řekneme „ano, opravdu mi chyběli“.

 A. Papežová

Den Země
Dne 29. dubna si žáci devátých tříd v čele s paní učitelkou Hoň-

kovou připravili pro nižší ročníky chemický Den Země. Přípravy 
začínaly už dlouhé týdny dopředu. Nyní bylo vše kompletní. 
Ráno se celá škola sešla v tělocvičně a žáci se rozdělili na něko-
lik týmů po dvanácti. Pak se družstva vydala na stanoviště, kde 
na ně čekali psychicky nepřipraveni deváťáci se svými pokusy, 
které si tak dlouho nacvičovali. Naše skupinka děti poučila o tom, 
že alkohol je prudce hořlavá látka a že by ho lidé neměli konzumo-
vat. Dětem jsme také ukázali pokusy, ty jim vykouzlily překvape-
né výrazy na tvářích. Stanoviště byla rozmístěna po celé budově 
školy. Některé pokusy byly poučné, jiné radostné, avšak dohro-
mady děti bavily. Všichni domů odešli plni nabytých vědomostí 
a doufáme, že na tento den, který jsme si s paní učitelkou připra-
vili, jen tak nezapomenou. 

 D. Bruknerová, H. Martínek

Lanové centrum

Cibule - L. Kubesová

Avokádo - D. Bruknerová

Pirátka - A. Papežová

Školní výlet

Naše škola
Začalo to první třídou,
kreslilo se stále křídou.

Úkoly jsme dělali,
dobře jsme s tím začali. 

Druhá třída už je tady,
jen osm let do svobody.
Poslední rok s naší třídní
byli jsme asi dost bídní.

Třetím rokem ve škole
v matice se rýsuje.
Učíme se anglicky, 

jde nám to fantasticky.

Čtyři roky na škole,
pomalu to uteklo,

opouští nás další třídní,
to se jí to povedlo.

První rok na vyšším stupni,
ke konci se blížíme,

zbývají jen čtyři roky,
na střední se vidíme.

Šestým rokem na škole
ve fyzice se nudíme,

spolužáky nové
však hodně rádi vidíme. 

Devátá třída, učení je nejhorší,
všichni ale doufáme, 

že prospěch nám to nezhorší.

Poslední rok je tady,
škola zase končí,
spolužáci ze třídy

už se pomalu loučí.  

 O. Schwan

Ohlédnutí
V roce 2013 poprvé usedáme do lavice,
netušíc, že zde strávíme dlouhé měsíce.

Byli jsme ještě malé děti,
mnozí z nás neuměli napočítat do pěti.

Dny, týdny, měsíce ubíhaly
a my za jedničky bojovali.

Ou, jak naivní jsme byli,
myslet si, že toto je to nejtěžší.

Teď víme, jak jsme se mýlili,
přejeme si, abychom zase byli menší.

Ale proud času člověk nezastaví,
vždyť už je nám patnáct!

To je skoro čtvrt století,
teď už jen sváteční košili navléct.

Počkat, to ještě konec být nemůže!
Kdo nám na střední pomůže?

To nesmí být všechno přeci,
ještě neumíme tolik věcí.

Už to nejde oddalovat, 
náš život musí pokračovat,

zbývá jen zdárně základku dokončit
a naposledy se rozloučit.

 E. Kačenová
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9. B třída

Olympiáda z JČ
9. 2. se konalo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Společně 

s ostatními žáky 8. a 9. třídy jsme soutěžili v češtinářských dovednostech 
o postup do okresního kola. Celý test se skládal ze dvou částí. Každá 
z nich trvala jednu hodinu. První úsek byl zaměřen především na mluv-
nici, druhý naopak na sloh. Ze všech zúčastněných postupoval pouze 
jeden nejlepší. Práce se nejlépe podařila mně samotnému, a proto jsem 
se 30. 3. vydal do ZŠ Englišova, kde proběhlo okresní kolo. Stejně jako 
kolo školní se skládalo i toto ze dvou hodinových částí. Zde se bojovalo 
o postup do krajského kola. Bodové rozdíly mezi soutěžícími byly velmi 
těsné, a tak jsem skončil na celkovém 23. místě. I přesto, že jsem se ne-
umístil na postupových pozicích, mi soutěž dala cenné zkušenosti. Byl 
bych rád, kdybych se češtinářské olympiády mohl ještě někdy zúčastnit. 
V tomto případě bych však už reprezentoval jinou školu.

 J. Grussmann

Olympiáda z AJ
Začátkem roku se konala olympiáda z anglického jazyka. Písemná 

část se psala v pondělí, ale nezačala zrovna dobře. Prvním úkolem byl 
poslech. Vypadalo to, že na nás někdo začal mluvit mongolsky. Kouk-
la jsem se kolem sebe a byla jsem klidnější, protože tomu nerozuměl 
nikdo. Po chvíli jsem se do toho ale dostala a pak to bylo jednoduché. 
Ve středu bylo ústní kolo, paní učitelka byla moc milá a bavilo mě 
si s ní povídat v angličtině. Vůbec mi nepřišlo, že jsem na olympiádě. 
Za několik dní nám oznámili výsledky a já jsem postoupila do okresního 
kola. Tam už to taková zábava nebyla. Na 4 strany pracovního listu jsme 
měli asi 30 nebo 40 minut. Ještě jsem nebyla ani na druhé straně a paní 
už hlásila, že jsme v polovině písemné části. Poté jsme si vylosovali čísla 
k ústnímu kolu.  Někteří z nás čekali asi 2 až 3 hodiny, než na ně přišla 
řada. Ústní kolo bylo docela v pohodě, i když jsem byla nervózní. Potom 
jsme čekali na výsledky a diplomy. Já jsem se neumístila, protože jsem 
nestihla vyplnit celý pracovní list v písemné části. I tak si však odnáším 
cenné zkušenosti. 

 D. Stareczková

Co mi dala škola
Základní škola je velmi důležitá pro náš budoucí život. A vy se ptáte, 

co mi dala? Určitě to nejdůležitější, a tím je základní vzdělání. Ve škole 
jsem si našla také kamarády, kvůli kterým se každé ráno těším a mám 
důvod vstát z postele, o to víc mě mrzí, že se tady v září už společně ne-
potkáme. Zažila jsem zde dobré i špatné chvíle, radost i smutek, úspěch 
i neúspěch... Jen těmito zážitky si uvědomíte, kam se máte dále posu-
nout, na čem zapracovat a co zlepšit. Zjistíte, že učitelé nejsou hrozbou, 
která se vám snaží zkazit život, ale mohou být i přáteli, kteří se vám snaží 
pomoci a na které budete vždy v dobrém vzpomínat. 

 M. Pastrňáková

Evropský den jazyků v Praze

Evropský den jazyků Praha Den Země

Prales - A. Pastrňáková

Speak dating
Mám ráda výlety a moc mi to chybělo,
protože kvůli covidu cestování zmizelo.

Loni však i přes všechny nástrahy
měli jsme se školou výlet do Prahy.

Moc jsme se všichni těšili,
protože jsme dlouho na žádném výletu nebyli.

Dobrovolně či povinně, 
všichni jsme měli sraz ve Štítině.

Cestovali jsme přes Ostravu,
kde jsme přestoupili na Prahu.

V kupéčku sedělo 6 dětí,
hráli jsme slovní hry a koukali, jak cesta letí.

V Praze jsme měli trošku času,
a tak jsme obdivovali tamní krásu.

Václavské náměstí jsem prošla
a pak do Palladia došla.

Po hodinovém rozchodu 
sešli jsme se zase u vchodu.

Po Speak dating hodině
vylepšili jsme se v angličtině.

S rodilým mluvčím nás to bavilo,
nic takového totiž ve škole nebylo.

Myslím, že není nikdy dosti
načerpávat nových vědomostí.

Pak jsme ještě prošli Karlův most
a moje nohy měly po tom všem dost.

Cestou domů se nám zavíraly oči
a tímhle ten můj příběh končí.

 A. Fojtíková
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Kam po základce 
- pohled a pocity deváťáka 

při výběru školy
Když jsem byla malá, ptali se mě, čím bych chtěla v budouc-

nosti být, a já vždy rázně odpověděla: „Paní učitelkou!” Tehdy 
jsem totiž ještě netušila, že učitelé mají tak těžkou práci. De-
vátý ročník pro mě byl docela magický. Celý tento rok uběhl 
rychleji než lusknutí prstu a my jsme se ani nestačili zasta-
vit a podívat se na to, jaké to bylo vybrat si školu a připravit 
se na přijímací zkoušky.

Když jsem si v lednu listovala v katalogu středních škol, do-
šlo mi, kolik škol v našem kraji vůbec existuje. Byla jsem tou 
kvantitou uchvácená. Naštěstí jsem věděla, kam bych chtě-
la jít, ale myslím si, že pro někoho to muselo být stejné, jako 
si vybírat v knihovně knížku, která by ho bavila. Studentů, kte-
ří svou školu prezentovali u nás, nebylo málo a musím říct, 
že to stálo za to. Přiznám se, že i mě dokonce přivedli k pře-
mýšlení o tom, jestli si nevyberu něco jiného. Budoucím de-
váťákům velice doporučuji zajít si na Den otevřených dveří 
vybrané školy, protože když nad tím tak přemýšlíte, dojde 
vám, že střední škola je důležitá cesta, která nás vede k bu-
doucnosti a mnohým určuje jejich budoucí povolání, a proto 
bych se měla rozhodnout rozumně.

Přiznám se, že jsem měla velmi velký strach z toho, 
že bych se na střední školu nedostala, ale díky brzké přípra-
vě ze mě strach pomalu odpadal. Osobně si myslím, že čím 
dříve se  začnete připravovat, tím klidnější budete na konci. 
Velice si vážím přípravy a pochopení našich učitelů. Myslím si, 
že díky přípravě na přijímací zkoušky z češtiny, kterou nám 
daly paní učitelky Klimešová a Slimáčková, jsme češtinu 
zvládli levou zadní. A když už zmiňuji češtinu, tak nesmím 
opomenout také matematiku, kterou nás od 6. ročníku učil 
pan ředitel. Velice děkuji za jeho přípravu, doučování a rady, 
které nám během těchto let poskytl. 

Uznávám, že toto období pro nás pro všechny muselo být 
velmi těžké. Ale ještě jednou bych chtěla poděkovat a říct, 
že si vážím všech našich učitelů. 

 S. Kupková

Opavský 
skřivánek

Po dvou postupech ze školního 
a okresního kola jsem se 29. 3. 2022 
zúčastnil finále soutěže Opavský skři-
vánek. Po příchodu na místo konání 
jsme na sebe navlékli kroje a vyzkou-
šeli jsme si zpěv s cimbálovou muzi-
kou. Pak začala samotná soutěž. Přede 
mnou soutěžily ještě tři kategorie dětí 
od 1. do 7. třídy. V průběhu 3. katego-
rie se ve mně začala sbírat nervozita. 
Po nějaké době jsem na scénu vy-
stoupil já. Sedělo přede mnou mnoho 
lidí a porotců, proto jsem věděl, že to 
nesmím pokazit a musím to zazpí-
vat nejlépe, jak to jde. Přišli se na mě 
podívat taky rodiče, takže jsem je ne-
chtěl, a ani nemohl, zklamat. Zazpíval 
jsem to, myslím si, podle svých před-
stav, jen mi na pódiu nedošlo, že jsem 
se měl více usmívat. Ale nejdůležitější 
bylo, že jsem si to užil. Nakonec jsem 
skončil třetí. 

 L. Hulva

Meandry - J. GrussmannTvář - N. Honová

Mlžné ráno v džungli - M. Bortel

Opavský skřivánek - L. Hulva

Velikonoční laťka
V dubnu byli vybráni žáci,

kteří se skákáním nemají žádnou práci
a bez problémů skáčou nejvíce,

aby postoupili do nejlepší trojice.

V květnu už se laťka konala,
nervozita u všech stoupala.
Druhý stupeň přišel na řadu,
všichni měli dobrou náladu.

Skákaly se vysoké míry,
určitě nám to sebralo síly.

Skákali jsme, co to šlo,
u všech to dobře dopadlo.

Laťku jsme úspěšně dokončili,
nikdo jsme se nezranili.

Komu se dařilo, medaili získal 
a na pódiu se radostí blýskal.

 V. Janošková
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