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I letos jsme se mohli zúčastnit zájezdu do Anglie. Odjezd byl v neděli 1 . října od sokolovny.
Celkem jeli žáci ze čtyř škol (ZŠ Staňkov, ZŠ Holýšov a ZŠ Domažlice stará a nová).
Vyjeli jsme odpoledne a druhé ráno jsme dorazili do Amsterdamu, což je hlavní město
Holandska. Prošli jsme pomalu celé město, které je protkané vodními kanály. Cestou jsme viděli
mnoho katedrál, a dokonce i dům, kde se Anna Franková skrývala se svou rodinou před nacisty.
Večer jsme nasedli na 1 2hodinový trajekt a pokračovali na sever Anglie do anglického přístavu v
Hullu. Celý trajekt byl obrovský a měl přes 1 0 000 kajut po 4 lidech.
Druhý den po vylodění jsme přijeli do anglického města Yorku, které je centrem historického
panství Yorkshire. Městečko York jsme si prošili a následně měli i rozchod. K večeru jsme dorazili
do Scarborow, kde jsme se setkali s našimi hostitelskými rodinami, které nás mile přivítaly.
Třetí den jsme měli naplánovanou prohlídku národního parku Yorkshire, ale kvůli nepříznivému
počasí jsme to posunuli až na čtvrtý den. Tento den jsme tedy vyrazili do nádherného městečka
Whitby. Nejdříve jsme se zastavili na pobřeží, kde nás přivítal příjemný slaný vzduch a nádherné,
poměrně čisté moře.

Následně jsme si prošli ruiny opatství Whitby Abbey, odkud byl nádherný výhled na celé pobřeží.
Poté, co jsme si městečko prošli, zamířili jsme k autobusu a jeli k pevninskému výběžku
Flambourgh, který byl velmi strmý a vysoký, ale krásně jsme viděli na moře. Dokonce jsme
spatřili i 4 lachtany. Po chvíli začalo pršet, a tak jsme se opět přesunuli do městečka Scarborow,
kde jsme vyrazli do nákupního centra a strávili tam zbylé dvě hodiny. Večer si nás opět vyzvedly
naše hostitelské rodiny.
Čtvrtý den jsme se vydali do národního parku Yorkshire. Nejdříve jsme dorazili k železničnímu
mostu, kde se točil i Harry Potter (je to to místo, kdy vždy na začátku přijížděl Harry vlakem do
Bradavic). Poté jsme se vydali i na další místa, kde se natáčelo, a k večeru jsme se opět vrátili
zpět do Scarborow do našich náhradních rodin.
Poslední den v Anglii jsme se ráno rozloučili a odjeli do známého městečka Liverpool, které jé
známo zejména tím, že zde začínala známá skupina Beatles. Naší první zastávkou bylo
muzeum Titanic, kde byly modely lodí a kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí.
Poté jsme se vydali na malou procházku městem, viděli jsme např. the Cavern Club, kde
začínala kapela the Beatles. U kapely jsme ještě zůstali a navštívili i její muzeum, kde byly např.
kytary, na které hráli, záznamy z koncertůA Večer jsme se opět vrátili do autobusu a jeli do
přístavu na jihu Anglie. Po dvouhodinové jízdě trajetkem jsme nastoupili do autobusu a po pár
hodinách jsme dojeli do Lucemburska.
Prohlídka hlavního města Lucemburk nám moc dlouho netrvala, a tak jsme za chvli nastupovali
do autobusu a jeli přes Německo zpět do České republiky.
Do Staňkova jsme přijeli přibližně kolem 6. hodiny ráno. Celý zájezd jsme si moc užili a těšíme
se, kam se asi pojede příští rok.
Eliška Jáchimová, 7. A

Žá kovský p a rl a m e n t
V tomto školním roce se vedení žákovského parlamentu ujal pan učitel Khas. Scházíme se
pravidelně jednou za 1 4 dní v úterý, v 7:20 nahoře v podkroví v učebně hudební výchovy. Z
každé třídy od třetího ročníku by měl chodit alespoň jeden zástupce. Většina ovšem chodí po
dvojicích, což je dobře. Když jeden nemůže, tak přijde alespoň ten druhý. Na parlamentu řešíme
připomínky, návrhy nebo stížnosti na cokoliv, co se týká školy. Na předminulé schůzce jsme si
zvolili zapisovatele. Tím se stal Adam Drudík z 8. A. Jeho úkol není tak těžký, má si dělat
poznámky a doma je
přepsat na počítači.
Nevím, jestli to tak dělají
všechny třídy, ale v
některých třídách se čte
zápis z parlamentu před
třídou a diskutuje se,
jestli někdo nemá nějaké
připomínky. V letošním
roce bychom se měli jet
podívati do jiných škol,
kde žákovský parlament
už nějakou dobu funguje.
Za to jsme rádi a
doufáme, že nás to v
nějakém směru inspiruje.
Kristýna Forstová, 8. A

U m ě l e cký ková ř B rož v Kvíčovi cích
Protože ve škole 26. září nešel proud, rozhodli jsme se navštívit umělecké kovářství Brož v
Kvíčovicích. Jakmile jsme vešli do objektu, upoutala nás krásná železná vrata, která jsou
osázena květinami.
Do Kvíčovic jsme došli pěšky a následující dvě hodiny strávili tam. V kovárně nás provedl Mgr.
Jiří Brož a Dmytro Romaniuk z Ukrajiny nám ukázal, jak se ková.
Kovárna je 1 00 let stará. Stát se kovářem je už dlouholetá rodinná tradice, a tak v ní pokračuje i
pan Jiří Brož. Na zahradě jsme si mohli prohlédnout spousty krásných děl ze železa, např.
velkého štíra, želvu nebo květiny a malé podkovy. Celý výlet jsme si moc užili.
Eliška Jáchimová, 7. A

Ki n o H oršovský Týn
4. října se celý druhý stupeň vydal do kina v Horšovském Týně. Přijely pro nás autobusy a ty
nás odvezly na náměstí, které je kousek od kina. Většina dětí si v předsálí koupila něco dobrého
na zub nebo nějaké pití. Nejlepší bylo, jak nikdo nevěděl, na co jdeme. Někteří si mysleli, že na
film Po strništi bos, jiní říkali, že jedeme na Knihu džunglí. Takže pro některé bylo překvapení,
když se na plátně objevil začátek Knihy džunglí. Samozřejmě se našlo několik dětí, které už
tento film viděly, a sousedi po nich chtěli vědět, jak to dopadne. Myslím si, že se kino všem
líbilo, moc jsme si ho užili a doufáme, že se do kina v tomto roce ještě podíváme.
P rá ce se tříd ou v 8 . A
Dne 30. října k nám do třídy opět zavítá pan Dubec z Prahy, aby nám pomohl se situací ve třídě.
Při minulé návštěvě jsme ke konci otevřeli živý problém a při této schůzce bychom měli tento
problém řešit celou dobu. Při minulém setkání jsme si ve třídě řekli čtyři největší problémy v naší
třídě a později při informatice jsme si pomocí dotazníků zvolili problém, který chceme nejvíc
řešit. Vyšlo jednoznačně - navážení se do sebe. Doufáme, že nám tato setkání pomohou a
budeme spolu jako třída lépe vycházet.
Kristýna Forstová, 8. A

V sobotu 2. prosince se budou opět
konat vánoční trhy. Většina tříd již
začala připravovat vánoční zboží.
Ani naše třída nechce zůstat
pozadu. Domluvili jsme se, že
některé výrobky budeme společně
vyrábět při pracovních činnostech a
že někteří žáci budou vyrábět
vánoční zboží i doma nebo ve
svém volném čase ve škole.
Už v úterý 24. října jsme začali ve
škole ve cvičném bytě péct
perníčky. Zatím máme napečené
jednotlivé
dílky
perníkových
chaloupek ze čtyř dávek. Zájemci o
pečení mohou přijít péct perníčky i
o podzimních prázdninách.

Adam Zvoneček, Jára Höll, 6. B

V říjnu jsme si při výchově k
občanství povídali o tom, jaké se
slaví svátky v průběhu celého roku.
Rozdělili jsem se do pěti skupin a
každá skupina si měla připravit
povídání o nějakém svátku, např. o
Vánocích, Velikonocích, dušičkách,
adventu, masopustu. Nejdříve jsme
se domluvili, co kdo na hodinu
přinese, a jednu hodinu jsme pak
věnovali přípravě naší prezentace.
Další hodinu jsme výsledek
prezentovali před celou třídou. Jako
bonusy jsme si mohli přinést
cokoliv, co souvisí s naším
zvoleným svátkem, např. sladkosti,
masky, prostě nějaké symboly charakteristické pro daný svátek.
Prezentace všech skupin byly moc hezké. Skupina, která prezentovala dušičky či Halloween,
přinesla vydlabanou dýni a masku. Skupina, která nám představovala Velikonoce, zase
pomlázku a beránka, kterého jsme s chutí snědli. Nejvíce nás nadchla skupina prezentující
masopust, protože pro každého přinesla výborný masopustní koblížek.
Během prezentací jsme všichni výkony skupin bodovali. Body jsme dávali nejen za mluvený
projev, předané informace a vzhled celé prezentace, ale i za bonusy. Nejlépe jsme ohodnotili
skupiny, které prezentovaly masopust a Velikonoce.
Daniel Moráfka a Matěj Vacík, 6. B

