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I naše Základní škola Staňkov se letos zapojila do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jen za
minulý rok se uklidilo přes 1 ,536 tun odpadu.
My (7. A a 7. B ) jsme se ve středu 1 8. dubna vypravili do Krchleb. Dostali jsme gumové rukavice
a pytle na odpadky. U nové cyklostezky jsme nasbírali 1 0 pytlů, které jsme nechali na určeném
místě, a pokračovali dál k výškovským rybníkům, kde jsme si opekli buřty. Našli jsme např. gumy
od auta, kanystry, mnoho PET lahví a plechovek, ale také černé skládky, které jsme hned uklidili.
Celkem jsme nasbírali 25 pytlů odpadu. Žáci šestých tříd, kteří šli k puclickým rybníkům, naplnili
1 0 pytlů, stejně jako osmáci, kteří vyrazili přes plovárnu k Vránovu.
Celý den jsme si moc užili. Někdy nás až zarazilo, co jsou schopní lidé do přírody odhodit. Např.
z nasbíraných čtyř pneumatik, předního skla a výfuku bychom si pomalu mohli postavit i vlastní
auto.
Eliška Jáchimová, 7. A

6. B se spolu s 6. A vydaly uklízet cestu k puclickým rybníkům. Když jsme přišli k odbočce k
rybníkům, tak každá skupina
dostala pytel na odpadky a
začali jsme sbírat. První věci,
které nás zaujaly, byly dvě
pneumatiky a kosti v modrém
pytli pod mostkem. Poté jsme
pokračovali podél znečištěného
potůčku, ve kterém jsme našli
plastové lahve a pleny, zřejmě
použité. Když jsme došli ke
druhému rybníku, zalezli jsme
do lesa k dalšímu potůčku, kde
jsme objevili obrovský barel.
Celkem jsme naplnili deset
pytlů. Akce se líbila nejen nám,
žákům, ale asi nejvíce naší
přírodě.
J. Höll, A. Zvoneček, 6. B

Ú kl i d S t a ň ko v a
Dne 7. dubna byla vyhlášena akce Ukliďme si Česko. A proto se klub Amos rozhodl k akci
připojit a trošku vyčistit i Staňkov. Úklidu se zúčastnilo 30 lidí, dětí i dospělých. Dostali jsme
rukavice a vydali jsme se na cestu. Cesta, kterou jsme uklízeli, vedla od sokolovny podél řeky až
k zahradnictví u Zídků. Při úklidu jsme objevili dost podivné věci, např. kolečka od židle, boty,
kýbl či kabát.

Adam Zvoneček, Jára Höll, 6. B

Krou že k ZF
V minulých měsících mohli zájemci navštěvovat
v odpoledních hodinách technicky zaměřený
kroužek pořádaný firmou ZF. Mně osobně se
kroužek velice líbil, a proto bych jej doporučil
technicky založeným dětem, spíše klukům. Na
kroužku ZF jsme hlavně pájeli, ale také jsme
měřili proud či napětí. Na kroužku jsme si
vyrobili například jmenovku z odporů, svítilnu,
blikačku či sirénu. Účastníci kroužku ZF pojedou
25. dubna do fabriky ZF a prohlédnou si tamější
provoz. Kroužek se mi moc líbil a už se těším na
pokračování.

Břéťa Vaverka, 7. A

P t a č í b u d ky
Na pracovních činnostech vyráběli žáci ze 6. a 7. tříd dřevěné budky pro ptáky.
Někdo stloukal dřevěná prkna, někdo vysekával do polínka dlátem díru a někdo vyráběl malé
střechy. Celkem jsme vyrobili více než 1 0 budek, které jsme poté pověsili. Některé už jsou na
naší školní zahradě.
Všechny ptačí budky se moc povedly a doufáme, že dlouho vydrží a budou se ptáčkům líbit!
Eliška Jáchimová, 7. A

Tu rn a j v p ře h a zova n é d íve k
Dne 22. března jsme se vydaly do Domažlic na turnaj v přehazované. Ráno jsme se sešly v 7.50
na náměstí. Do Domažlic jsme dorazily v 8.30 a od autobusové zastávky jsme šly pěšky do
školy Msgre. B. Staška. Turnaje se zúčasnilo sedm týmů včetně nás - Mrákov, Klenčí,
Gymnázium J. Š. Baara, ZŠ Komenského 1 7, ZŠ Msgre. B. Staška a Horšovský Týn. Rozdělili
nás do dvou skupin, A a B. My jsme byly ve skupině B a s námi tam byly týmy z Mrákova, Klenčí
a Domažlic Msgre. Staška. V prvním zápase jsme se utkaly s Domažlickými a bohužel jsme
prohrály. Poté z nás ale spadla nervozita a s ostatními týmy z naší skupiny jsme už vyhrály. Ve
skupině jsme skončily na druhém místě. Čekal nás tedy poslední zápas s týmem z druhé
skupiny (Komenského 1 7) o třetí místo. Stálo při nás štěstí, soupeřky na nás nestačily a zápas
jsme vyhrály. Umístily jsme se tedy na třetím místě, a získaly tak bronzovou medaili.
Po převzetí medailí jsme se odebraly na autobusové nádraží a odjely s velkou radostí zpět do
Staňkova.
Vali Veselá, Linda Řezáčová, 7. B

P říp ra va n a rob osou tě ž
Každý pátek po škole se skupinka žáků schází v učebně informatiky, kde programuje robota,
kterého vytvořili, aby byl připraven na rychle se blížící soutěž. Robot musí projet polem, které je
tvořeno barevnými čtverci a překážkami. Na každé barvě musí udělat určitý pohyb a překážkám
se vyhnout. Skupinka, vedená panem učitelem Khasem, má v učebně už dokonce k dispozici
desku o rozměrech soutěžní desky. Na poslední schůzce ji žáci začali polepovat barevnými
papíry, aby mohli robota otestovat, jak se sluší a patří. Robot barvy už rozeznává, stačí jen
nastavit zatáčení na přesných 90 stupňů. Práce jim jde opravdu od ruky a držíme jim palce.
Kristýna Forstová, 8. A

Zá p i s d o p rvn ích tříd
V úterý 1 0. dubna se od 1 4:00 h. konal
v budově ZŠ zápis do prvních tříd. Do
školy tento den zavítalo hodně rodičů s
dětmi, které se už těší do školy.
Nejdříve nahlásili jméno, aby byli
odškrtnuti ze seznamu. Dále museli
rodiče vyplnit nějaké papíry o dítěti a
pak už přišlo kolo pro děti. V jedné
učebně zkoušely počítat, poznávat
barvy a tvary. Moc jim to šlo, děti byly
opravdu šikovné. V místnosti s
interaktivní tabulí si děti mohly opět
vyzkoušet poznávání tvarů či barev,
přiřazovaly mláďata k dospělým
zvířatům a nebo poznávaly pohádky. I
tady se jim moc dařilo a líbilo. U zápisu
paním učitelkám pomáhalo asi šest dobrovolníků z druhého stupně. Tímto jim chceme
poděkovat za pomoc. Doufáme, že děti, které jsme měli možnost tady tento den poznat, budeme
moci v září vídat na chodbách. Přejeme jim mnoho štěstí.
Kristýna Forstová, 8. A

M a t e m a t i c ký kl o ka n
V pátek 1 6. března proběhl na celé naší škole Matematický klokan. Děti soutěžily ve čtyřech
kategoriích. Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích byli:
V kategorii Cvrček
Adéla Kulichová, 3. A
Anna Jirásková, 3. A
Václav Herlík, 3. A
Lukáš Duchoň, 3. A

V kategorii Benjamín
Vítek Hofman, 7. B
Zuzana Osvaldová, 6. B
Tereza Vacíková, 7. A
Vendula Konopová, 6. B

V kategorii Klokánek
Jan Štibraný, 4. A
Kristýna Šafránková, 4. A
Jindřich Jirásko, 5. A
Markéta Vacíková, 4. A
Matyáš Veselý, 4. A
Sebastian Schröpfer, 4. B

V kategorii Kadet
Matyáš Kopecký, 9. A
Veronika Bláhová, 9. B
Jiří Mlnářík, 8. A
Jakub Bartušek, 9. A

Ve čtvrtek 22. března nás na čtenářském
klubu navštívila spisovatelka Petra
Braunová. Přijít mohli i ostatní žáci, kteří
měli zájem se něco dozvědět o knihách,
např. jak se tisknou.
Dozvěděli jsme se, že Petra Braunová
napsala přes 30 knih. V naší školní
knihovně najdeme Borůvkové léto s
Terezou, 3333 km k Jakubovi, Tramvaj plná
strašidel, TerezománieC. Ale Petra
Braunová píše i knihy pro dospělé.
Setkání s paní spisovatelkou bylo velmi
poučné. Dozvěděli jsme se spoustu nových
věcí, a některé z nás to mohlo dokonce
inspirovat k psaní vlastní knihy.
Eliška Jáchimová, 7. A

Ve středu 1 0. dubna jsme šli čtvrtou
vyučovací hodinu při češtině do podkroví
základní umělecké školy.
Když jsme vešli do podkroví základní
umělecké školy, vystřídali jsme se s
druhou šestou třídou. Paní učitelka ze
ZUŠ Pluháčková nám vysvětlila, o jaké
scénické čtení půjde. Jmenovalo se
Říkali mi Leni a připravili si ho naši
vrstevníci v rámci výuky dramatického
oboru. Divadlo trvalo zhruba 20 minut. Na
konci scénického čtení jsme si s paní
Pluháčkovou o představení ještě povídali.
Všem se moc líbilo a všichni obdivovali
herce, kteří dokázali velice citlivě
předvést hlavní momenty z celé knihy.

Adam Zvoneček, Jára Höll, 6. B

Děti ze 3. A jezdily na plavecký výcvik do
domažlického bazénu. Děti se naučily
plavat prsa, kraula, znak. Umíme i splývat
a vydechovat do vody. Ve čtvrtek byly
plavecké závody. Z plaveckého výcviku
jsme si odváželi i diplomy a vysvědčení.
A. Jirásková, A. Ursová, D. Moráfková, 3. A

