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V sobotu 2. prosince se konaly vánoční trhy.
Většina žáků prodávala své výrobky, které
vyráběli společně ve své třídě. Ale někteří
vyráběli i doma se svými rodiči ve svém
volném čase. Výrobky byly moc krásné. Já
vám popíši, jak vypadala naše práce v 6. B.
S přípravou jsme začali už koncem října.
Nejdříve jsme napekli perníkové chaloupky a v
listopadu jsme pak dělali svícny a adventní
věnce. Domluvili jsme se, kdo a v kolik bude
prodávat, dohodli jsme se na cenách a paní
učitelka převezla věci k sobě domů a pak 2.
prosince ke kostelu, kde se vánoční trhy
konaly. V sobotu jsme měli sraz v 8:30. První
skupinka připravila výrobky na pult stánku a začala v 9 hodin prodávat. Vánoční trhy skončily
kolem poledne. Spousta lidí si koupila výrobky z perníku. Abychom se zahřáli a nasytil měli jsme
na našem stánku teplý čaj a skořicové šneky. Vánoční trhy se vydařily, vydělalo se dost peněz.
Bavilo nás vyrábět i prodávat.
Jaroslav Höll, Adam Zvoneček, 6.B

2. 1 2. se konaly vánoční trhy a i my jsme se jich zúčastnili.
S naší paní učitelkou na výtvarku Markétou Cvachoučkovou a třídní učitelkou Ivanou Brožovskou
jsme si připravili vánoční pohlednice, domácí ovocný a bylinný čaj, vánoční borůvčí, adventní
věnce, cukroví, perníčky, dokonce jsme prodávali i klobásy.
Vánoční trhy se moc povedly, dohromady jsme utržili 6 51 2 Kč a doufáme, že i příští rok se trhy
vydaří stejně dobře.
Eliška Jáchimová, 7. A
I k nám do školy dorazila mikulášská nadílka. V úterý 5.1 2. chodily po škole dvě šestičlenné
skupiny (9. A, 9. B). Skupinky představovaly
Mikuláše, anděly a čertí doprovod. V jedné skupině
byli Veronika Bláhová, Miroslav Jung, Barbora
Záhořová, Zdeněk Svítil, Václav Bláha a Sabina
Súkeníková. Za 9. A se do kostýmů převlékli Adéla
Dudová, Lukáš Bernklau, Nico Arrammach, Kamila
Felixová, Petr Bozděch, Soňa Kreysová. Myslíme si,
že vypadali jako opravdoví čerti, a tak není divu, že
se jich naši mladší spolužáci v 1 . - 5. třídách občas i
báli. Bylo to fajn a všichni jsme si to užili.
Linda Malíková, Adéla Dudová, 9. tř.

Rozsvíce n í vá n očn íh o strom e čku
3. prosince se rozsvítil vánoční
stromeček ve Staňkově.
Zazpíval tam sbor ZŠ Staňkov,
vystoupily mažoretky a žáci ze
ZUŠ, promluvil pan Jaroslav Šobr a
starosta
Alexandr
Horák.
Rozsvícení vánočního stromečku
se povedlo, rozsvítil se do krásných
modrých a zlatých barev. Mohli jste
si tam zakoupit klobásy nebo si
nabídnout čaj či svařák (ten
samozřejmě pouze rodiče).
V. Čipryč, E. Jáchimová, 7. A

P o ku s v e 4 . B
Dne 1 3. 11 . se naše třída dala do
pokusu zbarvení květiny pomocí
inkoustu. Rozdělili jsme se do
skupin, dostali výzkumný záznam,
do kterého jsme zapsali, co budeme potřebovat (vodu, květiny, inkoust, nádobu, ubrus) i to, jak
asi pokus dopadne.
Do nádoby jsme dali inkoust a vodu, do tekutiny ponořili květinu, počkali několik dní a čekali, zda
se květina obarví. Po několika dnech jsme porovnali původní barvu květiny s obarvenou. U růže
se velice dobře zbarvily žilky květu, u kopretiny konce lístků.
Zkoumání nás všechny velice bavilo, hned druhý den jsme totiž někteří viděli rozdíl, některé
skupiny však musely počkat déle, každý měl totiž jinak obarvenou vodu.
Kamila Roučková, Adéla Tauerová a Tereza Hameršmídová, 4. B

D ob ytí se ve rn íh o p ól u , d i va d l o J á ry Ci m rm a n a
Dne 23. listopadu hráli staňkovští ochotníci divadlo Járy Cimrmana Dobytí severního pólu.
Představení se zúčastnili žáci ze 7. až 9. tříd, veřejnost mohla stejné představení vidět večer v
1 8:45 hod.
Role v tomto představení si zahráli - náčelníka Karla Němce Filip Cvalín, pomocného učitele
Václava Poustka Tomáš Fejtek, lékárníka Vojtěcha Šofra Emil Hofman, Varla Fryštenského
Daniel Jánský, amerického Čecha Pavel Svatek. Představení režírovala Simona Brožovská. Na
začátku jsme slyšeli mnoho básní. Divadlo se všem líbilo a hodně jsme se nasmáli.

Jára Höll, Adam Zvoneček, 6. B

D e n ote vře n ých d ve ří n a S O U D om a žl i ce
6. prosince jsme se my, deváté třídy, rozhodly navštívit Střední odborné učiliště v Domažlicích.
Nejdříve jsme se šli podívat, jak studenti pracují s CNC stroji a vyrábějí z kovů. Prohlédli jsme si
jejich výrobky a dozvěděli jsme se, že několikrát vyhráli i ceny. Poté jsme jeli na okraj Domažlic,
kde je druhá část budovy s jinými obory. Tam to bylo o něco zábavnější, navštívili jsme různé
třídy, představili nám školu a obory. Mě výlet nebavil, protože si nechci dávat přihlášku na SOU,
ale i přesto si myslím, že návštěva školy byl dobrý nápad. Doufám, že to někomu pomůže v
rozhodování při volbě budoucí střední školy.

Linda Malíková, 9. B

F l orb a l ové tu rn a j e
Dne 22. 11 . se hoši z prvního stupně naší ZŠ zúčastnili okresního kola florbalového turnaje
ČEPS cup v Domažlicích. Někteří z nich se takového turnaje účastnili poprvé, a tak pro ně určitě
bylo zajímavé zahrát si v hale, která naši tělocvičnu převyšuje ve všech směrech, a porovnat si,
jak na tom jsou při měření sil s dalšími školami. Velikou výhodou tohoto turnaje je i to, že všichni
účastníci dodatečně získají zdarma florbalové vybavení pro hodiny tělesné výchovy. Naši kluci
se za své výkony vůbec nemuseli stydět, i když po dvou výhrách ve třetím zápase prohráli s
vítězem turnaje po napínavém boji. Bylo z toho nakonec krásné druhé místo.
Dne 1 6. 11 . si dívky ze 6. a 7. třídy zahrály na
okresním turnaji dívek
ve florbale v
Domažlicích. Na turnaj odjížděly v rozpacích,
zda dokáží konkurovat ostatním školám. Ještě
na nástupu se strašně bály, že bude ostuda, ale
hned první zápas ukázal, že se nemusí ničeho
bát. Dokázaly totiž jak v tom prvním zápase, tak
v ostatních obrovsky zabojovat a pomáhat si na
hřišti jedna druhé, povzbuzovat se, a tak
soupeřky válcovaly v každém ze zápasů. Když
se k té bojovnosti ještě přidaly výkony naší
nejlepší hráčky a střelkyně Ádi Hájkové, bylo z
toho nádherné vítězství a postup do krajského
kola. To vítězství bylo o to cennější, že stejný
kousek se povedl týden předtím dívkám ve
starší kategorii. A tak Staňkov opět ukázal, že
může směle konkurovat velkým školám, jakou
jsou Domažlice, Horšovský Týn, Kdyně a
podobné, a dokonce je nechávat za sebou.
Dne 30. 11 . jsme s panem Valečkou vyrazili do
Domažlic na florbal. První dva zápasy pro nás
byly celkem lehké, ale až do konce napínavé. Ten třetí zápas byl nejtěžší, ale nakonec jsme
remizovali a postoupili z prvního místa. My i pan Valečka jsme měli velikou radost. Po všech
utkáních jsme měli hodinu čas, a tak jsme šli na kebab.

Dan Moráfka, 6. B

V pátek 1 . prosince se dívky s paní učitelkou Vlčkovou vydaly na krajské kolo ve florbalu. Sraz
jsme měly v 6:30 u nádraží. Hodinová cesta vlakem uběhla rychle a pak nás od nádraží čekala
patnáctiminutová cesta pěšky do plzeňské sportovní haly Lokomotiva. Tam jsme se v šatně
převlékly a šly na nástup. Celkově tady bylo sedm týmů. Na začátku si kapitánky vylosovaly,
jestli bude jejich tým v první nebo druhé skupině. My jsme nakonec skončily jako B3, tedy
poslední tým v druhé (tříčlenné) skupině. Měly jsme tedy pět zápasů volno, než jsme vyrazily na
hřiště. První zápas dopadl remízou 0:0. Následovala zase pauza a o pár zápasů později jsme se
opět dostaly na hřiště. Náš druhý a poslední zápas v základní skupině dopadl prohrou 1 :2. Opět
nás čekala pauza a po ní náš poslední zápas, který nakonec jen tak tak skončil opět prohrou
2:3. Celkově jsme tedy skončily na 6. místě. Pro nás byl ale úspěch jen to, že jsme se do kraje
dostaly. Pozitivum na tomto našem rychlém konci bylo, že jsme stihly dřívější vlak a nevrátily
jsme se v 1 6:00, jak bylo původně v plánu. Jsme rády, že jsme si vůbec zahrály a zúčastnily se.
Doufáme, že si letos budeme moci ještě někde zahrát.
Kristýna Forstová, 8. A

Dne 1 6. listopadu k nám přijela do školy dcera
Jana Smudka aneb Nepolapitelného Jana, aby
nás seznámila s životním příběhem muže z
Domažlicka, který se musel skrývat před nacisty.
Mluvila anglicky, ale zřetelně, takže jsme jí
rozuměli. Povyprávěla nám o svém životě a o
vztahu k otci. Měli jsme možnost doptávat se na
věci, které nás zajímaly. Celou dobu jsme
vyplňovali pracovní list. Na papíře byla
nakreslená cesta, do které jsme doplňovali
zajímavé informace ze života Jana Smudka.
Beseda nás velice zaujala.
Linda Malíková, Áďa Dudová, 9. roč.

Ve třídě 3. A se odehrávala vánoční besídka.
Přišlo na řadu čtení, prodej výrobků, na
kterých si daly děti hodně záležet. Během
besídky jsme si pochutnávali na domácím
cukroví a čaji či kávě. Vybrané peníze
pošleme pejskům do útulku.
Anna a Any, 3. A

Děti ze 3. A měly předvánoční posezení.
Prodávaly svým rodičům kapříky z keramické
hlíny a další výrobky, které samy udělaly.
Také rodičům četly z knížky Miloše
Kratochvíla Kočkopes Kvído.
Klárka a Adélka, 3. A

Naše besídka byla bezva - velká halda
cukroví a citronáda. Celá besídka byla boží. Prodávali jsme keramiku, kominíčka, fazole i
přáníčka a vydělali hodně peněz pro útulek opuštěných psů. Taky jsme rodičům četli.

Lukáš, 3. A

Dne 1 4. prosince se čtvrté ročníky dozvěděly něco o nedalekém Chodsku. Během dopoledne si
děti prošly čtyři dílny, které ukazovaly kousek z tamních tradic. Například dílnu se zvyky a kroji,
keramickou s tradičním malováním, hudební a historickou. Vše završila beseda s chodskou
rodačkou Růženou Královcovou z Postřekova,
která dětem řekla, jaké zvyky a tradice se
dodržovaly za jejího dětství na Chodsku.

Třídy 4. A a 4. B

Paní učitelky Tereza Jaklová a Jana Pluhařová
spolu s asistentkami Katkou Růžičkovou a Katkou
Kunešovou nám připravily projekt Chodsko. Jsem
ráda, že to pro nás připravily, a proto jim moc
děkujeme. Jsme moc rádi, že se můžeme naučit
něco o Domažlicku - Chodsku.
Adéla Tauerová, 4. B

