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5. února
201 9 jsme se vydali do
německého města Regenstauf, kde máme
naši partnerskou školu.
Po přivítání jejich panem ředitelem nás
rozdělili do dvojic, ve dvojici byl vždy jeden
německy mluvící žák a druhý z české školy.
Poté jsme se ještě rozdělili do tří skupin.
První šla na vaření, druhá na robotiku a třetí
se vydala do pracovních dílen.
Na pracovních činnostech jsme vyráběli
věci, které pomohou drobným zvířátkům především hmyzu. Jako první věc jsme si
vzali plechovku a do ní dali dřevěné klacky,
které byly zároveň jako trubičky. Sloužilo to
jako úkryt pro včelí vajíčka. Druhý výrobek sloužil pro berušky a třetí pro drobný hmyz živící se
ostružinami. Vše jsme si mohli libovolně ozdobit. Až jsme vše dokončili, rozdělili jsme výrobky
do dvou krabic. Jedna krabice zůstala v Německu a druhá je v naší škole.
Kolem jedenácté hodiny jsme se všichni opět spojili a prohlíželi si výrobky ostatních skupin.
Nakonec jsme se všichni vrátili do původní třídy, kde jsme začínali. K obědu jsme měli pizzu,
semlbábu a mnoho dalších menších dobrot, které nám upekla skupina na vaření.
Po obědě následovala poslední aktivita. Opět jsme šli do těch samých dvojic a spojili se i s
dvojicí u našeho stolu. Dostali jsme papír, na kterém byly české otázky, a my jsme měli za úkol
vysvětlit je německým žákům v
naší skupině. Každá otázka vedla k
jednomu místu, kde byla naopak
otázka v němčině, kterou nám
vysvětlovali němečtí žáci. Kdo
dorazil s vyplněným papírem a
správnými odpověďmi, dostal
menší odměnu.
Kolem třetí hodiny jsme se vrátili
zpět do Čech. Den jsme si užili a
doufáme, že nás naši němečtí
kamarádi jako každý rok na oplátku
navštíví v letních měsících v naší
škole.
Eliška Jáchimová, 8. A

S b or v d ru h é m p ol ol e tí
Každou středu v podkrovní učebně hudební výchovy trénujeme nové písničky, např. hymnu
naší školy, Princeznu ze mlejna ... a děti nosí ještě nějaké nápady na písničky, které bychom se
mohli naučit. Kromě paní učitelky Augustinové nám pomáhá i paní asistentka Tereza Leitlová.
Moc jí děkujeme. Naše písničky budete moci slyšet koncem školního roku, kdy budeme
vystupovat v Lidovém domě.

Adéla Tauerová, 5. B

O c h u t n á v ka e x o t i c ké h o o v o c e a z e l e n i n y

V úterý 5. února každá třída
obdržela v rámci akce Ovoce do
škol bedýnku s exotickým
ovocem a zeleninou od firmy
Bovys. Naše třída se s těmito
druhy seznámila během 8.
hodiny při výchově k občanství.
Většinu druhů ovoce a zeleniny
jsme sice znali, ale jich názvy si
pletli. V průvodním dopise byly
doporučeny dva způsoby, jak
ovoce představit a ochutnat.
1 . společná ochutnávka ve
třídě, kdy každý žák ochutná
kousek každého ovoce.
2. losování, kdy si každý žák
vylosuje jeden kus ovoce.
Protože jsme v loňském roce
využili 1 . způsob, naše třída si vybrala tentokrát 2. možnost. Každý jsme si tedy vylosoval jedno
ovoce. Shodli jsme se, že ovoce a zelenina byly výborné, a všem se ochutnávka líbila .
Adam Zvoneček, Jaroslav Höll, 7. B

Z a j ím a v á m ís t a n a š í š ko l y
Dne 24. ledna vyrazili kluci ze 7. B na takovou menší exkurzi po naší škole. Exkurzi pro nás
připravil pan školník, za což mu děkujeme. Vzal nás k hlavnímu uzávěru plynu, do školní
kotelny, do sklepa, do kotelny v tělocvičně a na místo, kde je motor od výtahu. Bylo nás málo,
protože ostatní kluci byli na lyžařském výcviku.
Nejdříve jsme si prohlédli hlavní uzávěr plynu, který je před školní zahradou. Pan školník otevřel
veliké dveře, za kterými byly veliké trubky s plynem. Poté jsme se přesunuli do školní kotelny,
kam se moc žáků nedostane. V kotelně byly dva veliké kotle a hromada páček. Pan školník nám
řekl zajímavé věci, jako třeba že ve škole máme sedm okruhů, ve kterých proudí plyn, že trvá
dva dny, aby se celá škola vytopila, že v roce 201 6 byla celá kotelna zaplněná vodou. Za měsíc
se cena za spotřebu plynu vyšplhá na 60 000 korun. Poté jsme se přesunuli do záhadných
dveří, za kterými byl velký sklep, na něj navazovala hlavní chodba, která byla dlouhá nejméně
50 metrů. Z chodby vedly dveře do jednotlivých místností. Za prvními dveřmi byl sklad pana
školníka, za druhými starý nábytek, za třetími bramborárna, za čtvrtými starý školní nábytek a
nakonec za pátými dveřmi byl vchod do základní umělecké školy. Dále jsme se se přesunuli do
kotelny pro tělocvičnu. Byly zde dva menší kotle, které vyhřívají celou tělocvičnu. Následně
jsme navštívili motor od výtahu a sklad za ním. A nakonec jsme šli do kotelny u kuchyně.
Celá procházka naší školou byla pro nás velmi zajímavá.
J. Höll, A. Zvoneček, 7. B

O l y m p i á d a z č e s ké h o j a z y ka 2 0 1 9
28. ledna proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka.
Kolem sedmé hodiny ranní jsme vyrazily já, Adéla Hájková a paní učitelka Augustinová
autobusem do Domažlic, kde se konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka.
Celkem nás soutěžilo 1 0 dívek - ze Staňkova, Holýšova, Horšovského Týna, Domažlic a z
domažlického gymnázia.V první části olympiády jsme psaly sloh, který měl téma Co jinde
neuvidíte ani neuslyšíte. V druhé části, mluvnické, která trvala hodinu, stejně jako sloh, jsme
mohly získat 30 bodů. Za sloh, který musel mít nejméně 25 - 30 řádek, jsme mohly nasbírat až
20 bodů.
Už v půl dvanácté jsme se dozvěděly výsledky. Na prvních třech místech se umístily dvě holky z
domažlického gymnázia a jedna z holýšovské školy. Ale ani naše škola nedopadla špatně. Já
jsem skončila čtvrtá.
Den jsme si celkem užily a doufám, že se i příští rok zapojíme do této olympiády.
Eliška Jáchimová, 8. A
Au tom a t n a škol n í p om ů cky
1 8. ledna k nám do školy přivezla studentská firma Easyschool automat na školní pomůcky. Z
jejich týmu k nám ten den přijeli Adam, David a Wanda. V průběhu první hodiny jsme automat
přivezli do školy a přinesli krabice plné školních pomůcek. Během dalších hodin Adam z
Easyschool připravoval automat k provozu, zatímco Wanda s Davidem a školními ambasadory
obcházeli třídy na prvním stupni a dětem říkali, jak s automatem zacházet a podobné věci. Když
obešli všechny třídy, tak se ambasadoři přesunuli do volné třídy a začali pracovat na návrhu na
potisk automatu. S tím jim pomáhala také Ani Kučerová z 9. A. Během dvou hodin jsme návrh
měli hotový a poté, co se třída, ve které se automat nachází, uvolnila, přišel čas na sprejování
přímo na automat. To zabralo dost času, ale finální výtvor za to stál. Ostatně o tom se můžete
přesvědčit sami, stačí zajít do učebny pana učitele Janouška a na automat se podívat a rovnou
si něco koupit.
Také stojí za zmínku to, za kterými lidmi ze
školy jít, když vám automat například nevydá
zboží. Ve škole máme sedm ambasadorů, kteří
vám vždy pomohou: Klára Strousková a Anička
Jirásková ze 4. A, Kristýnka Šafránková z 5. A,
Honza Khas 5. B, Aneta Schejbalová ze 7. A,
Týna Forstová a Adam Drudík z 9. A. Za těmito
žáky můžete kdykoliv přijít a oni se vám pokusí
pomoci. Upřímně doufáme, že se automat
chytne a děti do něj budou chodit často
nakupovat.
N o v ý a u to m a t
Během jarních prázdnin se u nás ve škole
vyměnil automat na školní pomůcky, a to hlavně
z důvodu, že dělal moc velký hluk a nevydával
zboží nebo vrácené peníze. Nyní už by všechno
mělo být v pořádku, a automat má teď dokonce
i více věcí na prodej. Automat je ozdoben v
podstatě stejně jako byl dosud a je stále u pana
učitele Janouška, takže si do něj můžete
kdykoliv zajít a něco si koupit.
Kristýna Forstová, 9. A

F l orb a l
V letošním roce jsme se opět úspěšně účastnili školních florbalových turnajů. Hoši ze 6. a 7.
třídy
postoupili
z
okrskového kola, které
se konalo v Horšovském
Týně, a v okresním kole
v Domažlicích skončili
na třetím místě.
Kluci z 8. a 9. třídy také
postoupili z okrskového
kola a v Domažlicích
bojovali o postupové
místo z okresního kola.
Nakonec skončili na
druhém místě.
Dívky z 6. a 7. ročníku
se zúčastnily okresního
kola. Dívky z 8. a 9. třídy
po lítých bojích vyhrály
okresní kolo a postoupily
do kola krajského, které
se konalo v Plzni.
Mladší děti se účastnily turnaje Čeps cup pro první stupeň, kluci skončili na čtvrtém místě a
dívky na druhém místě.
Celkově patříme určitě k nejúspěšnějším školám v okrese. A takto vysoko nastavenou laťku už
držíme několik let. Je to také díky spolupráci s florbalovým kroužkem, který dříve několik let vedl
p. Martin Gust, kterému jsem vytvořil podmínky ve školní tělocvičně. Jemu patří obrovské díky
za dlouholetou trenérskou činnost. Dnes se však již vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti
nemůže této činnosti věnovat v takovém rozsahu.
Z tohoto důvodu jsem v loňském roce oslovil dvě bývalé žákyně Petru Malíkovou a Terku
Karlovcovou a podařilo se mně je přesvědčit, aby vedly kroužek florbalu pro děti ve věku 8 - 1 2
let. Obě dvě opravdu kroužek s úspěchem a velkým zájmem vedly. Nyní však vzhledem ke
studijním a pracovním povinnostem musela tuto činnost omezit Petra Malíková. Na páteční
tréninky začalo chodit tolik dětí, že Terka ani kapacita tělocvičny nedostačují.
Proto jsem se pokoušel oslovovat
další vhodné kandidáty a povedlo se
mi zajistit jednoho z rodičů mladších
dětí pod příslibem, že mu s prvními
tréninky těch mladší dětí pomohu a
dále ještě někoho dalšího zajistím.
Oslovil jsem tedy žáka deváté třídy
Lukáše
Deckera,
který
je
mimochodem
zdaleka
naším
nejlepším florbalistou, zda by nechtěl
předat alespoň část svého
sportovního
umění
mladším
spolužákům. On s tím souhlasil.
Snad je tedy opět na nějaký čas o
sportovní vyžití dětí ve Staňkově
alespoň částečně vystaráno.
Zdeněk Valečka

