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V pondělí 1 8. 6. ráno kolem desáté hodiny přijeli žáci šestých a sedmých tříd z naší partnerské
školy z Regenstaufu, aby si společně s námi zasportovali.
Po malém občerstvení jsme se rozdělili do čtyř týmů, ve kterých jsme soutěžili celý den. První
společná hra byla vybíjená. V německém podání měla úplně jiná pravidla, proto nám chvíli
trvalo, než jsme se domluvili na systému hraní. Když jsme dohráli, přesunuli jsme se na atletický
ovál. Z každého týmu se dva žáci zapsali do čtyř disciplín: vrh koulí, skok do dálky, běh na 60
metrů a běh na 300 metrů. Na každé disciplíně sportovalo tedy osm z nás. Poté jsme se šli
všichni společně najíst do školní jídelny.
Po obědě jsme hráli fotbal. Hrálo šest hráčů s jedním brankářem. Mohli jsme se libovolně střídat.
Posledním sportem byl florbal, na který jsme se přesunuli do naší tělocvičny.
Po celém dni následovalo vyhodnocení všech sportovních her a atletických disciplín. Každý z
nás byl odměněn nějakou sladkostí. Před druhou hodinou jsme se s německými žáky rozloučili.
Celý den provázelo krásné počasí a skvělá nálada.
Adéla Hájová a Eliška Jáchimová, 7. A

Jelikož se blíží konec školního roku, je
načase zhodnotit celoroční práci
žákovského parlamentu.
Letos byl žákovský parlament poprvé
“veden” panem učitelem Khasem a
celkově schůzky probíhaly jinak než v
minulých letech. Například ještě loni
jsme pouze přišli na parlament, tam
nám řekli, co za akce se bude dít, a šli
jsme. Letos už parlament více
zasahoval do chodu školy a vymýšlel i
nějaké akce. Na začátku školního roku
parlament spal ve škole za účelem
sepsání
Ústavy
žákovského
parlamentu. Dále se parlament dlouhý
čas snažil o zajištění automatu na školní pomůcky. Bylo to na skvělé cestě, ale kvůli nové
vyhlášce nebylo možno automat nikam ve škole z bezpečnostních důvodů umístit. A musíme si
také připomenout první celoškolní akci parlamentu, a to Džentlemanský a dámský den.
Podle učitelů se parlament letos hodně posunul a to rádi slyšíme. Jsem zvědavá, jak to bude
probíhat můj poslední rok na této základní škole. Doufám, že si parlament povede příští rok
stejně dobře jako letos.
Kristýna Forstová, 8. A

D ě t s ký d e n v 6 . B
1 . červen je každoročně oslavován jako
Mezinárodní den dětí. Tentokrát připadl na
pátek, a to jsme začínali vyučování hodinou
dějepisu. Ještě předtím, než zazvonilo na
dějepis, nám paní učitelka oznámila, že
máme na začátek hodiny počkat ve své třídě.
Po zvonění pro nás paní učtelka přišla a šli
jsme do dějepisu. Ještě před dveřmi do
učebny nám paní učitelka popřála všechno
nejlepší k svátku a otevřela dveře. V učebně
jsme viděli dorty, šampaňské, samozřejmě
dětské, a bonbóny. Sedli jsme si do lavic a
paní učitelka nám dorty rozkrájela, my bouchli
šampáňa a oslava mohla začít. Po dobrém pohoštění nám paní učitelka rozdala placky s naším
novým logem. Hodinu jsme zakončili krátkou diskotékou.
A sváteční den ještě pokračoval. Třetí hodinu jsme se vydali do kina na dokument s názvem
Planeta Česko. V kině nebyla celá škola, jenom druhý stupeň bez 7. tříd. Všem se kino líbilo.
Náš den jsme si opravdu užili.

Jára Höll, 6. B

Výl e t d o P ra h y
V pondělí 4. června měly třídy 6. A a 6. B sraz v 6:55 před budovou školy. Autobus už byl
připravený, a tak jsem vyrazili do Prahy na školní výlet.
Asi tak za dvě hodiny jsme zaparkovali kousek od Prašné brány. To byla naše první zastávka na
Královské cestě. Pokračovali jsme na Staroměstské náměstí. Orloj byl bohužel pod plachtou,
protože je restaurován. Odtud naše kroky směřovaly okolo Betlémské kaple až k Vltavě, kde se
nám naskytnul nádherný výhled na Karlův most i Pražský hrad. Došli jsme k soše Karla IV., kde
jsme se hromadně vyfotili. Dál jsme přešli Karlův most a zamířili k Pražskému hradu. Obdivovali
jsme velkolepou katedrálu sv. Víta, nasvačili se a dorazili k autobusu, který nás odvezl až k
parkovišti u ZOO. V areálu zoologické zahrady jsme si vyfotili mapku a dostali od paní učitelky
instrukce k rozchodu. Měli jsme se sejít za tři hodiny před hlavní bránou, a tak jsme měli dost
času na to, abychom si ZOO po skupinkách prošli a koupili si i něco dobrého.
Když jsme se všichni sešli, vydali jsme se k autobusu a jeli do Staňkova. Po dlouhé cestě jsme
dorazili a usoudili jsme, že to byl nejlepší výlet šesťáků.
Adam Zvoneček, 6. B

E xku rze n a p ra žské m l e ti šti
31 . května se tři žáci z 8. A a tři žáci z 8. B společně s panem učitelem Khasem vydali na exkurzi
do Prahy na letiště Václava Havla.
Odjíždělo se v 8:1 5 z náměstí, kde nás vyzvedl autobus ze SOU Domažlice, který už před námi
vyzvedl žáky z jiných škol. Nastoupili jsme a vyjeli směr Praha. Nemohla chybět zastávka v
McDonaldu na Rudné a poté krátká kolona před Prahou. Po cestě jsme se seznámili s některými
žáky z jiných škol a povídali si spolu. Dojeli jsme na letiště, došli na terminál 3, kam pro nás
přišel pan průvodce. Řekl nám něco k historii letiště, rozdal visačky a poté nás odvedl na
kontorolní sken. Po skenu jsme se přesunuli do autobusu, který nás provezl téměř po celém
letišti. Pan průvodce nám po cestě řikal nějaké informace o letadlech, která jsme míjeli. Největší
“atrakcí” byl rozhodně Airbus A360 od společnosti Emirates. Dokonce jsme se podívali k
přistávací a vzletové dráze. Byli jsme svědky mnoha odletů a přiletů. Poté jsme se podívali na
stanici hasičů a jeli zpátky na terminál. Pak přišla na řadu společná fotka a odjezd domů.
Prohlídka se nám moc líbila a doufáme, že se tam ještě někdy podíváme.
Kristýna Forstová, 8. A
F e sti va l sp ortu P l ze ň
21 . června jsme se vydali na Festival sportu do Plzně, který se konal za Plazou v parku.
Vyzkoušet jsme si mohli vodní skluzavku, hraní florbalu a fotablu, lukostřelbu, skok do výšku,
přemety, tanec, gymnastikuB Celkem jsme tam mohli najít 54 stanovišť. Z Plzně jsme odjížděli
kolem třetí hodiny. Počasí bylo krásné, byl to fajn výlet.
Eliška Jáchimová, 7. A
C y kl o v ý l e t s e d m á ků
V úterý 1 2. června jsme se vydali na cyklovýlet po okolí Staňkova. Téměř všichni ze 7. ročníku
absolvovali cestu dlouhou 27 km bez větších problémů.
Od školy jsme vyráželi krátce po osmé hodině ranní a vraceli se ve tři odpoledne. Trasa vedla
přes Vránov, Křenovy a Chotiměř do Blížejova, kde jsme měli domluvenou prohlídku místní
cihelny zakončenou ozdobou vlastní tašky, kterou nám následně vypálili.V Blížejově jsme také
navštívili tamní koupaliště a někteří se šli i vykoupat. Poté jsme se vydali do Přívozce, kde jsme
se naobědvali v místním hostinci.
Když si všichni odpočinuli, mohli jsme vyrazit zpátky do Staňkova. Výlet jsme si všichni užili a
všem se moc líbil.
Veronika Čipryč, 7. A

P o d ě ko v á n í
Děkuji touto cestou všem, kteří během Dětského dne 31 . 5. 201 8 pomáhali hledat můj ztracený
mobilní telefon. Velký dík patří Josefu Geigerovi z 9. A, který jej našel a odevzdal do kanceláře.
Cítila jsem se ten den všelijak. Hlavně jsem si mohla zažít, že jsem součástí jedné velké rodiny,
která pomůže, když je potřeba. Vážím si vaší pomoci.
S díííky.
Marie Výrutová

D ě tský d e n p ro M Š a 1 . stu p e ň ZŠ
I letošní rok pořádaly naše třídy 7. A a 7. B dětský den, který se konal 31 . května na sportovním
hřišti pod ZŠ Staňkov.
První hodinu jsme vše připravili, rozdělili jsme si stanoviště a nachystali razítka. Kolem deváté
hodiny začaly přicházet děti ze školky a celý první stupeň. Na každém stanovišti byla nějaká
disciplína, kterou musely děti splnit. Poté dostaly do kartiček razítko nebo obrázek. Kažý si
mohl vyzkoušet např. kopání míče do branky, slalom, hádání hádanek, skok do písku, skákání
na míči, driblování atd.
Na konci dostali všichni sladkou odměnu. Vzhledem k dobrému počasí a skvělé náladě se den
moc povedl.
Eliška Jáchimová, 7. A

N a še fi rm y
1 9. 6. a 20. 6. do naší školy přišli lidé ze Smart Edu Plzeň, abychom si mohli vyzkoušet, jak
funguje firma a co potřebujeme pro její založení.
Nejprve jsme se rozdělili do jednotlivých skupin po pěti nebo čtyřech členech. Každý dostal
kartu s jednou funkcí firmy, např. ředitel, obchodník, marketing, vývoj či programátor. Na zadní
straně bylo napsáno, co všechno musíme za tuto hru splnit, abychom uspěli. Poté nám
vysvětlili, co naše funkce obsahuje a co musíme dělat.
Začalo první kolo, které trvalo deset minut. Na začátku jsme vždy museli investovat buď do
vývoje, marketingu, programátorství, obchodu, nebo servisu. V tabulkách se to vyhodnotilo a
zjistili jsme, kdo dostal odměnu nebo naopak, kdo prodělal. Ten, kdo měl kartičku vývoj, dostal
robota, kterého musel co nejrychleji sestavit. Programátor dostal iPad, aby sestaveného robota
naprogramoval, marketing navrhoval logo a ředitel a obchod přemýšleli nad strategií. Na konci
kola vždy marketing představil, co je v jejich firmě nového.
Ve druhém kole, které trvalo pět minut, jsme opět pokračovali ve svých úkolech. Tentokrát už
měly všechny firmy rozmyšlené, jakými výrobky se budeme zabývat. Jedna skupina si vybrala
tablety, jiná zas telefony, fotoaparáty, žárovky nebo propisky.
Takhle to pokračovalo deset kol. Na konci jsme měli ukázat plakát, logo, vylepšeného robota,
výsledný navrhnutý produkt a shrnout, co jsme všechno v naší firmě udělali a na čem ještě
pracujeme. Každá skupina dostala jednu tabulku a měla hlasovat, kdo byl nejlepší v marketingu,
ve výrobě robota a v navrhnutém plakátu. V tabulkách jsme nakonec zjistili, kdo podle počtu
peněz vyhrál.
Bylo dobré si vyzkoušet, jak funguje firma a jaké jsou ve firmě potřebné profese.
Š ko l n í v ý l e t 8 . B - M e z h o l e z y 2 0 1 8
21 . a 22. června jsme se vydali na výlet do
Mezholez. Ráno jsme nastoupili do vlaku a
jeli jsme do Kdyně, odkud jsme šli pěšky až
do Mezholez, ale ještě předtím jsme
navštívili kdyňské koupaliště. Cesta byla
sice náročná, ale myslím si, že stála za to.
Také jsme se stavěli na Korábu, ze kterého
jsme šli naštěstí už jen z kopce do
Mezholez. Ubytování jsme měli zajištěné v
chatě a potom, co jsme se vybalili, mohl
začít náš program: hry, táborák, bojovka a
další.
Za mě to byl asi nejlepší výlet a doufám,
že i příští rok nás paní učitelka vezme s
sebou zase i na dva dny.

Alžběta Holečková, 8. B

Eliška Jáchimová, 7. A

