MĚSÍČNÍK ŽÁKŮ ZŠ STAŇKOV
1 4. ROČNÍK

PROSINEC

Redakční rada: K. Forstová, E. Jáchimová, J. Höll, A. Zvoneček

Dne 1 . prosince se konaly na prostranství Na
Mlýnské vánoční trhy. Jako každý rok zde
prodávali své výrobky především žáci základní
školy. Přípravy na vánoční trhy začaly v listopadu.
V naší třídě jsme se dohodli, kdo co přinese.
Následně jsme se shodli, že na pracovních
činnostech budeme vyrábět výrobky, například
svícny a ozdobené jedlové větvičky.
Sraz prodávajících byl v sobotu v půl deváté.
Třídy si ozdobily stánek a vybalily výrobky na
stoly. Uchazečů o prodej bylo v některých
skupinách více, takže byly navrženy směny po
hodinách. U našeho stánku byl největší zájem o
perníkové chaloupky, svícny a jmelí. Třída 8. A si
pro návštěvníky připravila klobásy a něco k pití.
Třída 8. B si pro nás připravila domácí koření
různých druhů. Ve všech stáncích jste si mohli
zakoupit velké množství vánočního zboží, trhy se líbily se nejen žákům, ale i zákazníkům.
Adam Zvoneček, Jára Höll, 7. B

Rozsvíce n í vá n očn íh o strom e čku
V neděli 2. prosince proběhlo každoroční rozsvícení vánočního stromečku ve Staňkově na
náměstí.
Nejdříve nás uvítal starosta pan Alexandr Horák. Po sborovém odpočtu dětí se stromek
nádherně rozzářil. Poté vystoupil sbor základní školy, který za doprovodu tří klarinetů ze ZUŠ
Staňkov, žáků pana učitele Šlehofera, zazpíval píseň Padá sníh. Po pranostikách pro vánoční
čas, které přednesly Eliška Jáchimová a Eliška Kolrosová, sbor zazpíval ještě dvě vánoční
písně. Mluveným slovem provázela paní učitelka ze ZUŠ Jitka Pluháčková.
Eliška Jáchimová, 8. A

M ů j p rvn í p l a ve cký výcvi k
Jezdili jsme do bazénu ve Kdyni. Byli jsme rozděleni do tří skupin. Učili jsme se tam různé
plavecké styly - prsa, znak, volný způsob. Výcvik trval jeden týden. Ve čtvrtek byly závody a v
pátek jsem dostala mokré vysvědčení a diplom za 1 . místo.

Eliška Bernklauová, 2. B

Od pondělí 3. prosince jsem začala jezdit se školou na plavecký výcvik do Kdyně. Výcvik se
konal celý týden. Měli jsme super instruktorky, které nás učily plavat. Plavat jsem už uměla, ale
díky plaveckému výcviku jsem se zdokonalila. Ve čtvrtek proběhly závody, při kterých jsem
vyhrála druhé místo. V pátek jsme si mohli vybrat, jestli chceme na tobogán nebo na žížalky a
také skákat do bazénu. Také jsme dostali mokré vysvědčení a diplom. Celý výcvik byl super!

Viktorie Kozlová, 2. B

Čtvrtl e tn í oce ň ová n í ve 4 . A
27. listopadu jsme v naší třídě 4. A oceňovali nejlepšího vlastivědce, přírodovědce a
jazykovědce za první čtvrtletí. A kdo ocenění získal?
Jazykovědci:
1 . Denisa Moráfková
2. Anička Jirásková
3. Filip Soldán
Přírodovědci:
1 . Lukáš Braun
2. Adélka Kulichová
3. Anička Jirásková
Vlastivědci:
1 . Adélka Kulichová
2. Terezka Klukanová
3. Anička Jirásková

Anička Jirásková, 4. A

P l a n e tá ri u m a Te ch m a n i a
6. prosince vyrazily 5. A a 5. B do Plzně vlakem. Vystoupili jsme na Jižním Předměstí a šli jsme
pěšky k planetáriu. Tam jsme měli objednaný film o planetách a hvězdách, viděli jsme např.
Velký a Malý vůz. Po filmu jsme si mohli planetárium prohlédnout. Pak jsme se přesunuli do
Techmanie, nasvačili jsme se a vyrazili jsme se podívat na různé exponáty, např. na Titanic,
vlaky, autobusy ze závodu Škoda.
Byl to vydařený denG
D i va d l o n a p rvn ím stu p n i
4. prosince se konalo divadlo v podkroví, ve kterém hráli dva muži. Byli vtipní, všichni se smáliG
Paní učitelka nám říkala, že bylo jejich cílem pobavit publikum. Teď něco málo k divadlu. Muži
byli převlečeni za kapitány, kteří jeli lodí a měli papouška aru. Ara jim slíbil, že když dostane
tatranky, poví jim, kde kapitán Baltazar schoval poklad. Kapitáni ho našli v truhle, ale žralok
nechtěl, aby si poklad vzali. Jeden kapitán chytil žraloka a druhý muž vzal poklad a uplaval.
Vystou p e n í se sb ore m n a fa ře
1 2. prosince sbor vyrazil na faru ke kostelu, kde jsme si ještě jednou vyzkoušeli koledy.
Ve 1 4:00 h. jsme vešli do betléma a začal program. Zpívali jsme koledy a přednášeli básničky.
Skončili jsme před třetí hodinou, všichni nám tleskali. Dokonce jsme dostali i sladkou odměnu.
Vá n o čn í p o s e z e n í v 5 . B
V úterý 1 8.1 2. v 1 7:00 se bude konat v 5. B vánoční posezení. Děti si nacvičily vánoční píseň
Vánoce, vánoce přicházejí a také budou číst vánoční text Ježíškovo první adventní ráno. Text
máme rozdělený na 27 částí. Po našem vystoupení budeme prodávat cukroví, čaj, kafe a
svařák.
Těšíme se, že přijdou rodiče a že si večer užijeme.
D i va d é l ko p ro škol y
Dne 4. prosince se konalo divadelní představení
v podkroví naší základní školy. Pro žáky byla
připravena dvě různá představení. Pro první
stupeň to byla pohádka Poklad kapitána
Baltazara a pro druhý stupeň byly připraveny
ukázky z děl autorů z období romantismu. Místo
odpoledního vyučování jsme se usadili v podkroví
a poté se nám se zvukem gongu představili dva
pánové, kteří nás prováděli celým představením.
Byly zde hrány příběhy od Viktora Huga a J. W.
Goetha, ukázky z her Noc na Karlštejně, Ženitba.
Divadlo bylo velmi zábavné a byli do něj
zapojováni i diváci. Představení se všem líbilo.

Adélka Tauerová, 5. B

Jaroslav Höll, Adam Zvoneček, 7. B

N á v š t ě v a S O U v D o m a ž l i c íc h
Ve středu 5.1 2 jsme se vydali (osmáci) na střední odborné učiliště v Domažlicích.
V první části dne jsme navštívili obory automechanik, obráběč kovů, strojní mechanik, mechanik
seřizovač a truhlář. Vždy nám daný obor představili mistři a poté nám žáci ukázali své práce a
řekli, co se v tomto předmětu vyučuje.
V druhé části jsme se šli podívat do druhé budovy SOU, kde jsme našli obory kadeřnice,
kosmetické služby, gastronomie a kuchař/číšník. Školou nás prováděli žáci, kteří se na této
škole učí. Mohli jsme se nechat třeba nalíčit, udělat účes nebo ochutnat něco dobrého.
Den jsme si celkem užili. Bylo dobré vidět, jak se v této škole vyučuje nebo jaké obory zde
můžeme studovat.
Eliška Jáchimová, 8. A

Če rti
5. 1 2. se několik lidí z
devátých tříd vydalo trošku
postrašit zlobiče na prvním
stupni. První hodinu se
deváťáci oblékali a malovali
v bytě naproti ředitelně.
Úderem druhé vyučovací
hodiny se vydali do tříd.
První byla 4. A, ze které si
odnesli i krásný obrázek od
jedné žačky. Ve stejnou
dobu, kdy byla první parta ve
4. A, byla druhá parta v 4. B.
Po čtvrtých třídách se party
daly dohromady a po zbytek
dne
chodily
spolu.
Následovaly páté třídy a pak velká přestávka, na kterou se museli schovat zpátky do bytu. Po
svačině se šli podívat na zlobiče do prvních a třetích tříd. Druhá třída byla bohužel ten den na
plavání, takže o čerty přišla. Věříme ale, že příští rok si je Mikuláš s čerty a anděly pohlídají
mnohem víc. Některé děti se čertů bály, ale andělé a paní učitelky je uklidnili a nakonec vždycky
všem dětem rozdali malou sladkost. Na závěr se šli deváťáci vyfotit se svými třídami a museli
uklidit byt, ve kterém po nich nezůstal zrovna pořádek. Čerty si ale moc užili a doufají, že tahle
tradice zůstane tady na škole ještě dlouho.
Kristýna Forstová, 9. A

P roj e ktový d e n I N F I S P l ze ň
28. listopadu se 9. A společně s některými zájemci z 9. B a 8. ročníku vydali autobusem do
Plzně na Střední školu informatiky a finančních služeb. Když jsme tam přijeli, zapsali jsme se na
prezenční listinu, rozdělili se do tří skupin a po těch nás provedli školou a ukázali nám i školní
tělocvičnu. Dovedli nás také do počítačové učebny, dále jsme šli do budovy, ve které jsme se
dozvěděli něco o poštovních službách, a dokonce jsme si něco i vyzkoušeli. Správně jsme
nadepsali dopis, rozřadili dopisy podle PSČ a zavázali pytel se zásilkami a další věci. Poté jsme
se podívali do oboru logistiky, kde nám žáci předvedli svou fiktivní firmu, ukázali nám zakládání
bankovního účtu. Dokonce nás potom dovedli i do serverovny pro celou školu. K obědu nám dali
bagetu a pití a pak už byl čas se rozloučit. Nasedli jsme do našeho autobusu a jeli domů. Tato
návštěva nás velmi bavila a jsme rádi, že jsme měli možnost se sem podívat.
E xku rze E vob u s a S O U H oršovský Týn
1 0. prosince jsme se společně s 9. B vydali na exkurzi do holýšovského Evobusu. Nejdříve nám
řekli něco o tom, jak to v Evobusu celkově funguje, pak nám rozdali brýle a my se šli podívat do
hal. Pán, který nás tam provázel, nám po celou dobu říkal, co a jak se tady vyrábí. Po prohlídce
jsme se museli rozloučit a vydali jsme se na SOŠ a SOU do Horšovského Týna. Holky se šly
podívat na výuku předškolní a mimoškolní pedagogiky a do mateřského centra, zatímco kluci
navštívili dílny. Dále jsme se jeli podívat na statek do Horšova, kde je obor například opravář
zemědělských strojů, automechanik a od příštího roku prý i farmář. Po skupinkách jsme se
postupně podívali po celém statku a nakonec jsme dostali i něco k jídlu a pití. Během
občerstvení nám paní ředitelka učiliště řekla ještě něco o dalších oborech. Rozdali nám
památeční perníčky a my museli domů. Tato návštěva se nám velice líbila a myslím si, že příští
rok jim přibude několik žáků ze Staňkova.
Kristýna Forstová, 9. A

