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Po podzimních prázdninách 1 . a 2. listopadu
navštívila většina tříd školy výstavu ke 1 00.
výročí naší republiky, která se konala v
Lidovém domě.
Na začátku výstavy jsme viděli předměty z
doby Rakousko-Uherska a 1 . světové války,
např. uniformu vojáka, helmu, obrazy, ešus
atdF V druhé části bylo možné vidět různé
zbraně, které se v této době používaly. Ve
třetí části výstavy jsme se přesunuli do
období 2. světové války, tedy od roku 1 939.
A na úplném konci výstavy jsme si mohli
prohlédnout staňkovské kroje, které nechalo

město vyrobit podle dochovaných obrázků.
Výstava se nám líbila, protože jsme si dobové
předměty mohli nejen prohlédnout, ale také jsme
se od průvodců dozvěděli velké množství
informací o tom, jak se v té době žilo.
Výstava byla velmi poučná. Bylo úžasné vidět
předměty staré i 1 00 let.
Eliška Jáchimová, 8. A

O d v z d ě l á n í k z a m ě s tn á n í
V úterý 1 3. 11 . jsme se vydali (8. A a 8. B) do Domažlic, kde se konal již 1 8. ročník akce Od
vzdělání k zaměstnání. Prezentovalo se zde přibližně 1 3 škol a 11 firem z celého Plzeňského
kraje.
Mohli jsme zde najít např. odborná učiliště - obor kadeřnice, obráběč kovůF či střední školy agropodnikání, zdravotnickou školu, uměleckou “Zámeček”, přírodovědecké lyceum, Bean...
Až jsme si vše prošli, měli jsme přibližně dvouhodinový rozchod po domažlickém náměstí. V
odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do Staňkova.
Eliška Jáchimová, 8. A

H a l l o w e e n s ká d íl n a č t e n í

Když jsme odpověděli správně,
dostali jsme sladkou odměnu, na
výběr byli skořicoví duchové, oříškové
hroby, čokoládové kočky a netopýři a
citronové dýně.
Na závěr přišla nejočekávanější část,
někteří z nás si připravili vypravování
strašidelných příběhů. Abychom měli
navozenou tu správnou strašidelnou
atmosféru, vypravování podbarvovala
děsivá hudba.
Všichni si dílnu užili.

V pondělí před podzimními
prázdninami se v 7. B a 6. A
konala dílna čtení. Tentokrát to
nebyla obyčejná dílna čtení, na
kterou
jsme
zvyklí,
ale
halloweenská. Jelikož máme dvě
hodiny čtenářské dílny hned po
sobě, tak jsme na ni měli dostatek
času.
Jako první aktivita byla připravena
hra
Kahoot
na
téma
Halloween/Dušičky. Poté jsme si
poslechli dva půlminutové horory
a dva jsme dostali vytištěné. Po
jejich poslechu a přečtení jsme
vyplňovali čtenářské portftolio.

J. Höll, A. Zvoneček, 7. B

Ú tu l e k p ro zvířa ta v n ou zi
Z vydělaných peněz na minulých vánočních trzích jsme se rozhodli věnovat 1 000 korun Útulku
pro zvířata v nouzi.
Nakoupili jsme velké granule Brit pro pejsky, granule Friskies pro kočky a balení piškotů pro
zvířata. Útulek se nachází v Plzni na Borských polích a částečně zasahuje do lesa, takže psi
mají i venkovní výběhy.
V útulku se nachází 34 psů a 55 koček. Většina z nich jsou nalezenci, kteří stále čekají na nový
domov. Častěji si však lidé osvojují fenky než psy, takže v útulku teď najdete pouze jednu fenu.
Útulek obecně spadá pod Městskou policii Plzeň.
Pokud byste také rádi něco věnovali, je dobré předem do útulku zavolat, abyste zjistili, co útulek
potřebuje. Pejska nebo kočku si můžete osvojit. Všechna pravidla samozřejmě najdete na jejich
stránkách, ale jedna ze zajímavostí je, že i zvíře musí souhlasit s osvojením.
Paní, které jsme dárky pro zvířata předali, byla velmi milá. Všechno nám vysvětlila a ukázala.
Jsme rádi, že jsme si vybrali tento útulek, a doufáme, že krmivo bude pejskům a kočičkám
chutnat.
Eliška Jáchimová, 8. A

P říb ě h y b e zp rá ví
23. 11 . 201 8 u nás ve škole opět po roce proběhla beseda pro 9. třídy v rámci akce Příběhy bezpráví.
Přednášet nám přijel pan M. Froyda z Plzně, který toho zažil opravdu hodně a na svůj věk je ve
velmi dobré kondici. 1 4 dní před touto akcí jsme na google třídě dostali úkol do dvojic či trojic, ve
kterém jsme měli popsat jednu událost z nabídky (například vyvraždění carské rodiny či proces s
českými hokejisty). Všechny události byly vybrány tak, aby patřily do doby komunismu u nás.
Při této přednášce jsme si otěchto událostech povídali. Také jsme se trošku pobavili o současné
kauze, o panu Babišovi. Řekli jsme své názory, položili nějaké otázky a byl čas se rozloučit.
Moc za tuto zkušenost děkujeme paní učitelce Boudové, která tuto akci zorganizovala. Jen pro
příště - přednáška by mohla být trošku kratší - těch informací na nás bylo trošku moc.
Kristýna Forstová, 9. A

S á z e n í l íp y n a n á m ě s t í
1 . listopadu ve Staňkově na náměstí sázely děti z mateřské školy lípu. Dostaly lopatu a společně
vykopaly díru. Pan starosta strom zasadil a uvázal na něj trikolóru. Lípa je symbolem stoletého
výročí naší republiky.
D a n ce s h o w
25. listopadu od 1 6:00 se v Lidovém domě konala Dance show. Tanečníci předváděli různé
druhy tance, např. latinskoamerické,.. Vystupovaly i děti - např.Crazy girls, Sheyla studio a
zlatým hřebem bylo vystoupení Daniely Šinkorové a Michala Padevěta. Zatančili sambu a waltz.
Potom zatančili žáci z taneční školy ve Stodě Iveta a Petr. Na konci se účastníci mohli vyfotit s
Danielou Šinkorovou a Michalem Padevětem.

Adéla Tauerová, 5. B

N a še fi rm y - p roj e ktový d e n
Dne 1 5. listopadu k nám přijeli programátoři s projektem Naše firmy. Nejdřív nám vysvětlili, co
budeme dělat. Připravili si pro nás prezentaci, kde jsme se dozvěděli něco o firmě a o jejím
vývoji. Poté nám rozdali visačky, na kterých bylo napsáno, kdo z nás je například ředitel,
výrobce a k tomu i číslo. Podle čísla jsme vytvořili skupiny po čtyřech nebo pěti členech. Každý
člen měl jinou práci podle toho, jakou funkci zastával. Například ředitel kontroloval práci
ostatních a řídil prodej. Marketing měl na práci prezentovat firmu a vytvořit logo a název.
Výrobce měl sestavit robota, který se měl pohybovat podle zadání. Vývojář programoval robota.
De facto jsme hráli hru, kde jsme měli za úkol nezkrachovat a být známější. Hra byla rozdělena
na deset kol a každé trvalo pět až
deset minut. V každém kole byl nějaký
úkol, např. investovat do vývoje. Za
každé kolo skupina obdržela peněžní
částku. Když měla skupina robota
sestaveného, plnila úkoly, např. robot
jede deset sekund a zastaví se, v
případě překážky se zastaví před ní.
Vyhrála pátá skupina, která vyráběla
dopravní prostředky na elektřinu.
Všem se tento den, během kterého
jsme se naučili něco nového, líbil.
Zvoneček, J. Höll, 7. B

P e v n o s t T ýn
1 2. listopadu se 5. ročníky zúčastnily soutěže Pevnost Týn. Naši školu reprezentovali Kačka
Roučková a Honza Khas z 5. B a Klárka Dokulilová a Honza Kůstka z 5. A. Odjízděli jsme od
školy ve 1 3:20 a vraceli se kolem 1 8. hodiny.
Soutěžilo se v týmech s plzeňskými hokejisty. Už jednou naše škola vyhrála zájezd do
Legolandu. Soutěžící plnili různé úkoly, např. pletli vánočku, na vozíku vezli hokejistu, pracovali
s mincemiF
Během soutěže týmy chodily po zámku a my jsme je viděli prostřednictvím kamery na plátně v
erbovním sále. Když jsme je pozorovali, moc se jim dařilo. Všichni od nás fandili - ZŠ STAŇKOV
JE NEJLEPŠÍ!
A pak byl konec. Zjistili jsme, že jsme i díky správnému tipování vyhráli. Byli jsme šťastní,
protože výhrou je zájezd do Legolandu pro naše družstvo. Možná se domluvíme a pojedeme
tam všichni.
Před odjezdem byla ještě autogramiáda s plzeňskými hokejisty.
J u n i orfe st
Dne 1 5. listopadu vyrazily 5. třídy dopoledne autobusem do Horšovského Týna na festivalový
film Dvojité trable. Byl to polský film, ale byl živě překládaný. Dva kamarádi hledají podle plánu
poklad, začínají u starého domu, kde najdou sbírku vozíků na nákup a uvnitř papíry. Nakonec
zjistí, že to není cesta k pokladu, a od babičky se dozví, že to je plán jejího domu, který navrhli
její rodiče. Film nám ukazoval, jak je důležité mít kamaráda nebo kamarádku.
Adélka Tauerová, 5. B

V ý l e t d o Z á p a d o č e s ké h o m u z e a
Ve středu 7. listopadu jsme společně se 7. A vyrazili do Plzně. Sešli jsme se na vlakovém
nádraží. Jelikož byl program v muzeu připraven pro každou třídu jen na jednu hodinu, domluvili
jsme se, že bychom šli na náměstí na svatomartinské trhy.
Když jsme dojeli do Plzně, vyrazila naše třída rovnou do muzea, které je kousek od hlavního
nádraží. 7. A šla nejdřív na trhy. V muzeu jsme se byli podívat v expozici středověku. Nejdřív
nás paní průvodkyně dovedla do
místnosti,
která
je
plná
středověkých nástrojů, nádob,
povozů, zbraní atd. a tady nám
povídala o středověku a o tom,
jak to v této době vypadalo v
Plzni, především ve Starém
Plzenci. Po hodině v muzeu jsme
se se 7. A vystřídali a šli jsme na
trhy my.
Nejdříve jsme si vytvořili skupiny,
ve kterých jsme trhy procházeli, a
pak jsme si prohlíželi stánky a
občas koupili i nějakou dobrotu. O
hodinu později jsme se přesunuli
do McDonaldu, kam dorazilo i
áčko. Když jsme se občerstvili,
zamířili jsme rovnou na vlakové
nádraží. Chvíli jsme čekali na vlak
a po čtvrt hodině už jsme jeli do
Staňkova. Všem se výlet líbil.
Adam Zvoneček, 7. B

