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1 9. a 20. prosince proběhly vánoční
koncerty. První se uskutečnil v kostele
sv. Jakuba ve Staňkově. Zde jste mohli
slyšet sbor naší ZŠ Staňkov a také
mnoho sólistů, např. Míšu Horníkovou,
Elišku Tauberovou, Elišku Tesařovou a
Elišku Jáchimovou. Nechybělo ani
mluvené slovo v podání Aničky
Jiráskové, Klárky Strouskové, Lukáše
Duchoně, Adélky Tauerové, Elišky
Jáchimové a Víti Hofmana.
Druhý koncert byl v Lidovém domě a byl určen pro žáky základní školy. K programu byl přidán
ještě anglický sbor, který zazpíval moderní i tradiční vánoční písně v angličtině. Na kytaru sbor
doprovázel Martin Šobr.
Všechny koncerty proběhly ve skvělé vánoční atmosféře.
Eliška Jáchimová, 8. A

Vá n očn í trh y v P l zn i
1 9. prosince se 8. A a 8. B vydaly do Plzně, kde se na náměstí Republiky každoročně pořádají
vánoční trhy.
Skvělou vánoční atmosféru provázela nejen vůně skořice, tradičního svařáku nebo dobrého
jídla, ale i koledy a krásná výzdoba náměstí. Na trzích jsme se však zdrželi jen dvě hodiny,
neboť byla velká zima. Kolem jedenácté jsme se přesunuli do nákupního centra Plaza v Plzni.
Zpátky jsme se vrátili vlakem. Výlet jsme si užili i přes to, že byla velká zima.
Eliška Jáchimová, 8. A

Vá n o č n í tý d e n v 5 . B
V úterý 1 8. prosince jsme od 1 7 hodin měli besídku pro rodiče. Nejprve jsme jim zazpívali píseň
Vánoce, Vánoce přicházejí a přečetli povídku od Hany Skálové Ježíškovo první adventní ráno.
Rodičům se líbilo, jak jsme přečetli povídku, a po našem programu byla otevřena kavárnička,
kde jsme prodávali čaj, kávu a svařené víno. K nápojům jsme nabídli i cukroví, které jsme
napekli sami.
Ve čtvrtek 20. prosince jsme zpívali se sborem a poté s kroužkem angličtiny v Lidovém domě.
Když jsme přišli zpátky do školy, měli jsme Ježíška a jedli cukroví.
V pátek 21 . prosince jsme vyrazili vlakem do Plzně na vánoční trhy. Chodili jsme po skupinkách.
Mohli jsme si něco koupit, prodávali tam např. trdelníky, mýdlíčka, cukroví atd. Nejlepší byly
trdelníky, horké kaštany a dětský punč. V živém betlémě jsme mohli vidět oslíka s ovečkami.
Celým náměstím zněly koledy, a tak jsme byli vánočně naladěni. Byl to krásný předvánoční de n.
Adéla Tauerová, 5. B

P roži tí Vá n oc v 7 . B
Poslední školní den v roce 201 8, 21 . prosince, jsme si jako každá třída připravili předvánoční
posezení.
Shodli jsme se, že kromě tradičních aktivit jako je předávání dárků, povídání si o zvycích, si
připravíme párky v rohlíku.
Ráno jsme všichni dali pod stromeček dárky pro kamarády a kamarádky. Když zazvonilo, paní
učitelka nám rozdala jednotlivé papíry s jménem každého žáka z naší třídy. Dozvěděli jsme se,
že na papír každý každému napíšeme pozitivní vzkaz nebo přání do roku 201 9. A pak byl čas na
svačinu. Dva žáci přinesli párkovač, na kterém jsme připravili rohlíky. Poté jsme došli pro párky,
které nám připravily paní kuchařky, za což jim děkujeme. Párky všem chutnaly.
Po svačině příšla aktivita, na
kterou jsme se nejvíce těšili.
Rozbalování dárků. Dárky
všechny
potěšily.
Naše
předvánoční posezení jsme
zakončili hrou s názvem
Nejčastější odpověď v naší
třídě. Šlo o to uhodnout např.,
jaká pohádka se líbí nejvíce
žákům, jaké jídlo nám nejvíce
chutná atd. Na některých
odpovědích jsme se jako třída
shodli úplně všichni. Všem se
předvánoční posezení líbilo.
J. Höll, A. Zvoneček, 7. B

I n form a ti ka s M a ri í Te re zi í
1 8. ledna v pátek jsme na informatice hráli vědomostní test “kahoot”. Byl na téma Marie Terezie
a nebyl na známky. Obsahoval osmnáct otázek, např. jak se jmenovaly bankovky (byly to
bankocetle) nebo kolik měla dětí M. Terezie (šestnáct) a jak dlouho vládla (čtyřicet let). Já jsem
byla na třetím místě a Sebastian byl na prvním místě. Potom pan učitel pokládal otázky, aby
zjistil, jestli si něco pamatujeme. Naše třída bude Marii Terezii probírat za dva týdny.
Adéla Tauerová, 5. B

Tříkrá l ová sb írka 2 0 1 9
Jako každý rok, tak se i letos ve školní jídelně sešli 9. ledna dobrovolníci, kteří chtěli pomoci s
tříkrálovou sbírkou. Tam se dohodli, kdo kde bude koledovat. Vytvořily se skupiny po třech a do
každé skupiny se rozdaly křídy, kostýmy, koruny, kasičky a malé kalendáře. Pan farář nám
popřál šťastnou cestu a tři králové vyrazili. Lidé, které jsme navštívili, nám většinou až na
některé výjimky otevřeli.
V jídelně bylo pro koledníky připraveno po dlouhé cestě teplé občerstvení, které nás potěšilo.
Také koledníky čeká ještě odměna - výlet do zoo v Plzni. Koledníkům se den vydařil.

Adam Zvoneček, Jaroslav Höll, 7. B

1 . p o l o l e tí j e z a n á m i
Dne 3. září jsme nastoupili do školy. Samozřejmě jsme se posunuli o stupeň výše. Do naší třídy
přibyli dva žáci a také jsme se přesunuli do učebny dějepisu. To znamená, že na každou
vyučovací hodinu kromě češtiny, dějepisu a výchovy k občanství se přesouváme do třídy jiného
vyučujícího. Také máme oproti 6. třídě více vyučovacích hodin, dohromady 30. Jako nový
předmět nám přibylo vaření, které je v naší třídě v podání kluků úděsné. Před pár dny jsme
vyrazili na lyžařský výcvik.
1 . pololetí bylo celkem obtížné, ale užili jsme si spoustu legrace a získali jsme spoustu
vědomostí. A teď vzhůru do 2. pololetí, doufám, že bude podobné, že si užijeme spoustu legrace
a získáme nové vědomosti.
Jaroslav Höll, Adam Zvoneček, 7. B
S h rn u tí p rvn íh o p ol ol e tí
První pololetí se nám blíží ke konci a já si dovolím ho krátce shrnout z pohledu deváťáka. Celé
pololetí nám učitelé samozřejmě připomínali to, že se musíme připravovat na přijímací zkoušky.
Někteří si to vzali k srdci a přihlásili se na různé semináře nebo doučování, a jiným je to vlastně
jedno.
Na začátku roku jsme společně s paní ředitelkou přivítali v LD prvňáčky. Samozřejmě přišel čas
na zkoušku přijímačkových testů jak z matematiky, tak z češtiny. Jezdili jsem také různě po
projektových dnech a dnech otevřených dveří na středních školách, díky kterým si někteří z nás
vybrali školu, na kterou si podají přihlášku. Někdo z nás ovšem bude mít klid už teď na konci
ledna, protože si přihlášku podal na uměleckou školu, kde se talentová zkouška konala už v
lednu. Na konci ledna proběhl lyžařský výcvik, na který se někteří z nás přihlásili. Také přišel čas
opravování známek na pololetní vysvědčení, které je pro většinu z nás důležité, jelikož se
známky posílají na střední školy.
Držíme si palce do druhého pololetí!
P ři j ím a čky v 9 . A
Někteří z naší třídy se už na konci ledna nemusí stresovat, jestli budou přijati na střední školu, a
to z důvodu, že dělali talentové zkoušky na umělecké školy, jako je například Zámeček,
Nerudovka nebo Filmovka v Praze. Pár z nich už v době, kdy tento článek píšu, vědí, že jsou
přijatí, jiní si musí ještě několik dní počkat. Druhá část třídy se mezitím stále pilně připravuje na
přijímačky tím, že navštěvuje různé semináře a doučování. Část z nás bude využívat i přípravné
kurzy na středních školách nebo soukromá doučování. Těm, kteří jsou přijatí, gratulujeme a nám
ostatním držíme palce.
Kristýna Forstová, 9. A

Lyžá k 2 0 1 9
20. 1 . 201 9 v 1 2:45 h. jsme odjížděli na
letošní lyžařský kurz na chatu Slavoj.
Někteří z nás se na chatu dopravili
sami, ale většina lidí jela autobusem.
Na chatu jsme dorazili kolem třetí
hodiny odpoledne.
Před chatou jsme si řekli základní
informace a rozdělení pokojů. Pak jsme
si šli vybalit na pokoj a do večeře bylo
volno, které každý strávil jinak. Další
den, tedy v pondělí, jsme už šli na
sjezdovku. Na dopoledne jsme byli
rozděleni na lyžaře a ty, kteří lyžovat
neumí. Skoro každý deváťák dostal na
starost dva až čtyři sedmáky, se kterými
jezdil na velké sjezdovce, zatímco se
ostatní učili lyžovat na malém svahu. Po
obědě dostalo pár lidí z devítky na
starost sedmáka, který se už naučil

jezdit na malém svahu, a jel s ním na velkou sjezdovku.
Další den nás učitelé rozdělili do tří skupin, ve kterých jsme se něco naučili a jezdili spolu.
Odpoledne jsme také jezdili ve družstvech, ale mohli jsme jezdit, jak chceme. Ve středu jsme
jezdili pouze dopoledne a ještě k tomu o hodinu méně - byla velká zima a učitelé nám dovolili jít
na chatu dříve. Odpoledne, přesněji v půl třetí, jsme se s paní učitelkou Brožovskou a
Škorvánkovou vydali na procházku na Špičák a zpátky. Po vystoupání na kopec k chatě nás
čekalo dobrovolné bobování a s tím spojené závody.
Ve čtvrtek dopoledne nás čekal slalom, který nebyl povinný, ale i tak si ho spousta lidí sjela.
Odpoledne bylo poslední lyžování tohoto lyžáku, které jsme si podle slov pana učitele Valečky
měli pořádně užít. Po večeři přišlo očekávané vyhlášení výsledků, například ze slalomu, ale
třeba bylo vyhlášeno i prase lyžáku. Z
holek projela slalom nejrychleji Týna
Forstová z 9. A a z kluků byl na 1 .
místě Lukáš Decker z 9. B. Vyhlásilo
se také několik lidí, kteří pomáhali těm,
kteří lyžovat moc neuměli, a ti, kteří
nejvíce pomáhali na chatě. Po rozdání
cen každému z nás kluci z devítek
poupravili stoly a židle, abychom měli
místo na pozdější diskotéku. Před ní
nám ale zazpíval a zahrál na kytaru
Martin Šobr s doprovodem Ani
Kučerové. Hráli nám něco málo přes
hodinu a pak přišel čas na diskotéku.
Na začátku parket nebyl zrovna plný,
ale nakonec to hlavně Ondra Kolář
pořádně roztancoval, a tancovalo se
až do čtvrt na jednu.
Kristýna Forstová, 9. A

