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I v letošním roce navštívili naši Základní
školu ve Staňkově zahraniční studenti z
různých koutů světa. Od pondělí 26. února k
nám postupně chodili na hodiny a ve svých
prezentacích představovali své země.
Anna, která bydlí v Rusku, nám ukázala svoji
školu, kde studuje dějiny umění. Žije jen s
babičkou a na školu si vydělává sama
dvěma pracemi – tetuje v salonu a provádí v
petrohradském muzeu. Mari z Gruzie studuje
dějiny politiky. Její země se přibližuje počtem
svých obyvatel České republice. Také
Jonathan nám představil svůj stát Indonesii, který je specifický především tím,
že se skládá z 1 7 000 ostrovů. Najdeme tam také tři velké ostrovy: Sumatru, Jawu a Kalimantan.
Hlavním městem je Jakarta. Jessy z Tchaj-wanu v Asii nás navštívila na hodině výchovy ke
zdraví a ukázala nám, jak se učí v jejich školách.
V pátek 2. března jsme se naposledy setkali s Annou, Mari, Jonathanem a Jessy. Už se moc
těšíme na nové studenty, kteří nás navštíví příští rok.
Eliška Jáchimová, 7. A

N á v š t ě v a m ě s t s ké kn i h o v n y
Dne 1 2. března jsme navštívili Městskou knihovnu ve Staňkově. Paní knihovnice nás mile
přivítala a řekla nám, ať se posadíme ke stolům. Poté nás seznámila s městskou knihovnou, s
jejím chodem i způsobem, jak si knihy či časpopisy půjčovat. Zjistili jsme, že v knihovně je 1 7
000 knih, dozvěděli jsme se i o mezinárodním řazením knih.
Od paní učitelky jsme dostali úkol. Měli jsme si vybrat jednu naučnou knihu a napsat její vizitku
do našeho čtenářského portfolia. Po dokončení prvního úkolu jsme si pro změnu vybrali
beletristickou knihu. Kluci většinou vybírali knihy patřící k dobroduržné literatuře, děvčata
upřednostňovala knihy zamilované či o koních. I k této knize jsme si udělali vizitku.
Mnoho žáků bylo mile překvapeno spoustou knih, které knihovna nabízí. A tak jsme se do školy
vraceli spokojení a zase o něco chytřejší.
J. Höll, A. Zvoneček, D. Moráfka, 6. B

P ře d n á ška P a m a tu j
Ve čtvrtek dne 8. března se devátý ročník zúčastnil v kině přednášky o židovských hřbitovech a
památkách v rámci projektu Pamatuj. Přednáška byla o hřbitovech, synagogách a židovských
modlitebnách v okolí. Zmíněn byl například židovský hřbitov v Puclicích se 300 náhrobky, kde je
poslední židovský náhrobek pana Lederera z roku 1 942. Dále byla zmíněna Kdyně, kde je
synagoga s obnoveným bazénkem
pro omytí se před náboženským
obřadem, a Osek s náhrobky
prarodičů Franze Kafky.
Na náhrobcích se uváděl datum
úmrtí, jméno a dobré vlastnosti, to
vše hebrejsky.
Dozvěděli jsme se také, jaké jsou
rozdíly mezi židovským a
křesťanským náboženstvím.
Přednáška byla velmi zajímavá a
přínosná.
B. Záhořová, V. Bláhová, 9. B

Krou že k rob oti ky
V pátek 9. 3. jsem se šla podívat na odpolední kroužek robotiky, který vede pan učitel Khas.
Na kroužku jsem potkala tři žáky: Simču, Toma a Matěje. Ti mi pověděli, jak to na tomto kroužku
chodí a co na něm dělají. Byli tak hodní, že mi poskytli rozhovor, který vám prostřednictvím
tohoto článku také přináším.
•Co na kroužku děláte?

Stavíme a programujeme roboty.
•Baví vás to tady?

Ano, moc rádi sem chodíme.

•Co na kroužku máte nejraději?

Všechno, nejde si vybrat.
•Vaše hlavní cíle?

Splnit zadání, pobavit se a připravit se na soutěže.
Dále jsem zjistila, že se začínají chystat na soutěž. Zadání soutěže je sestrojit robota, který sám
rozpozná, kde je překážka a určitá barva, na které má udělat určitý pohyb. Samotného robota
budou muset sami členové kroužku sestavit a naprogramovat tak, aby byl schopný projet
bludiště.
Děkuji jim tímto za rozhovor, držím palce ve stavění a programování a doufám, že se za nimi
budu moci ještě někdy přijít podívat.
Kristýna Forstová, 8. A

Žá kovský p a rl a m e n t
V podstatě každé úterý se scházíme buď v hudebně, nebo v angličtině u paní učitelky Boudové.
Není to tak dávno, co jsme si zvolili předsedu, místopředsedu, zapisovatele, nástěnkáře a
koordinátora. Byl to zásadní krok pro náš parlament. Od té doby je naše hlavní téma příprava
džentlemanského dne. Původně už měl dávno proběhnout, ale jelikož by to byla naše první
parlamentářská akce, tak jsme ji nechtěli odfláknout a raději ji posunuli na, prozatím, dobu
neurčitou. Dále nás čekají výjezdy do jiných škol, ve kterých také funguje žákovský parlament.
Proto si necháváme vyrobit trička s logem našeho žákovského parlamentu. Troufnu si říct, že
letos na žákovský parlament chodí děti mnohem raději než dříve. Práce v parlamentu nás moc
baví a děláme ji rádi.
Kristýna Forstová, 8. A
P u t o v á n í s m u z i ko u
V pátek 2. března se postupně celá škola vydala do kina, kde si poslechla, jak hudební skupina
Réva se svými lidovými nástroji, jako je například cimbál, umí zahrát jednak moravské lidové
písně, ale také modernější známé
písničky, například Yesterday od The
Beatles. V průběhu tohoto představení
účinkující pokládali různé otázky. Ten,
kdo odpověděl správně, dostal malou
odměnu. Na toto představení se byli
podívat i zahraniční studenti, kteří byli u
nás ve škole v rámci projektu Edison.
Těm nějaké informace o nástrojích či o
písničkách překládal pán, který celý
program komentoval a hrál na basu.
Některým se toto vystoupení líbilo,
jiným méně. Ale určitě to pro nás byla
nová zkušenost.
Kristýna Forstová, 8. A

Dne 28. února jsme 3. a 4. hodinu
vyrazili na Městský úřad ve Staňkově.
Když jsme přišli na úřad, pan starosta A.
Horák nás mile přivítal a zavedl nás do
první místnosti, která slouží jako
zasedací. Sedli jsme si a pan starosta
nám vyprávěl o historii Staňkova, poté
nám ukazoval různou stavební
dokumentaci, např. obchvat, územní
plány, plány přestavby školy...
Poté nás pan starosta provedl všemi
místnostmi na úřadě. Zastavili jsme se
na stavebním odboru, kde se nacházely
šanony s informacemi o všech domech
ve Staňkově a jeho okolí. Pokračovali
jsme po schodech nahoru do prvního patra. Pan starosta nás zavedl také do kanceláře, kde se
kontroluje, zda majitel domácího mazlíčka zaplatil poplatek. Vedle této kanceláře byla obřadní
síň, ve které probíhá přivítání nových občánků či oddávání novomanželů. Navštívili jsem i
matriku, kde nás zaujaly staré kroniky, které jsme si mohli prohlédnout.
Nakonec nás pan starosta zavedl do své kanceláře. Tady jsme zhlédli krátké video sestříhané
ze záběrů dronů, které dokumentovaly realizaci obchvatu. Na závěr byl čas na naše dotazy.
Dozvěděli jsme se zajímavosti např. o cyklostezkách, o plánu města postavit ve Staňkově byty
pro seniory, diskutovali jsme i o tom, proč ve Staňkově není aquapark či supermarket. Návštěva
městského úřadu pro nás byla velmi zajímavá, získali jsme i spoustu informací a udělali si
obrázek, co vše mají úředníci na úřadě na starosti. Děkujeme panu starostovi, že si na nás
udělal čas a celým úřadem nás provedl.
J. Höll, A. Zvoneček, D. Moráfka, 6. B

