MĚSÍČNÍK ŽÁKŮ ZŠ STAŇKOV
1 3. ROČNÍK

LISTOPAD 201 7

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

9. listopadu se v naší škole konalo
Recyklohraní, kde jsme se dozvěděli
něco o tom, jak správně třídit odpad a
jak se chovat k přírodě.
Na začátku hodiny nám lektoři
pokládali různé otázky ohledně
třídění odpadu, a kdo správně
odpověděl, dostal kartičku s barvou.
Až měla celá třída lístečky, rozdělili
jsme se podle barev do 4 skupinek.
Každá skupinka měla jednu otázku,
kterou si měla promyslet, a pak na ni
před třídou odpovědět. My jsme měli
např. otázku Spotřebovává recyklace
víc energie než samotná výroba?
Odpověděli jsme NE.
Celou hodinu Recyklohraní jsme si moc užili a dozvěděli jsme se mnoho nového.

Eliška Jáchimová, 7. A

Dne 25.1 0. se konal lampionový průvod, který byl určen především pro děti z družiny. Účastníci
si s sebou měli přinést pevné boty a pevné nervy. Sešli jsme se před školou v 1 8:30, kde nás
srdečně přivítala paní vychovatelka Kočandrlová. Průvod vyšel od školy směrem do Wenigovy
ulice a pak jsme zabočili ke sběrnému dvoru. Prošli jsme kolem kostela a poté přešli novou
lávku, která krásně svítila v temné noci. Lampionový průvod pokračoval cestou kolem řeky
Radbuzy a potom jsme se vraceli přes starou modrou lávku. Někteří účastníci chtěli lávku
rozhoupat, ale nepodařilo se. Když jsme dorazili ke škole, dostali jsme odměnu. Všem se
lampionový průvod líbil.
Jára Höll, Adam Zvoneček, 6. B

O víkendu 4. a 5. listopadu se v Lidovém domě konal festival deskových her. Každý, kdo sem
zavítal, si mohl vyzkoušet nespočet her, které zde byly k zapůjčení. Samozřejmě se musela
dodržovat určitá pravidla, například neničit hry a podobně. Když jste si vypůjčili hru, natrhli jste
jedno číslo u přiloženého papírku. To aby organizátoři věděli, kolikrát se určitá hra vypůjčila. Já
jsem si s kamarády například vypůjčila hru Znáš mě? a hru Krycí jména. Tyto hry nás velmi
pobavily. Jako minulý rok se opět konaly turnaje. Přihlásit se do turnaje mohl každý. V předsálí
byl opět obchod s deskovými hrami. Jako pokaždé se i letos festival nádherně povedl a těšíme
se na příští ročník.
Kristýna Forstová, 8. A

H a l l owe e n ská čte n á řská d íl n a v 6 . B

V pátek 2. listopadu jsme měli
trošku netradiční čtenářskou
dílnu, vždyť byly právě
Dušičky.
Přišli jsme do podkroví, kde
jsme zapálili svíčky a připravili
jsme halloweenské občerstvení. Na začátku jsme si zahráli
hru Vymění si místo, při které
si měnili místo ti, kteří kladně
odpovídali na otázky typu:
Bojím se rád? Koukám rád na
horory? Rád čtu strašidelné
příběhy?
Pak jsme si sedli či lehli na
koberečky, každý si udělal
pohodlí podle svého a
nabídnul si halloweenský
perníček ve tvaru ducha a
netopýra, které upekli naši spolužáci s paní učitelkou o víkendu, a paní učitelka nám přečetla
strašidelný příběh. Ale my jsme se nebáli.
Nakonec jsme vypracovali pracovní list, ve kterém jsme se dozvěděli spoustu informací o tomto
- původně keltském - svátku, už víme, proč si u nás připomínáme Dušičky, zatímco v Americe
slaví Halloween, i jaké zvyky jsou s tímto svátkem spojené.
Jaroslav Höll, Adam Zvoneček, 6. B

Tříd n i cké h od i n y v še stých tříd á ch
Dvakrát do měsíce se scházíme
na třídnické hodině. Třídnická
hodina vždycky začíná nějakou
rozehřívací
aktivitou
ledolamkou. Při této aktivitě
hrajeme krátké bingo, vymění si
místo, molekuly, pravdivé x
nepravdivé větyG
Pak následuje hlavní aktivita
třídnické hodiny, při které
většinou řešíme něco, co nás
trápí. Zatím jsme si například
rozdávali smajlíky a mračouny,
kreslili své erby, povídali si v
komunitním kruhu či do
obkreslených rukou vpisovali
naše vlastnosti. Při poslední
třídnické hodině jsme dostali
velkou čtvrtku, na které byla naše fotografie. Pod tu jsme napsali tři věty o nás. Poté paní
učitelky četly věty a my jsme hádali, kdo věty napsal. V této aktivitě budeme pokračovat i v tomto
týdnu, kdy budeme na druhou stranu psát vzkazy.
D. Moráfka, J. Höll, A. Zvoneček, J. Inderholc, 6. tř.

P rá ce se tříd ou v 8 . A
30. října se do naší třídy už podruhé přijel podívat Michal Dubec z Prahy. Minulá schůzka nám,
troufnu si říci, pomohla. Na začátku této schůzky jsme si procvičili naše reflexy a pak jsme se
přesunuli na divadlo. V tomto divadle jsme si mohli vyzkoušet chování v celkem běžných
situacích ve škole. Probrali jsme navážení se do sebe a pomlouvání. Do této scény jsme mohli
kdykoliv vstoupit nebo si vyměnit místo s panem učitelem nebo paní učitelkou, kteří s panem
Dubcem scénky hráli. Po dohrání těchto scének jsme si ke konci sezení udělali menší anketu.
Pan Dubec nám pokládal otázky a my jsme měli vyjádřit svůj názor a odůvodnit ho. Na úplný
závěr měl každý říct svůj NIS - nejdůležitější informaci setkání. Toto sezení nám zase v něčem
pomohlo a doufáme, že nás pan Dubec opět brzy navštíví.
O d v z d ě l á n í k z a m ě s tn á n í
1 4. listopadu jsme se v době vyučování vydali s panem učitelem Khasem a paní asistentkou
Šindelářovou do Domažlic na akci Od vzdělání k zaměstnání. Jeli jsme ráno v osm vlakem a
cestu jsme si užili. Cesta od nádraží nám trvala přibližně půl hodiny. Když jsme dorazili na místo,
řekl nám pan učitel potřebné informace o srazu a pak už jsme si mohli "jít po svých". Bylo tady
několik stánků různých zaměstnavatelů, středních škol a odborných učilišť. U každého stánku
jsme se mohli ptát na to, co nás zajímalo, a u některých si vzít i nějaký letáček či třeba propisku.
U stánku s Lintechem nám dokonce pomocí laseru napsali na propisku to, co jsme chtěli. Na
propiskách naší třídy se tedy objevovala jména nebo různé přezdívky. U jiných jsme si mohli
nechat vzít krev z prstu, abychom zjistili svoji krevní skupinu, a u dalších jsme si mohli vyzkoušet
i "střelbu’’ z pistole. Celá akce nám určitě otevřela nové obzory a máme nad čím přemýšlet.
Kristýna Forstová, 8. A

D e n ote vře n ých d ve ří
V pondělí 6. listopadu proběhl na naší škole den otevřených dveří. Rodiče mohli navštívit děti ve
třídě a podívat se na výuku. Využili toho především rodiče mladších žáků.
Eliška Jáchimová, 7. A

S p a n í v e š ko l e
Stejně jako minulý rok, tak i letos jsme se dočkali spaní ve škole. Náš večer byl zaměřený na
Halloween, protože se za několik dnů blížil. Ve škole s námi spala i naše třídní paní učitelka
Valečková a navštívili nás i její pejsek Zoe a paní učitelka Boudová. Ta s sebou přinesla
ingredience na naše krvavé Hot dogy, které jsme si udělali. Poté jsme si pustili film Split, který
měl hororovou tematiku. Také jsme měli i svůj volný čas. Spaní ve škole jsme si užili a doufáme,
že tu budeme v brzké době zase spát
Áďa Dudová, 9. A

J u n i orfe st
Dne 8. 11 . 201 7 třídy 4. A a 4. B jely do Horšovského Týna na zámek, kde se promítal film
německé režie Náhradní táta. Film byl v němčině, ale slečna Ivana ( překladatelka) nám film živě
dabovala.
Film byl o klukovi, který neměl tátu, jen mámu, která měla přítele, který ho po hádce vyhodil z
domu. Kluk spal na chodbě, tam ho uviděl pán z domu, bylo mu ho líto, tak mu donesl jídlo a pití.
Poté se spolu kamarádili. Jednoho dne jeho matka s přítelem odjeli na dovolenou a jeho tam
nechali samotného. V televizi uviděl, že jeho matka a její přítel umřeli.
Chlapec šel do dětského domova, ale pán, co mu dříve dal jídlo, si ho vzal do péče a věřím, že
spolu prožili spoustu dobrodružství.
Film nám uvedla paní z Juniorfestu a po filmu se nás zeptala, jak se nám líbil. Hodně z nás
přiznalo, že během filmu brečelo, byl totiž velice důvěryhodný a emotivní.

Kateřina Roučková, 4. B

Ve středu 8. listopadu se vydalo
devět holek z osmých a devátých
tříd s paní učitelkou Škorvánkovou
do Domažlic na turnaj ve florbalu. V
šatně jsme se převlékly a šly se
podívat, jaké zápasy budeme hrát.
Celkem bylo na turnaji 8 družstev,
která byla rozdělena do dvou
základních skupin. V každé
skupině byla čtyři družstva. Nás
tedy nejdříve čekali tři protivníci. V
základní skupině se nám velmi
dařilo - vše jsme vyhrály. Některé
zápasy sice tak tak, ale zvládly jsme to skvěle. Po dalším zápasu jsme dokonce postoupily do
semifinále a poštěstilo se nám i k postupu do finále. Finále bylo opravdu těžké, ale nakonec
rozhodl náš druhý gól a finále jsme také vyhrály. Po nastoupení všech týmů, předání medailí a
pohárů, společné fotce u brány a převléknutí se v šatnách jsme se ve veselé náladě vydaly
domů. Za náš okres jsme postoupily do krajského kola a doufáme, že se nám i tam povede
alespoň něco vyhrát.
Kristýna Forstová, 8. A

Od září 201 7 se opět rozběhl kroužek atletiky pro naše žáky. Kroužku se ujala p. Kozáková a p.
Kuzdasová ( před kterými smekám pro jejich ochotu a zájem) a povedlo se mně zajistit
spolupráci s atletickým oddílem Mílaři Domažlice a na tréninky do Staňkova dojíždí zkušený
trenér. V současné době funguje kroužek dokonce pro dvě věkové kategorie a místo tréninku
jednou týdně budou tréninky dvakrát v týdnu. Poté, co atletika ve Staňkově vlastně dlouhá léta
vůbec neexistovala, je to obrovský úspěch.
Zdeněk Valečka

Dne 31 . října 201 7 byly 4. - 9. třídy na představení v Lidovém domě, které bylo o sociálních
sítích. Celým pořadem nás provázel Kristián Alexandr Šebek, který vždy zazpíval i nějakou tu
písničku. Hodně komunikoval s námi diváky, a dokonce si náhodně vybral jednu dívku z publika,
které zazpíval písničku. Představení bylo zábavné a moc nás bavilo.
Áďa Dudová a Linda Malíková, 9. ř.

Jelikož jsme v 9. ročníku a čeká nás střední škola, musíme se na ni dobře připravit. Chodíme na
semináře z matematiky a z českého jazyka. V pondělí ráno máme přípravu na přijímačky z
matematiky s paní učitelkou Tauberovou, ve středu ráno má 9. A seminář z českého jazyka s
paní učitelkou Valečkovou a hned odpoledne má přípravu 9. B pod vedením paní učitelky
Augustinové. Také se připravujeme i v rámci svého volného času, abychom dosáhli své vysněné
školy. Doufáme, že se každý z nás dostane tam, kam chce.
Áďa Dudová a Linda Malíková, 9. tř.

