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Na začátku měsíce jsme se dozvěděli, že
1 2. a 1 6. října bude probíhat na naší škole
projekt ke 1 00. výročí vzniku naší republiky.
V pátek 1 2. října všechny třídy na druhém
stupni vytvářely svoje prezentace. Každá
třída (od 6. do 9.) zpracovávala jeden rok,
který se významně zapsal do naší historie.
Naše třída 7. B měla rok 1 989, rok, kdy
proběhla Sametová revoluce. V každé třídě
vzniklo pět skupin a každá skupina si
vybrala nějaké téma. Bylo na výběr z deseti
oblastí, např. bydlení, vojenství, osobnosti...
Celých pět vyučovacích hodin jsme
vypracovávali prezentace.
V úterý 1 6. října jsme prezentace představovali. Z každé třídy druhého stupně bylo vybráno pět
až šest žáků, kteří prezentovali svoji oblast a souhrnně jejich rok. Ostatní žáci druhého stupně
se dívali na film a psali dopis hrdinovi z filmu. Žáci prvního stupně chodili po všech třídách, kde
jim žáci druhého stupně představovali daný rok. Současně vypracovávali s pomocí žáků
druhého stupně pracovní listy, za které dostávali samolepky se symboly české státnosti. Až se
všichni žáci prvního stupně vystřídali ve třídách, kde se prezentovalo, tak si třídy prošli i žáci
druhého stupně a také doplňovali své pracovní listy. Odpoledne od tří do šesti hodin se mohla
přijít podívat do školy také veřejnost a žáci druhého stupně jim svoje prezentace představili.
Myslím si, že projektový den se líbil většině žáků jak prvního, tak i druhého stupně.
J. Höll, A. Zvoneček, 7. B

Š ko l a p o d l u p o u
Každé pondělí v 7.00 ráno se scházíme v počítačové učebně. Píšeme články o tom, co se
odehrálo ve škole i v našem městě Staňkov. Na tento kroužek chodí děti z 5., 7., 8. a 9. třídy.
Budeme rádi, když se k nám připojíte.
Co se d ě j e n a sb oru
Školní rok jsme zahájili vystoupením v Lidovém domě, kde jsme zazpívali písničky z minulého
školního roku. Teď se připravujeme na Vánoce. Nejdříve nás čeká vystoupení u stromečku,
potom na faře a asi v kostele. Nacvičujeme nové písničky, např. Čas radosti, veselosti nebo
Dobrý král Václav. Můžete se na nás přijít podívat.
Krou že k va ře n í
Každý druhý pátek se s paní učitelkou Molton odpoledne scházíme ve cvičné kuchyňce u
jídelny. Učíme se vařit a zkoušíme i nové recepty. 20. 1 0. jsme se rozhodli upéct čokoládový
dort. Někteří připravovali těsto, potom ho dali upéct. Já jsem dort zdobila čokoládovou polevou a
šlehačkou. Nakonec jsme si na dortu všichni pochutnali, byl moc dobrý.
1 0 0 l e t n a ší re p u b l i ky - p roj e kt oči m a p á ťá ků
Dne 1 6. října jsme se rozdělili do skupin a povídali jsme si o naší republice. Poté nám paní
učitelka rozdala texty o různých událostech. Moje skupina měla Sametovou revoluci. V textu
jsme se dozvěděli, že se roku 1 989 stal Václav Havel prezidentem.
Když jsme dokončili prezentace, vyrazili jsme na druhý stupeň, abychom se dozvěděli něco víc.
Dostali jsme sešitky, které nám připravila paní učitelka Schenková. Moc jí děkujeme.
Bylo to hezky strávené dopoledne. Odpoledne od 1 5.00 do 1 8.00 byla škola i s prezentacemi
starších dětí otevřená pro rodiče a veřejnost.
N á vště va J i říh o D ě d e čka ve čte n á řské m kl u b u

Adélka Tauerová, 5. B

Letošní rok jsem začala chodit na
čtenářský klub. Ráda čtu a chodit na
čtenářský klub mě baví. Pokaždé děláme
různé aktivity a povídáme si o knížkách.
Minulý týden nás v klubu navštívil pan Jiří
Dědeček, píšničkář, spisovatel a básník.
Odpovídal na naše otázky, ukazoval nám
svoje knížky a z knížky O princezně
Hryzeldě nám i četl. Celé své povídání
prokládal písničkami, takže čas hodně
rychle utekl.
Jsem ráda, že díky čtenářskému klubu
jsem měla možnost poznat Jiřího Dědečka.
Je to pro mě zážitek na celý život.
Terka Felixová, 7. B

D ra ki á d a
V pátek 28. září se na staňkovském letišti konala drakiáda, kterou pořádal již podruhé Klub
rodičů Amos. Jelikož bylo větrné počasí, tak draci krásně létali. Pro ty děti, které neměly
papírového draka, byly připraveny pouťové atrakce, např. kolotoč. Na letišti také proběhla
ukázka hasičských aut a poté i ukázka RC modelů. Jako občerstvení byla připravena klobása a
pro děti cukrová vata a k tanci a poslechu hrála muzika. Ve čtyři hodiny byly připraveny balónky,
které jsme vypustili do nebes.
Jára Höll, 7. B

P rofi ori e n ta ce - te sty
11 . října se v devátých třídách uskuteční testy na profiorientaci. Na tyto testy za námi přijede
paní z pedagogicko-psychologické poradny. Celé vyučování budeme psát různé testy zaměřené
na zájmy, inteligenci, schopnosti... Tyto testy by nám měly pomoci s volbou budoucího povolání
a výběrem střední školy. Přibližně týden po těchto testech se budou ve škole odehrávat
konzultace s rodiči a žáky o výsledcích testů. Budeme se bavit o tom, co z testů vyplynulo, a
budeme se moci zeptat na cokoliv, co nás bude zajímat. Na tyto testy se celkem těšíme a jsme
zvědaví, co nám paní z poradny na konzultaci řekne.
P rofi ori e n ta ce - kon zu l ta ce
V průběhu týdne po napsání profiorientačních testů jsme chodili s rodiči do školy, abychom si
vyslechli výsledek testů. Většině z nás paní z poradny řekla, že škola, o které uvažujeme, je pro
nás dobrá. Velké části z nás ale také připomněla školy, které nás ani nenapadly. Doporučila nám
hlavně to, abychom se na tyto školy jeli podívat při dni otevřených dveří a abychom si zkusili
ještě nějaké osobnostní testy na stránkách, které nám doporučila. Také nám poradila stránku
infoabsolvent, kde si můžeme přečíst něco o středních školách a povoláních.
Paní Koptová z poradny nám rozhodně pomohla a jsme rádi, že jsme si testy u nás na škole
mohli udělat.
Kristýna Forstová, 9. A

3 D m o d e l o vá n í
Dne 1 . října přijel do naší školy Zdeněk Jůza z Plzně, který se zabývá programováním ve 3D.
Měl pro nás připravenou prezentaci. Dozvěděli jsme se, že programátor sice vydělává spoustu
peněz, ale není to zrovna lehké povolání. Pan Jůza přijede na naši školu ještě jednou a pro
zájemce z 2. stupně připraví celodenní kurz, na kterém se budeme učit modelovat ve 3D v
počítačích.

J. Höll, A. Zvoneček, 7. B

D ra vci
V úterý 9. října se konala akce, při které se celá škola i se školkou vydala na fotbalové hřiště a
tam nám představovali velký počet dravců.
Po příchodu na hřiště jsme byli rozděleni na dvě skupiny a začalo představování dravců a sov.
Pán, co nám představoval jednotlivé dravce, odpovídal i na naše dotazy. Po představení jedné
skupiny dravců se naše skupina přesunula k další části. V další části nám představovali
sokolovité dravce. Součástí programu byly i soutěžní otázky, kde cenou byl nejen nádherný
kalendář, ale také možnost vypustit si dravce. A pak nás čekaly letové ukázky na velkém
fotbalové hřišti. Pro ukázku vybrali luňáka, supa a také nejrychlejšího tvora na zemi sokola
stěhovavého, který dokáže střemhlav letět až 380 kilometrů za hodinu, což je naprosto
nepředstavitelná rychlost. Po ukázce dravců jsme se přesunuli zpátky do školy.
Adam Zvoneček, 7. B

U č i te l I N
V sobotu 1 3. října se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnila akce Učitel IN, kde děti z různých
škol přednášely o svém vybraném tématu. Zúčastnila se i naše škola. Od nás ze školy jela přednášet
Simča Schleissová z 8. A, Týna Forstová a Ani Kučerová z 9. A. Jako pomocníka jsme s sebou měli
Honzíka Khase z 5. A a dozor nám dělal pan učitel Khas. My jsme měli přednášku o Green screenu.
Mluvili jsem o tom, kde a jak kupovat plátno, na co si dát pozor a ukázali jsme i nějaká videa s green
screenem. Po konci teoretické části, kde jsme green screen představili, přišla také praktická část, ve
které si lidé, kteří přišli na naši přednášku, mohli sami vyzkoušet práci s green screenem na našich
školních iPadech, které jsme přivezli s sebou. Troufnu si říct, že naše přednáška lidi bavila a práce s
iPady ještě víc. Pan učitel nás chválil stejně jako ostatní učitelé, takže z toho máme dobrý pocit. Na to, že
jsme se před naší přednáškou dost báli a byli jsme nervózní, se nám tato akce moc líbila a rádi bychom
ještě někdy zažili něco podobného.

Zá j e zd d o An g l i e

Kristýna Forstová, 9. A

3.1 0. 201 8 jsme po 9. hodině večer vyrazili autobusem do Bruselu, kde jsme navštívili např.
Parlamentárium.
Třetí den hned ráno jsme se prvním trajektem vydali do anglického Doveru a v osm hodin jsme přijeli do
Bristolu, kde jsme se šli podívat na Clifton Bridge, který je umístěn 1 00 m nad řekou Avon. Poté jsme
navštívili bristolskou univerzitu a vyšli až na její věž, která byla vysoká přibližně 70 m. Odtud byl krásný
výhled na celé město Bristol. Po krásné prohlídce celé bristolské univerzity jsme se vydali i do přístavu,
kde kotví loď SS Great Britain. K večeru jsme nasedli do autobusu a vyrazili do Plymouth, kde na nás už
čekaly naše hostitelské rodiny, u kterých jsme strávili následující tři dny.
Čtvrtý den jsme se šli podívat do národního parku Dartmoor, který je proslulý svou krásnou přírodou. V
něm jsme navštívili dva vodopády, z nichž jeden mohl být vysoký 20 metrů. Až jsme si vše prohlédli,
vydali jsme se do Plymouth. Jedním z nejzajímavějších míst ve městě byl přístav, odkud v roce 1 620
vyplula loď Mayflower, která dorazila až do Ameriky s prvními osadníky.
Pátý den jsme se vypravili do Michael Mount, který je znám tím, že velký příliv a odliv kolem pobřeží
umožňuje se dostat na ostrov, kde stojí i menší hrádek. Při odlivu je samozřejmě na ostrov přístupná
cesta, ale jak začne příliv, všichni lidé musí z ostrova pryč, neboť by tam strávili dalších pár hodin. My
jsme však vše stačili. Prošli jsme se po krásné pláži a navštívili malý hrad s kostelem na vrcholu ostrova.
Kolem poledne jsme se rozhodli navštívit i “konec Země” - takzvaný Lands End, kde se nachází i
nejzápadnější výběžek Anglie. Při procházce po pobřeží jsme narazili i na ztroskotanou loď z roku 2003.
Asi po dvouhodinové procházce jsme se znovu navrátili do Michael Mount, který se během několika
hodin stal ostrovem.
Šestý den ráno jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami a vyrazili na nekonečné pláže v
Doveru. Kolem poledne jsme ale opět nasedli do autobusu a jeli se podívat na jednu z nejslavnějších
památek Anglie - Stonehenge. Nemohli jsme přímo k památce, a tak jsme chodili pár metrů od ní při
zábradlí. Stonehenge navštěvují lidé z celého světa. Až jsme si vše prohlédli, odjeli jsme do nedalekého
města Salisbury, kde jsme se šli podívat do salisburské katedrály, která se pyšní nejvyšší věží v celé
Anglii. V katedrále jsme také viděli Magnu Chartu, která je považována za jeden z nejdůležitějších
dokumentů Anglie. Po prohlídce katedrály jsme se vydali do města Portsmouth, kde jsme se setkali s
našimi novými hostitelskými rodinami.
Poslední den v Anglii jsme strávili ve městě Portsmouth. V docích jsme viděli např. nejstarší válečnou loď
ve službě - HMS Victory. Po rozchodu v centru města jsme nasedli do autobusu a díky velmi příznivému
počasí jsme se rozhodli navštívit krásné křídové útesy - Seven sisters, které se tyčí přibližně 1 00 metrů
nad mořem. Prošli jsme se po jejich vrcholcích a pomalu se rozloučili s Anglií. K večeru už jsme vyrazili
eurotunelem do Francie. Po celonoční jízdě v autobuse jsme v ranních hodinách přijeli do České
republiky.
Počasí se nám tento rok opravdu povedlo. Jižní Anglie je velmi pěkná, ať navštívíte její krásná pobřeží,
útesy, přírodu, nebo města.
Eliška Jáchimová, 8. A

