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21 . ledna v neděli v odpoledních hodinách jsme vyjeli od ZŠ Staňkov na lyžařský kurz. Všichni
jsme se moc těšili.
Hned jak jsme vjeli do šumavských hor, uvítal nás sníh a zasněžené sjezdovky. Za chvíli jsme
byli na Špičáku a poté odnášeli kufry do naší chaty Slavoj. Ubytovali jsme se a do večera už
zůstali na chatě.
Když jsme se ráno probudili, všichni jsme se moc těšili na lyžování. Někteří stáli na lyžích
poprvé. Před sjezdovkou jsme se rozdělili na dvě skupiny - na lyžaře a nelyžaře. Všichni lyžaři
hned vyrazili na velkou sjezdovku s kotvou, zatímco my jsme se sotva pokoušeli udržet na
lyžích. Prvně nás naučili plužit, pak zatáčet a hranit, brzdit, a když jsme sjeli celý kopec, pustili
nás na pomu. Po pár hodinách jsme šli zpět do chaty na oběd. Chvilku byla odpolední pauza a
poté jsme opět vyrazili na svah. Někdo už se naučil tak dobře lyžovat, že mohl jet i na velkou
sjezdovku, ale ostatní nelyžaři pořád zůstali na malé.
Druhý den jsme vyrazili na sjezdovku v devět hodin ráno. Všichni už byli na velké sjezdovce s
kotvou a pomalu sjížděli kopec. Po večeři nám oznámili, že večerka bude tentokrát v devět hodin
večer. Třetí den - ve středu - jsme lyžovali jen dopoledne, protože po obědě jsme byli pouze u
chaty, kde se konaly závody na pekáčích, soutěž ve stavění sněžných staveb nebo jen obyčejné
koulování. Všichni jsme si to moc užili a večer jsme měli poučnou přednášku o drogách a
alkoholu. Ze svých zkušeností to vyprávěl jeden z kuchařů z chaty.
dokončení na poslední straně

S p a n í ve škol e s p a rl a m e n te m
1 9. ledna v 1 7.00 hodin se žáci, kteří chodí na parlament a odevzdali přihlášku, sešli před
vchodem do školy. Na programu bylo spaní ve škole a sepsání ústavy.
V šatně jsme se přezuli a Týna odvedla holky do 8. A, kde spaly. Adam odvedl zase kluky do 7.
A, kde spali kluci. Pak jsme se všichni sešli v učebně angličtiny, kde nás čekaly čtyři hodiny
práce. Nejdříve jsme si ujasňovali naše práva ve vztahu ke škole. Okolo osmé hodiny nám paní
učitelka Suchá přinesla pizzu k večeři. Ve volném čase se nikdo z nás nenudil. Jelikož jsme měli
u sebe školní iPady, povídali jsme si se Siri. Ti, co neumí moc dobře anglicky, říkali nám
zkušenějším, na co se máme ptát, nebo se ptali, jak to říct. Byla to opravdu zábava. Dále jsme
probírali ústavu parlamentu a toto téma nám částečně zůstalo i na dopoledne dalšího dne.
Skončili jsme kolem desáté hodiny a večerku měli o půlnoci. Pan učitel Khas nás vzal do
knihovničky naproti ředitelně. S sebou jsme si vzali iPady, telefony nebo si na místě půjčili
knížku. Na další dvě hodiny bylo o zábavu také postaráno. O půlnoci jsme si zalezli do spacáků.
Někteří usnuli hned, jiní si ještě tiše povídali.
Ráno jsme sice zaspali budíček, ale i tak jsme všechno stihli. Hned po snídani nás čekala práce
na celé dopoledne. Opět téma ústava. Ústavu jsme nakonec asi po dvou hodinách připravili a
teď už zbývá jen to, aby ji odsouhlasili i ostatní členové parlamentu. Myslíme si, že jsme odvedli
dobrou práci, a těšíme se, že si podobnou akci zopakujeme.
Kristýna Forstová, 8. A

B e s e d a s m l u v čí p o l i ci e
Dne 29. ledna nás navštívila mluvčí
policie. Povídali jsme si o vzniku šikany,
paní policistka nám vyprávěla skutečné
příběhy, které se staly na Domažlicku.
Dozvěděli jsme se nové informace o tom,
co nám hrozí na sociálních sítích, kterých
je na světě spoustu. Poté nám dávala
otázky, na které jsme odpovídali. Téma
bylo zajímavé, takže jsme všichni
pozorně poslouchali. Paní policistka byla
mile překvapena, že už toho tolik víme o
šikaně. Nemluvila jen o šikaně, ale i o
trestných činech, které lidé spáchali.
A. Zvoneček, J. Höll, 6. B

H o l o ca u s t
26. ledna jsme si na hodině dějepisu udělali
odbočku od témat, která probíráme, a
vyzkoušeli si tematickou hodinu. Vzhledem k
tomu, že si 27. ledna připomínáme den
památky obětí holocaustu, měli jsme hodinu
věnovanou tomuto tématu.
Po úvodní aktivitě, která se nazývala
Tečkovaná, každý žák dostal oboustranný
pracovní list. Po lavicích paní učitelka
rozhodila zalaminované papíry s různými
informacemi, především o koncentračním
táboře v Osvětimi. Poté jsme se rozešli po
třídě a tyto papíry si pročítali a snažili se do
pracovních listů doplňovat získané informace. Některé papíry na lavicích byly plné odpovědí na
naše otázky, jiné jsme si četli hlavně proto, abychom si udělali obrázek o této problematice a
poskládali celou mozaiku dohromady. Díky této aktivitě jsme se dozvěděli něco například o
stravě, tedy pokud se tomu tak dá říkat, v koncentračních táborech a o tom, jak se byli schopni
nacisté zbavit obrovského množství těl např. za jediný den. Na jednom papíru byl dokonce i
krátký text od někoho, kdo tento režim v koncentračnícm táboře přežil. Z některých textů až
mrazilo v zádech.
V pátek jsme ale všechno nestihli, takže
jsme pokračovali ještě další hodinu v
pondělí. To jsme si řekli nejen správné
odpovědi, ale provedli i jakési shrnutí. Ve
zbytuku hodiny jsme se ještě zamýšleli nad
problematikou neonacismu i nad tím, jestli
je potřeba o holocaustu hovořit v dnešní
době, či jestli je možné, aby se tato zvěrstva
mohla opakovat i dnes.
Tyto dvě hodiny byly velmi zajímavé a
poučné a doufám, že si zase někdy
uděláme podobnou hodinu, ať už na toto
nebo jiné téma.
Kristýna Forstová, 8. A

V ý l e t d o n ě m e c ké š ko l y
20. února jsme se vydali do německé školy v Regenstaufu. Sraz byl v osm hodin u základní
školy. Za chvíli pro nás přijel malý mikrobus.
Cesta trvala přibližně hodinu a půl, takže do Regenstaufu jsem dojeli kolem desáté hodiny. Ve
škole nás mile uvítala jedna česky mluvící učitelka, která na škole učí, školní orchestr zahrál naši
českou hymnu a bavorskou lidovou písničku. Poté jsme se přesunuli do jedné z učeben, kde na
nás čekali němečtí žáci, kteří chodí na kroužek češtiny. Ke svačině jsme si dali preclíky, ovoce,
zeleninu nebo malé zákusky. Pak nás čekal tříhodinový program, při kterém jsem se
seznamovali, povídali si německy nebo česky, kreslili<
K obědu jsme měli řízek s německým bramborovým salátem. Až jsem dojedli, vrátili jsme se
zpátky a poslední tři hodiny strávili hraním her ve skupinách, do kterých jsem se rozdělili. Měli
jsem např. vyřešit hlavolam ve skupině, posílat si balonek atd.
Kolem třetí hodiny jsme vyráželi z Regenstaufu. Celý výlet se nám moc líbil. Mají moc krásnou a
velkou školu. Rádi bychom se tam ještě někdy podívali.
Eliška Jáchimová, 7. A

Ve čtvrtek jsme lyžovali celý den.
Jelikož už to byl náš poslední večer na
chatě, mohli jsme jít do jídelny za
zábavou. Kolem deváté hodiny přivezli
pizzu. A spát jsme šli až kolem půlnoci.
V pátek ráno nás vzbudili už v půl
sedmé, protože jsme museli vyklidit
pokoje a sbalit kufry. Kdo chtěl, si mohl
jít po snídani ještě zalyžovat. Ale hodně
lidí šlo jen na procházku. Odpoledne
jsme si dali naposledy oběd a pomalu
začali odnášet zavazadla dolů k
autobusové zastávce.
Do Staňkova jsme přijeli kolem čtvrté
hodiny. Všichni jsme si to moc užili, i
když jsme byli dost unavení.
Eliška Jáchimová, 7. A

