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Slovo šéfredaktorky 
   Milí spolužáci, spolužačky a učitelé 

Máme tu první online časopis za rok 2020!  

Většina z Vás se už nejspíše těší do školy. A těm z vás, kteří do školy tolik nespěchají,  
se už ale určitě stýská po kamarádech a po zábavě. V dnešních dnech si možná řada z 
vás říká:                                           

  Jak já tu karanténu zvládnu?!    

Proto jsme si pro vás připravili článek, kde si můžete přečíst o tom, jak se lidé od nás 
ze školy ke karanténě postavili. Anketu najdete pod názvem ,,Karanténa jako výzva,, . 
Na  YouTube jste už určitě zkoukli spoustu vlogů  youtuberů -  co dělat v karanténě 
atd. Většina z nich vypadá, že nemá žádné učivo do školy. My však učení do školy 

máme. Když už se najde nějaký čas na volno, koukáme na videa youtuberů  �.  Proto 
jestli jste se rozhodli, že se už nechcete válet na gauči, máme pro vás článek -  ,,Jak 

nezlenivět v karanténě,, . A jestli chcete na tom gauči přece jen ještě zůstat �, tak si 
přečtěte interwium s paní učitelkou Vonáskovou nebo výsledky a výkony našich 
sportovců v Běhu na půdu či Valentýnského šplhání. K tomu se rovnou váže i článek – 
Knihy.  Na konci časopisu najdete zajímavé Citáty. Pod názvem Informace najdete 
odkazy na články ohledně současného školství . 

Ke konci úvodního slova  vám přeji, aby se vám časopis líbil,                                                                     
aby jste se doma nenudili a užívali si krásné přírody , sluníčka a času stráveného ve 
zdraví s rodinou.               

Brzo naviděnou ve škole�                                                     

 K.Štusáková 



 

Karanténa jako výzva?! 
  

   Možná máte pocit, že v karanténě je to hrozná otrava. Nebo naopak jste rádi, že 
máte čas na věci, které jste jinak nemohli stíhat.                                                                      
Proto jsem se zeptala pár žáků a učitelů naší školy, jak vlastně zvládají karanténu: 

 

Máte zajímavé myšlenky nebo povzbuzení, se kterými byste se chtěli podělit? 

Zajímavé je, že vstávám v 7:30 místo 6:00 a stejně se mi nechce. A taky, že mám 
mnohem víc práce, než když chodíme do školy. Povzbuzení? Nevím, snad jen, že 
všechno jednou přejde a budeme na karanténu vzpomínat a skoro se nám tomu 
nebude chtít věřit. 

I. Javůrek ( učitel matematiky a fyziky ) 

Jsem rád, že díky karanténě mám více času na tenis atd. Vyspím se a udělám úkoly a 
mám volno. 

Viktor (8.B) 

 

Karanténa ovlivnila životy nás všech - myslím, že řadu dospělých donutila se zastavit a 
zpomalit své tempo. Mnoho rodičů zůstalo doma a karanténa jim dala i čas a prostor 
být více s dětmi a věnovat se jim, což rozhodně není špatné. 

 

G. Miláčková (učitelka češtiny a němčiny) 

 

Máte nějaké motto, kterým se v dnešních dnech řídíte?  

V klidu. Stres je horší než všechny viry.  

I. Javůrek 

Motto: Všechno zlé je k něčemu dobré. 
G. Miláčková 

 

Myšlenky ani motto nemám, snažím se prostě vše udělat co nejdřív, abych měla 

potom pokoj �.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Kateřina (9.B) 

 

 

 



 

 

Co Vám nejvíce pomáhá zvládnout karanténu? 

Karanténu zvládáme určitě prostřednictvím dobré nálady, museli jsme se naučit 
rozvrhnout si správně čas na učení (či práci), na péči o domácnost, ale také je důležitý 
relax - pro mne je to zahrádka nebo procházky s pejskem a také společná zábava s 
dětmi - hry, luštění. 

G. Miláčková 
 

V karanténě mi pomáhá rodina a domácí zvířata. 

Markéta  (7.B) 

Nejvíce mi pomáhá hraní online her s kamarády a hraní tenisu.  

Viktor  (8.B) 

 

Co se týče zvládání karantény, mám oporu v rodičích a kamarádek, se kterými si 
volám, píšu a chodím ven, nicméně tím, že jsem v 9. třídě rodiče na mě i docela tlačí, 
abych se dostala na střední školu, kam chci. 

Kateřina  (9.B) 

Asi nic, nemám pocit, že bych něco zvládal. Prostě žiju, jak je dovoleno a těším se, až 
půjdu normálně na zmrzlinu nebo na zahrádku na pivo a taky až uvidím plné školní 
chodby vás, dětí. 

I. Javůrek 

 

Vidíte v karanténě nějaký, pro vás hlubší význam? 

Ano, vidím, že žákyně a žáci naší školy (určitě nejen naší) jsou velmi šikovní, zvládají 
toho opravdu hodně a jsou samostatní. Myslím, že těchto pár měsíců jim dalo a dá víc 
než rok běžného života. A já jsem se naučil hodně věcí, hlavně na počítači, které jsem 
vždycky chtěl umět a nikdy na to nebyl čas=nechtělo se mi.  

I. Javůrek    

 

Myslím, že si lidé potom budou více vážit toho, že někam mohou jít. 

Markéta ( 7.B )  

 

 

 



 

 

Stejně tak jako pro ostatní i pro mě je to něco neznámého a často nevím co s časem, 
na druhou stranu člověk má čas jen pro sebe, má čas na věci, které odkládal nebo 
nechtěl dělat, anebo je jenom nestíhal. Tím si myslím, že je to i prospěšná věc. 

Kateřina  (9.B)  

 

 

Karanténa nám všem ukázala i jiný způsob výuky - distanční vzdělávání. Všichni jsme 
byli donuceni naučit se mnohem více pracovat s IT technologiemi, hledat zdroje 
informací, volit různé formy procvičování, online výuku. Rozhodně se shodneme na 
tom, že osobní kontakt nám všem schází a všichni se určitě rádi do lavic či za katedru 
vrátíme! 

G. Miláčková 
 

 

 

 

Děkuji všem učitelům i žákům, kteří se rozhodli zapojit do ankety svými 
inspirativními názory. 

                                                                                                     K. Štusáková 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                           

Jak nezlenivět? 

Postihnula nás tato těžká situace, ve které jsme většinu času doma, tak tady je pár 
způsobů, jak nezlenivět.. 
 
 
 
     Omezení času na mobilu 
Jako první by bylo dobré si omezit čas na mobilu.  
K tomu snadno zasedneme a pak jsme líní  
dělat cokoliv jiného. 
 
     
 
 
  Sepište si režim dne 
Jelikož si nyní můžeme lépe hlídat,  
co a jak dlouho děláme, napište si seznam věcí,  
co chcete stihnout udělat během dne.  
Domácí úkoly, úklid nebo třeba cvičení. 
 
 
 
 
 Cvičení 
Existuje spousta youtubových kanálů 
s posilováním a cvičením.  
Jako jeden z nejlepších  
bych doporučila Pamelu Reif.  
Sestavuje různé workout týdenní plány, 
ze kterých si vyberou, jak začátečníci, tak pokročilí.  
https://www.youtube.com/user/PamelaRf1 
 
  
   
  Učení 
Hned po přijetí e-mailu, zadání apod.  
si vytvořte tabulku s datumy,  
do kdy máte co odevzdat.  
Budete se v tom lépe orientovat,  
na nic nezapomenete a nebude  
následovat žádné špatné hodnocení. 
       
 



 
 
 
  Učte se s kamarády 
Zavolejte si s kamarády, popovídejte si,  
učte se společně a pomáhejte si.  
Bude vás to více bavit a půjde to rychle od ruky.  
       
 
 
 
 
 
  Choďte do přírody 
I pár kroků v přírodě vám vyčistí hlavu  
a budete se tak moc soustředit na vaše povinnosti.  
Zároveň si tam více popovídáte s rodinou,  
můžete zkusit hledat třeba kešky nebo sbírat květiny. 
 

 

 

 

 

N.Havlová 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valentýnské šplhání 
 

  Dne 20. 2. 2020 proběhlo v malé tělocvičně pod záštitou parlamentu druhého 
stupně „Valentýnské šplhání“. Šplhalo se vždy ve dvojici, ve třech kategoriích I. holky, 
II. kluci, III. smíšené dvojce.  Úkolem dvojice bylo vyšplhat po tyči k určené značce, čas 
se poté sčítal. Oproti minulému roku byla účast slabší to, ale nebránilo hezkým 
výkonům a zábavě, kterou si děti při závodě užily.  

Kategorie mix:  

1. Eliška Borusíková – Jan Chromek  7,26 s 
2. Sára Francová – Štěpán Babka    13,96 s 
3. Vendula Zajícová – Matěj Řepík   15,19 s 

 
Kategorie dívky: 

1. Vendula Zajcová - Lenka Urbancová  15,68 s 
2. Andrea Dvořáková – Míša Dvořáková  17,18 s  
3. Hana Babková – Natálie Tauferová  18,83 s  

 
Kategorie chlapci: 

1. Honza Chromek – Matěj Macík   10,23 s 
2. Matěj Řepík – Šimon Hobza    14,72 s 
3. Marek Štorkán – Jakub Fojtík    19,00 s 

 

  

 
 

 

 

 



 

Běh na půdu  

  Dne 25. 2. 2020 se žáci naší školy mohli zúčastnit každoročního závodu v „Běhu na 
půdu“. Letos se celkem zúčastnilo 77 žáků druhého stupně. Závodilo se ve dvou 
kategoriích a to I. dívky a II. chlapci. K vidění byly pěkné sportovní výkony z řad 
chlapců i dívek, ale rekord školy nebyl v letošním školním roce překonán. 

 

Kategorie chlapci:  

 
1. Adam Černý    11,28 s 
2. Filip Lipčák    11,72 s 
3. Štěpán Zavoral   11,85 s 
4. Jan Loužecký    11.99 s 

 
Kategorie dívky: 

 
1. Lucie Nejedlá    13,27 s 
2. Michaela Stehlíková  13,46 s  
3. Sára Francová    13,72 s 
4. Natálie Tauferová    13,77 s 

 

Všem závodníkům gratulujeme!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poznáváme učitele                                                       
 
Mgr. Kristýna Vonásková  

 
1. Jaké školy máte vystudované? 

ZŠ a MŠ Lochovice 
Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích  
ZČU – pedagogická fakulta v Plzni 
 -obor Biologie, Technická výchova 

 
2. Máte doma nějaké zvíře nebo domácího mazlíčka? 

Mam pejska čivavu jménem Dasty, kterého jsem dostala k maturitě. 

 
3. Čím se v životě řídíte? Máte nějaké motto? 

Vyloženě jedno motto nemám. Řekla bych, že se řídím svým srdcem, beru věci takové, jaké 
jsou a co se má stát, se stane. 

 
4. Který předmět jste měla na ZŠ nejraději a který nejméně?  

Nejraději jsem měla právě přírodopis, možná právě i díky zapálené paní učitelce, která nás 
vedla k lásce k přírodě. Nejméně dějepis.  

 
5. Proč jste se stala zrovna učitelkou?  

Příroda mě fascinovala, že bych ráda své životní zkušenosti a znalosti předávala dál. 
 
6. Jaká je vaše oblíbená kniha? 

Já nerada čtu.  Ráda využívám čas jinak. Stačilo mě přečíst 20 knížek jako povinnou četbu 
k maturitě. 
 

7. Čím jste chtěla být v dětství? 
Jako malá jsem nejdříve chtěla být baletkou. Později jsem chtěla bojovat za lidská práva, jako 
právnička, ale to jsem si později rozmyslela kvůli dějepisu, který mě nebavil. 
 

8. Čemu se věnujete ve volném čase? 
Ve volném čase ráda relaxuji ať už doma s rodinou nebo někde v přírodě. Ale ráda si dám i 
případně do těla cvičením! 
 

9. Podporovali Vás vaši rodiče ve výběru střední školy? 
Ano, podporovali. Nejen ve výběru střední školy, podporují mně celý život, jsem jim za to 
vděčná. 

   

                                                                                              

 

     Za  rozhovor děkuje redakce Jungmannových drbů 



                                         
TIPY NA KNIHY 
Rudá jako rubín 
Kierestin Gierová 

Žánr: Fantasy, Dívčí román 

Trilogie Drahokamy od Kierstin Gierové začíná dílem 
Rudá jako Rubín: 

   Žít v rodině, která je samé tajemství, není pro 
šestnáctiletou Gwendolyn zrovna snadné. Jednou se 
s ní zcela zatočí svět a ona se rázem ocitne ve známé 
ulici, jenže téměř sto let dříve před svým narozením. 
Vzápětí pochopí, že to největší rodinné tajemství je 
ona sama. Zbývá jí ale ještě pochopit, jaké nebezpečí 
člověku hrozí, když se zamiluje v čase. 

 Začtěte se do skvěle napsané knihy a cestujte v čase 
s Gwendolyn. 

 

 

Život je skejt 
 Maxim Habanec 

Žánr: Biografie, Sport 

   Průvodce světem skateboardingu a životem předního 
českého skejťáka. Vítej ve světě skateboardingu a seznam 
se s českým profesionálním riderem! Nejpopulárnější a 
nejuznávanější skejťák v Česku vzpomíná na historky z 
dětství, své začátky i nesnadnou cestu za splněním svého 
snu. Max Habanec se s tebou podělí nejen o vtipné 
historky, ale také tě provede světem skateboardingu a 
vznikem svých projektů.  

  Zároveň prozradí tipy a rady, jak správně začít s ježděním 
a jak zvládnout i ty největší výzvy. 

 

  

V.Burianová 

 



 

Citáty: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informace: 
  

   Na níže přiložených odkazech můžete zjistit informace ohledně školství – přijímaček 
a maturit. Situace, jak sami víme, se ale často mění - proto píši, že jsem přiložila 
články a videa, které jsou aktuální pro začátek května. 

https://www.youtube.com/watch?v=1R6NW9eL1Ec 

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/maturity-a-prijimaci-zkousky-na-stredni-
skoly-mohou-byt-v-cervnu-40318086 

 

Přijímačky 

https://prijimacky.cermat.cz/ 

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/informace-o-prijimacich-zkouskach/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jungmannova základní škola    
Beroun 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


