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                         Slovo šéfredaktorky  

Ahoj spolužáci, spolužačky a učitelé, 

       Vítám Vás v novém roce.  Ani v novém roce Vás nepřipravíme Vámi oblíbeny školní 

časopis Jungmannovy drby. Po vánoční slavnostní večeři, cukroví, rozbalování dárků a 

Silvestrovských oslav jsme se museli vrátit do školy a začít znovu se svými školními 

povinnostmi. Aspoň máme možnost napravit si známky na vysvědčení. Jak se většina z na 

snaží nahnat si ty dobré známky v lednu, že?   

    V novém roce jsem Vám přidala jednu novou rubriku. Myslím že si ji oblíbí hlavně čtenáři. 

Je věnovaná jim, ale i těm,  kteří s knihami nejsou zrovna kamarádi. Můžete si přečít o 

vybrané knize a možná někoho nadchne a přečte si ji.  

                  „ Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“ Denis Dideront. 

   Nebude chybět ani Vaše oblíbená část, kdy 

jsme pro Vás vyzpovídali naše učitele a tak se o 

pár stránek dál můžete podívat co nám na sebe 

prozradil pan učitel Kasseckert  nebo jestli paní 

učitelka Kittelová vlastní nějakého domacího 

mazlička.  

    Doufám že Vám rok 2017 přinesl spoustu 

dobrých vzpomínek. Do nového roku Vám všem 

přeji zdraví, lásku a štěstí. A především lidskost 

a slušnost. Mám pocit že se ze světa vytrácí.  

Hezké čtení a šťastný nový rok 2018 přeje 

parlament  2. stupně. 

                                                                                                                   Bibi Thomková 
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           Novoroční předsevzetí 

    Na začátku nového roku jsme položili několika žákům a učitelům otázku, 

kterou dostává na začátku roku snad každý z nás… „ Máte nějaké novoroční 

předsevzetí?“   Pojďme se rovnou podívat, jak na tuto otázku odpovídali žáci a 

učitelé.  

  Novoroční předsevzetí pana učitele Kasseckerta: „ V novém roce bych se chtěl 

více věnovat a naslouchat žákům.“  

 

„No ne. Já věřím v to že když člověk ví co chce udělat, ať to udělá hned, a 

nemusí čekat na nový rok.“ – Helena Adamecká 8.B 

„Hele každý z nás má nějaké to předsevzetí. Já osobně tento rok chci udělat 

příjmačky na střední školu a začít pravidelně cvičit a nějak na sobě 

zapracovat.“  –  Lucie Stehliková 9.A 
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   Poznáváme učitele 
                                     Mgr. Tomáš Kasseckert 

Jaké školy máte vystudované? 

Pedagogická fakulta západočeské univerzity v Plzni a přírodovědecká a pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze. 

Máte doma nějaké zvíře/domácího mazlíčka?  

Ne. 

Prozradíte nám, kolik je Vám let? 

Neprozradím. 

Čím se v životě řídíte? Jaké je Vaše motto? 

Čiň dobro a dobro se ti vrátí. 

Co posloucháte za hudbu? 

Teď z populární hudby Coldplay.  

Jaký je Váš oblíbený film? 

Seriálová řada Most / Broen .  

Kolik máte dětí? 

Dvě. 

Co byste si koupil za 1 000 000,- Kč? 

Nic, „umořil“ bych hypotéku. 

Který předmět jste měl na ZŠ nejraději a který nejméně? 

Rád dějepis, zeměpis, méně oblíbená byla hudební výchova. 

Proč jste se stal zrovna učitelem? 

Zřejmě jsem se již jako „učitel“ narodil. 
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                                Mgr. Alena Kittelová  

 

Jaké školy máte vystudované? 

Pedagogická fakulta UK ( Univerzita Karlova) 

Máte doma nějaké zvíře/domácího mazlíčka?  

Nemám. Občas hlídám Kubu a Rudlu (králík a korela) svých vnuček. 

Prozradíte nám, kolik je Vám let? 

Narodila jsem se v minulém století. 

Čím se v životě řídíte? Jaké je Vaše motto? 

Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k Tobě. 

Co posloucháte za hudbu? 

Skupinu Nezmaři, Spirituál kvintet. Ráda poslouchám písničky  Mireille Mathieu 

a Hany Hegerové.  

Jaký je Váš oblíbený film? 

Detektivky se slečnou Marplovou, Herculem Poirotem a komisaře Maigretem. 

Kolik máte dětí? 

Jednu dceru. 

Co byste si koupila za 1 000 000,- Kč? 

Cestu kolem světa – ráda cestuji.  

Který předmět jste měla na ZŠ nejraději a který nejméně? 

Chemii a matematiku nejraději.  Nejméně nevím. 

Proč jste se stala zrovna učitelem? 

Celoživotní láska. 
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                                               Běh na půdu 

V úterý 30.ledna 2018 se konal již tradiční Běh na půdu. Tento závod má svou 

mnohaletou tradici. Úkolem sportovců je v co nekratším čase zdolat náročnou 

trať od přízemí až k půdě naší školy. Trasa vede po několika schodištích a 

zvládnout ji není vůbec jednoduché. Letos se závodu zúčastnilo 47 sportovců, 

kteří za asistence učitelů, ale i zástupců žákovského parlamentu změřili své síly. 

   Nejrychlejším běžcem mezi kluky se stal Filip Kračmer z 9.B, jenž trasu zdolal 

v čase 10,41. 

Mezi dívkami byla nejúspěšnější Natálie Krubová z 8.C v čase 12,01. 

Výsledková listina:  

1.místo  Filip Kračmer 9.B   10,41                  1.místo Natálie Krubová 8.C    12,01 

2.místo Ondřej Hrudka 8.B   11,61               2.místo Krystína Janečková 8.A  13,36 

3.místo Jan Chromek 7.A   11,92                  3.místo Nicol Holečková 8.A   13,61 
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jméno třída čas 1 poř.celk. 

FILIP KRAČMER 9.B 10,41 1 

ONDŘEJ HRUDKA 8.B 11,66 2 

JAN CHROMEK 7.A 11,92 3 

NATÁLIE KRUBOVÁ 8.C 12,01 4 

KAREL BARTOŠ 8.A 12,37 5 

JAROSLAV BISKUP 8.C 12,63 6 

MARCEL KADANÍK 8.C 12,91 7 

ROSTISLAV SOUČEK 8.A 12,99 8 

KRISTÝNA JANEČKOVÁ 8.A 13,36 9 

VINCENT RAŠILOV 8.C 13,38 10 

TOMÁŠ BERGER 9.B 13,55 11 

ŠIMON WEIGERT 8.C 13,57 12 

NICOL HOLEČKOVÁ 8.A 13,61 13 

ŠTĚPÁN PALATA 7.A 13,76 14 

JAKUB PÁLA 7.A 13,84 15 

KAROLÍNA PLZÁKOVÁ 9.A 14,02 16 

EMA SUCHOMELOVÁ 9.A 14,11 17 

LUCIE TEREZA VALACHOVÁ 6.C 14,16 18 

MATYÁŠ PLOT 7.C 14,39 19 

NELA HAVLOVÁ 7.C 14,62 20 

BARBORA SOUČKOVÁ 9.A 14,69 21 

MICHAELA DVOŘÁKOVÁ 7.A 14,72 22 

ROBERT GIŇA 8.C 14,97 23 

NATÁLIE MAREŠOVÁ 6.A 15,02 24 

MATĚJ MACÍK 7.A 15,03 25 

DAVID LÁTAL 7.C 15,08 26 

FILIP HAVLÍČEK 8.A 15,09 27 

MARIE HARTMANOVÁ 8.C 15,13 28 

ANDREA DVOŘÁKOVÁ 7.A 15,18 29 

VERONIKA BURIANOVÁ 6.C 15,37 30 

SINDY 8.C 15,52 31 

ELIŠKA BORUSÍKOVÁ 7.A 15,56 32 

LUKÁŠ BURIAN 8.C 15,63 33 

ZUZANA VABROUŠKOVÁ 6.C 15,93 34 

MATĚJ KRATOCHVÍL 8.C 16,24 35 

MAGDALÉNA KRPCOVÁ 7.A 16,28 36 
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MAXMILIÁN SOUBA 6.C 16,51 37 

MARGARITA AGAPOVA 7.A 16,71 38 

KATEŘINA DRLÍKOVÁ 7.A 16,72 39 

MONIKA ŠVARCOVÁ 8.C 16,78 40 

TEREZA PEXOVÁ 7.C 16,83 41 

IRYNA PIKSELKINA 8.C 17,12 42 

NINA LAUBOVÁ 7.A 17,20 43 

BOHDANA BRJANYKOVÁ 7.A 17,23 44 

BEATA TABAROVÁ 6.C 18,06 45 

MATYÁŠ HORKÝ 6.C 18,79 46 

LUCIE HEREGOVÁ 7.A 19,30 47 
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                    Hry na OSV 
Pyramida hodnot 
Čas: 45 minut 
Pomůcky: papír, psací potřeby 
Instrukce: Žáci si vytvářejí svoji vlastní pyramidu hodnot. Poté si vytvoří pyramidu hodnot 
ve dvojici. Nakonec je třída rozdělena na dvě skupiny a každá skupina má za úkol vytvořit 
společnou pyramidu (dá se rozdělit i nejdříve na čtyři skupiny a pak teprve na dvě). 
Jednotlivé skupiny své pyramidy prezentují. Jakmile je hotová probereme jednotlivé 
hodnoty, které se často opakují. Debata o hodnotách. Uvědomění si, co je v mém životě 
důležité a hraje podstatnou roli. Bez čeho se neobejdu a naopak uvědomění toho, bez čeho 
se skutečně obejdu. Komunikace, domluva, týmová spolupráce, prosazení mého zájmu. 
 

Ledové kry 
Popis: Potřebujeme staré noviny. Podlaha / zem je pokryta novinami - ledem, kde se 
pohybují i děti. Postupně led odtává a vedoucí hry noviny odebírá a dětem se prostor 
zmenšuje. Ale led taje víc a víc a zbydou jen malé kry, na nichž se tísní děti. vyhrává ta 
skupina,která má nejvíce členů na nejmenší kře. 
 

Řeka 

Čas: 20 min. 
Pomůcky: kartičky s omezením podle počtu žáků ve skupině, lano 
Pomůcky: židle 
Poznámka: podle počtu žáků učitel udělá 2–3 skupiny. 

Průběh: Úkolem skupiny je přejít řeku a dostat se na druhou stranu místnosti. Žáci dostanou 
informaci, že jsou rodina, která je na dovolené v Africe, zabloudila a musí se dostat na místo, 
kde na ně má čekat domorodý průvodce. Musí přejít řeku plnou krokodýlů. Přes řeku se 
dostanou tak, že půjdou po laně, které je natažené přes řeku. Nesmí vstoupit do vody. Žáci si 
z klobouku losují lístečky, na kterých jsou namalovány končetiny, které nemohou používat, 
tzn. dotýkají se jen povolenými částmi těla. Musí se tedy domluvit, jak si budou pomáhat a 
jak přechod přes řeku uskuteční. Na domluvu i realizaci učitel zadá časový limit, 
doporučujeme zhruba 10 minut. Úkol se napoprvé plní beze slov, teprve když se úkol 
nepodaří splnit (někdo do vody spadne, nedodrží pravidla apod.), dovolíme domlouvání. 
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        S duší mezi listy  
                                    Kateřina Rezková 

                                   Sama sobě majákem 

  Ve 14. Kapitolách rekapituluje svůj život za 23 let. Mluví o tom kdo teda je, o jejím 

největším snu, o rodině atd.  Podělím se s Vámi o jednu z kapitol.  HLAVA V PRAČCE. 

   Jednou když byl u Kačí na víkend brácha Honzík, nutně potřebovala dodělat práci,  která jí 

nešla dokončit tak se rozčilovala.  Řekla bráchovi ať jde do ložnice a neotravuje v obýváku, že 

potřebuje klid. Přes zeď slyšel jenom plejádu různých sprostých slov, který pak už v tom 

konečným stádiu jdou čistě za sebou bez jakéhokoliv kontextu. Pak když se uklidnila, říkala 

mu, že někde četla, že když máš vztek, máš strčit hlavu do pračky a zařvat. Že to dělají 

ženský, co se potřebujou vybít a nemůžou si to dovolit, když třeba děti spí, protože by je 

mohl někdo slyšet. Že prej ten buben všechno odhlučí a tobě se pak děsně uleví. Zasmáli se 

tomu a šli spát. 

   Kolem třetí ráno se začal z ulice ozývat děsný randál. Nějakej společensky unavenej páprda 

nadával na celý sídliště. Kačí to vzbudilo, bydlí v přízemí, tak už měla v hlavě teorie, jak se 

rozhodne ji bouchat do okna, rozbije ho, vleze dovnitř a zabije ji. A takhle se ozve Honzík: 

„Jo, to je venku? Já už se lek, že jsi strčila hlavu do tý pračky.“. 

   

                                                                                                                       Bibi Thomková 
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Volba nového 

prezidenta 
Miloš Zeman byl zvolen prezidentem i na dalších 5 let. Ve druhém kole voleb 

porazil bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. 

 

 

   Po prvním kole kdy to s 38.58 (procenta ) vyhrál pan Zeman a pan Drahoš 

s 26,6 (procenta).  Jsme je tím poslali do druhého kola.  Celková účast při 

volbách byla 61,92%  

    V druhém kole Beroun poslalo 5568 lidí na hrad pana profesora  Jiřího 

Drahoše.  4272 lidí poslalo pana Zemana.  Ve druhém kole byla celková účast 

66,60%. 

 Miloš Zeman své druhé kandidátské období zahájí 8.března 2018 složením 

prezidentského slibu. 

                                                                                                 Bibi Thomková
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       Lyžařský výcvik 
 

    Koncem ledna se 74 dětí ze sedmých tříd vypravilo na lyžařský výcvik 

v doprovodu 9 zkušených pedagogů a instruktorů.  Strávila společně týden 

v Rejdích –Kořnově na chatě Panorama. Většinu času věnovali lyžovaní na 

přilehlé sjezdovce.  Zdatní běžkaři vyrazili i na rozhlednu Štěpánka.  

   Na závěr výcviku se uskutečnily závody ve sjezdu. Nejrychlejší ze všech byla 

Katka Franková, která porazila i nejrychlejší kluky Tobiáše Zábranského, 

Huberta Peprného a Otu Korabika. 

Katku na stupních vítězů doplnila 

Verča Pohlová a Verča Franková. 

„Skokanem týdne“ za největší zlepšení 

se stali Sofie Zhuk a David Látal.  
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  Novinky ve světě hudby 
TYLOR SWIFT feat. FUTURE, ED SHEERAN - End Game 

DUA LIPA - IDGAF 

ENRIQUE IGLESIAS - EL BAŇO 

BRUNO MARS - Finesse 

THE CHAINSMOKERS - Sick boy 

MAGGIE LINDEMANN - Obsessed 

POETIKA - Za oponou 

LIAM PAYNE, RITA ORA-  For you 

SHAKIRA feat. MALUMA - Trap 

 

ONE BIT, NOAH CYRUS- My Way 

RUDIMENTAL feat. JESS GLYNNE,     

MACKLEMORE, DAN CAPLEN – These Days 

MABEL, NOT3S – Fine Line 

JORJA SMITH feat. STORMZY – Let Me Down 

GEORGE EZRA – Paradise 

JUSTIN TIMBERLAKE feat.                                      

CHRIS STAPLETON – Say Something 

VANCE JOY – We´re Going Home 

CASSIE – Don´t Play In Safe 
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