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  Novinky ze 

světa hudby 

 

Co na sebe prozradili pan 

učitel Randák a pan učitel 

Hakl? 

Jak se povedl Větrníkový 

den? 

 

Výstava Game on 

    Korálková noc 

pro druháčky 

Sportovní 

reprezentace 

školy 



 

Slovo šéfredaktorky   
  

Ahoj spolužáci, spolužačky a učitelé, 

děkuji Všem čtenářům a těm, co si vzali do ruky už třetí číslo časopisu, gratuluju.  Jsem na 

Vás pyšná!  

Kdo by řekl, že listopad bude lehce přelomový. Doufejme, že to Chinaski dají zase 

dohromady. Nebo slyšeli jste Slowmo od Adama Mišíka s refrénem od Renného Danga? 

Takovou spolupráci jsem nečekala ani já.  Ale aspoň to má víc zhlédnutí. Doufám, že Vás 

Větrníkový den nadchnul, a měli jste kromě větrníků, které se některým vůbec netočily, dobrý 

pocit z toho, že jste pomohli. 

 Jako vždy, nebudu to okecávat.  Krásně si přečtěte toto číslo a potom si běžte pustit 

Slowmo. Pak se třeba společně sejdeme a zarapujeme si refrén od Renného, jo? Tak u dalšího 

čísla, s mým slovem na začátek i na závěr a u spousty skvělých článků.   

Společně s parlamentem druhého stupně Vám přeji hezké čtení.  

Jo a pořád to jídlo, spánek a víc volných dnů.  Je to potřeba. 

    

                                                                                                        Bibi Thomková 

                                                                                                 

 

  



 

Korálková noc 
Již po desáté se konala na Jungmannově ZŠ tradiční Noc na Jungmannce. Tentokrát se 

jmenovala Korálková a proběhla z 24. na 25. listopad. Třída 8. C společně s třídní učitelkou 

Jindřiškou Zemanovou připravila program pro dvě druhé třídy.  Děti se sešly v 19 hodin. 

Nejprve druháčky čekala soutěž, ve které se poté vyhlašovali vítězové v kategoriích největší, 

nejmenší, nejbarevnější, nejzajímavější a nejkrásnější korálek.  Děti přinesly tolik krásných  

a zajímavých korálků, že bylo pro porotu velmi těžké vybrat vítěze každé kategorie.  

Kouzelník David poté představil svá kouzla a děti některá naučil.  Letos si osmáci připravili 

příběh Tajemství ztraceného náramku. Celý příběh vymysleli a zahráli žáci 8. C.  Po příběhu 

měly děti prostor si trošku zatancovat na „diskotéce“.  Aby si děti z Korálkové noci odnesly 

nějakou památku, společně s žáky z 8. C vytvořily krásné náramky.  Pak už je čekala pohádka 

na dobrou noc. Druhý den odcházeli žáci druhých tříd, ale i žáci z 8.C se skvělými zážitky  

ze spaní ve škole.   

                                                                                               Bibi Thomková 

 

 

 



 

Přespolní běh 
      Dne 1. listopadu, byla to středa, se konal přespolní běh u královodvorské školy. 

Reprezentanti z Jungmannky samozřejmě nemohli chybět a vydali se pod vedením pana 

ředitele Ivana Součka závodit do Králova Dvora. Soutěžilo se v kategoriích: mladší žáci, 

mladší žákyně, starší žákyně a starší žáci.  

Nejprve se na trať dlouhou 2 km vydaly mladší žákyně (Andrea Burešová a Lucie 

Valachová). Po jejich doběhu vystartovali mladší žáci, kteří měli stejnou trať. Starší 

žákyně zdolávaly také stejně náročnou trať, ale starší žáci běželi o jeden kilometr více, 

tedy 3 km. Mezi mladšími žáky vyhrál „náš“ Štěpán Palata ze 7. A. Kluci, kteří 

reprezentovali naši školu v kategorii mladších žáků (Štěpán Palata, Martin Jordán a Ota 

Korabik), zvítězili také v kategorii družstev a vyhráli tak skvělý dort. Mladší žákyně 

běžely také skvěle, ale na umístění to nestačilo. V kategorii starších žákyň vyhrála „naše“ 

Natálie Krubová z 8. C, a na skvělém druhém místě se umístila z Jungmannky ještě Nicol 

Holečková z 8. A. Za starší žákyně s nimi běžela ještě Bára Součková a všechny tři 

dohromady měly nejlepší výsledek v kategorii starších žákyň, tudíž jejich družstvo také 

zvítězilo a vyhrálo velmi dobrý dort. Starší žáci (Filip Kračmer, Vít Vojtko a Martin 

Kobásko), to měli nejtěžší, přeci jen zaběhnout 3 km není žádná legrace. Měli velkou 

konkurenci, ale stejně vybojovali skvělé umístění a i skvělé časy. Vyhrané dorty jedli naši 

reprezentanti a učitelé tělocviku ještě další 4 dny. 

                Natálie Krubová  

 



 

Florbalový turnaj dívek 
 

Ve středu 22. listopadu se konala dívčí florbalová soutěž a naše škola se samozřejmě 

zúčastnila. Náš tým se bohužel umístil až na 7. místě. Naši školu reprezentovaly:    

                                       Tereza Vaculíková (5.B) 

                                       Kristýna Hnízdilová (5.B) 

                                       Anna Horváthová (6.B) 

                                       Andrea Burešová (6.B) 

                                       Alexandra Laubová (6.B) 

                                       Štěpánka Vitnerová (6.B) 

                                       Viktorie Žáčková (6.B) 

                                       Veronika Burianová (6.B) 

                                       Beáta Tabarová (6.C) 

                                       Zuzana Vabroušková (6.C) 

                                       Kateřina Franková (7.B) 

                                       Barbora Žežulková (7.C) 

                                       Nikola Šlemarová (7.C)                                                                 

    

   Veronika Burianová 

 

 



 

Výstava Game on 
 

V pátek 10. listopadu se třídy  8.C a 8.B  vydaly vlakem do Prahy na výstavu Game on. 

Byla to výstava o historii počítačových her. Když všichni dorazili do Holešovic, už viděli 

velký dům, ve kterém se výstava pořádala. Nejdříve byla 45 minutová prezentace  

o bezpečnosti nejen v hrách, ale i na internetu, a pak už všichni pospíchali vyzkoušet si ty 

nejstarší počítačové hry. Byly tu legendy jako Donkey Kong, Pac-man a mnoho dalších.  

Ve 12 hodin se žáci vydali zase zpátky do Berouna a šli svým rodičům povídat, jak krásný 

zážitek měli. 

                                                                                                Vincent Rašilov 

      

 



 

Poznáváme učitele 

Mgr. Luboš Hakl 

 

Jaké školy máte vystudované? 

Gymnázium Beroun a pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem 

 

Máte doma nějaké zvíře/domácího mazlíčka? 

Psa 

 

Prozradíte nám, kolik je Vám let? 

Při narození v mém letopočtu byly dvě šestky. 

 

Čím se v životě řídíte? Jaké je Vaše motto? 

 Poctivost a slušnost nadevše. 

 

Co posloucháte za hudbu? 

Pop, rock 

 

Jaký je Váš oblíbený film? 

České komedie 

 

Kolik máte dětí? 

Dvě. 

 

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

Kdyby se dalo za peníze koupit zdraví, koupil bych si ho. 

Který předmět jste měl na ZŠ nejraději a který nejméně?  

Nejraději zeměpis a nejméně ruský jazyk. 

 

Proč jste se stala zrovna učitelem?    

Protože mě to bavilo. 



 

Mgr. Milan Randák 

Jaké školy máte vystudované? 

Obchodní akademii Kollárova v Praze, Univerzitu J. A. Komenského (vzdělávání dospělých), 

Pedagogickou fakultu v Praze (informatika pro ZŠ a SŠ, + doktorát z pedagogiky). Na 

pedagogické fakultě jsem chvíli studoval i hudebku, češtinu a občanku, ale pak zvítězily 

počítače. Vlastně jsem byl ve škole jako žák/student od svých 6 let do loňského roku. 

Máte doma nějaké zvíře/domácího mazlíčka? 

Máme doma fenku havanského psíka Elynku a na zahradě 

kočku Jajdu, ta ale nesmí dovnitř do bytu, mám totiž alergii na 

kočičí srst.  

Prozradíte nám, kolik je Vám let a kolik máte dětí? 

Ve dvojkové soustavě je mi 101001 let a mám dva kluky, ve 

čtvrté a sedmé třídě. 

Čím se v životě řídíte? Jaké je Vaše motto? 

Čest a slušnost. 

Co posloucháte za hudbu? 

Dost to střídám podle nálady – od Vivaldiho po Rammstein, od NCS po Offspring; od PTX po 

Nightwish, ..R.E.M., Cranberries, Piano Guys, Nirvana, Xindl X, Beethoven, Lindsy Stirling 

Jaký je Váš oblíbený film? 

Mám rád klasické sci-fi. Aby tam bylo i sci, ne jenom fi. Z poslední doby Interstellar, 

Gravitace, Příchozí, Pasažéři. 

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

Polovinu bych použil na rekonstrukci domu a polovinu schoval na horší časy. 

Který předmět jste měl na ZŠ nejraději a který nejméně? 

Na ZŠ jsem měl nejraději přestávky. A bavila mě hudební výchova a český jazyk- sloh. 

Neměl jsem rád matematiku – často  

Proč jste se stal učitelem? 

Začalo to jako náhoda – protože jsem uměl dobře s počítačem, po maturitě se mě na mé 

střední škole zeptali, jestli bych nesuploval pár hodin informatiky jako brigádu. Zároveň jsem 

začal pracovat v auditorské (auditoři jsou kontroloři účetnictví) kanceláři. A zjistil jsem, která 

práce mi dává pocit smysluplnosti – a další jaro už jsem dělal přijímací zkoušky na 

pedagogickou fakultu. 



 

Divadlo o Ježíšovi 
Žáci do šesté třídy se podívali v České pojišťovně na divadlo o Ježíši, kde se 

dozvěděli, kde a komu se narodil. Dále se dozvěděli o andělu, který řekl, že se Ježíš narodil, o 

jeho rodičích, Marii a Josefu, o Betlémě a o celém Ježíšově životě. Do toho žáky bavil šašek, 

který žongloval, hrál na buben a spoustu dalších zábavných scének. Děti se dozvěděly, co 

bylo před Ježíšovým narozením a o Ježíšově životě, a u toho se ještě mohly zasmát šaškovým 

trikům. Bylo to moc hezké, děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit. 

 

 

 

 

Koncert High Vibes 
 

Začátkem listopadu se v České pojišťovně uskutečnil koncert skupiny High Vibes 

s názvem Na vlnách přátelství. Na koncertu vystupoval Marek Vicany (zpěv a kytara), Jakub 

Antl (basa a klávesy), Jan Čep (bicí), Petr Šťastný (kytara a zpěv), Jean Thierry D’almeida – 

Jamal (zpěv, tanec a rap). Na koncertu zpívali například písničky Homie, Na vlnách přátelství. 

Jamal nás učil také tancovat. Koncert měl velký úspěch. 

        Členky parlamentu z 6. A 

 



 

O původu věcí 

ASFALT 

První ulici asfaltovým povrchem měla od roku 1858 Paříž. První asfaltový povrch u nás byl 

zhotoven v Praze v roce 1838 v průjezdu domu měšťana Josefa Soukupa. 

 

INJEKCE 

První injekční stříkačku vymyslel Charles Gabriel Pravaz (1791-1863) v roce 1853, který 

nechal podle vlastního návrhu zhotovit ze skla a kovu stříkačku s koženým pístem a dutou 

jehlou. Jako první člověk dostal injekci inzulínu, která mu zachránila život, čtrnáctiletý 

chlapec Leonard Thimpson 23. ledna 1922. 

 

ADVENTNÍ VĚNEC 

Vznikl v Hamburku na konci 18. století. Evangelický farář a 

vychovatel Johann Heinrich Wichern, který dům pro chlapce 

bez domova postavil, nechal vyrobit velkou dřevěnou obruč, 

na niž umístil svíčky, aby děti nemusely za dlouhých 

zimních večerů být ve tmě. V době adventu byl netradiční 

lustr ozdoben větvičkami a stužkami a každou adventní 

neděli na něj byla umístěna další velká svíce. Nápad se tak 

zalíbil, že obyvatelé Hamburku si vyráběli menší věnce se 

čtyřmi svíčkami, které pověsili nad stůl. K nám tradice 

dorazila v polovině 19. století a věnce si lidé vyráběli sami. 

 

 

 

 

 



 

Větrníkový den 
Dne 21. listopadu uspořádal parlament II. stupně na Jungmannce Větrníkový den na 

podporu dětí s cystickou fibrózou. Tohoto dne se zúčastnil celý druhý stupeň JZŠ. Akce 

spočívala v tom, že každá třída vyrobila několik větrníků, se kterými se šly děti vyfotit během 

velké přestávky na školní hřiště. 

 

Něco málo o samotné nemoci:  

Cystická fibróza zasahuje hlavně trávicí a dýchací soustavu. Dětem s cystickou fibrózou 

se říká ,,slané děti“, jelikož mají až pětkrát slanější pot než zdraví lidé. Kvůli této nemoci se 

děti většinou nedožívají vysokého věku, někdy se nedožijí ani plnoletosti. Jelikož tato nemoc 

zasahuje hlavně dýchací ústrojí, děti právě s touto nemocí nejsou schopné rozfoukat větrník. 

Z tohoto důvodu se pořádá právě Větrníkový den. 

Adam Krutina 

 

 

 



 

Novinky ve světě hudby 

                               

 

LUIS FONSI, DEMI LOVATO – Échame La Culpa 

P!NK – Beautiful Trauma   

CRIS LANE feat. TORI KELLY – Také Back Home 

SELENA GOMEZ feat. MARSHMELLO – Wolves 

HARRY STYLES – Kiwi                                                      

LIAM PAYNE -  Bedroom Floor 

INNA – Nirvana 

PITBULL, FIFTH HARMONY – Por Favor 

 

 



 

Ve čtvrtek 21.12.2017 pořádá 

parlament II. stupně  

Den červených košilí 

 
 

Pokud nějakou vlastníte, určitě si jí 

nezapomeňte obléknout! 
 


