
2. VYDÁNÍ                                                           ŘÍJEN 2017

Co bychom si mohli
zahrát při hodině OSV?

Talichův Beroun

HALLOWEEN

Co na sebe prozradili
paní Halasová a pan ředitel?

 Rudolfnum Novinky 
ze světa hudby



Slovo šéfredaktorky
Ahoj spolužáci, spolužačky a učitelé,

     je tady nový měsíc a s ním i naše drby.  Jsem ráda, že jste vzali do ruky další číslo a  

rozhodli se ho přečíst.  Nezdá se to, ale uběhl už další měsíc, těch dalších 8 měsíců nějak 

zvládneme.

     Říjen byl plný kulturních a naukových akcí, ale sportovních akcí bylo málo. V tomto čísle 

se dočtete o Halloweenu, Talichově Berouně atd. Doufejme, že těch akcí bude víc i v 

listopadu a ne jen proto, aby nám odpadly některé hodiny. Vyzpovídali jsme pro Vás i některé

z učitelů .

Projekt Magdaléna, který nás přinutil nad některými věcmi přemýšlet, motivačně 

výchovný koncert kapely High Vibes,  ze kterého jsme odcházeli unavení ze skákaní ale s 

dobrou náladou. A spoustu dalších článků na vás čeká v dalším čísle.  

     Odpusťte mi pro toto číslo krátké slovo na začátek i na závěr. Vím, že neradi čtete a v 

tomhle čísle je věcí  na čtení dost. Tak si ho užijte.  Přeju Vám i s parlamentem 2.stupně 

hezké čtení. Jo a taky víc jídla, spánku a volných dnů.

  Šéfredaktorka  Bibi Thomková
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 Halloween
 V úterý 31.října se rozhodl žákovský parlament uspořádat oslavu Halloweena. Děti z druhého 

stupně měly možnost přijít v halloweenských maskách a zúčastnit se tak soutěže o nejhezčí 

masku. Do akce se zapojili šesťačci i deváťáci a na chodbách jste mohli potkat řadu 

strašidelných postav. 

Odborná porota složená ze zástupců parlamentu vybrala 3 nejhezčí

masky:

1.místo získal Bruno Ulbert ze 7.C. Na 2. místě se umístila Lucie

Stehlíková z 9.A a 3.místo obsadil Vincent Rašilov z 8.C. 

Akce se vydařila, všichni dodrželi stanovená pravidla a Halloween spojený nejen s maskami, 

ale i s dlabáním dýní a kreslením halloweenských obrázků či luštěním halloweenských kvízů 

jsme si patřičně užili!!! 

Veronika Pohlová

¨
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Rudolfínum
Bylo 10. října a 8.C vyrazila na speciální program do Rudolfína. Celý tento rozmanitý 

program byl o Romech. Samozřejmě to nebylo jenom povídání o historii Romů, ale také se 

tančili tradiční romské tance a zpívali se tradiční romské písně. Všechny to moc bavilo a 

všichni se zúčastnili. Po konci už všechny bolely nohy a tak jsme se vydali zpátky do školy.

Vincent Rašilov
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Talichův Beroun
XXXV. ročník mezinárodního hudebního festivalu “Talichův Beroun“ je již v plném proudu. 

Letos po třetí se ho účastní  mladí posluchači z Jungmannovy základní školy.

V úterý 24. 10. od 14 hodin čekala žáky beseda s triem

umělkyň v čele s italskou tanečnicí a hráčkou na kastaněty

Ludovicou Moscou, kterou na cembala doprovodily Lucie

Guerra Žáková a Petra Žďárská.

Mladí diváci získali zajímavé informace o klasickém

španělském tanci fandango a o poněkud netradičních

nástrojích, jako jsou kastaněty a cembalo.

Večer se pak skupina vydala na Plzeňku za svým dalším

hudebním zážitkem. Všichni nejvíce ocenili premiéru skladby

Jana Meisla “La nuit ensorcelant“.

Nakonec děti velkým potleskem poděkovaly účinkujícím a vydaly se domů vyprávět o 

koncertu svým rodičům.

                                                                                        

 Jakub Günther a Vojtěch Vitner
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Poznáváme učitele
Mgr. Ivan Souček

Jaké školy máte vystudované?

Gymnázium Beroun a pedagogickou fakultu v Plzni.

Máte doma nějaké zvíře/domácího mazlíčka

Vodní želvu a papouška.

Prozradíte nám, kolik je Vám let?

Více jak 20 440 krát jsem viděl východ slunce.

Čím se v životě řídíte? Jaké je Vaše motto?

Slušnost není slabost.

Co posloucháte za hudbu?

Ticho.

Jaký je Váš oblíbený film?

Starší francouzké komedie nebo divadlo Járy Cimrmanna.

Kolik máte dětí?

Mám 2 děti.

Co byste si koupil za 1 000 000,- Kč?

Nepřemýšlel jsem o tom.

Který předmět jste měl na ZŠ nejraději a který nejméně?

Nejméně oblíbená byla hudebka a jinak mě vše bavilo.

Proč jste se stal zrovna učitelem?

Protože mě to bavilo.
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Mgr. Květa Halasová

Jaké školy máte vystudované?

Gymnázium a pedagogickou fakultu v Karlových Varech.

Máte doma nějaké zvíře/domácího mazlíčka?

Mám doma psa.

Prozradíte nám, kolik je Vám let?

105.

Čím se v životě řídíte? Jaké je Vaše motto?

Čestné jednání.

Co posloucháte za hudbu?

Všechno.

Jaký je Váš oblíbený film?

Mým oblíbeným filmem jsou Medvědi.

Kolik máte dětí?

Mám 2 děti.

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

O tom jsem nepřemýšlela.

Který předmět jste měla na ZŠ nejraději, a který nejméně?

Nejvíce dějepis a nejméně chemii a hudební výchovu..

Proč jste se stala zrovna učitelkou?

Protože mě nevzali na archeologii.

Kristýna Janečková a Barbora Stehlíková
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 Tipy na hry v OSV
1. Náhlá smrt

STRUČNÝ ÚČEL HRY

Hráči se volně rozptýlí po prostoru. Jeden z nich má schopnost ,,zabít‘‘ jakéhokoliv z hráčů 

vyřčením magické formule. Ostatní, pokud se chtějí zachránit musejí přijít na to. Kdo z nich 

je tento hráč. K této hře pro malé i velké je potřeba alespoň 8 hráčů. Hrát se může na louce, v 

parku i dostatečně velké místnosti. Hra je o všímavosti, postřehu a dedukčních schopnostech. 

PRAVIDLA HRY

Tajným losováním hráči ze svého středu vyberou  tuto roli jednomu ,,smrťáka‘‘.(Případně 

vedoucí přidělí vyberou  tuto roli jednomu hráčů tak aby ostatní neznali jeho identitu.) Pak se 

všichni hráči rozejdou po vymezeném prostoru. Pohybují se sami, na kratší dobu i ve dvojici a

maximálně ve trojici. Úkolem smrťáka je vyřadit hráče ze hry tím způsobem, že k nim přijde 

a tiše, aby to nikdo jiný neslyšel, pronese  formuli: ,,Náhlá smrt‘‘. Když hráč uslyší tato slova,

ještě chvíli-než napočítá do pěti-se pohybuje, jakoby se nic nestalo, ale pak se zastaví a 

,,zkamení‘‘.(A samozřejmě nemůže mluvit.) Smrťák může přijít k dvojici hráčů a jednoho z 

nich tímto způsobem vyřadit ze hry. Pokaždé, když si spoluhráči

všimnou mrtvého ducha, shluknou se a snaží se určit smrťáka.

Do této debaty se samozřejmě zapojuje i smrťák. Když se tři

hráči shodnou na tom, kdo jím je, řeknou jeho jméno nahlas.

Pokud uhádli, smrťák je zlikvidován, pokud neuhádli, sami vypadávají ze hry. Tato přerušení 

by měla být dlouhá pouze asi půl minuty, aby se nenarušovala plynulost hry. Není nutné, aby 

během došlo k označení smrťáka. Sám smrťák se může maskovat tak, že chvíli chodí s někým

ve dvojici a počká si, až k nim přistoupí další hráč. Teprve pak jednomu z nich adresuje 

smrtící formuli. I když někdo ví, kdo je smrťák, musí o tom přesvěčit další hráče a společně 

ho označit.

TIP

Mnohem zábavnější je hrát tuto hru ve více hráčích a v šeru, kdy smrťák, než si toho ostatní 

všimnou, vyřadí ze hry více hráčů.
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2. Hra na   dozorce  

STRUČNÝ ÚČEL HRY

Hráči sedící v kruhu si vzájemně podávají drobný předmět tak, aby hráč v roli 

dozorce nepoznal, u koho se právě dotyčný předmět nachází. Tato hra pro 

skupinku malých i velkých hráčů se hraje u stolu. Procvičuje se při ní hbitost 

rukou, sebeovládání, soustředěnost, postřeh, schopnost pozorovat i intuice.

PRAVIDLA HRY

Hráči vyberou ze svého středu dozorce. Zbylí hráči si

sednou ke stolu. Jejich úkolem je, podávat si mezi sebou

jeden drobný předmět (minci, plochý kamínek) Dozorce

je při jejich počínání pozoruje a  jednom okamžiku

zvolá: ,,ruce vzhůru‘‘! Všichni hráči musejí ihned

zvednout. Dlaň mají sevřenou v pěst. Pak dozorce zvolá:

,,Ruce na stůl‘‘! A hráči musejí dát ruce  dolů a položit

je dlaněmi na stůl. Jakmile mají ruce na stole, dozorce

hádá, u koho z nich se nachází předmět. Všímá si jejich

rukou, naslouchá, zda předmět neťukne o stůl, bedlivě

zkoumá obličeje hráčů. Pak určí jednoho z nich a řekne

v jaké ruce má předmětů. Pokud určil hráče i ruku, má dva body. Pokud pouze hráče, má 

jeden bod. Pokud neuhodl nic, nemá nic. V každém případě si však s tímto hráčem vymění 

role.

VARIANTA:

Tuto hru lze hrát i v poněkud jednodušší verzi a s poněkud větším předmětem-třeba s ořechem

nebo s větším oblázkem. Hráči kolem stolu si podávají předmět, dokud dozorce neřekne: 

,,stop‘‘! V ten okamžik všichni položí dlaně na stůl. Dozorce musí zjistit, u koho z nich se 

předmět nachází.
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O původu věcí
Tatranka

První oplatka s tímto názvem se objevila krátce po skončení války v roce 1945 a měla 

původně trojúhelníkový tvar, podle kterého dostala jméno.Až do poliviny padesátých let se 

vyráběla ručně.Obdelníkový tvar a strojní výrobu vymyslel v roce 1957 Vilém 

Škvarlo,zaměstnanec podniku čokoládovny, který tehdy dostal odměnu 29 000Kčs, což byla 

cena nového automobilu spartak.

Rohlík

Mohou za něj Turci, kteří v roce 1683 oblehli Vídeň.Městu

docházely potraviny a lidé začaly hladovět.Uprostřed města žil

v malém domku pekař, který jednou v noci smetal poslední

zbytky mouky, aby mohl do rána upéct několik malých chlebů.V tichu uslyšel,j ak na synkově

bubínku ležícím v koutě poskakuje několik kuliček.Pekař se dovtípil, že Turci v noci kopou 

podzemní chodbu, jíž by pronikly do města.Běžel přímo za císařem a kupodivu se k němu 

dostal.Když mu vše vypověděl, rozhodl panovník o nočním protiútoku na turecké ležení.Byl 

tak úspěšný že Osmané odtáhli s nepořízenou.Když chtěl císař pekaře odměnit, ten vyslovil 

přání,aby směl jako jediný ze všech vídeňských pekařů péct na památku velkého vítězství 

nový druh pečiva ve tvaru půlměsíce.Vídeňané si rohlík brzy oblíbili.

Žvýkačka

Žvýkačku znali už staří Mayové, kteří žvýkali rostlinnou gumovitou látku ze stromu sapodila 

nazývanou chicle.Pro první žvýkačku se však stala výchozí surovinou smrková pryskyřice, 

kterou žvýkali severoameričtí Indiáni.V roce 1845 jí smísil John Curtis z Portlancu se včelím 

voskem, který dal směsi chuť a začal ji prodávat pod názvem State of Maine Pure Spruce 

Gum.Jiný Američan Thomas Adams se vrátil k chicle, kterou ochutil o cukr a směs 

aromatických látek a v roce 1871 si dal patentovat první stroj na 

výrobu žvýkačky.Jeho firma dostala brzy konkurenty v podobě 

firem Beat Nut a William Wrigley. 
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      Novinky ve světě hudby

       

BEBE REXHA  feat. FLORIDA GEORGIA LINE
– Meant to Be

CAMILA CABELLO feat. YOUNG THUG –
Havana

IMAGINE DRAGONS – Whatever It Takes

JONAS BLUE feat. MOELOGO – We Could Go Back

CHRIS BROWN feat. FUTURE,
YOUNG THUG – High End

TINI, NACHO – Te Quiero Más

 HAILEE STEINFELD, ALESSO
feat. FLORIDA GEORGIA LINE,
WATT -  Let Me Go

Bibi Thomková

11



Na co se můžete těšit
příště?

Jak se povedl Větrníkový den?

Jaká byla Magdaléna?

Článek o koncertu High Vibes. 

Co na sebe prozradí další učitelé?

…a mnoho dalších zajímavých článků

12


	Rudolfínum

