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1. VYDÁNÍ NOVÉHO ČASOPISU
LIterární soutěž
ČTĚTE NA STRANĚ 1

JUNGMANKY
Vzpomínka na březnový turnaj ve
vybíjené
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Rozhodli jsme se napsat noviny
Dobrý den, všichni z redakce
vás vítají u prvního vydání
novin JUNGMANKY  .
JUNGMANKY založila paní
učitelka Irena Polachová a k
redaktorům patří žáci 6.A -
Bakalářová Ema, Korienek
Libor, Langová Eva, Mužíková

Aneta, Oherová Veronika,
Pečová Šárka, Šišma David,
Vařeková Šárka, Vašíčková
Lenka a Vlasáková Vendula.
Všichni redaktoři se Vám budou
snažit předkládat různé
zajímavosti a vůbec všechny
významné a důležité události

ze světa, z Litovle a samozřejmě
také z naší základní školy.
Pokud vás napadne nějaký tip
na článek, stačí kontaktovat
někoho ze členů redakce a rádi
se jím budeme zabývat. Těšíme
se, že vás potěšíme dalšími
články v příštím školním roce.

příště
2. vítězná práce literární soutěžě
2. zpověď žáka ZŠ
Jungmannova

Stalo se ve 20. století - literární soutěž a 
velký úspěch našich žáků Pavlíny 
Karáskové a Tadeáše Slámy
Na 24. mezinárodním knižním
veletrhu a literárním festivalu
Svět knihy Praha 2018 proběhlo
dne 11. 5. slavnostní vyhlášení
a ocenění nejlepších mladých
autorů, kteří zaslali svou práci
do literární soutěže „Stalo se
ve 20. století“. Úkolem dětí bylo
popsat osobnost, vynález
nebo událost 20. století, kterou
považují za převratnou. Ve třech
věkových kategoriích (1. stupeň
ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy)
porota hodnotila téměř 550
prací.
Slavnostního vyhlášení v Praze
se zúčastnili i dva žáci naší
školy Pavlína Karásková
a Tadeáš Vojtěch Sláma, kteří
prošli výběrem učitelů českého
jazyka a jejich práce, spolu
s dalšími osmi z naší školy, byly
zaslány do celostátního kola.
Jaké bylo naše překvapení,
když přišel dopis s jejich jmény,
ve kterém nás zvali na slavnostní
předávání a vyhlašování
výsledků. Umístění jednotlivých
autorů bylo na poslední chvíli
zahaleno tajemstvím. Jediné, co
jsme věděli, že se umístili
v první desítce nejlepších. Už to
byl úspěch.

11. května jsme se vypravili
do našeho hlavního města.
Při vyhlašování jsme zažili další
milé překvapení. Pavlína
Karásková získala 2. místo
a Tadeáš Vojtěch Sláma 3. místo
ve 2. kategorii. Byli vybráni
z asi 260 prací ve své kategorii.
Obrovský úspěch! Žáci dostali
také volnou vstupenku na knižní
veletrh, takže se mohli podívat,
co zajímavého nabízejí současná
nakladatelství a potkat se se
zajímavými osobnostmi. Z Prahy
jsme odjížděli plni dojmů
a radosti.
Oběma mladým autorům moc
gratulujeme a přejeme jim
do budoucna, aby v psaní
pokračovali a nebyl to jejich
poslední literární úspěch.
Nakonec pár slov samotných
oceněných:
„Na veletrhu jsem byl poprvé
a byl jsem mile překvapen.
Čtenářů (soudě dle hojné účasti)
neubývá tak razantně, jak jsem
se domníval a mladší ročníky
zde byly zastoupeny taktéž
dostatečně.  Akci jsem si užil
a doufám, že se jí budu moct

zúčastnit i příští rok.“ (T. V.
Sláma) 
„Když jsem seděla v pavilonu
Rosteme s knihou, myslela jsem,
že jsem ve snu. Nemohla jsem
uvěřit, že jsem skončila na 2.
místě. Byla jsem moc šťastná.
Dostala mě slova nakladatele
pana Vopěnky, který označil
téma mé slohové práce
za výborný nápad (psala jsem
o tom, jak se seznámili mí
rodiče). Je to pro mě na dlouhou
dobu nezapomenutelný zážitek.
(P. Karásková) 
Mgr. Martina Holadová
 
Pavlína Karásková - 2. místo
Převratná událost 20. století 
Po vyčerpávajícím zvážení
všech možných událostí, které se
staly ve 20. století, jsem došla
k závěru, že nejvíce převratná
událost v mém dosavadním
životě je seznámení mých
rodičů.
Oba moji rodiče pracovali
v místním JZD. Ano, jak
nečekané, v té době v JZD
pracoval každý druhý člověk.
Ale možná právě toto společné

zaměstnání byla ta první
roznětka. Má maminka byla
v době jejich seznámení sice
zasnoubená, ale to pro mého tátu
nebyla žádná překážka.
Zasnoubení přece není nemoc.
Náhoda s náhodou se sešla a má
maminka s tatínkem a s dalším
párem kolegů odjeli
na dovolenou. Kam jinam než
na prosluněný Balaton. Vtipné
na jejich začátku vztahu bylo to,
že na dovolenou odjížděli jako
kamarádi. Ovšem vraceli se jako
šťastný pár. Snoubenec,
nesnoubenec. Můj tatínek
vyhrál.
Jak to tak bývá, jejich romance
vzrostla na večerních
diskotékách za tónů moderního
popu jako byla světoznámá
skupina ABBA, Boney M
a nebo třeba Bon Jovi.

Vtípek Hádanka
1. Má to čtyři nohy a je to
nejlepší přítel člověka?
2. Vyrazí Čech z bodu A do
bodu B rychlostí 90 km/hod.
Druhý Čech vyrazí z bodu B
do bodu A rychlostí 120
km/hod. Kde se potkají?

Pro 
matematiky
Vlak jede rychlostí 55km/h.
Za jak dlouho ujede 105 km?

Odpověď na 
hádanky
odpovědi :
1. postel
2. V hospodě!
výsledek příkladu: za 1,9 hodiny
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Připomenutí události: Turnaj ve 
vybíjené

 
Dívčí turnaj ve vybíjené se konal
23.března v hale ZŠ Vítězná.
Zápolení začínalo v 08:00
a končilo ve 14:30.
Zúčastnila se ho čtyři družstva:
žákyně naší školy, tým Vítězné,
tým Gymnázia Jana Opletala
a družstvo ze ZŠ Náklo.
Družstvo naší školy skončilo
na krásném čtvrtém místě.
Dívky se moc snažily a za jejich
výkony jim gratulujeme.
Na hale se nehrála jenom
vybíjená, ale i volejbal
a přehazovaná. Při utkání došlo
k úrazu jedné dívky z naší školy,

byla ošetřena hned na místě.
Dívky měly školní triko,
upletené francouzské copy a na
tváři namalované žluté a černé
proužky.Turnaj se bude konat
i příští rok a budeme doufat
v lepší umístění. Pocity dívek,
které se zúčastnily turnaje:
1.Nejlepší turnaj, co jsem hrála.
Myslím, že jsme hrály dobře
a měly dost málo k výhře.(N.V.)
2.Hrály jsme hodně dobře, škoda
to umístění.(Š.P.)
3.Alespoň jsme se snažily, ale
super zážitek.(H.B.)
4.Bylo to dost dobrý, ale doufaly
jsme, že to budou lepší
výsledky. Těším se na příští
rok.(Š.V.)
5.Myslím, že jsme ze sebe
vydaly nejvíc, co jsme mohly.
Snažily jsme se, ale i tak super
zážitek.(A.M.).

     
Literární soutěž 
Stalo se ve 20. století- 
pokračování z 1. strany

Během horkých letních dnů
opalovali svá mladá těla
na písčitých prosluněných
balatonských plážích, které
vzhledem k pozdnímu termínu
jejich srpnové dovolené již
neokupovaly malé, ukřičené
a jakkoli nezvladatelné děti.
Během chytání bronzu, či
společného plavání našli mnoho
společných témat k hovoru, a tak
nějak byl položen základní
kámen jejich krásného soužití.
Přes veškeré úskalí domácího
vztahu naší maminky byl tatínek
v jejich očích jasný vítěz a rytíř
v zářivé zbroji, který ale
paradoxně nepřijel na bílém
koni, ale v zeleném žigulíkovi.
Po návratu do krásné země,
tehdy zvané ještě

Československá socialistická
republika, čekal mé rodiče těžký
boj. Již během cesty zpět
do vlasti maminka zarputile
vymýšlela taktiku, jak odpravit
svého snoubence tak, aby se to
obešlo bez větší psychické újmy
či ztráty na životech. Otec si
musel u maminky i jejich rodičů
obhájit čestné místo partnera
pro budoucí léta. Otec si svůj
post očividně obhájil, protože již
po 8 měsících od návratu
z prosluněného Balatonu se
chystala veselka a ke dnešnímu
dni svůj post hrdého manžela
obhajuje již úctyhodným 38.
rokem.
-zkráceno

Zpověď žáka ZŠ Litovel Jungmannova
Některým žákům na škole
Jungmannova Litovel byla
položena otázka:
1. Proč sis vybral naši školu?
2. Jak se na ní cítíš?
 
1. Měla jsem tu sestru , měla
jsem to blíže k domu . Moje
sestra mi řekla, že je to super
škola . Na škole se cítím dobře,
protože tu mám nejlepší
kamarády .
2. Školu mi vybrala moje máma.
Za to jí velice děkuji,
protože škola je skvělá.
Když jsem byla v první třídě, tak
se nacházela i nejblíže k domu.
Na škole se cítím dobře, mám

tam oblíbené žáky i učitele.
3. Školu Jungmannovu jsem si
vybrala, protože to byla nejvíce
chválená škola v Litovli . Cítím
se na ní dobře, mám dobrý vztah
s mými spolužáky i učiteli.
4. Mám tady kamarády , cítím se
skvěle.
5. Na Jungmannovu školu šli
moji kamarádi, které mám ráda.
Na této škole jsem strašně ráda ,
cítím se na ní úplně nejlíp.
6. Poslala mě sem máma , cítím
se dobře
7. Šla jsem na Jungmanku,
protože to chtěl táta, který na ni
taky chodil . Já mám naší školu
ráda ,i když bychom - my dívky-

mohly mít hezčí záchody, které
by se daly zamknout.

Partneři

Podpora:
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