
Jungmannka 

Dne 21. listopadu 2013                                            

jsme byli  v tělocvičně 

na  besedě  s fotbalisty, kte-
ré přivítaly 
„roztleskávačky“ z 9.tříd. 
Zatančily na hymnu, FC 
Vysočina. 

 Fotbalisté  nám říkali o  
svém životě: 

Jak se dostali  k fotbalu, a 
co pro to museli udělat. 

Také nám říkali kolik jim je 
let, v kolika letech začali  
hrát fotbal.  Po vyčerpání 
všech otázek  začala autogrami-
áda, začali se nám podepisovat  

na  trička, na balonek, na fotky 
a plakáty. 

Byl to moc fajn zážitek. 

 

Nikol Atanasčevová 9.B 

Autogramiáda  s fotbalisty FC  Vysočina 
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Školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny a máme 
před sebou nové pololetí. Těm, kterým se v tom prvním 
příliš nedařilo, mohou napravit a dohnat co je potřeba. 

Doufejme, že i to 2. pololetí spolu dotáhneme zdárně do 
konce. 

Za redakční radu Mgr. Michaela Prokešová 
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Divadelní spolek Mannka za-
čal fungovat hned  v říjnu. A 
kdo je členem našeho spolku? 
Jsou to  Nikol Nečadová,  Lu-
cie Hošková, Monika Jouklo-
vá. Nesmíme zapomenout na 
naší vedoucí paní učitelku 
Radmilu Bartizalovou, která 
nás informovala,  jestli se 
zkouška divadla bude konat či 
nebude.  

Začaly  jsme zkoušet pohádku, 

nás přivítal pan ředitel 
Tyflocentra, který nevi-
děl a  ukazoval nám, že i 
nevidomý dokáže psát 
na počítači. Co napíše, 
tak  mu to počítač ozná-
mí. Ukazoval nám také 

Ve středu 4.prosince  žáci 
2.stupně navštívili  centrum, 
které se jmenuje Tyflo cent-
rum   a slouží všem kteří mají 
oční vadu. Je velmi těžké  se 
naučit  to co oni. Po příchodu 

telefon, který je 
přizpůsobený je-
ho potřebám, tře-
ba když potřebuje 
vědět kolik je ho-
din  tak zmáčkne 
klávesu na telefo-

Návštěva Tyflo centra 

Divadelní spolek Mannka informuje 

která se jmenovala „Tři 
prasátka“.  

Nejdříve  jsme pohádku 
nazkoušely ve třídě a 
potom jsme ji hrály v 
Kině Dukla, kam se při-
šlo podívat  hodně lidí. 
Měly jsme i kostýmy  
prasátek. Kostýmy vy-
ráběla: paní asistentka 
Františková,   čumáčky   
nám vyrobila Nikol 
Atanasčevová. 

Je to malý 

krok pro 

člověka, 

obrovský 

skok pro 

lidstvo . 
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nu a telefon mu oznámí, kolik je hodin. Pokud mu ně-
kdo volá, tak mu telefon oznámí jméno volajícího.  

Když jsme si vše prohlédli, vyzkoušeli jsme tkát na tka-
cím stroji a také vyrobit svíčku z včelího vosku. 

Stránka pro děti 
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2.12 se celá škola  sešla ve vestibulu. 

Paní ředitelka a paní zástupkyně nám oznámily že začíná 
advent, popřály nám hodně štěstí a zdraví . Paní učitelka 

Hladíková si připravila vá-
noční písničky, každý z nás 
se mohl připojit a zazpívat 
si. 

Dominik Vlček 

Tento den chodí Mi-
kuláš s čertem a an-
dělem. I do naší ško-
ly se stavil. 

Navštívil  každou 
třídu, aby si vyslechl 
básničku, nebo pís-
ničku. Kdo neřekl 
nic, toho si chtěl čert 
odnést. Každý na 
závěr dostal balíček 
sladkostí.  

Dominik Vlček 

 

Mikuláš 5.12. 

Přivítání adventu.  
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11. prosince 2014 jsme se sešli v kině Dukla , kde 
proběhla Vánoční besídka naší školy. Někteří žáci si 
připravil vystoupení - taneční, hudební a dokonce i 
divadlo. Každý si mohl pozvat svého kamaráda, či 
rodinného příslušníka.  Diváků byla spousta. 

Celou besídkou nás provázela moderátorka Nikol 
Atanasčevová.  

Je fajn, že na škole máme šikovné 
žáky, kteří se nebojí předvést, co 
umějí. 

Dominik Vlček 

Vánoční  besídka  

Turnaj ve florbale. 

11. prosince se vybraní žáci zúčast-
nili turnaje ve florbale, ve kterém 
byli velice úspěšní, obsadili totiž     
1 místo. 

Hráčům i „trenérovi“ gratulujeme k 
vítězství.  

Družstvo: Tomáš Živčic, Patrik Ci-
na, Dominik Ferenc, František Miži-
gar, Tomáš Giňa, Josef Pokorný, Ni-
kolas Kaliáš. 
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Vánoční jarmark a den otevřených dveří 

Dne 18. prosince se na naší  škole uskutečnil vánoční jarmark současně  se 
dnem otevřených  dveří.  Návštěvníci si mohli  po prohlídce školy na jarmarku 
koupit výrobky, které vytvořili žáci s učiteli.  Nejvíce se prodávali náušnice. 
Byl to moc fajn den. Snad se všem u nás líbilo. 

Kouzelnické představení 
Do naší školy přijeli kouzelníci. 
Sešli jsme se celá škola 
v tělocvičně. Kouzelníci si připra-
vili skvělí program s názvem „Let 
na měsíc“. Představení bylo  urče-
né spíše pro nejmenší,  ale i ti star-
ší se zasmáli. Kouzelníci se nej-
prve převlékli jako astronauti (z 
NASA ) a ukazovali nám let rake-
toplánem a během představení 

nám předvedli karetní triky 
(zvětšení ,zmenšení karet), triky 
se  

šátkem, penězi, míčky. Do vy-
stoupení zapojili žáky a paní uči-
telku Malinovou. 

Dominik Vlček 
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Zpráva EKOTÝMU—Sběr papíru a víček 
od PET lahví. 

V říjnu Ekotým vyhlásil celoškolní soutěž ve sběru starého papíru a ví-
ček od PET lahví. My zde pro Vás máme průběžné výsledky sběru. 

Papír i víčka sbírejte dál, uvidíme, kdo nakonec vyhraje!!! 

Sběr surovin na naší škole, anebo co sbíráme? 

Od září naše škola, jak 
jistě víte sbírá starý pa-
pír, víčka od PET lahví, 
vybité baterie a malá 
elektrozařízení. Novin-
kou letošního školního 
roku je sběr hliníku. 
Zde najdete značky, 
podle kterých suroviny rozeznáte.  
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