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Vítejte!!!!!!!

Milí čtenáři,

1. září 2020 se po prázdninách opět otevřela krásně vyzdobená škola. Vyzdobená, a 

hlavně připravená na nový školní rok 2020/2021. Znovu jsme se potkali s našimi spolužáky, 

pozdravili se se známými učiteli a seznámili se s novými posilami pedagogického sboru. 

Prvňáčci nadšeně zasedli do svých lavic s očekáváním všeho nového. Nadšeně jsme si 

užili adaptační týden a začali plnit první stránky nových sešitů. I přes to, že stále čelíme hrozbě

covidu19, zdálo se, že u nás na Jungmannce, je svět v pořádku.

Jenže virus to nevzdal! Znovu jsme nasadili roušky, doplnili dezinfekce, přestali jsme 

zpívat i cvičit. I když jsme se snažili, opět přišla distanční výuka. Po dlouhých dech domácího 

snažení jsme začali nanovo. Co bude dál, nikdo neví a řešení nenajdeme ani v nejnovějším 

vydání časopisu Jungmannka. Najdeme tu ale zážitky, úspěchy a vše co nám připomene, že 

škola je místo, kde je nám spolu fajn.

Přejeme příjemné čtení a hodně zdraví.

Vaše redakce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V aktuálním čísle:

 Přehled školních akcí

 Rozhovor s Jiřím Kucianem

 O Vánocích

 Pro bystré hlavy

 Slovo ředitelky ke konci roku 2020



Na čerstvém vzduchu chutná 
nejlépe

 

ven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

svém . Památky, rekordy 

v kilometrech a převýšení, a 

v realizovaných nápadech nechyběl 

ani táborák a špekáčky. Vyvětraní, 

spokojení, plni zážitků a v pohodě 

jsme se rozešli užít si víkend. No a 

v pondělí zase aktovky. 

Tak už nám to začalo, ale pěkně polehoučku a 
zvesela. 

První týden nového školního roku, byl jako už 

tradičně adaptační. Tohle zvláštní slovo v sobě ukrývá 

pozvolný a příjemný přechod z období hravých prázdnin

k běžným školním povinnostem. Každá třída k tomu 

přistoupila po svém. Hodně se hrálo i povídalo, vznikaly 

rozličné výtvory, a hlavně báječné plány na nový školní 
rok.

Branný den, hurá 
 
Dne 2. 10. 2020 jsme do školy 

vyrazili bez aktovek. Nezapomněli

jsme je, ale místo sešitů, knih a 

penálů jsme si v baťůžkách nesli 

velké svačiny, pláštěnky a vše 

potřebné k pobytu venku. V 

pohodlných botách jsme totiž 
rovnou od školy vyrazili na branný

den. Počasí nám přálo a být na 

čerstvém vzduchu je vždycky fajn. 

Jak už to, tak bývá každá třída 

braňák pojala po ssvémsvém. 

Někdo vyrazil do centra Jihlavy 
obdivovat 

Levá, pravá ….8.A

Asi letadlo 6.A

Co v kořenech to v koruně
3.A, 4.C, 5.B, 6.S



Covid 19 a chřipka

Všichni víme, že řešíme 
problémy s pandemií. Ale 
víme, co je to pandemie? 
Pandemie je hromadný výskyt 

infekčního onemocnění bez 
prostorového omezení. O 

pandemii hovoříme v 

momentě, kdy se onemocnění 

rozšíří na území více států nebo

i světadílů. Což se v případu 

CORONA VIRU-19 stalo. Pandemie vzniká obvykle tehdy, jestliže se vyskytne 

virus, který ještě lidstvo nezná. Což se v případě CORONA viru stalo.

COVID-19 a chřipka nejsou to samé. Příznaky mohou být podobné, ale jde o dvě

různá onemocnění způsobená různými viry. Covid má horší průběh než chřipka. 

Co je to virus? Virus je drobný, vnitrobuněčný cizopasník, který při přemnožení 

způsobuje onemocnění. Například chřipkový virus se může i měnit, a tak to i s 

oblibou dělá každý rok. Virů je veliké množství, napadají i zvířata a rostliny. 

Všichni si je nosíme v těle ve svých buňkách, ale většinou nám neškodí.

Před každou nemocí se musíme chránit, ale nemůžeme chránit jenom 

sebe, ale musíme myslet i na ostatní. Proto při kašli a rýmě neprskáme okolo 

sebe, chráníme si ústa a nos kapesníkem. Chraňte sebe i ostatní tím, že budete 

dodržovat dostatečné rozestupy a mějte nos a ústa přikryté rouškou. Pečlivě 

dbejte o hygienu rukou, umývejte si ruce po použití WC, při příchodu domů z 

nákupů nebo i z procházky, protože nevíte, čeho jste se dotkli. Dezinfikujte 

povrchy věcí, které často používáte, třeba i mobilní telefon nebo klávesnici 

počítače. Dodržujte nařízení úřadů.

Hovoříme o tom, že je i velice důležité očkování proti chřipce, které nás 

neochrání před COVIDEM 19, ale sníží riziko onemocnění chřipkou, především

u starších lidí. Při uzavření všech kulturních a společenských aktivit jako jsou 

divadla, kina, tělocvičny, sportovní utkání je důležité zůstat v kontaktu s přáteli, s 

kamarády. Když už nemůžete být spolu, tak si zavolejte nebo si napište email a 

buďte pozitivní, vždyť s dobrou myslí a s úsměvem jde všechno vždycky lépe.

Pokud budeme všichni dodržovat stanovená pravidla, určitě tento stav 

překonáme a budeme se zase potkávat, cvičit a zpívat, jako před pandemií.
 



Návrat do školy po distanční výuce
 

Návrat do školy po distanční výuce – projektový den

Bylo to jen pár dní, ale zdálo se to jako věčnost
– distanční výuka. 
Covid 19 nás opět zavřel do našich domovů, ale
učit jsme se museli dál. 14 dní spojení nespojení
přes internet a telefon, s nákladem pracovních
listů jsme se všichni snažili pokračovat ve
vyučování. Naštěstí období svolávání přes
monitor skončilo a mohli jsme se vrátit do školy.

Středa 18.listopadu, to byl ten den, kdy jsme se opět osobně sešli, a právě tento 
den se stal ideálním pro další projekt. Dal by se nazvat třeba jako den na téma 
„vypište se z distancu“. A tak se taky stalo. I když je doma pohodlí, všichni žáci 
se shodli na tom, že ve škole je fajn a do dalšího distančního vzdělávání se 
nikomu moc nechce. Za všechny dopis žáků osmé třídy.



Odborník ve výuce

Škola to nejsou jen diktáty, písemky a 

zkoušení. Máme také skvělou možnost 

setkávat se přímo ve výuce s odborníky 

z praxe. A nejenom setkávat, ale hlavně máme 

skvělou možnost si všechno vyzkoušet. V době 

roušek a opatření je to sice trochu složitější, 

ale nic, co bychom nezvládli. Odborník si stejně

jako my vezme roušku, v dostatečné 

vzdálenosti se rozesadíme ve velkém prostoru 

za šatnami a netradiční výuka může začít. A 

kdo že se nám zatím ochotně věnuje?  Otázky správné první pomoci řešíme s panem 

záchranářem Zdeňkem Veselým.  Zdeněk Veselý pracuje jako záchranář u Zdravotnické 

záchranné služby Kraje Vysočina a kromě toho, že jezdí k zásahům sanitním vozem, je také 

členem letecké záchranné služby.

                    

Anebo ve spolupráci s nadačním fondem Šťastná hvězda vyrábíme ty nejkrásnější dekorace.

Nadační fond Šťastná hvězda

Působí od roku 2014. Hlavní vizí fondu je 

především materiální pomoc dětským 

pacientům, jejich rodinám a zdravotně 

handicapovaným mladistvým. Finanční podpora 

je cílena na konkrétní potřeby nehmotného 

charakteru v nouzi rodin s nemocným 

pacientem. Nadační fond působí ve všech 

regionech České republiky, nejširší záběr je však 

směřován do Kraje Vysočina.



Rubrika: Jak je neznáte

Exkluzivní rozhovor           Exkluzivní rozhovor        Exkluzivní rozhovor  

Mgr. Jiří KUCIAN,Dis

Zástupce ředitelky školy

Rychlá zpověď

Oblíbená barva? Mám více oblíbených barev, ale pokud bych

měl vybrat jednu, tak bych zvolil zelenou.

Oblíbená kniha?  Vzhůru od Beara Gryllse. Jedná se o

poutavý příběh mladého dobrodruha, který překonal nejednu

překážku, aby si nakonec splnil svůj životní sen – výstup na

nejvyšší horu světa Mt. Everest.

Oblíbené jídlo?  Mám rád dobré jídlo a rád jím, i když to na mně není moc vidět. Tentokrát vyberu 

klasiku - svíčkovou s houskovým knedlíkem (kdo uhádne, kolik jsem jich snědl nejvíce?)

Oblíbené zvíře?  Pes

Oblíbená muzika?  Nemám vyhraněný styl hudby, rád si poslechnu dobrý pop/rock, beatbox. 

Nepohrdnu také kvalitní dechovou hudbou, nebo vážnou hudbou.

A teď vážně

Když jste chodil do školy, jaký byl váš nejoblíbenější předmět a proč?  Už od mala jsem rád sportoval, 

takže nejraději jsem měl tělesnou výchovu. 

Proč jste se rozhodl stát učitelem?  Volba budoucího povolání je vždy náročná. Já se rozhodl být

učitelem, protože mě baví práce s lidmi, rád pomáhám druhým.

Co máte na naší škole rád?  Každý den na naší škole je jiný. Vždy mám radost z toho, když se žákům 

daří, mají dobré výsledky. 

Jaké máte koníčky ve volném čase?  Rád si jdu zaběhat do přírody. Před pár lety jsem si pořídil 

zrcadlový fotoaparát, takže se věnuji amatérskému focení přírody. Zajímám se o grafiku. 

Kdybyste měl kouzelnou moc, co byste na světě všechno změnil? Velmi těžká otázka. Kdybych měl 

kouzelnou moc, tak bych každému vykouzlil na tváři úsměv. Všem bych dopřál spokojený život, bez 

nemocí a válek. 

 



Soutěž o nejhezčí stromeček – opět jsme ve hře

Letos budou na vánoční Jihlavě věci trochu jinak, ale tradiční soutěž „O nejhezčí vánoční 
stromeček byla zachována. Již po osmnácté mají školky, školy, zájmové kroužky či neziskové 

organizace možnost ozdobit si vlastní stromeček a 
pochlubit se s ním v centru města.

Všechny školy se potýkaly s nedostatkem pilných rukou, 
protože byla distanční výuka a nemalý problém bylo i to, 
že papírnictví byla zavřena. Jak však konstatují 
vyhlašovatelé – Jihlavské listy, letos se i přesto přihlásilo 
40 institucí. Tak stromečky spolu s vánoční výzdobou v 
ulicích, vánočním stromem a betlémem ze slámy dotvoří 
atmosféru krásných svátků. 

Hlasování odstartovalo, a tak sněhulákům na
našem stromečku s číslem 35 držte palce. 

……přišééééél …….



 V naší škole je rušno docela běžně, ale v pátek 4. 

prosince 2020 to bylo něco.  Tentokrát se, ale 

o rozruch nepostarali žáci, ti seděli pěkně ve 

svých třídách a psali, četli i počítali. Někde 

uprostřed první hodiny začal znít celou školou

rachot. Hrozivé zvuky se ozývaly po všech 

chodbách. Žáci ani nedutali a učitelé se 

opatrně pootevřenými dveřmi snažili přijít na 

to co se děje. Nikde nikdo a najednou ticho, 

že by i vločka byla slyšet, jak padá na zem. No

a za dveřmi každé třídy sice nadílka, ale také 

vzkaz přímo z pekla.



Advent 

Nejkrásnější svátky v roce už mohou přijít i k nám do školy. Každá chodba, 
parapet, třída i nástěnka se pyšní tradiční vánoční výzdobou. Bývalo krásnou 
tradicí sejít se každý adventní týden u stromečku a 
společně zpívat koledy. Letos jsme se všichni
najednou setkat nemohli, ale advent jsme přece jen
přivítali. Od pondělka 30.listopadu se u
stromečku ve vestibulu školy každá třída na chvíli
zastavila. Měli jsme tak možnost užít si atmosféru
klidu, rozjímání, odpuštění a naděje, kterou
s sebou právě advent nese.

A co znamenají svíčky na adventním věnci?

  Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek nového 
liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na 
Vánoce. Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci 
zapaluje o jednu svíčku navíc. Až se rozhoří všechny 
čtyři, bude blízko Štědrý večer! 

První svíčka Naděje – zapaluje se během první adventní 
neděle, které se říká železná neděle.

Druhá svíčka Mír – ta se zapaluje při druhé adventní neděli a říká se jí bronzová 
neděle.
Třetí svíčka Přátelství – zapaluje se během třetí adventní neděle, ta se jmenuje 
stříbrná neděle.
Čtvrtá svíčka Láska – zapaluje se čtvrtou neděli, které se říká zlatá neděle.





Vánoce, Vánoce, přicházejí…… Karačoň, Karačoň…..

Už se blíží…! Vánoce slaví nespočet lidí napříč různými národy a etniky. Mezi ně patří i 
Romové. Vánoční svátky ať jsme kdo jsme znamenají rodinu, zářící dětské oči a tradice. 
Některé máme společné, jiné jsou možná jedinečné.

Jak vypadaly původní romské Vánoce? 

 Štědrý den, je pro Romy, tak jako pro nás, významný den, velký den lidství, den, kdy se 
Ježíš narodil jako člověk pro naši spásu, a proto Romové v místnostech, kde se podávala 
štědrovečerní večeře, poházeli po zemi slámu, protože Ježíš se narodil ve chlévě. Ráno na 
Štědrý den se nejprve navštívil hřbitov, vzdala se úcta k těm, co zemřeli. 

Vánoce, a to kdekoliv, jsou o setkávání, odpuštění o radosti, ale i o dobrém bohatém 
jídle. Na štědrovečerní tabuli nesměla chybět oblíbená jídla jako holubki (zelné listy plněné 
rýži a mletým masem), zelňačka nebo rybí polévka, marikľa (placky), halušky. Ze sladkých jídel 
bobaľki (buchtičky sypané mákem), šinga (makové záviny) nebo „pišota“ plněné taštičky. Dnes
už nechybí ani kapr se salátem a cukroví. 

Večeři vždy zahajovala 
hlava rodiny promluvou či
modlitbou a vzpomínkou 
na ty, kteří se Vánoc už 
nedožili. Hospodyně, než 
se začínalo večeřet, vzala 

z každého jídla kousek na 
talíř, který položila na 
parapet okna na 
vzpomínku zemřelým. Na 
stůl se pokládal bochník 
chleba se zapálenou svící 

a solí, ten měl zajistit 
rodině dostatek jídla v 
dalším roce.

Dává se na stůl i prázdný 
talíř, to, kdyby někdo přišel. Pokud jsou v rodině zvířata, tak ta musí být nakrmena jako první. 
Od štědrovečerního stolu se nesmí vstávat, aby to nepřineslo neštěstí. 

Vánoce jsou svátky obdarování, nejde o dárky, ale darování sebe sama – toho 
nejlepšího ze svého já, což je právě i odpuštění, které v dnešní době potřebujeme po celém 
světě. Všichni si můžeme popřát: “Bachtaľi Karačoň the lošalo nevo berš, but bacht the 
sasťipen, kamiben the smirom andro jilo”. Veselé Vánoce, a ještě lepší nový rok, hodně štěstí, 
zdraví, lásky a pokoje v srdcích.



Projektový účesový den

V pátek 18.12. úderem 8.hodiny do naší základní 

školy vešlo žactvo načesáno k nepoznání. Pozadu

nezůstali ani učitelé. Nezasvěcený by si mohl 

myslet, že si u nás dali dostaveníčko 

hollywoodské hvězdy, které soutěží o co 

nejbláznivější účes. Ano soutěžíme, ale o NEJ 

účes projektového dne naší školy. Pod heslem 

„Čím větší kreace, tím větší legrace“ se 

odehrávalo celé páteční vyučování. Pánové, kteří

neměli co dát do culíku, nebo co prohnat 

natáčkami, sáhli k nejrůznějším pokrývkám hlavy,

a zůstali tak ve hře. O to, kdo vyhraje ale vlastně 

ani nešlo. Skvěle jsme se ale pobavili na cizí i na 

svůj účet a předvánoční atmosféra dostala nefalšovaný veselý rozměr. Aneb jak pravil Seneca: 
„Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.“
Podrobnou foto reportáž přineseme v dalším čísle časopisu Jungmannka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A ještě něco pro bystré oči   - najdi deset rozdílů



Projekt Záložka do knihy spojuje školy

Jako každý rok jsme se i letos  zúčastnili projektu, Záložka do knihy spojuje školy. Jde o to, že se s

naší partnerskou školou na Slovensku vzájemně vyměníme záložky vyrobené žáky školy. Tento rok

bylo tématem projektu  Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Výroba záložek je

projektem mezinárodní spolupráce školy a všichni žáci se rádi zapojili. Co záložka, to originál.

Naší  partnerskou  školou  je  Základná  škola

s materskou  školou  Liptovské  Revúce.  Naši

zahraniční kamarádi nám také poslali dopis.

Také my věříme, že se jim naše práce bude

líbit a všichni škole blahopřejeme k výročí.

                       

                                                    O knihe alebo 

kniha a ja

Čítanie je nový svet,

Je pocit, že problemov viac niet,

Je príbeh, ktorý srdce rozpráva,

Čítanie nám s myslením pomáha.

Každá khiha iný príbeh rozpráva,

Iné srdce sl´ubuje a iným ušiam lahodí

A iný pocit nám v mysli navodí.

Keď záložku vyrobím

Do knihy ju založím,

Aby som po pár dňoch,

Mohla pokračovať v snoch.

                                                                                                   



                                                                                                                                                                             Vanesa

                                                                                                               



Vážení a milí čtenáři školního časopisu.

Slyšíte to ťukání na dveře? Pomalu
se  blíží  konec  roku  a  na  dveře  již
klepe rok nový.  Již tuto neděli se na
adventních  věncích  rozsvítí  i
poslední  plamínek  čtvrté  svíčky,
blíží  se  Vánoce.  Snad  každý  se  na
Vánoce  těší.  Ozdobený  stromeček
se rozzáří, stejně jako oči dětí, které
s napětím  očekávají  splněná  přání.
Svátečně  prostřené  stoly,  vůně
jehličí, purpury a cukroví. Nevadí, že
ani letos nebudou Vánoce bílé, ale
čekají  nás  chvíle  odpočinku  a
v kruzích  rodinných  společně
prožité radostnější chvíle.

Ohlédneme – li  se,  je u konce rok

velmi  zvláštní.  Pojďme a  zastavme

se. Prožijme tento krásný čas v klidu

a  v pohodě,  užijme  si  společné

chvíle.  Buďme  k sobě  laskaví,

přátelští, milí, ohleduplní a dělejme

si  navzájem radost,  pomáhejme si,

radujme se z maličkostí.

Dovolte  mi  poděkovat  všem  žákům,  učitelům,  vychovatelům  asistentům,  nepedagogickým

pracovníkům a také rodičům našich žáků za zvládnutí celého roku 2020 v nelehkých podmínkách. 

Zároveň také děkuji redakční radě pod vedením Mgr. Aleny Veliké za vydání tohoto mimořádného
vánočního čísla časopisu Jungmannka.

Všem žákům, jejich zákonným zástupcům, kolegům a všem příznivcům školy přeji klidné vánoční

svátky, šťastné vykročení do roku 2021. Ať je pro každého z Vás nový rok naplněný více než kdy

jindy pevným zdravím, štěstím, úsměvy, radostí, úspěchy a láskou. 

„Jungmannce“ přeji mnoho spokojených čtenářů.

                                                                                    Ivana Málková, ředitelka školy





Pozor, pozor vyhlašujeme soutěž !!!!!!

Hledáme nové logo našeho školního časopisu Jungmannka.

Jak bude vypadat titulní stránka dalšího vydání časopisu, záleží jen na vás.

Vezměte tužku, pastelky, vodovky, tempery, voskovky, fixy atd. atd. a vytvořte 

návrh nového loga. 

Co je logo?

Logo je název, jméno, znak, výtvarný projev nebo kombinace všech prvků.

Jaké má být logo?

- jednoduché

- zapamatovatelné

- nadčasové

                           A hlavně naše 😊

Těšíme se na vaše návrhy, které můžete posílat prostřednictvím svých třídních 

učitelů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipovačka

Jaký rekord má v počtu snězených knedlíků ke svíčkové pan zástupce? Svůj tip za

třídu předejte třídním učitelům 

Užijte si ve zdraví prázdniny a pohodové vánoční svátky.

Redakce: Alena Veliká

Korektury: Miluše Marešová

Fotografie: Co mobily daly 


	Co v kořenech to v koruně
	3.A, 4.C, 5.B, 6.S
	Covid 19 a chřipka
	Návrat do školy po distanční výuce

