
Dne 4.12.2012 naši školu na-

vštívil Josef Zimovčák, který 

je velice známý sportovec—

cyklista. Jezdí několika set 

kilometrové trasy. Díky jízdě 

na kole byl v různých stá-

tech, jako např. v Rakousku, 

Polsku, Německu, atd. Na 

historickém kole již projel 

téměř všechny světadíly.  

Pan Zimovčák nám přivezl na 

ukázku repliku historického 

kola z počátku 20.století. 

Žáci i některé paní učitelky 

si dokonce jízdu na kole moh-

li vyzkoušet. Jízda na tomto 

stroji není nic jednoduché-

ho. Pan Zimovčák sám utr-

pěl během svých cest něko-

lik vážných zranění. V době 

jeho návštěvy mu bylo 52 

let, přesto plánuje ještě 

mnoho cest na tomto, pro 

nás nebezpečném, stroji. 

Všichni jsme rádi, že jsme 

se s takovou výjimečnou 

osobností setkali. 

Denisa Kučerová, 9. B 

Josef Zimovčák aneb „Děti na kole“. 
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A je to tu!!! První číslo školního časopisu „Jungmannka“ 

je na světě. Uvnitř tohoto vydání najdete spoustu zají-

mavých článků, které jste napsali vy, žáci.  

za redakční radu Michaela Prokešová 

Časopisu Jungmannka přeji mnoho úspěchů, co nejvíce čtenářů a 

dopisovatelů. Jsem ráda, že  se časopis přinaší škole začíná 

vydávat. Děkuji všem, kdo se na jeho vzniku podíleli a budou ještě 

podílet. 

Už se těším na další číslo "Jungmannky".  

Ivana Málková; ředitelka školy  



Dne 16.1. 2013 proběhla u nás ve škole 

beseda s paní Jarmilou Kratochvílovou. 

Jarmila Kratochvílová je sportovkyní v 

oboru lehké atletiky—vytrvalostní bě-

žecká trať. Dokázala vybojovat něko-

lik světových rekordů. Jarmila Krato-

chvílová se narodila 26.1.1951 ve Gol-

čově Jeníkově, je jí 62 let. Přinesla 

nám do školy ukázat svoje medaile. Ur-

čitě nás svojí návštěvou překvapila. S 

takovými osobnostmi se člověk moc 

často osobně nesetkává. 

Michal Cina, 9. B 

16.1.2013 jsme měli možnost pozorovat 

atletku a běžkyni Jarmilu Kratochvílo-

vou. Její manažer nám ukazoval, Jaké 

disciplíny jsou v desetiboji. Také nám 

říkala, co všechno si prožila. 

Pak jsme si mohli zkusit skákání atd.,… 

Tereza Adamová, 8.B 

moc nechtělo. Chtěli jsme vidět víc. A 

zase za rok půjdete vy. 

Nikola Puchýřová, 9.A 

 

Jeli jsme brzy školním autobusem. 

Byla to dlouhá cesta, ale vyplatila se. 

Žáci 9. a 8. ročníků, kteří vycházejí 

se jeli kouknout, co je čeká a co je 

nemine. Žáci mohli vidět spoustu po-

volání i si to vyzkoušet. Měli jsme 

krásné uvítání  pana ředitele školy. A 

když jsme měli jít domů - ani se nám 
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Den otevřených dveří—SOU Třešť 

Jungmannka 

Navštívila nás Jarmila Kratochvílová 

Jarmila Kratochvílová se svými medailemi. 

Jeden z Murphyho zákonů: 

„V nemocnici vás uzdraví,ale musíte to 

přežít.“  

Skáčeme... 



Byli jsme na ekofilmu v kině Dukla a 

jmenovalo se to Sloní máma. Bylo to 7. 

2. Ta paní měla dva slony, no vlastně se 

jich ujala, protože jejich rodiče zabili 

lovci klů. Tak si je vzala a ti sloni vyrůs-

tali spolu. Přibyli k nim další a další, až 

to bylo stádo slonů. Přišlo tam ještě dal-

ší mládě, ale to potom zemřelo na pod-

výživu. Ale teď je to úplné stádo a 

všichni se mají moc dobře. Moc se mi to 

líbilo, 

Nikol Atanasčevová, 8. B 

 

Zaujal mě ekofilm s názvem Sloní máma, 

který jsme se školou shlédli dne 7. 2. 

2013 v kině Dukla. Líbilo se mi, jak se 

paní starala o zvířata: psy, papoušky, 

zejména slony. Paní pečovala se svým 

manželem o malé i velké slony, dokonce 

je i léčila. Zapůsobila na mě absolutní 

vzájemná důvěra mezi člověkem a stá-

dem slonů. Nápad i jeho vlastní realiza-

ce vzešel od paní, hlavní hrdinky příběhu 
i filmu. Proto se jí začalo říkat SLO-

NÍ MÁMA. 

Antonio Oláh, 9. B 

 

Kino o Sloní mámě se mi moc líbilo. 

Bylo to zajímavé. Dozvěděla jsem se 

něco nového. 

Dominika, 6. třída 

 

7. 2. se mi to v kině fakt líbilo. Líbilo 

se mi, jak ti sloni byli chytří: uměli si 
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Sloní máma 
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Albert Stojka, 2.třída 

Patricie Kurejová, 2. třída 

Patricie Kurejová, 2. třída 
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Hádej, hádej, hadači... 

1. Má to oči jako kočka, má to 

ocas jako kočka, mňouká to ja-

ko kočka, a není to kočka 

2. Má to klobouček, jednu nožič-

ku, pěkně si sedí v mechu, 

v lesíčku. 

Stříbrné terasy 

Vystoupení žáků 2třídy. 

Ve středu 23.1. 2013 jsme byli vystu-

povat v domě seniorů v Jihlavě na 

Stříbrných Terasách.Vystupovali jsme 

v jídelně a bylo to tam krásné. Bylo to 

o zpěvu. Malí předškoláci a školáčci ří-

kali básničky a velcí školáci zahráli di-

vadlo O smutné princezně. Vystupovali 

tam kašpárek, princezna, myslivec, král 

a drak. Naše paní učitelka nás dopro-

vázela na klávesy. Blížili jsme se ke 

konci a staří lidé se smáli a byli rádi, 

že jsme za nimi přijeli. Pak jsme jim 

rozdali malé dárečky, začali jsme se 

loučit a šli jsme zpátky do školy. 

Jan Grundza, 9.A 

sami zvednout flašku, uměli sednout, 

lehnout, prostě se mi líbilo, jak s těmi 

lidmi spolupracují. 

Alex Oláh, 8. B 

Byli jsme na představení o Sloní má-

mě. Paní s pánem byli manželé a pře-

Sloní máma—pokračování ze s.3 

Martin Garži, 2.třída 

Věděli jste? 

Mládě slona po narození váží až 

100 kg.  

To je váha asi čtyř prvňáků. 

stěhovali se do Afriky. Založili rodinu 

slonů, pečovali o ně. Starali se jim o 

jídlo a udělali pro ně i dům. Ze začát-

ku neměli ani auto, za pár roků už 

měli auta dvě. Sloni měli i lékařskou 

pomoc. Byli tam i jezdci, kteří cvičili 

slony, jak si mají sednout i lehnout. 

Sloni měli lásky hodně. 

Milan Synakiewicz, 9. A 
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Vystoupení bylo 20. prosince. Vystupo-

vala tam Nikča Atanasčevová a Denisa 

Kučerová. Hráli tam pohádku O smutné 

princezně. Potom jsme tam vystupovali 

my, říkali jsme básničku. Vystupovali 

tam i další děti. Ukazovali také video. 

A potom už byl konec a šli jsme do ško-

ly.  

Lucka Hošková, 8.B  

Ahoj! 

Jmenuji se Tereza Adamová. Dne 

20.12. jsme prezentovali školu v kině 

Dukla. Říkaly se básničky, starší zpívali 

a já jsem byla jedna z nich. Moc se 

nám to všem povedlo a také jsem si vy-

zkoušela, jaké to je zpívat do mikro-

fonu. 

Terka Adamová, 8.B 

Už je více jak dva měsíce po Váno-

cích, ale stále ještě vzpomínáme na 

pěkný předvánoční program, který 

jsme společně s učiteli nacvičili a 

předvedli v kině Dukla. 

Na úspěšném vystoupení měli záslu-

hu žáci všech tříd, ale také vyučují-

cí, kteří s námi obětavě nacvičovali. 

Přišli se na nás podívat naši rodiče, 

bývalí učitelé naší školy, zástupci 

dalších základních škol v Jihlavě a 

zástupci Magistrátu města Jihlavy. 

Vystoupení se povedlo, zažili jsme 

opravdu radost z úspěchu. 

Žáci 7. B 

Dne 20. prosince 2012 se odehrálo 

divadlo a pohádka O smutné prin-

cezně. Příprava byla hrozně dlouhá, 

ale stálo to za to. V Dukle se hrála 

pohádka, recitovalo se i zpívalo. Bylo 

to moc hezké. Dokonce i já jsem 

tam vystupovala.. Myslím si, že se to 

líbilo i ostatním. Jen jsme měli šíle-

Přišli se podívat... 

Vánoční vystoupení  

v kině Dukla 

Účinkující…  

3. Běhá to okolo chalupy, dělá to ci-

puty dupity.  

(1.déšť, 2.kocour, 3.houba) 

připravil Martin Kaliáš, 7.A 



O lásce proč jen taková                                                                                                                                                                              

Seš krásná jako letní květy, seš  

jako sluníčko co svítí na nebi, seš 

něco co mi scházelo seš něco co 

mi chybělo seš krásná jako 

hvězdička  a já ti dám kousek 

mého srdíčka. 

Klára Siváková, 7.A 
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Vánoční vystoupení v kině Dukla— pokračování ze s. 5 

nou trému. Já jsem si myslela, že 

v jednu chvíli omdlím, ale zvládla 

jsem to. Všechno dobře dopadlo a 

hned po vystoupení mě a spolužáky 

vzal pan učitel do cukrárny. Bylo to 

moc fajn. 

Denisa Kučerová, 9.B 

Vystoupení divadelního kroužku 

Drumbeny 

Na podzim nám škola pro všechny děti 

zakoupila drumbeny. Všichni žáci naší 

třídy mají hudbu moc rádi, proto jsme 

měli velkou radost. Je úžasné, že se 

o přestávkách můžeme sejít vzadu ve 

třídě a společně si zabubnovat a ně-

kdy i zazpívat. Drumbeny využíváme i 

v některých hodinách, v etické, hu-

dební a tělesné výchově. Už se těšíme 

na to, jak budeme drumbeny zdobit. 

žáci 7. A Žáci 8.B 

Žáci 4.třídy 

Neučíme se pro školu,  

ale pro život.“ 
Seneca  

http://citaty.net/autori/seneca/
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Co nás baví? Justin Drew Bieber 

jakou píseň a Usherovy se to  líbilo a 

hned s ním chtěl podepsat smlouvu . 

Po nějaké době nahrál vi-

deoklip, který byl úspěšný a 

získaval si fanynky po ce-

lém světě.  Nahrál taky 

svůj první song který se 

jmenuje  One Time.  

Jeho vztahy : Selena 

Gomez ,  Jessica Jarrell , 

Kristen Rodeheaver , Cait-

lin Beadles 

Tereza  a Markéta 8.A 

50 Cent celým jménem Curtis  

James Jackons. 

Narodil se  6. července 1975 

v Jamaice  

Queens  New 

York  

Jeho matka 

Sabrina se ži-

vila prodeji 

drog. Při pro-

deji drog 50 

Centovi zabili 

matku. 50 Cen-

Justin Drew Bieber  

narodil se 1.3.1994 v Canade ve Star-

fordu . Jeho kariera za-

čala na youtube, aby je-

ho rodina viděla jak je 

talentovaný . Po čase ho 

viděla známa hvězda 

Usher ,po nějaké době 

přišel Justinovy dopis 

od Ushera. V tom dopise 

bylo, že se s nim chce 

seznámit Atlantic City, 

aby s nim podepsal 

smlouvu ohledně zpěvu. 

Pak Usher poprosil Jus-

tina aby mu zazpivál ně-

ta se ujali jeho prarodiče . 

V deseti letech se začal věnovat 

boxu. 

V 15 letech zkoušel rapovat,  šlo 

mu to, tak začal skládat další  

rapy.  A tak zpívá dodnes…  

Jeho nejnovější písnička 

Je duet- 50 Cent Eminem a Alam 

Levine -My Life. 

Postupně ho poznal Americký  ra-

pera Big L. 

V roce 2000 přežil pokus o vraždu, 

Co nás baví? Curtis James Jackson 
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Co nás baví? Curtis James Jackson—pokračování ze s. 7 

při kterém byl devětkrát zasažen 

projektilem ráže 9 mm, díky čemu 

si vysloužil přezdívku Bulletproof 

("Neprůstřelný"). V současnosti je 

jedním z nejbohatších rapperů světa 

a mimo hudbu se věnuje herectví a 

podnikání v nejrůznějších oborech.  

Patrik 8.A 

Co nás baví?  Tupac Amaru Shakur  

Ten, co pro každého znamenal, a 

znamenat vždy bude! 

Tupac Amaru Shakur – 2Pac. 

Byl – herec, scénárista, raper. 

Narození.16.6.71 New 

York Broklyn.  

Celým jménem Tupac 

Amaru Shakur. 

Máma  byla Afeni 

Shakur . 

Byl to člověk kterého 

si každá skupina lidí 

pamatuje  zcela jinak . 

Jako skvělého rapera, básníka , her-

ce a skladatele . 

Byl to umělec  který byl po celý svůj 

život nepochopen.  

Ať tak či onak , za svůj krátký život 

toho dokázal více , než dokáže kdo-

koli jiný za celý století . 

Pro celé generace se 

stal inspirací zdro-

jem. 

Stal se inspirací, pro-

tože vše uměl, znal  a 

dokázal. 

Byl to člověk kterého 

se nikdy nedalo pře-

hlídnout , nazpíval ty 

nejlepší písničky , ra-

py a vše co dokázal. 

Jeho nejznámější skladby : Hail Ma-

ry , Dear Mama , Change  

Leona a Veronika, 8.A 

Karneval 

Dne 8.února 2013 proběhl na naší 

škole KARNEVAL, na kterém se sou-

těžilo, tancovalo… prostě zde nechy-

běla dobrá zábava. A jak to tam vy-

padalo? Podívejte se na obrázky, 

které nakreslili žáci naší školy... Alexandra Kalejová, 3.třída 
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Omalovánky 

vytvořila Nikola Puchýřová, 9.A 

Tereze Freitichová, 2.třída Sandra Balogová, přípravná třída 

Michaela Kaliášová, 3.třída Sára Siváková, 2.třída 



Základní škola Jihlava, 

Jungmannova 6, příspěvková 

organizace 

Jungmannova 3298/6 

586 01, Jihlava 

Informace o škole. 

Telefon:  567 664 452  

Fax:   567 664 452  

E-mail:  jungzs@seznam.cz 

Nezapomeňte sledovat také webové 

stránky školy!!! 

www.jungzs.cz 

Rozvrh 

událostí 

 Březen 

Velikonoční dílny 

 1. března 

Ke kořenům potra-

vin—vybraní žáci 

6. a 7. ročníku 

 15. března 

Přípravná třída a 

1.třída—setkání v 

Multikulturním 

vzdělávacím cen-

tru 

 15 března 

Vzdělávací akce 

Madagaskar pro 

žáky II. stupně 

 28.-29.března 

Velikonoční prázd-

niny 

 

po út st čt pá so ne 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

 

16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 30 31 28           29 

Velikonoční prázdniny 

březen 2013 
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