
Od 22. do 30. dubna probíhal 

na naší škole „Čarodějnický 

týden“. Všechno, co jsme dě-

lali, potěšilo určitě malé i vel-

ké. Největší zážitek ale měla 

většina z nás poslední den na 

hřišti. Při společném focení 

různých soutěží, ochutnávce 

čarovacích lektvarů, při udě-

lování odměn si většina z nás 

užila hodně legrace a 

zábavy. 

Michal Cina, 9. B 

 

Celý čarodějnický 

týden jsme se učili 

pracovat s malými 

dětmi a pomáhat jim. 

Společně s první tří-

dou jsme vyrobili pěkné čaro-

dějnice, kamarády pavouky, 

čarodějnickou chatrč, kou-

zelná košťata. 30. dubna 

jsme prožili pěkný zábavný 

den na hřišti. Myslím, že se 

nám všechno povedlo. Tý-

den jsme si užili nejenom 

my, ale hlavně malé děti 

z patronátních tříd. 

Veronika Ferencová, 7. B 

 

Celý „Čarodějnický týden“ jsme pracovali spo-
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lečně se třídou VII. B a 

s patronátní 1. třídou. 

Ukázali jsme, že umíme 

nejenom zlobit, ale také 

pomáhat našim menším 

spolužákům. Nejvíce 

legrace jsme si užili při 

zhotovování čarodějnické 

chatrče. Někteří jsme se 

pořádně zmazali, ale vů-

bec nám to nevadilo a vý-

sledek stál za to.  

František Mižigar, 7. A 

 

Na konci „Čarodějnického týdne“ 

byla naše škola krásně vyzdobená 

úžasnými výrobky všech tříd. I rodi-

če se mohli přijít podívat, co všech-

no dokážeme s pomocí učitelů a asi-

stentů udělat. Takže výzdoba školy 

byla pro mě tím nejhezčím zážitkem 

z celého týdne. 

Antonín Piskura, 9. B 

Čarodějnický 

týden se mi 

moc líbil. Dí-

vali jsme se na 

pohádku O no-

saté čaroděj-

nici, vyráběli 

jsme čaroděj-

nici, pavouky, 

chýši, čaro-

dějnické koš-

tě. Poslední den jsme připravili na 

hřišti program pro malé děti, všichni 

jsme měli možnost vyzkoušet si, jaké 

to je pracovat s malými dětmi. 

Patrik Cina, 7. A 

  

Myslím , že  čarodějnický týden se 

skutečně vydařil . 

poslední den týdne na hřišti  jsme si 

společně se svými patronátnímy 

třídami  pořádně užily. Pani učitelka 

Bartizalová, s radou žáků , která tuto 

akci  uspořádala, nám  na závěr  všem 

poděkovala. všechny naše výrobky si 

teď mohou prohlédnout rodiče  a ta-

ky návštěvníci školy.  

Miroslav  Kaluzsni 7.A 

 

V době od 22. dubna až do 30.dubna 

probíhal na naší škole zábavný týden 

Čarodějnic na Jungmanovic  škole. 

Pracovali jsme společně s malými  

dětmi a celý  týden vyvrcholil v úterý  

Čarodějnice 2.třída a 8.A 

Čarodějný dům 2.třída, 8.A 
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na školním hřišti . Ze všech akci kte-

ré třídy připravily , jsem si nejvíce 

užil ochutnávání  čarodějnických 

lektvarů. 

Karel Hury 7. B 

Celý čarodějnický týden na Jung-

mannce  byl moc hezký  a zábavný . 

pracovali  jsme společně se  7.A  a  

s patronátní  1. třídou .  Pomáhali 

jsme malým dětem s výrobou  čaro-

dějnice , chatrče , pavouků košťat. 

Všechny výrobky a výkresy měly ma-

lé děti připevněné před třídou ,Ted 

si naše výrobky mohou prohlédnout i 

naši rodiče   

Anna Karšová 7.B 

 

Společně s přípravnou třídou jsme 

vymýšleli názvy čajů. Dále jsme vy-

mýšleli co všechno umí čarodějnické 

koště  -  létat, můžeme s ním zmi-

zet, odletět na opačný konec světa, 

čarovat, pozná zlobivce, samo zame-

tá, tančí a zpívá. Byla jsem moc zvě-

davá na lektvary, tak jsem je ochutna-

la.  

Dominika Vinická, 6. třída 

Takových  týdnů jako ten čarodějnic-

ký by mohlo být ve škole víc . Nemuse-

li jsme se moc učit a bylo to bez-

va .Pomáhali jsme malým dětem vyro-

bit čarodějnici, vymyslet  pro ní jmé-

no ,vyrobit ten správný domek a koště 

pro čarodějnici . 

Vymysleli jsme i hodně čarovných lek-

Domeček pro čarodějnici 1.třída, 7.A, 7.B 

Domeček pro čarodějnici 4.třída, 9.třída 

Domeček pro čarodějnici 1.třída, 7.A, 7.B 
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Na naší škole se odehrával čaroděj-

nický den. Byli jsme na školním hřišti. 

Velký jsme měli na starosti děti 

z přípravné třídy. Dostali jsem kar-

tičky a chodili jsme s nimi a plnili růz-

né úkoly. 

Házeli jsem třeba pařátem nebo koš-

tětem. Bylo to úžasné. Také jsme 

ochutnávali lektvary a sliz. Ty měly 

dost hustý barvy. Tak třeba červený 

– láska. Byly tam i hezké masky. Pak 

nám žáci z 8. B rozdali diplomy.  

Odpoledne bylo na náměstí vyhodno-

cení čarodějnic. Naše se jmenovala 

Valentýna a vyhrála. 

 Sára Cinová, 6. Třída 

Čarodějnice na hřišti 

Čarodějnický slet 

Čarodějné lektvary 

tvarů .Všechno co se nám podařilo, 

Všechny výrobky malé děti vystavil 

před třídou . 

Bára Jurkasová  7.B 

Z týdne čarodějnic  jsme  si nejvíc 

užila poslední den ,  který  jsme  

všichni strávili ve třídě. Všechny  vět-

ší  děti měly určené jedno stanoviště 

a staraly se o děti  aby se pobavily . 

Naši menší  spolužáci si mohly vyzkou-

šet let na koštěti , skoky v pytlích , 

hod koštětem a ochutnávku kouzel-

ných lektvarů  . Klára Siváková  7.A 

Čarodějnický týden se mi moc líbil. Pa-

ní učitelka pro nás dokázala vymyslet 

hodně zajímavých činností . Mladším 

dětem jsme hodně pomáhali .Dívali 

jsme se na  pohádku , vyráběli  čaro-

dějnice a jejich domy pavouky, ha-

dy ,košťata ,vařili jsme čarovné lek-

tvary a vymýšleli pro ně ná-

zvy .Nejúžasnější byl ten poslední den 

na hřišti .Nejvíc asi všechny zaujala 

ochutnávka čarovných nápojů .Všichni 

jsme si týden perfektně užili. 

Tereza Cinová 9.B 

Já jsem nemohla jít na čarodějnice, 

protože jsem byla nemocná. Lezla 
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jsem po 

hradbách a 

spadla na zem. 

Měla jsem nara-

ženou nohu a šla 

jsem s mamkou 

k doktorovi. Dali 

mně nohu do 

sádry, tak jsem 

nechodila do 

školy. 

Byla jsem do-

ma, ležela jsem, 

chodila s mamkou 

nakupovat. Koukala 

jsem se na televizi, 

stavěla puzzle a 

hrála dostihy. Spala 

u nás kamarádka. 

Chodily jsem spolu 

na dvůr, udělaly si 

ohýnek a s rodiči 

jsem opékali párky. 

Šárka Gáborová, 

6. třída 

Skákání v pytli... 

Jak se jmenuje čaroděj-

nice na obrázku? 

Jak se jmenuje havran, 

kamarád malé čarodějni-

ce? 

Víte kolik let je této ča-

rodějnici? 

Znáte jméno ilustrátora? 

Zdroj: http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/03/

mala-carodejnice-3.jpg 

Hádej, hádej, hadači... 

Čarodějnice, kterou vidíme 

na obrázku je malá čaro-

dějnice,  je jí te-

prve127let. Bydlí na samo-

tě v lese se svým kamará-

dem havranem, který se 

jmenuje Abraxas. 

Tuto pohádku ilustroval 

známý ilustrátor Zdeněk 

Smetana. 
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Čarodějné pohádky...aneb Tvorba našich žáků. 

Čarodějnice a  Čaroděj   

Jmenovala se Jana  a Filip. V jeskyni 

jsem   viděla  čarodějnici a čaroděje. 

A  na sobě měli pavouky a vedle sebe 

kočku a myšku . A ta čarodějnice 

měla dredy . A ta čarodějnice měla 

na obličeji bradavice. Šla 

s bradavicemi  k doktorovi a on udě-

lal z ní krasavici.A  byla velká svatba, 

zamilovali se do sebe na první pohled. 

V dubnu byla velká svatba. 

A  zazvonil pohádky je konec. 

Lucie Hošková, 8. B 

jako mají všichni. Potom chtěla jít 

ven a měla rozcuchané vlasy a tak si 

začala dělat drdol. Měla vlasy mast-

né, špinavé a tak si je zavázala had-

rem, jenomže tam udělala uzel a už jí 

to nešlo sundat. Tak se ostříhala a 

najednou z ní byla Hololína. Podruhé 

šla na párty a vzala si paruku 

z mechu. Jenomže byl silný vítr a pa-

ruku z mechu jí shodil na zem a 

všichni se jí venku začali smát. Ona 

je proklela a řekla, že už nikdy nevy-

leze z jeskyně a od té doby ji nikdo 

nikdy neviděl. 

Monika Jouklová, 8. B Čarodějnice, která si vykouzlila 

bradavici 

Žila byla jedna čarodějnice, která se 

jmenovala Drdolína. Drdolína byla 

strašně zlá čarodějnice, na krku no-

sila pavouka, který 

byl jedovatý. Drdo-

lína bydlela 

v jeskyni, kde byla 

zima. Jednou šla na 

párty  čarodějek. 

Tam všechny čarod-

ky měly bradavici. A 

ona neměla bradavi-

ci. Potom si všimla, 

že má malý nos a tak 

se rozhodla , že si 

nos vykouzlí. Je-

nomže si vyčarovala obrovský nos, a 

potom si zase vykouzlila nos takový 

 

O čarodějnici,  která  se jmenova-

la  Kudrlína 

Byla jednou  jedna čaroděj-

nice Kudrlína. Byla stará, 

tlustá a místo vlasů měla 

kudrny. Zavázané kusem 

hadru. Bydlela v chatrči 

s kocourem. Jednoho dne 

čarodějnice jela na motor-

ce nakoupit žabí sliz, vever-

čí zuby, hadí kůži, atd. 

Když tu potkala pana 

Chloupka, byl to doktore, 

specialista na bradavice. 

Tak se rozhodla tam zajít a zeptat 

se. Protože měla  hnus-
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nou  bradavici  na bradě  a pořád jí 

tam překážela, při holení.  Tak tam 

šla. Protože chtěla být krásná a taky, 

aby se líbila ježidědkovi. Druhý den 

ráno šla za ježidědkem. Dědek byl 

z ní celý paf. Že se do ní zabouchl, 

líbilo se mu, že neměla bradavice a 

tak byla svatba.         

Zazvonil zvonec  a Hadrolíny je ko-

nec     

Nikol Atanasčevová, 8. B 
dy. Ta myš byla opravdu moc škare-

dá. A ta čarodějnice se rozhodla, že 

odejde ze školy. Protože neměla žád-

né jméno, nikdo ji ani nehledal. 

Nikol Nečadová, 8. B 

O Čarodějnici 

V hlubokém  lese bydlela čarodějni-

ce. Jmenovala  Leontýna, měla tam 

zvířata, kočku, myš, krysu. Byla tako-

vá  stará čarodějnice holila si kozí 

bradku . Má bradavice. Šla  ke stu-

dánce , umyla se a byla to  princezna. 

Měla  kočár s koňmi Se do pohádky  

to byla  dobře  došlo  

lektvar tam. Domku 

vařila polévku bram-

boračku měla uklize-

nou lektvar do skří-

ně.  

O čarodějnici, kte-

rá neuměla čarovat 

Byla jedna čaroděj-

nice, která neuměla 

čarovat. Kamarádi se jí za to posmí-

vali. Místo stromu vyčarovala chalu-

pu, místo pavouka bradavici, místo 

kočky myš, která měla na hlavě dre-

O princezně Laurince 

Bylo, nebylo, byla jedna zlá čaroděj-

nice, bydlela v jeskyni s kočkou Zrz-

kem. Čarodějnice se jmenovala Lau-

ra, měla dre-

dy, nemohla 

se česat a jí 

to štvalo, tak 

se oholila do 

hola .Nikdo ji 

neměl rád, 

tak se roz-

hodla, že bu-

de zlá. Ale 

potkala prin-

ce Lumíra , 

chtěla si ho vzít za muže. Proto 

chtěla být princeznou, ale musel ji 

osvobodit z té jeskyně, tak se na pár 

hodin očarovala na princeznu Lauru. 
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Byla krásná, žila na zámku se služ-

kou . Princ Lumír slyšel v okolí, že ně-

kdo musí osvobodit ze zámku prin-

ceznu . Tak se rozhodl, že to zkusí. 

Laura už jen čekala až ji políbí, aby 

byla navždy princeznou. Princ Lumír 

ji teda osvobodil - políbil a žili spolu 

šťastně až do smrti . 

Valerie Cinová, 8. B 

knihu do krámu. 

Bobík čekal na Plešouna v kuchyni. 

Bobík slyší kroky a říká ááá to bude 

Plešatej. 

Přišel do kuchyně Alex a Bobík říká, 

kde máš tu knihu kouzel, uděláme pe-

níze a Alex řekne, já na kouzlení kaš-

lu, prodal jsem jí. Bobík naštvaný vy-

skočil a chtěl kousnout Alexe, ale 

Alex vzal rychle krabici a Bobík tam 

naskočil, Alex tu krabici zalepil, ho-

dil ven a Alex měl 

klid. 

A tak Alex skon-

coval s čáry máry 

a začal být nor-

mální chlap a 

všechno dobře 

dopadlo. KO-

NEC     

Dominik Ferenc, 

8.B 

Příběh o čarodějovi 

Žil jeden čaroděj a 

jmenoval se Alex, ale 

čarodějové mu říkali 

plešatý. 

Byl malý, snědý , 

plešatý , hubený a oš-

klivý, ale měl velkou 

moc. 

A jeho pomocník byl 

sklípkan, pavouk, 

jmenoval se Bobík. 

Alex byl velmi moderní, stylově se 

oblékal a měl peníze. Nežil ani 

v chatrči ani v jeskyni, byl to milio-

nář. 

Měl vlastní palác, žil si jako velký ča-

roděj . 

Pomocníkovi koupil malý dům s plno 

hmyzu, ale jednou zkrachoval, hrál 

poker a prohrával tisíce, statisíce i 

miliony prohrával, protože to neuměl. 

Po krachu odešel z kasína a vyvo-

lal velikou bouři, celé město bylo za-

plavené vodou . 

Druhý den vstal z postele, šel se 

umýt, oblíkl se a šel prodat kouzelnou 

První den jsme měli na starost 5. a 4. 

třídu. Koukali jsme na pohádku O no-

saté čarodějnici. Druhý den jsme já 

a pan učitel dělali košťata. Třetí den 

jsme připravovali stánky pro děti. 

Připravovali jsme stůl, obrázky a 

bonbóny. Mezi tím než to začalo, ně-

kteří žáci začali bonbóny jíst. Bylo 

tam plno druhů. Byl to hezký 

den.Také se mi líbilo uklízení okolo 

školy. Uklízeli jsme odpadky, vajgle, 

Čarodějnický týden 



 

prostě všechno co se dalo. Líbilo se 

mi i uklízení půdy. Odnášeli jsme roz-

bité židle, madračky, monitory, des-

ky od lavic a papíry. 

Antonio Oláh, 9. B 

První den jsme se dívali s děckama na 

pohádku O nosaté čarodějnici. Poslední 

den byly na hřišti soutěže. Na zahradě 

byli deváťáci. Děti tam chodily za odmě-

nu. Byly tam dvě třídy A a B. Udělali 

jsme tam dva stoly a vyzdobili je obráz-

ky. Na jednom stole byly lektvary. To si 

děcka mohly vybrat. Žáci jim to do ke-

límku nalili. Na druhém stole byly různé 

bonbóny a děcka si je vybíraly. Bylo to 

pěkné.       Michal Cína, 
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Čarodějnický den 

Já jsem nalévala lektvary – zelený, 

červený, modrý a žlutý. David a Mi-

lan mi pomáhali. Také jsme pomáhali 

malým dětem ze 4. a 5. třídy vyrábět 

Na tento týden nikdo nezapomene. 

Vyráběli jsme se 4. – 5. třídou čaro-

dějnice. Potřebovali jsme: štětec, 

látky, nitě a další. Potom jsme dělali 

hnusný dům pro ježibaby. Vyráběli 

jsme ho z materiálu: krabice, nitě, 

sítě, noviny, trubičky. A když už to 

bylo, tak jsme si povídali. V úterý 

jsme si udělali krásné dopoledne. Vy-

dávali jsme dětem lektvary.                             

Milan Synakievicz, 9. A 

První den jsme se dívali 

s děckama na pohádku O 

nosaté čarodějnici. Pak 

jsme pomáhali vyrábět pá-

ťákům čarodějnice. Pomá-

hala jsem dodělávat čaro-

dějnice na poslední den 

čarodějnic. Kreslila jsem 

plakát na náš stánek. Líbilo 

se mi, jak jsme všichni 

spolupracovali.                

Tereza Cinová, 9. B 

Kouzelný týden 

malé čarodky. Pak jsme jim stavěli 

dům a v něm židle, stůl. Další den 

jsme dělali kamarády pro čarodky. 

Líbilo se mi to. 

Tereza Dmáčková, 9. A 
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Jak jsem trávil „čarodky“ 

Líbilo se mi, jak jsme dělali se 4. a 5. 

třídou čarodějnice. Moc jsme si to 

užili. A jednu čarodějnici jsme si udě-

laly já a Nikola do třídy. Byla jsem rá-

da, že děcka měly radost, bylo to 

hezké. 

Ivana Siváková, 9. A 

Vystoupení s DRUMBENY 

Dne 28. března 2013 v 15.30 hod. 

jsme vystupovali na Magistrátu 

města Jihlavy. Bylo nás tam 6 dětí 

a 2 paní učitelky a paní zástupky-

ně. Měli jsme sraz ve 14.45 hod. u 

MC Donaldu. Pak jsme šli do auta 

pro drumbeny a šli jsme do gotic-

kého sálu. Tam bylo plno učitelů a 

učitelek. Dohráli jsme a šli jsme se 

obléct. Odnosili jsme drumbeny do 

auta a paní učitelka nám rozdala 

krásného ježka a čokoládu. Vystou-

pení se nám podařilo. Rozloučili jsme 
se a šli jsme domů. 

Jan Grundza, 9.A 

Čarodky jsem trávil pěkně. Griloval 

jsem maso, opékal jsem párky, roz-

dělával jsem oheň a zpívali jsme rom-

ské písničky. Okolo ohniště jsme měli 

kameny. Dřevo jsme připravovali 

všichni. Bylo to fajn. 

Robin Cina, 9. B 

Čarodky 



Jungmannka Stránka 11 

Velikonoce polévají vodou hned v 5 ráno a na 

Slovensku mrskají holky kluky a u nás 

v ČR naopak – kluci mrskají holky. 

Kluci pletou z proutí mrskačky, holky 

barví vejce, holky dávají na mrskač-

ky stuhy, co k chlapci cítí. Zelená  - 

přátelství, žlutá – nenávist, červená  

- love, modrá – naděje. 

Nikola Puchýřová, 9. A 

Velikonoce nám oznamují, že už je 

jaro. Všechno začíná kvést, ale 

tenhle rok 2013 to moc velikonočně 

nevypadalo. V každém státě se Veli-

konoce slaví jinak. V Polsku se holky 

Velikonoční nadílka 

Velikonoce byly 1. 4. 2013. Počasí by-

lo špatné. Padal sníh. Já s taťkou 

jsem obešel známé a vymrskal jsem 

je. Pak jsem dostal pomlázku – vajíč-

ka, čokolády, Kinder vajíčko a KIT – 

KAT. 

Jan Kvasnička, 9.A 

Vzpomínka na Velikonoce 

1. 4. byl velikonoční den a mamka 

pekla mazance a já byla pryč. Měla 

jsem sraz s kámoškama v tělocvičně 

ve Štokách. Pak přišel trenér Pavel a 

Michal a vymrskali nás. Šlo se do šat-

ny a měli jsme trénink. Pak přišli klu-

ci, já jsem je neznala. Vymrskali nás 

a asi v 11. 50 hod. jsme jeli do Hum-

polce na zápas. Po zápasu nás trenéři 

pozvali na večeři. Asi kolem 19.30 

hod. jsem byla doma. 

Tereza Dymáčková, 9. A 
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Velikonoce 

Beseda o Romech... 

Dnes 10.4 2013 byla u nás ve škole 

„komunikace“ o Romech. Přijely dvě 

mladé slečny z Muzea Romů z Brna. 

Vymyslely nám mnoho her o romské 

historii. Byly tam otázky, např.  -  Je 

starší slovo Rom nebo cikán?  Mají 

Romové svou vlajku a hymnu?  Je 

dnes kočování v ČR povoleno?? 

A hodně dalších otázek. Hru, která 

Na Velikonoční pondělí jsem s mamkou uklízela. Pekly jsme beránka, bábovku, 

zajíce a holky barvily vajíčka. Taťka nás vymrskal, přišli kluci a taky nás vy-

mrskali. Pak se šlo k tetě, babičce a za kamarády a já byla ráda, že su doma 

s rodiči a ne v nemocnici. Krásně jsem si to užila.  

Ivana Siváková, 9. A 

Zdroj: http://msbarbanek.cz/wp-content/uploads/2013/04/omalovanka-400x282.jpg 
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Dneska 15.5 2013 to bylo skvělí den 

byli jsme venku viděli jsem postel 

šlapací a vozík šlapací ,taky nás vzal 

po schodech pán záchranář ,dobře 

nám říkal všechny věci  .Pan záchra-

nář vozil po schodech s Nikolou na 

vozíku. Nikolka říkala ,že se jí to 

moc líbilo . 

Martin Šereda 8.B 

Kurz první pomoci pro 

8.ročníky. 

První pomoc…. 

Zdroj: www.onlineomalovanky.cz 

se jmenovala 

Bingo, při-

kládáme. 

Dozvěděly 

jsme se, že 

před Marií 

Terezií Ro-

my lovili ja-

ko lovnou 

zvěř. Když 

Roma chytili, uřízli mu na Moravě le-

vé ucho, v  Čechách pravé ucho. Ješ-

tě si pamatuju, že 

6500 Romů 90% 

bylo vyhlazeno za 

druhé světové vál-

ky. Pět % Romu  

přižilo Holocaust za 

pár let jejich počty 

se zvýšily. Rom si 

musel vzít bílou že-

nu nebo bílého mu-

že, aby se Romové rozmnožovali. 

Vyprávění o včelách. 

Děda má včely. Včely vylétávají na jaře z úlů. Dě-

da včely prohlíží. Kontroluje, jestli jsou zdravé. 

Včelí královna snese 1500 vajíček. Nemocná vče-

la se pozná podle toho, že nemá nohu nebo křídlo. 

Včelí matky se značkují tak, že se jim ustřihne 

křídlo, nebo se obarví, nebo očísluje. Když mě 

včela štípne, tak jde jed do krve a tvoří se proti-

látky. Ty mě chrání proti dalšímu štípnutí. Někdo 

je na štípnutí alergický. 

Markéta Verbóková, 6. tř. 
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