
Milí čtenáři, žáci a 

spolužáci. Držíte 

v rukou již 3. vy-

dání školního ča-

sopisu Jungmann-

ka. V čem je tento 

rok jiný? Jistě jste 

si všimli, že změnil 

svůj vzhled, ale to 

není jediné. Nové 

je také to, že 

téměř celý časo-

pis tvoříme my, 

vaši spolužáci Do-

minik Vlček, Nikol 

Atanasčevová a 

Monika Jouklová 

a to pod vedením 

paní učitelky Pro-

kešové. Každou 

středu se schází 

naše redakční ra-

da a tvoří pro Vás 

to, co právě drží-

te ve svých ruk-

kou. Doufáme, že 

se Vám naše spo-

lečné dílo bude 

líbit. 

Redakční tým. 

Slovo úvodem... 
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LISTOPAD 2013 

Dne 16. 9. 2013 byl celý 

druhý stupeň Základní ško-

ly Jungmannova 6   na be-

sedě proti drogám, bylo 

tam hodně škol. Pán , který 

nám přednášel byl od poli-

cie a říkal, že drogy jsou 

velmi návykové a že by je 

nikdo neměl brát. Viděli 

jsme na fotkách jak do-

padly lidé kteří braly 

drogy,  viděli jsme  vždy 

2 fotky:  jak vypadaly 

lidé dříve a jak jsou zni-

čeni drogami. 

A ukazoval nám někte-

ré názvy drog a jaký 

jsou nejvíc návykové a 

které by nám mohli 

hodně ublížit. Já jsi mys-

lím že ten kdo bere drogy tak  

že je velký  trouba a že by 

s tím měl přestat jinak ho to 

zničí.Je lepší sportovat , věno-

vat se svým koníčkům, a jinou 

zábavu, kterou si každý může-

me dopřát. 

Monika Jouklová, 9.B 

Beseda „Boj proti drogám“ 

Zdroj: http://www.lamer.estranky.cz/img/

original/8/drogy-2-.jpg 



něco upéct pro mla-

dší spolužáky. My 

jsme pekli společně 

s 

Jelikož se letos na 

naší zahradě urodila 

spousta jablek . 

Uspořádalo se pro 

celou školu Jablíč-

kobraní a jablíčko-

hraní. 

Sbírali jsme jablíčka 

ze stromů a dávali 

jsme je do bedýnek,  

uskladnili je. A měli 

jsme za úkol z nich 

I. třídou.    

Nikol Atanasčevová, 

9.B 

Stránka 2 

Jablíčkobraní a Jablíčkohraní 

Jungmannka 

20.září proběhla na  dět-

ském dopravním hřišti 

v Jihlavě soutěž Do přírody 

kolo pěšky. 

Na tuto akci šli žáci z 2. a 

3. ročníků ZŠ 

někteří z nich se 

umístily. 

I naši žáci se za-

pojily do soutě-

že 

„kolo pěšky 

„na 3.místě 

byla Samanta 

Gáborová  

z 2. ročníku 

Do přírody  kolo pěšky 

v první kategorii , z druhé ka-

tegorii Albert Stojka ze 

3.ročníku pěkném 2. místě.  

Dominik Vlček 9.A 
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vyrobit sluníčka. 

Sluníčka   vyráběly  

společně patronát-

ní třídy. 

Sluníčka se velmi 

povedla 

všem.  My 

jsme vy-

ráběly 

společně 

s 1. a 2. 

třídou. 

Sluníčka jsme vyráběli z krabiček  

od sýra  a  z papíru. 

Nikol Atanasčevová 

Prvním  úkolem na měsíc září  

bylo vyrobit z jakéhokoli  ma-

teriálu sluníčko. 

Své třídy měly patronátní tří-

dy, každá třída měla za úkol 

Stránka 3 

Sluníčka 

Dne 4. 10. byl Mezinárodní den zvířat.  Do na-

ší školy přijel pan veterinář, který nám říkal 

mnoho informací o zvířatech. Pan veterinář 

nám povídal, že neošetřuje jen psy a kočky ale 

i plazy, hlodavce a ryby. 

Kočky a psi mají mnoho nemocí- oční choro-

by, kloubní choroby, červy. 

Povídal nám o těchto plazech: gekončík noční, 

agamy, želvy. 

Také o hlodavcích – myš laboratorní, potkani 

a o rybách.  

Dominik Vlček, 9.A 

Mezinárodní den  zvířat 



Jak jistě víte, 20. října proběhl Meziná-

rodní den stromů. Celá škola k tomuto 

dni plnila různé úkoly, sbírala a poznávala 

listy stromů, hledala jaké státy mají ve 

své vlajce strom nebo list a mnozí si o 

stromech zazpívali i písničku.  

Někteří si stromy dokonce i vytvořily a 

vystavily si je ve své třídě.  

Jako vzpomínku na tuto akci, si můžete 

obrázek stromu vymalovat. 

Stránka 4 

Den stromů 

Jungmannka 

Folk pochází z Ameriky na začátku 

minulého stolení . 

Do Ameriky se začali přestěhovávat 

lidé z Velké Británie, Irska a začali 

skládat lidové písničky. 

Dnes 23.10 do naší školy přijela 

malá skupina složená ze tří členu , 

která zastává tento hudební styl, ten nám přiblíži-

li různými písničkami. 

Dominik Vlček 9.A 

Co je to folk? 

Hádej, hádej hadači… 

Víte, jaký strom je NÁRODNÍM 

STROMEM ČESKÉ REPUBLIKY? 



Vydán í 3  Stránka 5 

23. října jsme byli na ZŠ Otakara Březi-

ny, kde probíhal den zdraví. Žáci naší 

školy (Nikolas Cina, Nikol Atanasčevo-

vá, Monika Jouklová, Patricie Gáborová, 

Šárka Gáborová, Tereza Adamová, Vale-

rie Cinová, Michal Cina, Kamil Cina, Sá-

ra Cinová . S paní učitelkou Hladíkovou 

Den zdraví na ZŠ Otakara Březiny 

ny utekly jako voda, ale bylo to tam super. Všich-

ni jsme si to tam užili.      Monika Jouklová    

9.B 

25.října jsme byli na Vodním ráji , byli 

tam děti od 4.ročníku až po 9. ročník. 

Ale než jsme šli tak nám paní učitelky 

řekly,  jak se máme chovat. V bazénu 

jsme byl 2.hodiny. A jaké to tam bylo? 

Když jsme tam přišli, tak nám paní ře-

ditelka rozdala čipy kterými jsme mohli 

projít dovnitř a otevřít si skříňku. Pře-

vlékli jsme se do plavek a šli jsme na 

bazén. Bylo tam docela hodně atrakcí: 

tobogán, výřivka a spoustu dalších. Užili 

jsem si tam spoustu legrace. Dvě hodi-

Dopoledne na VODNÍM RÁJI 

učili žáky ZŠ Otakara Březiny hrát na 

drumbeny. Paní ředitelka ZŠ Jungman-

nova 6 se přišla podívat, jak je to učí-

me a jak jim to jde.  

Monika Jouklová 



1. 11. 2013 se na naší škole uskutečnil Sportov-

ní projektový den. Ráno jsme se všichni sešli ve 

třídách, kde jsme se na tento den pořádně při-

pravili. Převlékli se do sportovního a řekli jsme 

si, proč je pro nás sport důležitý a že při ne-

správném cvičení může být pro naše tělo ne-

bezpečný. Během dne jsme si vyzkoušeli cvičit 

na všech pomůckách a nářadích co ve škole 

máme. Cvičili jsme na velké trampolíně, boxo-

Sportovní projektový den 
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Dopoledne na VODNÍM RÁJI (pokračování) 

Vymaluj si obrázek... 



vali jsme, skákali přes švihadlo, hráli florbal a dokonce si zacvičili na bosu. Celý den nás 

bavil, ale pro ty, kteří nejsou zvyklí se hýbat byl jistě náročný. 

Inventura 

Osvětový úkol, zaměřený na sběr vy-

bitých baterií, jsme plnili od září do 

listopadu. 

Všichni žáci si uvědomili, jak je dů-

ležité staré baterie třídit a nezamořo-

vat jimi životní prostředí. 

Mise Plus 

Žáci přípravné třídy až 6. ročníku se zúčastnili 

programu mise Plus, který k nám přijel od fir-

my EON. Stali se tak agenty, kteří se snaží za-

mezit plýtvání energiemi. Všem se program ve-

lice líbil a už se těší na další pokračování v příš-

tím školním roce. 

Zprávy z RECYKLOHRANÍ 
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Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, 

příspěvková organizace 

Jungmannova 6 

586 01, Jihlava 

Základní  škola  J ihlava, 

Jungmannova 6, 

příspěvková organizace  

Telefon: 567 564 441 

Fax: 567 564 452 

E-mail: jungzs@jungzs.cz 

www: www.jungzs.cz 

Žádný den nemůžeš 

zastavit, ale můžeš se 

prosinec 2013 
po út st čt pá so ne 
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9 10 11 Vánoční 

besídka. Kino 
Dukla. 

12 13 14 15 

16 17 18 Jarmark 

a den otevře-
ných dveří. 

19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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