
 

 

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, 

příspěvková organizace 

Jumping Drums 

5 vydání 

V pátek 14. února  

přijela do naší školy 

skupina Jumping 

Drums. Koncert mo-

deroval to Ivo Batou-

šek, který skupinu 

založil. Pan Batoušek 

nám říkal, že učí hrát 

děti na bubny v bube-

nické škole. Na bub-

ny se prý naučí hrát 

každý, ale musí dlouho 

trénovat, i několik ho-

din denně. 

Přijel s dalšími dvěma 

členy skupiny. Hodinu  

nám hrály a také nám 

pověděli o historii bub-

nů. Někteří spolužáci si 

vyzkoušeli  hrát na 

bubny s celou kapelou. 
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Uvnitř tohoto vydání: 

Jungmannka 

Moc se nám to líbilo 

a myslím si že hrát 

na bubny je docela 

těžké. 
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Od 14.dubna do 16.dubna  jsme  ve škole velikonoční projektový tý-

den. V těchto dnech celá škola vyráběla velikonoční výzdobu. Vyrábě-

lo se z různých materiálů (toaletních papíru, z cd,  i z látky, z kelímku 

od jogurtu, a z láhví od pití). Myslím 

si,  že se výzdoba podařila a všem se 

moc líbila.  

Velikonoce u nás ve škole 



 

 

 

 

Škaredá středa 

Podle tradice se mají 

vymetat komíny. 

Zelený čtvrtek: 

Na zelený čtvrtek  se 

také naposledy veliko-

nočně rozezvoní zvo-

ny říká se že odlétají 

do Říma. 

Velký pátek:  

Křesťané mají držet 

přísný pust. 

Bílá sobota:  

Končí  pust který trvá 

40.dní 

Velikonoční neděle

(Boží hod velikonoč-

ní): 

Podle Bible vstal Ježíš 

Kristus z mrtvých. 

Velikonoční pondělí: 

Tento den je spojený s 

koledováním, polévání 

vodou, a velikonočním 

Května neděle.  

Název neděle je od-

vozen od květů. 

Modré (žluté)

pondělí :Představuje  

poslední masopustní  

pondělí. 

Šedivé úterý 

Uklízelo se obyd-

lí ,vymetali se všech-

ny nečistoty. 

 

Velikonoční týden v barvách... 
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Gekončík noční 

 je díky své nenáročnosti a 

mnoha barevným formám jed-

ním z nejčastěji chova-

ným zvířat. 

Dorůstá velikosti 20 – 30 cm. 

Na končetinách mají 5 

prstů s drápky. Klasicky 

zbarvený gekončík je hně-

do-žlutý s tečkami nebo 

skvrnami. Dožívají se až 

20 let. Gekončíci vyžadují 

živou potravu. V zajetí 

jsou krmeni cvrčky, šváby, 

sarančaty a podobným 

hmyzem, odpovídající ve-

likosti chovaných zvířat. Doplň-

Gekončík noční  

kově je možné podávat moučné 

červy.  Dospělí jedinci jsou 

schopni pozřít i holátka myší. Te-

rárium pro dvě samice a jednoho 

samce 60x35x35cm. 

http://img.cz.prg.cmestatic.com/

media/images/365x205/

http://www.predskolaci.cz/wp-

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cvr%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A1b
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mou%C4%8Dn%C3%BD_%C4%8Derv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mou%C4%8Dn%C3%BD_%C4%8Derv
https://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1
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Máš zájem o chov 

gekončíka nebo 

myší ? 

Kontaktuj Dominika 

Vlčka z 9.A  

Zvířecí osmisměrka  
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Do you speak English? 
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Mezinárodní den Romů. 

V úterý 8.4 proběhl na naší škole Mezinárodní den Romů. 

V ten to den jsme se celá škola sešli v tělocvičně, kde pro nás bylo 

připraveno vystoupení. Své umění nám předvedli děti a žáci z 

Klubíčka. Předvedli nám hlavně romské tance. 

I žáci naší školy s tanečním a pěveckým vystoupením. Děti z pří-

pravné třídy společně s panem asistentem Lagronem bubnovali na 

drumbeny. Na drumbeny nám zahráli  i velcí žáci.  

Celý den jsme si velice užili.  



 

 

Dne     proběhlo na naší 

škole  proběhla soutěž , 

ve které měřili žáci 

2.stupně své síly, Silák 

roku. Byli jsme rozděleni 

po třídách.  

Prováděli jsme různé  

cviky: hod medicinbalem, 

skok z místa, sedy lehy, 

kliky, shyby , a držení ve 

visu, ti kteří se umístili na 

prvních 3.místech po-

stoupily do dalšího kola. 

Žáci 1.třídy vystoupily na 

Krajském úřadě pod vede-

ním paní učitelky Hladíko-

vé, kde  představily, co se 

naučili na drumbeny.  

Školní kolo siláka roku 

Vystoupení 1.třídy na Krajském úřadě 
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Den učitelů  

Den  28.3.  patří všem učitelům, kteří slaví svátek Den uči-

telů. Rada žáků si pro učitele a asistenty přichystala pře-

kvapení. Tajně jsme pro ně vyrobili  přáníčka a papírové  rů-

že. Celá škola se sešla v tělocvičně kde jsme popřáli učitelů 

a asistentům.  

Fórum  mládeže  

Dne   se Nikol Atanasčevová, Nikolas Kaliaš a Dominik Vl-

ček účastnily fóra mládeže, kde diskutovali o největších pro-

blémech města Jihlavy. Každý byl zařazen do jiné sekce  

(zdravý životní styl, prevence, zdravotnické služby a další). 



 

 
Stránka 10 Jungmannka 

Vzdělávací seminář v Terezíně 

V pátek 16.května jeli žáci 

2.stupně na  vzdělávací seminář 

do Terezína. 

Co napsali o tomto semináři Va-

ši spolužáci si přečtěte dále... 

Terezín 

Byla jsem v Terezíně a bylo to moc hezký, ale zároveň i smutný. Dozvěděla jsem se, 

že dřív to měli všichni moc těžký a co ještě bylo dobrý, že jsme jeli přes Prahu a že 

jsme jeli tři hodiny. Jak jsme jeli, tak jsme se zastavili za Prahou u benzínky a byl tam 

MC Donald, ale to není všechno. 

V Terezíně jsme prvně byli ve velké pevnosti. Tam jsme si taky povídali o Karlovi Po-

láčkovi, že ho poslali na pochod smrti, že byl spisovatel, že napsal knihu Bylo nás pět. 

Ještě jsme si povídali o malých dětech. Byly tam obrovské seznamy těch jmen dětí. 

Byl tam i jeden kluk, jmenoval se Petr Ginz, narodil se v roce 1928 a zemřel v říjnu 

1944. Zahynul v Osvětimi. V ghettu řídil časopis Vedem. Časopis vycházel dva roky a 

mělo to celkem 800 stran.  

Hned jak jsme přijeli do Terezína jsme měli na začátku besedu. Po prohlídce velké 

pevnosti jsme měli čas si jít něco koupit. Měli jsme rozchod a potom jsme šli do auto-

busu a jeli jsme na malou pevnost. Tam mě zaujaly cely a ty samotky. Bylo to moc 

smutný. A ještě mě dostalo to krematorium a ty postele, na čem spali, že to bylo jenom 

na prkně. Bylo to hezký, aspoň 

jsem se něco dozvěděla. 

Veronika Ferencová, 8.B 
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Terezín 

Je pátek ráno. Musela jsem se připravit a potom jsem si musela připravit svačinu a pití a 

nějaké sladkosti. Potom jsem jela autobusem na náměstí, dala si sraz se spolužačkami a šly 

jsme společně na autobus. Tam jsme si všichni žáci sedli, jeli jsme 3 hodiny. Stavili jsme se 

na nějakou benzínku a tam jsme si něco koupili. Potom jsme zase jeli a nakonec jsme byli 

v Terezíně. 

Tam byla asi hodinu přednáška o Terezínu, jak to tam bylo dřív (historie). No a potom jsme 

si prohlíželi velkou pevnost. Šli jsme ven do Terezína a procházeli jsme se kolem náměstí a 

povídali jsme si o tom, jak to tam bylo za války. Potom jsme měli rozchod, tak jsme si něco 

koupili k jídlu. V tom Terezíně jsme viděli pitevnu a viděli jsme i židovský hřbitov. 

A potom jsme jeli do malé pevnosti a tam byla paní a ta nám všechno ukazovala a říkala, 

jak to všechno bylo. Viděli jsme i samotky, temnice, prostě vše. Potom jsme viděli i bazén 

pro Němce. Potom jsme šli podzemním tunelem. Viděli jsme i koně a bobry. 

Potom jsme už jeli do Jihlavy a po cestě jsme se stavili do Prahy a potom do MC Donaldu, 

najedli jsme se, potom už jsme jeli domů. Moc se mi to líbilo. Dozvěděla jsem se hodně 

věcí. Hodně jsem si ten den užila. A hrozně se mi líbila řeka Vltava v Praze. 

Bára Jurkasová, 8.B 

Terezín 

Ráno jsem vstala v pět hodin, oblékla jsem se, vzala jsem si svačinu a sladkosti a šla 

jsem na město. Tam jsme měli sraz. V 6:30 jsme nastoupili do autobusu s dalšími třída-

mi. V autobusu jsme seděli a dělali srandy, pak jsme zastavili na benzínce, došli jsme si 

na toaletu a koupili jsme si něco. Pak jsme jeli dál přes Prahu. V Praze jsem viděla loď 

na Vltavě, hodně baráků, Václavské náměstí a Národní 

muzeum. Asi po třech hodinách jsme dojeli do Terezína. V Terezíně jsme měli besedu, ta 

trvala asi hodinu. Pak jsme šli s průvodkyní na velkou pevnost. Chodili jsme asi dvě ho-

diny, pak jsme měli krátký rozchod a nastou-

pili do autobusu a jeli jsme na malou pev-

nost. Tam bylo krásně, ale smutno. Nejvíc 

mě zaujaly cely a ty samotky. 

Moc se mi to líbilo, určitě bych tam chtěla 

jet ještě jednou. Domů jsme přijeli o půl 

osmé. 

Anna Karšová, 8.B 



 

 

„Páťáci“ informují... 

Plavecký výcvik 

10 pondělků jsme chodili plavat. Splývali jsme, potápěli jsme se, skáka-
li jsme do vody. Plavecký výcvik byl bezva. 

Patrik Laštovička 

Chodili jsme se školou na plavecký výcvik. Plavali jsme znak, prsa, 
kraula, potápěli jsme se a lovili puky. Jezdili jsme na tobogánu. Když 
jsem tam byl poprvé, měl jsem strach. Strach jsem ale překonal. Potom 
už to bylo dobrý. 

Tomáš Herman 

Plavání byla veliká událost. 
Plavali jsme kraula, závodili 
jsme, lovili jsme puky ze 
dna bazénu. Každému bych 
poradil, aby na plavecký vý-
cvik šel. Budete potom stej-
ně dobří jako já. Po tako-
vém výcviku se už nikdo 
neutopí. 

Štefan Feneš 

Bruslení 

Když jsme chodili bruslit, skoro furt jsem padal. Potom už mi bruslení trochu 

šlo. 

Patrik Ferko 

Jezdili jsme na ledě- učili jsme se jezdit správně, bezpečně, udržet rovnováhu. 

Poprvé jsem chvilku padal, ale potom už mi bruslení pěkně šlo- jezdil jsem 

jako hokejista. 

Martin Kučera 
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Vzpomínka na karneval 

Karneval byl v loňském roce v tělocvičně. 

Byla tam spousta různých masek. Nejvíce 

se mi líbily tyto masky: medvěd, pirát, 

tygr, želva. Já jsem šla za princeznu. 

Všechny masky tančily a soutěžily. 

Michala Stojková 

„Třeťáci“ informují... 

Byli jsme na sběrném dvoře 

V letošním roce jsme v naší škole sbírali hliník. Ve středu 30.4. 2014 
jsme my, žáci 3. třídy, šli všechen hliník odevzdat do sběrného dvora. 

Šli jsme všichni, s námi šla ještě naše paní učitelka Sovová a paní 
asistentka Kučerová, která vezla na vozíku Kristiána. 

Každý z nás měl jeden velký pytel s hliníkem, někteří nesli dokonce i 
dva. Celkem jsme měli 10 kg hliníku, který sbírali všichni žáci naší ško-
ly. 

Hliník jsme ve sběrném dvoře odevzdali, všechno jsme si prohlédli a 
ještě se vyfotili. 

Bylo krásné počasí, měli jsme pěknou vycházku a ještě jsme přispěli k 
ochraně našeho životního prostředí. 

Děkujeme všem, kteří hliník sbírali. 

Žáci 3. třídy 

Když jsem poprvé stoupl na led, tak jsem hodně padal. Při dalším bruslení 

jsem už jezdil jak zdatný hokejista. Teď jezdím moc dobře, jsem druhý nej-

lepší v bruslení v naší třídě. Jsem hrdý na to, jak jsem se to pěkně naučil. 

Honza Karala 
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P r á z d n i n y :-) 


