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Časopis Jungmannka 

locvičny. Chování žáků 

bylo vzorné, bez jediné-

ho kázeňského přestup-

ku. Zdárný průběh dne 

byl zásluhou především 

paní učitelky Matějkové 

a paní asistentky Pavlíč-

kové, které celý den 

vzorně nachystaly a vtip-

ně moderovaly.  

Dne 20. 2. 2018 proběhl 

na škole projektový den 

pod názvem Maškarní 

rej, módní přehlídka. 

V první vyučovací hodi-

ně se žáci věnovali četbě 

s tématikou masopustu, 

starých zvyků a tradic, 

zaměřili se na orientaci 

v textu a objasnění no-

vých pojmů. Ve druhé 

hodině se pokusili vý-

tvarně ztvárnit masopust-

ní průvod, volili libovol-

nou techniku, jejich vý-

tvory byly nápadité. Ve 

třetí hodině se zájmem 

sledovali ukázky maso-

pustních průvodů 

z různých oblastí naší 

země, seznámili se i 

s největšími a nejznáměj-

šími karnevaly ve světě, 

zábavnou formou si zo-

pakovali některé země-

pisné informace. Ve čtvr-

té vyučovací hodině do-

tvářeli žáci své modely, 

které poslední dvě vyu-

čovací hodiny předvedli 

v tělocvičně. S chutí a se 

zájmem se zapojili do 

připravených her a soutě-

ží. V závěru dne se aktiv-

ně podíleli na úklidu tě-

Nejdůležitější body: 

 Ve škole se uskutečnil zápis 

budoucích prvňáčků 

 Žáci se zúčastnili celé řady 

akcí a projektových dnů 

 Skvělé úspěchy našich žáků na 

sportovních akcí 
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Žáci naší školy skvěle re-
prezentují naší školu na 
sportovních akcích 
 

Blahopřejeme jim k úspěchům a přejeme jim 

spousty dalších skvělých výsledků.  



Dne 10. listopadu 2017 se žáci zúčastnili 

akce v DKO Jihlava. Nejprve se děvčata 

obávala, že si určitě nic nevyberou. Po 

podrobné prohlídce jednotlivých stano-

višť nakonec objevila každá něco. Hlav-

ně se zajímala o zdravotní sestřičky, 

kuchařky a cukrářky. Hledala stanoviště 

kadeřnic, ale marně.  Chlapce zau-

jal obor automechanik a vystavený auto-

mobil.  

Projektový den—

přehled středních škol  
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Projektový den—Veletrh hraček  

 Dne 24.11.2017 proběhl projektový den 
– Veletrh hraček.  
Žáci I. A, B si prohlédli celý veletrh. 
K dispozici byla i tělocvična, kde si za-
sportovali s cvičitelkou Děti na startu. 
Na prodejním stánku s akrylovými bar-
vami si žáci vyzkoušeli tuto techniku při 
práci s tiskátky. 
Na prodejním stánku s dekoračními 
předměty si vymalovali vodovými bar-
vami odlitky ze sádry. Žáci na Veletrhu hraček 

Anketa-  III. A 

Co se vám líbí/ nelíbí ve škole? 
Líbí se předměty: matematika, hudební výchova, tělesná výchova 
Nelíbí se: Někteří žáci berou věci 
Jaké vztahy máte ve třídě? 
Líbí se: Žáci mají ve třídě příbuzné a kamarády. 
Nelíbí se: Upovídaná třída. 
Jaká je atmosféra ve škole? 
Nelíbí se: Někteří žáci zlobí, jinak je podle žáků atmosféra ve škole dob-
rá. 
Jak hodnotíte projektové dny? 
Líbilo se: Projektový den: Jihlavské památky, výlet do ZOO 
                 Projektový den: Vesmír 
Nelíbilo se: Kolo – pěšky 2017. Žákům se nelíbilo, že nevyhráli 

Projektové dny máme rádi, moh-

lo by jich být více. Nejvíce se 

nám líbil den 26. 9. 2017 na-

zvaný Jihlava, jihlavské památ-

ky. Projektový den byla patro-

nátní akce tříd. Prohlédli jsme si 

historické centrum Jihlavy, zau-

jalo nás povídání paní učitelek o 

morových epidemiích, hrdelním 

návštěvu cukrárny, posezení a 

popovídání si v cukrárně bylo 

krásným zakončením příjemné-

ho dne.  

a varném právu v Jihlavě. Potom 

jsme navštívili Muzeum Vysoči-

ny, zopakovali jsme si znalosti z 

učiva dějepisu, přírodopisu, zají-

mavé byly informace o dolování 

stříbra v Jihlavě. 

Bylo to pěkné, hodně jsme se 

toho naučili a nikdo nás nezkou-

šel. Nakonec jsme měli slíbenou 

Nejlepší projektový den  



Projektový den— Adventní čas—I. A, I. B 

Dne 5.12.2017 proběhl projektový 

den – Adventní čas. Žáci I. A ,B si 

připomněli dávné tradice – zvyky. 

Ve cvičném bytě vykrajovali z těsta 

tvary na vánoční perníčky. Ve své 

třídě přivítali Mikuláše, čerta a an-

děla a napsali dopis Ježíškovi. Žáci 

také nakrájeli jablíčka na sušení na 

vánoční křížaly. 

        Na závěr jsme provedli úklid 

cvičného bytu a zhodnotili jsme 

společně celý projektový den. 

Titulek popisující obrázek nebo grafiku 

 Žákům II. třídy se nejvíce líbil projekto-

vý den: Vesmír.. 

Zaujal je program nafukovacího plane-

tária a možnost prožít si, jak obíhá Země 

okolo Slunce. Ve výuce se naučili jména 

jednotlivých planet, kde žáky překvapil 

jejich počet. Prohlíželi si obrázky 

v knížce o planetách vesmíru. 

Líbilo se jim, že Slunce je tak veliké a 

vyzařuje teplo. Na závěr si vyrobili 

z ruličky od toaletního papíru raketu a 

postavili si raketu ze své oblíbené sta-

vebnice.  

Žáci II. třídy by si přáli více takových 

zajímavých projektových dnů. 

Projektový den—Vesmír 

T u r n a j  s e  u s k u t e č n i l 

v Moravských Budějovicích 

19.12.2017 v místní základní 

škole. Byl velmi dobře připra-

ven. 

Turnaje se zúčastnilo 5 družstev 

z 5 měst – Jihlava, Moravské 

Budějovice, Znojmo, Třebíč a 

Velké Meziříčí. Družstva měla 

přiděleny šatny. Rozlosování by-

lo „každý s každým“. Celkem 

každé družstvo sehrálo tedy 4 

utkání. ZŠ Jungmannova 2 utká-

ní vyhrála, dvě prohrála a celko-

vě obsadila třetí místo. 

Tuto akci považuji za zdařilou, 

žáci se velmi aktivně zapojili. 

S kázní nebyly potíže. Z hlediska 

motivačního i z hlediska klimatu 

m e z i  ž á k y  d o p o r u č u j i 

v takovýchto akcích pokračovat. 

Turnaj ve florbalu 

„Slunce je tak veliké a 

vyzařuje teplo…“ 
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Divadlo—“Zpátky do Betléma“  

Dne 6. 12. 2017 vystupoval na 

Magistrátu města Jihlavy Teátr 

Pavla Šmída se svým vystoupe-

ním „Zpátky do Betléma“. 

Účastnila se I. a II. třída, vystou-

pení se dětem moc líbilo – vtip-

né dialogy, vánoční koledy, děti 

zapojeny do děje. 

„Vtipné dialogy, 

vánoční koledy …“  

Stránka 4 Časopis Jungmannka 

Ráno 22. prosince jsme se sešli 

před Horáckým zimním stadio-

nem. Byli tam i někteří spolužáci 

z jiných tříd. Takto netradičně 

jsme zahájili vánoční besídku. 

Prvním úskalím bylo obutí bruslí. 

Při nástupu na led to bylo ještě 

zajímavější. Někteří to nejprve 

brali po čtyřech. Ale nakonec 

jsme všichni bruslili po dvou. 

Méně zdatní používali pomocné 

ohrádky. Bruslení proběhlo bez 

úrazu. Po návratu do školy jsme 

si udělali besídku. Tuto akci by-

chom rádi zase zopakovali. 

Netradiční vánoční besídka  

Atmosféra ve škole se nám líbí, nejvíc 

se nám líbí, že máme boxovací pytel a 

trampolínu .       

Jaký máte kolektiv? 

negativa:  

 Někdy neposloucháme učitelku 

 Zlobíme 

 Bijeme děti 

 Neumíme se chovat 

 

pozitiva: 

 Jsme kamarádi, 

 Hrajeme si spolu 

 

 

Vybavení školy: 

chceme: 

 dětské hřiště 

 autodráha  

 venkovní trampolína                                  

 

nechceme:  

 venkovní posilovna 

 petangová dráha  

                                                

Nejlepší projektový den: - Branný 

den 

Anketa 

„Ale nakonec jsme všichni 

bruslili…“ 

 

Divadlo—“Zpátky do 

Betléma“ 

Dne 6. 12. 2017 vystupoval 

na Magistrátu města Jihlavy 

Teátr Pavla Šmída se svým 

vystoupením „Zpátky do Bet-

léma“. 

Účastnila se I. a II. třída, vy-

stoupení se dětem moc líbilo 

– vtipné dialogy, vánoční kole-

dy, děti zapojen do děje. 
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Anketa pro žáky  

Žáci odpovídali na tyto otázky. 

Co se mi líbí a nelíbí ve škole? 

Jaké jsou vztahy ve třídě? 

Jaká je atmosféra ve škole? 

Jak hodnotíš projektové dny? 

Jak se ti líbí vybavení ve škole? 

 

Odpovědi. 

Škola hezká, líbí se tablety, nelíbí 

se chování kluků k holkám a oteví-

rání dveří žáky z jiných tříd. 

Vztahy ve třídě dobré, pouze 

v jednom případě špatné. 

Vztahy ve škole dobré, v jednom 

případě špatné. 

Projektové dny se  líbí, nebyl ná-

vrh na jiné. 

Žákům se líbí nové vybavení tří-

dy, jeden žák uvedl, že se mu 

líbí bicí. 

Zhodnocení 1. čtvrtletí—VIII. (8., 9.r.) 

Rychle to uteklo a 1. čtvrtletí 

pomalu skončí. V naší třídě má-

me mezi spolužáky i mezi žáky a 

učiteli celkem dobré vztahy. Ale 

máme ve třídě několik žáků, 

kteří se neumí chovat, jsou leni-

ví, nechtějí se učit a často chybí. 

Hodně nám to kazí. Určitě by 

bylo lepší, kdyby se osmáci a 

deváťáci učili zvlášť. Škola je 

krásně vybavená, můžeme dělat 

všechno, na co si vzpomeneme. 

Jenom to připojení na WI-FI je 

slabé. Hodně nás trápí odpoled-

ní vyučování, které máme dva-

krát týdně. Škoda, že je zrušený 

školní bufet. Škola nám nabízí 

několik zájmových kroužků, ale 

někteří z nás by rádi chodili do 

fitness nebo do tanečního 

kroužku. Trochu jsme se nad 

sebou zamysleli a v příštím 

čtvrtletí by asi bylo dobré zlepšit 

docházku do školy a potom i ty 

známky budou asi lepší.     

 

Zhodnocení 1. čtvrtletí—I. A, I. B 

Žáci si již na sebe zvykli, ve třídě 

se vytvořil dobrý kolektiv. 

Každý den řešíme spoustu zají-

mavých věcí. 

Nejvíce se dětem líbí hodiny TV 

– trampolíny, cvičení s hudbou,

… a dny, kdy si můžeme pláno-

vat činnosti podle sebe – Bran-

né cvičení, jihlavské památky.                                                                    

Nelíbí se nám v 1. třídě katedra, 

která by potřebovala natřít či 

polepit tapetou.  



První pomoc 
ře. Žáci měli možnost aplikovat a vy-

zkoušet si získané poznatky v praxi. 

Díky simulátorům a trenažérům první 

pomoci si všichni se zájmem vyzkouše-

li především   kardiopulmonální resus-

citaci (zevní srdeční masáž a plicní 

ventilaci), různé obvazové techniky. 

Seminář pojali velice zodpovědně, do 

aktivit se zapojili s chutí a se zájmem. 

Vzdělávací akce byla velice dobře a 

zodpovědně připravena, jako každým 

rokem byla pro žáky opravdovým pří-

nosem. 

Ve dnech 7. 2. a 15. 2. 2018 se 

žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili 

vzdělávací akce První pomoc. Pod 

vedením pana Veselého, člena 

Rychlé záchranné služby v Jihlavě 

se zajímavou a žákům srozumitel-

nou formou teoreticky seznámili a 

prakticky si vyzkoušeli základní 

úkony první pomoci. 7. 2. probí-

hala čtyřhodinová teoretická část 

vzdělávací akce. Žáci získali zá-

kladní informace o IZS, důleži-

tých telefonních číslech, letecké 

zdravotnické záchranné službě, 

základních zásadách první pomoci 

při krvácení, zlomeninách, při 

poranění páteře, lebky, mozku, při 

popáleninách, omrzlinách, úpalu, 

úžehu, otravách, seznámili se se 

základními fyziologickými funk-

cemi a základními pomůckami 

první pomoci. 15. 2. probíhala 

tříhodinová praktická část seminá-

Lyžování na Šacberku  

Dne 22. 2. 2018  se uskutečnil 

lyžařský výcvik pro zájemce dru-

hého stupně. Sněhové podmínky 

nebyly moc příznivé, sníh byl rá-

no umrzlý a během dopoledne 

měkl. Žáci se měli možnost nau-

čit  boční výstup svahem, brždění 

pluhem a jednoduché oblouky. 

Nevýhodou bylo, že žáci měli 

lyže půjčené, na což si špatně 

zvykali. Kladem bylo, že mohli 

použít kratší dětský vlek, který se 

neplatil. Byla možnost se i ohřát 

v bufetu a dát si svačinu. Akce se 

vyvedla a škoda, že toho nevyuži-

lo více žáků. 

Zimní atmosféra na Šacberku 
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vu z papíru. Jednotliví žáci 

pastelem vybarvovali předem 

určené planety. Nejvíce úspě-

chu, díky svému prstenci, sklidila 

planeta Saturn. Vyrobenou sluneč-

ní soustavu učitelka s dětmi zavěsi-

la na dekorační síť, aby si ji žáci 

mohli opakovat. V hodině tělesné 

výchovy žáci hráli pohybové hry 

s tématem pohyb planet sluneční 

soustavy.  

Přípravná třída měla možnost na-

vštívit zážitkový stan s programem 

Cesta do vesmíru. Žáky přípravné 

třídy velmi zaujal vzhled stanu 

s kulovitě zrcadlovou promítačkou. 

Žáci si stan měli možnost důkladně 

prohlédnout a následně se rozmís-

tili uvnitř. Projekci sledovali v lehu 

na zádech, což mělo evokovat po-

zorování noční oblohy. Dětem byla 

spuštěna naučná animovaná pro-

jekce, ve které jim byly vysvětleny 

základní poznatky o planetě Zemi, 

Slunci, Měsíci, sluneční soustavě a 

cestování do vesmíru. Po projekci 

děti odpovídaly na otázky týkající 

se vesmíru a naší planety. Akce se 

žákům velmi líbila a byla pro ně 

přínosná.  

Následně si přípravná třída s třídní 

učitelkou vyrobila v hodině výtvar-

né výchovy vlastní sluneční sousta-

Akce zážitkový stan—Cesta do vesmíru  



Dne 27. 3. 2018 byl sraz žáků 

před Horáckým stadionem v 8 

hodin. Děti si zaplatily 10 Kč a 

mohli jsme jít bruslit na malou 

plochu. Velkým problémem se 

ukázalo zavazování a utahování 

tkaniček. Žáci se učili jízdu 

vpřed, jízdu vzad, přešlapování 

vpravo a vlevo. Pro ty, kteří na 

tom stáli poprvé, bylo možno 

půjčit oporu při jízdě. 

Akce splnila očekávání a dětský 

úsměv byl učitelům odměnou. 

Bruslení na Horáckém zimním stadionu  

„Žáci se učili jízdu vpřed, 

jízdu vzad, přešlapování 

vpravo a vlevo.“ 

Ve středu 28. 3. probíhal projek-

tový den Velikonoce. Během 

první hodiny si v rámci oslavy 

Dne učitelů děti vyzkoušely roli 

učitele v komunitním kroužku. 

Výměna rolí žáky velmi bavila. 

Po zkoušení role učitele, se pří-

pravná třída začala věnovat pří-

pravě na Velikonoce. Řekli jsme 

si, jaké jsou Velikonoce svátky a 

které tradice k nim patří. 

K názorné ukázce učitelka vy-

brala barvení vajíček pro koled-

níky. Děti měly za úkol si z domu 

přinést vajíčka, která společně 

s učitelkou následně barvily. 

Některé děti tu činnost viděly 

poprvé, jiné doma vajíčka pravi-

delně s rodiči každý rok barví. 

Obarvená vajíčka si žáci ozdobili 

obtisky a velký úspěch měla ta-

ké vajíčka v samosmršťovacích 

košilkách s tematickými obráz-

ky. Hotová vajíčka si děti odnes-

ly domů, chlapci jako svou první 

vykoledovanou výslužku, dívky 

pro koledníky.  

Projektový den Velikonoce  
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FÓRUM mladých—
DIOD 
Dne 20.3.2018 proběhlo Fórum mladých. 
Žáci se rozdělili do skupin, dle diskuto-
vaných oblastí: životní prostředí, zdravý 
životní styl, sportovní činnosti a sportovní 
zařízení v Jihlavě, volný čas, kulturní vyžití, 
doprava, já ve škole, jak se cítím v Jihlavě.  

Žáci navzájem diskutovali o problémech 
dnešní Jihlavy. Setkání byli přítomní i zá-
stupci vedení města – primátor města 
Jihlavy pan Chloupek.  

Soutěž poznej Vysočinu 
Dne 16.3.2018 proběhlo krajské kolo soutěže 
pod záštitou pana hejtmana MUDr. Jiřího 
Běhounka s názvem “Poznej Vysočinu”. Do 
tohoto kola jeli dva nejlepší žáci ze školního 
kola. Po písemném testu se mohli setkat s 
žáky různých typů škol. Po občerstvení 
proběhla přednáška na téma “100.let 
Československa”.  

Celkový počet soutěžících bylo 158. Dominik 
Mazač skončil 127-135 místě a Jamellia Ros-
sa Zamparo – 156-158.  

Učitel na hodině počtů se ptá: 

„Kdybych měl v levé ruce sedm pomerančů a v pravé ruce osm pomerančů, co bych měl?“ 

Pepíček se hned hlásí: 

„Velké ruce!“  

 

Jak se pozná veselý motocyklista? Má mouchy na zubech. 

 

Kouzelník ke svému kouzelnickému číslu potřebuje dobrovolníka a ptá se: 

Tak děti, kdo by mi chtěl pomoci s kouzlem?! 

Kouzelník si vybere Pepíčka a ptá se ho: 

Potvrď mi, že se vidíme poprvé. 

„Ano tati.“.  

Vtipy z www.alik.cz 

 

 

 

Vtipy 



20.4. a 21.4.2018 pro-

běhl zápis budoucích 

prvňáčků pro nový školní 

rok a zápis dětí do pří-

pravné třídy. 

Děti s paní učitelkou 

procházely sedmi stano-

višti s různými úkoly 

s tematikou pohádek. 

Uvítal je zpívající pejsek, 

děti zachraňovaly babič-

ku z břicha vlka a prochá-

zely také pohádkovým lesem, kde poznávaly 

písmena, číslice i geometrické tvary.  

Na památku na tento významný den 

dostal každý z budoucích prvňáčků 

diplom a drobné dárky. 

Všem se u nás ve škole líbilo. 

Zápis na ZŠ Jungmannova  

Zápis budoucích prvňáčků 

proběhl v příjemné atmo-

sféře. 

       Po návratu do školy jsme byli 

všichni docela unaveni. Po chvilce 

oddechu jsme se učili ještě 2 hodi-

ny, každý podle svého rozvrhu. Ex-

kurze se někomu líbila více, něko-

mu méně a některým vůbec. 

V úterý 17. 4. 

2018 se se-

šli žáci II. 

stupně na 

autobuso-

vém nádraží. 

Odtud jsme 

jeli linkovým 

autobusem 

směr Hosov. 

Na úpravně 

vody nás již 

čekal jeden 

ze zaměst-

nanců. Seděli 

jsme v místnosti, kde nám pán vy-

kládal a promítal o úpravně vody, 

jak se čistí. 

       Pak jsme se rozdělili na dvě 

skupiny. Prošli jsme téměř celou 

budovu. Po prohlídce jsme se vráti-

li zpět do místnosti, kde jsme psali 

docela složitý test. Vítězem se staly 

dvě žákyně sedmých ročníků, které 

dostaly drobné upomínkové před-

měty. Tím skončila naše exkurze. 

       Do odjezdu nám zbývalo ještě 

dost času, tak jsme zašli na dětské 

hřiště. Všichni jsme se nasvačili a 

napili. 

       Zpáteční cesta se nám díky 

některým nevychovaným žákům 

moc nepovedla. Jejich chování ne-

bylo zrovna vhodné a slušné. Dojeli 

jsme opět na autobusové nádraží a 

odtud jsme šli rovnou na zastávku 

MHD.  

Exkurze—Úpravna vody Hosov 

 

Žáci druhého stupně na 

exkurzi 

 


