
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BO-

DY: 
 Poprvé v historii naší školy 

se otevřela „běžná třída“. 

 Žáci I. stupně se v rámci 

projektu zapojili do pátrací 

hry „ Čmuchalové“. 

 Zapojení naší školy do pro-

jektu „výuka přírodních věd 

nově“. 

 

12. 12. 2018 

VYDÁNÍ 7/2018 

Všem žákům, jejich zákon-

ným zástupcům, kolegům 

a všem příznivcům školy 

přeji krásné a pohodové 

vánoční svátky, šťastné 

vykročení do roku 2019. Ať 

je pro každého z Vás nový 

rok naplněný zdravím, 

štěstím, radostí, úspěchy a 

láskou.  

Časopisu přeji hodně  spo-

kojených čtenářů, jeho 

tvůrcům mnoho dobrých 

nápadů, nadšení a hlavně 

vytrvalost. 

Mgr. Ivana Málková, ředi-

telka školy 

Jsem velmi ráda, že držíte 

v rukou nové číslo obnove-

ného školního časopisu 

„Jungmannka“. Poděková-

ní patří hlavně redakční 

radě pod vedením Mgr. 

Václava Křičenského. 

Úvodem si dovolím připo-

menout významný zlom 

v historii naší školy. V září 

letošního roku byla poprvé 

v dějinách školy otevřena 

„běžná“ třída, která přiví-

tala nové prvňáčky. Věřím, 

že se našim žáčkům ve 

škole líbí, jsou zvídaví a 

chtějí se co nejdříve naučit 

číst, psát a počítat. Vždyť 

už v únoru je čeká 

„pasování na čtenáře“.  

Přivítali jsme také žáky, 

kteří k nám přestoupili 

z jiných škol.  

Čas běží, blíží se Vánoce a 

konec roku. Vánoce, to 

slovo v každém z nás zvo-

ní. Zvoní jako rolničky, 

které k Vánocům tak nějak 

patří. Snad každý se na 

Vánoce těší. Děti se těší na 

dárky, na čas strávený se 

svými nejbližšími. Pro do-

spělé bývají poslední dny 

v roce hektické. Pojďme a 

zastavme se. Prožijme ten-

to krásný čas v klidu a 

v pohodě, užijme si společ-

né chvíle provoněné vanil-

kou a skořicí za zvuků ko-

led.  Buďme k sobě laskaví, 

přátelští a dělejme si na-

vzájem radost. 

FOCENÍ PRVŇÁČKŮ 

V e  š k o l n í m  r o c e 

2018/2019 se poprvé 

v historii naši školy ote-

vřela „běžná třída“. Je to 

významný krok a přejeme 

všem žákům hodně úspě-

chů, kamarádů a krásně 

prožitých chvil. 

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace 

Časopis 
„Jungmannka“ 

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI ŠKOLNÍHO ČASOPISU.  



Žáci naší školy uklízeli v okolí 
školy 

Proč Čmuchalové?    Pátrací hra 
láká školáky do zařízení, která 
uchovávají kulturní, společenské a 
historické hodnoty. Doprovodit je 
tam mohou rodiče, prarodiče nebo 
starší sourozenci, případně se do 
pátrání mohou děti pustit na vlastní 
pěst. 
Vyčmuchat by malí badatelé měli 
odpovědi na deset otázek a také si 
při pátrání vyslouží pět razítek, kte-
rá potvrdí, že vybrané instituce 
osobně navštívili. 
 

Hrát mohou všichni školáci ze 2. – 
5. tříd jihlavských základních škol. 
 
Do prvního kola se zapojily tyto 
kulturní organizace: 

 Muzeum Vysočiny 

 Oblastní galerie Vysočiny 

 Městská knihovna Jihlava 

 Dům Gustava Mahlera 

 Brána Matky Boží 

12. 10. 2018 se žáci i pedagogové naší školy zapojili do Projektu 72 hodin. 

V tento den uklízelo okolí školy 48 žáků a 10 pedagogů a asistentů pedagoga. 

D ě t i  p r a c o v a l y 
s chutí a nasbíraly 
několik pytlů odpa-
du. 

Odměnou jim byly 
propagační náramky 
a placky. 

PROJEKT—72 HODIN 

 Zavedení konstruktivistic-

kého přístupu do výuky se 

zřetelem na práci tutora, 

týmovou práci  

 Využití poznatků a doved-

ností v mezipředmětových 

vztazích v přírodních vě-

dách a napříč ŠVP zapoje-

ných škol v průřezových 

tématech environmentální 

výchovy 

 Možnost učení formou Ga-

mes based learning 

 

ZAPOJENÍ NAŠÍ ŠKOLY DO PROJEKTU „VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD NOVĚ“ 

Cíl projektu: 

 Inovace výuky přírodních 

věd se zaměřením na bada-

telsky orientovanou výuku 

 Zdokonalení motivačních 

technik v práci pedagoga za 

účelem zvýšení vnitřní mo-

tivace žáků 

„Doprovodit je tam mohou rodiče, prarodiče nebo starší sourozenci, 

případně se do pátrání mohou děti pustit na vlastní pěst.“ 

ČASOPIS „JUNGMANNKA“ 

 

ŽÁCI I. STUPNĚ SE V RÁMCI PROJEKTU ZAPOJILI DO PÁTRACÍ HRY  

„ČMUCHALOVÉ“ 
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oříšky do staniolu. Někteří žá-

ci pak vystřihávali papírové 

vločky a lepili andílky 

z  papírových ta l í řků.                           

Ve třídě vládla dobrá nálada a 

práce šla dobře od ruky. Než 

jsme odešli do cvičného bytu 

upéct věnečky, ozdobili jsme 

Dne 26. 11. 2018 proběhl již dru-

hý předvánoční projektový den. 

Protože se chlapci osvědčili v 1. 

předvánočním projektovém dni 

ve výrobě ozdob z vizovického 

těsta, pustili se dnes do pletení 

adventních věnečků. A opět se 

jim dařilo. Děvčata balila lískové 

si dveře adventním věneč-

kem a také vitrínu u třídy 

vánočními ozdobami. 

2. PŘEDVÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN 

z pomela a pomeranče, slaměnka-

mi, papírem, odličovacími tampo-

ny, …. Vyráběli jsme např. žaludo-

vá miminka v ořechových skořáp-

ká ch,  p omera nčov ý  ře těz 

s vykrajovanými tvary z kůry po-

mela, vlepovali květy slaměnek do 

skořápek, vánoční stromečky 

z odličovacích tamponů, třpytek a 

korálků. Hodně si to užili i chlap-

ci, kteří si vybrali výrobu ozdob 

z vizovického těsta. Děvčata úplně 

strčili do kapsy. 

         Všem se nám den líbil, ozdo-

by se podařily, při práci jsme si 

hezky popovídali i zazpívali. Nyní 

se už těšíme na pondělní 2. projek-

tový den. Určitě bude zase hezký.  

1. PŘEDVÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN 

Dne 22. listopadu 2018 se uskuteč-

nil na naší škole 1. předvánoční 

projektový den. Cílem bylo vyro-

bit ozdoby na vánoční výzdobu 

tříd, školy, panelu i stromečku a 

také na jarmark. Každá třída děla-

la něco jiného. My jsme se zaměřili 

na tvoření s vizovickým těstem, 

ořechovými skořápkami, žaludy, 

sušeným ovocem,  kůra mi 
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Fotografie z projektového dne: 

Fotografie z projektového dne: 



    Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se třída 

4. A vydala po stopách zajímavostí 

Jihlavy v rámci pátrací hry Čmu-

chalové, kterou pro žáky prvního 

stupně základních škol připravil 

Magistrát města Jihlavy. Jejím ob-

sahem je návštěva pěti kulturních 

zařízení přímo v historickém cen-

tru Jihlavy a v jejich prostorách 

najít odpovědi na soutěžní otázky, 

které jsou uvedeny na hrací kartě. 

Cílem této pátrací hry je seznámit 

žáky nejen s historií Jihlavy, ale 

také s různými vědeckými či pří-

rodovědnými obory. 

     Nejdříve se děti vydaly do 

Městské knihovny J ihlava 

v Hluboké 

ulici. Na dět-

ském oddělení 

se dozvěděly, 

jak se mohou 

stát stálými 

čtenáři kni-

hovny a co 

všechno je možné si v knihovně 

vypůjčit. Žáci se nejvíce zajímali o 

možnost vypůjčení hudebních no-

sičů a deskových her. Z knih je 

nejvíce zaujaly publikace o vesmí-

ru a knihy s vánoční tématikou. 

     Další cesta vedla na Bránu Mat-

ky Boží, kde se žáci dozvěděli 

mnoho zajímavých informací o 

historických událostech Jihlavy. 

Nejvíce je však zaujal krásný vý-

hled na celé okolí z věže Brány 

Matky Boží a staré mechanické 

hodinové stroje, které jsou 

v prostorách věže umístěny. 

     Poslední zastávkou bylo Muze-

um Vysočiny na Masarykově ná-

městí. Nejdéle se děti zdržely 

v přírodovědné expozici, která 

informovala o rostlinstvu a živo-

čišstvu v Kraji Vysočina. Velmi je 

zaujaly také makety významných 

jihlavských staveb. 

Žáci si pátrací hru velmi pochvalo-

vali. Podařilo se jim nalézt odpo-

vědi na všechny otázky na pátrací 

kartě a už nyní se těší, až vyrazí 

čmuchat na další zajímavá místa 

Jihlavy. 

Jihlava, Městskou kni-

hovnu v Jihlavě, Oblastní 

galerii Vysočiny a Dům 

Gustava Mahlera. Na 

stanovištích za splněné 

úkoly žáci obdrželi razít-

ka do hrací karty, kterou 

poté odevzdali 

v Turistickém centru, 

kde za ně obdrželi odmě-

Dne 16. 11. 2018 se  III. 

A zúčastnila akce 

„Čmuchalové“ pořádané 

Magistrátem města Jihla-

vy. Žáci na jednotlivých 

stanovištích plnili úkoly 

zadávané formou háda-

nek. Během akce žáci 

navštívili Bránu Matky 

Boží, Muzeum Vysočiny 

ny – vak nebo batoh a reflexní 

přívěsek ve tvaru ježka. Akce 

„Čmuchalové“ žáky velmi ba-

vila, navštívili díky ní místa, 

kde se dozvěděli spoustu 

nových informací a po-

znatků a návštěva těchto 

míst pro ně byla zábav-

ným zážitkem.  

ČMUCHALOVÉ ZE III.A 

vzdělávání dětí. 

     Žáci 4. A v rámci projektových 

dnů vyrobili ozdoby, které připo-

mínají oslavy Adventu a Vánoc 

v dobách našich prababiček. Pou-

žili tedy přírodní materiály, staré 

damaškové látky či sušené ovocné 

plody. 

    Výsledkem jejich práce byly 

stříbrné borové šišky se zelenými 

a červenými stužkami, damaškové 

mašličky vsazené mezi skořápky 

vlašských ořechů nebo damaškové 

hvězdičky ozdobené přírodními 

šiškami. K dozdobení celého stro-

mečku posloužil 10 metrů dlouhý 

řetěz vyrobený ze sušených plátků 

jablek,   pomerančů a kdoulí. 

     Děti si vyrábění ozdob i samot-

né zdobení vánočního stromečku 

velmi užívaly a věří, že jejich vý-

zdoba přinese radost a vánoční 

náladu všem návštěvníkům jihlav-

ského náměstí.  

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU  

Ve čtvrtek 

29. 11. 2018 se 

žáci třídy 4. A 

zúčastnili zdo-

bení stromeč-

ku na Masary-

kově náměstí 

v Jihlavě. Soutěž o nejkrásnější 

vánoční stromeček probíhá každo-

ročně a účastní se jí všechny jihlav-

ské mateřské a základní školy a 

také další organizace věnující se 

ČASOPIS „JUNGMANNKA“ 

JAK 4. A ČMUCHALA S ČMUCHALY 
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Povídali jsme si s dětmi o prázdni-
nách a věnovali jsme se činnostem, 
na které v době vyučování nemá-
me tolik času – v tělocvičně jsme 
hráli hry, na vycházce jsme si užili 
prolézaček, ve třídě jsme malovali, 
lépe poznávali spolužáky, ale i 
sami sebe. 
Týden jme si pěkně užili! 

la exkurze na tomto sběr-
ném dvoře. 

Exkurze – Sběrný dvůr 

Žáci naší školy navštívili 
ve dnech 2. – 4. 10. 2018 
sběrný dvůr na Havlíč-
kově ulici v Jihlavě. 

Pracovnicí SMJ byli se-
známeni s tříděním od-
padů a následně proběh-

EXKURZE – SBĚRNÝ DVŮR 

27. 9. 2018 PROBĚHL PODZIMNÍ BRANNÝ DEN. 

V tento den jsme se s žáky vypra-
vili na hornickou stezku – směr 
Lesnov. 

Žáci absolvovali pochod terénem, 
poznávali rostliny a živočichy. 
Sbírali jsme také plody lesa. 

„...ve třídě jsme malovali, lépe poznávali spolužáky, ale i sami sebe. 

Týden jsme si pěkně užili!“ 

STRÁNKA 5 VYDÁNÍ 7/2018 

3.- 7. 9. 2018 PROBĚHL NA NAŠÍ ŠKOLE ADAPTAČNÍ TÝDEN. 



Co se nám ve škole líbí:  

 počítačová místnost, snoe-

zelen a trampolíny 

 různé akce a výlety 

 adaptační týden, Den dětí 

 taneční kroužek 

Co bychom ve škole chtěli? 

 pyžamové párty 

 barevný den 

 kroužek parkouru 

 novou tabuli 

 spaní ve škole 

Co bychom ve škole chtěli změ-

nit?  

 chování některých žáků 

 ve třídě interaktivní tabuli 

 abychom se tolik neučili 

bývalým třídním učitelem Ing. 

Zdeňkem Sadeckým, Ph.D. a žáci 

se mohli podívat na válečné leta-

dlo. 

PROJEKTOVÝ DEN „AKCE DEN EXKURZÍ“ – NÁVŠTĚVA ÚŘADŮ  

Den exkurzí proběhl v osmé třídě 

12. listopadu. Sraz žáků byl 

v 7.45 hod na Horním náměstí 

v Jihlavě. Vytyčili jsme si následu-

jící program: Návštěva Městské 

knihovny Jihlava, MmJ Jihlavy, 

radnice, pošty, spořitelny, zimního 

stadionu, kde se žáci sešli se svým 
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DOTAZNÍK ŽÁKŮ Z V.A TŘÍDY 

 

Byli jsme v novinách ... 



Září: 

 Adaptační týden – všechny 

třídy 

 Spolupráce s Policií ČR – 

IV. A, V. A, VI. A, VII. (7.r. a 

9.r.) 

 Exkurze Záchranné zdra-

votní stanice Jihlava  - 

všechny třídy 

 Do přírody kolo-pěšky – 

II. A, II. B, III. A 

 Sběrný den – v rámci EVVO 

 Evropský den mobility – 

Den bez aut  – všechny třídy 

 

Říjen: 

 28. říjen na Moravě – kino 

Dukla – II. stupeň 

 SMJ – třídění odpadů – 

všechny třídy 

 Spolupráce s Policií ČR – 

IV. A, V. A, VI. A, VII. (7.r. a 

9.r.) 

 Branný závod Jihlava – vy-

braní žáci 

 Akce 72 hodin – všechny 

třídy 

 Den otevřených dveří  Třešť 

– pro žáky 9. ročníku 

 Revolution train „Prevence 

2.0 – Jihlava“ – žáci 

II. stupně 

Listopad: 

 Spolupráce s Policií ČR – 

IV. A, V. A, VI. A, VII. (7.r. a 

9.r.) 

 Dopravní hřiště – IV. A 

 Akce „Čmuchalové“  - třídy 

I. stupně 

 Projektový den – návštěva 

úřadů, knihoven apod. – 

všechny třídy 

 Projektový den – 100. výročí 

založení Československa – 

všechny třídy 

 Zdobení vánočního stro-

mečku na náměstí  a panelu 

na MmJ 

 Světový den pozdravů – 

projektový den – všechny 

třídy 
 

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU: 

 3. Někteří členové ŽP jsou zapoje-

ni do redakční rady školního časo-

pisu 

 4. Nácvik hry na vánoční jarmark: 

Pohádka o neposlušných kůzlát-

kách 

 5. Zorganizování pyžamového 

dne  

6. Pomoc při organizování akce 

„České Vánoce“ 

7. Informace z jednotlivých tříd a 

jejich zhodnocení 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

Členové žákovského parlamentu 

se scházejí každý týden. Během 

1. pololetí jsme si dali za úkol: 

 1. Hodnocení třídění odpadů 

v jednotlivých třídách 

 2. Hodnocení pořádku ve třídách 

ČASOPIS „JUNGMANNKA“ 

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY: 
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I. třída: J. Demeter, zástupce: Š. Zajacová 

II. třída: K. Ferková, zástupce: S. Mižigar 

III. třída: M. Demeterová, zástupce: D. Zajacová 

IV. třída: K. Adamová, zástupce: N. Zajacová 

V. třída: G. Piskurová, zástupce:  K. Rytychová 

VI. třída: A. Siváková., zástupce: P. Stojková 

VII. třída (7.r. a 9.r.) V. Herman, L. Dreveňáková 

VIII. třída: J. R. Zamparo, zástupce: L. Diňová 

Akce, které nás čekají do konce I. pololetí: 

 Spolupráce s Policií ČR – IV. A, V. A, VI. A, VII. (7.r. 

a 9.r.) 

 Horácké divadlo Jihlava- „Škola základ života“ – 

II. stupeň + V. A třída 

 Projektový den - Vánoce 

 Nicholas Winton – Síla lidskosti – doku-

ment, V. A, VI. A, VII. (7.r. a 9.r.), VIII. A 

 MAP II – téma Kamarádství, II. A 

 Dopravní hřiště – IV. A 

 Den otevřených dveří Střední 

škola stavební Jihlava – žáci 

8. a 9.ročníku 



Termín: každé úterý od 
14:00 do 15:00 hodin 
 
 Zásady bezpečnosti při 

střelbě ze vzduchových 
zbraní 

 Péče o vzduchové zbra-
ně 

 Seřízení 
 Polohy při střelbě ze 

vzduchových zbraní 
 Základní výcvik ve 

střelbě 
 Střelba na různé terče 
 Způsob hodnocení 

střelby 

KROUŽEK VAŘENÍ 

chově a kultivaci hudebního 
projevu. 
V době před Vánocemi jsme se 
zaměřili na nácvik vánočních 
koled, které by měly zaznít na 
akci „ Vánoční jarmark“.  
Po Novém roce se zaměříme na 
nácvik lidových písní a jedno-
duchých dětských umělých pís-
ní. 

 PĚVECKÝ SBOR 

P ě v e c k ý  s b o r  s l o u ž í 
k prezentaci školy. 
Kroužek probíhá každou stře-
du od 13.30 hodin do 14.30 ho-
din. 
Kroužek v současné době na-
vštěvuje 15 dětí především 
z prvního stupně a je pro děti 
zdarma. 
Měl by rozvíjet jejich talent a 
hudební cítění. 
Pracujeme zde na hlasové vý-
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STŘELECKÝ KROUŽEK  
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Kroužek vaření probíhá jednou 
týdně každé úterý. Děvčata va-
ří jednoduché pokrmy dle 
vlastního výběru ve školním 
cvičném bytě. Vyzkoušela si 
například přípravu nepečeného 
smetanového dortu, smažila 
palačinky, langoše a smažený 
sýr s hranolkami. Učí se správ-
nému stolování, hygieně při 

přípravě pokrmů a správnému 
a bezpečnému zacházení 
s kuchyňskými elektrospotřebi-
či, jako je například 
elektrická trouba a 
myčka. Na závěr si 
dívky uvařený pokrm 
sní a uklidí cvičný 
byt.   



V měsíci říjnu 

se naše škola 

zapojila do 

projektu me-

z i n á r o d n í 

spolupráce se 

Slovenskem, 

nazvaném „Záložky do knihy spo-

jují školy“. Projekt byl vyhlášen 

Knihovnou Jiřího Mahena v Brně 

ve spolupráci se Slovenskou peda-

gogickou knižnicou. Společné té-

ma projektu bylo: Pohádky, bajky, 

pověsti a příběhy neznají hranice. 

Naší škole byla přidělena partner-

ská slovenská ZŠ a MŠ z obce 

Pastuchov. Záložky vyráběli žáci 

všech ročníků, předepsaná temati-

ka byla oběma školami dodržena. 

Na záložkách vyráběných našimi 

žáky se objevily obrázky například 

z pohádek O loupežníku Rum-

cajsovi, O třech koťátkách, O per-

níkové chaloupce, O sýkorce Mir-

ce a mnoho dalších. Žáci vyšších 

ročníků zpracovali na záložky hr-

diny Marvelovského světa komik-

sů nebo dobrodružství mladého 

čaroděje Harryho Pottera. 

Z partnerské školy našim žákům 

dorazily záložky s tematikou tra-

dičních slovenských pohádek, od 

žáků vyšších ročníků se mezi zá-

ložkami objevil například Malý 

princ. Z ručně zpracovaných zálo-

žek byli nadšeni žáci naší i sloven-

ské školy. Záložky se staly nedíl-

nou součástí hodin čtení, které 

díky nim získaly zábavnější roz-

měr. 

ZÁLOŽKY DO KNIHY SPOJUJÍ ŠKOLY 

V pondělí 3.12. jsme ve vestibulu 
školy společně oslavili zahájení 
času adventního. Paní učitelka 
Křičenská si se školním sborem 
připravila dvě vánoční koledy 
„Veselé vánoční hody“ a „Půjdem 
spolu do Betléma“, které jsme si 
společně zazpívali. Poté došlo ke 
slavnostnímu rozsvícení vánoční-
ho stromku. 

ŠKOLENÍ 

ZAMĚSTNANCŮ 

Dne 14.11.a  22.11.2018 proběhlo na 
naši škole školení první pomoci. Ško-
lení se zúčastnili všichni zaměstnanci 
školy. Při prvním setkání jsme se 
seznámili s teoretickými informace-
mi ohledně poskytnutí první pomo-
ci. Praktická část byla na programu 
následující týden. Všichni jsme si 
vědomi toho, jak je důležité znát zá-
klady první pomoci a je potřeba tyto 
znalosti předávat našim žákům. Zá-
chrana lidského života je odvislá 
z rychlé pomoci. 
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TANEČNÍ 

KROUŽEK 

Taneční kroužek—vedoucí Dan-

ka Duždová 

Taneční kroužek probíhá každý 

čtvrtek od 11.40—13.30 hodin. 

V kroužku je přihlášeno 22 dětí a 
jsou rozděleni do dvou skupin. 
První skupina má 11 dětí a dru-
há skupina též 11 dětí. Děti 
kroužek baví , dostávají prostor 
pro realizaci tanečků, vybírají na 
jakou píseň chtějí tančit a vy-
mýšlejí vlastní choreografii. Žáci 
se účastní všech vystoupení dle 
plánu školy, protože tento krou-
žek slouží k reprezentaci školy. 



plnili vlajkami, státním 

znakem a také notovým 

zápisem a slovy české 

hymny. Plakát žáci IV.A 

umístili do prostor spo-

lečné chodby, aby i spolu-

žáci z ostatních ročníků 

získali povědomí o tom, 

že naše země oplývá vel-

kým množstvím historic-

kých a kulturních pamá-

tek, že v České republice 

se nacházejí významná 

lázeňská města a také 

průmysl našeho státu je 

na vysoké úrovni. Plakát 

dále připomíná věhlas 

české  kera mi ky a 

v souvislosti s tím i tra-

diční pokrmy české ku-

     V týdnu od 22. do 

26. 10. 2018 se žáci IV. A 

třídy zapojili do třídního 

projektu Vznik republiky. 

Významnou událost naše-

ho státu si připomněli 

v rámci všech výukových 

předmětů formou projek-

tové hry. Každý žák si 

vyhledal a připravil infor-

mace z různých oborů, 

které souvisely se vzni-

kem Československa v 

roce 1918, případně vypo-

vídaly o tom, v čem je 

Česká republika význam-

ná v současné době. Zá-

žitkovou formou se tak 

děti dozvěděly, co před-

cházelo vzniku naší re-

publiky, které významné 

osobnosti se zasloužili o 

založení státu, připomně-

ly si státní symboly České 

republiky a získaly pově-

domí o dalších význam-

ných meznících vývoje 

naší země. Každý žák si 

připravil tištěné materiály 

související s Českou re-

publikou a formou pre-

zentace seznámil se zjiště-

nými údaji ostatní spolu-

žáky.   

     Výstupem projektu byl 

velkoplošný plakát, který 

žáci stylově vyzdobili 

v národních barvách, do-

PROJEKTOVÝ TÝDEN—VZNIK REPUBLIKY 

V adventním čase se ve škole 
mění výzdoba. Není to jednodu-
chá záležitost, ale spolupráce 
nadšených kolegů, kteří chtějí 
vytvořit nádherné vánoční pro-
středí pro naše žáky, přinesla 
pěkný výsledek. Veliké poděko-
vání patří paní Pavlíčkové, paní 
Kovačkové, paní Kudrnové a 
všem asistentům a třídním učite-
lům.  

VÁNOČNÍ VÝZDOBA NA 

NAŠI ŠKOLE 

SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ 

Dne 21.11.2018 proběhl na naši škole 
projekt v rámci Světového dne 
pozdravů. Každá třída si měla vybrat 
jeden cizí jazyk a naučit se základní 
pozdravy v tom daném jazyce. Záro-
veň se žáci seznamovali s historií 
daného státu. Během čtvrté vyučova-
cí hodiny jsme se všichni sešli ve ves-
tibulu školy, kde se prezentovala 
každá třída. 
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chyně, jako jsou například 

české buchty, moravská 

kachna či karlovarské 

knedlíky. V neposlední 

řadě žáci zmínili i úspě-

chy českého sportu a sku-

tečnost, že čeští sportovci 

dosahují výborných vý-

sledků a reprezentují Čes-

kou republiku po celém 

světě.  



Termín: každou středu od 14:00 do 

15:00 hodin 

 Seznámení 

s fotoaparátem, nastave-

ní fotoaparátu, pojmy 

expozice, kompozice 

 Výpomoc žáků při focení 

na akcích školy  

 

 

Dlouhodobá činnost: 

 Vytvoření koláží do školního časopi-

su  

 Nafotit komiks – den žáka, den uči-

tele, škola pohledem žáků 

 Výstava fotografií při akcích školy 

Soutěž má 4.kola. Do soutěže se zapojili žáci I. stupně, první kolo proběhlo do konce října s tématem 
„Test netopýra Čendy ze záchranné stanice.“ Děti se seznámily s životem netopýrů v České republice. 

SOUTĚŽ POŘÁDANÁ ZÁCHRANNOU STANICÍ PAVLOV, O.P.S. S NÁZVEM 

„DIVOČINA BLÍZKO NÁS“ 

2. Výtvarná soutěž ke 100 letům založení 

ČSR – „Strom republiky“ 

Účastníci: Diňová Laura, Siváková 

Sára, Siváková Kristýna, Ferková Da-

niela, Ferenc Dušan, Táborský Filip 

3. Soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdo-

bu“ 

Účastníci: žáci VIII. A třídy 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 

1. Vytvořte si výlet snů – soutěž 2018 pro 

základní a mateřské školy  

účastníci: Kudrna Marek, Grundzová 

Marie Sarah, Völkl David, Španihel 

Jakub, Dreveňáková Erika, Csillagová 

Sabina, Herman Václav, Koukal Jiří, 

Velínová Nikola 
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Ukázka práce 

žáků na grafické 

fotomontáži : 



výchově mladé generace, která má 
b ý t  s l u š n á ,  o d p o v ě d n á , 
sebevědomá a rozhodná.  
Co nás nejvíce baví? 
Vycházky po okolí a pobyt na 
hřišti 
Tvoření – různorodé materiály 
Studená kuchyně  - servírování  
Děti na startu – stolní tenis, 
tělocvična 
Nedávno jsme objevili recept na 
výrobu modelovací hmoty. No 
samozřejmě nám to nedalo a 
vyzkoušeli jsme ji, paráda -  
spousta zábavy a v neposlední 
řadě i trochu uklízení. Rádi 
bychom se s Vámi o recept 
podělili.  
Co budete potřebovat: 

Školní družina slouží výchově, 
vzdělávání, rekreační, sportovní a 
zájmové činnosti žáků v době 
mimo vyučování. My ve školní 
družině si klademe za cíl rozvíjet 
žáka v dovednostech důležitých 
pro život ve společnosti a 
prostřednictvím aktivit výchovy 
mimo vyučování ho vybavit 
ž á d o u c í m i  v ě d o m o s t m i , 
dovednostmi, ale také postoji. 
Učíme se zde komunikovat s 
ostatními, spolupracovat a 
tolerovat individualitu ostatních. 
Největší roli u nás hrají vhodná 
motivace, radost z činnosti, 
c t i ž á d o s t ,  z v ě d a v o s t  a 
povzbuzování. Naše školní 
družina se snaží podílet na 

 tělové mléko 

 bramborový škrob 
Tyto ingredience smícháte, 
konzistence by měla připomínat 
vláčné těsto a hurá na tvoření, zde 
je malá inspirace, co se nám 
podařilo vytvořit.  

OKÉNKO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

I. - IX. třída – vybraní zástupci – 9 

žáků 

Pedagogický dozor: Hana Matěj-

ková, Romana Lišková 

Datum: 21. 11. 2018 

Hrátky na téma “Cirkus bude…”. 
Každý z žáků si před akcí vyrobil 
cirkusový výkres jako vstupenku 
na akci. 
Výkresy jsme dali na výstavku ZŠ 
Demlova. 
Naše skupina navštívila tyto pra-

covní dílny: 
C i r k u s o v é 
šapitó, Zálož-
ka – had, lev, 
Tančící slon. 
Shlédli jsme 
divadlo a za-
zpívali jsme si 

písničku “Tři čuníci” od J. Nohavi-
ci. 
Žáci dostali občerstvení, po celý 
den měli k dispozici třídu, hostes-
ku, domů si odnesli drobné dárky. 

HRÁTKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE DEMLOVA 

ZDOBENÍ A HODNOCENÍ VÁNOČNÍHO 

PANELU 

Dne 29. 11. 2018 se žáci VIII.A  zúčastnili zdobení vánočního panelu na MmJ pod 

vedením třídní učitelky Jaroslavy Láníkové a paní asistentky Kamily Pavlíčkové. 

Náš panel letos dopadl opět VÝBORNĚ :)  Odborné porotě se líbil nato-

lik, že byl mezi 7 nejkrásnějšími. Konkurence byla opět veliká, o to víc 

nás výsledek těší. 

Na tvorbě školního časopisu se podíleli: Mgr. Ivana Málková, Mgr. Václav Křičenský, Mgr. Pavel Koreň, Mgr. Markéta 
Křičenská, Mgr. Ilona Válková, Mgr. Jiří Kucian, Mgr. Hana Matějková, Mgr. Jaroslava Láníková, Mgr. Vlasta Machyánová, 

Bc. Eva Grohmannová, Jana Procházková, Danka Duždová, Kamila Pavlíčková 
Žáci školy: Dominik Mazač, Jamelia Rosa Zamparo, Laura Diňová 


