
 

Předání plyšáků naší škole 

V pátek 18. ledna na-
vštívil  naši základní 
školu kapitán druholi-
gových hokejistů Mo-
ravských Budějovic 
Ladislav Rytnauer. Při-
vezl více než 400 kusů 
plyšových hraček, které 
společně s Fanklubem 

věnovali žákům školy. 
Plyšáky získali od 
svých fanoušků, kteří je 
jimi doslova zasypali 
při domácím hokejo-
vém utkání s Hodoní-
nem. Hračky převzali 
zástupci žáků, členové 
žákovského parlamentu 

a ředitelka školy Mgr. 
Ivana Málková. Plyšo-
vé hračky využijeme 
při odměňování žáků za 
odvedené školní vý-
sledky a reprezentaci 
školy.  

8. vydání 

2. 4. 2019 

Časopis Jungmannka 
 

Ohlédnutí za akcí „České Vánoce“  

Dne 12. 12. 2018 pro-

bíhala ve škole akce 

pod názvem České 

Vánoce. První vyučo-

vací hodinu strávili 

žáci ve třídě, kde hrá-

li stolní hry, věnovali 

se výtvarné činnosti s 

vánočními tématy. Od 

9,00 hodin začínal 

bohatý kulturní pro-

gram – zpěv koled 

pod vedením paní uči-

telky Křičenské, před-

stavení tanečního 

kroužku s paní asis-

tentkou Duždovou, 

divadelní vystoupení 

žákovského parlamen-

tu pod vedením pana 

zástupce Křičenského. 

Pod vedením pana 

Kučery zahrála hu-

dební kapela a před-

stavila se taneční ško-

la Nart Dance. Krás-

ným zážitkem pro 

všechny bylo pěvecké 

vystoupení pana On-

dřeje Provazníka. Od 

10,45 hodin byl ote-

vřen vánoční jarmark 

s  tematicky zaměřený-

mi dílnami pro žáky i 

veřejnost. Žáci navští-

vili celkem šest dílen 

(cukrářky, aranžérky, 

elektrikáři, umělečtí 

truhláři, práce se sta-

vebnicemi, vánoční 

zvyky a obyčeje). Pod 

odborným vedením 

pedagogů ze SOU a 

SOŠ Třešť a Střední 

školy stavební v Jih-

lavě si zkusili vánoční 

dekorace ze sušených 

rostlin, vyzkoušeli si 

zdobení vánočních 

perníčků, velice je 

zaujaly práce se sta-

vebnicí Teifoc, elek-

trikářské a truhlářské 

práce. Rovněž se se-

známili s tradiční čes-

kou vánoční domác-

ností,  keramikou, ruč-

ními pracemi, vánoč-

ními zvyky a obyčeji. 

V průběhu dne samo-

zřejmě navštívili pro-

dejní stánky jarmarku. 

Během dílen a jarmar-

ku vystupoval pan 

Zdeněk Roller se 

svým adventním pro-

gramem. Žáci měli 

možnost navštívit foto 

koutek a nechat si od 

pana Fugase zhotovit 

svoji fotografii s vá-

noční tématikou. Pro-

jektový den České 

Vánoce se vydařil, 

byl velice zajímavým 

a důstojným zakonče-

ním velkého úsilí žá-

ků i pedagogů, kteří 

se přípravě na tuto 

akci věnovali v před-

cházejících projekto-

vých dnech a hodi-

nách pracovních čin-

ností.  Žáci pracovali 

po celý den se zá-

jmem a s  nadšením.  



      Dne 22. 11. 2018 proběhl 
předvánoční projektový den. 
Nejprve byli všichni poučeni 
o bezpečném chování během 
celého projektového dne. 

        Žáci si vyzkoušeli různé 
činnosti a aktivity, např. tvoře-
ní různých ozdob 
z vizovického těsta, pečení, 
navlékali sušené pomeranče, 
podíleli se na výrobě vánoč-
ních stromečků z odličovacích 
tamponů, loupali ořechy, sko-
řápky použili jako postýlky pro 
miminka ze žaludů. 

        Den proběhl v přátelské 

atmosféře, žáci si vzájemně 

povídali, vyprávěli různé pří-

hody. Poslech písniček střídal 

živý zpěv.  

ze své rodiny, seznámili ostatní 
s novými recepty. Vánoční at-
mosféru navodil i poslech a 
zpěv vánočních koled, společ-
ná četba a beseda o vánočních 
zvycích, přínosem byly i infor-
mace o vánočních zvycích 
v romských rodinách. Den byl 
zakončen společným úklidem 
třídy, žáci si uvědomili, že 
i neoblíbený úklid je součástí 

Dne 21. 12. 2018 probíhal ve 
škole projektový den Vánoční 
besídka. Žáci si besídku sami 
zorganizovali, dohodli se na 
nákupu surovin na občerstvení. 
V první vyučovací hodině se 
věnovali přípravě občerstvení, 
vyzkoušeli si vánoční úpravu 
slavnostně prostřeného stolu. 
Všichni žáci přinesli na besíd-
ku i ukázku vánočního cukroví 

Vánoc. Vánoční besídka byla 
pro žáky přínosem, přispěla 
k utužení dobrých vzájemných 
vztahů, k respektování pravidel 
práce v týmu. Celý den proběhl 
bez problémů, nebylo třeba ře-
šit žádný kázeňský problém.  
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 Předvánoční projektový den v VIII.A 

Vánoční besídka ve IV.A 

 

Časopis Jungmannka 

   Příští rok se určitě opět vá-

noční soutěže zúčastníme. 

Vyhlášení vánoční soutěže „Vánoční panel“ – 2.místo  

Dne 18. 12. 2018 se 3 žáci 
VIII. A třídy zúčastnili vyhod-
nocení Vánočního panelu na 
Magistrátě města Jihlavy. 

   Sešlo se tam celkem sedm 
vybraných škol. Naše škola se 
umístila na pěkném druhém 
místě. 

Sladkou odměnou pro celou 
třídu byl velmi dobrý dort. 

„Sešlo se tam celkem sedm 

vybraných škol. Naše škola se 

umístila na velmi pěkném 

druhém místě.“ 



8. vydání 

Dne 7. 12. 2018 navštívili žáci 
naší školy Horácké divadlo 
a zhlédli divadelní představení 
Škola základ života. Hra byla 
zajímavá, velice dobře nastu-
dovaná. Někteří žáci však diva-
delní hře neporozuměli a její 
smysl nepochopili. Velkým 
přínosem této akce bylo zhléd-
nutí důstojných prostor Horác-
kého divadla, seznámení se zá-
sadami vhodného a slušného 
chování ve společnosti.  

Tak jako v loňském roce, tak 
i v letošním se naše škola zapo-
jila již do sedmého ročníku Be-
nefiční soutěže Sněhuláci pro 
Afriku. Výtěžek z akce podpoří 
dostupnost školní docházky 
pro děti v Gambii.  

Divadelní představení „Škola základ života“ 

Sněhuláci pro Afriku 

Nicholas Winton – Síla lidskosti 

Devatenáctého prosince jsme na-

vštívili DIOD v Jihlavě, kde se 

promítal dokument o Nicholasi 

Wintonovi, který žáky velmi zau-

jal. Následně pokračovala diskuze 

na dané téma. Žáci uvedli, že pří-

běh byl pro ně smutný, ale velmi 

poučný . 
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Ukázka práce žáků VI. A 



8. vydání 

Jedenáctého prosince se žáci 
vypravili spolu s panem učite-
lem Selingerem do Morav-
ských Budějovic na Florbalový 
turnaj. V loňském roce se naše 
škola umístila na třetím místě 
a naším cílem bylo zopakovat 
toto umístění i v letošním roce. 
Na turnaji se hrálo systémem 
každý s každým a celkem se 
zúčastnilo pět týmů. Naši borci 
předváděli vynikající hru, která 
vyústila v nádherné druhé mís-
to.  

Florbalový turnaj v Moravských Budějovicích – 2.místo 

 

Vodní ráj – 18.12.2018 

Jako v loňském roce, tak 
i v letošním, se paní ředitelce 
podařilo domluvit pro naše žá-
ky dvě hodiny ve Vodním ráji 
v Jihlavě. Této akce se zúčast-
nili žáci od prvního do deváté-
ho ročníku. Vstup měli úplně 
zdarma. Akce se velmi zdařila 
a žáci, kteří se jí zúčastnili, byli 
velmi spokojeni.  
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8. vydání 

Přišel k nám Mikuláš  

Členové žákovského parlamen-
tu s žáky VIII. A si v letošním 
roce připravili pro své spolužá-
ky příchod sv. Mikuláše 
s anděly a čerty. Celá akce mě-
la veliký úspěch a každý žák 
dostal malý balíček sladkostí, 
které připravilo občanské sdru-
žení Otevřená škola. 
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V rámci akce České Vánoce nás navštívili:  

Ing. Jana Fialová, MBA - radní Kraje Vysočina, zástupci zřizovatele Bc. Daniel Škarka - radní, Mgr. 

Tomáš Koukal - vedoucí odboru OŠKT a zástupci dalších spolupracujících organizací,  Michal Holán 

a Oldřich Hajlich - herec a dabér. 

21. 12. 2018 se konaly na naší škole vánoční besídky. 

Druhá třída ráno vyrazila na školní zahradu udělat Vánoce ptáčkům u krmítka. 

Potom si žáci ve cvičném bytě upekli a promazali linecké cukroví a šli čekat na Ježíška. Ten jim přine-
sl pěkné dárky. 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 



8. vydání 

V letošním školním roce 
spouštíme pilotní projekt Elek-
tronické žákovské knížky. 
Třídní učitelé rozdali přístupo-
vá jména a hesla rodičům či 
zákonným zástupcům. Přihla-
šování se  provádí na webo-
vých stránkách www.jungzs.cz, 
kde rodiče naleznou: Bakaláři 

(elektronická žákovská), Roz-
vrh tříd a učitelů (rozvrhy 
třídy a rozvrhy všech učitelů), 
Suplování (změna učitele ve 
výuce) a Akce (naplánované 
akce v rámci třídy). Tato apli-

kace umožní rodičům zjistit 
aktuální informace o dítěti 
(známky, výchovná opatření, 
akce, rozvrhy). 

Z tohoto důvodu škola nabídla 

rodičům proškolení ohledně 

problematiky elektronické žá-

kovské knížky 30. 1. 2019 ve 

14.00 hod. a 13. 2. 2019 ve 

14.00 hod.  

kážkami. Také si 

zkusili ujet jedno 

kolečko. Žáci si 

odnesli spoustu zážitků. Do-

konce nás navštívil aktivní ho-

kejista z Moravských Budějo-

vic pan Ladislav Rytnauer. 

Dne 30. ledna 2019 jsme se 

zúčastnili bruslení na Horác-

kém zimním stadiónu. Žákům 

pomáhal při bruslení pan Au-

gustin Žák – dlouholetá opora 

Dukly Jihlava a současný tre-

nér hokejistů v Moravských 

Budějovicích. Žáci mezi sebou 

soutěžili v bruslařských doved-

nostech v bruslení mezi pře-

Elektronická žákovská knížka – pilotní projekt 

Bruslení – 30.1.2019 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

18. 1. 2019 navštívili žáci IV. 
A třídy DDH. Poznávali do-
pravní značky, řešili dopravní 
situace a zkusili si napsat test 
ze znalosti dopravních předpi-
sů. 

Pokud chtějí získat řidičský 
průkaz na kolo, mají ještě do 
jara co dohánět. 
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http://www.jungzs.cz


8. vydání 

17. 1. 2019 navštívili pracovní-
ci Vrakbaru 2. třídu se svým 
programem. Tématem bylo ka-
marádství. Žáci si vyrobili jme-
novky, zopakovali si vhodné 
pozdravy, které si říkají kama-
rádi mezi sebou a hráli hry 
o vzájemném poznávání. 

2. třída se zapojila do 
úkolu z Recyklohraní – 
vytvořit Baterkožrouta. 

Žáci vyrobili originální 
nádoby na sběr baterií. 

VRAKBAR 

Baterkožrout 
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8. vydání 

19. prosince jsme se s paní uči-

telkou a paní asistentkou vydali 

na úřady v Jihlavě. Byli jsme 

na poště, ve spořitelně, v kni-

hovně a na magistrátě. Naučili 

jsme se zacházet se zařízením 

na pořadí zákazníků, paní uči-

telka nám vysvětlila, jak fungu-

je světelný číselník. Na poště 

jsme si zkusili napsat vánoční 

pozdrav, na magistrátě jsme 

zjišťovali informace na infor-

mačním centru. Měli jsme na-

plánováno, že v knihovně 

půjdeme do studovny dětského 

oddělení. Moc nás mrzelo, že 

tam byla jiná škola a my jsme 

se tam nedostali. Nevyšlo nám 

sice počasí, ale i tak se nám 

celý den moc líbil.  

Žáci IV. A třídy  

Návštěva úřadů 

Paní učitelka nám přinesla vá-

noční ubrus a vánoční prostírá-

ní, vyzkoušeli jsme si, jak by 

měl vypadat slavnostně pro-

střený vánoční stůl. Při společ-

ném posezení jsme poslouchali 

a zpívali vánoční koledy, říkali 

jsme si o nových receptech na 

cukroví, četli jsme si a povídali 

jsme si o vánočních zvycích. 

Některé jsme si i vyzkoušeli. 

Trochu práce nám dal potom 

úklid třídy, ale i to jsme spo-

lečně zvládli. Byl to krásný 

den.    

Žáci IV. A třídy   

Vánoční besídka 

Každý rok se před vánočními 

svátky těšíme na poslední den 

ve škole. Už se neučíme, ale 

máme besídku. I letos jsme si ji 

naplánovali. Hned ráno jsme 

začali připravovat občerstvení. 

Společně jsme si udělali chle-

bíčky, každý z nás přinesl 

ukázku vánočního cukroví ze 

své rodiny, někteří donesli jabl-

ka, mandarinky nebo ořechy. 

„Chcete-li získat pozornost 

čtenáře, umístěte sem zajímavou 

větu nebo citát z textu 

publikace.“ 
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mocemi srdce jako nejdůležitější-
ho lidského orgánu, zopakovali si 
základy první pomoci, důležitá 
telefonní čísla.  V hodině matema-
tiky řešili slovní úlohy týkající se 
tepové frekvence v klidu i při zá-
těži. V těchto slovních úlohách si 
zopakovali písemné sčítání i odčí-
tání s přechodem přes desítku. 
V pracovních činnostech se jim 
podařilo vyrobit poměrně složité 
papírové srdce k svátku svatého 
Valentýna. Projektové vyučování 

bylo pro žáky přínosem, nové in-
formace je zaujaly, pracovali 
s chutí a se zájmem. Oba dva dny 
projektového vyučování proběhly 
bez sebemenších problémů, cho-
vání žáků bylo příkladné, nebylo 
třeba řešit žádný kázeňský pro-
blém.  

Projektové vyučování – Srdíčkový den  

Ve dnech 14.2. a 15.2.2019 probí-
halo na škole projektové vyučová-
ní Srdíčkový den. Žáci měli mož-
nost seznámit se s několika vý-
znamy skrývajícími se pod po-
jmem srdce. V hodinách českého 
jazyka si četli, vysvětlovali a psali 
přísloví, rčení a citáty, které se 
slovem srdce souvisí. Ochotně se 
zapojili do besedy o lidských 
vztazích, soucitu, lásce a toleran-
ci. V hodině ČaS se seznámili se 
skutečnou podobou, funkcí a ne-



8. vydání 

17. ledna proběhla na naší ško-

le vzdělávací akce pro žáky 

z druhé třídy na téma 

„Kamarádství“. Žáci si nejprve 

vyrobili jmenovky a navzájem 

se slušně pozdravili. Poté hrály 

hry zaměřené na vzájemné po-

znávání. Po každé hře si o tom 

povídali. Hlavní důraz byl na 

pozitivní vnímání sebe samých 

a svých spolužáků. Akce se 

zúčastnily pracovnice z MMJ 

odbor školství, které předaly 

žákům malé dárečky v podobě 

ježečka. 

„Kamarádství“ 

MAŠKARNÍ REJ - JAK DO SPOLEČNOSTI 

Dne 22. 2. 2019 se na ZŠ Jung-
mannova konal MAŠKARNÍ 
REJ pro 1. stupeň. 

Pro žáky byly připraveny sou-
těže prokládané tancem. 

Pro žáky 2. stupně byl program 
nazván JAK DO SPOLEČ-
NOSTI. 

Žáci byli poučeni o historii ob-
lékání a na to navazovaly sou-
těže a tanec. 
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byli velmi spokojeni. Doufám, 

že příští rok bude více žáků.  

Sjezdové lyžování 

Dne 12. 2. a 19. 2. 2019 měli 

žáci z II. stupně možnost se 

zúčastnit sjezdového lyžování 

na „Šacberku“. I přes počáteční 

zájem se nakonec této akce zú-

častnili dva žáci. V rámci třího-

dinové permanentky za 120Kč 

došlo ke zlepšení stylu ve sjez-

dovém lyžování a myslím si, že 



8. vydání 

Dne 27. 2. 2019 byli naši prv-
ňáčci pasováni na čtenáře – 
rytíře, ochránce dobrých knih. 

Patronem pasování byl knihov-
nický skřítek Kniháček. 

Každý pasovaný rytíř či rytířka 
dostali pamětní list se svým 
jménem, poukaz na dětské od-
dělení – jeden rok registrace 
zdarma a knížku Krtčí metro. 

Dětem se tak otevřel svět plný 
dobrodružství, legrace i snění. 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě školního časopisu 

Ukázka práce žáků VIII. A 



OKÉNKO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

llllplkpojpoj 

sněhu.  

Zima svádí ke stavění ze 

sněhu a nás tím inspirovala 

vytvořit si sněhuláka, který 

odolá  

i prvním jarním paprskům.  

Jak na to? 

2 květináče různé velikosti 

1 polystyrenová koule 

bílá krycí barva 

odstřižky černé barvy, oranžo-

vý papír 

fix – černý, modrý 

čepice, šál, rukavice 

tavná pistole, nůžky 

Žákům se velmi zalíbilo cvi-

čení v programu – „Děti na 

startu“. S žáky využíváme 

školní tělocvičnu, kde se vě-

nujeme sportovním aktivi-

tám. Práce ve skupinách 

podporuje mezi žáky komu-

nikaci, vzájemné porozumě-

ní, soutěživost.  

Pokud počasí dovolí, rádi 

vyžíváme okolí školy 

k procházkám a větší zasně-

žené plochy k dovádění ve 

 

Postup: 

Oba květináče natřeme bílou bar-

vou, po zaschnutí postavíme na 

sebe. Tavnou pistolí přilepíme 

polystyrenovou kouli, nasadíme 

čepici. Fixem namalujeme oči  

 a pusu, přilepíme oranžový nos. 

Uvážeme šál, přilepíme rukavice, 

malé odstřižky černé látky a sně-

hulák je hotový.  

Pokud se necháte inspirovat, přeje-

me hodně štěstí! Vaše družina. 

Co nás čeká 

Dopravní den 

Tonda obal 

Dopravní hřiště Jihlava – 
žáci z IV. A 

Soutěž „Zpívající ježek“ – 
zpěváci školního sboru 

Zahradní slavnost 

Silák roku 

Spolupráce s Červeným 

křížem 

Veselé zoubky – I. třída – 
preventivní program 

Návštěva knihovny 
v Bedřichově – VIII. A, II. 
třída, III. třída 

Fórum mladých aneb De-
satero příležitostí/
problémů města Jihlavy 
očima žáků jihlavských ZŠ 

Výchovný koncert pro zlo-
bivé děti - Divadlo Koráb 

Spolupráce s Policií ČR 

Den otevřených dveří 

Zápis do přípravné třídy a 
I. třídy 

Akce „Čistá Jihlava“ 



 


