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Prosinec 

Časopis Jungmannka 

Adaptační týden 
Ve dnech 2. – 6.9.2019 proběhl ve všech 
třídách na naší škole ADAPTAČNÍ TÝDEN. 
Měli jsme tak více času na vzájemné po-
znávání a na společně prožité činnosti, na 
které během školního roku není tolik času. 
Ve třetí třídě jsou velmi oblíbené tělový-
chovné činnosti, hry a příprava pokrmů 
ve cvičném bytě. 
 

Žáci III.třídy a p.uč. Matějková 

 

Vážení a milí čtenáři školního časopisu.  
Jsem velmi ráda, že držíte v rukou další vydání školního 
časopisu „Jungmannka“. Poděkování patří hlavně redakč-
ní radě pod vedením Mgr. Václava Křičenského. 
Blíží se Vánoce a konec roku. Snad každý se na Vánoce 
těší. Děti na dárky, dospělí na rozzářené oči dětí, všich-
ni na čas strávený se svými nejbližšími a dobu volna. Pro 
dospělé bývají předvánoční dny hektické.  
Pojďme a zastavme se. Prožijme tento krásný čas 
v klidu a v pohodě, užijme si společné chvíle provoněné 
vanilkou a skořicí za zvuků koled.  Buďme k sobě laskaví, 
přátelští a dělejme si navzájem radost. 
Všem žákům, jejich zákonným zástupcům, kolegům 
a všem příznivcům školy přeji krásné a pohodové vánoční 
svátky, šťastné vykročení do roku 2020. Ať je pro kaž-
dého z Vás nový rok naplněný zdravím, štěstím, radostí, 
úspěchy a láskou.  
Časopisu přeji stále mnoho  spokojených čtenářů, jeho 
tvůrcům nespočet dobrých nápadů, nadšení a hlavně vy-
trvalost. 

Mgr. Ivana Málková, ředitelka školy 



„DO PŘÍRODY KOLO – PĚŠKY“ 
Dne 18.9.2019 se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili dopravní soutěže na ZŠ 
Nad Plovárnou v Jihlavě. 
Soutěžit mělo 6 „druháků“ a 6 „třeťáků“. Všechny přihlášené děti však 
v tento den na domluvené místo nepřišly, a tak jsme soutěž nevyhráli. 
Byla sice velká zima, ale akce se nám líbila. 

 

Mgr. Hana Matějková, třídní učitelka III.A,B 

„Branný den“ 
Dne 27.9.2019 byl vyhlášen na naší škole branný 
den. Počasí nám přálo, byli jsme v lese, u vody, sbí-
rali jsme podzimní plody – kaštany. Den jsme si 
pěkně užili. 

Mgr. Hana Matějková 

třídní učitelka III.A,B 

Výtvarná soutěž 
 
V průběhu října a listopadu jsme se zapojili do výt-
varné soutěže na téma Lidé sází stromy. Nejdříve se 
nám do toho moc nechtělo, dlouho se nám nedařilo 
vymyslet ten správný námět. Ale nakonec se zadařilo. 
Posudťe sami, jak se nám to povedlo.                                                                                    

Žáci 7. a 8. ročníku  



Filmování na ZŠ Jungmannova 
 

Dozvěděli jsme se, že budeme natáčet nějaký film. Natáčení bude pro-
bíhat ve dvou třídách. „To bude zase vopruz!“ říkali jsme si. Vůbec jsme 
nevěděli, do čeho jdeme, a moc jsme se netěšili. Pak přišel den D –      
5. září. Ve škole se objevila paní režisérka a scénáristka Zuzana Dubo-
vá. Na první pohled byla příjemná a nabídla nám, že můžeme nahlédnout 
do zákulisí filmařiny a že v naší a sedmé třídě natočíme krátký film na 
téma, které si sami zvolíme. Docela nás to lákalo, ale zároveň jsme se 
trochu báli. Na strach ale nebylo moc času, protože už za chvíli jsme si 
pod vedením paní režisérky rozdělili ro-
le a stali se z nás herci, kameraman, 
asistent režiséra a režisér. Pro film 
jsme si vybrali téma „Drby ve škole“, 
protože jsme byli zvědaví, co z toho vy-
leze. Chvíli trvalo, než jsme se uvolnili, 
protože jsme se trochu styděli. Ale na-
konec jsme stud překonali a  do natáče-
ní se nakonec zapojili všichni žáci naší 
třídy a velmi nás to bavilo. Ale když 
jsme museli každý záběr natáčet něko-
likrát, došlo nám, že hraní a filmování není vůbec snadná práce. Paní re-
žisérka s námi byla spokojená, protože místo plánovaného minutového 
snímku se nám povedlo natočit film v celkové délce 3 minut. Takže na-
konec to byla prima akce a všichni jsme byli spokojení. 

Natáčení filmu proběhlo předešlý den 
i v sedmé třídě. Sedmáci se na rozdíl 
od nás rozhodli pro téma „Šikana“. Děj 
jejich krátkého filmu byl rozdělen do 
několika dějství. V prvním z nich při-
chází do školy nový žák a spolužák mu 
nabízí cigaretu, ale on ji odmítá. 
V dalším dějství je tento kluk zbitý 
svými spolužáky postupně na záchodě, 
na chodbě i v šatně. Děj filmu ale nako-
nec dobře dopadne, protože končí smí-

rem obou chlapců. Šikanující přichází k šikanovanému klukovi a omluví se 
mu. Ten omluvu přijímá. 
I pro žáky sedmého ročníku bylo filmování netradičním zážitkem 
a všichni se shodli, že byla při natáčení fajn atmosféra. Výsledek sna-
žení obou našich tříd budeme moci vidět asi za týden, kdy nám  sestří-
hané filmy paní režisérka Dubová pošle do školy. Už se na ně opravdu 
těšíme! Navíc nám paní Dubová slíbila, že za námi zase přijede. 

Žáci VII.a IX.třídy 



„Záchranná stanice Pavlov“ 
27.9.2019 byli naši žáci odměněni ZÁCHRAN-
NOU STANICÍ PAVLOV za výborné výsledky 
v přírodovědné soutěži, kterou pro ně 
v loňském školním roce připravila. 
Jednalo se o žáky 1.stupně a dík za besedu 
patří především loňským „páťákům“, kteří 
soutěž vyhráli. 
Beseda byla zajímavá a tématem byl JEŽEK. 

 Mgr. Hana Matějková 

Výtvarná soutěž „Ze života kůrovce“ 
 

V říjnu 2019 se žáci páté třídy ZŠ Jungmanno-
va v Jihlavě zúčastnili soutěže na téma "Ze ži-
vota kůrovce", kterou vyhlásil Národní park 
České Švýcarsko. 
Před samotnou výtvarnou produkcí jsme si s žá-
ky povídali o vývoji a životě kůrovce i o tom, 
proč se kůrovec v minulém roce tak přemnožil. 
Zhlédli jsme také část filmu Planeta Česko, je-

hož část se věnuje právě negativnímu působení kůrovce, ale také ná-
sledné přirozené obnově lesa. 
Při tvorbě díla měli žáci možnost vybrat si výtvarné pomůcky a každý 
působení kůrovce ztvárnil po svém. 

   Mgr. Markéta Vejmelková, třídní učitelka V. třídy 
         

Den otevřených dveří – SOU zemědělské v Dačicích  
 

Dne 18. 10. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku naší ško-
ly zúčastnili Dne otevřených dveří na SOU ze-
mědělském v Dačicích. Jednalo se o dobře zor-
ganizovaný program pro žáky v rámci přípravy 
na profesní orientaci. Byla možnost zhlédnout 
ubytovací prostory, jednotlivé učebny pro teo-
retickou výuku, prostory pro praktické činnosti, 
prohlédnout si zemědělskou techniku. Žáci zís-
kali celkový přehled o jednotlivých učebních 

oborech na škole, získali představu o jejich náplni, byli seznámeni se 
všemi výhodami, včetně finančních, které učiliště nabízí.  Rovněž měli 
možnost si odnést písemné materiály vztahující se k učebním oborům. 
Příjemným zpestřením exkurze byla i ochutnávka potravinářských vý-
robků učňů. 
Den otevřených dveří v Dačicích patří již tradičně mezi akce, které 
jsou přínosné pro budoucí volbu povolání našich žáků.  

                                 Dana Schwarzová, Kamila Pavlíčková, Pavel Koreň 



Paměť národa 
      V úterý 15. 10. 2019 jsme se zúčastnili projektu Post Bellum s názvem Paměť ná-
roda. Pod tímto slovním spojením jsme si toho neuměli moc představit a nevěděli 
jsme tak, co nás ten den ve škole čeká. Ale už to začalo! Nejprve jsme se vzájemně 
představili a potom jsme měli ostatním sdělit, co je pro nás domov. Některé odpově-
di našich spolužáků byly opravdu zajímavé, protože jsme se třeba dozvěděli, že do-
mov je pro ně hlavně bezpečí, kamarádi nebo třeba postel. 

      Potom nám organizátoři projektu ukázali čtyři pojmy 
-  nájezdníci, kočovníci, uprchlíci a ekonomičtí migranti. 
Nejprve jsme měli sami říct, co tyto pojmy znamenají 
a potom jsme si některé společně dovysvětlili a přiřazo-
vali k nim kartičky s dalšími podřazenými pojmy (Avaři, 
Slované atd.). Po společné práci jsme se rozdělili 
do čtyř skupin. Dostali jsme plakáty, fotky a volební 
programy. Měli jsme se vžít do role zástupců čtyř parla-
mentních stran a ve stručnosti ostatní seznámit se svým 
volebním programem. Každá strana se nějak představila, 
některá s menším či větším ostychem (Komunistická 
strana Československa, Československá strana lidová, Agrární strana), zato Národní 
obec fašistická zastoupená jednou skupinou našich spolužáků vystupovala zcela suve-
rénně, tak jak to bylo skutečně i v minulosti. 

        V další části projektu jsme se seznámili s reálnou situací z naší historie, kdy 
na Dunaji uvízla loď s Židy. Nikdo včetně našeho státu jim nechtěl pomoci, protože 
neměl v úmyslu naštvat Hitlera. Naším úkolem bylo hlasovat za svoje parlamentní 
strany, co s Židy uděláme. Převládlo v nás dobro a naše hlasování dopadlo pro Židy 
záchranou. V reálné historii nakonec židy pomohly zachránit dobročinné organizace. 
Projekt nás po celou dobu zajímal a bavil, ale začínali jsme být trochu unavení. A tak 

nás organizátoři projektu zase zaktivizovali. „Děcka, 
vstaneme a chodíme po třídě. Pohybujeme se a čteme 
lístečky o Evě. Po přečtení informace si vyměňte lís-
tečky se spolužáky a čtěte další. Tak hýbejte se!“ 
To byly pokyny před další aktivitou. Začali jsme se 
pohybovat po třídě a předávali si lístečky 
s informacemi. Vůbec jsme neměli tušení, o jaké Evě 
se předtím mluvilo. Ale postupně jsme zjišťovali, že 
Eva je česká Židovka, žije s rodiči a dvěma sestrami, 
vystudovala gymnázium atd. 

     Pak nastala nejzábavnější část projektu. Rozdělili 
jsme se do šesti skupin a každá z nich měla předvést scénku z jednoho roku Evina 
života. Každé naší scénce předcházelo vždy krátké ilustrační video, které ukazovalo, 
co se stalo ve světě v tom konkrétním roce. Scénky se všem povedly a nám se moc 
líbily, hlavně ta poslední, kterou ztvárnili kluci z devítky. Scénka představovala pěta-
dvacetiletou Evu v roce 1938, jak se zasnoubila s židovským advokátem Zdeňkem 
i přes počáteční odpor jeho rodičů. Vše jsme brali jako hru a zábavu, ale nakonec 
jsme se dozvěděli, že Eva skutečně existovala a jmenovala se Kalinová. Kvůli svému 
židovskému původu a hrozbě války emigrovala do Izraele a potom do Anglie. Se svojí 
rodinou se už nikdy neshledala, protože všichni zahynuli v koncentračních táborech. 

     Najednou vše, co jsme brali jako hru a zábavu, dostalo tragické obrysy a my jsme 
díky celodennímu projektu pochopili význam spojení paměť národa, neboť na základě 
pamětí paní Evy Kalinové jsme poznali kus naší, byť smutné historie. Navíc jsme si 
uvědomili, jak dějiny ovlivnily životy obyčejných lidí. 
                                                                                Žáci 8. a 9. třídy ZŠ Jungmannova 



Den válečných veteránů 
      Mezinárodní den válečných veteránů patří komu jinému než váleč-
ným veteránům. Tento den se slavil již dříve po celém světě, ale v ČR 
byl uznán až roku 2001. Jedenáctý listopad nebyl vybrán náhodou. Roku 
1918 byly ukončeny boje 1. světové války 
podepsáním mírové smlouvy mezi Němec-
kem a Spojenci. Tento den zároveň upozor-
ňuje na život válečných veteránů i na to, že 
bychom neměli zapomínat na ty, kteří nasa-
zují život za uchování míru. I my jsme si 
v naší škole proto válečné veterány chtěli 
připomenout. 

11. listopadu 
vyrazilo osm 
členů žákovského parlamentu spolu 
s panem zástupcem na Ústřední hřbitov 
v Jihlavě. Zde byl za účasti paní primá-
torky Karolíny Koubové, hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka, plukovníka gšt. 
Ing. Ladislava Sekany a dalších přesně 
v 11 hodina a 11 minut zahájen pietní akt 
u památníku obětem 1. světové války. Vy-
slechli jsme státní hymnu, různé pocty 

válečným veteránům a dokonce vojenské salvy.  
    Po asi třiceti minutách, kdy jsme společně s ostatními mohli vzdát 
hold válečným hrdinům, jsme se přesunuli 
na Krajské vojenské velitelství, kde jsme 
zhlédli výstavu „ MALLI“, věnovanou čes-
kým vojákům na zahraničních misích. Po-
tom jsme ještě vyslechli přednášku plu-
kovníka gšt. Ing. Sekany, která byla též 
věnována zahraničním misím. Vše bylo 
velmi zajímavé a poutavé. 
   Ale protože byla ten den velká zima, 
byli jsme proto ze hřbitova poměrně vy-
mrzlí, a tak jsme byli rádi, že můžeme celý den zakončit v cukrárně. 
Tady jsme si dali teplý čaj a zákusek a povídali si o netradičně stráve-
ném dni. 

Členové Žákovského parlamentu 



Projektový týden: Cestujeme po Africe – Keňa 
První listopadový týden jsme si zažili trochu jiné vyučování. Ve škole 
probíhal projektový týden “Cestujeme po Africe – Keňa”. Téma bylo 
zařazeno do všech vyučovacích hodin a měli jsme tak možnost 
zajímavým a zábavným způsobem získat hodně nových informací. Dnes 
už víme o keňské pravěké i novodobé historii, sousedních státech, 
obyvatelstvu, jejich zvycích, velkých městech, úředních jazycích, 
nejvyšších horách, řekách, jezerech, podnebí, rostlinách, savanách, 
zvířatech, národních parcích a přírodních rezervacích, ale i závažných 
nemocech, se kterými keňské zdravotnictví bojuje. Určitě by bylo krás-
né mít možnost tuto zemi navštívit a na vlastní oči spatřit všechny 
zajímavosti, které jsme dosud viděli pouze na obrázku nebo si o nich 
povídali. Kolik stojí letenka a jakou měnu používají víme, anglicky se 
učíme, tak snad se nám to podaří. Všichni jsme se těšili na konec pro-
jektového týdne, kdy za námi měla přijít na besedu paní spisovatelka, 
která Afriku procestovala. Bohužel paní spisovatelka onemocněla, tak 
doufejme, že to vyjde příště. 

                                                                                          Žáci ZŠ Jungmannova, Jihlava 

           

Okénko školní družiny 

Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, spor-

tovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování. My ve 

školní družině si klademe za cíl rozvíjet žáka v dovednos-

tech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím 

aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavit žádoucími vědo-

mostmi, dovednostmi, ale také postoji. 

Učíme se komunikovat s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostat-

ních. Největší roli u nás hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvěda-

vost a povzbuzování. Naše školní družina se snaží podílet na výchově mladé genera-

ce, která má být slušná, zodpovědná, sebevědomá a rozhodná.  

Co nás nejvíce baví? 

 Vycházky po okolí a pobyt na hřišti 

 Tvoření – různorodé materiály 

 Sportuj ve škole  - míčové hry 

 Děti na startu – stolní tenis, tělocvična 

Od počátku měsíce října jsem chystala pro žáky ve školní družině překvapení. Na-

padlo mě, že bychom se mohli se žáky starat o nějakého živočicha. Po dohodě s paní 

ředitelkou byl nápad realizován a v naší družině se zabydlel šnek africký. Šnek je 

umístěn v teráriu a s žáky se o něj staráme. Jsem přesvědčena, že si žáci chovem 

šneka budou upevňovat a prohlubovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.                                                                                                                                                  
Jana Filová a žáci ŠD 



I. (1.,2.,5.) třída se zúčastnila v pátek 
22.11.2019 workshopu k prevenci úrazů, 
úrazy a První pomoci. Workshop byl velice 
zajímavý, pan Veselý měl připraveny spous-
ty ukázkových videí a fotografií. Žáci v 
diskusi reagovali s panem záchranářem, jak 
by se měli zachovat v případě, kdyby byl 
někdo v okolí ohrožen na životě. V závěru 
jsme přešli na praktické ukázky - obvázání 
horních končetin, resuscitace – masáž 

hrudníku na figuríně. Všichni žáci se zapojili. Velmi pozitivně lze hodno-
tit aktivní přístup žáků k praktickým ukázkám. 

Žáci I. (1., 2., 5.) třídy a třídní učitel Mgr. Jiří Kucian 

Hrátky na Základní škole Demlova 

 
Hrátky na téma “Lesní království…”. 
Každý z žáků si před akcí vyrobil z přírodního materiálu jednoho obyva-
tele lesa jako vstupenku na akci. 
Výrobky jsme dali na výstavku ZŠ Demlo-
va. 
Naše skupina navštívila tyto pracovní dílny: 
Lesní hrátky v tělocvičně, Keramický po-
hádkový strom a Ovečku. 
Zhlédli jsme divadlo a poslouchali jsme 
písničku “Přátelé zeleného údolí”. 
Žáci dostali občerstvení, po celý den měli 
k dispozici třídu, hostesku, domů si odnesli 
drobné dárky. 

 
           Mgr. Hana Matějková 



ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO PANELU 
 

Dne 29. listopadu byli žáci IX. ročníku 
zdobit za naši školu vánoční panel. Zdobení 
proběhlo v prostorách Magistrátu města 
Jihlavy.  
Nejprve jsme si našli ten náš, abychom mu 
mohli dát nový kabát. Vzhledem k tomu, že 
letos máme v názvu „Rustikální Vánoce“, 
tak i zdobení se neslo v tomto duchu. 
Základem jsou staré dveře, které byly na-

malovány na karton. Zdobí je větve, věneček, staré lyže i brusle a samo-
zřejmě opět šité ozdoby. Před dveřmi stojí starý stolek s bílým vřesem a 
lampou. Pevně doufáme, že se panel i se stolkem bude všem líbit. Pssst, 
moc si přejeme vyhrát 
Žáci se do práce ochotně zapojili, atmosféra byla velmi příjemná. 
                                                                               Mgr. Jaroslava Láníková 

Co nás čeká: 
1. Africká kultura: pro všechny třídy. Přednáška se bude konat v pro-

storách tělocvičny. 
2. Výtvarná výchova v galerii na téma realismus. Akce pro žá-

ky VIII. a IX. třídy. 
3. V rámci EVVO se žáci zúčastní prohlídky kotelny v Jihlavě. 
4. Bezpečně do školy. Preventivní program pro žáky I. a II. třídy. 
5. Právní vědomí. Preventivní program pro žáky IX. ročníku. 

Zdobení vánočního stromečku 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Mgr. Jaroslava Láníková 



Napsali o nás: 





Vánoční jarmark 
 
Program: 
 
Začátek: v 9:00 hodin (konferování 9.A, pí uč. Láníková) 
 
Zahájení a přivítání hostů ( p zást. Křičenský) 
Koledy (sbor pí uč. Křičenská) 
Taneční vystoupení (pí as. Karastojanová) 
Divadelní představení „O Smolíčkovi“ (školní parlament)  
Básnička „O Smolíčkovi“ (školní parlament) 
Taneční vystoupení (pí as. Lagronová)   
Koledy (sbor pí uč. Křičenská)  
Otevření jarmarku, pozvání hostů od 10:30 na soutěže.  – pí Pavlíčková 

 


