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Brnický Filip
Burdichová Nina
Cakl Viktor
Horejsková Miroslava
Klimeš Karel
Kuncová Helena
Kuncová Veronika

Lacenová Sabina
Marousek Jakub
Nevosadová Eliška
Novotný Jonáš
Palát Štěpán
Procházka Jakub
Přibyl Tomáš

Stehlíková Petra
Šeredová Anna
Šrámková Šárka
Tichý David
Urbánek Jan
Vítková Šárka
Zajacová Marie Aurelie

29.6.2016
Přání všem
Přeji hezké prázdniny a mnoho úspěchů i v příštích letech. Jiřina Kvasničková
28.6.2016
Sportovní den
Na hřišti byl pro děti připraven sportovní den s dovednostními soutěžemi. Děti se u nich
dobře
bavily.

27.6.2016

Rozloučení s Davidem Tichým
David Tichý odchází na Gymnázium AD FONTES a jeho maminka nám upekla velký dort.
Hned
nám ho naporcovala a moc nám chutnal.

15. - 16.6.2016
Školní výlet - Westernové městečko u Humpolce
Výlet nám začal velikým lijákem. Vlakem jsme dojeli do Kamenice u Humpolce a došli do
městečka. Ubytovali jsme se, naobědvali a přestalo pršet. Pro děti byl připravený program.
Střílely z luku, vrhaly nožem a sekerkou, točily lasem. Dozvěděly se i mnoho zajímavého
ze života na divokém západě. Večer si opekly špekáčky a uložily se do srubů. Ráno jsme
po sobě uklidili, nakoupili drobné dárky a vrátili se vlakem zpět. Dětem se program moc
líbil a výlet nám nezkazil ani počáteční déšť.
10.6.2016
Exkurze na hřbitov
Pan Wodák nám na hřbitově ukázal staré hroby, kde leží významní občané Jihlavy. Jeho
vyprávění bylo velmi zajímavé i poučné.
1.6.2016
Ovoce do škol
Děti dostaly plný koš různého ovoce, které jsme si pojmenovaly a děti od každého ochutnaly.
Některé nám bylo zcela neznámé, s radostí jsme ochutnávaly.

25.5.2016
Zvířátka pro záchranku
Ve 2 hodinách pracovních činností jsme ze zbytků látek ušili zvířátka pro zraněné děti do
sanitky. Snad z nich budou mít radost.
27.5.2016
ZOO - Život u protinožců
Beseda byla mimořádně zajímavá a i děti výklad poslouchly. Potom jsme si všichni celou
ZOO v klidu
prohlédli.
28.4.2016
Den Země
Vyšli jsme si do přírody. Cesta vedla na Lesnov, okolo Dubového rybníku a rybníku Pávov.
Z Pávova jsme jeli MHD zpět do školy. Vycházka byla příjemná, počasí nám přálo.

20.4.2016
Čistá Vysočina

Úklid v okolí školy
18.4.2016
Perníková chaloupka
Divadelní představení v anglickém jazyce
22.3.2016
Beseda s vozíčkáři
Neobyčejně zajímavé povídání s postiženými lidmi upoutanými na
invalidní vozík.
18.3.2016
Velikonoční tvoření
Pro děti byly připraveny malé tvořivé dílny. Vybraly si 2 zajímavé činnosti
a těch se zúčastnily:
- pečení cukroví
- zdobení květináče
- větvičky v květináči
- šití vajíčka
- kraslice

16.3.2016
Vrak bar - Média
Děti si povídaly o kladech i záporech médií

11.3.2016
Velikonoce
Centrum pro rodinu pro nás připravilo besedu o velikonočních dnech,
o tradicích, které do dneška dodržujeme.
1.3.2016
Přednáška v muzeu - Svět památek
Děti si prohlédly proměny Jihlavy, seznámily se se stavebními slohy a jak se Jihlava měnila
5.2.2016
Koncert - Škola na Marsu
Koncert o vesmíru spojený s laserovou show
2.2.2016
Beseda s městskou policií na téma Kouření a alkohol
26.1.2016
Zhlédli jsme film Ostrov Aldabra
Byl velmi poučný a zábavný. Děti si zkusily moře a jeho obyvatele nakreslit.

22.1.2016
Zúčastnili jsme se projektu Bydlet zdravě je hra.
Děti si vyzkoušely, jak by si jednou postavily vlastní dům.
Dne 23.11.2015 jsme měli projektový den Normální je nekouřit.

Dne 26.11.2015 jsme navštívili v Brně Anthropos a hvězdárnu.

