INFORMACE
školní rok 2016/2017

ČERVEN
22. - 23. června 2017

Výlet Slavonice, Landštejn

Jeli jsme vlakem do Slavonic. Prohlédli jsme si tam renesanční domy, poté jsme byli na
místní věži. Dále jsme pokračovali prohlídkou vojenských bunkrů z 2. světové války.
Dorazili jsme do Cyklocampu pod Landštejnem. Druhý den dopoledne jsme vyrazili na
hrad Landštejn. Výlet se nám velmi líbil, počasí se nám vydařilo.

KVĚTEN
3. 5. se na naší škole uskutečnil sportovně branný den. Žáci běhali 60 m a 1000 m na stadionu
Na Stoupách. Na školní zahradě stříleli ze vzduchovky, hledali správná písmena podle
azimutu, v tělocvičně běželi na čas překážkovou dráhu. V průběhu dne také vyplňovali test ze
zdravovědy a test jak se zachovat při požáru.
DUBEN
Zájezd do Drážďan
24. 4. se zúčastnila většina žáků jednodenního zájezdu do Drážďan. Nejdříve jsme se zastavili
u zámku Moritzburg, kde se natáčela známá pohádka Tři oříšky pro Popelku. Pak jsme jeli do
Drážďan, kde jsme si prohlédli historické centrum - Zwinger, Semperovu operu, Bruhlovy
terasy - chrám Frauenkirche aj.

10. 4. ODPADÁ ODPOLEDNÍ VÝUKA Z DŮVODŮ PEDAGOGICKÉ RADY
BŘEZEN
20.3 VRAKBAR
Ve Vrakbaru jsme si povídali na téma sociální sítě.
Hráli jsme různé hry, dělali scénka na daná témata, mluvili jsme o plusech a mínusech sítí a
celkově co nám za nebezpečí hrozí na internetu.

LYŽAŘSKÝ KURZ

2.3. jsme byli na výstavě korunovačních klenotů v hotelu Gustav Máhler. Výstava nás
seznámila s významnými událostmi v životě Karla IV. Dozvěděli jsme se také informace o
výrobě a historii korunovačních klenotů, které jsme si mohli prohlédnout.

ÚNOR
15. 2. ALTERNATIVNÍ DEN - žáci 2.stupně budou rozděleni do skupinek.
2. 2. SPORTOVNÍ DEN - žáci si mohou vybrat z lyžování, bruslení, bobování a
vycházky
LEDEN
23. 1. odpadá odpolední výuka z důvodů konání pedag. rady
Po Novém roce k nám do třídy připutoval nový člen. Není to žák ale želvička.
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PROSINEC
Vánoční besídka
ŘÍJEN
17. 10. 2016 v 16. hod. - informační schůzka k lyžařskému vycviku
5. 10. 2016 VRAKBAR, cena 30 Kč
Jaké to bylo ve VrakBaru:

4.10. 2016 MUZEUM - povídání o Jihlavě, cena 10 Kč

ZÁŘÍ
20. 9. 2016 pojedeme do Archeoskanzenu Modrá u Velehradu, cena 300 Kč
Jaké to bylo ve skanzenu

Archeoskanzen modrá je středověké sídlo našich předků Slovanů. Prohlídka
jak se dříve žilo, vařilo a bydlelo. Měli jsme možnost podívat se do domků ve
kterých se dříve žilo. Vyzkoušet si jak se peče a chutná „obilná placka s
ovocem“, jak se střílí z luku a poté nás čekala prohlídka s mnichem. Byli jsme
se podívat i k Velehradu kde jsme se nasvačili a kdo chtěl, podíval se i do
kostela. Všichni jsme si to moc užili. :)
zapsala: A. Kolářová a L. Šlechtická

