školní rok 2017/2018
ČERVEN
28. 6. SLAVNOSTNÍ ROZDÁNÍ VYSVĚDČENÍ
27. 6. kvůli špatnému počasí jsme byli nucení zrušit výlet do jihlavské ZOO
26. 6. SPORTOVNÍ DEN
V rámci sportovního dne se naše třída zúčastnila různých disciplín. Žáci kopali na bránu,
běhali na čas slalom a zdolávali překážku v podobě dvou napnutých lan. Stříleli ze
vzduchovky či absolvovali kurz zdravovědy. Během dne si také vyzkoušeli test z ochrany
člověka za mimořádných situacích - havárie. O tomto tématu se žáci dozvěděli v rámci
přednášky z předešlého dne. Jako poslední aktivita vyšla na naši třídu půlhodina nošení
medicinbalu. Počítalo se kolikrát každá třída donese medicinbal na konec zahrady a zpět. Víc
než polovina žáků se v nošení ve dvojicích pravidelně střídala. Menší část dětí však byla už
unavena a tuto půlhodinu trávila sezením na plotě. Viz foto.

KVĚTEN
Třída se účastní preventivního programu pořádaném SPV.

DUBEN
Anglie

Někteří žáci se zúčastnili zájezdu do Londýna a jižní Anglie.Navštívili Londýn, Brighton,
Stonehenge, Portsmouth.......Kromě spousty zážitků si pak procvičili svoji angličtinu v
hostitelských rodinách.
BŘEZEN
Plánované akce v březnu:
16. 3. Alternativní den
14. 3. Zeměpisný pořad Myanmar (60 Kč DKO)
8. 3. Vrakbar (75 Kč) Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ LEKTORKY SE VRAKBAR
PŘESOUVÁ NA JINÝ TERMÍN

ÚNOR
20. 2. ROZUMÍME PENĚZŮM - VÝHODNÉ NAKUPOVÁNÍ

Žáci si vyzkoušeli výhodně nakupovat v obchodě s potravinami. Seznámili se druhy
platebních karet a hlavně s jejich bezpečným používáním. Na zásady správného použití
platební karty připravili krátké scénky. A v příbězích ze sousedství se poučili s nakupováním
na internetu.

1. 2. SPORTOVNÍ DEN
Žáci si mohli vybrat mezi bruslením a lyžováním na Šacberku. Ten, kdo neholduje žádné z
těchto aktivit, byl ve škole a učil se. Z naší třídy byli žáci bruslit i lyžovat.

PROSINEC
8. 12. NÁVŠTĚVA SOŠ KAROLÍNY SVĚTLÉ

Dne 8.12 jsme navštívili střední školu Karolíny Světlé. obor kuchař-číšník dělali
jsme flambované banány, pizzu, párečky v těstíčku a palačinky.

Kadeřnice - rozdělili jsme se do skupin kde jsme navzájem dělali účesy
Fotograf - přešli jsme do školy na Telečské ulici a dělali jsme různé pózy na focení
a povídali si focení.

Obor prodavač - zkoušeli jsme prodávat u pokladny a balit dárky.
LISTOPAD
16. 11. Projekt rozumíme penězům - kupování auta
7. 11. Schůzka rodičů v 17.00 hod. v 8.B
ŘÍJEN
18. 10. Muzeum - další povídání o Jihlavě (20 Kč)
10.10. Anglické divadlo (60 Kč)
5. 10. Vrakbar (45 Kč)
Téma bylo UMĚNÍ TOLERANCE

ZÁŘÍ
19. 9. 2017 SPORTOVNÍ DEN
18. 9. 2017
Exkurze do ZOO Praha
Dne 18.9. jsme byli v Pražské ZOO. Ze začátku jsme dostali pracovní list, který jsme měli
společně vyplnit a po skupinkách procházeli Zoo, poté jsme měli přednášku o savcích, která
byla velmi záživná a super. Viděli jsme slony, lvy, tygry, gorily a jiné zajímavé savce

