
 

 

22. května proběhl celoškolní jarní projekt ke Dni otců s následnou odpolední zahradní 

slavností. 

Po ranním školním hlášení žáci ve svých třídách s třídními učiteli pracovali na tématu 

„tatínek, dědeček, strýc, bratr…“, vytvořili portréty, starší žáci kreslili barvy svých vzorů 

a vyráběli dárečky. 

 

V 16:oo hodin začal odpolední program – zahradní slavnost.  
 
 

V průběhu akce vystoupení na pódiu 16,15 hod. 
 4.A – Hudební mix pro tatínky 

 3.A + 7.B – What will we do with drunken sailor 

 6.A – Vinaři 

 ŠD – Vystoupení tanečního kroužku   

 zpěvačky 2. stupeň - Šaman 

 9.B + Rosalie Kováčová – Behind blue eyes 

 pěvecký kroužek, sólo Adéla Roubalíková 

 7.A – Superhero 
 

 
Zlatým hřebem bude fotbalové utkání mezi tatínky, strýčky, dědečky, bratry 
…a učiteli se žáky 17,15 hod. 

 Nástup hráčů a vystoupení mažoretek – Adélka a Domča Kováčovy 

 Utkání, závěr dle chuti a počtu hráčů 
 

 
 
 
 
Připravili jsme pro vás řadu stánků, kde si můžete něco vyrobit, vyzkoušet, nebo se pobavit v průběhu 
celého odpoledne 16,00 – 17,30 hod. 

 
 

 Střelba ze vzduchovky a plynové pistole 

 Stolní fotbal 

 Debrujárská střelnice 

 Miř a tref 

 Stolní fotbálek 

 Bingo 

 Ekopiškvorky  

 Zatloukání hřebíků 

 Namaž si svůj chleba 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ve fotokoutku Vás vyfotíme  a můžete se podívat na vystavený vůz Škoda Karoq. 
 

Nezapomeňte si vyzvednout dáreček a můžete se zastavit i na občerstvení.



PUTOVÁNÍ PO „OSMIČKÁCH“ 
                Celoškolní projekt 1. 6. 2018 

 

 1. – 2. ročník – vlastní témata po třídách 

                                     

 3. – 9. ročník, namíchané skupiny po 15 žácích vede jeden proškolený deváťák, 

každý vyučující má k ruce jednoho osmáka na pomoc (zkušenost – učí se tím) 

 10 témat, 20 stanovišť po 20 minutách = 5 vyučovacích hodin (přesuny 5 minut)  

 

    

 

Téma   Vyuč. 
Číslo st. 

Pomocník Místo Vyuč. 
Číslo st. 

Pomocník Místo 

Rok 1848  
Kroměřížský říšský sněm, 
zámek, UNESCO 

VYK     20  5.B FAJ       8  ŠD 
NAV 

Rok 1918 NES     14  8.B ZLA       4  3.A 

Rok 1938  ŠTE      18  7.A KOS      6  AJ2 

Rok 1968 BAČ     16  6.B ŠEN    10  4.B 

Osmičky v hudbě BAR     17  MF KOU     7  4.A 

Osmičky ve fyzice a 
matematice 

TRN     19  FY KOL      5  9.B+A
J1 

Osmičky ve výtvarném 
umění 

OVE    15  3.B 
 

HON     9 
 

 VV 

Osmičky ve sportu 
 
 

ŠER     11  
ZAP       12 
URU    13 

 hřiště MIK      1 
POL      2 
KAL      3 

 hřiště 


