
DEN S ÁMOSEM 28. 3. 2019 

nabídka vyučovacích hodin 

 

 

 
 

Mgr. Renata Mitáčková: Světové jazyky (ČJ, CJ)  

Dozvíš se zajímavosti a informace o jazycích světa zábavnou formou 

Jazyková učebna (budova 2. stupně ZŠ) 

 

 

 

 
Mgr. Alena Hanačíková: Ochutnám, ucítím, nahmatám,  

uvidím, uslyším, zapamatuji si (Prv, Př)  

Přijďte se zábavnou formou přesvědčit, jak fungují vaše smysly 

Učebna II. B (nová budova) 

 

 
 

Mgr. Jitka Hrušková: Cvičíme pro zdraví (Hv, Tv) 
Přijďte si zacvičit a zatančit při hudbě 

Zrcadlový sál (přízemí 1. stupně ZŠ) 

 

 

 

 

 
Mgr. Dana Křížová: Víš, co jíš? (Prv, Př)   

Povídání o zdravém životním stylu, výroba a ochutnávka dobrot. 

Cvičná kuchyňka (přízemí 1. stupně ZŠ) 

     

 
Mgr. Iveta Salfická: Kouzla a čáry (Čj, Pč) 

Máš rád kouzla, triky a čáry? Budeme kouzlit a 

čarovat s kartami, mincemi a dokážeme  

spolu i něco předpovědět. 

Učebna 1. třídy 

 

 
Mgr. Zdeňka Míčková: Postav 

si svůj    hrad (Čj, Pč)  
Přijď si postavit hrady různých 

materiálů (kostky, Lego, papír… 

Učebna dějepisu (budova 2. 

stupně ZŠ) 

 

 

 
Mgr. Věra Švábová: Hlavolamy  
Umíš logicky přemýšlet? Přijď si vyzkoušet co zvládneš. 

Učebna: Hudebna (budova 2. stupně ZŠ)  



 

 

 

 
Bc. Petr Laga: Trénink vítězů (Tv)  

Přijď si zasportovat. Budeme běhat, skákat, střílet. Nudit se určitě nebudeš. 

Učebna: Tělocvična 

 

 
 

Eva Martin : Titanic 

Dozvíš se vše o největší lodi své doby. Vyrobíme si spolu 

model toho údajně nepotopitelného parníku. 

Učebna: VI. třída (budova 2. stupně ZŠ) 

 

 
 

 
Mgr. Věra Macková: Keramické hrátky (Vv)  
Přijď si vyzkoušet práci s keramickou hlínou, vyrob si svůj výrobek 

Učebna: dílna 

 

 

 

 
Mgr. Milan Nemček, VK: Navigace v terénu (Prv, Ze) 
Vyzkoušíš si, jak s pomocí buzoly zvládneš cestu ze školy  

a do školy. 

Okolí školy 

 

 
 

Mgr. Ladislava Nosková: Ping-pongový maraton (Tv)                                                                   
Kdo má rád pohyb a stolní tenis, může si přijít aktivně  

odpočinout. Chceš-li, přines si svou pálku.  

Učebna: posilovna – malý sál nad tělocvičnou 

 

 
 

Mgr. Jana Tomečková: Fascinující lidské tělo (Př, 

Prv) 

Přijď si změřit své tělo, porovnat jeho záhady, prozkoumat 

části těla, seznámit se s čísly vyjadřující jeho dokonalost. 

Učebna: Přírodopis (budova 2. stupně ZŠ) 

 

 

 
Mgr. Miroslav Břeň: Zázraky z papíru s písničkou 

Přijď si vyrobit papírové zvířátko, květinu nebo něco úplně jiného 

a pustit si k tomu oblíbenou písničku 

Učebna: V.třída (budova 2. stupně ZŠ) 


