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Aktivity                                                                                                        Soňa Jiráková, 2B
                   
Hraješ rád stolní hry? Baví tě soutěžit? Miluješ legraci? Pokud jsi alespoň na jednu předchozí 
otázku odpověděl ANO, pak si přijď zahrát aktivity a určitě se přitom nebudeš nudit. 

 
Co možná nevíš o zvířatech                            Alena Trabalíková, 1B 
Co všechno se dokáží naučit, různá NEJ z říše zvířat, zajímavosti z jejich 
života. Krátký film, test a povídání tě čeká v 1B. 
 
Drátěný šperk      Jana Nováková, ŠD                     
Chceš si vyrobit netradiční šperk z drátu nebo korálků? Potřebuješ pouze 
šikovné ruce a hlavu plnou nápadů. 

 
Divadélko v 1.patře                              Jana Chalupová, 2A 
Zkuste si na chvíli zahrát na herce. Kostýmy i rekvizity už čekají, 
potřebujete jen fantazii a chuť připravit si navzájem pár příjemných 
okamžiků plných legrace. 
 
Dílna šikovných dětí                           Jarmila Klausová, 3A 
Přijďte si ozdobit perníček, navléknout náramek z korálků a namalovat 
kraslici. 
 

Flinstoneova pravěká akademie                     Stanislava Jánská, 5B                        
Kde získal Ámos nápady pro oživení školní nudy? Přeci už na naší 
obveselující a zábavné pravěké vzdělávací instituci!. Zkuste to také. 
Naučíte se zacházet s pravěkými nástroji, vyrábět originální náhrdelníky 
z pravých i levých zubů pravěkých zvířat, péci hady a připravovat jiné 
chutné recepty a můžete vyzdobit jeskyni Bílá Altamira svými 
uhlíkovými kresbami. 
 
Florbalové dovednosti                    Petr Korecký – malá tělocvična  
Slalom, střelba na branku a miniturnaj ve florbalu na malé branky bez 
brankáře. Nezapomeň si vzít sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. 
 

   
Setkání s nevidomým 2                                             Ivan Thelen, 4B 
Tentokrát na téma sebeobsluha zrakově postižených a základy bodového 
písma. S sebou si vezmi šátek a příbor. 

 
Google nebo Boogle?                Olga Novotná, D- klub                                
Google, říká vám to něco? No jistě, to je přeci internetový vyhledávač. A 

co takhle Boggle? Tušíte? Přijďte si vyzkoušet obojí! 
Těším se na vás v D-klubu       
 
Říše loutek                                          Kamila Krenková, 3B                     



Seznámení s loutkami, které vás provedou svojí říší a ukáží, co všechno dovedou. Zahrajete si i 
divadlo s loutkou, kterou si sami vyrobíte. Kašpárek se na vás už těší! 
 
Obrázek z koření                                          Kateřina Vlčková, 2C 
Přijď si vytvořit zajímavý obrázek na stěnu, který bude stále vonět. 
 
 
 
Přijďte mlsat                                                     Jana 
Víznerová, 1A 
                                                   
Že opice objevily čokoládu, z čeho a jak se tato pochoutka vyrábí, se 
dozvíš v 1A. Když si přineseš malou mističku a lžičku z umělé 
hmoty, kousek čokolády si také připravíš. 

 
Sportovní hrátky                    Iveta Vášová, ŠD                                                     
Chceš si protáhnout tělo? Přijď ve sportovním na zahradu ŠD, kde na 
tebe čeká Iveta s obručemi, trampolínou a spoustou dalších věcí. 
 
Složte si rybičku          Jana Vitoušková, 4A             
Přijďte do 4A a složíme si spolu rybičku z barevného papíru.  
 
 

 
Skladatel  Tralala                                Martin Grobár, Hv 
Jedinečná příležitost setkání se známým hudebníkem, který k nám 
přijede až z daleké Tralalálie. Spolu s ním si zahrajeme na tralalácké 
hudební nástroje, naučíme se tralalácké písničky a seznámíme se 
s tralalalkou – což je nejoblíbenější tralalácký tanec pro tralalácké 
děti.. 

 
Queen                                            Naďa Petrovičová, 5A                     
Aneb zpíváme a tančíme se skupinou QUEEN. 

 
 

 


