Základní škola Otokara Březiny, Jihlava
Cesty ke zdraví – táhneme za jeden provaz
25. Veletrh zdraví
(podpora zdravého životního stylu)
Termín: 14. a 15. 11. 2017
14. 11. – vystoupení v tělocvičně (generálka) – pouze 5. a 6. hodinu
15. 11. – dopoledne aktivity pro žáky, odpoledne vystoupení pro rodiče
Soutěže k tématu Veletrhu:
Práce i recepty je třeba odevzdat nebo zaslat nejpozději do pondělí 13. 11. 2017
soutěž

zajišťuje

prezentace

literární

1.stupeň – I. Jelínková
2.stupeň – H. Krepčíková

na panelech

výtvarná

1.stupeň – I. Dejmková
2.stupeň – K. Šindlerová

na panelech

zdravé jídlo

L. Matějíčková, A. Vachovcová
1. stupeň recepty na Moodle
2.stupeň recepty na Moodle

1.patro – chodba
výběr jídel 15.11. od
7:10 do 8:00

Anketa v prvním patře:
Zajišťuje I. Burešová, M. Píšová, (L. Wieczoreková)
Aktivity:
Je třeba, aby žáci měli svačinu a ostatní potřebné věci v malém batůžku (případně v aktovce).
Budou si ho nosit stále u sebe. Do kmenové třídy se dostanou až na třídnickou hodinu.
I.stupeň
1.aktivita

8:10 – 9:30

Svačina

9:30 – 9:50

2.aktivita

9:50 – 11:10

třídnická hodina/vyhodnocení

11:20 – 11:55

ve třídě 2.aktivity

Mapa podpory zdravého
životního stylu/zpětná
vazba - Otázky
Bubliny propojíme
provázkem 

II.stupeň
1.aktivita
svačina
2.aktivita
přestávka
3.aktivita
třídnická hodina/vyhodnocení

8:10 – 9:30
9:30 – 9:50
9:50 – 11:10
11:10 – 11:25
11:25 – 12:45
12:45 – 13:30

ve třídě 2.aktivity
ve třídě 3. aktivity
Mapa podpory zdravého
životního stylu/zpětná
vazba - Otázky
Bubliny propojíme
provázkem 

Přihlašování na aktivity do Moodle:
Od úterý 7. listopadu od 13:45 hodin do čtvrtka 9. listopadu do 14:30 hodin.
Pro žáky 3. – 5. ročníku bude přihlašování (po dohodě) otevřeno dříve
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. - 9.
ročník

1. – 2.
hodina
3. hodina
4. a 5.
hodina
Od 13.45

PU2
PU2
PU2

Se zápisem pomohou žáci 9. ročníku (zajistí R. Srbecký)
Dozor nad žáky TU.
Pomoc P. Kalná.
Dozor a pomoc TU.
Ti, kdo by se hlásili dříve, budou z aktivit vymazáni!
Je třeba dodržet čas.

Ve středu 15. listopadu bude ukončen dopolední program pro 1. stupeň čtvrtou vyučovací
hodinu, 2. stupeň bude končit kolem 13:30. Odpolední vyučování odpadá, družina a kroužky
ŠD budou probíhat normálně.
Děkuji všem za spolupráci a doufám, že při organizaci i zajištění 25. Veletrhu zdraví
potáhneme za jeden provaz!
Zdeňka Obrdlíková

