
 

 

             AKTIVITY  

    V MĚSÍCI BŘEZNU 

 

         ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

 

Po prázdninách se opět vracíme do školy. Věříme, že si děti prázdniny užily a s chutí se opět pustí do školních 

činností.  Přichází měsíc březen, ve kterém budeme pozvolna opouštět zimu a vítat jaro, budeme končit 

s výukou plavání a opět nás čekají zajímavá divadelní představení. 

 

• Lekce výuky plavání tentokrát připadnou na středy 1., 8., 15. a 22. 3. Na závěr děti dostanou „mokré 

vysvědčení“ s oceněním jejich výkonů. 

 

• Ve čtvrtek 2. 3. k nám přijedou zástupci Českého červeného kříže z Oblastního spolku Žďár nad 

Sázavou. V prvních dvou vyučovacích hodinách se žáci dozví jak volat na 155 a komunikovat 

s dispečinkem, jak a kdy použít náplast či obvaz, jak zastavit krvácení, jak a kdy začít resuscitovat. 

Program je vhodný pro děti již od 5 let.    

 

• Do žďárského Městského divadla se podívá 5. ročník ve středu 15. března, děti zhlédnou 

představení Kniha džunglí: Mauglího poslední boj divadla AHA.  

A následující týden ve středu 22. 3. divadlo navštíví také žáci 1. a 2. ročníku, pro něž je připravena 

pohádková hra Princezna se zlatou hvězdou na čele Divadelní společnosti Julie Jurištové.  

Výuka plavání v tyto dny daným ročníkům odpadne.  

Pro 5. ročník stále nebylo oznámeno náhradní představení za říjen, věříme tedy, že bude brzy 

nabídnuto. 

 

• V tomto měsíci bude nutné opět provést platby za školní družinu v 2. pololetí ve výši 250,- Kč. Platby 

bude přijímat paní učitelka Čadková do 15. 3. 2023.  

 

• V hodinách prvouky a přírodovědy si zmíníme 22. 3. – Světový den vody. Objasníme si koloběh vody 

v přírodě, význam vody pro život na Zemi, důležitost dobrého hospodaření s vodou a ekologické 

vztahy. 

 

• V úterý 28. 3. si připomeneme osobnost Jana Amose Komenského v projektovém dni „Škola hrou“. 

Zajímavými aktivitami ozvláštníme dětem pedagogickou profesi a školní výuku z jiného pohledu. 

 

• Program primární prevence společnosti PORTIMO bude u 5. ročníku nahrazen v květnovém termínu. 

 


