
 

 

AKTIVITY  

V MĚSÍCI LISTOPADU 

 

                    ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

• Na počátku listopadu si připomeneme svátek Všech svatých a Dušičky, Památku zesnulých. 

 

• Programy primární prevence organizace Portimo, o.p.s. 

Ve středu 2. 11. je pro 1. a 2. ročník připraven program Ve zdravém těle zdravý duch – téma 

zaměřené na zdravý životní styl, smysluplné využití volného času, prevence nebezpečí virtuálních 

drog, šikany, kyberšikany a netolismu. 

V pátek 4. 11. se pro 3. a 5. ročník uskuteční program Kyberbezpečí – seznámení s pravidly 

bezpečného chování na internetu, v rámci sociálních sítí a chatu, prevence v oblasti netolismu, 

kyberšikany a obrany proti virtuálnímu nátlaku. 

 

• Ve čtvrtek 3. 11. navštíví žáci 1. a 2. ročníku divadelní představení Podzimní sněhánky, ve kterém se 

děti dozví, jak je možné z oblohy poznat zítřejší počasí. Pořadem bude provázet Michaela Dolinová. 

Žáci se sejdou v 7.15 v šatně školy a následně pojedou linkovými autobusy. 

Žáci 3. a 5. ročníku tento měsíc divadelní představení nemají, je však možné, že bude neplánovaně 

nahrazeno z technických důvodů zrušené představení ze čtvrtka 13. 10.   

 

• Na pátek 11. 11. připravujeme projektový den, ve kterém si připomeneme sv. Martina 

prostřednictvím aktivit, jež propojí jednotlivé předměty.  

 

• Na čtvrtek 17. 11. připadl státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. 

• V pátek 18. 11. je pro žáky všech ročníků objednaný edukační program Odkud je blízko ke hvězdám? 

Muzea nové generace ve žďárském zámku. Sejdeme se v 7.15 v šatně a doprava bude opět linkovými 

autobusy.  

 

• Před počátkem adventního času v úterý 22. 11. v 15.00 srdečně zveme všechny rodiče i menší 

rodinné příslušníky do jídelny školy na společné tvoření adventních věnců. Každý si prosím přineste 

vlastní svíčky, korpusy i dekorace. Větvičky a přírodniny, které přinesete, si můžeme mezi sebou 

vyměnit. K dispozici budou tavné pistole, jimiž je možné ozdoby k věnci přilepit. 

 

• Ve čtvrtek 24. 11. v 15.00 zveme rodiče ke schůzkám o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí 

školního roku.  

 

• 1. adventní neděle nastane již 27. 11., proto za námi v pátek 25. 11. přijede pan Hrubec se 

svým Dřevěným divadlem. V podkrovní školní družině se sejdeme s dětmi ze školky a společně 

zhlédneme pohádku Vánoční příběh aneb Cesta do Betléma. 


