
 

Téma: Máme rádi naši planetu Zemi 
 

o 3. 4. v 9. 40h. v hudebně vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Hospodaříme 
s vodou“. 
 

Zlaťáci v kuchyni /více na www.zlataci.cz / 
 celorepubliková kuchařská soutěž Zdravé pětky 
 Soutěží mezi sebou tříčlenné týmy dětí 2. stupně ZŠ 
 Talíř je naším plátnem - úkolem soutěžního týmu je 

vytvořit na jídelním talíři lehký studený oběd či večeři, 
které budou zároveň unikátním trojrozměrným výtvarným dílem. K přípravě využijí 
ovoce, zeleninu a další zdravé potraviny potravinové pyramidy. Důležitý je celkový 
nápad, použité ingredience a výsledný vzhled pokrmu. Produkty mohou být 
tvarovány krájením, vykrajováním, strouháním a mletím. Vzniklá kompozice smí být 
vzájemně spojována pomocí dřevěných párátek, špejlí, kovových spon a podobných 
pomůcek, které však ve výsledném díle nesmí být viditelné. 

 Postup přípravy nafoťte min. 5 fotografií + foto týmu a odevzdejte p. uč. Hofferové 
do 20. 4. 
 

  
Ekologická vlajka /více na www.recyklohrani.cz / 
 Kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN vyhlašují soutěž s názvem „Vytvořte 

ekologickou vlajku Vaší školy“. Jako vždy bychom chtěli využít Vašich tvořivých 
nápadů a šikovných ručiček :-) 

 "VYROBTE Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ EKOLOGICKOU VLAJKU EVOKUJÍCÍ ZPĚTNÝ ODBĚR 
ELEKTROZAŘÍZENÍ VE VAŠÍ ŠKOLE" 

 Neklademe žádné podmínky na typ materiálů, 
který budete chtít využít. Vaším úkolem je co 
nejzajímavěji a nejtvořivěji ztvárnit vlajku s 
jarními motivy, která bude zároveň evokovat sběr 
a recyklaci starého elektra. Velikost výsledného 
objektu by měla být minimálně 1,5 x 1 metr. 

 Soutěžit můžete ve třech kategoriích:  
             1. Mateřské školy a PS ZŠS 
             2. První stupeň základních škol 
             3. Druhý stupeň základních škol a střední školy 
 Vlajky odevzdejte do 19. 4. do třídy 6. A. 
 Vlajky budou vystaveny 22. 4. ve vestibulu školy na Den Země a fotografie odeslány 

do soutěže. 
 

         Centrum volného času pořádá 25. 4. program ke Dni Země – zájemci, nahlaste se           
         do 8. 4. p. uč. Hofferové, zúčastnit se může max. 20 dětí ze školy. 
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