
 
Recyklohraní 
4. úkol - Zadání pro jednotlivé třídy bude na www.specmo.cz 

               
 
 

Zdravá pětka 
Coolinaření s Albertem 

 kuchařská soutěž pro všechny věkové 
kategorie 

 více informací na www.zdrava5.cz 

 přihlásit se můžete do 20. 4. 
                                 
Párty se Zdravou pětkou 
8. 4. 

 8. A – 9.50 h. – školní kuchyňka 

 7. A – 11.30 h. – školní kuchyňka 
 

Zpívánky Zdravé pětky 
14. 4.  

 1. AS, 2. A – 8.45 h. v hudebně 

 5. A, 5. B – 9.50 h. v hudebně 
     

 
22. 4. DEN ZEMĚ 

 
OSLAVÍME 

 
VELKOU SBĚROVOU SOUTĚŽÍ VE SBĚRU PAPÍRU, VÍČEK, BATERIÍ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

 
   Oznamte to žákům a přijďte si zasoutěžit! 

 
Kde: Ve vestibulu školy 

Kdy: 22. 4. 
V kolik hodin: od 8.40 h. do 9.40 h. 

 
 

 
 
29. 4. Ukázky dravců od společnosti ZAYFERUS (více na www.zayferus.cz) 

 Závazné přihlášky tříd do 20. 4.  
 Na Šibeníku 
 Cena za žáka 45,- Kč 

http://www.specmo.cz/
http://www.zdrava5.cz/
http://www.zayferus.cz/


Ukázky dravců pro školy - krása letu dravých ptáků 

Akce je zaměřena na ekologii, ochranu i poznání přírody a je ve svém 
rozsahu jediná svého druhu v ČR!  Výukové programy děláme 24 let. 

Sokolnictví je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. 

Ukázky provádíme minimálně ve třech lidech. Jeden ukázku komentuje, druhý dravce odnáší 
a třetí je přináší. Nic se nezdržuje a a vše má spád -  jeden dravec létá za druhým ... 

 Délka programu je 1 hodina a 15 minut. 
 Zhlédnete 30 až 50  dravců. 
 Pro děti jsou připravené soutěže o pexesa, kvarteta, luxusní kalendáře a volné 

rodinné vstupenky do Lednice kde je i lovecký gepard. 
 Nejlepší žáci si mohou zavolat dravce na ruku. 
 Vaší účastí přispíváte na ochranu dravých ptáků. 
 Pokud nejste s programem spokojeni, máte jej zadarmo. 
 Při nepřízni počasí se ukázka přesune na náhradní termín. 
 Nezapomeňte na fotoaparát či kameru - máte možnost se zúčastnit naší 

dětské celorepublikové fotosoutěže! 

 

Závazně se zapište do 20. 4. A vybírejte 45,- Kč za žáka. 

TŘÍDA ANOxNE POČET TŘÍDA ANOxNE POČET TŘÍDA ANOxNE POČET 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

http://www.zayferus.cz/kalendar-dravcu-2013/
http://www.zayferus.cz/fotosoutez/

