
 

ZÁŘÍ 2022 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 

DEN PRO ZDRAVÍ 

Začalo září a s ním i nový škol-
ní rok, ve kterém jsme přivíta-
li 9 prvňáčků. Některé děti šly 
do školy s úsměvem a jiné se 
smutkem ve tváři, jelikož 
končí prázdniny. 

První týden školy jsme vyrazili 
na  Náměstí ve Velkém Meziříčí, 
kde jsme zhlédli  show pro děti 
od Vandy a Standy. Také jsme si 
prohlédli stánky se zdravými po-
travinami a různými aktivitami. 
Nakonec jsme přihlíželi kuchař-
ské show vedené Ondřejem Sla-
ninou, po které jsme ochutnali 
salát, jež připravil.   



DEN ZÁCHRANÁŘŮ 

ORIENTAČNÍ BĚH 

Jak pracují záchranné složky 
jsme se byli kouknout opět 
ve Velkém Meziříčí. Viděli 
jsme práci policejních psů, 
vyproštění osob z hořící rad-
nice a ošetření dívky při 
srážce s automobilem.  

Jako každoročně jsme se 
účastnili orientačního běhu 
v zámeckém parku ve Vel-
kém Meziříčí. Dětem se zá-
vod velice líbil a proto si ho 
někdo zaběhl i dvakrát. 



EDU BUS 

PROJEKTOVÝ DEN  

SPORTOVNÍ DEN 

Práci s robotickými hračka-
mi a základy programování 
nám ukázali lektoři z Edu-
busu. Naučili nás jak ovlá-
dat a programovat Bluebo-
ta či robota Vexe. Děti byly 
velice nadšeni, že si 
mohou vyzkoušet prá-
ci s robotickými hrač-
kami. 

Letošní projekt nese 
název Technologie v 
čase. V září jsme zača-
li s úplně nejstaršími  
technologiemi v pra-
věku a to ohněm. Zá-
řijový projekt nesl ná-
zev „První jiskra“. 

Na sportovním dnu 
si děti vyzkoušely  
skok daleký, člunko-
vý běh a opičí dráhu.  



RODIČOVSKÝ FOND 

Zůstatek k 30. 6 2022                           4 151 Kč 
Příspěvek rodičů (1. pololetí)      +    23 500 Kč 
Pomůcky do VV                              -          323 Kč 
Autobusová doprava do VM  -          154 Kč 
Autobusová doprava do VM  -           80 Kč 
Autobusová doprava  z VM  -          322 Kč 
Autobusová doprava do VM        -          119 Kč 
Autobusová doprava z  VM   -  119 Kč 
Orientační běh (odměna)             -            56 Kč 
Pomůcky do VV                              -          670 Kč 
Pomůcky do VV                              -            85 Kč 
Zůstatek k 30. 9.  2022                       25 723 Kč 
 

NAŠE VÝTVORY 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 


