
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava 

Cesty ke zdraví – energie nejen ze Slunce 

26. Veletrh zdraví  

(podpora zdravého životního stylu) 

Termín: 13. a 14. 11. 2018 

13. 11. – vystoupení v tělocvičně (generálka) 

8:30 – 9:45: 1. – 3. ročník 

10:15 – 11:30: 4. – 6. ročník 

12:10 – 13:25: 7. – 9. ročník 

14. 11. – dopoledne aktivity pro žáky, odpoledne vystoupení pro rodiče 

Soutěže k tématu Veletrhu: 

soutěž zajišťuje prezentace 

literární 1.stupeň – I. Jelínková 
2.stupeň – A. Vachovcová 

na panelech 

výtvarná 1.stupeň – I. Dejmková 
2.stupeň – K. Šindlerová 

na panelech 

 

Anketa v prvním patře: 

Zajišťuje P. Jahodová a žáci 9. B 

 



Aktivity: 

Je třeba, aby žáci měli svačinu a ostatní potřebné věci v malém batůžku (případně v aktovce). 

Budou si ho nosit stále u sebe. Do kmenové třídy přijdou až na třídnickou hodinu. 

I.stupeň (1. – 2. ročník) 

Dle vlastního programu 1. – 4. hodina 

(zdravé zoubky, chovatelství, keramika, větrná energie, energie z neživé přírody, třídění 

odpadu) 

I.stupeň (3. – 5. ročník) 

1.aktivita 8:10 – 9:30  

Svačina 9:30 – 9:50 ve třídě 2.aktivity 

2.aktivita 9:50 – 11:10  

třídnická hodina/vyhodnocení 11:20 – 11:55 
(pátý ročník 11:45) 

Vyhodnocení aktivit, 
odpovědi na otázky, shrnutí 
O stručnou zpětnou vazbu 
prosím ročníkové učitele do 
zápisu nejpozději do 19. 11. 
Děkuji. 

 

II.stupeň 

1.aktivita 8:10 – 9:30  

svačina 9:30 – 9:50 ve třídě 2.aktivity 

2.aktivita 9:50 – 11:10  

přestávka 11:10 – 11:25 ve třídě 3. aktivity 

3.aktivita 11:25 – 12:45  

třídnická hodina/vyhodnocení 13:00 – 13:40 
(devátý ročník 13:20) 

Vyhodnocení aktivit, 
odpovědi na otázky, shrnutí 
O stručnou zpětnou vazbu 
prosím ročníkové učitele do 
zápisu nejpozději do 19. 11. 
Děkuji. 

Všem děkuji za zodpovědné přihlašování na aktivity v Moodle. 

Seznamy tříd  - třídní učitelé 

Seznamy aktivit budou ještě vyvěšeny na stěně před přírodopisem.  

Ve středu 14. listopadu bude ukončen dopolední program pro 1. stupeň čtvrtou vyučovací 

hodinu, 2. stupeň bude končit kolem 13:30. Odpolední vyučování odpadá, družina a kroužky 

ŠD budou probíhat normálně. 

Děkuji všem za spolupráci a doufám, že při organizaci i zajištění  26. Veletrhu zdraví 

vynaložíme naši energii efektivně! 

Zdeňka Obrdlíková 


