
 

Bližší info na www.zsostopovice.cz  

 
úterý 1. – úterý 15. 4. Třídní schůzka Trojlístek 
žák, rodič, pedagog 
bližší domluva individuálně s třídními učiteli, formulář zašleme tištěný 
 
pondělí 7. dubna Princ Bajaja 
Divadlo Bolka Polívky, 1. – 5. ročník, odjezd 10.00 
 
úterý 8. dubna Změny podmínek života na Zemi 
10.00 – 11.30, přednáška s ukázkami ze satelitu pro žáky 3. až 5. ročníku a další 
zájemce z řad rodičů i veřejnosti o změnách klimatu, přednášejícím bude 
německý lektor z organizace Geoscopia, překlad zajištěn 
 
úterý 8. 4. – čtvrtek 10. 4. Jarní burza, v sále restaurace U Volejníků 
prodej ve středu 9. 4. od 15:00 do 18:00 
 
středa 16. dubna Velikonoční trh, Řeřichové svačení 
12.00 – 16.00 jarmark velikonočních dekorací, sazenic a dobrot 
školní areál, Vyhlášení vítěze luštitelské soutěže „ O velikonočního beránka“ 
16.00 představení pohádky Kocour v botách (školní soubor OKD) 
 
čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Velikonoční prázdniny 
pondělí 21. dubna Velikonoční pondělí  
 
úterý 22. 4. Velké čtení ŠD – Anastasios Jiaxis 
(starosta m. č. Brno – Bosonohy) 
Staré řecké báje a pověsti 
 
pátek 25. dubna Den Země-zahájení cyklosezóny, jarní dílničky 
zábavné a výchovné odpoledne pro všechny v Ostopovicích 
účast Policie ČR, SDH Střelice, MC Ostopovice a další 
zahájení v 14.30 před školou, konec v 17.30 
 
středa 30. dubna Cesta ke hvězdám, historie Brna 
Planetárium, odjezd v 7.45, 1. – 5. ročník  
 
Připravujeme 
Pátek 2. 5. ředitelské volno – z důvodu školení pedagogů 
 
O škole po škole 
Naše Ostopovice 
průřezové téma ve všech ročnících a předmětech 
přednášející: pedagogové ZŠ 
Angličtina, matematika prof. Hejného od 1. ročníku  
využití iPadů ve výuce 
přednášející: pedagogové ZŠ, Mgr. M. Kožuská , externí lektoří 
 
pondělí 9. – sobota 14. 6. Škola v přírodě, Sněžné v Orlických horách, 
RA Horalka, cena cca 2 500 Kč, 1. – 5. ročník 
 
Pravidelné sběry v naší škole 
Sběr sušené pomerančové a citrónové kůry 
prosíme, sbírejte a sušte s námi stejně jako každý rok, pro firmu Leros, která naše děti 
štědře odmění 
Elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník 
Sběr PET vršků pro Kubíka 
Sběry papíru ve školním roce 2013-2014  
4. – 8. 4., 2. – 6. 5., 6. – 10. 6., 4. – 8. 7., 1. - 5. 8.   
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