
 

Bližší info na www.zsostopovice.cz  

úterý 4. března Den Rozmanitostí – Indonésie, ostrov Sumatra 
povídání o dalekých zemích povede ing. Roman Zajíček z AOPK ČR 
9.00 – 10.30 1. a 2. ročník, 10.30 – 12.00 3. – 5. ročník  
 
středa 19. března Athropos 
1. – 3. ročník, odjezd 10.30 

 
čtvrtek 20. března O škole po škole 
17.00, učebny 4. a 5. ročníku ZŠ 
další díl vzdělávacích seminářů pro širokou veřejnost 
Global Storylines – výuková skotská metoda pilotovaná na naši škole, výuka 
příběhem zaměřena na učení zodpovědnosti, sebedůvěry, možnosti ovlivňovat 
své okolí, kritického myšlení v souvislostech, řešení problémů, spolupráce, 
metoda je navázána na probírané učivo 
přednášející: Mgr. Petra Turečková, pedagog školy 
 
pátek 21. března Matematický klokan 
mezinárodní matematická soutěž pro 2. – 5. ročník 
 
Připravujeme: 
pondělí 7. dubna Princ Bajaja 
Divadlo Bolka Polívky, 1. – 5. ročník 
 
úterý 8. dubna Změny podmínek života na Zemi 
11.00 – 12.30, přednáška s ukázkami ze satelitu pro žáky 3. až 5. ročníku a další 
zájemce o změnách klimatu, přednášejícím bude německý lektor z organizace 
Geoscopia, překlad z angličtiny zajištěn 
 
pátek 25. dubna a sobota 26. dubna Den Země 
dopravní a atletické dovednosti v Ostopovicích a jeho okolí 
spolupráce s PČR, Hasiči, AC Truck & Field Brno a dalšími 
 
středa 30. dubna Planetárium 
1. – 5. ročník  
 
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  

7. – 11. 3., 4. – 8. 4., 2. – 6. 5., 6. – 10. 6., 4. – 8. 7., 1. - 5. 8. 
 
   symbol pro akce určené i rodičům a široké veřejnosti  
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