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pondělí 3. 10. – pátek 7. 10. Plodný podzim 
Plody podzimu jako hlavní téma výuky napříč ročníky i předměty 
 

pondělí 3. 10. Malé čtení ve školní družině  
13.15 – 14.00 za účasti návštěvy z řad babiček a dědečků 
 
pátek 7. 10. – úterý 11. 10. Sběr papíru 
kontejner před sokolovnou 

 
úterý 11. 10. Ovoce 
výukový program pro 2. ročník na PdF MU, pracoviště Kejbaly 
 

čtvrtek 13. 10. Nejen prací živ je člověk aneb Nejdřív 
práce potom zábava III 
od 14.00 úklid obce a okolí  
(pevné boty a rukavice s sebou) 

od 15.30 brigáda na zahradě školy (oprava jezírka, zvětšení blátivé kuchyňky, 
údržba zeleně, nátěry, označení k rostlinám, hrabání listí….) 
od 15.30 tvořivá dílna BOTAnická zahrada (dekorování a osazování staré 
obuvi), staré boty s sebou 
od 17.00 opékání špekáčků 
 
úterý 18. 10. – čtvrtek 20. 10. Podzimní burza oblečení 
Restaurace U Volejníků 
 
sobota 22. 10. Podzimní výšlap do přírody 
údolím říčky Rokytná 
 

pondělí 24. 10. Velké čtení ve školní družině 
13.15 – 14.15 

doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD., autorské čtení  
 
středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. Podzimní prázdniny 
 
pondělí 31. 10. Dýňobraní 
od 16.30  
dlabání strašáků, keramická dílna, malování na obličej, lampióny, lampičky  
a lucerničky, pokrmy z dýní 
 
Pravidelné sběry v naší škole: 
Sběry papíru - kontejner před sokolovnou 
pro žáky ZŠ celoroční soutěž - lístečky s množstvím papíru odevzdávejte 
třídním učitelům, za 1 kg dostaneme 2 Kč  
7. – 11. 10., 4. – 8. 11., 2. – 6. 12, 30. 12. – 6. 1. 2017, 3. – 7. 2., 3. – 7. 3. 
7. – 11. 4., 5. – 9. 5., 2. 2. – 6. 6., 7. – 11. 7., 4. – 8. 8. 
elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník, PET vršky, 
pomerančová kůra  

symbol pro akce určené i rodičům a široké veřejnosti 
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