
                                                 5. zasedání 13.1. 2023 

3. třída – Sofie Havelcová, Matyáš Krejčiřík  

4. třída – Zuzana Benčová, Šimon Želinský (náhradník) 

5. třída – Klára Jílková, Vanesa Krátká (náhradník) 

6. třída – Dominik Zaňát, Nelly Halašková  

7. třída – Zuzana Slámová 

8. třída – Šárka Počtová, Tereza Anna Fabičovicová  

9. třída – Marek Farbula (zástupce), Adam Střelský  

 

Zhodnocení prosinec 

Příprava vánočního vysílání (Vánoce v cizích zemích), zkušební vysílání a vysílání 
dne 22. 12. 2022. Zvládli jsme dobře. 

 

Příprava akcí: Měsíc bez mobilu 

Hlášení ve školním rozhlasu v pondělí 16.1.2023 (hlásí Nelly Halašková) 

 Od: 17. 1. – 17. 2. 2023 

 pro 6.-9 tř. dobrovolná akce 

1. Zákaz používání mobilu v prostorách školy, třídy, venku po lavičky 
v parku, zboku po chodník k tělocvičně a k budoucí nové jídelně) 

2. Vypnutý mobil – nesmí se nikdo dívat, nedívat se ani do cizího mobilu 

3.  Nesmí se dávat schválně mobil před obličej spolužáka, na chytrých 
hodinkách se smí dívat pouze na čas. 

4. Výjimky: pokud učitel vyzve žáka k použití mobilu,anebo volají rodiče 

5. Odměna: Návštěva Cinema City v Brně s rozchodem, jízdenka cesty tam a 
zpět je uhrazena školou (po ukončení akce vybereme pro ty, co vydrží, 
film) 

 

 

Den dvojčat, trojčat nebo čtyřčat  



30. 1. 2023  

Pravidla: aby šlo poznat, že patří k sobě, dvojčata, … mohou být z kterékoliv 
třídy 

Bude se hodnotit o velké přestávce 30.1.2023 

 Valentýnská party 

Účastní se 7.- 9. tř.  

Lukáš + moderátor s mikrofonem 

DJ – 9 tř. (budou 2, a domluví se) 

7 lidí z každé třídy donesou domácí jídlo , ostatní vstup tyčinky + pití 

Soutěže 

Bláznivý týden 

Témata dní navrhnou žáci z 1. stupně 

Plakát: Benčová, Kubíková, Želinský 

Leden - 3. tř. se stará o sochu T. G. Masaryka 

Požadavky:  

  Zrcadlo na WC u 5. tř. 

  V školní jídelně dny indické, italské a americké kuchyně 

  Podsedáky pro 3. ročník           Repráky 

 

 


