
 

Den otevřených dveří 26.3.2022 
1.stupeň: 

9.00 – 9.45     ukázky výuky ve třídách (1. – 3. ročníky) 

9:50-11:00    možno navštívit: velikonoční tvoření 

          ukázky aktivit ve třídách 2. stupně    

          komentovaná prohlídka školy 

2.stupeň: 

9:00 – 11:00   ukázky ve třídách (dle rozpisu) 

       

Společné: 

9.00 až  10.30    organizované prohlídky školy pro zájemce- průběžně  

(sraz zájemců u hlavního vchodu - před bufetem) 

9.00 – 11.00 možnost návštěvy školní družiny a přírodovědného centra 

9.00 – 11.00 možnost návštěvy učebny předmětů speciálně-pedagogické péče 

 

 



Ukázky výuky ve třídách – pavilon U 10 
9.00  –  9.45 (ukázky výuky)           

1.A      pavilon ŠD     č. 131 

1.B      1. poschodí    č. 83 

1.C      1. poschodí    č. 82 

2.A      přízemí     č. 78 

2.B      přízemí     č. 74 

2.C      přízemí     č. 77 

3.A      1.poschodí    č. 87 

3.B      1.poschodí    č. 88 

3.C      1.poschodí    č. 81 

 



Ukázky výuky ve třídách – pavilon U 12 
PŘEDMĚT PAVILON – ČÍSLO 

UČEBNY-UMÍSTĚNÍ 
ZAJIŠŤUJÍ 

Fyzika 
(fyzikální pokusy) 

U12 – č.42 – 2.patro V.Šmíd 

Anglický jazyk 
(hrátky s angličtinou) 

U5 – č.64 - přízemí 
A.Veisová, 
Z.Holečková, 
K.Čechurová 

Přírodopis 
(přírodovědné hrátky) 

U12 – č.33 – 1.patro 
M.Kornfeldová, 
T.Novák 

Dějepis 
(historické hrátky) 

U12 – č.37 – 1.patro L.Malá 

Keramika 
(ukázky a prodej) 

stánek -  přízemí I.Malcová 
J.Vitáková 

Lidské tělo a pravopisné chytáky U12 – č.38 – 1.patro R.Nováková 
Výtvarná výchova 
(malá tvořivá dílna) 

U12 – č.44 – 2.patro E.Vysloužilová 

Matematika 
(matika je kámoš) 

U12 – č.49 – 2.patro J.Zeman  

Zeměpis  U12 – č.48 – 2.patro T.Mikyska 



Chemie 
(čarovná kuchyně) 

U12 – č.31 – 1.patro K.Flosová 

Hudební výchova 
(pěvecký sbor) 

U10 – č.76 - přízemí M.Černý 

Český jazyk 
(literární soutěž) 

U12 – č.36 – 1.patro S.Truhlářová 

Anglický jazyk 
(konverzační hrátky s angličtinou) 

U12 – č.47 – 2.patro R.Gondová 

Informatika 
(ukázky 3D tisku) 

U12 – č. 39 - 1.patro M.Kováčik 

Velikonoční tvoření hlavní chodba školy 
M.Ludvová + 
vychovatelé ŠD 

Tělesná výchova 
(netradiční sporty) 
(pohybové aktivity) 

 
dolní tělocvična 
horní tělocvična 

 
P.Hlavatý 
I.Szakošová 

 
Předměty speciálně –pedagogické péče 
 

učebna u dílen – č.17 S.Novotná 

Občerstvení hlavní chodba školy 
L.Kordová 
K.Duchoslavová 
D.Tomešová 



 

Zajištění komentovaných prohlídek: 
J.Řečínská, E.Říhová, Z.Válková, J.Zemanová, žáci naší školy 


