
Plán akcí – listopad 2022 
 

Datum Akce Zodpovídá 

2.11. 
Jak se nestát závislákem – pracovna OV + divadelní sál 

1.VH–6.C, 2.VH–6.A, 3.VH–6.B 
I. Přechová 

3.11. 
Hrou proti AIDS – pracovna OV + divadelní sál 

1.VH–8.A, 2.VH–8.C, 3.VH–8.B 
I. Přechová 

4.11. 

Třešťské strašení – 14.30 až 16.00 hod. - Halloweenská dílnička 

                               16.15 až 17.45 hod. - filmové představení v kině Máj 

                               od 17.45 hod. vycházka večerní Třeští + odměny pro děti   

DDM 

7.11. 
První pomoc - 3.-5.VH – 7.A  

Soutěž Bobřík informatiky – postupně se podle rozpisu zapojí žáci 4. až 9. ročníku  

I. Přechová 

J. Novotný 

8.11. 

První pomoc - 2.-4.VH – 7.B 

Florbalový turnaj – Jihlava – mladší žáci 

Třídní schůzky – první ročník – 16.00 hod. – ZŠ Barvířská 

I. Přechová 

J. Smetana 

TU 

9.11. 
První pomoc - 1.-3.VH – 7.C 

Střední škola stavební Jihlava – exkurze – 9.A 

I. Přechová 

L. Urbánková 

10.11. 

Florbalový turnaj – Telč – mladší žáci 

Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí – 14.00 hod.  

SRPŠ - schůzka třídních důvěrníků - 17.00 hod. - sborovna  

J. Smetana 

V. Trnka 

V. Trnka 

11.-13.11. Divadelní víkend – Zvolenovice R. Kadlecová 

15.11. 

16.00 – 17.00 hod. – školní jídelna – rodiče žáků 9. ročníku - informace o možnostech 

studia na středních školách 

16.00 – 17.00 hod. – divadelní sál – rodiče žáků 5. ročníku – informace o studiu na 

druhém stupni základní školy 

17.00 – 17.30 hod. – třídní schůzky 

17.30 – 19.00 hod. – pedagogické odpoledne 

V. Trnka 

 

M. Vašata 

 

Třídní učitelé 

Vyučující  

16.11. 

Jan Kubiš – přednáška o příslušníkovi československé zahraniční armády, který provedl 

útok na zastupujícího říšského protektora – divadelní sál – 8. ročník – 5.+6.VH 

Střední škola stavební Jihlava – exkurze – 9.C 

I. Přechová 

 

R. Franta 

17.11. Státní svátek  

19.11. Kreativní dílničky s vánoční tematikou – 10.00 až 16.00 hod. v KD  DDM                                                                

21.11. 

Střední škola stavební Jihlava – exkurze – 9.B 

Porada s vyučujícími prvního stupně – 13.00 hod. – kabinet prvního stupně 

Porada s vyučujícími druhého stupně – 14.00 hod. – sborovna 

P. Lacinová 

V. Trnka 

22.11. 

Virtuální návštěva jaderné elektrárny Dukovany – učebna informatiky 

8.00 hod. – 9.A, 11.30 hod. – 9.B 

Pythagoriáda – okresní kolo – Jihlava 

Prášková 

 

B. Pospíchal 

23.11. 

Virtuální návštěva jaderné elektrárny Dukovany – učebna informatiky - 11.30 hod. – 9.C 

Florbalový turnaj – Jihlava – starší žáci 

Psycholog ve škole – 12.30 až 14.30 hod. 

I. Prášková 

J. Smetana 

S. Veselá 

24.11. 
DVPP – zvládání krizových situací – 12.00 až 17.30 hod. – sborovna – 1. stupeň + ŠD – 

vyučování pro žáky 1. stupně končí po čtvrté vyučovací hodině 
V. Trnka 

25.11. 

Virtuální návštěva elektráren využívajících obnovitelné zdroje – učebna informatiky – 

10.20 hod. – 9.C 

Den otevřených dveří – SOU a SOŠ Třešť – žáci 9. ročníku - bude upřesněno 

I. Prášková 

 

S. Veselá 

30.11. Čertovský rej – 16.00 až 18.00 hod. – KD Třešť – vstup dobrovolný DDM 

1.12. 
DVPP – zvládání krizových situací – 12.00 až 17.30 hod. – sborovna – 2. stupeň + DDM + 

asistentky pedagoga – vyučování pro žáky 2. stupně končí po čtvrté vyučovací hodině 
 

2.12. 

Pohádka Bětuška a Kleofášek – Sokolský dům – 30,- Kč 

Odchod v 8.00 hod. – 1.,2. a 5. ročník 

Odchod v 9.45 hod. -  3., 4. ročník 

 

8.-9.12. Fotografování zájemců z prvního stupně H. Dvořáková 

9.12. Termín pro odevzdání výtvarných prací do soutěže na téma Moje přání pod stromeček.  DDM 

 


