
            BAREVNÝ TÝDEN 
 V týdnu od 1. dubna do 5. dubna na naší škole probíhal projekt Barevný týden. 

V PONDĚLÍ (1. DUBNA): DEN NARUBY - DEN SMÍCHU/APRÍLOVÝ DEN. 

V ÚTERÝ (2. DUBNA): MODRÝ DEN - SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU. 

VE STŘEDU (3. DUBNA): ČERVENÝ DEN - SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ. 

VE ČTVRTEK (4. DUBNA): - ŠKOLNÍ TURNAJ V HODU PAPÍROVOU 

VLAŠTOVKOU. 

V PÁTEK (5. DUBNA): DUHOVÝ DEN - DEN ŠKOLY. 

7. dubna je světový den zdraví. Proto ve středu, v červený den, byly pro třídy připraveny 

různé činnosti a aktivity. Pro první a druhé třídy byly připraveny činnosti na téma Zdravý 

životní styl: čtení pohádek s porozuměním O medvědovi Peciválovi a O životě v Hranolkově, 

zdravé luštění a maňáskové představení O líném Toníkovi. Třetí třídy měly téma My stonáme 

neradi. V ranních hodinách žáci třetích tříd navštívili lékárnu Na Slavoji s odborným 

výkladem a praktickými ukázkami. Ve třídách již měli připravené zdravé luštění. Čtvrté třídy 

měly téma Domácí mazlíčci a jejich vliv na naše zdraví. Proto již v úterý byla na návštěvě ve 

4. A a 4. C třídě zvěrolékařka Michaela Štemproková se svým pejskem Benem. Vyprávěla 

žákům, co všechno potřebuje pejsek pro svůj zdravý život a o jeho terapeutickém vlivu na 

lidi. Ve středu žáci 4. B a 4. C navštívili interaktivní výstavu v Bondy centru na téma Moje 

tělo. Svoje znalosti a dovednosti mohly upevnit zdravým luštěním. Páté třídy měly téma První 

pomoc. Odborné vysvětlení s praktickými ukázkami první pomoci v různých životních 

situacích v jednotlivých třídách provedly Mgr. J. Brožová, Bc. E. Hradecká a L. Baarová. 

Nedílnou součástí zdravého života je zdravé stravování. Proto nám v tento den naše jídelna 

připravila zdravé jídlo, kde převládaly červené barvy.  

Jak se nám dařilo v tento den, můžete shlédnout ve fotogalerii. 

Touto cestou chci poděkovat všem za spolupráci při organizace Červeného dne. 

Napsala dne 8. 4. 2019 v Mladé Boleslavi L.Maťažová. 

 


