
Podzimní  akce na Sedmic ce 

Na sedmičce to „vře“ nejen v druhých třídách 

Problém rizikového chování dětí by měl být v dnešním uspěchaném světě na přední pozici 

v oblasti výchovy na všech školách. Netradiční cestou se vydali druháci ze 7. základní školy. 

Celoroční projekt „Kočičí zahrada“, kde se formou pohádek ve společnosti kočičích 

kamarádů seznamují s možnými problémy ve svém životě a společně se snaží najít řešení, 

doplnili i dalšími akcemi. Pod vedením ing. Mazala se aktivně seznámili s obrannými prvky 

ze systému KRAV-MAGA, ale zároveň se velmi zajímavou besedou dozvěděli, jak se 

konkrétně zachovat v případě ohrožení. Zúčastnili se i projektu „Bezpečně doma i ve 

městě“   v Domě kultury  města MB, kde si přímým kontaktem s prvky záchranného 

systému uvědomili, jaká nebezpečí všem hrozí a jak si s nimi poradit. Nedílnou součástí 

prevence rizikového chování je i volba správného zájmového kroužku pro vyplnění volného 

času jednotlivých dětí. Správné nasměrování ke sportu mohou pomoci zajistit i lekce 

basketbalu  pod vedením odborného trenéra v rámci tělesné výchovy, kterých se nejen  

druháci na sedmičce aktivně účastní. Zatímco první listopadový týden byl věnován 

prevenci rizikového chování, ten další se zaměří na oblast kultury – děti půjdou na besedu 

do knihovny, ale i na koncert Dětská nota. V rámci celoroční hry „Za starými řemesly nejen 

do pohádky“ budou 9.11. pod odborným vedením vyrábět skleněné figurky a povídat si o 

dalším z 10 řemesel a tak se jistě naučí vážit si nejen samy sebe, ale i práce jiných. 

Zážitková pedagogika není na sedmičce prázdným pojmem. 

 



  

 

Halloween v družině 

V úterý 31.10. se na 7.ZŠ konal slet všech halloweenských strašidel. Účast byla rekordní, 

zúčastnila se strašidla ze všech koutů našich školních družin. Probíhaly soutěže v předávání 

ohnivé dýně, tance se strašidly a sešlapávání kouzelných balónků. Na závěr netopýří žena 

vyhlásila dvacet nejkrásnějších masek. Masky byly oceněny magickými medailemi. 

Kouzelná rada ŠD 

 

 



 

 

 

 


