
 Školní rok  

2005 - 2006 
Hrátky s rožnovskými žáčky   3. ročník   

Název akce 

 

Popis akce 

Vánoční hrátky 

prosinec 2005 

Žáci z 3. a 5. třídy předvedli píseň Čert a Káča s Liborem 
Stachem z 9. třídy v roli čerta. Přihlášení žáci z 1. stupně 
zahráli své skladby, zazněl klavír, varhany, flétna, 
violoncello, flétna.  Žáci a p. učitelky se pobavili s písní 
Čert a Káča, měli jsme opět kontakt s hrou na opravdové  
hudební nástroje. 

250 výročí  

W.A. Mozarta 

leden 2006 
 
 

Výročí skladatele třída  3. A připomněla menším 
programem o miminku Mozartovi, s kterým obešla třídy 
na 1. stupni a také p. kuchařky. Děti symbolicky nabídly  
papírové jednohubky, o kterých na melodii od Mozarta 
složily slova.  

Karneval ŠD 

únor 2006 
Při vyučování děti  ve 3. A složily popěvek o karnevalu  a 
obešly v kostýmech  třídy 1. stupně, jídelnu s p. 
kuchařkami,  zastavily se u p. školníka Bláhy a p. zástupce 
Stejskala. Poskytli  našemu reportérovi z 3. A rozhovor. 
Žáci vše absolvovali  vzorně a odpoledne si užili zábavy  na  
družinovém  karnevalu.  

Kloboukový den 

březen 2006 
Kloboukový den 2. tříd ( p.uč. Košková, Štádlíková) si třída 
3. A zpestřila anglickou písní Můj klobouk  a předvedla ji  
ve třídách na 1. stupni, kde děti byly  pochváleny - píseň 
je náročná na předvedení.  

Barevné písničky  

26. března 2006 

Soutěž Barevné písničky se přidala k Barevnému týdnu 

vyhlášenému 5. třídami ( p.uč. Krychová, Figallová). 

Třídy soutěžily o to, kdo zná nejvíc písní, kde se objevuje 

nějaká barva. Zapojily se i dívky ze 7. třídy. Vyhrály třídy 

3.A, 4.A, 5. A. 

   Pohádkový  

Zvoneček 

14. červen 2006 

 

V programu  Pohádkový zvoneček  vystoupil  L. Stach a 

3.A třída, zahráli muzikanti z 1. stupně a  zapojily se třídy 

3. B a 3. C  se svým programem. ( p.uč.  Čermáková, 

Bučková). Žákyně 2. A 3. tříd  trenérky Bublíkové 

předvedly 1. stupni svoji sestavu, za kterou získaly  2. a 4. 

místo na mistrovství ČR.  

Závěr:  
 
 
 

Cíl Hrátek byl v roce 2005 – 2006 splněn, zapojily se 

třídy 1. stupně s p. učitelkami.  Žáci  2. stupně pomohli 

po technické stránce. 

 


