
 

 

 

Adaptační dny 2012 – 1. A, čtyřleté studium: Gympl ve dne v noci 

úterý 4. 9. 

 
Kdy a kde 

 
Aktivity 

8.15 kmenová třída Pukrle aneb vítáme vás u nás 

8.30 – 12.00 kmenová třída Napřed práce, potom zábava  (Hl) 

12.00 – 12.45  školní jídelna Ó běda 

12.45 – 15.45  učebna HV Hrátky, hrátky, hrátky –  (Bá) 

16.00 – 17.30  venku či uvnitř Ve zdravém těle zdravý duch :o)  (Čas) 

17.30 – 19.30 TV, HV a VV i jinde Klohnění a kdo co rád (Pas, Hl) 

19.30 – 21.00 tělocvična Třídní obraz  (Hl) 

21.00 – 21.30 tělocvična Tady ležím já!  

21.30 – 22.30 celá škola Potmě a v noci… (Pas, Hl) 

22.30 – … hudebna, tělocvična Uspávanky (Pas, Hl) 

 

středa 5. 9. 

7.30 – 8.00 tělocvična: Vstávat! 

8.00 – 9.00 školní jídelna: Co si koupím/objednám, to posnídám 

9.00 – 11.40 různé učebny: Kdopak by se gymplu bál aneb podle chuti do roboti (kolotoč) 

čas co, kde, kdo co, kde, kdo co, kde, kdo co, kde, kdo co, kde, kdo 

9.00-9.40 Matematické 
hlavylámání –Mch, 
417 

Hudebně-
zeměpisná show – 
Ho+Tu,uč. D-Z 

Dějepisné hraní- Hl, 
uč. 1.A 

Budeme šprechtit - 
Ku, uč. 102  

Já a přírodniny – 
An, lab. Bi 

10.00-10.45 Uno, dos, (s)tres 
aneb španělská 
vesnice – Ang., 224 

Matematické 
hlavylámání –Mch, 
417 

Kouzelná fyzika – 
Gab, uč. Fy 

Anglické hrátky – 
Tr, uč. 418 

Co je HRK- Ku, uč. 
102 

10.55-11.40 Uno, dos, (s)tres 
anb španělská 
vesnice – Ang., 224 

Anglické hrátky – 
Po, uč. 418 

Kouzelná fyzika – 
Gab, uč. Fy 

Anglické hrátky – 
Tr, uč. 418 

Já a přírodniny – 
An, lab. Bi 

 

11.40 – 12.30 školní jídelna: Ó běda 

12.30 – 14.00 tělocvična nebo venku: Relaxace,  štábní kultura a příprava na výsadek 

14.00 – 14.30 kmenová třída: Výsadek aneb ahoj zítra ve škole 

 

 

 



 

Co si vzít s sebou: 

= peníze (cca 100-150 Kč) 

= pití 

= oblečení a obuv pro volný čas + sport, přezůvky 

= oblečení na spaní + spacák nebo deku a polštář  

= baterku 

= psací potřeby 

= fotoaparát 

= hudební nástroj 

= případné domácí dobroty na přilepšenou 

a samozřejmě dobrou náladu!!! 

 


