
Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče, 

další součástí projektu Spolu je společná akce nejen pro žáky, žákyně, ale i pro jejich rodiče i pro vyučující v daném 

ročníku. Tentokrát to bude akce sportovně-naučná, i když víme, že to je brzy po našem společném pobytu v Bystřici, 

ale nabídka žďárského muzea nám přišla dost zajímavá na to, abychom ji společně nevyužili, zvláště, pokud se téma 

dotýká i občanské výchovy :)) 

Během naší sportovně-naučné akce – pěšího výletu po krásách Žďáru nad Sázavou spojeného s komentovanou 

prohlídkou věže, samotného historického centra i Moučkova domu budeme mít možnost nahlédnout k hanbě, do 

starého obchodu a měšťanské domácnosti; můžeme se dozvědět: jak dříve vypadalo divadlo, k čemu sloužila studna 

nebo morový sloup, jací lidé bydlívali na náměstí a co vše se na něm odehrávalo, k čemu sloužila radnice a kde býval 

soud a šatlava, že do města původně vedly tři brány a kde se nacházely, nebo že na věži kostela bydlíval věžný i 

s rodinou a kozou. Zajímavé, že? 

Sraz i s rodiči, popř. s prarodiči je v pátek 27.9.2019 v 13,45h na schodech před naší školou i s aktovkami, které 

odložíme před vycházkou. Nezapomeňte na pohodlné oblečení, pláštěnku, pití a drobné kapesné.  

Předpokládané trvání akce je asi 2h, tj. asi do 16h, aktovky si vyzvedneme po skončení akce v Moučkově domě, kde 

bude též rozchod. 

 Žďár nad Sázavou                                                                                 Na setkání se za organizátory těší  

11.9.2019                                                                                  Jana Hájková(566 590 644, jhajkova@2zszdar.cz) 

-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

NÁVRATKA  na společnou vycházku pro děti i jejich rodiče i  vyučující ...................... 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera .................................. třída ............... zúčastnil/a dne ................ společného 

výletu  

Dítě po skončení akce  

a) může jít samo domů od Moučkova domu 

b) si vyzvednu u Moučkova domu  

*vhodnou variantu podtrhněte či zakroužkujte                                              

                                                                         Podpis rodiče: ........................................................................... 

 

 

 

6. A – 25.9.2019 

6. B – 18.9.2019 

6. C – 27.9.2019 

 


