
Sněhuláci pro Afriku 2016 
harmonogram pro 27. 1. 2016 

 
 

1. V hodině před velkou přestávkou všechny třídy obejdou studenti 
6B8, aby spočítali, kolik studentů je oblečeno v bílé barvě (stačí od 
pasu nahoru), zároveň vás poprosí o dobrovolný příspěvek, který 
do této akce jste ochotni věnovat. Buďte tedy v bílém, cena pro 
vítěznou třídu za to stojí   

 
2. V 11:30 proběhne v atriu školy focení velkého sněhuláka ze 

studentů v bílém, pokud chcete být jeho součástí, prosím dostavte 
se po 5. vyučovací hodině do atria, čím víc nás bude, tím většího 
sněhuláka se nám podaří vytvořit. Dále proběhne vyhodnocení 
sněhulákovských kantorů a sněhulákovských třídních maskotů. 
Hodnotit bude odborná porota, výsledky budou zveřejněny příští 
týden.  

 
3.  Následně od 11:30 - 13:30 bude náhradní program: 

 

a) soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka z alternativních 
materiálů, 

b) tvorba sněhulákovského komiksu  
c) kresba nejošklivějšího sněhuláka 

 Promyslete si tedy, jak své sněhuláky pojmete, přineste si 
potřebné doplňky, výkresy, pastelky a jiné, aby vaše výtvory 
byly co nejoriginálnější. Každá třída, skupinka, jednotlivec se 
mohou zapojit s libovolným počtem výtvorů. Termín odevzdání 
je do 13:30 u p. Böhmové či na vrátnici školy. Zapojeným 
třídám a studentům ve 13:30 výuka končí. Nezapojení studenti 
mají výuku dle rozvrhu. Vyhodnocení všech aktivit proběhne 
příští týden. 

 
Třídy, které se zapojily celé – zatím jsou nahlášeny 1A8, 1B8, 2A8, 
3A8, 4A8, 4B8, 5A8, 6B8 vytvářejí sněhuláky ve svých třídách. 
Jednotlivci či skupinky, které se chtějí zapojit, nahlaste se prosím 
svým třídním, a dostavte se v 11:30 do atria, budete rozděleni do 
tříd, kde bude výroba sněhuláků probíhat.  
 
Dozor v zapojených třídách po dobu akce:  
6B8 - Böhmová 
4B8 - Nechvátalová, Macejková 
4A8 - Dubravcová 



5A8 - Zahutová, Bauko 
3A8 - Kopečková 
1A8 - Klimková, Tlolková 
2A8 - Vašíčková 
1B8 – Matuška 
3B8 – jen 7. hod. Brachaczková 
4A4 – Vlček, Milatová 
2B8 – Fialová, Mecová 
1A4 – Šmíd, Hlaváč 
 
Dozor v dalších třídách, kde se budou sněhuláci vyrábět:  
 
121 - Fialová, Štensová 
331 - Szlaurová, Konečná 
 
Děkuji všem studentům, kantorům, kteří se akci rozhodli podpořit a 
pomoci. 
 

 


