
 

Schůzky - V novém školním roce 2019-2020, bude pro zájemce 
zahájena opět každý čtvrtek od 16:00 hodin. 

První informativní schůzka pro zájemce. Na schůzku mohou děti 
doprovázet i rodiče, případně zájemci, kteří chtějí získat "První 
rybářský lístek" 

03.10.2019 Zahájení v 
16:00 hodin. 
Ved. MŠ 

 

Schůzka DRK proběhne ve třídě 6. ZŠ. Sraz před školou. Pokud se sejdeme 

všichni již v 15:30 hodin ve vestibule školy, tak začneme dříve. Platí, že 

čekáme na posledního, pokud není omluven. 

10.10.2019 Zahájení v 
16:00 hodin. 
Ved. MŠ 

 

Schůzka DRK proběhne ve třídě 6. ZŠ. Děti si donesou Pracovní sešit, 

potřeby na psaní a kreslení (pastelky), Cvičební povolenku k lovu s vypsaným 

úlovkem, maximálně ve dvou až třech řádcích vyplněný úlovek dle libosti. 

Kdo neodevzdal přihlášku, ten ji donese na schůzku. Platba cestou vedení 

6.ZŠ. 

17.10.2019 Zahájení v 
16:00 hodin. 
Ved. MŠ 

  Schůzka DRK bude zahájena srazem dětí ve vestibulu 6. ZŠ v 15:30 hodin. 

Následně společně půjdeme do nové multimediální třídy, kde pokud bude 

ošklivé počasí proběhne kroužek. Ukončení plánujeme v 17:00 hodin. 

Za pěkného počasí se v nové třídě zdržíme cca 30 minut - vyhodnotíme 

cvičnou evidenci lovu (povolenku) koukneme do pracovního sešitu, zda máme 

všichni vymalovaného vodníka, pojmenujeme zbylé ryby a společně 

odejdeme na vycházku k Zalužanskému vodoteči, kde proběhne druhá část 

výuky. Vrátíme se zpět do školy cca v 16:45 až 17:00 hodin 

S Sebou si děti donesou:  Pracovní sešit, potřeby na psaní a kreslení 

(pastelky), Cvičební povolenku k lovu s vypsaným úlovkem, maximálně ve 

dvou až třech řádcích vyplněný úlovek dle libosti. Kousek suchého - tvrdého 

rohlíku, nebo krajíček chleba (tvrdého). Lze také pár piškotů a pod. To 

použijeme jako návnadu na hladině a budeme pozorovat ryby. To vše za 

předpokladu, že nebude pršet a foukat silný vítr. 

Kdo neodevzdal přihlášku, ten ji donese na schůzku. Obdrží ji od  ředitele 

6.ZŠ. 

24.10.2019 Zahájení v 
15:30 hodin. 
Ved. MŠ 

 

Schůzka - se nekoná z důvodu "Ředitelského volna". Následná 
schůzka 7.11.2019 ve stejném čase. 

31.10.2019 Ved. MŠ 

 

Schůzka DRK. Vycházka k potoku Klenice na Štěpánce - fotky z vycházky 

jsme vložili do galerie. 

07.11.2019 Ved. MŠ 

 

Dnešní schůzka proběhne ve třídě - teoretická příprava. 14.11.2019 Ved. MŠ 

 

Schůzka DRK MB dne 21. 11. 2019 je ZRUŠENA - Omlouváme se. Náhradu 

upřesníme. Následující schůzka bude dle plánu. Dopracujte zadání v 

Pracovním sešitu z minulé schůzky. 

21.11.2019 Ved. MŠ 

 

Dnešní schůzka proběhne ve třídě - teoretická příprava-Živočichové našich 

vod 

28.11.2019 Ved. MŠ 

 

Probraná látka do str.8 z Pracovního sešitu. DÚ strana 9.  05.12.2019 Ved. MŠ 

 

Dnešní schůzka proběhne ve třídě. Zahájení v 16:00 hodin. 12.12.2019 Ved. MŠ 

 


