Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147

100 let české školy v Hylvátech
PROGRAM OSLAV
6. 12. 2019 - pátek
13.00 - Slavnostní zahájení
(pro pozvané)
14.00 – První den otevřených dveří (pro veřejnost)
Co vše můžete vidět, navštívit a vyzkoušet si:
- Návrat k tradičním vánočním zvykům. Společné tvoření dětí
a rodičů.
- Technická dílna, tvoření ze stavebnic Fisher Technik a
Magformers.
- Cooking in English aneb vaření s rodilým Agličanem,
ochutnávky netradičních anglických specialit.
- Hravá angličtina s lektory English Holmes - učebna cizích
jazyků.
- „Síň slávy“ - prezentace a představení absolventů školy
úspěšných ve sportovní, kulturní a podnikatelské oblasti.
- 15 let vzájemné spolupráce školy s partnerskou školou
z Kladské Bystřice.
- „ Hledání zapomenutých časů“, výstava dobových materiálů
a předmětů.
- Přírodní vědy pro každého, aktivity s novými pomůckami učebna přírodních věd.
17.30 - „Sto batůžků pro Afriku“
Slavnostní předání charitativní sbírky zástupcům organizace
Mary´s Meal - vstupní prostor před školou.
18.00 - Pěvecké a hudební vystoupení žáků prvního stupně vstupní prostor před školou.
18.30 - Ohňová show Honorata Letohrad - vstupní prostor před
školou.
19.00 - Slavnostní ohňostroj k 100 letům založení české školy
v Hylvátech - vstupní prostor před školou.
19.15 - Zakončení prvního dne oslav.

7. 12. 2019 - sobota
9.00 - 14.00
Pokračujeme v oslavách - druhý den otevřených dveří.
Co vše můžete vidět, vyzkoušet si, navštívit:
- Návrat k tradičním vánočním zvykům. Společné tvoření dětí
a rodičů.
- Technická dílna, tvoření ze stavebnic Fisher Technik a
Magformers.
- Cooking in English aneb vaření s rodilým Agličanem,
ochutnávky netradičních anglických specialit.
- Hravá angličtina s lektory English Holmes - učebna cizích
jazyků.
- „Síň slávy“ - prezentace a představení absolventů školy
úspěšných ve sportovní, kulturní a podnikatelské oblasti.
- 15 let vzájemné spolupráce školy s partnerskou školou
z Kladské Bystřice.

- „ Hledání zapomenutých časů“, výstava dobových materiálů
a předmětů.
- Přírodní vědy pro každého, aktivity s novými pomůckami učebna přírodních věd.
11.30 - 13.00
Prezentace stravovacího provozu školní kuchyně, oběd pro
přihlášené zájemce, školní jídelna. K výběru:
Menu č. 1 – hovězí polévka s nudlemi, selská mísa (uzené,
vepřové maso, červené, bílé zelí, bramborový a houskový
knedlík).
Menu č. 2 – hovězí polévka s nudlemi, kuřecí řízek, bramborová
kaše, okurkový salát.
Cena oběda: dítě 35,- Kč, dospělý 70,- Kč. Pro zájemce z řad
veřejnosti možnost přihlášení a zaplacení u vedoucí ŠJ do
2. 12. 2019.
14.00 - Ukončení programu dne otevřených dveří pro
veřejnost.
15.30 - Setkání současných a bývalých zaměstnanců školy,
prohlídka školy.
17.00 - Slavnostní večer pro současné a bývalé zaměstnance,
Měšťanský pivovar Hylváty.

