
  

  

  PLÁN SPORTOVNÍCH AKCÍ  

    24.9.16 Vyhlášení celoroční soutěže "O nejsportovnější třídu"                        

    27.9.16 Atletický čtyřboj - okresní kolo - Třebíč , výběr 8. a 9. tříd 

po   17.10.16 Přespolní běh - školní kolo, 1. až 9. ročník 

  
listopad až 

březen 
3.11.16 Čtyřboj - 6. až 9. třídy 

pá   4.11.16 Mezitřídní turnaj ve florbalu - chlapci 6. až 7.třídy - 13:00 až 16:00 

po   7.11.16 Mezitřídní turnaj ve florbalu - chlapci 8. až 9. třídy 14:00 až 16:00 

čt   10.11.16 Mezitřídní turnaj ve florbalu - dívky 6. až 7. třídy - 14:00 až 16:30 

út   22.11.16 Okrskové kolo ve florbalu - výběr  hoši 6.- 7. tříd  

čt 
pokud 

postoupí 
24.11.16 Okresní kolo ve florbalu - výběr  hoši 6.- 7. tříd ZŠ Václavské náměstí Třebíč 

po 
  

28.11.16 Mezitřídní turnaj ve florbalu - dívky 8. až 9. třídy - 14:00 až 16:00 

út   29.11.16 Okrsková kola ve florbalu - výběr  hoši 8.- 9. tříd  

čt 
pokud 

postoupí 
1.12.16 Okresní kolo ve florbalu - výběr 8.- 9. tříd - ZŠ Václavské náměstí Třebíč 

pá   2.12.16 Okresní kolo v plavání hlav. organizátor naše škola  

út   6.12.16 Vybíjená - školní kolo 4.-5. tř / 11:50 - 13:45  

    7.12.16 Vánoční basketbal 

st   14.12.16 Mezitřídní turnaj v košíkové - chlapci 8. až 9.třídy / 14:00 až 16:00 

čt   15.12.16 Mezitřídní turnaj v košíkové - dívky 8. a 9. třídy / 14:00 až 16:00 

čt   22.12.16 pódiové skladby od 11:50 -  3. až 9. třídy 

   až 14.01. 8.1.17 lyžařský zájezd pro 4., 5. 8. a 9. třídy 

st   18.1.17 Vybíjená - školní kolo 4.-5. tř / 11:50 - 13:45  

  až 3.2.  28.1.17 Lyžařský výchovně výcvikový zájezd - Karolínka 

út únor 7.2.17 Vybíjená - okrskové kolo- výběr 4.-5. tř 

st   8.2.17 Mezitřídní turnaj v košíkové - 6. - 7. tříd, hoši, 



čt   9.2.17 Mezitřídní turnaj v košíkové - 6. - 7. tříd, dívkly  

čt 
pokud 

postoupí 
16.2.17 Vybíjená - okresní kolo Třebíč - výběr 4.-5. tř 

čt   2.3.17 Basketbal  dívky - okresní kolo - výběr 8. a 9. tř. 

čt ? 9.3.17 basketbal  hoši - okresní kolo - výběr 8. a 9. tř. Okříšky 

  ? 13.3.17 Volejbal - školní kolo - smíšená družstva - 8. a 9. tř.  

út   14.3.17 Florbal - školní kolo 4.-5. tř / 11:50 - 13:45  

    21.3.17 
Mezitřídní turnaj v přehazované -  2.-3. třídy, 11:50 až 13:45 v rámci družiny ve velké 
tělocvičně dvě hřiště na šířku 

st   22.3.17 Basketbal  6. a 7. třídy - okresní kolo - hoši 

st   22.3.17 Basketbal  6. a 7. třídy - okresní kolo - dívky 

pá   24.3.17 Okresní kolo - volejbal 3+3 mix - výběr 6.- 7. tříd 

čt   6.4.17 Volejbal - okresní kolo -  8. a 9. tř. dívky (ZŠ Týnská) 

  
  11.4.17 Velikonoční turnaj v košíkové dívek 

út   11.4.17 Skok vysoký - školní kolo "Velikonoční laťka" všechny kategorie 

út 

  25.4.17 Přehazovaná - školní kolo 4.-5. tř / 11:50 - 13:45  

út   2.5.17 Trojboj a Štafetový pohár (atletika pro 1. stupeň - výběr) - Okříšky 

čt   4.5.17 Okresní kolo - volejbal modrý - výběr 6.- 7. tříd 

  
nějaká 
sobota 

5.5.17 Basketbal proti drogám 

  dle počasí 11.5.17 Mezitřídní turnaj ve fotbalu - 1. - 5. třídy 

út   16.5.17 Pohár rozhlasu - okresní kolo, výběr  6. a 7. tříd 

st   17.5.17 Pohár rozhlasu - okresní kolo, výběr 8. a 9. tříd 

    1.6.17 Oslavy MDD - 6. až 9. ročník atletika a pouť, 1. až 5. ročník pouť 

po   26.6.17 Atetické soutěže pro 1. až 5. třídy 

út   27.6.17 Branný závod 

 


