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8. 6.  
Rodičovské schůzky, tentokrát i na téma bezpečná cesta do školy 
ZŠ Jungmannova, 16-18 hod 
 
V době, kdy budou na základní škole Jungmannova probíhat rodičovské schůzky, bude jedna místnost ve škole připravena pro 
diskusi a prezentaci opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí na silnici (úpravy přechodu na hlavní ulici na cestě do školy a další 
připravovaná opatření ke zklidnění dopravy ve městě, dále videoprezentace kampaní "Na kolo jen s přilbou" a "Smrt se 
nepoutá").  
 
   

19. 6. 
MOBIDIK – Mobilní Didaktické Informační a Konzultační centrum 
prevence kriminality 
Nám. Osvobození, 9:30-17 hod 
 

19. června přijede na náměstí Osvobození autobus Městské policie Brno s mobilní výstavou a informačním centrem na téma 
prevence kriminality. Bližší informace k projektu MOBIDIK naleznete na internetových stránkách MP Brno: 
http://www.mvcr.cz/prevence/zpravy/2000/mobidik.html  
 
POZOR ZMĚNA: původně plánováno na náměstí 1. května 
 
 

19. 6.  
Výtvarná dílna a soutěž na téma „Na kolo jen s přilbou"  
Atrium ZŠ Tyršova, 13 hod 
 

VÝTVARNÁ DÍLNA 
V rámci projektu Dny bez úrazů bude pro děti uspořádána Výtvarná dílna. Její náplň bude spočívat v tom, že skupinky dětí 
zastupující jednotlivé ročníky kuřimských základních škol pod vedením organizujících učitelů vytvoří několik zcela originálních 
billboardů, které budou informovat o změnách v silničním zákoně, týkajících se jízdy na jízdním kole (s platností od 1. 7. 2006). 
Billboardy budou umístěny do mateřských a základních škol, přičemž ty nejzdařilejší budou informovat návštěvníky Městského 
úřadu v Kuřimi. Dílna proběhne v atriu ZŠ Tyršova, kde budou dětem poskytnuty veškeré pomůcky a materiál. Účast a jména 
žáků nahlaste do 15. 6. 2006 včetně na tel.: 777/562374 nebo formou e-mailu na kdziakova@email.cz . 
 
Složení skupinky:  výtvarně šikovní žáci a žákyně (4 - 6 z celého ročníku) 
Věk:  1. – 5. ročníky 
Technika:  malba + koláž 
Pomůcky:  pouze vhodné oblečení 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  
Technika : kresba tuš + špejle 

Formát: výkres A4 
Věk dětí: 1. – 5. ročník  

Organizace: v rámci výuky – např. VV 
Údaje: jméno, příjmení, třída, škola 

 
Zezadu podepsané výkresy, prosím, doručte na ZŠ Tyršova pí. uč. Dziakové. Porota (učitelé výtvarné výchovy a vedení školy) 
z dílek vyberou deset nejlepších, ze kterých budou sestaveny OMALOVÁNKY. Další vydařené obrázky budou k vidění 29. 6. 2006 
na výstavě u příležitosti „křtu“ omalovánek, který proběhne v rámci slavnostního ukončení školního roku na ZŠ Komenského, 
jehož přesný průběh a program bude dodatečně upřesněn. Uzávěrka soutěže 19. 6. 2006. 
 
  

20. 6.  
Rychlokurz první pomoci  
Velká zasedací místnost Městského úřadu, Jungmannova 968, 14-15:30 
 
Ve spolupráci s Červeným křížem jsou pro občany a zejména pro představitele samosprávy (příklady táhnou!) a pracovníky 
městského úřadu připravujeme  praktická cvičení poskytování první pomoci.   
  
 

20. 6.  
„AU TO BOLÍ“ 
Prostranství u Sokolovny na ul. Tyršova, 16 hod 
 
Slavnostní odhalení billboardů „AU TO BOLÍ“ a „Pozor ŽIVÉ děti“ spojené s happeningem dětí ze ZUŠ Kuřim. 
 
 

 


