
Společenské dny a Den historie Na Nábřeží 

Zdravíme Vás. Počínaje středou 4. května zahájíme sérii čtyř neobvyklých dnů, které nám, jak pevně věříme, 

zpříjemní čekání na prázdniny. Co nás všechny čeká? 

Ve středy 4. května, 18. května a 15. června 2022 se bude jednat o Společenský den. V tyto středy Vás prosíme 

o co nejlepší oblečení, které doma máte. Chtěli bychom, aby se tyto středy škola blýskala jako při bále v opeře ve 

Vídni a po chodbách se procházely mladé dámy a pánové ve svém nejlepším a nejslavnostnějším oblečení, které 

jim jejich šatník poskytuje. 

Ve středu 1. 6. 2022 se uskuteční Historický den a den bez baťohů a aktovek. Co bude Vaším úkolem? 

Jednoduše se obléci v nějakém historickém stylu. Bereme vše od 90. let 20. století a starší:-) A doplňkem bude 

den bez baťohů a aktovek. Co obnáší toto? Prostě zákaz baťohů a aktovek ve škole. A učení, sešity, učebnice si 

máte vzít jak? Jak je libo:-) Určitě vymyslíte 400 různých způsobů, kam si učebnice a sešity dáte a v čem si 

pomůcky do školy přinesete. 

A soutěž by nebyla? 

Ano, celé to bude jako soutěž mezi třídami. Vypsány jsou dvě kategorie – 1. 

stupeň a 2. stupeň.  

Hodnocení Společenského dne: 

Každý žák může získat maximálně 5 bodů: 

1 bod za společenskou obuv – nejlépe ne tenisky, pokud tenisky, tak černé, bez 

nápisů, vyčištěné 

1 bod za kalhoty, šaty, sukni – dívky bez kalhot, pouze šaty nebo sukně, chlapci 

společenské kalhoty, plátěné společenské kraťasy, rifle pouze bez děr, bez nápisů, čisté, vyprané, ve spojení se 

společenským vrškem, kraťasy v případě horkého počasí ano, ale společenské, plátěné, bez nápisů 

1 bod košile nebo polokošile – pokud bude mít dívka šaty, tak se počítají za dva body, košile a polokošile musí 

být bez obrázků a nápisů (mohou být jako dekor látky) 

1 bod účes nebo pokrývka hlavy – dívky hezký účes, chlapci klobouk, bekovka, ne kšiltovky, pokud není u chlapců 

pokrývka hlavy, bude se hodnotit jejich účes – chlapci učesaní, ne vrabčí hnízdo 

1 bod doplněk – kabelka, hodinky, řetízek, korálky, nehty, vkusné líčení, kravata, sako, motýlek 

Dosažené body se sečtou a vydělí počtem žáků ve třídě v ten daný den. Výsledky se porovnají s ostatními třídami. 

Nejvyšší průměr vítězí. Počítá se součet tři nejlepších výsledků ze čtyř speciálních dnů. 

 

Hodnocení Historického dne a dne bez aktovek a baťohů: 

Budeme hodnotit snahu obléci se do nějakého historického kostýmu nebo oblečení. Tři body za kompletní outfit, 

1-2 body za snahu. 2 body za splnění dne bez baťohů nebo aktovky. Opět může žák získat maximálně pět bodů a 

součet se bude dělit počtem žáků ve třídě 1. června 2022. 

Pevně věříme, že si všechny čtyři dny náležitě užijeme a zkrátíme si tak čekání na léto a prázdniny. Přejeme Vám 

hezkou zábavu. 

S případnými dotazy se obracejte na paní asistentku M. Vaňkovou a pana učitele B. Holesze. 


