
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 
 

 

Zpráva	  o	  činnosti	  
Klubu	  nadaných	  dětí	  při	  ZŠ	  Hello	  Ostrava 

	  
Stále vděčné LEGO 
8.10.2013, 16:30 - 19:00 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 

 
Ostravský ciferník 
22.10.2013 
Radnice města Ostravy 
Víš, kolik měří radniční věž  a jaký je průměr ciferníku věžních hodin? 

 
Svět hmyzu 
5.11.2013, 16:30 - 19:00 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 
Beseda s Ing. Milanem Kuboněm. 

 
Jak se dělá počítačová animace 
26.11.2013 
50 Kč 
Návštěva QQ studia v Ostravě.  

 
Mount Everest 
10.12.2013, 16:30 - 19:00 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 
Beseda s prvním Čechem, který v roce 1991 stanul na nejvyšší hoře světa. 

 
Deskové hry 
7.1.2014, 16:30 - 19:00 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 
Soutěž v deskových hrách pro chytré hlavičky. 

 
Malování s Bárou 
21.1.2014 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 
Nové techniky malování určené nejen na papír 

 
Ostravské podzemí 
4.2.2014 
Exkurze do největšího hornického muzea Landek, vstupné 75,00 Kč 

 
Výroba vlastní obličejové masky 
18.2.2014, 16:30 - 19:00 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 
Děti, pod vedením studentek výtvarného oboru Ostravské univerzity si vyrobí vlastní „posmrtnou masku“, 
příspěvek na materiál 40,00 Kč 

 
Městská policie Ostrava  
4.3.2014, 16:30 - 19:00 
"Ze zákulisí"  Městské policie v Ostravě 

 
Kouzla s interaktivní tabulí 
1.4.2014, 16:30 - 19:00 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 
Zajímavé internetové stránky 



 
Exkurze na letišti v Mošnově 
17.4.2014 
Jedinečná prohlídka letiště Leoše Janáčka v Mošnově 

 
Jsi pilný jako včelka? 
8.5.2014 
60 Kč 
Návštěva včelařského muzea v Chlebovicích 

 
Hlavolamy 
20.5.2014, 16:30 - 19:00 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 
a zase hlavolamy 

 
Turnaj ve vybíjené 
3.6.2014, 16:30 - 19:00 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Františka Formana 45, Ostrava -  Dubina 
a další sportovní hry ... 

 
Revír Vratimov 
17.6.2014 
Co prožívají hajní, myslivci a lesníci 

 
Hello Camp 
28.7.2014  —  3.8.2014 
Žádlovice 
Letní pobytový zájezd 
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