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Informace o mně

Jmenuji se Tomáš Bezděk.
Bydlím v Pardubicích. 
Je mi 14 let.
Mezi mé koníčky patří:
�hra na kytaru
�plávání
�práce s počítačem



Obecné informace

Cíl: Zorganizovat jednodenní setkání se známou osobností
Název akce: Hurá za biatlonem
Popis: Celodenní setkání s vítězkou Světového poháru v biatlonu Gabrielou
Koukalovou, kterou si žáci naší školy vybrali z několika navržených
osobností ze světa sportu. Součástí setkání s touto osobností bylo vedle
společné besedy o biatlonu i prohlídka naší školy, ukázka mimoškolní
činnosti žáků společně s vyhodnocením výtvarné soutěže na téma biatlon.



ZŠ Prodloužená 283, Pardubice je úplná základní škola pro 700 žáků se
zaměřením na rozšířenou výuku hudební výchovy a angličtiny.
Jsme jedinou školou v Pardubicích, která pracuje s prvky programu
Začít spolu.
Naše škola je zapojena do programu Ovoce do škol a Skutečně zdravá
škola. Aktivně využíváme služeb MS Office 365 pro školy.
Od 1. 2. 2017 jsme fakultní školou pro Pedagogickou školu UHK.

Naše škola



Plakát akce



Gabriela Koukalová

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová, má dvě medaile za olympijských
her v Soči 2014, v sezoně 2015 - 16 získala velký křišťálový globus za
celkové vítězství ve Světovém poháru a tři malé glóby za jednotlivé
disciplíny. Populární je i svými pěveckými výkony.

Rodačka z Jablonce nad Nisou má lyžování v genech. Její matka Gabriela
Soukalová byla členka lyžařské běžecké štafety, která získala stříbrnou
medaili na ZOH v Sarajevu 1984. Otec Karel Soukal byl skokanem na
lyžích.



Program

8:00 Slavnostní	přivítání
8:15	– 8:45 Prohlídka	školy
10:00	– 11:00 Přehlídka	školních	pěveckých	sborů
11:30	– 12:30 Slavnostní	oběd
13:15	– 13:45 Vyhodnocení	výtvarné	soutěže
14:00	– 14:45 Beseda
15:00	– 15:45 Odpolední	raut
16:00 Rozloučení



Popis programu



Slavnostní přivítání

Slavnostní přivítání Gabriely 
Koukalové vedením školy      
a pořadateli se konalo 
v prostorách před školní 
budovou.



Prohlídka školy

Prohlídka školy proběhla 
společně s vedením školy      
a 5 pořadateli.



Přehlídka školních pěveckých sborů

Přehlídka školních pěveckých 
sborů se konala ve školní 
jídelně s vedením školy          
a 5 pořadateli.



Slavnostní oběd

Oběd se uskutečnil v Bonté
restaurant (Masarykovo 
náměstí 1458, Pardubice).
Přeprava autem v 11:15        
od zadního vchodu školy. 
Zpět ke škole se jelo cca 
v 12:30.



Hlavní menu pro slavnostní oběd

Předkrm
Krém z topinambur a pečených
hrušek s uzenými kachními prsíčky
Polévka
Vývar z hovězí oháňky, domácí
knedlíčky z telecích jater, kořenová
zelenina
Hlavní chod
Prsa a konfit z divoké kachny, červené
zelí, pyré z domácího chleba,
perníkový knedlíček

Dezert
Čokoládový Fondant, malinové pyré, vanilkový
mousse

Nápoje
Sklenka vína - Habánské sklepy – dle nabídky 0,2 l

Neperlivá voda – 0,33 l

Nealkoholické pivo Birell - dle nabídky 0,33 l (pro
řidiče)



Vyhodnocení výtvarné soutěže

Žáci druhého stupně připravili 
výtvarné práce na téma 
biatlon. 
Hodnotilo se v učebně 
výtvarné výchovy 
s 3 pořadateli.



Beseda

Beseda probíhala ve velké 
tělocvičně. Žáci všech 
ročníků pokládali otázky 
Gabriele Koukalové všeho 
typu. 
Po besedě byla rozdána 
svačina pořadatelům, 
Gabriele Koukalové a vedení 
školy.



Raut

Odpolední raut se pořádal ve 
školní jídelně.                      
Raut byl pro 40 osob a byl 
přichystaný pořadateli.



Menu pro raut

Teplá	kuchyně
Kuřecí	řízečky
Vepřové	řízečky
Šneci	ze	smetanových	klobásek
Masové	špízy	(vepřové	maso,	cibule,	špek,	paprika)

Studená	kuchyně
Domácí	bramboráčky

Zelenina	zvlášť	- rajčata,	okurky,	papriky,	sýr

Mnoho	druhů	dressingů



Rozloučení

Před školní budovou proběhlo 
rozloučení Gabriely Koukalové 
s vedením školy a pořadateli.



Upomínkový předmět

Jako upomínkový předmět jsem zvolil pardubický perník, na kterém
byla biatlonová malorážka a text: „Pro Gábinu“. Perník jsem zvolil,
protože perník je symbolem Pardubic.



Upomínková trička

Trička byla ve velikostech S, M a L.
Pro dívky červené a pro chlapce
modré. Zepředu měla logo a nápis
„Hurá za biatlonem“. Záda byla čistá.



Videospot



Celkový rozpočet akce

Celkový	rozpočet	akce
Dílčí	rozpočet Raut Oběd Trička Celková	cena	akce

3	240	Kč	 4	715	Kč 2	640	Kč	 15	876	Kč	 26	471	Kč	

12% 

18% 

10% 
60% 

Celkový rozpočet akce
Dílčí rozpočet Raut Oběd Trička



Spokojenost se setkáním

33% 

27% 

40% 
Znovu by se 
zúčastnilo
Znovu by se 
nezúčastnilo
Neví zda by se 
zúčastnilo



Shrnutí

Celodenní setkání s Gabrielou Koukalovou se vydařilo a konalo v prostorách naší
školy.

Podařilo se nám setkání spojit s prohlídkou školy, ukázkou vystoupení pěveckých
sborů, které úspěšně naši školu reprezentují na veřejnosti a organizací výtvarné
soutěže na téma „Biatlon“. S vyhodnocením výtvarné soutěže nám pomohla pozvaná
osobnost Gabriela Koukalová, která je velmi milá a přátelská.

Tuto známou osobnost Gabrielu Koukalovou jsem vybral především pro její vynikající
sportovní výsledky, její otevřenost ke všem fanouškům tohoto sportu, ale i pro
obrovskou popularitu, kterou má biatlon v současné době v České republice.
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