Důležité informace k závěru školního roku 2015/2016
Do pátku 24. 6. přineste, prosím, vybrané fotografie + částku k zaplacení do pokladny školy.
Pátek

24. 6.

Keramika pro dospělé od 16 hod. – 2. workshop

Pondělí

27. 6.

zkrácená výuka do 11:45 hod.

Úterý

28. 6.

dopoledne: Výlet do Prahy – Projížďka parníkem po Vltavě,
Staroměstské nám / Orloj, vodníkovo vyprávění o staré Praze
- sraz před školou v 7:40, odjezd v 7:50 h
- návrat mezi 13. – 14. hodinou
- svačina (sýrová bulka + Musli tyčinka) a oběd zajištěn v ZŠ,
přidejte, prosím, dětem něco na zub s sebou
- kapesné není nutné (nebude čas)
družina do 16 hod.
odpoledne: Stanování za školou – stavíme si stan
- sraz ve škole v 18 hodin
- s sebou: stan, spacák, karimatku, kartáček a pastu na zuby, kolo
a přilbu!!!! (bez přilby nemůže dítě závodit ve středu na kole)
- děti bez stanu a menší děti mohou přespat v 1. třídě

družina do 16 hod.

večer: Opékání buřtů nebo čehokoli, co si přineseme
- večeře z vlastních zdrojů - prosíme maminky, upečte dětem
něco dobrého k snídani, děkujeme.
Večerní hry a hurá do stanu….
Středa

29. 6.

dopoledne: Cyklozávody
- Test zručnosti jízdy na kole, vědomostní stezka do Třeboutic
- do 11.45 hod.
družina do 16 hod.

Čtvrtek

30. 6.

Vysvědčení / Slavnostní rozloučení s páťáky
- konec vyučování v 9 hodin
družina do 14 hod.

Moc se na všechny akce s dětmi těšíme 
----------------odstřihněte a odešlete po Vašem dítěti do ŠJ do konce tohoto týdne, děkujeme-----Školní jídelna – stravné:
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícímu se konci školního roku, Vás žádáme o sdělení, zda se dostaví Vaše dcera
/syn do školní jídelny dne 30. 6. 2016 ( v den vysvědčení ) .
Jméno……………………………………………………..
Svačina …………ANO / NE
oběd ……………ANO / NE
Podpis rodičů: …………………………………………..

