
říjen 2018                           Oznámení pro rodiče 
 
 

Rodičovské schůzky V úterý 2. 10. se koná od 15, 30 hod. společná schůzka pro rodiče. 

Akce Ve středu 3. 10. pojede 1. -3. třída na představení s názvem Čert a 
Káča do Fabriky ve Svitavách. Odjezd bude v 7.40, návrat v 10.50. 
Vybíráme 50.- Kč (vstup) a 8 Kč (doprava). S sebou: svačinu, pití a 
drobné kapesné. Po návratu bude vyučování dle rozvrhu. 

 V úterý 23. 10. se v rámci odpoledního vyučování a školní družiny 
opět uskuteční tzv. „Podzimní dýňování“. Děti si donesou lžíci, 
menší nůž a dle možnosti dýni- např. mexickou, hokaido, malé 
okrasné atd. Vše je možné nosit průběžně do školy.  
Akce začne po obědě. 

Projektový den V úterý 16. 10. proběhne projektový den na téma Já a moje 
bezpečí. První hodinu se budeme učit. Všichni budou mít ČJ. 

Kroužky První schůzka kroužku Šikulové se uskuteční společně v úterý 
2. 10. od 15.00 do 15.30. Od následujícího úterý děti budou chodit 
dle rozpisu, který obdrží na 1. schůzce. 
První schůzka kroužku fléten bude ve čtvrtek 4. 10. od 12.30 do 
13.15. 
Kroužek angličtiny začíná ve čtvrtek 4. 10 od 10.25 do 11.10. 
První schůzka kroužku Dětský aerobik proběhne ve čtvrtek 4. 10. 
od 13.30 do 14.30. 
Kroužek keramiky proběhne od 12.30 do 13.45 v pondělí 1. 10. pro 
3. - 5. třídu a v úterý 2. 10. pro 1. a 2. třídu 
V říjnu bude kroužek Malý kuchtík od 13.00 - 13.45 v těchto 
termínech: 
1. 10. pro 2. třídu, 8. 10. pro 3. třídu, 15. 10. pro 4. a 5. třídu, 22. 
10. pro 1. třídu 
Kroužek náboženství  z důvodu operace p. faráře v říjnu nebude. 

Prázdniny V pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. budou podzimní prázdniny. 
 

………………………………………………………zde odstřihněte…………………………………………………………………………… 

 Jméno dítěte:  

Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi. 

 

                                 .                                    PODPIS:  


