květen 2019
Rodičovské schůzky
Přírodovědná soutěž

Den matek

Fotografování
Den pro rodiče
Spaní ve škole

Oznámení pro rodiče
V pondělí 13. 5. se uskuteční třídní schůzky rodičů s dětmi- dle
časového rozpisu.
Ve středu 15. 5. se koná 4. obvodní kolo přírodovědné soutěže ve
Svitavách- téma: Poznávání rostlin. Školní kolo proběhne v úterý
14. 5.
Tradiční oslava Svátku matek se uskuteční v sobotu 18. 5. od 15 h.
v KD v Opatovci. Děti přijdou mezi 14. 30 a 14. 45 do KD.
Generálka proběhne v úterý 14. 5. do 14. 45 hodin. Tento den se
budeme učit pouze 3 hodiny, oběd děti dostanou v KD.
Ve čtvrtek 21. 5. se budeme fotit. Prosíme o vyplnění tabulky dole.
Na úterý 28. 5. od 15. 30 pro Vás připravujeme Den pro rodiče se
soutěžemi, opékáním párků (doneste si z domu) a spaním dětí ve
škole. Děti si přinesou 2 svačiny a věci na spaní. Vybíráme 30 Kč
(večeře, snídaně, svačina na 2. den). Kdo bude mít kázeňské
problémy, tak se nezúčastní spaní ve škole.

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

Jméno dítěte:
FOTOGRAFOVÁNÍ
Máme zájem o:

1 ks
___ ks

foto se třídou
sám

___ks

s kamarádem/yzapište přesná jména
___________________
___________________
___________________
___________________

OTOČTE NA DRUHOU STRANU!

Sběr papíru

Kroužky

Prázdniny
Ředitelské volno
Informace

Od 28. 5. do 31. 5. proběhne ve škole soutěž ve sběru starého
papíru. Pokud možno zvážený papír mohou děti nosit v úterý od 12
do 17 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek od 7 do 15 hodin do
školy. Nejlepší sběrači obdrží věcnou odměnu.
Rozpis termínů kroužků na květen:
Kroužek Malý kuchtík: 6. 5. pro 1. třídu, 13. 5. pro 2. třídu, 20. 5.
pro 3. třídu, 27. 5. pro 4. a 5. třídu
Na konci měsíce května ukončí všechny kroužky svoji činnost.
V úterý 1. 5. a 8. 5. bude státní svátek
Ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. bude ředitelské volno.
Z důvodu nového programu na stravování a časové náročnosti
budou přeplatky stravného zasílány 2x ročně, v květnu a listopadu.
Případné dotazy Vám zodpoví paní Blažková (úterý a čtvrtek od
6:30 do 15:00, pátek od 6:30 do 10:30).
Od příštího týdne se budeme učit podle původního rozvrhu.

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

Jméno dítěte:
Vyberte, prosím, jednu z možností:
Po generálce 14. 5. :
a) půjde z KD sám(a) v 14. 45

b) vyzvednu ho(ji) v KD v 14. 45

c) půjde od školy sám v 15. 00

d) vyzvednu ho(ji) u školy v 15. 00

Po kroužku Šikulů 14.5. :
e) půjde z KD sám(a) v 15. 30

f) vyzvednu ho(ji) v KD v 15. 30

g) půjde od školy sám v 15. 45

h) vyzvednu ho(ji) u školy v 15. 45

Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi.

PODPIS:

