červen 2019
Změna rozvrhu

Pasování na čtenáře

Dopravní hřiště

Školní výlet
Atletický čtyřboj
Zahradní slavnost

Projektový den

Akce ŠD

Oznámení pro rodiče
V pondělí 17. 6. se budeme učit podle středečního rozvrhu a ve
středu 19. 6. podle pondělního.
V úterý 25. 6. nebude odpolední vyučování.
V pondělí 3. 6. čeká prvňáčky ve svitavské knihovně od 8:30 do
9:45 Pasování na čtenáře. Odjezd autobusem v 7:40, návrat
v 10:55. S sebou do batůžku svačinu, pití a drobné peníze na
útratu. Po návratu půjdeme na oběd.
V úterý 4. 6. odpoledne pojede 3. - 5. třída na dopravní hřiště.
Odjezd v 11.30, návrat v 14.45. S sebou pití, svačinu a helmu na
kolo. Žáci donesou 8 Kč na autobus. Dopoledne se budou učit
podle rozvrhu.
V úterý 11. 6. dopoledne pojede 1. a 2. třída na dopravní hřiště.
Odjezd v 7. 30, návrat v 10. 45. Po návratu půjdeme na oběd.
S sebou pití, svačinu a helmu na kolo. Žáci donesou 8 Kč na
autobus.
Ve čtvrtek 6. 6. pojedeme na výlet do ZOO v Olomouci. Podrobnější
informace děti obdrží později.
Ve středu 12. 6. pojedou vybraní žáci ze 2. -5. třídy do Svitav na
atletický čtyřboj (informace obdrží později).
Tradiční ukončení školního roku Zahradní slavnost se uskuteční ve
čtvrtek 13. 6. od 15:30 na hřišti v Opatovci (v případě nepříznivého
počasí v kulturním domě). Prosíme maminky o drobné pohoštění.
Ve čtvrtek 13. 6. proběhne projektový den na téma Ekologie a
ochrana přírody. První hodinu se budeme učit. Všichni budou mít
ČJ.
V úterý 25. 6. pojedou děti ze školní družiny do kina na film Jak
vycvičit draka 3. Odjezd v 11.30, návrat v 14.45. V případě, že
nebudete chtít, aby Vaše dítě jelo do kina, půjde v 11.30 hod.
domů. Ostatní přinesou 58 Kč (50 Kč + 8 Kč).

Otočte na druhou stranu

Akce na tento týden
budou závislé dle
počasí

V pondělí 24. 6. se budou odevzdávat učebnice. Přinést všechny
učebnice, vygumované, zalepené.
V úterý 25. 6. si žáci vezmou pouze penál, hračky a také velkou
tašku na věci nashromážděné ve škole za celý rok.
Ve středu 26. 6. pojedeme do Městského muzea ve Svitavách na
výstavu deskových a vzdělávacích her. Odjezd v 7. 30, návrat v
10. 45. Vybíráme 8 Kč na dopravu, vstupné teprve zjistíme.
Ve čtvrtek 27. 6. pojedeme autobusem do Svitav, na naučnou
stezku. Odtud půjdeme pěšky do Opatovce. Vybíráme 4 Kč na
dopravu. Návrat v 12:45.
V pátek 29. 6. rozdáváme vysvědčení od 7.30 do 8. 30.
Poslední školní den nebude družina. Žáci, kteří budou mít
přihlášený oběd, přijdou v čase 11:00 – 11:30.
V měsíci červnu už nebudou kroužky.
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Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi.
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