
květen - červen 2021                       Oznámení pro rodiče 

Rodičovské schůzky Třídní schůzky rodičů s dětmi se uskuteční on- line  dle časového 
rozpisu.  
1. třída -  ve středu 26. 5.  
2. a 3. třída – v úterý 25. 5.  
4. a 5. třída – ve čtvrtek 27. 5.  

Pasování na čtenáře Ve středu 26. 5. čeká prvňáčky v Červené 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. Přinést 
8 Kč na autobus.  Po návratu bude ČJ. 

Fotografování V úterý 1. 6. se budeme fotit. Prosíme o vyplnění tabulky dole. 
Cena fotografií: velká 22 Kč, malá 15 Kč.  

Prevence osobní 
bezpečí – Policie ČR 

Ve čtvrtek 3. 6. proběhne od 9 hod. den s Policií ČR. První dvě 
hodiny se budeme učit. 

Sběr papíru V pondělí 7. 6. proběhne ve škole soutěž ve sběru starého papíru. 
Pokud možno zvážený papír mohou děti nosit od 7.15 do 17 hodin. 
Kdo nebude mít zváženo, půjčíme mu váhu, aby si sběr mohl zvážit. 
Nejlepší sběrači obdrží věcnou odměnu. 

Oucmanice Od středy 9. 6. do pátku 11. 6. pojedeme na školu v přírodě do 
Oucmanic. Podrobnější informace děti obdrží později. 

Zahradní slavnost 
 

Tradiční ukončení školního roku Zahradní slavnost se uskuteční ve 
čtvrtek 24. 6. od 15:30 na hřišti v Opatovci. Prosíme maminky o 
drobné pohoštění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otočte na druhou stranu  



 

 

Akce na závěru 
školního roku 

V pátek 25. 6. se budou odevzdávat učebnice. Přinést všechny 
učebnice, vygumované, zalepené. 

V pondělí 28. 6. půjdeme pěšky po naučné stezce do Svitav, zpátky 
pojedeme autobusem. Vybíráme 4 Kč na dopravu. Návrat v 12:45. 
Akce se uskuteční v případě příznivého počasí.  
V úterý 29. 6. si žáci vezmou pouze penál, hračky a také velkou 
tašku na věci nashromážděné ve škole za celý rok. Od 8. 30 do 9. 00 
proběhne přednáška o horolezectví s promítáním diapozitivů, poté 
si mohou děti hrát. Tento den nebude odpolední vyučování. 

Vysvědčení Ve středu 30. 6. rozdáváme vysvědčení od 7.30 do 8. 30. 
ŠD Poslední školní den nebude družina. Žáci, kteří budou mít 

přihlášený oběd, přijdou v čase 11:00 – 11:30. 
 

 

 

 

 

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

 Jméno dítěte:  

Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi.         Oběd 30. 6.      ANO     NE   

  FOTOGRAFOVÁNÍ     

        

         PODPIS:   

1 ks foto se třídou 

___ ks sám 

___ks s kamarádem/y- 
zapište přesná jména 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

____________________________________ 
 


