červen 2022
Změna rozvrhu
Dopravní hřiště

Pasování na čtenáře

Školní výlet
Zahradní slavnost

Projektový den

Akce na poslední
týden

Vysvědčení
ŠD
Upozornění
Ředitelské volno

Oznámení pro rodiče
V úterý 28. 6. nebude odpolední vyučování.
V úterý 21. 6. dopoledne pojede 1. a 2. třída na dopravní hřiště.
Odjezd v 7. 30, návrat v 10. 55. Po návratu se budeme učit dle
rozvrhu. S sebou pití, svačinu a helmu na kolo. Žáci donesou 22 Kč
na autobus.
V úterý 21. 6. odpoledne pojede 3. - 5. třída na dopravní hřiště.
Odjezd v 11.30, návrat v 13.45. S sebou pití, svačinu a helmu na
kolo. Žáci donesou 22 Kč na autobus. Dopoledne se budou učit
podle rozvrhu. Po příjezdu ze Svitav všichni odcházejí domů.
Ve středu 22. 6. čeká prvňáčky v Ottenderferově domě od 8:30 do
9:45 Pasování na čtenáře. Odjezd autobusem v 7:40, návrat
v 10:55. Vybírám 22 Kč na autobus. S sebou do batůžku svačinu,
pití a drobné peníze na útratu. Po návratu půjdeme na oběd.
V pondělí 6. 6. pojedeme na výlet do Punkevních jeskyní.
Podrobnější informace najdete na druhé straně.
Tradiční ukončení školního roku Zahradní slavnost se uskuteční ve
čtvrtek 16. 6. od 15:30 na hřišti v Opatovci (v případě nepříznivého
počasí v kulturním domě). Prosíme maminky o drobné pohoštění.
Ve čtvrtek 16. 6. proběhne projektový den na téma Ekologie a
ochrana přírody. První hodinu se budeme učit. Všichni budou mít
ČJ.
V pondělí 27. 6. se budou odevzdávat učebnice. Přinést všechny
učebnice, vygumované, zalepené.
V úterý 28. 6. si žáci vezmou pouze penál, hračky a také velkou
tašku na věci nashromážděné ve škole za celý rok.
Ve středu 29. 6. pojedeme do kina na film Tajemství staré bambitky
2. Odjezd v 7. 30, návrat v 10. 45. Vybíráme 82 Kč (doprava +
vstupné)
Ve čtvrtek 30. 6. rozdáváme vysvědčení od 7.30 do 9.00.
Poslední školní den nebude družina. Žáci, kteří budou mít
přihlášený oběd, přijdou v čase 11:00 – 11:30.
V měsíci červnu už nebudou kroužky.
V pátek 10. 6. bude ředitelské volno.

………………………………………………………zde odstřihněte………………………………………………………………
Jméno dítěte:
Školní výlet: pojedu nepojedu
Oběd 30. 6.

ANO

NE

Seznámili jsme se s výše uvedeným informacemi.

PODPIS:

ŠKOLNÍ VÝLET – PUNKEVNÍ JESKYNĚ

Termín:

6. 6. 2022

Odjezd od školy: 7. 30 (Děti přijdou nejpozději v 7. 15.)
Program:
9,30 – 10,00

- příjezd do Skalního mlýna
- vyzvednutí jízdenek a vstupenek na recepci hotelu Skalní mlýn
- přesun k vláčku

10,20

- odjezd vláčkem k lanové dráze

10,40

- výjezd lanovou dráhou k propasti Macocha

11,00

- propast Macocha, její prohlídka

12,00

- oběd v Chatě Macocha - menu:
Vývar s těstovinou
Přírodní kuřecí řízek, hranolky

12,45

- přesun lanovkou k Punkevním jeskyním

13,20

- vstup do Punkevních jeskyní a jejich následná prohlídka spojená s plavbou po
podzemní říčce Punkvě

14,20

- přesun vláčkem na Skalní mlýn

14,30

- ukončení programu na parkovišti ve Skalním mlýně – u Kateřinské jeskyně

Příjezd ke škole: cca v 16.00

Cena:

470,- Kč / os. – děti ZŠ – Zaplatí u paní účetní.
395,- Kč / os. – děti MŠ
Dopravu uhradíme z rozpočtu obce.

S sebou:

Do batůžku svačinu a pití na celý den, drobné kapesné, sáček pro případ nevolnosti.

Na sebe pohodlné oblečení a obuv. Děti, kterým se dělá v autobuse špatně, si musí
vzít doma 30 min. před cestou Kinedryl.
…………………………………………………………………………………………………………………

NÁVRATKA:
Po návratu ke škole, můj syn (dcera):

půjde sám (sama)
vyzvednu si ho (ji)
půjde na autobus do Dětřichova v 16. 15

