
prosinec 2022                     Oznámení pro rodiče 

Akce Ve čtvrtek 8. 12. pojedeme autobusem v 8.00 na zámek Potštejn, 
kde se zúčastníme vánočního programu (více na 
www.zamekpotstejn.cz). Předpokládaný návrat ve 12h na oběd. 
Vybíráme 200 Kč na vstupné. Dopravu hradí škola. S sebou vhodné 
oblečení, obuv, svačinu, pití, drobné kapesné (Děti si budou moci 
nakoupit dárečky). 

 V úterý 13. 12. se uskuteční od 15. 30 hodin vánoční besídka pro 
rodiče. Děti budou mít s sebou čertovský kostým (stačí mít tmavé 
oblečení a rohy). Po skončení besídky bude možné posedět při kávě 
a cukroví. Prosíme maminky, aby přinesly drobné pohoštění.  
Žáci, kteří nenavštěvují ŠD, odejdou domů po odpoledním 
vyučování a vrátí se s rodiči. Ty děti, které budou zůstávat ve škole 
až do začátku besídky, si přinesou 2 svačiny. 

 Ve středu 21. 12. si žáci přinesou pouze penál, dopoledne budou 
plnit zábavné úkoly a pak si budou vzájemně předávat dárky.  
Od 13 h zhlédneme představení divadla JOJO Bílé přání.  Žáci 
přinesou 65 Kč. 

Projektový den V pondělí 19. 12. proběhne projektový den s názvem Jak se slaví 
Vánoce v jiných zemích. 1. hodinu budou mít všichni ČJ. 

Kroužky Rozpis kroužků najdete na druhé straně. 

Ředitelské volno 
Prázdniny 

Ve čtvrtek 22. 12. bude ředitelské volno. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2022 a končí v pondělí 
2. 1. 2023. Vyučování začíná v úterý 3. 1. 2023. 

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

 Jméno dítěte:  

Prosím, zakroužkujte: 

Vánoční besídky:  se zúčastním  –  se nezúčastním 

Divadélka JO- JO se :      zúčastním   - nezúčastním 

Pokud se zúčastním, ze školy odejdu:  dle zápisního lístku ŠD  -  odejdu v …….. hod. 
                                                                       SÁM  -  S DOPROVODEM 
 
                     

.                                    PODPIS: 

 

 

 



 

 

Rozpis kroužků na prosinec: 

 

   5.12.(13-13,45) 12.12.(13-13,45) 19.12. (13-13,45) 

PONDĚLÍ  Sportuj ve škole-1 ŠD-1 Kuchtík - 1 

ŠD-2 Kuchtík - 2 ŠD-2 

Kuchtík - 3 ŠD-3 Sportuj ve škole-3 

ŠD-4 Sportuj ve škole-4 ŠD-4 

ČTVRTEK 1.12.(13-13,45) 8.12. (13-13,45) 15.12. (13-13,45)  

Kreativní-1 ŠD-1 Badatelský-1 

ŠD-2 ŠD-2 ŠD-2 

ŠD-3 Badatelský -3 Kreativní-3 

Badatelský -4 Kreativní-4 ŠD-4 

 


