Plán na ledničku – červen
27. 5.

Není kroužek keramiky

31. 5.
Ukončení činnosti všech kroužků. Kroužek keramiky a vaření (1. 6.) bude mít ještě jeden
náhradní termín.
31. 5.

Turnaj minivolejbalu v ZŠ ve Rtyni v Podkrkonoší.

1. 6.
Den dětí bez aktovky. S sebou penál s pastelkami, kolo, cyklistickou helmu, pití, sportovní
oblečení a obuv, dobrou náladu. Jízdu zručnosti budeme mít v okolí školy. Náhradní termín kroužku vaření
pro všechny děti. Neberte si svačinu!
3. 6.
Závěrečné taneční vystoupení Ballare. Učíme první dvě hodiny, vstupné 30 Kč+ 20 Kč
příspěvek na autobus. Vystupující děvčata můžeme po druhém dopoledním vystoupení přivézt autobusem
zpět do školy na oběd. (Pokud máte zájem, napište lísteček)
8.6.
Celodenní exkurze na zámek Ratibořice (oživlé postavy) a s vycházkou po okolí. Vstupné
na zámek 60,- Kč + příspěvek 40,- Kč na autobus. S sebou: svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv, dobrou
náladu. Odjezd v 8 hodin, návrat na oběd cca ve 12,30 hod.
9. 6.
Havlovická olympiáda + utkání ve vybíjené. Odjezd ráno v 7,45 hod, návrat cca ve 12,30 hod
na oběd. S sebou svačinu, pití, triko s krátkým rukávem, kšiltovku, tenisky. Pokud bude skvělé počasí,
půjdeme se osvěžit do řeky - plavky, cvičky nebo boty do vody a malý ručník. Soutěžíme v hodu míčkem,
skoku do dálky, běhu na 50 m a vytrvalostním běhu.
Za každý ročník soutěží dvě dívky a dva chlapci, ostatní žáci fandí závodníkům.
15. 6.
Celodenní výlet do Hradce Králové do parku Na Větvi (unikátní soustava tří síťových hřišť
zavěšených v korunách stromů propojených s 3D bludištěm). Odjezd v 6.57 hod vlakem do HK, příjezd do
VS vlakem v 17.05 hod. S sebou: sportovní oblečení, batůžek, pití, velkou svačinu, kapesné. Studený oběd
zajištěn ze školy. Vybíráme 310,- Kč (hrazená bude doprava vlakem a MHD, vstup do parku 180,- Kč)
16. 6.

Družina – poslední návštěva knihovny. Nutné vrátit všechny knihy!

Do 20. 6. Poslední možnost odevzdat léčivé byliny - sedmikrásku!
20. 6.
Celodenní výlet do ZOO do Dvora Králové nad Labem. Odjezd autobusem od školy
v 8 hod, příjezd v 17 hod. S sebou: kinedryl, sportovní oblečení, batůžek, pití, velkou svačinu, kapesné třeba
na nanuk. Školní oběd všem odhlášen. Vybíráme 100,- Kč na vstup, + 50,- Kč příspěvek na autobus.
Platba za fotografie bude až po dodání fotek do školy – samotná společná fotografie třídy 80,- Kč,
skupinky a jednotlivci 80,- Kč, sada i s třídní fotografií 300,- Kč
Klasifikace bude uzavřena k 22. 6. 2022.
22. 6.
T-Mobile Olympijský běh - různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka. To je heslo,
se kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Oslavujeme radosti z pohybu a sportu jako
takového. V jeden den, v jeden čas vybíhají tisíce běžců po celé České republice. Délka běhu 1 km.

27. 6.
První hodinu vybíráme učebnice. Prosím, dohlédněte, aby učebnice byly vygumované a
slepené. Prvňáci odevzdávají jen angličtinu a čítanku, druháci učebnici českého jazyka, angličtiny, prvouky.
Poslední školní týden (od 27. - 30. 6.) se dětem ruší páté vyučovací hodiny. Tento týden bude ve znamení
her a úklidu školy.
28. 6.

Sportovně turistický den - upřesníme

29. 6.

Odnesení všech věcí nejen ze šatny (bačkor, tělocviku, hrnečku na pití, …)

30. 6.

Rozdání vysvědčení a rozloučení se školním rokem 2021/2022. S sebou desky na vysvědčení.

Prosíme rodiče hlavně žáků první a druhé třídy, aby nezapomněli s dětmi přes prázdniny číst a občas
spočítat nějaký ten příklad. (první ročník +, - do 20; druhý ročník +, - do 100 a malá násobilka; třetí a čtvrtý
ročník malá násobilka, vyjmenovaná slova a čtení :))

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Přejeme Vám krásnou dovolenou, hezké počasí na celé léto a mnoho pěkných chvil, které strávíte s Vašimi
dětmi.
Jana Nosková, Eva Hrabová, Petra Kollertová a Pavla Hanušová

--------------------------------------------------------------------------------------------------------V pátek po rozdání vysvědčení v 10 hod mohou jít děti domů, ale musí mít napsaný lísteček s hodinou
odchodu ze školy nebo mohou být v družině od 10 do 15,00 hod.
Moje dítě …………………..……………………………………… 30. 6. 2022 odejde domů:

po vysvědčení v 10 hod
po obědě v 11,45 hod
po družině v 15,00 hod

Přebírám za své dítě zodpovědnost.

Podpis rodičů:..............................................

