Plán na ledničku – červen
4. 6.

Tento den nejde ve Velkých Svatoňovicích proud, my se ale učíme podle rozvrhu.

6. 6.
PODHORY 2019 Černý důl - Čistá v Krkonoších (pouze pro 3. a 4. ročník). Odjezd od školy
v 9 hod, příjezd na oběd v 13 hod. Učíme první hodinu ČJ.
K vidění bude - technika pro sklizeň, údržbu travních porostů a konzervaci píce, speciální horská technika,
komunální, transportní a manipulační technika, stájové technologie a chovatelské potřeby, technologie pro
precizní zemědělství, robotizace, praktické předvedení strojů, doprovodný program.
6. a 7. 6.

Poslední kroužek vaření pro školní rok 2018/2019.

10. 6.

Ukončení činnosti kroužku keramiky a počítačového kroužku pro školní rok 2018/2019.

10. 6.
Dětské dopravní hřiště Náchod Běloves - Žáci 3. a 4. ročníku budou plnit: Jízdu podle
pravidel na dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu, jízdu zručnosti na kole mezi překážkami. S
sebou penál, cyklistickou helmu, svačinu, pití, sportovní oblečení a obuv.
První a druhý ročník navštíví pevnostní skanzen Pěchotní srub N-S 84 „Voda“ a vypraví se na malou
procházku k pramenu Běloveské kyselky. Vstupné 30,- Kč. S sebou penál, svačinu, pití, sportovní oblečení a
pevnou obuv. Všichni odjezd od školy v 9 hod, příjezd na oběd v 13,15 hod. Učíme první hodinu ČJ.
11. 6.
Turnaj minivolejbalu v Orlovně ve Rtyni v Podkrkonoší. Pouze pro děti, které chodí na
sportovky. Odjezd autobusem po první vyučovací hodině, návrat na oběd. S sebou svačinu, pití, sportovní
oblečení a boty do tělocvičny a tričko, které děti dostaly na minulém turnaji. Ostatní žáci učí podle rozvrhu.
Tímto turnajem ukončujeme činnost sportovního kroužku pro školní rok 2018/2019.
12. 6.
Havlovická olympiáda + utkání ve vybíjené. Odjezd ráno v 8 hod, návrat v 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.
12. 6.

Družina – poslední návštěva knihovny. Nutné vrátit všechny knihy (hlavně čtvrtý ročník).

14. 6.

Ukončení činnosti anglického kroužku pro školní rok 2018/2019.

18. 6.

Policie ČR (ukázka výstroje a beseda o práci) na zahradě MŠ, učíme se podle rozvrhu.

20. - 21. 6.

Školní výlet

24. 6.
První hodinu vybíráme učebnice. Prosím, dohlédněte, aby učebnice byly vygumované a
slepené. Prvňáci odevzdávají jen angličtinu, druháci učebnici českého jazyka, angličtiny, prvouky a čítanku.

24. 6.
Školní akademie v Malých Svatoňovicích - odchod od školy v 9 hod, příchod na oběd. Se
čtvrtou třídou se půjdeme podívat do ZŠ v Malých Svatoňovicích. Ukážeme jim školu a představíme jim
jejich budoucí paní učitelku a třídu.
Poslední školní týden (24. - 28. 6.) se dětem ruší páté vyučovací hodiny. Tento týden bude ve znamení her a
úklidu školy.
27. 6.

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

27. 6.
Vystoupení hudebního kroužku od 16 hod v KKlubu. Děti předvedou muzikálek „Šípková
Růženka“. Účinkující zůstávají ve škole až do představení. Srdečně vás všechny zveme. Vstupné dobrovolné.
28. 6.

Rozdání vysvědčení a rozloučení se školním rokem 2018/2019. 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 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
Přejeme Vám krásnou dovolenou, hezké počasí na celé léto a mnoho pěkných chvil, které strávíte s Vašimi
dětmi.
Eva Hrabová, Jana Nosková, Petra Kollertová a Kateřina Krtičková

Školní výlet do Archeologického muzea v přírodě Villa Nova Uhřínov
dvoudenní školní výlet do Orlických hor, cena výletu je 400 Kč (zahrnuje vstupné do muzea, příspěvek na autobus,
stravování (snídani a oběd), nocleh).
S sebou: karimatku, spacák, sportovní oblečení a obuv, spodní prádlo, pyžamo, náhradní oblečení, polštářek,
hygienické potřeby, pláštěnku, lahev na pití, malý batůžek na svačinu, kšiltovku, kartičku pojištěnce + případné léky
s popisem, kapesné asi 100 Kč
(Doporučené věci: 2 trika s krátkým rukávem, mikina, tepláky, šusťáková bunda, kraťasy, věci na spaní (pyžamo),
2 ponožky, spodní prádlo, kšiltovka, sluneční brýle, hygienické potřeby, opalovací krém, kapesníky, pohodlné boty na
chůzi, přezůvky, pláštěnka, malý batůžek na svačinu a pití, lahvičku na pití)
Plán výletu: Odjezd autobusem v 8,00 hod, sraz před školou nejpozději v 7,45 hod.
Děti budou mít u sebe v autobuse v malém batůžku jen to nejnutnější – jídlo a pití na celý den, kapesníky, pláštěnku.
Ostatní věci zabalené v dalším zavazadle, které děti dostanou až večer na ubytování. Od 11 hod návštěva
Archeologického muzea v přírodě Villa Nova Uhřínov. Po skončení programu přesun pěšky cca 6 km a dále místní
dopravou do vesnice Dobré, kde budeme ubytovaní v místní škole.
Ve škole večeře z vlastních zásob. K dispozici máme i kuchyňku, zájemcům uvaříme teplou polévku. Prosíme šikovné
maminky o upečení nějakého moučníku.
Snídaně – čaj, mléko, lupínky, moučník od maminek, pečivo, přesnídávka, marmeláda, nutela, sýr. Pitný režim na
druhý den zajištěn. Dopoledne pěší výlet do Šedivin k českému Hobitínu (trasa cca 6 km), oběd v Prázově boudě.
K obědu je v nabídce svíčková nebo kuřecí řízek s bramborem.
Příjezd 21. 6. ke škole v 16 -16,30 hod.

