Plán na ledničku - září
Prosíme o vyplnění zápisních lístků do družiny a přihlášky do školní jídelny.
Do 20. září vybíráme přihlášky do kroužků, které začínají od října.
V měsíci září vybíráme 100,- Kč na pitný režim, 250,- Kč na pracovní sešity
a 250,- Kč na družinu.

2. 9. Slavnostní vítání prvňáčků
5. 9. v 16 hod Informativní schůzka pro rodiče
9. 9. Letos opět organizujeme plavecký výcvik, který je součástí tělesné výchovy. Škola
plavání se uskuteční v Trutnově. Cena kurzu je 690 Kč na žáka, prosíme zaplatit v listopadu
(za 1. a 2. ročník kurz platí škola). Dopravu autobusem hradí MŠMT. Kurz trvá od 9,30
do 10,55 hod. Odjezd od školy v 8,50 hod a příjezd okolo 12 hod. Ráno se učíme 1 hodinu
podle rozvrhu. Budeme jezdit každé pondělí, celkem deset lekcí. Žáci s sebou musí mít:
plavky, mýdlo, ručník. Nesmí s sebou vozit cenné věci (peníze, hodinky, řetízky, náušnice …).

13. 9. V rámci výuky prvouky a přírodovědy pojedeme na Dožínky do Hradce Králové –
odjezd v 8 hod od školy, příjezd v 15 hod. Děti od nás dostanou obědový balíček. S sebou:
oblečení vhodné na ven, pevnou obuv, (podle počasí kšiltovku, pláštěnku, šusťákovou
bundu), malý batůžek, svačinu a pití, kapesné dle uvážení rodičů (max. 100 Kč). Žáci nic
neplatí.

18. 9. Exkurze k hasičům do Velkého Poříčí. S sebou: oblečení vhodné na ven, pevnou obuv,
(podle počasí kšiltovku, šusťákovou bundu), malý batůžek, svačinu a pití. Návrat na oběd.
Učíme první hodinu.

25., 26. a 27. 9. Ranní nácvik pásma od 7 hod (pro všechny děti).
27. 9. Pečení koláčků na Sv. Václava
28. 9. Den oslav obce a Svatého Václava - sraz v 13,45 hod ve škole na poslední zkoušku.
Po projevu pana starosty a vystoupení dětí z MŠ budou naše děti vystupovat na podiu
K Klubu. Po představení budou mít děti rozchod. Nezapomeňte flétnu a kostým.
V měsíci září proběhne exkurze na poštu a Obecní úřad.

