Plán na ledničku – duben
2. 4.

Okresní kolo ve zpěvu – pouze pro vítězky školní pěvecké soutěže, sraz v 7 hod ve škole.

2. – 5. 4.
Tyto tři dny budeme ráno před vyučováním nacvičovat pásmo na Vítání jara. Sraz v 7,00 hod.
Prosíme o dochvilnost.
Neděle 7. 4. Vítání jara v obci – vynášení Smrtky. Sraz ve škole v 13,30 hod. Třetí a čtvrtá třída s sebou
flétnu.
do 8. 4.

Přinést ve dně děravou mističku s hlínou a 5 vejdunků na Vv.

10. 4. Družina - návštěva knihovny
11. 4.
Okresní halový turnaj v minivolejbalu – sportovní kroužek se zúčastní turnaje, s sebou
barevné tričko minivolejbalu, sportovní obuv do tělocvičny, svačinu a pití. Návrat na oběd. Místo i doprava
bude upřesněna. Žáci s problémovým chováním se akce nezúčastní, zůstávají ve škole a učí se!
12. 4.
Den Země - v 7,45 hod v pracovním oděvu a s dobrou obuví odjíždíme do ZOO. Do malého
batůžku nezapomeňte: dvě svačinky, pití, PRACOVNÍ RUKAVICE, pokrývku hlavy!, pláštěnku a dobrou
pracovní náladu, kapesné dle uvážení rodičů (cca 50,- Kč). Návrat v 18 hodin ke škole. Vybíráme 100 Kč na
dopravu. Žáci s problémovým chováním se akce nezúčastní, zůstávají ve škole a učí se!
15. 4.
Zveme Vás do školy na velikonoční tvoření s rodiči od 15 hod do 18 hod. Budeme plést
pomlázky, malovat vajíčka a péct jidášky. Prosíme rodiče o pomoc při těchto činnostech. Děti si přinesou
8 slabých vrbových proutků.
15. – 17. 4. si s dětmi připomeneme „Svatý týden“ zvaný též i „pašijový týden“. Prosíme, aby děti přišly
oblečeny v pondělí v modré barvě, v úterý ve žluté barvě a ve středu v šedé nebo černé barvě.
18. 4.

Velikonoční prázdniny

19. 4. a 22. 4. Státní svátky
24. 4.
Soutěž Zdravotnického víceboje o putovní pohár v Úpici pro vybrané žáky z třetí a čtvrté
třídy. Odjezd od školy ve 12 hodin linkovým autobusem. Akce začíná ve 13 hod na hřišti ZŠ Lány v Úpici
a končí v 16 hod na hřišti ZŠ Havlovice. Z Havlovic je zajištěn v 16,30 hod společný autobus ke škole.
(Případná pomoc s dřívějším odvozem dětí je vítána.) Naše hlídky budou již po soutěži okolo 14,30.
S sebou sportovní oblečení a dobrou obuv. V cíli závodníci obdrží čaj a oplatku.
25. 4.

Konzultační odpoledne pro rodiče od 15 hod do 17 hod.

30. 4.
Slet čarodějnic a čarodějů - na slet přileťte řádně oblečeni a nezapomeňte svého miláčka.
Koště je podmínkou. S sebou - učení na dvě hodiny dle rozvrhu, svačinu a dobrou náladu. Slet se bude
konat v okolí školky. Ukončení je naplánováno na 12. 00 hod. Přileťte určitě všichni!
Kroužek angličtiny pouze ve čtvrtek 4. 4.! (přesunuto z 5. 4.) a v pátek 26. 4., (12. 4. a 19. 4. kroužek
není!)
9. 5. – 10. 5.

Ředitelské volno

Účastníky výletu na Karlštejn, který se uskuteční dne 19. 5., prosíme o zaplacení poplatku 500,- Kč
do 30. 4. paní uč. Krtičkové.
Přejeme Vám krásné jaro.

S pozdravem učitelky základní školy

