Plán na ledničku – říjen
Zahájení činnosti školních kroužků - poplatek za keramický kroužek a vaření je 200,- Kč na pololetí.
Anglický kroužek pro zájem pouze jedné žákyně se neotvírá.
V měsíci říjnu vybíráme příspěvek na výtvarnou výchovu a výtvarné potřeby 250,-Kč.

2. 10. V rámci výuky prvouky a přírodovědy jedeme na exkurzi do ZD Dolany. Odjezd od školy v 8.45 hod, příjezd na
oběd. Učíme první hodinu. S sebou: oblečení vhodné na ven, pevnou obuv, (podle počasí kšiltovku, pláštěnku,
šusťákovou bundu), malý batůžek, pití a svačinu. Dopravu autobusem hradí ZD Dolany. Je zde možnost koupit jablka i
hrušky za příznivé ceny. Pokud máte zájem, dejte dětem peníze a nejlépe plátěné tašky na ovoce.
5. 10. Hraní v naší Mateřské škole
6. 10. OTEVŘENÁ ŠKOLA - Celodenní výlet rodičů s dětmi do města Kudowa Zdrój na pstruhy + koupání v bazénu.
Cenu za pstruha a vstupné do bazénu si hradí každý sám. Doporučujeme připojištění do zahraničí. autobus hradí
škola. (Cena do Vodního světa na dvě hodiny 23 zlotých, děti do 4 let neplatí. Cena za pstruha cca 15 zlotých.)
7. 10. Plavecký výcvik – dejte prosím dětem na zpáteční cestu čepice, aby nebyly nemocné. Děkuji.
10. 10. Podzimní zavírání zahrady Mateřské školy. Od 15,00 hod pouštění vlastních draků na louce za školkou. Přijďte
pobejt a přineste si vuřty.
POZOR ZMĚNA 11. 10. Družina - návštěva knihovny od 14 -14,30 hod. Přinést prázdninové knihy.
15. 10. Netradiční bubenická dílna - forma interaktivní hudební “výchovy”, nalézání muzikanta v sobě. Učíme podle
rozvrhu. Poplatek hrazen ze sponzorského daru firmy SAAR GUMMI CZECH s.r.o. Červený Kostelec.
16. 10. Dopravní výchova ve Dvoře Králové. Odjezd od školy v 9 hod, návrat ve 13 hod. (potom děti dostanou oběd
ve školní jídelně). Učíme první hodinu.
S sebou: oblečení vhodné na ven, pevnou obuv, (podle počasí kšiltovku, pláštěnku, šusťákovou bundu), malý
batůžek, pití a svačinu.
14. 10. Plavecký výcvik
21. 10. Plavecký výcvik
23. 10. OTEVŘENÁ ŠKOLA – tentokrát pro rodiče v divadle v Úpici komedie NA OSTRO (hrají L. Noha, K. Kornová, J.
Sypal, E. Hráská, P. Vojnar) vstupné 280,- Kč. Přihlášení osobně, SMS nebo přes email do 10. 10.
28. 10. Státní svátek
29. - 30. 10. podzimní prázdniny

