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Milí rodiče,
některé dět i odne ly domů přihlášky do družiny. Již teď zjišťujeme předběžný zájem, neboť od páté třídy bude možno chodit do
klubu. Pokud dětem končí vyučování a j ou po obědě, mu í opu tt školu. Pokud potřebují čekat na kroužek, můžou čekat pouze v
družině nebo v klubu – v opačném případě budou ze školy vykázány! Je tliže budete mít zájem o zap ání do klubu (byť třeba na jediný
den v týdnu – v tomto případě je cena nížena na minimum), dejte pro ím vědět, dáme Vám přihlášku.
Příšt školní rok začne pro Vaše novopečené páťáky třídenním adaptačním kurzem na Brumově ve dnech 3.-5.9. Jde o pobyt, kde
dochází k tmelení kolektvu v rámci prevence rizikového chování, je proto žádoucí, aby e pobytu zúča tnili všichni žáci ze třídy. Odjezd
bude 3.9. autobu em ve 13:03 z Deblína, pře tupem v Tišnově. Návrat 5.9. v 17:53 ke škole. Cena pobytu bude a i 700 Kč, v ceně
ubytování v budově, travné a program. Všechny dět do taly návratku, popro ím o její vyplnění a navrácení do tředy 27.6.
Po lední školní týden bude mírně zkrácené vyučování – od pondělí do čtvrtka půjdeme dříve na oběd (cca ve 12:15) a dět
propu tme ze školy ve 12:35.
V pondělí 25.6. budeme vybírat učebnice z ČJ, M, AJ, PŘ a 2x VL + příruční mapa. Budeme uklízet třídu, dejte pro ím dětem tašky,
ve kterých i budou moci odné t vé věci (de ky výkre y, kufřík výtvarnými potřebami, věci z lavice…).
V úterý 26.6. bude prezentace třídních projektů v tělocvičně školy, dopoledne pro žáky, v 17:00 pak pro rodiče a veřejno t. J te
amozřejmě rdečně zváni!
Ve středu 27.6. chtěly dět jít ještě znovu ven, toto zů tává otevřené. Jelikož na po lední vycházce j me trávili celou dobu u
rybníčka na lovu vodní havět, vypravíme e zřejmě ještě do le a – dle aktuálního poča í.
Ve čtvrtek 28.6. budou mít deváťáci po lední zvonění a my j me paní a i tentkou líbily rozlučkovou zmrzlinu, takže i na ni
polečně zajdeme.
V pátek 29.6. proběhne závěr školního roku. Sejdeme e ve třídě, zhruba 9.00-10:00 bude lavno tní ukončení v tělocvičně, pak e
ještě rozloučíme ve třídě, jelikož to bude náš úplně po lední polečný den, neboť v páté třídě už je čeká jiný třídní učitel a nej píš i jiná
paní a i tentka. Úplný konec a odchod bude tedy někdy po 10:30.
Ráda bych Vám všem poděkovala, protože máte kvělé dět a dět mají kvělé rodiče. Holky i kluci tvoří dobrou třídu, která e bude
těžko opouštět. Přeji dětem hezké dlouhé prázdniny bez úrazů, e pou tou úža ných zážitků, odpočinku a luníčka. Také Vám,
rodičům, přeji příjemné léto, dobře prožité dovolené a vůbec amá pozitva!
Hana Trtlková

