Závěr školního roku 2016/2017

Pondělí

26. 6.

1. třída / Koupaliště Litoměřice
- děkujeme maminkám, které se k nám připojí 
- sraz ve škole v 8:00
- návrat mezi 13. – 14. hodinou
- svačina zajištěna v ZŠ, oběd zrušen - přidejte, prosím,
dětem něco na zub s sebou
- podrobnější informace předá třídní učitelka
2. – 5. třída / Království železnic, Praha
Děkujeme panu Ing. Karlu Klofáčovi, který tuto akci sponzoruje!
- sraz před školou v 6:30, odjezd v 6:45 h
- návrat mezi 13. – 14. hodinou
- svačina zajištěna v ZŠ, s sebou batůžek a pití,
oběd zrušen - přidejte dětem něco na zub s sebou
kapesné max. 100 Kč
družina do 16 hod.

Úterý

27. 6.

1. – 5. třída / Výlet do Ploskovic

Alamode / aneb / Jak udělat dojem
Móda a společenské zvyky na přelomu 17. a 18. století
Výstava barokních kostýmů a masek na zámku v Ploskovicích
Výstava seznamuje návštěvníky s ideálem krásy tehdejší epochy a poodhaluje rafinovanou
eleganci a jemnou smyslnost tehdejší módy. Vystavené kostýmy doplňují originální
ručně vyrobené masky, jež byly používány pro různé společenské slavnosti.
Výstava je komentována osobně autorem / kurátorem / výstavy,
který seznámí návštěvníky poučnou a zábavnou formou nejen s vystavenými exponáty,
ale též se širšími společenskými souvislostmi a jejich vztahem k současnosti.
/Průvodní slovo je vždy přizpůsobeno věku posluchačů.
sraz ve škole v 8:00
- přednáška začíná na místě v 9:30
- návrat mezi 11. – 12. hodinou
- svačina a oběd v ZŠ
- kapesné max. 100 Kč
družina do 16 hod.

Středa

28. 6.
-

-

-

1.-5. třída / Besídka 17:00 – 17:30 hodin.
sraz ve škole v 16:45 hodin
po školní besídce: stanování za školou, u kostela
děkujeme rodičům, kteří se k nám do 22 hodin připojí, přijďte,
bude to moc pěkná akce a dětem to udělá velkou radost 
v 18:30 začíná šipkovaná společně s rodiči, kteří se rozhodnou
zůstat
večer: opékání buřtů nebo čehokoli, co si přineseme Ve 20:00 táborák, kytara za školou, u kostela. Prosíme rodiče
o nějaké dřevo na podpal, moc děkujeme.
s sebou: stan, spacák, karimatku, kartáček a pastu na zuby, kolo
a přilbu!!!! (bez přilby nemůže dítě závodit ve čtvrtek na kole)
děti bez stanu a menší děti mohou přespat ve třídě
večeře z vlastních zdrojů - prosíme maminky, upečte dětem
něco dobrého i k snídani, děkujeme.
21:30 hygiena, příprava na spaní, ve 22 hod do hajan
družina do 16 hod.

Čtvrtek

29. 6.
-

1.-5. třída / Cyklozávody
8:00 snídaně
9: 00 test zručnosti jízdy na kole za školou, cyklovýlet
do Třeboutic / děti bez kola půjdou pěšky
v Třebouticích projížďka ve člunu (v záchranné vestě)
kapesné: max. 100 Kč
družina do 16 hod.

Pátek

30. 6.
-

1.-5. třída / 8:00 hod. vysvědčení
8:30 – 8:45 hod. slavnostní rozloučení s páťáky
konec vyučování v 9 hodin
družina uzavřena

Moc se na všechny akce těšíme 
Kapesné není při akcích nutné, je to na uvážení Vás, rodičů.
Účast rodičů je vítána!

