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PLÁNOVANÉ AKCE :

úruon

o 19.2. Kouzelník Jiříček 9.15 a 10.15hod. všechny třídy

o 20.2. Karneval v MŠ - dopolední akce

o 2I.Z,Focenína ročenku-předškoláci

o 27.2. Galerie- Fotogramy - 1. Třída 10.hod.

BŘEZEN

o 4.3. Masopust Hronovická 3. a 4, třída 8.30.hod,

o 5.3. Malý princ Hronovická 3. a 4. třída 10.hod.

o 6.3. Zrakový screening v MŠ

o 7.3. Ukázková hodina logopedie v MŠ

o 12.3. Myšák pišta divadlo v vtŠ g,rs a 10.15hod. všechny třídy

o 13,3. Galerie - Jonáš a velryba - 1.třída 10.hod.

o 20.3. Ekocentrum Paleta -Živá voda - 4,třída 10,hod.

o Zl3,Jarní hrad tradičníakce v MŠ

. 26.3. Fotografování pro maminky 8.hod.

DUBEN

o 3.4. Ekocentrum Paleta - Odpady - 10.10 hod 3.třída

o ].0.4. Den otevřených dveří 9 * 11.hod. 15.15- 16,30 hod,

o 16.4. Dopravní značky, divadlo v MŠ, všechny třídy 9. a 10,hod,

o 25.4. Knihovna , 4,tťída,10.hod.

KVĚTEN

o 9. 5, Knihovna - s.třída 10. hod.

o ].3.5. Sokol 9. a 10. hod. všechny třídy

o 15.5. Ekocentrum Paleta - Příběh z Větrné hory 10,10 hod, 3. třída

o 16. 5. Knihovna - 6.třída 10. Hod.

r 21.5. Galerie - Jonáš a velryba - 6.třída 10.hod.

o 23.5, Knihovna - 2.třída 10.hod.

r 29.5, Ekocentrum Paleta _ Nesvítíme zbytečně 4.třída 10.10 hod.

o 30.5. Dětský den
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. 31,5. Beseda s městskou policií 9,30 hod. 3. a 4. třída

PLAVECKÝ vÝcvlr

Každé úteď, celkem 8lekcí třídy 1. 2.5.6.

7.5. L4.5. 2t.5. 28.5. 4.6. 11.6. 18.6. 25.6.

črnvent

o 3.6. - 7.6. Pobyt v přírodě chata Roubenka v Sedloňově

r 6.5. Ušákova dobrodružství divadlo v MŠ 1.,2.,5.,6. třída 9.hod.

JARNÍVÝIETY

Na třídách uvidíte přesné termíny

sBĚRovÉ AKTlvtTy v MATEŘsKÉ šrole

Sběr papíru

Sběrové dny:

18.3. _ t.4.2oL9

27.s.- 10.6.2019

Prosíme Vás, abyste papír roztřídili a svázali provázkem

SBĚR PET LAHVÍA PLASTOVÝCH VÍČEK

Sbíráme pet lahve různých velikostí, sešlápnuté je vhazujte do Žlutého kontejneru - soutěŽ o cenY od

služeb města pardubic a.s.

Sběrem plastových víček pomáháte. dětem s handicapem. MŮŽete vhazovat do Žlutého kontejneru

v zákoutí vedle ředitelny,

MŠJE ZAPOJENA DO PROGRAMU RECYKLOHRANÍ

Sběr použitých bateriía tonerů a elektrospotřebičů

použité tonery můžete vhazovat do označené krabice v zákoutí vedle ředitelny,

Použité baterie vhazujte do označených nádob v šatnách jednotlivých tříd,

Do červené popelňice u garáže vkládejte malé elektrospotřebiČe, mŮŽete vhazovat veŠkeré elektro,

které se vejde do popelnice i staré nefunkční mobily.

DĚKuJEME, žr spolu s DĚTMI poMÁHÁTE cHRÁNtT pŘíRoDu

V průběhu celého školního roku sledujte aktuality na nástěnkách ve svých třídách, kde budou

upřesněny termíny jednotlivých akcí na třídách i zveřejněny dalŠÍ akce, které zatím ve zpravodaji

nejsou.
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