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plÁNovArvÉ Rrcr:

Řílrru

. 3.10. Ekocentrum Paleta-Pečení
brambor 10 hod., 4.třída

o 10.10. Podzimnív,ýlet - Pohádková

zahrada Pardubice odjezd 8.20 hod. 2. a

5.třída
r 11.10. Ekocentrum Paleta- Smyslové

vnímání 8.45.hod. 3.třída

r 15.10. KD Hronovická- Tradice Evropy, 15.

10. 2019 - 4. třída
o 18.10. Podzimní slavnost v Mš -

srŘírrovÁtvís oÝruí- dopolednev Mš
o 23.10. Podzimnív,ýlet -Zámek Cho|tice

8.hod.odjezd l.a 6.třída

o 25.10. podzimníuýlet -statek u Pipků

Golčův Jeníkov 8.hod.odjezd 3.a 4.třída

o 31.10. Knihovna Pardubice 10.hod.

4.třída

LlsToPAD

o t2.tí-. Ekocentrum Paleta - Jak se žije v

lese 8.45.hod.4.třída
l L2.11. -VČD ,,illatá rybka" od 8.30hod.

zg.Ll,. Divadlo v tvtŠ -ponáomy
z babiččiny krabičky od 8.30 hod pro děti

zL., 2.,5. a 6.třídy

28. tL.2019 ,,Adventní
zpívání v MŠ' i pro veřejnost

začátek v 15.30hod.
Zvířátkový BETLÉM z ApoLENKy

vMš

PRoslNEc

o 4.Ll.Vánočnífotografovánív MŠ, od 8.

hod, postupné focení po třídách
. 5.L2. Mikutáš a čert v MŠ - dopolední

akce v 1. adventním týdnu

. Vánoční besídky a dílničky na všech

třídách- v 2. - 3" adventním týdnu

(upřesnění bude na třídách a web.

stránkách Mš
. Zpívání dětí z MŠ na Pernšdnském nám.

*Vánočnítrhy dne LL. L2. od 15.00 hod.*



LEDEN

. 2í-.t. Ekocentrum Paleta - Odpady 8.45

hod.4.třída

podzimní plAVEcKÝ výcvlx
předškolních dětí - každé pondělí

10. lekcí pro 3. a 4. třídu
Termíny: 9. 9., 16. 9.,23.9., 30. 9.,7. LO.,

L4. L0.,2L. Lo.,4. LL., LL. LL,,18.11.,

školní akce v 2. pol. škol. r. 2OL9l2a20 buoe Karneval - promyslete s dětmi masky na

únor 2020 - termín bude upřesněn).
Nejsou zde všechny akce, které budou realizovány, proto sledujte informaČní nástěnky

na třídách a webové stránky mateřské školy.

,..§pŤ*9yT.+§Tl.ylly_J.y*Ipšg.§*§.§-o.1"-ř..9p.-L.9*9š§p...

snňn PAPÍRU (odvoz sběru - Odpldy §_{l*l,)_ 
_. pRosIME VÁs, ABySTE pŇín-nozTŘíDILyA sVÁzALI pRoVÁzKEM.

. Sběrové místo je za školní kuchyní (za braŇou).

snňn pET LAHÚa prasTovÝCn vÍČnr (odvoz pet lahví - odpady SMp a.s.,)
. Sbíráme pet lahve riznýchvelikostí, sešlápnuté vhaaujte do žlutého kontejneru.
. Sběrem plastových víček pomáháme dětem s handicapem.
. Sběrové místo u dílny za ředitelnou - žluté kontejnery.

snĚn pouŽrrnno KucnyŇsrcíno OLEJE (odvoz FRITEX s.r:o.)
. sběrové místo za ředitelnou - černý kontejner.

snĚn pouárÝcn BATEnríl ToNERŮ
. Použité tonery můžete vhazovat do označené krabice u dílny za ředitelnou.
. Použité, vybité baterie vhazujte do označených nádob v šatnách jednotlivých tříd.

srňn DRoBNÝcH ELEKTRospoTŘnntčŮ
. Můžetevhazovat veškeré drobné elektro spotřebiče, lrleré se vejdou do Červeného

kontejneru. Nevhazujte do tohoto kontejneru vybité baterie a žarovky...

STARE, FUNKČNÍ r NnruNGUúcÍ MOBILNÍ TELEFOI\IY
. Sběr na třídě.

spotřebičů a mobil. telefonů):

HÁrn cHRÁ


