MATEŘsKÁ št<on pARDuBlcE
pospíštt-ovo ruÁv Ěsr í rcgz

zpRAvoDAJ pRo z. po1-orrí
DUBEN

šrolruíRoK2019 -2o2o

tel: 466264555

1.4. KN|HOVNA

77395L9o4

mobil: 773951904

-

-

v

].0

hod. 6. třída

2.4. KNlHOVNA -v 10 hod. 5. třída

nová budova

3.4, KNlHOVNA

e-mail : mskolkavolny.cz

-

v

10 hod. 2. tříC]a

7,4. DEN OTEVŘENÝCH nve

web: http:// mspospisilovo.cz

ŘÍ

Dopoledne 9 .15 - 11 hod.
odpoledne 15.1"5 - 16.30 hod^

pt*ÁtvovRtvÉ nrcr

8.4, VFL|KoNoČNÍHRA-dopoiedrre

útton

11.4.

1B.2.

v

20.2.
26,2.

zŠsruoÁrvrA

1"O

hod. 1. -

6. třída

- sportovnídopoledne

Mraveniště 4,třída

29.4. EKOCENTRUM

BŘEzEN

Netopýři 3.třída

PAL-ETA

- POVĚSTl v 10 hod. 4.třída

6.3. HVĚZDÁRNA ARIURA

KRAUSE

2.třída

9.3. DlVADLO ŠrHrnrzÁnA - ]al< zvířátka
přechytračila Iišku v 9.30 hod. 1. 2. 5. 6.1řída
]

fr.rto

28.4. EKOCENIRUM PALLTA

3, a 4. třída

4.3. KNlHoVNA

N4š

2t,4. FOT)GRAFOVÁNÍV MŠ- Společnó

rouzplNít< v ivtš

Čarováníse zvířátky v 9 a

t'arika Vaňhrl

16.4. FoToGRAFoVÁNí V

vtš
v dopoiedních hodinách všechny třídy
KARNEvAL

1_1DoVÝ t]ĚFi

v MŠ

7.3, KRÁlovs,rvívčtt_ - výlet 3, a 4.třída

:]8.3. KNlHoVNA -v 10 hod. 3.třída

19.3. KNlHOVNA - v 10 hod. 1.třída
20.3. JARNÍHRAD dopoledníslavnost v MŠ

.j0.3 DŮM HUDBY *.Trápení pana Bambuly
3, 3 4.třída

KVĚTEN

11.5. DlVAtJLO LJSMt'V -L)árek 1lro nlantlnkrl
v 9 a ].O hod. vše chny třídy

13.5. SPORTOVNÍ

DĚ N -- al<ce

pro ve řejtlir:;1

20.5. EKoCENTRUM PALETA
Mraveniště 3.třída
25.5, D|VADLO ŠEH,LREZÁDA
O berr-ršce Jarušce v 9

hod"

28.5. EXKURZE NEMOCNlcE

-

1. 2. 5.6.

l.třída

BEsíDKy A JARNí oítrutčry*

Termíny budou vyvěšeny na třídách

Prosíme sledujte web a nástěnky na
jednotlivých třídách , děkujerne.

EKoLoGlcKÉ sgřnovÉ gttllvirv
črnvrru

VMŠ

1..6. orru nĚrÍ* dopoiední hry v MŠ

Sběr papířu

11.6. F,XKURZE NÉ,MoCNlCF - 6.třída

roztřídily a svázali provázl<em.

17.6. ZRCADLo utvĚruÍ- účastv průvodu
rg,e

,

vnú šr,olruíAKADEMlE -

oclpolední slavnost v MŠ

19.6. MA1.ovÁruísr srŘírxy rnaluje me pro radost v areálu MŠ
odpolední akce pro veřejnost

pLAVIcKÝ vÝcvlx
i(ažcléúter",ý 1,7_,5.6,

třída 8 iekcí

i:asové termíny: 5.5. ,IZ.5., ]-9,5.,
26.5., 2.6., 9,6.,1,6.6.,23.6

-

Prosíme Vás abyste papír

Sběrové místo je za školníl<uchvrlí

Sběr PET lahví
Sbíráme PET lahve různlich veiil<ostí,
sešlápnuté * vhazujte do žlutélto
kontejneru.

Sběrem plastových víček,pcrrnáh ámel
dětem s handicapem. Sběrové ;lísl-c je ;a
ředitelnou * žlutý l<ontejner.

5běr použité|,}o ituchyňsk*h* ei!*je *

odvoz

FRI"í"EX 5.ť.ů.

Sběrove místo u dí!nv za řcditeIItc.,u
černýkontejner.
RECYKLOHRANÍ

Kt}RZ

lR{

-|-lNE BRUsLE

\tlWW.SKlFANATlc,CZ

Předpoklad duben -květen
Čtvrtky odpoledne

Sběr použitých baterií a tonertj
Použitétonery nrůžetevhazo,;.ti. i:ic

označených krabic u dílny za řctjile ln;u.
Použitó vybité baterie vhazujtc 11o
vyznačených nádob v šatnách jedrrrlt livýll-i

tříd- baterkožrouti.

Sběr

d

robrrlich

*

!ektrospot

ř,*

ll

ičů

šxom v pŘínopĚ

Můžetevhazovat veškeré drol.rntí ciektro ,
spotřebiče, které se vejdou do červenéhtr

V jednání, původnítermín zrušen

kontejneru. Nevhazujte baterie a žárovky
Staré, funkčníi nefunkčnímobilní telefony.

z

důvodu zápisu do ZŠ

Náhradní termín - květen, červen

Děkujeme, že pomáháte.

