
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE KVĚTEN / ČERVEN 

TV 

• Od příštího týdne budeme chodit na hodiny TV ven, pokud bude pěkné počasí. Prosím proto o doplnění 

vhodného oblečení do tělocviku – tepláky / legíny a mikina. Děti mohu cvičit v teniskách, ve kterých chodí do 

školy. Pokud nosí děti do školy nesportovní obuv, prosím o doplnění sportovní obuvi na ven. Sandále nejsou 

sportovní obuv.  

DIVADLO 

• V pondělí 16. května nás čeká výlet do divadla do Jablonce nad Nisou. Na divadlo vybíráme 100 korun, které 

prosím doneste nejpozději do středy 11. května.  

• Ze Smržovky do Jablonce nad Nisou pojedeme vlakem. Vzhledem k plánované výluce budeme odjíždět 

z hlavního nádraží v 7:42.  

• Děti, které chodí do ranní družiny, vyzvednu v družině a společně půjdeme na vlak. Odchod od školy je v 7:05. 

Na sedmou ke škole samozřejmě můžete dovést i děti, které do ranní družiny nechodí.  

• Dítě můžete dovést až na hlavní nádraží ve Smržovce. Sraz na hlavním nádraží je nejpozději v 7:30.  

• Po návratu do Smržovky půjdeme společně do školy. Končit budeme v 11:40.  

• Prosím, aby měly děti vhodné oblečení do divadla.  

• S sebou do batůžku – svačinu, pití a penál.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

• Ve čtvrtek 26. května od 16. hodin nás čeká den otevřených dveří. Prvňáčky čeká pasování na čtenáře. Čeká 

nás ukázka aktivit z hodin zhruba na 20 minut a následné pasování na čtenáře. Všichni prvňáčci a jejich rodiny 

jsou srdečně zváni.  

• V rámci dne otevřených dveří budou k vidění nové učebny a ukázky aktivit v různých třídách.  

FOCENÍ TŘÍD 

• V pondělí 30. května nás bude čekat focení tříd. Žáci se mohou vyfotit samostatně, nebo po skupinkách 

v rámci třídy. Zhruba týden před focením bude v úkoláčku nalepená tabulka pro zapsání počtu fotografií a 

nahlášení skupinek.  

ŠKOLNÍ VÝLET 

• Školní výlet plánujeme na 8. června. Pojedeme společně s třídou 1. A do Pěnčína na kozí farmu, kde budeme 

mít zajištěnou řemeslnou dílničku, exkurzi a vyhlídkovou jízdu vláčkem na Černou Studnici, odkud budeme 

pokračovat zpět ke škole pěšky.  

• Odhadovaná částka, kterou budeme vybírat za školní výlet, je 200 korun. Přesná cena bude včas upřesněna.  

• Na místě je možnost předplatit si oběd za 100 korun – polévka, hlavní jídlo a pití. Pokud budete mít o oběd 

zájem, dejte nám prosím včas vědět. Je potřeba dát dopředu vědět, o kolik obědů budeme mít zájem.  



OLYMPIÁDA 

• Olympiáda se bude konat v týdnu od 20. – 23. června – dle počasí.  

• Společně s 1.A jsme stát Velká Británie.  

• Na předtančení budeme převlečeni za kouzelníky. Kostýmy si budeme s dětmi vyrábět ve škole v rámci 

pracovních činností a výtvarné výchovy – klobouk, plášť, kouzelnická hůlka, tričko.  

• Slavnostní nastoupení je vždy první den olympiády v odpoledních hodinách. Průvod všech státu jde od školy 

směrem na kluziště, kde probíhá slavnostní zahajovací ceremoniál.  

• Některé turnaje v rámci olympiády se konají v odpoledních hodinách. Prosím proto rodiče, kteří vědí, že se 

jejich děti nebudou olympiády nebo turnajů účastnit – dovolená atd., aby mě včas informovali.   

KROUŽKY 

• Zájmové kroužky končí na konci měsíce května. V červnu se zájmové kroužky nekonají.  


