Informace na duben 2022
5. 4. 2022 Mobilní planetárium – výuková projekce v technologii 360´ odkrývající vědu o vesmíru.
Částku 100,- Kč/dítě hradí škola. (10:45 – 11:15)
8. 4. 2022 Tonda obal (program o třídění odpadu) 8:00 – 8:45
Po 11. 4. Mezi 10 a 11 hodinou si uklidíme okolí školy v rámci akce“ Ukliďme Česko“. Ochranné
rukavice dostanou žáci ve škole, prosíme o vhodnou obuv a oděv.
Čt 14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
Čt 14. 4. 2022 Probouzení lesa a broučků
V čase 15:00 – 17:00 hodin bude připravena tradiční trasa lesem (za Doubravským dvorem) pro
děti a jejich rodiče. Na trase lesem budou opět čekat na děti ke splnění různé úkoly. U Obrázků
bude připraven oheň na opékání a sladkost pro všechny děti, které splní úkoly a probudí tak les a
broučky.
Pá 15.4. , Po 18. 4. 2022 Velikonoční volno

ČT 21. 4. 2022 Spaní ve škole
- Ve čtvrtek 21. 4. si děti nechají psací potřeby, některé sešity a žákovské knížky ve škole –
nedostanou žádné domácí úkoly.
- Příchod do školy na nocování:
17:45 – 18:00 hodin.
- S sebou: hygienické potřeby, spacák, karimatku, oblečení na spaní, na venkovní aktivity a na
pátek, večeři (opékat nebudeme) a 20 Kč – na páteční snídani a svačinku
(připraví nám ji paní kuchařka společně s vedoucí školní jídelny).
- Večerní program (bude-li vhodné počasí, část programu bude mimo budovu školy) – např.
hledání pokladu, stezka odvahy pro odvážné dobrovolníky.
Pá 22. 4. 2022 Výuka plavání nebude
- Páteční výuka bude končit dle rozvrhu. Pitný režim na páteční den bude zajištěn.
V týdnu 25. 4. – 29. 4. 2022 proběhne“ Zápis do 1. ročníku“.

Čt 29. 4. 2022 ŠD – uzavíráme přihlašování do ŠD na prázdniny.
Čeká nás v květnu:
Začátkem měsíce – Hovorové hodiny pro rodiče
Během měsíce - Celostátní testování žáků 5. ročníků z M a ČJ
2. – 16. 5. Zápis dětí do MŠ
6. 5. Poslední plavání
7. 5. Den regionu - taneční vystoupení žáků ZŠ, pomoc nejstarších žáků při výtvarných dílničkách
18. 5. Dopravní hřiště Mohelnice (4. + 5. roč.)

