
CO NÁS ČEKÁ 19. 6. – 29. 6. 2019 
Středa 19.6. 

- setkávání, odevzdávání učebnic (vyčistit, polepit + guma, izolepa s sebou) – pokud žák 
opotřebí více než 1/5, platí 20% z ceny učebnice, pří ztrátě se hradí plná cena 

- učebnice – JČ, ČÍTANKA, AJ, PŘ, DĚ, Z, OV 
- vyučování končí 12:30, autobus do Jarošova v 13h 

 
 

Čtvrtek 20.6. 
- předávání učebnic do skladu, čištění lavic, úklid třídy, doplňování portfolií, nácvik nástupů na 

akademii 
- vyučování končí 12:30, autobus do Jarošova v 13h 

 
 

Pátek 21.6. 
- generálka odpoledního vystoupení 
- vyučování končí 12:30, autobus do Jarošova v 13h 

 
 

Pondělí 24.6. – výlet ZOO Olomouc 
- sraz před vlakovým nádražím 6:55, odjezd 7:25 
- návrat 14:10 nebo 14:33, samostatný rozchod po návratu před vlakovým nádražím 
- mobilní telefony, fotoaparáty atd. jen na vlastní riziko  
- s sebou – jídlo, pití, kartičky pojišťovny, deštník – pláštěnka, kapesné 
- obědy odhlášeny hromadně 
- výlet hrazen z TF a výdělku z vánočního jarmarku (vlak, autobus, vstupné) 

 
 

Úterý 25.6. – Laser Game Uherské Hradiště  
- sraz před školou v 7:30 
- s sebou svačina, pití, deštník – pláštěnka, popř. peníze na zmrzlinu, každý si aktivity v Laser 

Game hradí sám 
- bez mobilních telefonů 
- oběd přihlášení strávníci ve školní jídelně 
- návrat ke škole 12 – 12:30, samostatný rozchod po ukončení akce – nutný lístek se souhlasem 

rodičů 
 
 

Středa 26.6. – Luhačovice 
- sraz před vlakovým nádražím 8:05, odjezd 8:36 
- návrat 13:26 nebo 14:17, samostatný rozchod po návratu před vlakovým nádražím 
- mobilní telefony, fotoaparáty atd. jen na vlastní riziko  
- obědy odhlášeny hromadně 
- výlet hrazen z TF a výdělku z vánočního jarmarku (vlak) 

 
 

Čtvrtek 27.6. 
- dokončování třídních záležitostí – portfolia, úklid třídy, odevzdávání klíčů od šatních skříněk, 

třídní fond 
- vyučování končí 12:30, autobus do Jarošova v 13h 

 
 

 
Pátek 28.6.  

- setkávání, vysvědčení 
- konec vyučování 10:00, obědy do 11h 
- autobus do Jarošova 10:35      

  

 
 

 
Přeji všem krásné prázdniny plné odpočinku a zábavy  RB 


