Dobrý večer,
zasílám info ze ZŠ Jasenná.
1. Od pondělí 19. 11. platí pro 1.,2.,3. ročník rozvrh bez plavání. Rozvrh bude
během pondělí aktualizován i na webových stránkách školy. Žáci 3. ročníku mají již zítra TV
(5. a 6 v. hod.)
2. Vyúčtování plavání:
Cena za plavání bude upřesněna během tohoto týdne. Kdo z rodičů bude mít zájem
o potvrzení za plavání, nechť se mi ozve.
Dejte prosím dětem vše nutné do TV (tričko, mikinu, dlouhé kalhoty, ponožky, boty na ven
i do tělocvičny).
2. V pátek 16. 11. proběhl 17. Žákovský ples. Velmi děkujeme za Vaši účast, neboť část
výdělku bude opět věnována na charitativní účely - Adopce na dálku.
3. V úterý 20. 11. se konají třídní schůzky. Proběhnou formou konzultací v době od 14.00 17.00 hod.. Pokud se nebudete moci zúčastnit, sdělte to prosím třídním učitelům.
4. V rámci HV nacvičujeme vánoční koledy na Rozsvěcování vánočního stromku 2018. Akce
se bude konat v neděli 2. 12. od 15.30 hod. na točně. Je to sice akce dobrovolná, přesto Vás
žádám, pokud budete mít volno, přiveďte své děti na tuto akci.
5. Ve čtvrtek 22. 11. odpadá 5. vyuč. hodina pro žáky 2. a 4. ročníku.
6. V pátek 23. 11. od 8.00 hod. proběhne focení f Photodienst. Pokud budete mít zájem,
dějte dětem oblečení, které se hodí k tématu Antarktida. Sourozenci se mohou fotit
dohromady.
7. Keramika pro dospělé Přijďte si vyrobit praktické i dekorativní keramické výrobky
zajímavými technikami.
Během 8 setkání během školního roku 2018/2019, která se budou konat v úterý v podvečer
(90 minut - čas a přesné termíny budou upřesněny po dohodě se zájemci), se začátečníci
mohou seznámit s keramickou hmotou a společně relaxovat při tvorbě vlastních
výrobků. Cena za 8 setkání je 1000,- Kč. Cena je konečná a zahrnuje veškerý materiál, který
na dílnách bude použit. Vhodné pro všechny věkové kategorie. V případě zájmu se, prosím,
obraťte na Janu Kohoutovou (učitelka ZŠ Jasenná), a to buď osobně, nebo telefonicky (608
421267) a to do pátku 23. 11. 2018.
8. ZŠ Jasenná se zapojila do akce "Krabice od bot". Tuto akci zaštiťuje Diakonie CČE a v
Jasenné již proběhla 2x.
https://www.krabiceodbot.cz/
1 . O B S T A R E J T E S I P R Á Z D N O U K R A B I C I O D B O T . Rozhodněte se, zda
bude určena pro chlapce nebo dívku, a v jakém věku. Sbíráme pro děti 0 -17. Stáří
a pohlaví potom napište na štítek (samolepku). Na jednu krabici se může
poskládat společně více spolužáků.

2. Naplňte postupně krabici věcmi, které by i vám udělaly radost. Pastelkami,
sešity či bloky na kreslení, hračkami, hezkým tričkem, bonbóny, co vás a děti
napadne… Na vrch můžete přidat fotografii a třeba i vánoční pozdrav.
Nezapomeňte, že věci by neměly být opotřebované, špinavé nebo příliš staré.
3. Až bude krabice plná, hezky ji zabalte, navrch nalepte štítek a doneste ji na
sběrné místo tzn. ZŠ Jasenná nejpozději do 30. 11. 2018. Bližší informace
na https://www.krabiceodbot.cz/caste-dotazy/
Hezký večer
Andrea Čalová

