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14. 12. - 18. 12. 2020

www.zsjasenna.eu
Díky velké pomoci pana Davida Kubového se nám podařilo vytvořit nové webové stránky
naší školy. Stránky jsou již aktivní a všechny další informace již hledejte na
www.zsjasenna.eu. Velmi si této pomoci vážíme a moc děkujeme.

1. Vybíráme stravné za měsíc listopad. Platba na účet nebo u paní účetní - středa 15. a 22.
12. tr.. Velmi žádáme, aby platby proběhly do 22. 12. z důvodu uzávěrky roku 2020. Více
na https://www.zsjasenna.eu/jídelna/platby
2. Drobná změna rozvrhu pro 3. ročník. Ve středu místo PRV bude AJ a v pátek místo AJ
bude Prvouka. Změna bude trvat do odvolání.
3. V úterý 15. 12. proběhne ve ŠD pečení perníčků. Děti si mohou přinést vlastní vykrajovátka.
4. V úterý 15. 12. proběhne pro žáky 2. ročníku projekt „Malá technická univerzita“.
Cílem MTU je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit
zájem dětí o technické obory - Malý architekt. Akce proběhne 3. vyuč. h..
5. Tento týden dostanou děti, které se fotily s f. Photodienst vánoční balíček fotek. Veškeré bližší
informace budou přiloženy k balíčku. Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se na nás.
Peníze pošlete po dítěti do školy nejpozději do pátku.
6. V rámci vánoční školní besídky v úterý 22. 12. se i děti mezi sebou obdarují dárečky. Každé
dítě si vylosuje komu dárek koupí. Cena dárku záleží na Vás, ale my doporučujeme cenu kolem
50 Kč. Zabalený dárek se jmenovkou stačí přinést až v den besídky.
7. V pátek 18. 12. 2020 3. + 4. v. h. proběhne akce letos výjimečně „Vánoční jarmark aneb
Bleší trh ve škole“. Děti mohou donést drobnost na prodej – buď nový drobný výrobek (zápich,
perníček, drobné rukodělné doplňky dle možností a zájmu dětí) nebo zachovalou hračku, kterou
už samy nevyužijí, ale ještě může těšit u jiného kamaráda. Získané peníze si jednotlivé třídy
nechávají a na konci školní docházky, tj. v 5. třídě, si z něj pořizují absolventská trika.
Nezapomeňte dát dětem i nějakou tu koruna na útratu.
8. Jelikož nemáme odběratele na vršky od pet láhví, ukončujeme jeho sběr. Tetrapaky sbíráme
dál.
9. Další plánované akce, které budou aktuálně upraveny dle epidemiologické
situace během týdne, a budete o nich informováni:
Akce
Datum
Zpívání u ván. stromu
Úterý 22. 12. od 10.30 hod.
Točna
Vánoční besídka
Úterý 20. 12.
V jednotlivých třídách
Vánoční prázdniny
23. 12. – 3. 1.
Škola začíná 4. ledna 2021

