Základní škola Jasenná, okres Zlín,
příspěvková organizace
Jasenná 15, 763 12 Vizovice
V Jasenné 6. 9. 2020

Info ze ZŠ Jasenná
7. 9. – 11. 9.
1. Vyučování již podle rozvrhu.
 Postupně obalit, sešity, učebnice popř. pracovní sešity.
 2x balení kuchyňských utěrek
 1x balení papírových kapesníčků
 TV (do plátěné tašky) – tričko, kraťasy – tepláky, cvičky – tenisky s bílou
podrážkou, obuv ven
 VV+ PČ – nutná krabice či kufřík na výtvarné potřeby
1. třída: kelímek, hadřík, voskovky, štětec č. 12 – plochý, fixy
2. - 5. třída: kelímek, hadřík, voskovky, štětec č. 8 - kulatý,
štětec č. 12 – plochý, fixy, sadu temperových barev, vodové barvy,
lepidlo, nůžky, pastelky, 2x sadu barevných papírů
2. Vybíráme 300 Kč na třídní fond, ze kterého se budou platit menší částky během šk.
roku např. divadlo, přednášky apod. Částku vybírá paní asistentka Alena Hüttlová do
pátku 11. 9. 2020. Neposílat na účet!
3. V úterý 8. 9. od 8.00 hod. proběhne focení prvňáčků „Můj první školní rok“. Pokud
máte zájem o tuto fotografii (cena 25 Kč/ kus), zapište svému dítěti do žákovské knížky
(sdělení rodičů škole - vzadu) počet kusů, které objednáváte a zároveň pošlete peníze
třídní učitelce.
4. Ve čtvrtek 10. 9. proběhne v rámci školní družiny od 13.00 do 14. 30 sportovní den
na fotbalovém hřišti. Prosím, nevyzvedávejte si děti v této době. Bližší info u paní
vychovatelky Martina Večerkové.
5. Dětem byly tento týden přiděleny kódy na stravné. Zapsáno v ŽK. Vybíráme
zálohu za stravné na červen 2021 (středa 9., 16. 9. u paní účetní do 8.00 hod.), nebo
na účet do 18. 9. 2020. Prosíme o dodržení tohoto termínu. Částka je zveřejněna na
webových stránkách školy pod kódy dětí i s číslem účtu, nebo je přílohou tohoto emailu.
6. Byly vám zaslány informační lístky o kroužcích pořádané DDM Zvonek Vizovice.
Všechny kroužky budou probíhat v prostorách ZŠ Jasenná. Bližší informace přímo
v DDM Zvonek – 739 271 810, nebo u vedoucích jednotlivých kroužků.
7. Nabídky dalších kroužků:
a) angličtina
Paní Markéta Zemanová opět nabízí dětem kroužek angličtiny v rámci školní družiny.
Začínat bude na začátku října, protože do konce září ještě dojíždí kroužek z minulého

roku. Ráda by angličtinu nabídla dětem všech věkových kategorií, není problém utvořit
i více skupinek podle znalostí žáků. Minulý rok se přihlásily děti z prvních a druhých
ročníků a proto zvolila výuku formou her, písniček a aktivit zaměřenou hlavně na
rozšíření slovní zásoby a komunikace. Pokud by se přihlásily starší děti, je už vhodné
zařadit více textu a psané angličtiny, ale i tak je hodinách hlavní prioritou komunikace
a porozumění mluvenému slovu a dobrá atmosféra v hodině . Cena za 1 dítě za 60
minut je 100 Kč. Den a čas výuky by se domlouval s konkrétní skupinkou rodičů.
Zájemci prosím, pište na email: zemanova.marketka@gmail.com, nebo
rychle.anglicky@gmail.com.
b) Vartovňáček – valašský kroužek
Paní Věra Pečenková nabízí možnost navštěvovat valašský kroužek Vartovňáček. Čas
setkávání je naplánovaný na středu od 16:00 hod do 16:45 hod.. Cena je 300 Kč na
rok. Pro bližší informace kontaktujte přímo paní Pečenkovou na tel. čísle 730 934 083.
c) čtenářský, logicko-zábavné hry, logopedický kroužek a Sportuj ve škole
 čtenářský – čtvrtek 12:10 – 12:55 ( 1. – 3. tř.), pátek 12:10 – 12:55 ( 4. -5. tř.)
 logicko-zábavné hry – dle zájmu v rámci družiny
 logopedický kroužek - dle zájmu
 Sportuj ve škole – čtvrtek 14:00 – 15:00
Časy ještě upřesníme, dle zájmu dětí. Kromě logopedického kroužku, budou tyto
kroužky zdarma
8. Další plánované akce:
Akce
Etické dílny

Datum
16. 9. 2020

Sportovní den Jasenná
1. informační schůzky
Beseda o vesmíru

Sobota 12. 9. 2020
Čtvrtek 24. 9. 2020
13. 10. 2020

2. + 3. ročník – 1. - 2. v. h.
4. + 5. ročník – 3. + 4. v. h.
Akce SRPDŠ
Jídelna školy
Všichni žáci

