Základní škola Jasenná, okres Zlín,
příspěvková organizace
Jasenná 15, 763 12 Vizovice
V Jasenné 11. 9. 2020

Info ze ZŠ Jasenná
14. 9. – 18. 9.
1. 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.
Termín byl do do pátku 11. 9. 2020. Neposílat na účet!
2. Dětem byly 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.
3. Ve středu 16. 9. proběhnou Etické dílny – 2. + 3. ročník – 1. -2. v.h. – téma. Hrajeme
si spolu, 4. + 5. ročník – 3. +4. v. h. – téma: Jak překonat starosti ve škole. Placeno ze
šablon.
4. Ve čtvrtek 17. 9. budeme s dětmi ve družině aranžovat košíčky. Děti si můžou
přinést květináče, košíčky nebo misky, přírodní materiál-plody šípku, hlohu, žaludy,
kaštany, jablíčka, květiny, listy, trávy, kamínky a jiný materiál vhodný na aranžování,
igelitový sáček na spodek košíku. Aranžovací hmotu zakoupím a rozpočítám na žáka a
bude odečtena z třídního fondu. Přírodním aranžmá si děti vyzdobí školu a další pátek
odnesou domů. Pokud někdo může darovat dýni na podzimní výzdobu školy, budeme
rádi.
5. Upřesnění kroužků v ZŠ Jasenná:
 čtenářský – čtvrtek 12:10 – 12:55 (1. – 3. tř.), pátek 12:10 – 12:55 (4. - 5. tř.)
 logicko-zábavné hry – středa 13:00 – 14:00
 logopedický kroužek - případní zájemci ozvěte se p. uč. A. Čalové
 Sportuj ve škole – čtvrtek 14:00 – 15:00, pátek 13:00 – 14:00. Pokud máte
zájem o tento kroužek, prosím o vyplnění návratky, která je přílohou tohoto
emailu nebo si ji mohou žáci vyzvednout na nástěnce vedle ředitelny.
Kromě logopedického kroužku, budou tyto kroužky zdarma.
8. Další plánované akce:
Akce
Sportovní den Jasenná
1. informační schůzky
Beseda o vesmíru

Datum
Sobota 12. 9. 2020
od 14.00 hod.
Čtvrtek 24. 9. 2020
od 16:00 hod.
13. 10. 2020

Akce SRPDŠ na fotbalové hřišti
Jídelna školy, poté dme zájmu ve třídách
Všichni žáci

