
 

 

                        AKTIVITY  

                 V MĚSÍCI DUBNU 

 

                     ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

 

 

• V březnu jsme zdárně ukončili prvních 20 hodin výuky plavání, děti dostaly ocenění v podobě 

„mokrého vysvědčení“ a mohou se opět těšit na příští školní rok, ve kterém 1. i 2. ročník bude 

pokračovat ve druhé části výuky. 

 

 

• Před Velikonočními prázdninami, které letos trvají od čtvrtka 6. 4. a skončí Velikonočním pondělím 

10. 4., zveme všechny rodiče v pondělí 3. 4. od 15.00 na jarní tvořivé dílničky. Společně si 

ubrouskovou technikou velikonočně ozdobíme vázičku a děti si vykreslí malé motýlky na jarní 

větvičky. Přineste si prosím s sebou zavařovací sklenici. 

 

 

• Ve výuce se zaměříme na jarní přírodu a její ochranu. V úterý 21. 3. jsme byli čistit studánku u 

Světnova a také v dubnu se budeme zabývat ekologickou výchovou. Zapojíme se do celorepublikové 

akce Čistá Vysočina. V úterý 11. 4., den po Velikonočním pondělí, půjdeme sbírat odpadky kolem 

Strže. Prosíme o vhodné oblečení i obuv. 

 

 

• V úterý 18. 4. v době od 14.00 – 16.00 hodin proběhnou individuální konzultace pro rodiče o 

prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2022/2023. 

 

 

• Ve čtvrtek 20. 4. se ve škole uskuteční Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024. Podrobnosti jsou 

uvedeny na stránkách školy www.skola.svetnov.cz pod hlavičkou Zápis do 1. třídy. 

 

 

• Do žďárského Městského divadla se podívá 1. a 2. ročník ve čtvrtek 20. dubna, děti zhlédnou 

pohádku o malém divadelním duchovi Dobrodružné putování ducha Ducháčka divadla Kampa.  

A následující týden v pondělí 24. 4. divadlo navštíví také žáci 5. ročníku, pro něž je připraveno 

představení inspirované starými českými bájemi Pověsti pro štěstí divadelní společnosti SemTamFor.  

 

• Na středu 26. 4. plánujeme spolu se ZŠ Polnička a ZŠ ze žďárského zámku setkání 5. ročníků 

v Polničce. Připraveny budou sportovní a logické hry, podrobné informace budou ještě upřesněny. 

http://www.skola.svetnov.cz/

