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Vážení rodičia,

v najbližších dňoch Vám budú zaslané informácie  pre poskytnutie zľavneného školného. 
Žiadame Vás o dodržanie termínov, ktoré budú stanovené na odovzdanie žiadostí. 

Taktiež Vám pošleme dôležitý mail zo zasadnutia Rady rodičov z 15.5., týkajúci sa našej budovy školy. 
Prosíme, venujte mu pozornosť.    wš

Milí rodičia, priatelia školy, učitelia,

chcela by som Vám poďakovať v mene celého 3.ročníka za Vaše finančné príspevky na projekt hlineno-
slameného domčeka. Vyzbieralo sa 1100 eur!
Za čo Vám patrí veľká vďaka.
Jeden náš rodič, ktorý nechce byť menovaný, nás podporil sumou až 600 eur. Ďakujeme aj 4. ročníku a jej 
triednej učiteľke, že podporili projekt svojich spolužiakov.
Mnohí z Vás nás podporujú aj materiálom, či jeho prepravou. 
Čo sa týka aktuálnej situácie na projekte, s deťmi sme začali výkopové práce na základy domčeka. Včera 
sme za pomoci rodičov a učiteľov naskladali dovezené slamené balíky a čakáme na ostatný materiál, aby 
sme pokročili ďalej. 
Týmto Vás srdečne pozývame, kto bude mať záujem, na stavbu drevenej konštrukcie, ktorá sa bude konať 
8.6. alebo 15.6. ,(konkrétny dátum závisí od toho ako pokročíme, budeme Vás informovať), pod odborným 
dohľadom nášho rodiča, Mariána Prejsu.                                                                                                        mo

Pripomíname najbližšie akcie :

Zóna bez peňazí :
Vážení rodičia, ponúkame Vám opäť možnosť stretnúť sa v škole pri akcii „Zóna bez peňazí“, ktorá sa bude 
konať na zadnom dvore školy dňa 25.5.2013 (sobota). Bližšie informácie o tejto akcii sa dočítate na letáčiku 
v prílohe informatória z 3.5.2013.
Akciu organizuje pán Grell (rodič detí z našej školy), na ktorého sa môžete obrátiť s otázkami.
Kontakt: ondrej39@gmail.com, tel. 0905212476.                                                                                              tj

Prírodná lukostreľba v škole :
Dňa 1.júna od 15.30 – 17.30 hod. sa uskutoční v areály školy prírodná lukostreľba, ktorú budú viesť 
Karpatskí pecúchovia – Duchoslav a Weleslawa, priatelia našej školy. 

Poplatok za účasť : 5,- €. Prihlásiť sa môžete telefonicky priamo u Pecúchov na čísle 0907940397,  prípadne 
v kancelárii školy u Tatiany Jozefíkovej.                                                                                                            tj
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