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Výtvarný ateliér :
Oznamujeme všetkým, ktorí navštevujú výtvarný ateliér, že v pondelok hodina nebude.                               gb

Hlineno-slamený domček :
Oznamujeme rodičom, že práce na domčeku sú v plnom prúde. Včera sa urobili základy, v utorok sa privezie
štrk a koncom týždňa by mali začať práce na drevenej konštrukcii, kde ste vítaní všetci, ktorí máte záujem
priložiť ruku k dielu. Práce bude koordinovať Dominik Dluhoš. Odborný dohľad nad stavbou má Marián
Prejsa – náš rodič. V prípade záujmu prísť na brigádu sa treba ohlásiť Dominikovi na číslo:  0918194074.
Konkrétnejšie termíny ešte oznámime.                                                                                                             wš

Pripomíname najbližšie akcie :

Zóna bez peňazí - už zajtra!!!
Vážení rodičia, už zajtra , 25.5.2013 máte opäť možnosť stretnúť sa v škole pri akcii „Zóna bez peňazí“,
ktorá sa bude konať na zadnom dvore školy. Bližšie informácie o tejto akcii sa dočítate na letáčiku v prílohe
informatória z 3.5.2013, prípadne si môžete pozrieť link na udalosť na Facebooku :
https://www.facebook.com/events/164709270361021/, kde sa dozviete viac informácii.
Akciu organizuje pán Grell (rodič detí z našej školy), na ktorého sa môžete obrátiť s prípadnými otázkami.
Potreboval by ale pomoc pri príprave začatia a ukončenia organizácie tohto podujatia. Kto bude mať čas a
vôľu mu pri tejto akcii pomôcť, nech sa mu vopred ohlási.
Kontakt: ondrej39@gmail.com, tel. 0905212476.                                                                                              tj

Prírodná lukostreľba v škole - už o týždeň !!!
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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