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ŠKOLNÍ VÝLET— HRAD VEVEŘÍ 

TAJNÝ VÝLET 

Na den dětí jsme vyrazili na vý-

let. Na Hradu Veveří se nám tu-

ze líbilo. Zhlédli jsme předsta-

vení, prohlédli si hrad a vyrobili 

si spoustu věcí či vyrazili mince. 

Za peníze z jar-

marku jsme pod-

nikli tajný výlet, 

který byl super!  



SPANÍ VE ŠKOLE 

PUNTÍKOVÝ DEN 

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY 

Paní Magistra Gabriela Doleželová, 

Dis. a provedla přednášku týkající 

se nemoci lupénka (psoriáza)= sys-

témové onemocnění těla a ne je-

nom pokožky, jak si mylně mnozí 

myslí.  

Po spaní ve škole jsme vyrazili 

do Velkého Meziříčí, se kouk-

nout na zvířátka. Viděli jsme 

surikaty, dikobrazy a na chvíli 

se nám ukázali i klokani.  

Rozdělili jsme se na dvě 

skupinky, na mladší a star-

ší a spali jsme ve škole. 

Mladší i starší si opekli 

párky a pak jsme měli 

stezku odvahy.  



PLAVÁNÍ 

SPORTOVNÍ DEN 

Úspěšně jsme ukončili výuku 

plavání  a dostali jsme mok-

ré vysvědčení. Na poděková-

ní jsme instruktorkám pře-

dali kytičku. 

Navštívili nás ze Sportovního centra 

ve Velkém Meziříčí. Zaskákali jsme 

si  na trampolínách a vyzkoušeli 

různé míčové hry. 

CYKLOVÝLET 



RODIČOVSKÝ FOND 

Zůstatek k 31. 5. 2022                       20 513 Kč 
Školní výlet záloha    +      8 800 Kč 
Školní výlet                                     -      7 920 Kč 
Školní výlet—doprava  -       3 000 Kč 
Šerpy pro 5. ročník   -         732 Kč 
Ceny za diamanty   -        4 825 Kč 
Fotografie    -       1  168 Kč 
Puntíkový den    -  300 Kč 
Občerstvení (spaní ve škole)      -        1 939 Kč 
Kino     -       2 100 Kč 
Doprava z Velkého Meziříčí -          301 Kč 
Zmrzlina    -       1 050 Kč 
Párek v rohlíku   -          570 Kč 
Doprava z Velké Meziříčí  - 224 Kč 
Plavání     - 533 Kč 
Vrácení (5. ročník)   -          500 Kč 
Zůstatek ke 30. 6.  2022                       4 151 Kč 
Převedeno do dalšího roku 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 

Školní rok se chýlil ke 

konci a proto proběh-

la zahradní slavnost 

spojená s besídkou, 

kterou děti skvěle 

zvládli, a pasováním 

páťáků. 

Předávání cen za diamanty 


