SOVICE
Září 2019
LEKCE HÁZENÉ 11. 9.

Hned ze začátku září
za námi přijely trenérky
z DÓZY Velké Meziříčí,
předvést nám, jak se
hraje házená. Ukázaly
nám základy a pozvaly
nás na další trénink.

DEN ZÁCHRANÁŘŮ 12. 9.

A bolí
Vás to??

Byli jsme se také podívat na naše záchranáře a jejich techniku. Moc se
nám líbila výstava jejich techniky a
ukázka práce.

ORIENTAČNÍ BĚH 18. 9.
Už podruhé jsme se
zúčastnili orientačního běhu v Zámeckém
parku ve Velkém Meziříčí. Nejen, že nás
to bavilo, ale ani se
nikdo se neztratil.
Hoši...Tak podle
mapy máme jít
támhle….

Vojto, ale tam
je plot!

Hop! Skáču
jako zajíček

VÝSTAVA VOSKOVÝCH FIGURÍN 20. 9.

A opravdu nejsou
živí?

Navštívili jsme výstavu historických figurín, které
byly jako živé. A nejen, že konečně víme, jak asi
historické osobnosti vypadaly, ale paní průvodkyně měla i zajímavý výklad, který děti neuvěřitelně zaujal.

KNIHOVNA 26. 9.

V knihovně si žáci 1. a 2. třídy zkusili zahrát různé
hry, kdy se i oni stali třeba figurkami v Člověče, nezlob se. Počasí přálo a tak si to moc užili.

PROJDI SE S NÁMI 26. 9.
Teď nezmoknu!

Ostatní ze
školy se zúčastnili sportovnězabavného
dopoledne s
DÓZOU. Šlo o
soutěž, ve
které nás reprezentovali
žáci 3. a 4.
třídy, kterým
fandili páťáci.

FOTBÁLEK
Konečně máme fotbálek. Moc děkujeme za
pomoc při sbírání, ale
sbíráme dál, tak prosíme pomáhejte.

MULTIFUNKČNÍ HŘÍŠTĚ
Přálo nám počasí a už
jsme měli i čas, vyrazili
jsme tedy na multifunkční
hřiště. Zkusili jsme si zde
skok do písku a sprint.
Moc se nám tam líbilo, a
budeme ho navštěvovat,
jak jen to půjde.

NAŠE VÝROBKY

RODIČOVSKÝ FOND
Počáteční vklad 1.9.2019

17 500 Kč

Autobus orientační běh

- 96 Kč

Výstava voskových figurín .

- 3 1000 Kč

Knihovna a Projdi se s námi

- 645 Kč

Autobus

- 111 Kč

Zůstatek k 30. 9. 2019

13 548 Kč

