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úterý 3. 11. – čtvrtek 5. 11. Podzimní burza, Restaurace U Volejníků 
úterý 14:00 - 18:00 - příjem zboží  
středa 14:00 - 18:00 - prodej  
čtvrtek 15:00 - 17:00 - vrácení  
S sebou přineste seznam zboží se jménem a požadovanou cenou, totéž  
na štítku na oblečení. 10 % z prodeje připadne na účet Sdružení rodičů  
a přátel MŠ. 
 
středa 4. 11. Pexesiáda aneb Herní odpoledne 
15.30 – 17.30, učebny ZŠ 
přijďte a oslavme společně 50. výročí pexesa 
různé druhy pexes, LEGO, deskové hry, karty …   
S sebou si můžete přinést i hry své. 
 
pátek 6. 11. – úterý 10. 11. Sběr papíru 
kontejner před sokolovnou 
 
pondělí 23. 11. – pátek 11. 12. Třídní schůzky Trojlístek 
žák, rodič, pedagog 
hodnocení a sebehodnocení, individuální setkání dle rozpisů 
 
sobota 28. 11. Adventní jarmark, sokolovna 
od 14.30 prodej výrobků 
16.00 vystoupení všech žáků základní školy 
občerstvení a příjemná atmosféra 
výtěžek z akce bude použit pro potřeby dětí naší školy 
 
neděle 29. 11. Rozsvícení vánočního stromu, park U Kaple  
17.00, vystoupení žáků ZŠ, sraz dětí v 16.45 
 
 
 
Pravidelné sběry v naší škole: 
Elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník,  
PET vršky, pomerančová kůra 
 
Sběry papíru - kontejner před sokolovnou, sběrová soutěž pro žáky ZŠ  
4. – 9. 12., 30. 12. – 5. 1. 2016, 5. – 9. 2., 4. – 8. 3., 1. – 5. 4.,  
6. – 10. 5., 3. – 7. 6., 1. – 6. 7., 5. – 9. 8. 
pro žáky ZŠ celoroční soutěž - lístečky s množstvím papíru  
odevzdávejte třídním učitelům, za 1 kg dostaneme 1,3 Kč  
 
 
 
symbol pro akce určené i rodičům a široké veřejnosti 
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Pexesiáda aneb Herní odpoledne  

ve středu 4. 11. 2015 v době od 15.30 do 17.30 v učebnách ZŠ 

Oslavme společně 50. výročí pexesa. Můžete se těšit na různé 

druhy pexes, ale i třeba na LEGO nebo deskové hry. S sebou si 
můžete přinést i hry své. Těšíme se na Vás, pedagogové školy. 

 

PEXESO se skládá ze sousloví - PEKelně SE SOustřeď. 

---------------------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------------------- 

Návratka – odevzdejte nejpozději 4. 11. 2015 

Souhlasím s tím, že mé dítě ___________________________ třída____ se zúčastní školní akce 

Pexesiáda aneb Herní odpoledne, která se koná v prostorech ZŠ Ostopovice dne 4. 11. 2015 
v době od 15.30 do 17.30.  
 
Prosíme, označte: 

- mé dítě odchází samo domů 
- mé dítě vyzvedne______________________________ 

Podpis rodičů:_______________________________________ 
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