PRO VŠECHNY TŘÍDY:
Vítáme Vás v novém školním roce 2022 – 2023.
VE ČTVRTEK 1. září se učíme 2 hodiny (od 7:45 do 10:00).
Poté provoz družiny a školní jídelny bez omezení.
V pátek se budeme učit 4 vyučovací hodiny, 1. třída - 2 hodiny.
Od pondělí všechny třídy dle rozvrhů (jsou na webu: zsdolnibranna.cz)
Tento nebo příští týden si přineste všechny pomůcky, vybavení na VV, PV.
Prosíme vyplnit lístek do jídelny a družiny (i ti, kteří budou družinu navštěvovat
jen mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, pro 4. a 5. ročník je družina
zdarma). Formuláře dostanou děti ve čtvrtek.

SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK – dostáváte od třídních učitelek – tento je všeobecný
Do penálu:
-

Obyčejné tužky č. 1, č. 2, č. 3
Guma, která se nemaže
Pastelky
Ořezávátko – i na pastelky
Funkční nůžky – vyzkoušejte je
Pero TORNADO (prosím nekupujte gumovací)
Zmizík a propisku

Do třídy:
-

Vlastní ručníček s poutkem, bude pověšený pod lavicí.

-

Krabice papírových kapesníků do vlastní lavice

Akce v září:

Do tašky: Pevné desky na sešity

15. 9. rodičovská schůzka od 15:00

Na Vv:

Zvonění:
1. 7:45 – 8:30
2. 8:50 – 9:35
3. 9:45 – 10:30
4. 10:40 – 11:25
Oběd nejdřív od 12:00 (před námi jde školka)
5. 11:35 – 12:20
6. 12:25 – 13:10
7. 13:15 – 14:00
Kontakty:
Škola: 499 421 377,
Školní a družinový mobil: 739 593 173
Školní jídelna: 702 066 002
Obědy prosíme přihlašovat - odhlašovat od 1.9. pomocí SMS. (702 066 002)
Přes internet bude zprovozněno po vrácení přepl. během září.

PROSÍM – PODEPIŠTE DĚTEM VĚCI, KTERÉ MAJÍ VE ŠKOLE!

-

Kufřík – raději větší
Temperové barvy (stačí 6 základních barev)
Vodové barvy (lépe obyčejné)
4 štětce- 3 ploché a 3 kulaté ( vel.4,8,12)
Sklenička nebo kelímek na vodu
Mističky nebo paleta
1x tuhé lepidlo (na vysouvaní – doporučuji GLUE STICK GEL – Astir Vrchlabí)
1x tekuté lepidlo Herkules
Igelit na lavici (přiměřená velikost), hadřík
Sada modelíny
Věci na převlečení (např. starší triko nebo klidně zástěru)

Na Tv:
-

Pytlík na oblečení
Pevné boty na ven, boty do tělocvičny se světlou podrážkou!
Triko, mikina
Kraťasy, tepláky (raději oboje)

Šatna:
-

Látkový sáček na bačkory
Bačkory se světlou podrážkou (nevhodné jsou nazouváky, pantofle)
Věci na převlečení do družiny

