
                                                                                                            

PIKNIK!!! FRISBEE!!! JÍDLO!!!
...POSLEDNÍ AKCE TOHOHLE 
ŠKOLNÍHO ROKU

kdy:  neděle 26.6.2011

sraz, začátek: 14:30 hodin – Výstaviště 
(před  hlavní  branou)  zastávka  tramvají 
Výstaviště (tram číslo 5,12,14,15,17)

nebo
pokud nestíháte sraz běžte podle mapy a 
šipek  parkem.  Pomůžou  vám  i  šipky  na 
stromech, které vás dovedou za námi.

konec: až se nám bude chtít

co s sebou: dobrou náladu, radši  bundu 
nebo  deštník  pro  případ  deště, 
tramvajenka nebo lístek na cestu domů
...a když přinesete něco dobrého, budeme 
moc rádi

pravidla: přineste  si  podepsanou 
přihlášku (jako vždycky)

kontaktní osoba: Michal Kryl, mobil: 737 
544 773, 
mail: michal.kryl@novaskola.org 

!!!!!!!DŮLEŽITÉ!!!!!!!

NAPIŠTĚ MI SMS, JESTLI 
PŮJDETE. DO PÁTKU! 
(To abych věděl, kolik nás 
bude a mohl nakoupit dostatek 
jídla a pití.)
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teď to hlavní – CO? 
Poslední víkend před vysvědčením se s vámi všemi chceme rozloučit, 
než se rozprchnete na prázdniny. Naplánovali jsme proto piknik. 
Co se bude dít?

➔ Máme jedinečnou příležitost potkat se všichni, kteří máme celý 
půlrok něco společného s Rozlety – ti kdo se učili, ti kdo učili, ti 
kdo to celé připravovali. 

➔ Budete mít možnost nás oznámkovat – napsat na vysvědčení, 
co se vám líbilo i co se vám nelíbilo, co byste zlepšili do příštího 
roku.

➔ Budeme jíst (možná i grilovat), pít, povídat si, hrát, soutěžit....
➔ Zahrajeme si frisbee, petanque a další hry.
➔ Řekneme si, jak budou ROZLETY fungovat o prázdninách a jak 

v novém školním roce.
➔ ČEKÁ VÁS JEDNO PŘEKVAPENÍ!!!!!

Těšíme se na Vás!
----------------------------------------------------------------------------

Přihláška – „Závěrečný piknik“

Já, …..............................................., zákonný zástupce žáka, 

souhlasím s účastí svého syna/dcery

 …..................................................................................... 

na akci Nové školy konané dne 26.6.2011 v rámci projektu 

Rozlety.

kontakt na žáka: ................................................................

kontakt na zákonného zástupce: …........................................

podpis zákonného zástupce: ….............................................

(Pokud nemůžete tuto přihlášku vytisknout, stačí přinést stejnou přihlášku 

psanou v ruce.)
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