
Vážení rodiče, 
u příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme se letos rozhodli, že do tohoto svátku všech 
dětí zapojíme i rodiče. Tento rok bychom v naší škole rádi otevřeli tradici nového pořádání 
dětského dne. Od svých dětí jistě víte, že v letošním roce byl díky podpoře Evropské unii 
v naší škole zaveden nový kroužek - “Čtenářský klub”. Jistě jste zaznamenali, že s dětmi 
několikrát do roka společně jezdíme do knihovny v Komařicích a díky peněžní podpoře 
Evropské unie jsme mohli do školy zakoupit nové knihy v hodnotě okolo 10 000,- Kč.

K naší velké radosti se podařilo v dětech vzbudit velký zájem o čtení, děti si od září půjčily 
z naší malé školní knihovny přes 110 knih!!! Rádi bychom tento zájem podpořili i nadále a 
proto jsme se rozhodli, že požádáme Vás, milí rodiče, o malý dobrovolný příspěvek pro 
naši školu. Dobrovolné vstupné na tento dětský den spočívá v zakoupení jakékoli knihy z 
předem vytvořeného seznamu.  

	 Dětský den bude plně v režii školy - škola zajistí pití a špekáčky na opékání a také 
program. Vy rodiče, spolu s Vašimi dětmi, prosím, připravte malé občerstvení. Dovolili 
jsme si jednotlivé malé občerstvení rozdělit dle ročníků, aby bylo k jídlu “od všeho 
trochu”. Tak tedy prosíme, aby děti z 1. ročníku přinesly: chlebíčky a jednohubky, děti z 2. 
ročníku přinesou: něco sladkého na zub, děti z 3. ročníku přinesou: ovoce k zakousnutí, 
děti ze 4. ročníku přinesou: něco slaného na zub a děti z 5. ročníku přinesou: nějakou 
zeleninu k zakousnutí. Prosíme všeho s mírou!!! 

	 Na webových stránkách školy, na FB a i přímo na hřišti v den pořádání dětského 
dne, bude pro Vás připraven seznam knih, které bychom rádi zakoupili dětem do naší 
školní knihovny. Každý rodič si potom jako poděkování odnese malou kartičku s 
věnováním a poděkováním za dar. Vybrané knihy budou hromadně objednány a cena 
rozpočítána dle počtu rodičů. 

	 1. ročník netradičního dětského dne se bude konat na hřišti, příští 
středu, tj. 30. Května 2018 od 15 hodin do 18 hodin. V případě nepříznivého počasí 
bude akce zrušena a domluven nový termín, o kterém budete včas informováni. 

	 Rodiče i sourozenci dětí jsou srdečně zváni! 

Abychom věděli, kolik z Vás přijde, kvůli občerstvení, které musí škola objednat, 
prosíme Vás, abyste vyplnili následující část a vrátili ji po dětech zpět do školy. 

Děkujeme a těšíme se na společně strávené chvíle! 
…………………………………………………………………………………………………………


Rodina …………………………………. se zúčastní 1. Ročníku dětského dne v ZŠ Střížov v 


počtu ……………………… členů. 
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