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Školní rok utekl jako voda a my jsme 

tento poslední měsíc před prázdninami 

absolvovali již tradiční ozdravný pobyt 

v termálních lázních ve Velkém Mederu, 

připravili program pro „naše“ tatínky…  

…                  a mnoho dalšího …, jen se začíst  

 

 

 

 

 



3. června jsme jako 

již každoročně 

vyrazili na týdenní  

ozdravný pobyt     

do termálních lázní 

VELKÝ MEDER  na Slovensku. 

Zde jsme si užívali koupání 

v různých druzích bazénů, 

jízdy na tobogánech, vířivky, 

ale také sladké dobroty v podobě zmrzlinek 

a dětských hřišť.  

V červnu 

jsme také 

pokračovali 

v canisterapii s pí. 

Kasalovou, které patří 

velké naše poděkování 

za spolupráci během celého 

školního roku a budeme se 

na naše kamarády Ladynku a 

Baryčka těšit i v příštím školním roce. 

Na oslavu konce školního roku jsme také vyrazili do Oranžové 

kavárny, kde jsme popřáli naší milé Natálce k jejím krásným 

narozeninám. Přejeme jen všecičko nej,nej,nej !!!  
 



 V květnu slavily svůj svátek všechny 

maminky, v červnu mají svůj „DEN 

OTCŮ“ i všichni tatínkové, a proto 

jsme si pro ně připravili program       

o plnění „chlapských“ úkolů jako jízdě 

na koloběžce, házení šipek, hraní 

karet, přetahování a spousty dalšího… . Cílem bylo 

vysoutěžení klíčů k odemčení kufru, kde bylo schované sladké 

překvapení. Velmi děkujeme všem za úžasné zapojení             

do programu.  

Červen patří tradičně školním výletům a my 

jsme se letos vydali na Stezku korunami 

stromů v Janských Lázních. Dále jsme 

lanovkou vyjeli na Černou horu, vyběhli         

na rozhlednu na Černé hoře …  a odtud bylo 

jen pár kroků na Kolínskou Boudu a z kopečka 

do Pece pod Sněžkou. Odměnou za vynaložené 

úsilí byla „večeře“ v pizzerii a všemi 

vytoužené spaní ve škole. 
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28. června jsme si slavnostně 

předali vysvědčení … KRÁSNÉ 

PRÁZDNINY a budeme se těšit v novém 

školním roce 2019 / 2020 . 
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