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Pozvánka na Vánoční jarmark

Vánoční školní bazárek
Žáci 7. třídy společně s rodiči pořádají vánoční dobročinný bazárek, jehož
výtěžek bude věnován na opravy podlah
v tělocvičně a nákup sportovního vybavení na tělesnou výchovu.
Vánoční bazárek proběhne v jídelně
školy. Přijímat se budou dětské oděvy
a obuv v pátek 13. prosince od 14,0017,00 hod. přímo v jídelně.
Bazárek bude otevřen po celou dobu

konání školního vánočního jarmarku
v sobotu 14. prosince 2019.
Peníze a neprodané oděvy budou vydávány zpět po skončení jarmarku, tj. ca.
od 11,30 do 12,30 hod.
Nevyzvednuté věci budou odvezeny
a věnovány na charitativní účely.
Oděvy můžete dát do prodeje, určit jejich cenu a věnovat buď polovinu nebo celý
výtěžek na obnovu podlahy a pomůcek.

Těšíme se, že nám donesete oděvy,
kterým již vaše děti odrostly, ale spolužákům z ostatních ročníků se mohou ještě
hodit.
Pokud by si někdo chtěl domluvit individuální termín donesení oděvů, kontaktujte mě, prosím, přímo mailem: andrea.kudrnovska@lokki.cz
Andrea Kudrnovská,
maminka Vojty ze 7. třídy

Adventní spirála – CESTA KE SVĚTLU
Spolek rodičů zve na tradiční akci
na náměstí republiky. Každý, kdo přijde,
může si dojít skrze zelenou spirálu z chvojí pro světlo od usměvavého anděla, který
stojí uvnitř a rozsvítí svíčku v přichystané
lucerničce. Letos betlémské světlo přijede vlakem do Plzně až 22. prosince. Přeji
vám, aby vás světlo pravé Božské lásky ve
vašem srdci vedlo přes všechny křižovat-

Snídaně
s paní
ředitelkou
Od ledna 2020 zahajuje paní
ředitelka školy, Silvie Kubová,
již delší dobu zamýšlenou akci
Snídaně s ředitelkou. Máte tak
možnost přijít společně posnídat
v přátelské atmosféře do ředitelny školy každý 3. pátek v měsíci
od 08:30 – 10:00 hod. První snídaně tedy proběhne v pátek 17.
01. 2020. Jste srdečně zváni! Za
předběžné avízo Vaší účasti budeme rádi – prosíme o info na
kancelar@skoladobromysl.cz nejpozději do 16. 01. 2020.
Jana Havlíčková

Kontakty:

ky a starosti ve vašem životě a přivedlo ke
klidu a pokoji.
Adventní spirála se koná 17.12. od 16 do
19 hodin na náměstí Republiky u zvonice.
Budeme moc rádi, když nám rodiče
přijdou pomoci při rozdávání lucerniček
za příspěvek. Prosím přihlaste se, když nás
bude více, můžeme se lépe vystřídat.
Jiří Chytil

Martinská slavnost
Ani letos sice svatý Martin sněhovou
nadílku nedovezl, oslava na jeho počest se
však přesto vydařila. I tentokrát se konala
v tajemných prostorách zámeckého parku
v Křimicích. Na úvod si děti vyzkoušely obratnost i sílu v připravených soutěžích, následovalo krásné hudební vystoupení a poté
se již účastníci průvodem přesunuli k branám zámku přivítat svatého Martina na jeho
nádherném koni.
Po zapálení lucerniček se dychtiví hledači vydali po stopách pokladu. Za zpěvu písně o Martinovi objevili nůši naplněnou svatomartinskými rohlíčky, o které se společně
dělili. Radost se sdílení si pak malí i velcí
odnášeli s sebou ve svých srdcích i bříškách.
Barbora Ottová
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