
Pomalu se nám blíží konec roku a s ním závěrečné vystoupení. Máme připravené písničky, 
divadlo i choreografie, teď je potřeba vše dopilovat. Čeká nás tedy víkendové soustředění, kde 

všechno secvičíme a celý víkend zakončíme vystoupením pro rodiče. Celé představení pak ještě 
zahrajeme v pondělí dopoledne pro děti z naší školy. 

Harmonogram: Pátek: v 15:00 - 18:00 na ZŠ Bosonožské nám. 
  Sobota i neděle: 9:00 - 18:00 v bosonožské orlovně
Vystoupení: V neděli 10. 6. v 17:00 v orlovně. 

Cena: . V ceně je zahrnut 2x teplý oběd v restauraci, svačiny, ped. dozor a materiál k programu.500,-Kč
Vstupné na představení: 100,-Kč (zaplaťte prosím společně) – jednorázová částka za rodinu. Peníze budou 
použity na zvukaře. 
   
S sebou: přezůvky, láhev na pi�, pohodlné oblečení, scénář (nezapomeňte si ho před soustředěním projít 
a vše doučit), písničky, kostým.

Kostým si připravte podle domluvy s vyučujícím. Některé čás� můžeme zapůjčit, domluvte se prosím 
jednotlivě podle role. 
Dě� - pouze dětské oblečení
Skřítci kostým dostanou zapůjčený
Ostatní role krom svého kostýmu navíc černé legíny nebo tepláky + černé tričko

Další info: Zuzana Del Favero 

Soustředění AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
8. - 10. června 2018

Soustředění muzikál - 8. - 10. 6. 2018

DÍTĚ:

Jméno:

KONTAKT na rodiče v průběhu akce:

Telefon:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

Alergie:

Jiná omezení:

Léky:                                              

Dítě bude odcházet v pátek a v sobotu po skončení akce

                    domů s doprovodem         domů samo          

PŘIHLÁŠKA NA AKCI AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími 
podmínkami:
* rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem zařízení, ve kterém se akce koná, 

* rodiče jsou povinni informovat vedoucí akce o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly 
ovlivnit jeho činnost na ní.
* rodiče souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a jejich 
používáním při prezentaci a propagaci činnosti.
*rodiče souhlasí se zpracováním údajů dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů v nutném rozsahu pro činnost organizace.
* Dále rodiče prohlašují, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, 
dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) 
a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil . 

Dne 8. 6. 2018

.......................................................
Podpis zákonného zástupce: 

děti jsou povinny se tímto řádem řídit.

karanténní opatření



Stejně jako loni se nám s koncem školního roku blíží závěrečné vystoupení 
- tentokrát v podobě muzikálového příběhu Ať žijí duchové.

Děti  ze 1., 2. a 4. B  třídy si k této pohádce připravily taneční choreografie a písničky.
Zveme Vás tedy ke shlédnutí známé pohádky.

Příprava (účast nutná): sobota 9. 6. v orlovně - 13:00 - 15:00 - 1. třída
                                                                            - 15: 00 - 16:00 - 2. třída   
                                                                            - 16:00 - 18:00 - 4. B třída 
Generálka:  neděle 10. 6. ve 13:00 v orlovně    - všichni
Vystoupení: V neděli 10. 6. v 17:00 - 18:00 v orlovně. 

S sebou: 
1. třída - tanec duchů - bílé oblečení (sukni, legíny, kalhoty, kraťasy + tričko)
             tanec žampionů - hledáme maminky, které nám pomohou obšít bílý kruh látky na 
                                          deštníky. Děkujeme za jakoukoli pomoc!
2. třída - tanec strašidel - černé oblečení (sukni, legíny, kalhoty + tričko dl. rukáv)
              tanec skřítků - kdo má světlé šortky, zbytek máme připravený
4. B třída - tanec stromů - černé oblečení (sukni, legíny, kalhoty + tričko dl. rukáv)
               tanec kopretin - bílá sukně
Všichni - láhev na pití, pohodlné oblečení, texty k písničkám.

Vstupné: 100,-Kč pro libovolný počet členů rodiny. Vstupné bude použito na zaplacení zvukaře. 
                       Vstupenky obdrží dě� ve škole, stačí nahlásit počet. 
Prosíme o vrácení návratky i v případě, že se Vaše dítě nemůže zúčastnit.              Zuzana Del Favero

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 8. - 10. června 2018

Soustředění muzikál - 8. - 10. 6. 2018

DÍTĚ:

Jméno:

KONTAKT na rodiče v průběhu akce:

Telefon:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

Alergie:

Jiná omezení:

Léky:                                              

Dítě bude odcházet v sobotu 9. 6. 2018 po skončení akce

                    domů s doprovodem         domů samo v          

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími 
podmínkami:
* rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem zařízení, ve kterém se akce koná, 

* rodiče jsou povinni informovat vedoucí akce o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly 
ovlivnit jeho činnost na ní.
* rodiče souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a jejich 
používáním při prezentaci a propagaci činnosti.
*rodiče souhlasí se zpracováním údajů dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů v nutném rozsahu pro činnost organizace.
* Dále rodiče prohlašují, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, 
dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) 
a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

Dne 8. 6. 2018

.......................................................
Podpis zákonného zástupce: 

PŘIHLÁŠKA NA AKCI AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

děti jsou povinny se tímto řádem řídit.


