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VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU A PET LAHVÍ 

Soutěž ve sběru starého papíru a PET lahví byla opět úspěšná!                                                                                                                            

Díky všem, kteří do soutěže přispěli, naše škola obhájila 1. místo                                                                                                                                                   

ve sběru starého papíru (šek na 4.000 Kč na věcné ceny) a 3. místo                                                                                                                 

ve sběru PET lahví (šek na 1.000 Kč na věcné ceny). Kromě                                                                                                                   

uvedených cen škola průběžně získávala finanční hotovost za                                                                                                                                                 

odevzdaný sběr. 

Oceněni byli: M. Záhrobský, P. Novotná, E. Hanischová,                                                                                                                                                           

V. Ševčíková, A. Křížová, Dašovi, Hegerovi, J. Brožek, Weinerovi,                                                                                                                                           

M. Hamerský, Forferovy, K. Korvasová, V. Nováková, R. Gablas, Slavíkovi,                                                                                                                 

V. Cupal, M. Kontárová 

Všem moc děkujeme za přispění k výhrám!! 

REKAPITULACE DALŠÍCH ČERVNOVÝCH AKCÍ 

(více fotodokumentace ve fotogalerii na: www.zsrybniste.cz) 

 „SOVY A DRAVCI“ program pro MŠ (6.6.) a ZŠ (14.6.) 

 

 Loučení s žáky 5. ročníku ZŠ (čtvrtek 21.6. 2018)                                                                                                                            

- tradiční neformální rozloučení proběhlo netradičně                                                                                           
v podvečer dvoudenního školního výletu pátého ročníku                                                                                                               
v areálu koupaliště v Rumburku                                                                                                                                                                      

- k dárkům, které jsme si pro děti na rozloučenou připravili,                                                                                          
přispěla dárkovými taškami s pozorností od vedení obce                                                                                   
paní místostarostka Bc. Petra Vojtěchová                                                                                                                        

 

ÍRU A PET LAHVÍ
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 Exkurze do knihovny v Rybništi – čtvrtek 21.6. 2018         

Děkujeme paní knihovnici Anně Žuchové za umožnění návštěvy 
knihovny v dopoledních hodinách.  
                              

 

 

 

 Zahradní slavnost MŠ (úterý 26.6. 2018)                                                                                                                     

- první zahradní slavnost mateřské školy proběhla ve 
spolupráci se Šimonem Pečenkou (moderátor, herec, zpěvák, 
dramaturg…)                                                                                                                             
- součástí programu bylo rozloučení s předškoláky 

- k praktickému dárečku, který jsme si pro děti na 
rozloučenou připravili, přispěl dárkovou taškou s pozorností 
od vedení obce pan starosta Ing. Roman Forfera 

- velmi děkujeme rodičům, kteří přispěli k chutnému a 
bohatému občerstvení!                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ                                                                                 

Srdečně děkujeme paní M. Melicharové a panu Š. Hegerovi za pozvání do lanového parku na 

Kristýnu v Hrádku nad Nisou. Návštěva se uskutečnila 27.6. 2018.                                             

Díky velmi trpělivému a profesionálnímu přístupu jsme na sklonku školního roku                              

prožili skvělý výlet, na který  budeme dlouho a rádi vzpomínat!  

NAŠIM DĚTEM, ŽÁKŮM A JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO!
KOLEKTIV ZŠ A MŠ RYBNIŠTĚ 

PODĚKOVÁNÍ


