
POJEDEME LYŽOVAT do SKI areálu BÍLÁ 

18. – 22. 1. 2016 
Garantem akce je Věra Havelková – 775 611 531 

Základní informace k rannímu odjezdu:  
-Bus bude přistaven u gymnázia od 7:15, odjezd bude v 7:30!!  

-Rodiče přivádějí děti k autobusu, a předávají je pedagogovi společně se zavazadly a 

informacemi  

- S sebou si děti povezou VELKOU SPORTOVNÍ TAŠKU S NÁHRADNÍM OBLEČENÍM (kalhoty, 

bundu, mikinu, tričko, podvlíkačky, ponožky, spodní prádlo, čepici a rukavice) + 

IGELITOVOU TAŠKU NA MOKRÉ VĚCI. Nezapomeňte namazat a seřídit lyže, a vše 

PODEPSAT! Včetně obou lyžáků, lyží, obalu, kukly, přilby a brýlí!! Lyže zůstávají na Bílé. 

OPRAVDU VŠE MUSÍ BÝT PODEPSÁNO!!! 
-S sebou vezeme svačinu a vodu, teplý čaj mají děti zajištěný na místě, proto není nutné 

dětem nic balit. Pokud chcete, je možné předat pedagogům balení piškotů či tyčinek na 

rozdělení pro všechny děti. Prosíme nic s čokoládou! 

-Pokud dítě trpí nevolností při jízdě, upozorněte pedagoga předem a nabalte dítěti 

Kinedryl.  

 

Základní informace k polednímu příjezdu: 
- Příjezd zpět je ovlivněn rychlostí převlékání, dopravou a počasím, proto se prosím na 

vyzvednutí dětí po obědě domlouvejte individuálně s pedagogem. 

- Po příjezdu následuje oběd a odpočinek  

- Tašku s věcmi, lyžáky i přilby najdete ve své šatně 

 
Ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ si vyzvedněte děti ze žluté a modré třídy do 15:00 (později budou děti 

převedeny do modré třídy motýlků či rybiček) 

V ČERVENÉ TŘÍDĚ si vyzvedněte děti z červené, zelené a oranžové třídy do 15:30 (později 

budou děti převedeny na konečnou třídu) 

 

Režim dne:  

7:30 – odjezd od gymnázia 

9:25 – 10:25 – výuka na kopci 

10:25 – 10:40 – dopolední svačina 

10:40 – 11:40 – výuka na kopci 

11:40 – … - odchod z areálu, převlékání dětí, odjezd autobusu zpět k MŠ 

 

V pátek 22. 1. od 11:00 děti čekají slavnostní závody na svahu a vyhlášení 

výsledků s předáním drobných dárků a medailí. Prosíme, přijeďte podpořit 

Vaše děti                                                                                     Těšíme se na Vás.            


