INFORMACE K ZIMNÍMU POBYTU V PŘÍRODĚ
Pátek 28. 2. 2020
1. sjezdové lyžování - lyžařský areál Horní Bečva Rališka
Cena: skipas 180 Kč + vratná záloha 50 Kč na čipovou kartu + doprava 20 Kč
Peníze odevzdat do čtvrtka - 250 Kč.
Vybavení: lyžařská helma – podmínka!!, batoh na lyžařské boty, svázané lyže, rukavice,
brýle a svačina.
7:45 hod. - nakládání lyží do autobusu
8:00 hod. - odjezd
9:00 - 12:00 (13:00 hodin - podle počasí) - lyžování
Návrat: ve 13:00 nebo 14:00 hodin
Dozor: p. uč. M. Kořistka, H. Obšivačová, M. Machýčková, J. Kovářová

2. Pustevny - výstup k soše Radegasta, ledové sochy a Stezka v korunách
stromů zvaná Stezka Valaška
Cena: 30 Kč - odevzdat nejpozději ve čtvrtek
Nezapomenout na vhodnou zimní obuv a oblečení, svačina.
Odjezd vlastním busem v 7:30 hod. od ZŠ na Pustevny, pěší turistika k soše Radegasta,
prohlídka ledových soch a okolí Stezky Valaška. Žáci, kteří mají zájem o prohlídku Stezky, si
mohou zakoupit vstupenku za 140 Kč.
Návrat do 12:30 hod.
Dozor: p. uč. Z. Horáková, P. Kelnarová, L. Hajdíková, M. Stuchlíková, J. Konířová

3. bruslení – zimní stadión Rožnov p. R.
Cena: 30 Kč - odevzdat nejpozději ve čtvrtek
Vybavení: brusle, rukavice!!, čepice, pokud mají žáci helmu, vezmou si ji, svačina.
Žáci ze směru od Bystřičky jedou linkovým autobusem do Rožnova p. R. na nádraží, žáci od
Kelnara a 1. - 4. třída odjezd linkovým autobusem od ZŠ v 7:25 hod., žáci 5. - 9. třídy mohou
nastupovat na zástavkách – Leskovec, Křižnice, Hlaváčky.
Návrat do školy - linkovými autobusy z Rožnova v 10:05 a 10:15 hod.
Do dvanácti hodin - hry, promítání filmů a sportovní soutěže v tělocvičně.
11:10 hod. - oběd pro žáky 1. a 2. třídy, kteří pak odcházejí do družiny, ostatní žáci jdou na
oběd ve 12:05 hodin.
Od 11:30 - 15:10 hodin je v provozu školní klub.
Dozor: p. uč. H. Ondruchová, M. Fuchsová, J. Šulganová, M. Bracháčková a J. Trefilová.

Nezapomenout:
a/ odhlásit obědy a svačinky – lyžaři a turisti
b/ odhlásit svačinky – bruslaři

