
Žáci a učitelé Základní školy a Mateřské školy Oudoleň VásŽáci a učitelé Základní školy a Mateřské školy Oudoleň VásŽáci a učitelé Základní školy a Mateřské školy Oudoleň VásŽáci a učitelé Základní školy a Mateřské školy Oudoleň Vás    
    za pěkného počasíza pěkného počasíza pěkného počasíza pěkného počasí    zvou nazvou nazvou nazvou na    

PROHLÍDKU ŠKOLNÍ ZAHRADYPROHLÍDKU ŠKOLNÍ ZAHRADYPROHLÍDKU ŠKOLNÍ ZAHRADYPROHLÍDKU ŠKOLNÍ ZAHRADY    

v sobotu 7. června 2014 v sobotu 7. června 2014 v sobotu 7. června 2014 v sobotu 7. června 2014     
vvvv    době od 16:00 do 18:00 hodin.době od 16:00 do 18:00 hodin.době od 16:00 do 18:00 hodin.době od 16:00 do 18:00 hodin.    

� Můžete si projít školní přírodní zahradu, kterou tento rok budujeme.Můžete si projít školní přírodní zahradu, kterou tento rok budujeme.Můžete si projít školní přírodní zahradu, kterou tento rok budujeme.Můžete si projít školní přírodní zahradu, kterou tento rok budujeme.    
� Děti si na Děti si na Děti si na Děti si na zahradě mohou vyrobit malé překvapení.zahradě mohou vyrobit malé překvapení.zahradě mohou vyrobit malé překvapení.zahradě mohou vyrobit malé překvapení.    
� Můžete ochutnat přírodní sirupy, které jsme sami vyrobili.Můžete ochutnat přírodní sirupy, které jsme sami vyrobili.Můžete ochutnat přírodní sirupy, které jsme sami vyrobili.Můžete ochutnat přírodní sirupy, které jsme sami vyrobili.    
� VVVV    17:00 hodin žáci představí obyvatele naší zahrady při krátkém vystoupení 17:00 hodin žáci představí obyvatele naší zahrady při krátkém vystoupení 17:00 hodin žáci představí obyvatele naší zahrady při krátkém vystoupení 17:00 hodin žáci představí obyvatele naší zahrady při krátkém vystoupení     
    s drumbeny.s drumbeny.s drumbeny.s drumbeny.    

**************************************************************************************** 

Zastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve naZastupitelstvo obce Oudoleň Vás srdečně zve na    

POUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEMPOUŤOVÉ  POSEZENÍ  PŘED  KULTURNÍM  DOMEM    
v sobotu 7. června 2014 od 18:00 hodinv sobotu 7. června 2014 od 18:00 hodinv sobotu 7. června 2014 od 18:00 hodinv sobotu 7. června 2014 od 18:00 hodin....      

Program: Loučení dětí sProgram: Loučení dětí sProgram: Loučení dětí sProgram: Loučení dětí s    mateřskou školou.mateřskou školou.mateřskou školou.mateřskou školou.    
                                                                                            Hudba: Hudba: Hudba: Hudba: GARDE GARDE GARDE GARDE                                                                     Vystoupí BM Fitness Havlíčkův BrodVystoupí BM Fitness Havlíčkův BrodVystoupí BM Fitness Havlíčkův BrodVystoupí BM Fitness Havlíčkův Brod    
                                                                                                                                        Vstupné dobrovolné.          Vstupné dobrovolné.          Vstupné dobrovolné.          Vstupné dobrovolné.                                  Občerstvení zajištěno.                 Občerstvení zajištěno.                 Občerstvení zajištěno.                 Občerstvení zajištěno.                     

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************    

OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM OCHUTNÁVKU TOHO, CO VÁM DOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁDOMA O POUTI CHUTNÁ,,,,    

ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, jednohubky, řízečky……ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, jednohubky, řízečky……ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, jednohubky, řízečky……ať už je to oblíbené cukroví, řezy, koláče, chlebíčky, jednohubky, řízečky…… 
 


