
Po dvou letech opatření a zákazů jsme se s páťáky opět mohli rozjet 
na školní výlet do Permonia, který nám zařídilo a zaplatilo Sdružení 
rodičů.
Na výlet jsme jeli v  úterý 21. června, a protože jsme vyjeli dříve  
a měli jsme čas, pan řidič nám udělal zastávku na točenou zmrzli-
nu, která byla pro děti velkým překvapením. Po příjezdu na místo se 
děti rozdělily do skupin, dostaly instrukce a vyrazily plnit úkoly. I já 
a slečna asistentka jsme si prošly bludiště, ve kterém byla umístěna 
zrcadla, v nichž jsme se viděly malé, vysoké či dosti zakulacené. 
 Všechny skupiny uspěly a na konci je čekal dárek ve formě ma-
lého permoníka. Následně se děti ještě odměnily v obchůdku 
se suvenýry a občerstvením.
Z  výletu jsme se vraceli příjemně unavení a spokojení. Děkujeme 
Sdružení rodičů za jeden z  našich posledních zážitků na jehnické 
škole.

Za třídu 5. A - Mgr. Petra Fusíková - 

Dne 23. června jsme se celá mateřská škola vydala na velké dobro-
družství. 
Jeli jsme na výlet do ZOO. 

A jelikož jsme si pro své dobrodružství vybrali zoologickou v Lešné, 
museli jsme vyjet co nejdříve ráno. Během našeho dobrodružství 
jsme postupně prošli Afriku, kde jsme viděli žirafy, opice, slony  
i malé slůňátko. Navštívili jsme zvířata Asie i Austrálie, probojova-
li jsme se nepropustnou džunglí Amazonie, až jsme se nakonec  
dostali k východu. Zabralo nám to ale několik hodin. Počasí jsme 
měli jako na Sahaře, i když jsme si prohlíželi zvířata polárního kruhu. 
Za toto dobrodružství patří velký dík Sdružení rodičů, které nám celý 
tento výlet financovalo a umožnilo. 

Za mateřskou školu - Amálie Mojžíšková -

Děti na výletech

Pozvánka na další street Párty je tady! 

       Návštěva Permonia       Výlet do ZOO Lešná

5. JEHNICKa 

STREET
PaRTY

POD ORECHEM

kde:   křižovatka ulic 
Lelekovická, Plástky, 
Rozhledová

kdy:    
od 17,00 hod.

čas na podvečerní 
sousedské setkání, 
povídání, grilování  
a vůbec pohodičku

oslava 2. výročí  
Spolku JnP 
seznámení se 

s kandidáty do voleb

 volební program

Doporučené pochutiny: 
ořechovka, ořechový koláč, ořechy v medu atd.
Na místě bude grill a výčep. 

PŘIJĎTE 
SI UŽÍT JEHNICKOU 

POHODIČKU S CELOU 
RODINOU! 

21. 8.




