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Školáci a studenti mají za sebou 
první polovinu školního roku a 
domů ve čtvrtek přinesli pololetní 
vysvědčení. 

Ti s horšími výsledky si v těchto 
dnech sahají do svědomí a vědí, kde 
přidat. Mnozí také s obavami čeka-
li, co bude doma. Rozumní rodiče 
sice své potomky pokárají, ale pak 
společně hledají cestu jak zanedba-
né učivo dohnat, např. soukromým 
doučováním. 

Ne každému jde všechno a některé 
učivo žák potřebuje v klidu pocho-
pit a zažít. Doučování mnohdy udě-
lá divy a mladý člověk si opět začne 
věřit a prosperovat.

Ale teď už k prázdninám. Jedno-
denní pololetní prázdniny připadly 
na pátek 3. února.

Pak od 6. února do 19. března nava-
zuje celkem šest týdnů, ve kterých se 
podle okresů prostřídají školy v celé 
ČR. Jarní prázdniny v Kraji Vysoči-
na nastanou v týdnu od 20. do 26. 
února, takže budou spíš o lyžování a 
bruslení.

Volno si tedy užívají žáci a studenti 
ze Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Hav-
líčkova Brodu, Pelhřimova a Třebíče. 
Ve stejném termínu mají prázdniny 
i školy okresů Česká Lípa, Jablonec 

Jarní prázdniny v kraji začínají 20. února
nad Nisou, Liberec, Semily, Kladno, 
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a 
Bruntál.

S jarním počasím se pak žáci a 
studenti všech škol mohou těšit na 
prázdniny velikonoční. Ty začína-

jí ve čtvrtek 13. dubna a do školy 
se jde až po Velikonočním pondělí, 
tedy 18. dubna 2017.  -lko-

Srdečně zveme 
všechny zájemce 
do areálu školy 
v Třešti, K Valše 38
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