PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 2
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín
2016/2017 Vám přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci říjen.
V září proběhl další ročník „Běhu naděje“. Letos přišlo výzkum proti rakovině podpořit 108
účastníků akce. Asi čtvrtinu jich tvořili běžci ze ZŠ v Kobylech. Dohromady jsme na výzkum
poslali 3 709 korun. Všem, kdo se této akce zúčastnili, velmi děkujeme.
6. 10. pojede 15 běžců na štafetový závod „Zátopkova 5“. Na obsazení štafety je třeba 25
běžců. Pro menší počet sportovně nadaných dětí se této akce naše škola zúčastní v jednom
družstvu společně se ZŠ ve Svijanském Újezdě.
10. 10. se naše škola zúčastní hudebního představení se zpěváky Uhlířem a Svěrákem.
v Turnově. Představení bude stát 50 Kč a doprava 20 Kč. Na oběd se vrátíme ve 12 hodin.
20. 10. Přijede za dětmi do školy spisovatel Holan. V rámci autorského čtení bude dětem
předčítat pohádky z výběru předešlých knih o čubičce Qvídě.
24. a 25. října stráví děti ve škole i noc. Děti v pondělí přijdou do školy a přinesou si s sebou
věci na spaní - ( seznam bude dodán), učení a jídlo na den 24. 10. V tento den pojedeme na
výlet do České Skalice. Děti budou s sebou mít tedy jídlo a pití na 2 svačiny a oběd, menší
obnos peněz a vhodné oblečení na výlet. Večeři budou mít ve škole zajištěnou. Po
odpoledním a nočním programu se ve škole vyspí. Snídani a svačinu budou mít zajištěnu.
25. 10. se budou trochu učit a zároveň budou připravovat školu na „Den otevřených dveří“.
24. 10. pojedou děti z MŠ do Dobrovic navštívit muzeum cukru a cukrovarnictví. Z MŠ
odjedou autobusem a autobusem se i vrátí. S sebou budou mít jídlo na svačiny a pití.
Samozřejmostí bude vhodné oblečení dle aktuálního počasí.
26. 27. 10. jsou vyhlášeny pro žáky ZŠ podzimní prázdniny a 28. 10. je státní svátek.
Od 28. 10. do 30. 10. se v KD v Pěnčíně pořádá výstava ovoce a zeleniny „Svátek jablka“
Tuto výstavu děti obou našich zařízení podpoří svými výtvarnými pracemi.
V čase konání výstavy, v sobotu 29. 10., proběhne na naší škole den otevřených dveří ku
příležitosti 130. výročí založení této školy. Škola bude otevřena v době od 9 hod. do 15 hodin.
V této době bude možné si školu prohlédnout nahlédnout do kronik a podívat se i na záznamy
některých akcí v televizi. Návštěvníkům bude nabídnuto i malé občerstvení. Na den
otevřených dveří srdečně zveme všechny příznivce naší školy.
Předem informujeme rodiče i děti, že na 2. 11 připravujeme „dušičkový průvod“, který projde
naší obcí, a ke kterému bližší informace zveřejníme příště.
Po dohodě s rodiči žáků ZŠ budeme finance na mmimoškolní akce vybírat jednorázově a na
konci školního roku je buďto vrátíme, nebo rodiče doplatí potřebný obnos.
Z výpočtu potřebných obnosů v minulých letech vyplývá, že musíme prozatím vybrat
1000 Kč na rok a žáka
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