PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 5
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2016/2017 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci lednu.
Nejdříve bych chtěla poděkovat dětem za krásná vystoupení na besídce, rodičům za
spolupráci při sestavování kostýmů a učení se textů. Velký dík patří pí. učitelkám, které
musely projevit spoustu fantazie při vymýšlení programu, sestavování kostýmů, kulis a
věnovat spoustu času přípravám a nácviku programu. Děkuji také ostatním zaměstnancům
školy, které také při přípravách besídky a její realizaci pomáhali.
I leden budeme dětem zpříjemňovat různými akcemi, které jsme pro ně připravili.
V pátek 6. 1. projdou obcí Tři králové s novoročním vinšováním.
12. a 19. 1. je pro děti z MŠ zajištěn celodenní program v A-styl Liberec. Děti si zde zabruslí,
zrelaxují v solné jeskyni a zúčastní se dalších pohybových aktivit. V případě vyšší
nemocnosti dětí se programu mohou zúčastnit i žáci ze ZŠ za poplatek 150 Kč.
18. 1. pojedeme společně s dětmi ze ZŠ ve Svijanském Újezdě do divadla do Liberce na
divadelní představení „Kapela jede“. V případě vyšší nemocnosti dětí bude pořad nabídnut i
dětem z MŠ.
24. 1. přijede za dětmi v ZŠ kytarista pan Kauferst s naučným koncertem, který dětem oživí
výuku hudební výchovy. Pan Kauferst si přijde zazpívat i s dětmi z MŠ.
31. 1. obdrží děti ze ZŠ pololetní vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny připadají na
pátek 3. 1. 2017.
V případě sněhové nadílky budou pořádány závody ve sjezdu na čemkoliv, které se již po
několik let nekonaly z důvodu nedostatku sněhu.
V sobotu 4. 2. se od 20 hodin bude v KD konat ples rodičů a přátel školy i školky. Příspěvky
do tomboly v ceně přibližně 50 Kč na dítě můžete předávat učitelkám obou našich zařízení
v průběhu ledna. Drobné občerstvení bude přebíráno v KD před plesem. Hodina bude
upřesněna. Vstupenky na ples si můžete zakoupit v předprodeji v MŠ za 150,- Kč. K tanci a
poslechu bude hrát kapela Krakatit.
Všichni se těšíme na vaši návštěvu. Výtěžek plesu bude opět použit ve prospěch dětí,
navštěvujících školu a školku v Pěnčíně.
V roce 2017 přejeme všem čtenářům „Školáčku“ vše nejlepší, mnoho štěstí zdraví,
spokojenosti a těšíme se na spolupráci v tomto novém roce.
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