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zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2016/2017 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci květnu.
Jak již bylo sděleno, do MŠ v Pěnčíně bude zápis probíhat ve čtvrtek 4. května. Podrobné
informace jsou vyvěšeny na web. stránkách, ve školních vitrínách a budou k vyzvednutí
v MŠ.
10. 5. pojedou někteří žáci reprezentovat naši školu na atletické závody do Turnova.
11. 5 pojedou děti obou našich školských zařízení do Zákup na historický program „Císař
Karel přijíždí na zámek“. Akce bude hrazena z peněz vybraných od rodičů a z výtěžku plesu.
17. 5. pojedou žáci 4. ročníku na dopravní hřiště, kde budou skládat řidičské zkoušky na
jízdní kolo. Děti musí mít s sebou helmu.
17. 5. od 16 hodin se v KD bude konat besídka. Děti vystoupí v pořadí MŠ a následně
ZŠ. Všechny na tuto besídku srdečně zveme.
18. 5. přijede za dětmi „Divadlo pod čepicí“ s programem ekologické výchovy. Akci ještě
budeme hradit z vybraných peněz.
22. 5. proběhne fotografování dětí na konci školního roku. Prosíme rodiče, aby doručili do
školy rozpis, kdo s kým se má vyfotografovat a kolik fotografií chce. Fotografování začne
v 8:00 hod v MŠ.
26. 5. děti z MŠ půjdou s paní učitelkami do sportovního areálu v Pěnčíně na akci „Pojďte si
hrát“ kde si společně s dětmi z celého Turnovska zasportují a zasoutěží. Tato akce je zdarma.
29. 5. pojedou žáci ze ZŠ a starší děti z MŠ do divadla Hybernye v Praze na muzikál „Alenka
v kraji zázraků“. Vstupenky v ceně 250 Kč za jednu, dětem zaplatil obecní úřad. Dopravu
budeme hradit ještě z peněz SRPŠ.
1. 6. pořádáme pro děti dětský den. Děti budou hrát stopovanou a po stopách některých
spolužáků dojdou na zajímavé místo v okolí obce. Cestou budou plnit různé úkoly. V cíli na
ně budou čekat různé zábavné hry a děti si tam opečou buřty. Akci připravuje vedoucí
sportovního kroužku T. Kubát ve spolupráci s O. Chomoutovou a I. Hladíkovou. Akce se
zúčastní i děti z MŠ.
Sportovních akcí v tomto měsíci může být i více. Čekají nás atletické závody v Kobylech, ale
i těch v Turnově může být více. Rodiče o nich budou informováni pomocí lístečků.
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