PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 10
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2016/2017 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci červnu.
Prvního června oslaví děti z MŠ i ZŠ dětský den celodenním pobytem v přírodě. Bližší
informace byly dětem ze ZŠ poskytnuty na letáčcích a rodičům z MŠ je poskytnou pí.
učitelky.
6. června od 15 hodin proběhne další setkání rodičů v MŠ. Bude to odložené setkání s paní
Hauzrovou, která pohovoří o psychologii psů, jejich vztazích s dětmi a provede ukázku psího
tréningu.
Na časté prosby předškoláků připravíme jejich třetí návštěvu školy. Děti, stejně jako minule,
by přišly do školy hned na půl osmou a rodiče by si je vyzvedávali do půl čtvrté ve školní
družině.
Další setkání rodičů se uskuteční 15. 6. od 15 hodin. Pan Tomášek ukáže výrobu ptačích
budek, promluví o ptácích, jejich hnízdění a ukáže přítomným některé dravé ptáky.
21. 6. pojedou všichni sportovci ze ZŠ na atletické závody na memoriál Květoslava Kozderky
do ZŠ v Kobylech. Děti budou odjíždět v 6 hodin a 50 minut. Je tedy třeba, aby se do školy
dostavily po půl sedmé ve sportovním oblečení. Návrat bude ve dvanáct hodin na oběd.
21. 6. děti z MŠ pojedou do Jabloného na ekoprogram „Mokřady“. Na doplnění kapacity bude
moci s nimi jet několik nesportovců ze ZŠ. Na tuto akci budou děti s sebou mít svačinu, pití,
holínky na přezutí a nějaký igelitový pytel či tašku, do které se dají po použití, aby vás řidič
nevykázal z autobusu, pláštěnku, náhradní ponožky, vše zabalené v batůžku na zádech.
Odjezd bude v 8:00 a návrat přibližně ve 13 hodin.
27. 6. pojedou děti obou našich školských zařízení do Mirákula. Jako každý rok budou
s sebou mít jídlo a pití na celý den, baterku a popřípadě plavky. Odjezd bude v 8:00 od školy
a návrat přibližně v 15 hodin.
28. 6. připravujeme dopolední program sportovního zaměření. Dle očekávaného počasí bude
program upřesněn.
29. 6. připravujeme výchovně relaxační program hudebního a výtvarného zaměření. Bližší
informace budou opět včas podány.
(Programy z 28. a 29. 6. pro ZŠ se mohou v případě potřeby zaměnit.)
29. 6. od 15 hodin v MŠ proběhne za účasti rodičů rozloučení s předškoláky. Program
s překvapením a za bohatého občerstvení začne v 15 hodin.
30. 6. žáci ZŠ si ráno přijdou vyzvednout vysvědčení. Domů budou moci odejít po 9. hodině.
Družina v tento den bude fungovat v běžném režimu. Dopředu je třeba nahlásit oběd.
Jinak přejeme dětem i rodičům pěkné prázdniny a dovolené, zkrátka léto plné pohody.
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