PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 2
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2017/2018 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci říjnu.

Úvodem bych chtěla poděkovat všem účastníkům „Běhu naděje“, pořádaného
18. 9. na hřišti v Pěnčíně. Každý, kdo přišel, podpořil buď hmotně, nebo alespoň
morálně výzkum léčby rakoviny. Akce se v letošním zúčastnilo 128 běžců.
Nadaci „Skutky naděje“ jsme poslali 3723,00 Kč, které jste svými nákupy a
příspěvky darovali. Ještě jednou všem velmi děkujeme.
Říjen je měsícem sklizně ovoce a zeleniny. Vždy, když se v KD nekoná výstava
„Svátek jablka“, pořádáme ve škole malou výstavu ovoce a zeleniny z příspěvků
žáků jejich rodičů a jiných dárců, popřípadě „zapůjčitelů“. Prosíme tímto tedy
všechny výše zmíněné, aby na naši výstavku přispěli svými výpěstky. Ovoce,
zeleninu a další přírodní produkty podzimu noste, nebo posílejte do školy
v prvním říjnovém týdnu. Výstava bude průběžně doplňována a můžete se na ni
přijít podívat.
18. 10. pojedou děti ze ZŠ do Turnova na divadelní představení pantomimy.
Pojedou autobusem ve tři čtvrtě na devět a vrátí se na oběd ve 12 hodin.
19. 10. pojedou děti z MŠ do Liberce, kde navštíví profesionální hasiče, kteří
úměrně jejich věku je seznámí se svou prací. Bližší informace k tomuto
celodennímu výletu budou rodičům dodány.
V průběhu měsíce také v MŠ plánují půldenní výlet. Datum a čas konání této
akce bude upřesněn s ohledem na vhodné počasí.
Bude-li přát počasí, v některém odpoledni uspořádáme také „Drakiádu“. Datum
upřesníme. Děti se sejdou za Pěnčínem na „Podskalce“, přinesou si s sebou
draky a společně s učitelkami, ale i rodiči si užijí pěkné odpoledne.
Na 2. a 3. listopadu připravujeme v rámci již tradičního spaní ve škole „Den
duchů“, dušičkový průvod obcí a výlet. Bližší informace budou rodičům podány
v příštím „Školáčku“. Děti však určitě budou potřebovat spací pytel a karimatku
(nějakou podložku, na které budou spát).
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