PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 3
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2017/2018 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci
listopadu.
Děkuji všem rodičům, kteří svým dětem umožnili splnit úkol a přinést do školy nějaký
výpěstek ze své zahrady, popřípadě nějaké podzimní plody z přírody. Výstava ve škole se
opravdu povedla a všichni, kteří ji shlédli, ji upřímně chválili.
Již v minulém školáčku jsem předesílala, že ve dnech 2. a 3. 11. budou děti ve škole i spát.
Ve čtvrtek 2. 11. pojedou děti do Liberce, kde stráví několik hodin v prostředí profesionálních
hasičů. Odjedeme z Pěnčína v 8:45 a vrátíme se kolem páté hodiny. Pak děti půjdou na
dušičkový průvod (17:00) a potom se vrátí do školy, kde na ně bude čekat večeře. I na zbytek
dne bude pro děti připraven zajímavý program. Druhý den po snídani se budeme učit a po
obědě, popřípadě po družině si děti budou moci rodiče vyzvednout. Bližší informace budou ve
zvláštní zprávě.
2. 11. od 15:30 do zahájení průvodu budou v MŠ probíhat podzimní rukodělné dílničky.
7. 11. pojedou školáci na cestopisnou přednášku s promítáním a poušti v Namíbii. Bližší
informace budou opět sděleny.
8. 11. od 8 hodin v MŠ proběhne předvánoční fotografování.
15. 11. se uskuteční „Svatomartínský“ turnaj v minikopané. Náš fotbalový tým se utká s týmy
z okolních škol.
16. 11. přijdou předškoláci na první seznámení se se školou. Do školy přijdou s paní učitelkou
po svačině a na oběd se vrátí do MŠ, kde již zůstanou.
23. 11. je pro děti obou školských zařízení připravena výtvarná dílna „pískování“, kde si touto
metodou budou děti vyrábět různé maličkosti.
24. 11. v 10:30 do ZŠ za dětmi v rámci výuky přírodovědy přijede mykolog pan Malý a
seznámí děti s různými druhy hub a s nebezpečím, které při jejich konzumaci může hrozit. I
po houbové sezóně bude ochotný určovat houby v tomto čase rostoucí. Na tuto akci zveme i
rodiče a jiné zájemce.
30. 11. se od 10:15 hod uskuteční sezení dětí se speciální pedagožkou na téma „Podpora
dobrých vztahů mezi dětmi“.
Celý listopad bude probíhat v obou zařízeních nácvik besídky.

E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257 a 485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz
Pěnčínský školáček vyšel 30. 10. 2017, sestavila J. Seiwaldová

