PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 2
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci říjnu.

Nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kdo podpořil naši akci „Běh naděje“. Výtěžek akce
téměř 5 000 byl zaslán nadaci „Skutky naděje“, která podporuje výzkum léčiv proti rakovině.
V tomto měsíci neplánujeme příliš mnoho akcí.
Chtěli bychom uspořádat při vhodném počasí Dralkiádu. Sejdeme se opět všichni na stráni za
Kamencem, kde si děti i s rodiči, kteří je přijdou podpořit, vypustí své draky a dráčky. Ty
doma zhotovené budou určitě středem pozornosti. Drobné odměny dostanou všichni účastníci.
V prostorách školy si uspořádáme podzimní výstavku z darů a produktů lesa. Prosíme, abyste
pomohli dětem se sběrem přírodnin na vycházkách, při houbaření i jinde. Děti pak své úlovky
přinesou do školy, kde tyto budou opatřeny popisky a vystaveny. Výstavka bude doplněna
výrobky z přírodnin i fotografiemi. Každý žák by měl přispět alespoň nějakou maličkostí.
Děkujeme za vstřícnost.
Děti ze ZŠ se svými učitelkami byly vyzvány, aby svými výrobky přispěli k výzdobě
připravované výstavě „Svátek jablka“. Pod vedením paní učitelky Veroniky a pana učitele
Tomáše Plesla na tomto úkolu již pilně pracují a jistě se tohoto úkolu zhostí se ctí.
Děti z MŠ s p. učitelkami si v jednom dni udělají půldenní výlet do lesa. Obecní vozidlo by
děti „vyvezlo“ někam k lesu, kde by děti strávily dopoledne a pomalu by se na oběd vrátily do
školky. Termín bude rodičům dětí sdělen.
Školáci mají ve dnech 29. a 30. října podzimní prázdniny. Hned po prázdninách na začátku
listopadu čeká děti již tradiční akce „Den duchů“ a spaní ve škole. Při této příležitosti ve
čtvrtek 1. 11. od MŠ v 17 hodin vyrazí také již tradiční „Dušičkový průvod“.
Tato akce bude ještě upřesněna a děti obdrží seznam potřebných věcí.
Připomenout chceme opět sběry druhotných surovin. Je to starý papír v obou zařízeních,
sešlapané PET lahve, čisté hliníkové obaly, TETRA packy a použité baterie v ZŠ.
Prosím všechen sběr, kterým jste ochotni dětem přispět, přivážejte přebraný. Opravdu není
vhodné, aby učitelky s dětmi přebíraly odpad.
Děkuji.
Od začátku října začíná činnost zájmových kroužků. Pro přihlášené děti je docházka na
ně povinná a nepřítomnost se omlouvá. Zahajuje činnost i kroužek pro předškoláky,
který se bude konat vždy ve středu od 13 hodin.
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