PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 3
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci listopadu.

1. 11. V MŠ odpoledne budou pro rodiče připraveny dílničky a další aktivity i s pohoštěním.
Akce bude zakončena již tradičním „Dušičkovým průvodem“, který vyrazí od MŠ v 17 hodin.
1. l1. pořádáme v ZŠ „Den duchů“. Děti po vyučování zůstanou ve škole, po odpoledním
programu půjdou také na „Dušičkový průvod“. Po návratu do školy povečeří a zúčastní se
večerního programu, který pro ně připravil pan T. Kubát. Všichni přespí ve škole. Ráno
dostanou děti snídani a zúčastní se rukodělných výtvarných dílniček. Po obědě se děti mohou
odebrat domů nebo do družiny.
6. 11. pojedou děti z MŠ na celodenní výlet do Liberce do IQ Landie. K dopravě použijí
autobusové a vlakové linky. Bližší informace budou dětem podány.
6. 11. děti ze ZŠ pojedou na cestopisnou přednášku o Floridě do Turnova. Odjezd z Pěnčína
bude již v 6:50. Představení začíná v 8:00. Po představení odjedou děti vlakem do Železného
brodu, kde v místní umělecké škole navštíví sklářské dílny, kde si ledasco vyzkouší. Domů se
vrátí v 15:00 hod.
8. 11. se od 8:00 děti v MŠ budou fotografovat na vánoční fotografie.
8. 11. žáci 5. tř a někteří čtvrťáci pojedou na atletické závody do Turnova.
13. 11. pořádá naše škola „Svatomartinský turnaj v minikopané“. Žáci naší školy se utkají
s týmy z Kobyl, Svijanského Újezda a Radostína.
19. 11. pojedou žáci ZŠ a předškoláci na divadla Hybernia v Praze na divadelní představení
Králova Kapeska. Vstupenky do divadla dětem zakoupil obecní úřad. Odjezd od školy bude
v 7:30, představení začíná v 10:00. Po představení mají žáci ZŠ objednanou komentovanou
prohlídku Pražského hradu a předškoláci se podívají do muzea hraček. Návrat plánujeme
kolem 17. hodiny.
20. 11. školáci navštíví ještě divadlo v Turnově, kam přijedou umělci z hudebního divadla
z Hradce Králové s představením „Malý princ“ Odjezd ze školy bude autobusem v 8:45 a
návrat ve 12:00 na oběd.
V měsíci listopadu nás také čeká nácvik programu na besídku, která se koná 11. 12. Na tuto
akci již předem zveme všechny rodiče a příznivce našich školských zařízení.
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