PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 4
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci prosinci.

5. 12. přijde za dětmi nejdříve do MŠ a poté i do ZŠ Mikuláš s čerty a andělem. Pro všechny
hodné děti přinese určitě nějaké dobrůtky.

11. 12. se budeme těšit na všechny rodiče, prarodiče a další příznivce ZŠ a
MŠ, kteří přijdou podpořit všechny vystupující děti na naší školní besídce.
Děti se pilně učí své role a rády se se svým uměním pochlubí. Při této
příležitosti budou všichni návštěvníci besídky mít možnost zakoupit si
nějakou tu drobnost na školním minijarmarku a podpořit tak tvořivost
našich dětí.
13. 12. se do MŠ i ZŠ přijde podívat svatá Lucie, jak děti dodržují ve svých třídách pořádek.
Nevíme, zda po besídce stihneme vše vzorně uklidit, aby se Lucie na nás moc nezlobila.
Budeme se asi muset hodně snažit.
19. 12. přijedou do tělocvičny chovatelé exotických ptáků se svými svěřenci. Děti z MŠ i ZŠ
se na ně půjdou podívat a vyslechnout si něco o životě a chovu exotického ptactva.
18. 12. od 13:00 hod do 16:00 hod se rodiče dětí mohou přijít informovat do školy na
prospěch a chování svých dětí. Odpadá společná část schůzky a rodiče mohou za vyučujícími
chodit jednotlivě.
20. 12. od 15:30 v MŠ se děti i rodiče rozloučí se starým rokem 2018. Na milé posezení u
kávičky a cukroví se všichni rodiče určitě již těší.
V období Adventu si rodiče s dětmi z MŠ mohou zahrát opět hru „Cesta do Betléma“. Bližší
informace budou pravidelně zasílány emailem.
21. 12. se žáci ze ZŠ sejdou ve škole u bohatého občerstvení. Každý si pro spolužáky připraví
nějaký program k pobavení a pro nejlepší kamarády nějakou maličkost (dárek) pro radost.

Děti budou od 22. 12. mít vánoční prázdniny. Do se vrátí až 7. 1. 2019,
protože vánoční volno bude prodlouženo o dva dny ředitelského volna. Toto
se týká i provozu MŠ i ZŠ.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům za spolupráci, popřát všem
bohaté a pohodové svátky a v novém roce 2019 se těšíme na další společné
starostí i radosti.
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