PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 5
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci lednu.
Díky prodlouženému vánočnímu volnu vychází tento díl Školáčku později.
Tříkrálové vinšování proběhlo již dnes 7. 1. Po obědě školáci obešli část obce s přáními do nového
roku 2019.
Dovolte proto i mě přidat se k tříkrálovému vinšování a popřát i vám štěstí, zdraví a dlouhá léta,
v tomto novém roce, hodně pohody a veselé nálady. Těšíme se na spolupráci s vámi a na vaši podporu.

15. 1. vyslechnou děti obou našich zařízení kytarové koncert kytaristy Kaufersta, který takto
již mnoho let zpestřuje výuku hudební výchovy v naší škole i školce. Svůj program vždy
přizpůsobuje věku dětí a jejich schopnostem.
16. 1. pojedou děti ze ZŠ do divadla do Liberce, kde pro ně přijedou herci ze Zlína zahrát
divadelní představení Jack a Joe v anglickém jazyce. Děti odjedou ze školy v půl osmé a vrátí
se do oběda zpět do školy.
22. 1. připravujeme pro předškoláky celodenní pobyt ve škole. Děti přijdou do školy hned
ráno v době od 6:30 do 7:30. Poté se zúčastní školního programu, odejdou na oběd a vrátí se
zpět do školy. Zde budou v kroužku a poté počkají na své rodiče ve školní družině. S sebou
mohou děti mít své nové školní tašky s penálem, pokud je dostaly od Ježíška. Hlavně s sebou
musí mít svačinu na dopoledne a v případě delšího pobytu v družině i na odpoledne. Pitný
režim je zajištěn. V případě potřeby budou rodičům podány další informace o této akci.
(Změna termínu možná.)
MŠ připravuje pro děti besedu s myslivci, podrobnosti k této akci se rodiče dozvědí na
e-mailech školky.
Budou-li vhodné podmínky, uspořádáme pro děti obou zařízení přebory ve sjezdu na
čemkoliv. Termín a pokyny budou rodičům dětí podány.
Podaří-li se nám sjednat termíny, jezdili by žáci ZŠ, popřípadě i předškoláci na bruslení do
Turnova. Děti by odjely v 9:40 z Pěnčína a vracely by se před 13. hodinou. Další informace
budou v případě konání akce včas dodány rodičům potencionálních účastníků.
31. 1. bude žákům ZŠ vydáno pololetní vysvědčení a v pátek 1. 2. budou děti mít jednodenní
pololetní prázdniny.
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