PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 6
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci únoru.

Prvního 2. mají děti ze ZŠ pololetní prázdniny. Vysvědčení, které obdržely ve
čtvrtek 31. 1., v pondělí 4. 2. přinesou zpět do školy.
12. 2. děti z MŠ se svými učitelkami pojedou do knihovny v Turnově u nádraží, kde je pro ně
připraven program. Všichni se vrátí na oběd.
Od 19. 2. budou děti z e ZŠ jezdit na kurz plavání. Plavání je povinné pro děti ze 2. a 3. třídy.
Žáci platí 200 Kč za jízdné.
Žáci 1. ročníku mají možnost se tohoto kurzu zúčastnit za poplatek 700Kč. Suma je za jízdné
a za vstup – pouze symbolicky. Rodičům výše zmíněných žáků budou podány podrobnější
informace.
Od 12. 2. pro přihlášené děti z MŠ začíná lyžařský výcvik. Tento skončí 1. 3. 2019.
Podrobnější informace budou dodány obvyklou cestou. Podmínky a organizace budou
podobné jako v minulých letech.
Ve středu 13. 2. pojedou děti ze ZŠ opět na bruslení do Turnova, podmínky konání akce jsou
stejné jako minule.
Ve středu 27. 2. připravujeme pro děti obou našich zařízení maškarní karneval. Děti mohou
v maskách přijít již od rána. Předškoláci se pak zúčastní programu připraveného pro školáky a
družinu v ZŠ v MŠ budou mít paní učitelky připravený program na celé dopoledne.
27. 2. přijedou do MŠ také herci s představením „Jak žebříček o šprušle přišel“. Tohoto
představení se zúčastní i žáci 1. – 3. ročníku ZŠ.
V případě dobrých sněhových podmínek máme ještě stále v plánu přebory ve sjezdu.
Máme také zamluvené divadelní představení v Naivním divadle v Liberci. Čekáme jen na
jejich výzvu, kdy máme přijet. Uvidíme. (ZŠ)

Stále platí výzva pro všechny školáky, ve škole budou všichni mít náhradní
oblečení pro případ promáchání a oblečení na sníh. Ven mohou děti jít při
kterékoliv hodině. Nespoléhejte, že ven půjdou pouze na TV nebo s družinou.
Do 4. 2. potřebuji mít odevzdané přihlášky na kroužky na druhé pololetí.
Musím spočítat platby, které budeme od poloviny února vybírat.
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