PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 9
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2017/2018 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci květnu.
ZÁPIS: 2. 5. od 10:00 do 15:00 se v MŠ koná zápis do MŠ v Pěnčíně. Zákonní zástupci si s sebou
vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace a podmínky přijetí jsou zveřejněny
na vývěsných tabulích a webových stránkách školky.
9. 5. pojedou děti z MŠ do Přepeř, kde se zúčastní akce policie v akci. Od 10:00 hod budou děti
sledovat ukázky práce policie, ukázky psího výcviku a poslechnou si přednášku adekvátní k věku dětí.
Zpět se vrátí na oběd do MŠ.
14. 5. – 18. 5. v MŠ bude probíhat barevný týden. Děti do MŠ přijdou oblečeny dle instrukcí učitelek
MŠ (oblečení určité barvy).
17. 5. od 16 hodin v KD vystoupí děti obou našich školských zařízení se svým programem na jarní
besídce. Součástí besídky bude i tradiční minijarmark, na kterém bude ke koupi spousta zajímavých a
užitečných věcí, které děti z MŠ i ZŠ se svými učitelkami zhotovily a vypěstovaly. Na tuto akci zveme
všechny rodiče, příbuzné a příznivce našich školských zařízení.
18. 5. pojedou žáci 4. r. ZŠ do Turnova na dopravní hřiště. Zde budou skládat své první řidičské
zkoušky, a to na kolo. Při zdárném absolvování zkoušek obdrží řidičský průkaz cyklisty.
22. 5. děti navštěvující výtvarně-keramický kroužek budou mít připraven program v Turnově
v Kamenářském domě. Odjedou ze školy autobusem ve 12 hodin po obědě a vrátí se v 15:00.
23. 5. děti z MŠ pojedou na celodenní výlet do Turnova. V BeBejby si děti upečou každý svou pizzu,
prohlédnou si výstavu řemesel současné doby a poslechnou si přednášku o geologii a dalších
zajímavostech naší přírody. Odjezd bude v 8:40 a návrat ve 14:30 hod.
25. 5. v Pěnčíně na hřišti proběhne již tradiční akce „Pojďte si hrát“, na kterou se sjedou školky ze
širokého okolí města Turnova. I této akce se naše „školkové“ děti zúčastní.
29. 5. žáci ZŠ pojedou do divadla v Liberci na představení Pohádka o Liazce, aneb Kamiónem
z Liberce až do nitra Afriky. Akce proběhne v dopoledních hodinách a děti se vrátí na opožděný oběd.
Děti ze sportovních kroužků budou mít připraveno zábavné odpoledne na trampolínkách v Liberci
datum a podrobnosti budou rodičům dětí podány.
Prvního června v rámci oslav dětského dne pojedou děti ze ZŠ na interaktivní výstavu loutek do
Jičína. Odjedou již v 6:45, ve škole tedy budou muset být do 6:40 hod, nebo je rodiče dopraví až do
Turnova do 7:15 hod, abychom mohli v půl osmé odjet vlakem. Domů se vrátí autobusem v 15:00.
Další informace budou rodičům podány.
Taktéž paní učitelky v MŠ plánují s dětmi 1. 6. celodenní výlet. Rodiče budou blíže informováni
později.
V tomto měsíci se určitě také budou konat atletické přebory. O termínech jsme zatím ještě nebyli
informováni.
30. 4. a 7. 5. budou děti mít v obou našich školských zařízeních ředitelské volno.
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