PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 10
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2017/2018 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci červnu.
Prvního června pojedou děti obou našich zařízení ku příležitosti dětského dne na výlet. Žáci ze ZŠ
pojedou do Jičína na interaktivní výstavu loutkářství a školáčci vyrazí do Sedmihorek na toulky tamní
přírodou. Děti budou mít vhodné oblečení, pláštěnku jídlo a pití na celý den a to vše v ruksáčku.
Podrobnější instrukce k výletu budou děti mít zapsané na lístečcích v zelených sešitech. Děti z MŠ i na
svých web adresách.
4. 6. budou děti ze ZŠ fotografovány na závěr školního roku. Všichni budou mít společné foto celé
školy a pak třídy – vytištěné fotografie. Ostatní dle přání dětí popřípadě rodičů – tyto fotografie budou
dodány pouze na CD ve formátu JPG, cenu upřesníme. Do školy dejte vědět pouze v případě, že
nesouhlasíte s účastí dítěte na této akci. Bude-li špatné počasí, akce se přesune na vhodnější den.
5. 6. účastníci kroužku vaření pojedou ve 12 hodin do Turnova na program „Pizza-školička“, kde si
samostatně udělají vlastní pizzu. Domů se vrátí v 15 hod., nebo si děti rodiče mohou do 14:30
vyzvednout v Turnově.
6. 6. od 15:30 se uskuteční kroužek keramiky pro zájemce z řad rodičů. Kdo bude mít zájem, zkusí si
vyrobit něco z ker. hlíny, pracovat na hrnčířském kruhu, atd. Termín dalšího, následného kroužku –
glazurování výrobků, bude domluven dle časových dispozic účastníků.
7. 6. pojedou všichni žáci do ZŠ v Kobylech na atletický trojboj. Bližší informace budou rodičům
sděleny obvyklým způsobem.
12. 6. pojedou obě školská zařízení na školní výlet. MŠ svůj program ještě upřesní, ale pravděpodobně
se pojedou podívat do ZOO v Liberci. ZŠ pojede do Dobrovic na akci Dobrovická muzea, kde se
seznámí s historií odívání, sami si zkusí v tamních dílničkách něco „módního“ zhotovit. Poté
navštívíme i muzeum cukrovarnictví, kde se pro změnu děti seznámí s historií a současností výroby
cukru. Bližší informace budou opět aktuálně podány.
13. 6. pojedou děti z MŠ na dopravní hřiště v Turnově. Na oběd se děti vrátí. S sebou si mohou vzít
svá kola a helmy.
18. 6. proběhne fotografování dětí v MŠ. Blíže informováni budou rodiče učitelkami MŠ.
21. 6. pojedou obě naše školská zařízení do Mirákula v Milovicích. Tento již tradiční relaxační výlet
se uskuteční stejně jako v minulých letech. Děti odjedou autobusy od školy v 8:00hod. Školáci se vrátí
kolem 15:00, děti z MŠ později, do 17. hodiny však budou zpět. Bližší informace budou.
25. 6. děti z MŠ procházkou projdou trasu z Vlastibořic do Pěnčína. Doprava do Vlastibořic bude
upřesněna.
25. 6. – 27. 6. žáci ZŠ budou stanovat, popřípadě spát v ZŠ na zahradě nebo v budově. Odsud budou
podnikat pěší výlety doplněné exkurzemi drobných podnikatelů v okolí Pěnčína. Podrobný popis akce
bude včas dodán, popřípadě se můžete dotazovat v ZŠ, nejlépe ředitelky.
28. 6. v MŠ bude uspořádáno tradiční rozloučení s předškoláky od 15:30 na zahradě MŠ
28. 6. v prostorách ZŠ a okolí budou uspořádány dílničky, kde si děti vyzkouší dovednosti získané
v kroužcích, ale i jiné, které si ještě nevyzkoušely. Děti budou potřebovat bílé tričko a bílý
porcelánový hrnek. Přinášet si tyto předměty mohou již předem (podepsané).

29. 6. Školáci obdrží závěrečné vysvědčení a odejdou na prázdniny. Do školy se vrátí 3. září.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem za podporu na besídce našich školských zařízení. A za
nákup v minijarmarku. Výtěžek bude použit na nákup odměn při mimoškolních akcích, na nákup
materiálu, k výrobě dalších výrobků a na jiné aktivity.
Na závěr dovolte, abych jménem všech zaměstnanců všem poděkovala za klidný průběh školního
roku, za vaši podporu a přízeň, popřála vám krásné léto, pohodovou dovolenou a již nyní se všichni
těšíme na spolupráci s vámi v dalším školním roce.
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