PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 9
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci květnu.

2. 5. bude probíhat přijímací řízení do naší mateřské školy. Rodiče dětí
mohou přihlásit své dítě v budově MŠ v době od 10:00 do 15:00 hodin.
Podmínky pro přijetí jsou zveřejněny na webu ZŠ a MŠ, ve vitríně MŠ a
v šatně MŠ. Již nyní se těšíme na vaše děti.
3. 5. zástupci jednotlivých tříd naší ZŠ do Turnova na atletické závody. Tam i zpět dopraví
speciální autobus zajištěný centrem Žlutá ponorka.
3. 5. se v MŠ koná loutkové divadelní představení, odložené z předešlého měsíce. Na toto
představení se půjdou podívat i žáci ZŠ, kteří nepojedou na atletiku.
7. 5. žáci 4. ročníku pojedou do Turnova na dopravní hřiště, kde si vyzkouší své znalosti
dopravních předpisů a své dovednosti v jízdě na kole. Získají zde tak svůj první řidičský
průkaz.

16. 5. od 16 hodin se v KD v Pěnčíně koná besídka obou našich školských
zařízení. Všichni již pilně nacvičujeme a těšíme se na vaše ocenění. Součástí
besídky je i minijarmark, na kterém si můžete zakoupit drobnosti dětmi
vyrobené, nebo vypěstované a podpořit tak jejich kreativitu. Děkujeme
předem za vaši přízeň a podporu.
21. 5. naši budoucí školáci místo do školky přijdou do školy, kam je rodiče dovedou.
Přijdou se školními taškami (pokud je mají) a nějakými tužkami a pastelkami.
Nanečisto si vyzkouší, jaké to je být školákem. Nezapomenou určitě na svačinu a
bačkůrky. Po obědě si je rodiče vyzvednou opět ve škole. Provoz družiny je do 16 hodin
jako v MŠ.
23. 5. pojedou žáci naší školy a předškoláci v naší škole zapsaní na celodenní výlet do
Prahy. Zde na děti čeká exkurze na letiště a návštěva Petřína. Odjezd od školy bude
v 7:30 (nejdéle) a předpokládaný návrat je v 17:00 hodin. Další informace budou dětem
předány.
23. 5. zbývající děti z MŠ pojedou na výlet do mokřadů v okolí Jabloného v Podještědí.
Bližší informace budou předány rodičům dětí později.
27. 5. v pondělí pojedou školáci do Naivního divadla v Liberci na divadelní představení
„Čechy leží u moře“. Dopravu tam i zpět zajišťuje sekretariát divadla.
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