PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 10
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci červnu.
V pondělí 3. 6. pojedou děti ze ZŠ a předškoláci v rámci předškolního kroužku do Turnova na
dílničky (plstění). Předškoláci a 1. a 2. ročník odjedou v 8:40 hod. a vrátí se na oběd. 3. – 5.
ročník odjede v 9:40 do Turnova přes Sychrov. Na oběd se nestačí vrátit. Potřebují tedy jídlo a
pití na celý den. (návrat asi v 14:30)
11. 6. od 11 do 12 hod. uvidí děti ukázky práce tanečního kroužku paní Čejkové. Oběd bude
poté.
11. 6. od 13:30 hodin mohou rodiče žáků ZŠ přijít do školy a probrat s učitelkami prospěch a
chování svých dětí. Schůzka rodičů bude probíhat do 16:30 hodin. Od 15 hod do 15:30 zveme
také na schůzku rodiče našich budoucích prvňáků. Budou jim podány informace ohledně
nového školního roku.
13. 6. přijede pro děti z MŠ autobus, který je odveze na dopravní hřiště do Turnova. Na oběd se
děti vrátí. Podrobnosti se rodiče dětí dozví od učitelek MŠ. Odjezd z Pěnčína v 10:30. Návrat
kolem půl jedné.
Děti z MŠ budou chodit v průběhu měsíce na půldenní výlety do okolí školky a obce. V případě
těchto výletů budou rodiče dětí včas instruováni.
21. 6. přijedou za dětmi z obou našich školských zařízení fotbalisté z Turnova.
Na fotbalovém hřišti za KD si pro děti připraví asi hodinový program s ukázkami fotbalových
dovedností a se soutěžemi pro děti. Časový rozvrh akce bude včas sdělen.
Od 24. 6. do 26. 6. budou školáci trávit ve škole i noci. V pondělí 24. 6. pojedou všichni na
atletické závody do školy na Nechálově. Odsud se pěšky pomalu v průběhu odpoledne přesunou
zpět do Pěnčína. Dle počasí se budou moci cestou i vykoupat. Další program bude překvapením.
Na tento den si žáci přinesou svačiny. Oběd i večeři zajistíme.
25. 6. odejdou děti do Svijanského Újezda, kde by měly strávit dopoledne se svými vrstevníky
z tamní školy. Při této příležitosti navštíví i podnik Moravosed, jestliže to bude možné, a seznámí
se se způsobem, jak se získávají z rostlin semínka, která si pak lidé kupují a pěstují z nich doma
nové rostlinky. Strava bude zajištěna na celý den.
26. 6. pojedou obě naše školská zařízení na závěrečný výlet do Mirákula. Pro školáky toto bude
odměna za bezproblémové chování po zbytek školního roku.
Ti, kteří tuto podmínku nesplní, se tohoto výletu nezúčastní s ohledem na jejich vlastní +domů si
děti rodiče rozeberou domů. (ZŠ asi v 15 hodin, v MŠ bude upřesněno) Na tuto akci od školáků
budeme vybírat 600 Kč.
27. 6. budou děti asi dvě hod uklízet školu a učebny. Pak budou následovat dílničky, na které
budeme vybírat 50 Kč na materiál. Konečný výrobek bude překvapením.
27. 6. v MŠ odpoledne bude pro rodiče s dětmi připraveno setkání ku příležitosti vyřazení
předškoláků z MŠ. Připravený program bude doplněn dobrým občerstvením.
28. 6. školáci přijdou do školy vyzvednout si vysvědčení. A kolem deváté hodiny se budou moci
odebrat domů. Pro zájemce družina funguje v běžném režimu, bude-li o ni zájem.
Závěrem chci poděkovat všem za přízeň a spolupráci a popřát krásné a pohodové léto.
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