PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 2
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2019/2020 Vám přináší informace z připravovaných
akcí a událostí v měsíci říjnu.

Děkujeme všem učastníkům „Běhu naděje“ za podporu této akce. Vybrané finanční
prostředky byly nadaci „Skutky naděje“ odeslány - v letošním roce to byla částka
přesahující 5000,- Kč.
Od začátku října začnou fungovat všechny zájmové kroužky ve škole.
Pro předškolní děti z MŠ začne kroužek všestranného rozvoje, na který jsou odvedeny v
13:00 hod do ZŠ a v 14:15 přivedeny zpět do MŠ. Kroužek stojí 300,- Kč na pololetí (platí
se ve školce před zahájením prvního kroužku), vybraná částka je použita na materiál a
pomůcky.
Začátkem měsíce se pokusíme připravit ve škole výstavku ovoce a zeleniny, snad
seženeme nějaké výpěstky i přes letošní neúrodu. Děti již můžou začít výpěstky, přírodniny
a zajímavosti nosit do školy.
Na 08. 10. 2019 je plánovaná odstávka el. Proudu. Nebude proto vařit jídelna. Družina
bude fungovat v omezeném provozu - nepůjde topení. Žáci druhé a třetí třídy odjedou
ranním linkovým autobusem v 6:50 (příchod do školy nejpozději v 6:35) poté vlakem do
Sedmihorek, kde je pro ně objednán program SEV Český Ráj "Písek kolem nás". Svačinu a
pití na celý den.
Žáci první, čtvrté a páté třídy budou mít první hodinu podle rozvrhu, v 8:40 odjedou na
bruslení. Svačinu a pití na celý den. Informace k návratům budou včas sděleny s ohledem
na aktuální předpověď počasí.
Termíny dalších lekcí bruslení byly zaslány emailem a nalepeny do záznamníku.
08. 10. 2019 nepůjde elektrický proud. MŠ pojede do IQPARKU v Liberci. Podrobnosti
budou včas upřesněny emailem. Jídelna v tento den nevaří.
18. 10. se budeme těšit na program planetária, který již tradičně proběhne v tělocvičně
školy pro děti z MŠ i žáky ZŠ.
V posledním týdnu měsíce října pořádáme pro všechny naše děti "Drakiádu". Srdečně je
zveme společně s rodiči a dalšími příznivci našich školských zařízení. Termín bude vybrán
s ohledem na předpověď počasí a včas sdělen.
„Den duchů“ se svatodušním lampiónovým průvodem pro děti, rodinné příslušníky i
veřejnost na místní hřbitov je naplánován na 30. 11. od 17 hodin.
Na státní svátek 28. 10. navazují pro žáky ZŠ dvoudenní podzimní prázdniny. Po
podzimních prázdninách na přelomu měsíce října a listopadu plánujeme tradiční spaní ve

škole, kterému bude předcházet lampiónový průvod - 30. 11. 2019 v 17 hodin od školy.
Ráno v pátek 01. 11. 2019 pojedeme autobusem v 6:50 a poté vlakem do Liberce, kde
máme objednaný program ve svíčkárně Rodas a hodinu s trenérem na trampolínách.
Podrobnosti budou včas sděleny emailem i v záznamníku.
E-mail:skola@zs-pencin.cz , tel. 485177257 a 485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz

