PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 4
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2019/2020 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci prosinci.

5. 12. přijde do MŠ za dětmi Mikuláš a čertem a andělem. Do školy přijde jen
v případě, že děti budou hodné a budou se učit. Dárek dostane každý pouze za
básničku, nebo písničku. Svou návštěvu v ZŠ si Mikuláš a ostatní ještě rozmyslí.
Svatá Lucie si přijde zkontrolovat udržování pořádku a správné chování
především do školy. Přinese si koště, kterým všechen nepořádek, který objeví,
smete na jednu hromadu a všichni pak teprve budou ukazovat, jak umí uklízet.
V MŠ se nejspíš zastaví také, aby pořádné děti pochválila.
Besídku jsme tentokrát naplánovali až na 19. 12. Od 16 hodin v KD v Pěnčíně.
Program jako obvykle zahálí děti z MŠ a po společném vystoupení se školáky se
školáci předvedou se svým programem.
Snad se nám konečně podaří udržet naše vystoupení v rozumné časové dotaci.
Součástí besídky je i minijarmark, na kterém nabídnou k prodeji své výrobky
děti z MŠ i žáci ze ZŠ .
Výtěžek z této akce použijeme k nákupu dalších nástrojů a surovin pro rozvoj
dovedností dětí. Na návštěvu všech se již nyní těšíme.
20. 12. od 15:30 hod. zveme maminky, tatínky, babičky a dědečky na tradiční
vánoční posezení v mateřské škole. Součástí odpoledne bude vánoční tvoření
dětí s rodiči, po kterém posedíme v příjemné atmosféře vánočních koled u
svátečního stolu při dobrém čajíčku a sladkém cukrovíčku.
20. 12. budou s dětmi paní učitelky i s paní uklízečkou připravovat pohoštění a
program, při kterém všichni společně posedí v učebně II. tř. Rozloučí se tak
s rokem 2019, protože ve škole se sejdou až 6. 1. 2020. Při této příležitosti se
kamarádi obdarují drobnými dárky. Než se vrátí děti z oběda, navštíví družinu
Ježíšek a přinese dětem nové hračky.
Děti, jak již bylo uvedeno, se do našich školských zařízení vrátí až 6. 1. 2020,
tedy na Tři krále. Již na tříkrálové vinšování, kdy popřejí lidem štěstí, zdraví a
spokojenost do nového roku.

I my se tímto loučíme s rokem 2019 a těšíme se na spolupráci se všemi, kteří nás
všestranně podporují. Přejeme jim jen to nejlepší a splnění všech přání, která si
vysnili.
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