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

A je tu poslední číslo Školáčku v tomto školním roce. Díky neblahému viru byl tento rok,
nebo alespoň jeho druhá polovina zcela netradiční. Děti měli rodiče doma. Paní učitelky
zasílaly učivo každému domů a rodiče vyučovali. Dětem toto bylo příjemné, protože
nemusely ráno vstávat, ale jinak zjistily, že jim škola vlastně chybí. Většina dětí se nakonec
do školy těšila.
Za netradiční výuku chci poděkovat především rodičům, kteří se snažili, seč jim síly stačily a
tak do školy přišly děti, na kterých výpadek školní docházky není příliš znatelný. Určitě také
děkuji všem učitelkám, které zasílaly práce dětem domů, nebo se snažily děti vyučovat přes
různé sítě. Většina učitelek přistupovala k výuce tak svědomitě, že přípravy a učení jim
zabralo v některých dnech až 16 hodin. Bylo to zkrátka pro všechny zúčastněné docela těžké.
Tak ještě jednou všem velmi děkuji.
Akce mimo školu, když se uskuteční, musí opět probíhat dle různých nařízení. Nejschůdnější
tedy budou vycházky a jiné akce v přírodě.
Jednu z nich plánujeme hned na pondělí 1. 6., oslavíme tak Dětský den.
Děti budou učit asi jen první hodinu. Poté vyrazí na stopovanou ve skupinách, ve kterých jsou
i ve škole. Skupiny se tak nepomíchají a ani se vzájemně nesetkají. Hra bude ukončena
hledáním pokladu pro každou skupinu zvlášť. Děti mají tedy mít baťůžek, do kterého si
vezmou kapesníky, svačinu, pití a pláštěnku, na sobě vhodné sportovní oblečení a obuv.
Návrat ze stopované plánujeme mezi 11. a 12. hodinou. V případě špatného počasí odložíme
tuto akci na jiný den, o čemž budete informováni.
Děti z MŠ oslaví svůj svátek různými zábavnými aktivitami na zahradě.
11. 5. proběhne v ZŠ focení dětí po skupinách, ve kterých se učí. Focení bude doplněno
„reportáží“ fotografa s dětmi právě na téma fotografie. Budou se moci ve své skupině vyfotit
i děti MŠ. Jednotlivci, skupinky a sourozenci se letos fotit nebudou
Jestliže nám bude štěstí přát, uspořádáme besedu a sportovní den s atletkou, která
reprezentovala naši republiku na olympiádě.
V posledním týdnu bychom se pokusili vyjet na naučný program do Liberce, který máme již
delší dobu objednaný. Dopravu bychom zajistili autobusem, který by nás odvezl i přivezl.
Děti z MŠ budou se svými učitelkami v průběhu června podnikat půldenní výlety do přírody a
do lesa v okolí školky.
Rozloučení s předškoláky v letošním roce musí být zorganizováno v jiném režimu než
v předešlých letech. Nicméně určitě se uskuteční. Datum i průběh akce bude ještě upřesněn.
Vysvědčení žákům ZŠ bude vydáno 26. 6. a bude tak ukončen školní rok 2019/2020.
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