PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 5
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2021/2022 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci lednu.
Nový kalendářní rok je tu a my vám přejeme v tomto roce 2022 jen vše dobré a především zdraví klid
a pohodu
5. 1. 2022 v MŠ připravuje pro děti tříkrálový program
6. 1. 2022 projdou děti obec Pěnčín s Tříkrálovým vinšováním doprovázeným hrou na flétny,
popřípadě kytary.

takový obyčejný
den ve škole. Rodiče děti přivedou ráno mezi 6:30 a 7:30 do školy. Děti s sebou
budou potřebovat bačkůrky na přezutí, svačinu, nějaké psací potřeby a oblečení
na pobyt venku, dle aktuálního počasí. To vše v batůžku, ať už školním, nebo
jiném. Děti odejdou se školáky na oběd a vrátí se do školy, kde absolvují
kroužek, na který se od února budou moci přihlásit. Rodiče si je vyzvednou
tentokrát ve školní družině. Vše se uskuteční bude-li příznivá epidemická
situace
19. 1. by mohli přijít do školy předškoláci. Přišli by si vyzkoušet, jak vypadá

21 1. 2022 pojedou žáci ZŠ do divadla v Turnově. Pojedou linkovým autobusem
po první vyučovací hodině a vrátí se na oběd do školy.
Počítáme i s jednodenním pobytem venku u jezírka jako náhradou za takovýto
plánovaný den v prosinci. Ozdobíme stromky pro zvířátka a den věnujeme
výuce v přírodě. Bližší informace budou rodičům včas podány.
V případě vhodných podmínek bychom uspořádali v odpoledních hodinách
přebory ve sjezdu na čemkoliv. Loni se nám tato akce po několika letech
podařila uskutečnit a doufáme, že by tomu mohlo tak být i letos. Budeme
vyčkávat. Bylo by vhodné, aby děti měly ve škole stále připravené náhradní
oblečení a oblečení na pobyt venku.
Když nás k tomu bude počasí nutit (oblevy přes den), budeme někdy třeba
chodit na kopec užívat zimních radovánek hned ráno, kdy bude ještě vše
přimrzlé. Takto jsme to udělali občas i v loňském roce.
31. 1. dostanou žáci ZŠ pololetní vysvědčení a v tento den přijede za dětmi
sférické kino, ve kterém se vystřídají děti ze ZŠ i MŠ. Pololetní prázdniny
budou letos až 4. 2. 2022.

31. 1 bude v MŠ zahájen pro zájemce lyžařský kurz pořádaný organizací Ski
Ještěd Liberec. Potrvá do 4. 2. 2022
E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257 a 485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz
Pěnčínský školáček vyšel 6. 1. 2080, sestavila J. Seiwaldová

