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zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2021/2022 Vám přináší 

informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci únoru. 

 

Končí pololetí, ani nevíme, jak vlastně uběhlo. Únor je prvním měsícem 

druhého pololetí, které většinou uběhne ještě rychleji. Doufejme, že děti budou 

již odolnější a nemoci se jim budou více vyhýbat. V letošním roce máme  

rekordní čísla v zameškaných hodinách. Snad bude lépe. 

 

V úterý 1. 2. bude zahájena činnost kroužku pro předškoláky. Rodičům bude vše 

potřebné sděleno pomocí e-mailů. Jestliže v nějakém případě se objeví nějaké 

nejasnosti, mohou se rodiče obrátit na paní uč. Švajdovou opět pomocí e- mailu, 

nebo osobně v budově ZŠ. 

 

V týdnu od 31. 1. do 4. 2. bude probíhat lyžařský kurz pro zájemce. Podrobné 

informace byly již rodičům podány.  

 

Tento měsíc začne v ZŠ zkráceným týdnem. 4. 2. budou žáci mít jednodenní 

pololetní prázdniny. 

 

Další pravidelnou akcí v únoru je maškarní bál. 8. 2. by žáci ZŠ přišli do školy 

v maskách již od rána. Na odpoledne bude pro děti připraven program 

v tělocvičně. 

V MŠ si paní učitelky určí termín a průběh maškarního reje. 

 

Po týdnu výuky půjdou žáci ZŠ na jarní prázdniny, které začnou 14. 2. a skončí 

18. 2. Děti se do školy vrátí 21. 2.  

 

21. 2. v dopoledních hodinách se děti z MŠ i ZŠ zúčastní besedy s autorkou 

příběhů, pověstí a pohádek z Podkrkonoší. 

 

V únoru by měl také začít kurz plavání, kterého by se měli zúčastnit žáci 

druhého třetího a čtvrtého ročníku. (Čtvrtý ročník z důvodu výluky kurzu 

v minulých dvou letech.)  Zatím jsme neobdrželi žádné informace, kdy přesně 

kurz začne. Až tyto informace obdržíme, předáme je rodičům a uvedeme další 

podrobnosti týkající se konání tohoto kurzu. 

 

Ještě i nadále budeme čekat na příznivé sněhové podmínky, které potřebujeme 

k akci „Přebory ve sjezdu na čemkoliv“. Opět by v případě konání akce byly 

rodičům sděleny podrobnosti. 



 

 
E-mail:škola@zs-pencin.cz , tel. 485177257  a  485177273, www stránky: www.zs-pencin.cz  

Pěnčínský školáček vyšel   31. 1. 2022, sestavila J. Seiwaldová   

 


