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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 březnu. 

 

9. 3. přijdou děti z MŠ do ZŠ si vyzkoušet, jak to bude vypadat, až z nich budou 

školáci. 

Rodiče je přivedou ráno do školy. S sebou budou mít bačkůrky na přezutí, Kdo 

má a chce, může přijít i se školní taškou a ostatními pomůckami. Rodiče 

nezapomenou vybavit své děti svačinou. Na oběd půjdou normálně se školáky 

v 11:15. Vrátí se zpět do školy, kde proběhne kroužek pro předškoláky. Rodiče 

si děti vyzvednou ve školní budově po kroužku. Ti, kteří by potřebovali, můžou 

si děti vyzvednout kdykoliv v průběhu dne. Škola je otevřena od 6:30 do 16 

hodin. Vyučování začíná již v 7:30. 

 

15. 3. pojedou žáci ZŠ do divadla v Karlíně na divadelní představení Sněhová 

královna. Je to představení, které pro nás zakoupil OÚ již v době 

„předkovidové“ a konání kterého již několikrát bylo přesunuto. Snad se již 

konečně vše uskuteční.  Podrobnější pokyny budou rodičům dětí včas podány.  

 

15. 3. pojedou děti z MŠ na výlet do Bozkovských jeskyní. Opět podrobné 

informace podají učitelky z MŠ rodičům včas před konáním výletu. 

 

23. 3. od 15:30 se bude v ZŠ konat rodičovské sdružení. Rodiče se sejdou 

v učebně II. třídy a po projednání společných záležitostí se rozejdou do 

kmenových tříd, kde s třídními učitelkami pohovoří o prospěchu a chování 

jednotlivých dětí. 

 

V průběhu března se děti budou připravovat na jarní svátky a vyrábět výrobky 

na minijarmark, který připravujeme na předvelikonoční období.  

Děti budou při pobytu v družině i o tělesné výchově pobývat při vhodném 

počasí co nejvíce venku. Připomínáme, že by bylo vhodné, aby děti měly ve 

škole stále gumovky a věci na převlečení, pro případ potřeby. 

 

Paní učitelky chystají pro děti z MŠ kurz bruslení. Nejspíše v období na přelomu 

března a dubna. Informace o konání tohoto kurzu budou rodičům oznámeny 

v průběhu měsíce března. 

 

Během března by žáci čtvrté a páté třídy jeli do Liberecké botanické zahrady a 

IQlandie do expozice vesmíru. V praxi si žáci ověří  probírané učivo z 

přírodovědy. Termín bude upřesněn.  
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